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κάνει να εΤμεθα πολύ διστακτικοί, προκειμένου να προβώμεν είς οίανδήποτε διόρθω
σαν, ή οποία θα μετέβαλε το παραδεδομένον κείμενον. Ό Garzya δμως προβαίνει είς 
άλλαγάς του κειμένου αποδεχόμενος διορθώσεις ή προτάσεις παλαιοτέρων φιλολό
γων. Ούτω δέχεται τήν άλλαγήν τής σειράς τών λέξεων είς τον στ. 81 κατά τον Blom-
field χρή βασι'λειαν πενθεΐν: βασΐλειαν χρή πενθεΐν codd. χωρίς νά είναι άπαραίτητον, 
γράφει ψυχής (στ. 108) κατά τον Monk, ένω είς τον στίχον 118, δηλαδή 10 στίχους με
τά ταύτα, υπάρχει ή γραφή ψυχαν (πρόκειται δια χορικον καί εις τάς δύο περιπτώσεις), 
δέχεται τήν γραφή ν τοΟ Reiske έσχάραν (στ. 119), παρά τήν όμοφωνίαν δλων τών χει
ρογράφων (έσχάραις) καί παρά τήν αρχήν τοΰ diffïcilior potior, γράφει έν άγκάλαις 
(στ. 190), ένω τα χειρόγραφα BV Εχουν είς άγκάλας, γραφή ή οποία δικαιολογείται 
σημασιολογικώς άπο το συνοδευόμενον τήν εκφρασιν αυτήν ρήμα λαμβάνουο(α). 'Εάν 
άνατρέξωμεν είς τον στ. 351, θα εΰρωμεν τήν φράσιν έν άγκάλαις πράγματι, άλλ* εκεί 
το συνοδευόμενον ρήμα είναι έχειν, τό όποιον δικαιολογεί τήν χρήσιν της προθέσεως 
év. Βεβαίως θα πρέπει νά ύπογραμμισθή ή όρθότης της διορθώσεως τοΰ Cobet γέρων 
(ψυχοπομπός) (στ. 361) αντί της γραφής τών κωδίκων χάρων, δταν μάλιστα Ιδωμεν Οτι 
ανάλογος είναι καί ή δκφρασις είς τον στ. 440: γέρων Ι νεκροπομπός. "Αστοχη είναι ή 
αποδοχή της γραφής τρδε μη (στ. 665) κατά τόν Weil αντί τοΰ τήδ'έμρ δλων τών κω
δίκων. 

Μερικά λάθη πού δχουν γίνει είς τό κείμενον αμαυρώνουν τήν δλην εντύπωσαν 
της εκδόσεως, παρά τό δτι οφείλονται είς άβλεψίαν κατά τήν εκτύπωσαν: π.χ. ούδσέν 
έτι (στ. 301) αντί τοΰ ορθού ουδέν έστι, έμο (στ. 338) αντί του ορθού έμόν, χέρα νς (στ. 
350) αντί τοΰ όρθοΰ χέρας, δ'ν (στ. 756) αντί τοΰ ορθού δ'έν. Πρόκειται προφανώς πε
ρί άναπηδήσεως τών τυπογραφικών στοιχείων κατά τήν έκτύπωσιν είς τό πιεστή ριον· 
δμως λάθη, ακόμη καί τυπογραφικά, δέν επιτρέπονται είς τάς παγκοσμίου φήμης 
εκδόσεις της Βιβλιοθήκης Teubner, διότι είναι δυνατόν νά μειώσουν τήν κατά τα άλλα 
καλήν εκτύπωσαν τής εκδόσεως. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 

Archiv far Papyrutforschung und verwandte Gebtete, 
Τόμος 29ος, σελ. 112 Φωτογρ. 11, Leipzig 1983. BSB B.G. Teubner Verlagsgesell

schaft. 

Τό παπυρολογικόν περιοδικόν μέ τήν συντομογραφίαν Archiv βφθασεν αίσίως είς 
τόν 29ον τόμον του έχοντας καλύψει ανελλιπώς (εξαιρουμένων τών ετών τοΰ πολέ
μου) τον παρόντα αίώνα (ή έκδοσίς του ήρχισε τό 1901) καί Εχοντας προσφέρει ανε
κτίμητους υπηρεσίας είς τήν σπουδήν τών παπύρων καί προαγωγήν τών παπυρολογι
κών σπουδών διεθνώς. 

Ό παρών τόμος, ώς καί ό προηγούμενος (βλ. κρίσιν μου: Πλάτων 34/35 (1983), 
205-207), εξεδόθη ύπό τήν έπίβλεψιν τών Reinhard Koerner, Wolfgang Müller, Günter 
Poethke καί Kurt Treu, τών οποίων καί εργασίας φιλοξενεί: 

Τό περιεχόμενον τοΰ τόμου είναι πλούσιον καί ενδιαφέρον καλύπτοντας ευρύ 



136 

φάσμα των παπυρολογικών σπουδών: φιλολογικοί και μή φιλολογικοί πάπυροι, νομι
κά θέματα ώς προκύπτουν έκ τής μελέτης τών παπύρων, κοπτικοί πάπυροι μαγικού 
χαράκτηρος, βιβλιοκρισίαι κ.λπ. 

'Απλή έπισκόπησις τών σελίδων τού περιοδικού αρκεί", δια ν* άντιληφθη ό ανα
γνώστης τήν σοβαρότητα καί την έπιστημοσύνην τών συντακτών τών άρθρων, τα 
όποια δημοσιεύονται. Άρκει επίσης απλή ματιά είς τά περιεχόμενα, διιά νά κατανόη
ση κανείς τήν ευρύτητα τών παπυρολογικών σπουδών έν γένει καί τό παρθένον έδα-
φος πού προσφέρεται δια έρευναν. Είναι ϊσως ευκαιρία είς τόν χώρον τούτον τού 
περιοδικού Πλάτων νά τονισθή πόσον επιζήμιος είναι δια τάς φιλολογικός σπουδάς 
είς τόν τόπον μας ή παραμέλησις καί αδιαφορία δια τάς παπυρολογικός σπουδάς, 
αφού κανένα άπό τά Πανεπιστήμια μας (δπου Φιλοσοφικαί Σχολαί,) ουδέ αυτό τής 
Κρήτης, δέν καταδέχθηκε νά υπηρέτηση επισήμως τάς παπυρολογικός σπουδάς, αί 
όποΐαι αφέθησαν είς τήν καλήν θέλησιν καί τό ενδιαφέρον ώρισμένων φιλολόγων, οί 
όποιοι έτυχε νά έχουν κάνει παπυρολογικός σπουδάς είς τό έξωτερικόν. Τοιουτοτρό
πως σήμερον ή παπυρολογία φέρεται ώς «παράρτημα» της κλασσικής φιλολογίας, 
οπωσδήποτε δμως οί κλασσικοί φιλόλογοι έχουν εύθύνην δια τήν κατάστασιν αυτήν. 
Ό μακαρίτης ό Σ. Κουγέας έλεγε προ πολλών ετών (έν έτει 1918) δτι «πλην τών επι
στημονικών έπιβάλλουσιν είς ημάς τους Έλληνας καί λόγοι εθνικής φιλοτιμίας τήν 
άπόκτησιν καί τήν μελέτην τών παπύρων».1 Δέν έχομεν ακόμη άντιληφθη δτι δέν ημ
πορεί νά έπιζήση ή κλασσική φιλολογία ώς έρευνα Αν αγνοηθούν οί πάπυροι. Τά πα
πυρικά σπαράγματα πλουτίζουν συνεχώς τά αποθέματα τής Αρχαίας Ελληνικής 
Γραμματείας μέ ρυθμόν ταχύτερον ή δσον απαιτεί ή έκδοσίς των. Παρέχουν δυνατό
τητας δια έρευναν καί συγγραφήν διατριβών. Ανοίγουν νέους δρόμους άναφορικώς 
προς τήν κριτικήν τών κειμένων, καταξιώνουν τήν μάθησιν καί τήν έρευναν μέ ουσια
στικά καί αξιόλογα αποτελέσματα. Τούτο δέν είναι σχήμα λόγου, καί τό περιοδικόν 
Archiv τό αποδεικνύει. 

Είς τάς δημοσιευόμενος εργασίας ευρίσκει ό αναγνώστης έν αρχή τήν έκδοσιν 
δύο παπύρων πού χρονολογούνται είς τόν πρώτον ή δεύτερον αίώνα μ.Χ., καί σήμε
ρον φυλάσσονται είς τό Μουσείον τού Βερολίνου. Ή έκδοσις αυτή γίνεται άπό τους 
W. Luppe καί W. Müller. Τό πρώτον απόσπασμα αποδίδεται είς τήν Σαμίαν (μέ έρωτη-
ματικόν) τού Μενάνδρου έπί τη βάσει τού ονόματος Χρυσίς πού άπαντα εις τό κείμε-
νον τού παπύρου. Ό στ. 3 ημπορεί νά συμπληρωθή εί[ναι, είς δέ τόν 5ον στ. διαβάζω 
μέ έπιφύλαξιν ]ει καί είς τόν 7ον ]εχας έπί τη βάσει τής φωτογραφίας τού παπύρου, ή 
οποία δημοσιεύεται είς τό τέλος τού περιοδικού. Τό δεύτερον απόσπασμα ανήκει επί
σης είς κωμωδίαν άγνωστου πατρότητος· περιέχει 5 κύρια ονόματα: τριών γυναικών 
και δύο ανδρών. Πρόκειται προφανώς περί τών προσώπων τού έργου. 

Ή επομένη εργασία είναι τού W. Müller, καί ασχολείται μέ τήν έκδοσιν καί σχο-
λιασμόν τεσσάρων παπύρων πού περιέχουν όλιγόστιχα αποσπάσματα άπό τήν Όδύσ-
σειαν. Ό μελετητής τής παραδόσεως τού 'Ομηρικού κειμένου θά εΰρη μερικά σημεία 
ενδιαφέροντα. 

'Ανάλογος είναι καί ή εργασία πού ακολουθεί. Πρόκειται δια τήν έκδοσιν δύο πα-

1. Βλ. 'Ελληνικά 11 (1940), 336-7. 
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πύρων πού περιέχουν Όμηρικόν κείμενον (Ίλ. Ι 32-36 καί παράφρασιν. Όδ. λ. 56-71, 
88-103). Ή έκδοσις γίνεται άπο τους Chr. F. Collate καί G. Peothke. Ot πάπυροι του 
Όμηρου έν γένει είναι πολλοί, ποικίλης εκτάσεως καί ανεξαρτήτου περιόδου. Οί μέ
χρι σήμερον δημοσιευμένοι υπερβαίνουν τον αριθμόν των 600, ήτοι αριθμόν είς τον 
όποιον ουδείς συγγραφεύς τής αρχαιότητος έχει φθάσει. Τό γεγονός τούτο αντικατοπ
τρίζει τήν δημοτικότητα του 'Ομήρου κατά τήν μετακλασσικήν περίοδο ν καί φαίνεται 
δτι ή Ιδία στάσις τών μελετητών του 'Ομήρου συνεχίζεται καί κατά τήν Βυζαντινή ν 
περίοδον, άφοΰ καί τότε τα χειρόγραφα του 'Ομηρικού κειμένου παρουσιάζουν τήν 
ίδίαν άναλογίαν. Ή αξία τού 'Ομήρου ένίκησε καί χρόνον καί θρησκείαν. 

'Ακολουθεί ή έκδοσις παπυρικού τεμαχίου περιέχοντος τήν ΰπόθεσιν τού απολε
σθέντος έργου τού Εύριπίδου Αΰγη. Ή εκδοσις γίνεται άπό τον W. Luppe. Ή υπόθε
σης τού δράματος τούτου ήτο γνωστή άλλοθεν, τό δημοσιευόμενον δμως τώρα παπυ-
ρικόν κείμενον παρέχει ουσιαστικός βελτιώσεις ώς προς τήν διευθέτησιν τού γνωστού 
κειμένου, διότι μας δίδει μέρος άπό τό κείμενον τό όποιον παλαιότερον είχε κατ' είκα-
σίαν συμπληρωθη. 

«Εγχειρητική συγκολλήσεως» είναι ή επομένη εργασία τών Η. Harrauer καί Ρ J . 
Sijpestijn, δπου δύο πάπυροι (ό BGU Ι 296 και SPP XXII 73) ενώνονται είς ένα, ό 
όποιος δίδει τώρα πλήρες καί αδιάσπαστο ν κείμενον ενός έγγραφου σχετικού μέ τήν 
θρησκευτικήν ίστοριογραφίαν τού 3ου μ.Χ. αίώνος. 

Έν συνεχεία ό R.S. Bagnali καί ό Κ.Α. Worp εκδίδουν πάπυρον «όμολογίαν δα
νείου» ύπό τα στοιχεία P. Sorb. Inv. 2253 (τής συλλογής Weil) χρονολογούμενον είς 
τό έτος 502 μ.Χ. Ό τύπος τού έγγραφου είναι καθιερωμένος κατά τήν περίοδον αυ
τήν. 

Νομικού περιεχομένου είναι τό έπόμενον άρθρον τής Gabriella Messeri, τό 
όποιον αναφέρεται είς τό θέμα της ανακρίσεως καί ελευθερώσεως. 

Ό Verne Β. Schuman, είς τών έκδοτων τού τόμου Ρ. Mich. IV (Tax Rolls from 
Karanis, Part Ι), οί άλλοι ήσαν οί H.C. Youtie καί Ο.Μ. Rearl, εκθέτει τάς σημειώσεις 
του, αί όποϊαι προωρίζοντο αρχικώς νά προσαρτηθούν ώς μέρος III (Commentary) 
τού τόμου, άλλα τελικώς, δια λόγους πού δέν μνημονεύονται, άπεκλείσθησαν. Ό 
Schuman λαμβάνει επίσης άφορμήν ν' απάντηση είς τα σχόλια τού J.C. Shelton, τά 
όποια είχε γράψει ό τελευταίος τό 1977 ώς μέρος II είς τήν έκδοσιντού Ρ. Cair. Mich. 
359. 

30 κοπτικοί πάπυροι μαγικού περιεχομένου εκδίδονται άπό τόν W. Beltz. Καί ό 
μή ειδικός είς τόν τομέα αυτόν τής παπυρολογίας αντιλαμβάνεται εύκολα τήν έπίδρα-
σιν της Ελληνικής γλώσσης έπί τής Κοπτικής δχι μόνον εΐς τήν μορφήν τών γραμμά
των τού αλφαβήτου, άλλα καί είς τήν όνοματολογίαν καί τήν θρησκευτικήν όρολο-
γίαν, γεγονός τό όποιον προδίδει τό ύπόβαθρον τής κοινωνίας τών Κοπτών. 

Τό έπόμενον άρθρον είναι βραχεία άλλα εμπεριστατωμένη έπισκόπησις τών πα
πυρολογικών σπουδών είς τήν Σοβιετικήν Ένωσιν. Έγράφη αρχικώς είς τήν Ρωσσι-
κήν άπό τόν I.F. Fichman καί μετεφράσθη έν συνεχεία είς τήν Γερμανικήν άπό τόν G. 
Poethke, παρέχει δέ τήν εύκαιρίαν είς τόν ένδιαφερόμενον νά ϊδη δχι μόνον τήν άνά-
πτυξιν τής παπυρολογίας, άλλα καί τήν έκτασιν πού έχουν σήμερον αί αρχαιογνωστι
κοί σπουδαΐ είς τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν. Είδικώς δια τήν σπουδήν τών παπύρων πρω
τεύοντα ρόλον διεδραμάτισε ô G.F. Zereteli, γνωστός άπό τήν έκδοσιν τών παπύρων 
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της Ρωσίας {Papyri russischer und georgischjr Sammlungen) πού πραγματοποιήθηκε 
κατά τα Ετη 1925-1925. 

Ai βιβλιογραφίαι πού ακολουθούν έχουν γραφή άπό τους Ι. Müller, G. Poethke 
καί W. Beltz. Κρίνονται 6 βιβλία (τα 4 άπο τον G. Poethke). 

'Ακολουθεί αναγραφή των φιλολογικών παπύρων πού περιέχουν έργα Ιστοριο
γραφίας γνωστών Ιστοριογράφων: Εκαταίου, 'Ηροδότου, Θουκυδίδου, Ξενοφώντος 
κ.λπ., ως επίσης Ιστορικών τών οποίων ή ταυτότης δέν έχει είς έτι άναγνωρισθη. Ή 
εργασία έχει έκπονηθη άπό τον R. Koerner. 

Ό Κ. Treu, γνωστός δια τήν πολύπλευρον προσφοράν του είς τους χριστιανι
κούς παπύρους, δημοσιεύει έδώ ένα τετρασέλιδον σημείωμα έπί τοΟ θέματος αύτοΰ. 

Έν τέλει αναγράφονται τα ληφθέντα άπό τήν διεύθυνσιν τοΰ περιοδικού Εργα καί 
είς ίδιαίτερον χάρτην τυπώνονται είς σμίκρυνσιν 11 φωτογραφίαι παπύρων, τών 
οποίων το περιεχόμενον γίνεται άντικείμενον έρεύνης είς τάς δημοσιευομένας είς το 
περιοδικον εργασίας. 

Ή πληρότης τών άρθρων, ή ευρεία δκτασις τών θεμάτων, ή άρτιότης τής εκτυπώ
σεως καί παρουσιάσεως κερδίζει αμέσως τον άνεπιφύλακτον επαινον τοΰ άναννώ-
στου. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 

VACLAV MAREK, Oratlones de Lege Agraria. Oratio pro C. Rablrio Perduelllo 
nis Reo., êv «M. Tulli Ciceronis scripta quae manserunt omnia. Fase. 16». Teubner. 
Leipzig 1983, pp. I-XX + 1-74. (Editio stereotypa). 

Είς τήν σειράν τής «Τωΰβνεριανής Βιβλιοθήκης Ελλήνων καί Ρωμαίων συγγρα
φέων» εξεδόθη το 1983 τό 16ον τομίδιον, το οποίον περιλαμβάνει κριτική ν εκδοσιν 
ύπο τοΰ Τσεχοσλοβάκου φιλολόγου Vaclav Marek δύο κειμένων τοΰ Μάρκου Τυλ-
λίου Κικέρωνος (43 π.Χ.). α) Τους τρεις λόγους περί τοΰ Άγροτικοΰ Νόμου καί β) 
τον λόγον υπέρ τοΰ Γαΐου Ραβιρίου ένοχου ασεβείας (= συνωμοσίας κατά της πολι
τείας), κατηγορουμένου δια τον φόνον τοΰ Σατουρνίνου. 

Είς τό πρώτον μέρος της μετά χείρας εκδόσεως διαλαμβάνονται τα έξης: Είς τα 
σσ. V-XIII περιέχεται ό λατινιστί συντεταγμένος πρόλογος (Praefatio) είς τους τρεις 
λόγους περί τοΰ 'Αγροτικού Νόμου, ένθα αναφέρεται ύπό τοΰ έκδοτου ή έχουσα σχέ-
σιν μέ τήν χειρόγραφον παράδοσιν τοΰ κειμένου φιλολογική κριτική. Είς τάς σσ. 
XIV-XVII περιλαμβάνονται αί έντυποι εκδόσεις, αί περιέχουσαι καί τους τρεις λόγους 
περί τοΰ 'Αγροτικού Νόμου, έν συνεχεία αί μεμονωμένοι εκδόσεις (passim) τών έν λό
γω κειμένων καί τέλος, κατ* έκλογήν, ακολουθεί κατάλογος φιλολογικών πραγμα
τειών καί μελετών έν γένει σχετικών μέ τους τρεις λόγους περί τοΰ Άγροτικοΰ Νόμου 
τοΰ Κικέρωνος. Είς τάς σσ. XVIII-XIX διαμνημονεύονται τα Μαρτύρια ή αί Μαρτυ-
ρίαι (Testimonia) περί τοΰ Σερβιλίου Νόμου, ως (Plut. Cic. 12-Cass. Dio 37, 25, 4 -
Cic. Sull. 65 - Cic. fam. 8,6,5) καί περί τών λόγων τοΰ Κικέρωνος (Cic. Ait. 2,1,3 -


