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λέξεων κατ' άντίστροφον τάξιν είναι ιδιαιτέρως εμφανής άν λάβη τις υπ' όψιν 
μυκηναϊκάς εργασίας άναφερομένας κυρίως εις παραγωγικά συστήματα τά όποια 
επισημαίνονται καί μελετώνται συστηματικώτερον διά της τοιαύτης διατάξεως του 
λημματολογίου: M. Lejeune, «Les dérivés en-ter·)), RPh 34(1960) 9—30" 
του ιδίου «Le suffixe -tero-n, REA 64 (1962) 5—19" C. J. Ruijgh, «Sur les 
noms en -i-joj-i-ja», έν «Etudes sur la grammaire et le vocabulaire du Grec 
mycénien. Amsterdam 1967 : A. M. Hakkert, 89—286, κ.λπ. 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΝΤΟΥ 
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πίνακ. 

Ή παρούσα εκδοσις, περιλαμβάνουσα τάς μέχρι της 1-7-1974 ευρεθείσας έπι-
γραφάς εις Μυκήνας, άρχεται να συμπλήρωση παλαιοτέρας εκδόσεις τών πινακί
δων τών Μυκηνών, συγκεκριμένως τάς ΜΤ Ι 1 , ΜΤ I I 2 ΜΤ I I I 3 ως καί τάς 
έν μεταγραφή εκδοθείσας έπιγραφάς ύπο του J. - Ρ. Olivier, ΜΤ IV 4 , εκδοσιν ή 
οποία περιλαμβάνει τα μέχρι του τέλους του 1967 ευρεθέντα κείμενα. 

Το έργον συνταχθέν μέ ίδιαιτέραν έπιμέλειαν καί βαθεΐαν έπίγνωσιν τών προ
βλημάτων τα όποια δημιουργεί ή εκδοσις παρομοίων Ιργων ύπο της φιλολόγου 
καί ιστορικού Anna Sacconi, γνωστής εκ τών έργων της εις τον χώρον της μυ
κηναϊκής φιλολογίας καί επιγραφικής 5, αποτελεί σημαντικωτάτην συμβολήν εις 
τήν μελέτην τών κειμένων τής Γραμμικής Γραφής Β, εφόσον είναι ή πληρεστέρα 
καί συστηματικωτέρα εκδοσις τών μυκηναϊκών πινακίδων τήν οποίαν έχομεν 
σήμερον. 

Το έργον, πλην τής Εισαγωγής (σσ. 7—14) εις τήν οποίαν εκτίθενται δια 
βραχέων αϊ χρησιμοποιηθείσα ι συμβατικαί άρχαί τής εκδόσεως καί μεταγραφής 
τών κειμένων, περιλαμβάνει τα έξης τμήματα : 1. Κατάλογον τών επιγραφών 
(σσ. 19—85), 2. Πίνακα τών σημείων καί τών γραφέων (σσ. 89—111). 3. Πί
νακα τών λέξεων καί ιδεογραμμάτων (σσ. 115—129). 4. Πίνακα τών κειμένων 
(σσ. 133—142). 5. Πίνακα τών γραφέων (σσ. 145—146). 'Ακολουθούν δ' έν τέ-

1. ΜΤ I = The Mycenae Tablets. Μεταγραφή Ε. L. Bennett, Jr., μέ είσαγωγήν A. J. 
Β. Wace, έν Proceedings of the American Philosophical Society 97: 4 (1953), 422—470. 

2. MT II r=The Mycenae Tablets 11.5'Έκδοσις E. L. Bennett, Jr., μέ είσαγωγήν A. J. 
Β.Wace καί Ε. Β. Wace, μετάφρασις καί υπομνηματισμός J. Chadwick, έν Transactions 
of the American Philosophical Society 48 :1 (1958), 122 κέξ. 

3. MT III = The Mycenae Tablets III. "Εκδοσις J. Chadwick, μέ συμβολήν τών 
Ε. L. Bennett, Jr., Ε. Β. French, Lord W. Taylour, N. M. Verdelis, Ch. K. Williams, έν 
Transactions of the American Philosophical Society 52:7 (1962), 76 κέξ. 

4. MT IV = The Mycenae Teblets IV. A Revised Transliteration, ύπο J.-P. Olivier. 
Leiden 1969. 

5. Βλ. ιδιαιτέρως C Gallavotti — A. Sacconi. Inscriptiones Pyliae ad mycenaeam 
aetatem pertinentes. Roma 1961 : Edizioni dell' Ateneo, Incunabula Graeca, 1. 
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λει φωτογραφίαι τών κειμένων (Πίνακες I—XLII) ώς και κατάλογοι των Πινάκων. 
Το κύριον τμήμα του έργου αποτελεί το σώμα των επιγραφών τών Μυκηνών, 

ένθα περιλαμβάνονται τα σχέδια τών επιγραφών, το κείμενον εκάστης εξ αυτών 
εν μεταγραφή και υπομνηματισμός. Ό υπομνηματισμός άφορ$ άφ* ενός μεν είς 
τον καθορισμόν του γραφέως, του τόπου καΐ τής χρονολογίας ανευρέσεως τής επι
γραφής, τών διαστάσεων της, ώς καί είς τάς παλαιοτέρας αυτής εκδόσεις, άφ' 
ετέρου δε είς τα προβλήματα τα όποια δημιουργεί ή μεταγραφή καί ή άνάγνω-
σις τών διαφόρων σημείων. Ό Πίναξ τών σημείων καί τών γραφέων περιλαμβά
νει δύο είδών πίνακας. Έ ν πρώτοις πίνακα τών συλλαβογραμμάτων τών πινα
κίδων κατ' άλφαβητικήν τάξιν καί τών ιδεογραμμάτων κατ' άριθμητικήν, εν συνε
χεία δέ πίνακα τών διαφόρων γραφέων τών επιγραφών, ταυτισθέντων (γραφείς 
51—64) καί μή. 

Ακολουθούν Πίναξ τών λέξεων (κατ' άλφαβητικήν τάξιν) καί τών ιδεογραμ
μάτων μετά πλήρους παραπομπής (βλ. σ. 119: e-ku-se-we-qe Wt 501 β. 2, 
e-ne-me-na Gè 603.2, ]e-ra Ζ 202, e-ri-tu-pi-na V 659.4, e-ro-pa-ke-ja 
Fo 101.9 κλπ.)* Πίναξ τών κειμένων διατεταγμένων κατ' αΰξουσαν άριθμητικήν 
τάξιν βάσει του άριθμοΰ έκαστης επιγραφής (δηλοΰνται επίσης ή χρονολογία καί 
ό τόπος ευρέσεως του κειμένου ω ς καί ό γραφεύς (βλ. σ. 135:101 (Fo)- 1952-
Οίκία του εμπόρου του ελαίου - γραφεύς 35) ή βάσει τής σειράς είς τήν οποίαν 
ανήκει (σημειωτέον δτι ή σειρά καθορίζεται δια του δείκτου κατατάξεως εκάστης 
επιγραφής" βλ. σ. 139 : Au 102-1952- Οικία του εμπόρου του ελαίου - γραφεύς 
52· Au 609 - 1954 - Οικία τής Σφιγγος - γραφεύς 57 κ.λπ.). "Επεται δέ, τέλος, 
Πίναξ τών γραφέων μετά συγχρόνου παραθέσεως τών υπ' αυτών γεγραμμένων 
επιγραφών (γραφεύς 51 : Oe 104, 106, 107, 110, 111, 118, 124· γραφεύς 52 : 
Au 102 κ . λ π ) . 

Ή παρούσα έκδοσις τών επιγραφών τών Μυκηνών δεν έρχεται απλώς να κά
λυψη το χρονικον κενόν το όποιον δημιουργείται άπο τής παλαιοτέρας εκδόσεως 
τών μυκηναϊκών κειμένων (πρβλ. ΜΤ Ι, Π, III, IV), άλλα σκοπεί είς τήν άπο 
πάσης απόψεως πληρεστέραν έκδοσιν τών είς τάς Μυκήνας άνευρεθεισών επιγρα
φών. Τοΰτο επιτυγχάνεται δια τής πιστότατης, κατά το δυνατόν , αποδόσεως τών 
κειμένων τών επιγραφών (σχέδιον, μεταγραφή) καί δια του εμπεριστατωμένου 
υπομνηματισμού διά του οποίου άποκτ^ ό μελετητής πλήρη εικόνα τής ιστορίας 
του κειμένου ώς καί τών προβλημάτων τα όποια δημιουργεί ή άνάγνωσις καί 
μεταγραφή ώρισμένων σημείων αύτου. Ή παράθεσις, τέλος, τών διαφόρων πινά
κων καθιστή εύχρηστότερον το έργον, διευκολύνει δέ γενικώς τόσον είς τήν μελέ-
την τών είς αυτό συμπεριλαμβανομένων κειμένων δσον καί είς τήν συγκριτικήν 
έξέτασιν αυτών προς τάς έπιγραφάς τής Πύλου καί τής Κνωσού. 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΝΤΟΥ 

* 

ANNA SACCONI. Corpus delle iscrizioni vascolari in lineare B. Con 
prefazione di G. Pugliese Carratelli. Roma 1974 : Edizioni dell' Ateneo, 

Incunabula Graeca, 57, σ. 256 -j- LXIX πίνακ. 

Ή παρούσα Ικδοσις αναληφθείσα υπό της διαπρεπούς φιλολόγου καί ίστορι-


