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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 
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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-
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κου Α. Sacconi αποτελεί το δεύτερον μετά το έργον του J. Raison * σώμα των 
επί αγγείων επιγραφών της Γραμμικής Γραμμής Β. Ή βασική διαφορά τών δύο 
εκδόσεων, δπως ή ϊδια ή Sacconi αναφέρει εις τον Πρόλογον (σσ. 9—11), είναι 
οτι ένώ τα κριτήρια του Raison κατά τήν σύνταξιν του έ*ργου του ήσαν αρχαιο
λογικά, τα ιδικά της είναι καθαρώς επιγραφικά. Ή βασική αυτή διαφορά μεταξύ 
τών δύο εκδόσεων είναι ιδιαιτέρως εμφανής εις τον τρόπον ταξινομήσεως τών κει
μένων ώς καΐ εις τήν μέθοδον ή όποια έχρησιμοποιήθη κατά τήν μεταγραφήν 
αυτών. Οΰτως, επί παραδείγματι, ενώ ό Raison χρησιμοποιεί ΐδιον σύστημα ταξι
νομήσεως ώς καί ιδίους κανόνας κατά τήν μεταγραφήν τών κειμένων, ή μετα
γραφή καί ή άπόδοσις κειμένων εις τήν εκδοσιν της Sacconi γίνεται κατά τάς 
θεσπισθείσας εν Wingspread συμβατικάς αρχάς («Wingspread convention») 2 αϊ 
όποΐαι τηρούνται γενικώς κατά τήν εκδοσιν τών μυκηναϊκών επιγραφών. 

Το έ'ργον, πλην του Προλόγου καί του Καταλόγου βραχυγραφιών καί συμβό
λων, περιλαμβάνει τά εξής μέρη : Είσαγωγήν εις τον κατάλογον τών επιγρα
φών (27—64), Κατάλογον τών επιγραφών (σσ. 69—189) Πίνακα τών σημείων 
(σσ. 193—203), Παράρτημα (207-212), Κατάλογον τών λέξεων (σσ. 215-218), 
Συσχετιστικούς (Συγκριτικούς) πίνακας τών κατά εκδόσεις αριθμήσεων τών επι
γραφών (σσ. 221—247). 'Ακολουθούν Πίνακες (Ι—LXIX) καί Κατάλογος τών 
Πινάκων βάσει τών κειμένων (249—251). 

Εις τον Πρόλογον ή συγγραφεύς άφου άναφερθή εν πρώτοις δια βραχέων εις 
τάς παλαιοτέρας εκδόσεις τών επί αγγείων επιγραφών αναλύει συστηματικώτερον 
τά σημεία εις τά όποια ή εκδοσίς της διαφέρει τής αντιστοίχου εκδόσεως του 
Raison, τονίζουσα κυρίως τους λόγους οι όποιοι τήν ώθησαν εις τήν άνάληψιν τής 
παρούσης εκδόσεως. Έ ν συνεχεία, εκθέτει δια βραχέων τά κυριώτερα έκ τών προ
βλημάτων τά όποια τήν άπησχόλησαν κατά τήν σύνταξιν του έργου τά όποια 
αφορούν εις τήν ταξινόμησιν καί άρίθμησιν τών επιγραφών, εις τήν μεταγραφήν, 
τήν άπόδοσιν καί τον ύπομνηματισμον τών κειμένων, εις τον καθορισμον γραφέων, 
κ.λπ. Παραθέτει δέ, τέλος, Πίνακα τών βραχυγραφιών καί συμβόλων τών οποίων 
κάμνει χρήσιν. 

Εις το τμήμα το όποιον επιγράφεται «Εισαγωγή εις τον κατάλογον τών επι
γραφών» αναφέρονται αϊ περιοχαί ανευρέσεως αυτών (Ι Άργολίς (Μυκήναι, Τί-
ρυνς), II 'Αττική (Έλευσίς) III Βοιωτία (Κρευσις, 'Ορχομενός, Θήβαι) IV Κρήτη 
(Κνωσός, Χανιά, Μαμελοΰκο), αναγραφομένου εκάστοτε του ακριβούς τόπου ώς 
καί χρονολογίας ανευρέσεως τών επιγραφών, τών προγενεστέρων εκδόσεων αυ
τών ώς καί τών χαρακτηριστικωτέρων γνωρισμάτων τών αγγείων επί τών οποίων 
είναι κεχαραγμέναι αύται. 

"Η ταξινόμησις τών επιγραφών γίνεται βάσει τής περιοχής έκ τής όποιας 
εκάστη προέρχεται, καθοριζομένου οΰτω καί του αρκτικού συμβόλου (δείκτου κα
τατάξεως) : MY=Μυκήναι, ΤΙ=Τίρυνς, ΤΗ = Θήβαι, KR=Kp8uoiç, OR='Op-
χομενός, ΚΗ = Χανιά κ.λπ. Προηγείται ή παράθεσις του σχεδίου τής επιγραφής, 
ακολουθεί δέ ή μεταγραφή του κειμένου. Ό υπομνηματισμός άφορα εις τον τό
πον καί τήν χρονολογίαν ανευρέσεως του αγγείου επί του οποίου είναι κεχαρα-
γμένη ή επιγραφή, εις προγενεστέρας εκδόσεις του κειμένου ώς καί εις γενικάς 

1. J. Raison. Les vases à inscriptions peintes de Γ âge mycénien et leur contexte 
archéologique. Roma 1968 : Edizioni dell' Ateneo. 

2. Βλ. «The Wingspread Convention for the transcription of Mycenaean (Linear Β j texts», 
έν Mycenaean Studies, 253—262. 



- 3 7 7 -

πληροφορίας περί του αγγείου (είδος, διαστάσεις, κ.λπ.)· Εις τον Πίνακα των ση
μείων περιλαμβάνονται δύο κατηγορίαι σημείων : 1. σημεία περιεχόμενα εις το 
συλλαβάριον της Γραμμικής Γραφής Β (da, ro, pa, te, to, na, di, κ.λπ.) 2. ση
μεία μη περιλαμβανόμενα εις το συλλαβάριον τής Γραμμικής Γραφής Β (βλ. 1, 
ΤΗ 847· 2, OR 1· 3 ΚΝ 1715). 

Ή εκδοσις του σώματος των έπί αγγείων επιγραφών τής Γραμμικής Β συμ-
πληρουται δια τής παραθέσεως άφ' ενός μεν καταλόγου τών λέξεων αϊ όποΐαι 
περιλαμβάνονται εις τα εκδοθέντα κείμενα, άφ' έτερου δε συσχετιστικών (συγκρι
τικών) πινάκων τής αριθμήσεως τών κειμένων τής παρούσης εκδόσεως μετά τών 
αντιστοίχων κειμένων τών προγενεστέρων εκδόσεων. Αι εκδόσεις αί όποΐαι λαμ
βάνονται υπ' όψιν κατά τον συσχετισμον—πλην τής παρούσης—είναι αί εξής : 
του Raison (Les vases à inscriptions peintes de l'âge mycénien et leur contexte 
archéologique), του G. Pugliese - Carratelli ( Le iscrizioni preelleniche di Haghia 
Triada in Creta e della Grecia peninsulare, Monumenti Antichi pubblicati per 
cura della R. Accademia d'Italia [=Accademia dei Lincei], τόμ. 40(1945), 
στήλ. 603 - 610, πίν. 30—40) ως και τών εκδόσεων τών μυκηναϊκών επιγραφών 
(ΜΤ Ι, ΜΤ Π, ΜΤ III) . Λαμβάνονται επίσης ύπ' όψιν μελέται άναφερόμεναι 
είς μεμονωμένας συλλογάς επιγραφών οΐον Κ. Müller, Tiryns. Bügelkannen mit 
Inschriften. Χειρ. 'Αρχ. Άθην. 242 (άνεκδ.)* φωτογραφίαι του Γερμανικού Α ρ 
χαιολογικού 'Ινστιτούτου ( = F O T O DAI) ως καΐ έξης δύο μελέται : Η. W. Cat
ling- Α. Milieu, a A study on the inscribed Stirrup Vases from Thebes». Archaeo
metry 8 (1965) 3—85" (=Gatling - Millett)· E. Hallager. «.Linear Β and Linear 
A inscriptions from the excavations at Kastelli, Khania, 1964—1972». Opuscula 
Atheniensia 11 ( = Hallager). 

Ώς βάσις του συσχετισμού λαμβάνονται κατά σειράν : Ι ή άρίθμησις τής πα
ρούσης εκδόσεως (σσ. 223—228), II ή άρίθμησις τής εκδόσεως του Raison (σσ. 
229—233), III ή άρίθμησις τής εκδόσεως του Pugliese - Carratelli (σσ. 235—237), 
IV ή άρίθμησις τών εκδόσεων ΜΤ Ι, ΜΤ II και ΜΤ III (σσ. 239—240), V ή 
άρίθμησις του Müller (σσ. 241—242), VI ή άρίθμησις τών φωτογραφιών του 
Γ AI (FOTO DAI, σσ. 243—244), VII ή άρίθμησις τών Catling - Millett (σ. 245), 
VIII ή άρίθμησις του Hallager (σ. 247). 

Ή παρούσα εκδοσις διακρινόμενη διά την άκραν έπιμέλειαν μετά τής οποίας 
είναι συντεταγμένη είς πάντα τα τμήματα αυτής (καθαρώς φιλολογικά—ιστορικά— 
αρχαιολογικά) αποτελεί άριστον δείγμα τής φιλοπονίας, μεθοδικότητος καί συ
στηματικότητας τής συγγραφέως κατά την μεταγραφήν, άπόδοσιν και ύπομνημα-
τισμον δλων τών κειμένων τα δποϊα κατέστη δυνατόν να έπισημάνη, ώς καί κατά 
την σύνταξιν τών διαφόρων καταλόγων. Ό τρόπος, τέλος, αντιμετωπίσεως πολ
λαπλών προβλημάτων, φιλολογικών ιστορικών καί αρχαιολογικών, απηχεί μίαν 
είς βάθος γνώσιν οχι μόνον τών θεμάτων τα όποια αφορούν είς τα κείμενα τής 
Γραμμικής Γραφής Β, άλλα καί του μυκηναϊκού πολιτισμού εν τω συνόλω του. 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΝΤΟΥ 


