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Το παρόν τευχίδιον έκπονηθέν ύπο τεσσάρων μαθητριών αποτελεί μίαν μικράν 
χρησΓομάθειαν δια τον βίον της Έλληνοφωνούσης Αιγύπτου άπο του Γ' αι. π. Χ. 
μέχρι Στ ' μ. Χ. Περιλαμβάνει είκοσι παπυρικά κείμενα παραληφθέντα εξ έκδεδο-
μένων συλλογών και παρέχει το κείμενον, την μετάφρασιν, τα αναγκαία σχόλια 
και μίαν βραχεΐαν είσαγωγήν. 

Τοιαυται εκδόσεις έκλαϊκευτικαί υπάρχουν πολλαί έκτος της Ελλάδος, ar.ò 
δεκαετηρίδων, εις την ίδικήν μας χώραν δμως, την κυρίως ενδιαφερομένην δια τον 
βίον τών προγόνων μας Ελλήνων ή Αιγυπτίων «Ελληνιστών», δεν γνωρίζω καμ-
μίαν έκλαϊκευτικήν έκδοσιν, διό και ή προσφορά αύτη τών φιλότιμων μαθητριών 
τοϋ Γ' Λυκείου θηλέων Λαρίσης είναι αξιέπαινος. 

Και είναι αξία επαίνου και έξάρσεως ή προσπάθεια αυτή δια δύο λόγους. Πρώ
τον διότι παρουσιάζεται ή προσπάθεια ομαδική της μαθητικής των κοινότητος. Και 
αϊ μαθητικαί κοινότητες έκ δημοσιογραφικών πληροφοριών εις μερικά σχολεία της 
χώρας έδειξαν σημεία πολυπραγμοσύνης και εκτροπής έκ τών ορίων τοϋ προο
ρισμού των καΐ της αναμείξεως των εις έ'ργα αλλότρια, εξερχόμενα της μαθητικής 
αρμοδιότητος καΐ δικαιοδοσίας. Δίδει λοιπόν χαράν μεγάλην δτι αί μαθήτριαι τοΰ 
Γ' Λυκείου θηλέων Λαρίσης έπεδόθησαν εις τήν περίπτωσιν ταύτην εις έργα με
λέτης καί έρεύνης και παρουσιάζουν ενα δια τάς δυνάμεις των λίαν ίκανοποιητι-
κον δημοσίευμα με ενδιαφέρον περιεχόμενον. Ό δεύτερος λόγος προς επαινον εί
ναι ή σοβαρότης καί μεθοδικότης με τήν οποίαν έπελήφθησαν της εκλογής, σπου
δής, διερευνήσεως, ερμηνείας καί υπομνηματισμού τών επιλεγέντων προς παρουσία-
σιν τεμαχίων εν προσπάθεια ατομική καί συλλογική. Το αποτέλεσμα παρέσχεν 
ασφαλώς ίκανοποίησιν εις τας μαθήτριας καί εις τήν τάξιν των, καθώς καί εις 
τους γονείς των, εις τους διδασκάλους των καί εις το σχολεΐον των, θα δώση δε 
εύχαρίστησιν καί εις τους άναγνώστας τοΰ βιβλίου. 'Ικανοποιεί φυσικά καί όλους 
τους ενδιαφερομένους δια τήν έκπαίδευσιν "Ελληνας, διότι διαπιστούται δτι το σχο-
λεΐον δύναται νά εργάζεται άποδοτικώς. 

Ή περίπτωσις είναι πολύ ενδεικτική δια το πώς ημπορεί να στρέψη ό καθη
γητής τήν προσπάθΐίαν τών μαθητών του εις τήν χαράν τής δημιουργικής εργασίας, 
δταν ό ϊδιος άνησυχή καί άναζητή να κάμη κάτι προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν. 
Καί είναι άξιοσημείωτον εδώ δτι το πυρ τοΰ ζήλου εις τάς μαθήτριας εδόθη άπο 
τον τυχαίως άπασχολήσαντα τήν τάξιν (λόγω απουσίας τοΰ διδάσκοντος) λόγιον διευ
θυντή ν τοΰ Λυκείου κ. Κ. Τρυφερούλην, ό όποιος Ιχων ύποστή τήν μαγείαν άπο 
τήν αμεσότητα τών εντυπώσεων, πού δίδουν τα παπυρικά κείμενα, εσκέφθη να 
απασχόληση τήν τάξιν με δείγματα αυτών. Καί αυτά κατέθελξαν τάς μαθήτριας 
καί τάς έκέντρισαν εις τήν άνάληψιν τοΰ έ'ργου, το όποιον καί επέβλεψε καί καθω-
δήγησεν ό καλός λυκειάρχης. 
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