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ρειον εντός της Κυρηναϊκης σχολής άδιαφορίων δοξάζων. Ούδαμόθεν προκύπτει περί 
αθεΐας είς αύτάς, εί μη περί αντιθέσεως του προς την κρατούσαν ήθικήν, άφοΰ έδέχετο 
«μηδέν φύσει αίσχρον είναι τον σοφον κλέψειν τε και μοιχεύσειν και ίεροσυλήσειν êv και
ρώ». Έκ του Τ 45, δτι, ό Διογ. Λ. εδρε βιβλίον αυτού" «Περί Θεών δχι εύκαταφρόνητον, 
έξ ου φασιν Έπίκουρον λαβόντα τα πλείστα ειπείν» προκύπτει δτι, άν περιείχε τι περί 
τελείας αρνήσεως του θείου, ό Διογ. Λ. δέν θα παρέλειπε να το σημείωση μή άρκούμε-
νος είς τήν ευθύς προηγουμένως διατυπωθεϊσαν πληροφορίαν δτι «ην δ Θ. παντάπασιν 
άναιρών τάς περί θεών δόξας», του οποίου ή ακριβής έννοια είναι αόριστος ή δύναται 
να έχη τήν περιωρισμένην έννοιαν πού έδωσεν ό Κλήμης έν DT 36 ή ακόμη και να 
έχη έννοιαν αθεΐας, ώς εκείνη δια τήν οποίαν οί 'Αθηναίοι κατεδίκασαν τον Σωκράτη. 
Έκ τής πληροφορίας Τ 51 του Νουμηνίου δτι ό Άρκεσίλαος προσεποιείτο τον σκε-
πτικόν (εποχή) έκ φόβου μή τιμωρηθή έκ καταγγελίας των Θεοδωρείων, προκύπτει δ
τι, öv οί Θεοδώρειοι ήσαν άθεοι δέν θα έτόλμων να διώξουν άλλον φιλόσοφον δι* άσέ-
βειαν προς το θείον. Έκ του Τ 53 δτι ό Βίων απέκτησεν από τον Θεόδωρον τήν συνή-
θειαν να εμφανίζεται και να διδάσκη άθεώτερον συνάγεται δχι δτι έδιδάχθη πλήρη 
άθεΐαν, άλλα απλώς άπιστίαν προς τα περί τών θεών λεγόμενα. Και τό περίφημον Τ 
56Α «έλεγε δεξιςί τους λόγους όρέγοντος αυτοΰ τη άριστερςί δέχεσθαι τους άκροωμέ-
νους» σημαίνει δ,τι και τό Τ 52 βέβαιοι, δτι δηλ. έσοφίστευε κατά παν είδος λόγου. 
Τούτο προκύπτει «έκ τοΰ αντιθέτου» α) είς τό Τ 56Β πάλιν του Πλουτάρχου, δτι ούτω 
ενεργών ό Θ. ουχί όσιως διενοεΐτο τών λεγομένων και τών δρωμένων και β) είς τήν και 
ανωτέρω μνημονευθεΐσαν Imitatio Ι, δπου ό Πολύβιος ερμηνεύει τον Θεόδωρον άλλα 
λέγοντα και άλλα, ακαταλόγιστα πράττοντα. Ότι έσοφιστεύετο κατά παν είδος λόγου 
μαρτυρεί και ό διάλογος μέ τον Στίλπωνα έν Τ 62 «μή γαρ είναι (Αθηνών) θεόν, άλλα 
θεάν». 

Εις τάς αμφιβόλους μαρτυρίας κατατάσσεται και ή Τ 64 ένθα ò Διογ. Λ. κατατάσ
σει τόν Θεόδωρον είς τους σκεπτικούς φιλοσόφους (εφεκτικοί), παρά ταύτα δμως ήτο 
κατά τίνα τρόπον σοφιστής σκεπτικός και παίζων. 

Ώς προς τό θέμα λοιπόν, αν ήσαν οί δύο ούτοι φιλόσοφοι άθεοι, τά μέν ποιητικά 
αποσπάσματα τοΰ Διαγόρου τό διαψεύδουν, έκ τών λοιπών δέ μαρτυριών ουδεμία εί
ναι σαφής. Τουναντίον δέ ευρίσκω πολλάς αμφιβολίας, αν ούτοι ήσαν άθεοι κατά τήν 
σημερινήν έννοιαν, δηλαδή μή πιστεύοντας εις τήν δπαρξιν θείας προνοίας ή είς άθα-
νασίαν ψυχής. Τήν άντίληψιν δτι έκήρυττε τήν άθανασίαν ό Θ. δέχεται και ό Κ.ν. 
Fritz έν RE VA: 2(1934) s.v. Theodoros (no. 37) cols. 1828 f. 

Δέον νά όμολογηθη δτι αί έρμηνεΐαι αύται είναι υποκειμενικοί και δτι είμεθα ευ
γνώμονες εις τόν Winiarczyk δλοι οί ενδιαφερόμενοι δια τήν άρχαίαν φιλοσοφίαν, τάς 
αποχρώσεις της και τά στάδια τής εξελίξεως της, δτι μας έδωκε μέ τό βιβλίον του έν 
λαμπρόν δργανον έρεύνης. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

DAVID SANSONE, Euripides Iphigenia in Tauris. Bibliotheca Scriptorum Graeco-
rum et Romanorum Teubneriana, Leipzig 1981. Σελ. XV-62. 

Ή γνωστή εις τόν φιλολογικόν κόσμον βιβλιοθήκη Teubner δια τάς περίλαμ
πρους εκδόσεις τών αρχαίων συγγραφέων Ελλήνων και Λατίνων έχει αρχίσει άξιόλο-
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γον προσπάθειαν μεταπολεμικός προς τάς εκδόσεις συγγραφέων δχι μόνον της μετα
γενέστερος γραμματείας, άλλα και της κλασσικής περιόδου, ακόμη και αν οί τελευ
ταίοι είχαν παλαιότερον έκδοθή είς τήν σειράν της ίδίας βιβλιοθήκης. Είς την κατηγο-
ρΐαν αυτήν ανήκει και ή κρινομένη έδώ έκδοσις της Ιφιγένειας εν Ταύροις του Εύριπί-
δου. Ή έκδοσις έρχεται ν' άντικαταστήση τήν καθιερωμένην μέχρι τώρα έκδοσιν του 
Εύριπίδου είς τρεις τόμους άπό τον August Nauck (1854, 1857, 1869-1871), ή οποία 
ήταν βεβαίως έργον ζωής δια τον μεγάλον εκείνον φιλόλογον του περασμένου αΐώ-
νος. Εκατόν έτη περίπου μετά ταύτα καθίσταται αναγκαία ή έπανέκδοσις δλου του έρ
γου του Εύριπίδου, διότι καί ή προοπτική της εκδόσεως των αρχαίων συγγραφέων έ
χει μετατοπισθη και ή άνεύρεσις νέων χειρογράφων (ΐδίως παπύρων) έχει οδηγήσει είς 
τήν άναθεώρησιν ώρισμένων άρχων άναφορικώς προς τήν κριτικήν τοϋ κειμένου. Το 
έργον δμως είναι βαρύ, να τό έπωμισθή ένα άτομο ν, δι' αυτό ή Βιβλιοθήκη Teubner 
αναθέτει είς τους ειδικούς τήν έκδοσιν των τραγωδιών μεμονωμένως. 

Ή ανάγκη της έπανεκδόσεως έχει γίνει αίσθητή και άπό τους υπευθύνους άλλων 
βιβλιοθηκών (εκδοτικών οϊκων). Είς τήν σειράν τών εκδόσεων της 'Οξφόρδης εύρί-
σκομεν πολλάς εκδόσεις δια τον αυτόν συγγραφέα. Ό Ευριπίδης π.χ. εξεδόθη τό πρώ
τον τό 1778 (S. Musgrave) καί ακολούθησε ή έκδοσις του G. Dindorf (1832-1840), του 
C S . Jerram (1885), ή γνωστή καί καθιερωμένη του G. Murray (1902-1909) καί τέλος 
του J. Diggle (1981). 

Ή έπανέκδοσις ενός αρχαίου συγγραφέως δέν είναι απλή ύπόθεσις, διότι ό έκδο
της έχει ν' αντιμετώπιση, πολλά θέμτα καί νά έπιλύση πολλά προβλήματα πού ή έν τώ 
μεταξύ έρευνα έχει δημιουργήσει. Δέν είναι μόνον ή άνεύρεσις νέων χειρογράφων· αυ
τά ημπορούν εύκολα νά ενταχθούν μέσα είς τήν ίστορίαν τής παραδόσεως του κειμέ
νου. Είναι προς τούτοις ή όλη φιλολογία γύρω άπό τον συγγραφέα, τήν οποίαν πρέπει 
νά γνωρίζη άριστα ό έκδοτης, καί χρειάζεται ακόμη φιλολογική ίκανότης καί φαντα
σία, ώστε νά σταχυολογηθούν καί εκτιμηθούν αί όρθαί διορθώσεις πού έχουν μέχρι 
σήμερον έπενεχθή. 

Τό πρόσαντες τούτο έργον άντιμετώπισεν επιτυχώς ό David Sansone είς τήν κρι-
νομένην έδώ έκδοσιν τής Ίφ. εν Ταύρ. 

Κατ' αρχήν προσήρμοσε τήν όρθογράφησιν τοΰ κειμένου σύμφωνα μέ τά τελευ
ταία συμπεράσματα της Γραμματικής τής αττικής διαλέκτου. Έτσι γράφει τήν κατά-
ληξιν τοΰ β' έν. τής μεσοπαθητικής φωνής -η αντί τοΰ -ει τών παλαιοτέρων εκδόσεων. 
Τήν ιδίαν άποψιν θα έχη καί ό Diggle είς τήν άντίστοιχον έκδοσιν του τής 'Οξφόρδης. 
Ώ ς προς τήν κατάληξιν τοΰ α πληθ. τών ίδίων ρημάτων ô Sansone προτιμά τήν μορ-
φήν -μέθα αντί -μεσθα, άλλ' αναγκάζεται νά γράψη -μεσθα κάποτε, δταν τό μέτρον τό 
απαιτεί (βλ. στ. 1018, 1028, 1107, 1149). Μετρικαί επίσης άνάγκαι ρυθμίζουν τήν 
μορφήν τής προθέσεως εις. 'Ενώ συνήθως γράφει ες (καί είς τάς συνθέτους λέξεις), 
βλέπομεν άναιτίως εις (στ. 943), άλλ' ορθώς είς (στ. 1016). 

Προσέτι ορθώς γράφει τι δ' εστί (στ. 240, 1288), ένώ αί παλαιότεροι εκδόσεις, καί 
ό Diggle, έχουν εστί. Πρβλ. δμως Άριστοφ. Σφ. 137 τι έστι; ή φράσις έχει τήν έννοια 
«τι συμβαίνει;» 

'Αφότου διευθετήθη ή γραφή τοΰ μορίου εϊέν είς τό λεξικόν L.SJ. (9η έκδ. 
1940), καθιερώθη ή μορφή αυτή καί εις τάς εκδόσεις είς άντικατάστασιν τής γραφής 
εϊεν τοΰ μορίου τό όποιον εθεωρείτο ίσοδύναμον προς τό εϊα. Αί νεώτεραι στερεότυ
ποι εκδόσεις τόσον τής 'Οξφόρδης δσον καί τής Λειψίας χρησιμοποιούν άπαρεγκλί-
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τως τον τύπον είέν. Έτσι και έδώ: στ. 342, 467. 
Άναφορικώς προς την μετρικήν δομήν των χορικών ό Sansone στηριζόμενος 

προφανώς είς τάς μελετάς της A.M. Dale έχει διευθετήσει τα τμήματα αυτά του κειμέ
νου διαφορετικά της συνήθους παραδεδομένης μορφής. Ή ενέργεια όμως αυτή έχει 
καταλήξει σέ ώρισμένα μέρη είς άδιέξοδον, πράγμα πού αναγκάζει τον έκδότην να 
σπάση εκεί τήν λέξιν. Τούτο γίνεται αρκετά συχνά, ώστε δημιουργούνται άμφιβολίαι 
δια τήν ορθότητα τής διευθετήσεως αυτής. Ό Diggle έξ άλλου ακολουθεί διαφορετι-
κόν σχήμα. 

Τό θέμα τών διορθώσεων τοΰ κειμένου είναι άκρως ενδιαφέρον, και θα ήδύνατο 
νά γράφη κανείς ατελεύτητα. Θα περιορισθώ δμως σέ μερικά σημεία πού θεωρώ απα
ραίτητα:1 

— στ. 3· Άτρέως δ'άπο: Άτρέως δε παις κώδικες. Τήν διόρθωσιν έπεχείρησεν ô 
Badham (1851), άλλα δεν βρήκε άνταπόκρισιν. Ό Sansone επανέρχεται είς αυτήν αδι
καιολογήτως, διότι α) δέν βλάπτεται ούτε ή δομή (σύνταξις) ούτε τό νόημα τοΰ κειμέ
νου μέ τήν γραφήν <5ε παις και β) ή συσχέτισις παλαιογραφικώς μέ τήν γραφήν δ'απο 
είναι δύσκολη. 

—στ. 146 (147)· ë ë: αίαι εκδόσεις. Ό Sansone ακολουθεί τήν γραφήν τών κωδί
κων. 'Υπάρχει πράγματι επιφώνημα (πόνου και θλίψεως) ε ë (βλ. L.SJ.), δπως επίσης 
υπάρχει καί τό επιφώνημα αιαΓπού εκφράζει τό ίδιο συναίσθημα: βλ. Εύρ. Ίππ. 814, 
Αίσχ. Χο. 1007 κ.ά. Είναι δυνατόν ή μορφή ε ε να προήλθε μετά τον μονοφθογγισμόν 
τής διφθόγγου αι και είναι φυσικόν τό συναίσθημα τοΰ πόνου νά εκφράζεται μέ τό επι
φώνημα α-ι, δπως προφερόταν στα χρόνια τοΰ Εύριπίδου ή δίφθογγος αι. 

—στ. 197· αχεα αχεσιν: αχεα τ'άχεσιν Barnes, Nauck κ.ά. Ή άνάγνωσις χαρακτη
ρίζεται άβεβαία, άλλ' οπωσδήποτε ή κακόφωνη χασμωδΐα α-a δέν τ̂ το αποδεκτή. Όρ-
θώς προσεπάθησαν νά τήν διορθώσουν παρεμβάλλοντες κάποιον συμφωνικόν 
φθόγγον. Ά ς σημειωθή δτι ό Markland πρότεινε αχεά τ' επ' αχεσιν. 

—στ. 352· τοΐσι δυστυχεστέροις: τοΐσιν εΰτυχεστέροις κώδικες και πολλαί εκδόσεις. 
Ό Sansone δέχεται τήν διόρθωσιν τοΰ Wecklein, άποδεχθεϊσαν ήδη και άπό τον Mur
ray, δίνοντας έτσι νέας διαστάσεις είς τήν Εύριπίδειον ρήσιν : οι δυστυχείς γαρ τοΐσι δυ-
στυχεστέροις / αυτοί κακώς πράξαντες ου φρονοΰσιν ευ. 

—στ. 500· Δυστυχής: δυστυχείς κώδικες. Ή επιτυχής διόρθωσις τοΰ Barthold 
(1887) έγινε αποδεκτή έκτοτε είς τάς περισσότερος εκδόσεις· έτσι και έδώ. 

—στ. 588· άγγείλαι: άγγεΐλαι κώδικες: Άργόθεν Musgrave, Nauck κ.ά. Ό Sansone 
μεταβάλλει τό άπαρέμφατον είς ευκτική ν στηριζόμενος είς τον τονισμόν πού έχει ό 
Λαυρεντιανός κώδιξ καί άγνοών τήν διόρθωσιν τοΰ Musgrave. Ό ρηματικός τύπος ώς 
ευκτική έπρεπε νά συνοδεύεται μέ τό δυνητικόν αν, ή απουσία τοΰ οποίου καθιστά αμ
φίβολη τήν πρότασιν τοΰ Sansone. 

—στ. 649· δτι ποτ' επέμβαση κώδικες: δτι πόδ' επέμβαση Elmsley. Ή διόρθωσις 
τοΰ Elmsley (1826) βρήκε εύρεΐαν άπήχησιν είς τάς εκδόσεις τής Ίφ. εν Ταύρ. Πρβλ. 
ακόμη στ. 752 μήποτε κατ' "Αργός ζώσ' ίχνος θειην ποδός, δπου ή φράσις είναι ανάλο
γη. 

—στ. 1353· δίδοντες: δε δόντες κώδικες. Ή διόρθωσις οφείλεται είς τον Kirchhoff 

1. "Ας σημειωθή δτι ό Sansone έχει διαπραγματευθή πολλά σημεία της κριτικής τοΰ κειμένου άλλου· 
βλ. Rh. Mus. 121 (1978), 35-47 καί Maia 31 (1979), 237-244. 
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(έκδοσις Βερολίνου 1855) και ορθώς έδώ γίνεται αποδεκτή από τον Sansone (επίσης 
καί από τον Diggle). Οί Nauck, Murray κ.α. εμμένουν είς τήν γραφήν των κωδίκων. 
Πλην δμως οί ρηματικοί τύποι είς δλην τήν φράσιν (εξανήπτον, ήγον, καθίεσαν) 
ενισχύουν τήν χρήσιν του ένεστωτικοΰ θέματος, δια τοϋ οποίου εκφράζεται διαρκές 
ποιον ενεργείας. 

Γενικώς ό Sansone μένει πιστός είς τάς γραφάς των κωδίκων, αποποιείται δέ τάς 
διορθώσεις αί όποϊαι, Αν καί έπηνέχθησαν δια χειρός λαμπρών φιλολόγων, αντιστρα
τεύονται τήν χειρόγραφον παράδοσιν. Τοιαύτην στάσιν απαιτεί ή σύγχρονος φιλολο
γική μέθοδος, δταν μάλιστα τά πρόσφατα παπυρικά ευρήματα σπανίως έπεβεβαίωσαν 
τοιαύτας διορθώσεις. 

Ή έκδοσις της Ιφιγένειας εν Ταύροις πληροί άριστα τάς απαιτήσεις της σημερι
νής φιλολογικής επιστήμης. Ή άρτία προσέτι έμφάνισις της εκδόσεως είναι ανάλογος 
της ποιοτικής αξίας της δλης εργασίας του Sansone. Tò έργον προδίδει εμφανώς τήν 
συνεχώς άνυψουμένην μεταπολεμικώς στάθμην τών εκδόσεων της βιβλιοθήκης 
Teubner. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 

Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete Τόμος 28, 1982, σελ. 102 — 12 
φωτογρ. 

Ή παπυρολογία έχοντας εύρύνει κατά πολύ το άντικείμενον της έρεύνης της έ
δωσε άφορμήν είς τήν έκδοσιν περιοδικών πού τήν εξυπηρετούν αποκλειστικά. Περισ
σότερα άπό μία δωδεκάδα περιοδικά αυτής της κατηγορίας μέ διεθνές κύρος έχουν ως 
βασικόν περιεχόμενον τήν έκδοσιν παπύρων καί δημοσίευσιν μελετών πού αναφέρον
ται είς τήν έρευναν του ελληνορωμαϊκού κόσμου τής Αιγύπτου. 

Τό άρχαιότερον έκ τών περιοδικών αυτών είναι το Archiv für Papyrusforschung 
und verwandte Gebiete, τό όποιον ίδρύθη άπό τον πρωτοπόρον τής παπυρολογίας Ul
rich Wilcken κατά τήν έναρξιν του παρόντος αίώνος, καί έσήκωσε τό βάρος τών παπυ
ρολογικών σπουδών έπί 83 τώρα χρόνια ανελλιπώς. Είς τάς σελίδας της σειράς τοΰ 
περιοδικού έδημοσιεύθησαν κατά καιρούς σημαντικοί έργασίαι και άρθρα, τά όποια 
αντικατοπτρίζουν τά πλούσια παπυρικά ευρήματα πού φυλάσσονται είς τό Κρατικόν 
Μουσειον τού Βερολίνου, καί τήν συμβολήν τών γερμανών παπυρολόγων, ένώ πα
ραλλήλως έφιλοξένησε συνεργασίας παπυρολόγων καί έκτος Γερμανίας. Τήν έκδοσιν 
τοΰ περιοδικού αυτού έμιμήθησαν στή συνέχεια καί άλλοι: οί "Αγγλοι τό 1914 άρχι
σαν να εκδίδουν τό Journal of Egyptian Archaeology εις τό όποιον αφιέρωσαν ίδιαίτε-
ρον τμήμα δια τάς παπυρολογικός σπουδάς· ακολούθησαν οί 'Ιταλοί (1920) μέ τό Ae-
gyptus οί Βέλγοι μέ τό Chronique d'Egypte εις τάς Βρυξέλλας (1925), για να φθάσουμε 
καί στην 'Αθήνα (1981) μέ τήν «Παπυρολογικήν εφημερίδα» Άναγέννησις. 

Ό τόμος 28(1982) τού Archiv εξεδόθη ύπό τήν έπίβλεψιν τών Reinach Hoerner, 
Wolfgang Müller, Günter Poethke καί Kurt Treu καί περιέχει τάς έξης συνεργασίας: 

J. Ebert, Zur «Olympischen Chronik» IG II/III2 2326. Πρόκειται διά μίαν έπιγρα-


