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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-
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φήν, ή οποία ευρέθη το 1866 εις την νοτίαν κλιτύν του Λυκαβηττού καί έδημοσιεύθη 
το πρώτον από τον Σ. Κουμανούδη. Έκτοτε ή επιγραφή αύτη είδε το φως της δημο-
σιότητος πολλάκις είς σύλλογος επιγραφών. Είς την παροΰσαν εκδοσιν ô Ebert επιχει
ρεί νέαν άποκατάστασιν τών ακρωτηριασμένων στίχων με τάς περισσότερον σοβαράς 
μεταβολάς εις τους στίχους 13-18. Ή επιχειρηματολογία του Ebert δικαιολογεί τάς 
έπιχειρουμένας διορθώσεις, δεν πείθει δμως ή μεταβολή του συμπληρώματος [Λάκων] 
είς [Λακεδαιμόνιος]. 

W. Luppe, Zu den Kairoer «Demen» Papyri (Eupolis, Nr. 92 Austin). Πρόκειται 
περί αποσπασμάτων ποιητικών συνθέσεων του Εύπόλιδος, συγχρόνου καί εφάμιλλου 
του 'Αριστοφάνους, ό όποιος έγραψε είς διάφορα ίωνικά μέτρα. Ή εργασία ξεκινά άπό 
τήν φωτογραφικήν Εκδοσιν The Cairo Codex of Menander, τήν οποίαν ετοίμασαν τό 
1978 οί Η. Riad καί Abd el-Kadr Selim. DJ. Jakob, Eine Ilias-Handschrift aus der 
Berliner Papyrus Sammlung. "Αν καί τό έκδιδόμενον έδώ όμηρικόν απόσπασμα εκτεί
νεται είς 356 στίχους άπό τό Λ της Ίλιάδος, τα παπυρικά σπαράγματα περιέχουν ελά
χιστα μέρη άπό τό κείμενον αυτό, πού συνίστανται είς ένα γράμμα μέχρι ήμίσεος στί
χου. Παρά τό γεγονός τούτο είς τό σύνολον του τό παπυρικό εύρημα παρέχει 
αξιοπρόσεκτα σημεία, δια να ληφθούν ύπ' δψιν κατά τήν μελέτην της παραδόσεως τοΰ 
ομηρικού κειμένου. Τέτοια σημεία είναι: ή χρήσις τοΰ έφελκυστικοΰ ν, ή παρουσία στί
χων, τους οποίους είχεν εξοβέλισε ό Ζηνόδοτος είς τήν έκδοσίν του, ή συμφωνία (ορι
σμένων γραφών έν μέρει μέ γραφάς της vulgata κτλ. 

Ν. Lewis, A Restudy of SB Vili 9897. Πρόκειται για έγγραφον τό όποιον περιέ
χει πληροφορίας άναφορικώς προς τήν έξαίρεσιν τών Άντινοειτών καί τών οικογε
νειών των άπό τήν ύποχρέωσιν της αναλήψεως λειτουργίας είς άλλα μέρη έκτος Άν-
τινοοπόλεως. Ό πάπυρος είς ώλοκληρωμένην μορφή ν έδημοσιεύθη τό 1963 άπό τον 
F. Uebel. Ή επιχειρούμενη έδώ έπανέκδοσις τοΰ ίδίου κειμένου βελτιώνει αναμφιβό
λως τήν άρχικήν εκδοσιν, ένώ επεκτείνεται ή έρευνα είς καίρια σημεία τοΰ περιεχομέ
νου. Μελετάται προς τούτοις ή ακριβής χρονολόγησις τοΰ έγγραφου καί προσφέρεται 
γραμματολογική άνάλυσις τοΰ κειμένου. 

G. Poethke καί P.J. Sijpesteijn, Listen und Quittungen' der Berliner Papyrus-
Sammlung aus dem Faijum. Ή μελέτη έχει γραφή έπί τη έπετείφ τών γενεθλίων τών 
60 χρόνων τοΰ Wolfgang Kuller, διευθυντοΰ τοΰ Τμήματος τών παπύρων είς τό Κρα-
τικόν Μουσείο ν τοΰ Βερολίνου. Εκδίδονται 10 παπυρικά κείμενα της ρωμαϊκής πε
ριόδου, τα όποια είναι κατάλογοι εξόδων καί έξοφλητικαί αποδείξεις. Πίσω άπό αυτά 
τα σημειώματα τής εφήμερης χρηστικότητος κρύβεται μία πτυχή της καθημερινής 
ζωής τοΰ άπλοΰ άνθρωπου, τον όποιον αγνόησε ή επίσημη ίστορία. 

J.M. Diethart, Zahlungs- und Namenlisten auf Wiener Papyri. Τα τρία παπυρικά 
αποσπάσματα τοΰ 7ου αι., τα όποια περιέχουν καταλόγους ονομάτων καί λογαρια
σμούς. Είς τήν μορφήν τών ονομάτων αντικατοπτρίζεται μία νέα εποχή : ή Χριστιανι
κή, καί είς τα ορθογραφικά ολισθήματα προδίδονται αί φθογγολογικαί μεταβολαΐ τής 
ελληνικής γλώσσης. 

Κ. Treu, P. Berol. 8508. ΕΪναι μία μικρή συστατική επιστολή γραμμένη άπό τον 
ίερέα (παπα) Ήρακλίτη (= Ηρακλείδη) προς τους αγαπητούς εν Κυρίφ αδελφούς. Έ
χει ενδιαφέρον τό έν τέλει κρυπτογράφημα ΜΝΗΑ Α θ, δπου γράφονται ανακατωμέ
να τα γράμματα ΑΜΗΝ (= 1-40-8-50=99) σύμβολον τής ταυτότητος τοΰ Χριστιανού 
άποστολέως. 
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R. Pintaudi, Frammento di Lezionario greco-copto. Είναι δύο μικρά αποσπάσμα
τα (7-8 στίχων) μέ Παυλικον κείμενον. Έξ αυτών το ένα είναι γραμμένον είς την Κο-
πτικήν. 

W.-P. Funk, Der verlorene Anfang des Authentikos Logos. Ή εργασία είναι αφιε
ρωμένη είς την 50ήν γενέθλιον του Hans-Martin Schenke και αναφέρεται σέ κοπτικά 
κείμενα του «αυθεντικού λόγου». 

R. Kasser, Le dialecte protosaïdique de Thèbe. 'Από την έρευναν δια την έλληνι-
κήν γλώσσαν κατά την έλληνορωμαϊκήν περίοδον δέν πρέπει ν' άποκλεισθή ή μελέτη 
των τοπικών Ιδιωμάτων της Αιγύπτου, διότι μέσα είς τό αμάλγαμα τών πληθυσμών 
υπεισήλθαν γλωσσικά φαινόμενα εγχωρίου χαράκτηρος. Δέν είναι σπάνιον τό γεγονός 
δτι αί τοπικαί διάλεκτοι επιλύουν γλωσσικά προβλήματα, διά τήν διευθέτησιν τών 
οποίων καταφεύγουν συχνά οί γλωσσολόγοι είς εξεζητημένος ερμηνείας. Χωρίς νά 
υπερεκτιμώνται αί εγχώριοι επιδράσεις, θά πρέπει νά μελετώνται αναλόγως. Ό Kas
ser, γνωστός ήδη άπό τάς εκδόσεις τών παπύρων Bodmer, δοκιμάζει επιτυχώς τάς δια-
λεκτολογικάς του γνώσεις είς τήν έρευναν τής Σαϊδικής διαλέκτου τών Αιγυπτιακών 
Θηβών. 

Ό G. Poethke και ό Η.Μ. Schenke παρουσιάζουν έν συνεχεία βραχείας βιλιοκρι-
σίας εργασιών αναφερομένων είς τον κλάδον τής παπυρολογίας (σελ. 83-90). 'Ακο
λουθεί κατάλογος μέ σύντομα σχόλια τών χριστιανικών παπύρων (σελ. 91-98) άπό 
τον Kurt Treu γνωστόν διά τάς πολλάς υπηρεσίας του εις τον τομέα τών χριστιανικών 
παπύρων. Τά παπυρικά αποσπάσματα πού αναγράφονται έδώ συνδέονται μέ τό κείμε
νον τών Έβδομήκοντα καί τής Καινής Διαθήκης, καθώς επίσης μέ έργα τών Πατέρων 
καί μέ Λειτουργικά. 

Ό Eric Turner καί ό Peter Parson γράφουν έν συνεχεία νεκρολογίαν τοϋ Herbert 
Chayyim Youtie (1904-1980), του κορυφαίου παπυρολόγου του 20οΰ αίώνος, ό 
όποιος δχι μόνον άνέπτυξεν εις έπακρον τάς παπυρολογικός σπουδάς εις τάς Ήνωμέ-
νας Πολιτείας τής 'Αμερικής, άλλα καί εύρίσκετο παγκοσμίως είς τό προσκήνιον μέ 
τά συγγράμματα του καί τήν άνεκτίμητον βοήθειαν πού αφειδώς προσέφερε προς τους 
νεωτέρους του συναδέλφους. Ό Youtie παρέμεινεν είς τήν χορείαν τών μεγάλων πα-
πυρολόγων, τών οποίων τά ονόματα μνημονεύονται μέ σεβασμόν καί δέος. 'Ακολου
θεί ένα δισέλιδον μέ τίτλους παπυρολογικών βιβλίων, καί ό τόμος κλείνει μέ 12 φωτο
γραφίας πού αναφέρονται είς άρθρα του τόμου. 

Τό πλούσιον καί άξιόλογον περιεχόμενον του περιοδικού δικαιολογεί τήν φήμη ν 
πού έχει τούτο κερδίσει παγκοσμίως. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 

Η. LIVREA, Musaeus Hero et Leander. Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Roma-
norum Teubneriana. Leipzig 1982. Σελ. XXV—19. 

Ό Enrico Livrea Καθηγητής τής Κλασσικής Φιλολογίας είς τό Πανεπιστήμιον 
τής Φλωρεντίας, συνεχίζει μέ τήν κρινομένην έδώ έκδοσιν του Μουσαίου νά μας δίδη 
τ' αποτελέσματα τής μακροχρονίου έρεύνης και μελέτης του επάνω στην έπικήν ποίη-
σιν τής μεταγενέστερος ελληνικής γραμματείας. Έχει ήδη έκδόσει τον Παμπρέτιον 
(βλ. βιβλιοκρισίαν μου: Πλάτων 32(1980), 471-472) καί του Τριφιοδώρου τήν Ιλίου 
αλωσιν (Λειψία 1982), παρουσιάζει δέ τώρα τό διασωθέν κείμενον του (γραμματικού) 
Μουσαίου επάνω είς ένα θέμα ερωτικής περιπέτειας. 


