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Platone S i m p o s i o . Introduzione di Vincenzo di Benedetto-Tiaduzione e note 
di Franco Ferrari, Έκδοτης Rizzoli Milano 1985 σσ. 233 (μικρού Σχήματος) 
τιμή είς Λίρας Ίταλ. 8.000. 

Ό Vincenzo di Benedetto, τακτικός καθηγητής τής αρχαίας Ελληνικής 
φιλολογίας έν τφ Πανεπιστημίφ τής Πίζης έχει δημοσιεύσει πλείστα δσα έργα, 
αναφερόμενα είς τον χώρον τής κλασσικής αρχαιότητος έν οϊς: τήν χειρόγρα-
φον παράδοσιν τοϋ Εοριπίδου (Padova 1965), ώς και άλλα περί τον Εύριπίδην 
καί τον Αίσχύλον έργα* Έν αρχή δ περί οδ ό λόγος, επιχειρεί μακράν είσαγωγήν 
περί τήν έννοιαν τοϋ Έρωτος ώς έχει παρά Πλάτωνι, μεθ' όλων εκείνων τών γνω
στικών εννοιών, αΐτινες συνθέτουν τήν δλην είκόνα τής Επιστήμης, είλημμένων 
δμως έξ δλης τής Πλατωνικής θεωρήσεως καί έδραζουσών έπί τών πορισμάτων 
τής νεωτέρας έρεύνης (σ. 1-56)· έν συνεχεία παρατίθεται βραχεία περίληψις τοΰ 
μνημονευθέντος έργου (σ. (66-72), ακολουθεί μικρόν κεφαλαιον είς δ περιέχον
ται άποσπασματικαί κρίσεις περί τοϋ «Συμποσίου» έξεχουσών προσωπικοτή
των τοΰ πνεύματος, μεταξύ τών οποίων: R. Bonghi, Lettera a un ignota, σσ. VII-
IX έν Dialoghi di Platone μετάφρ. ύπο Ruggero Bonghi, τόμος IX il Convito di 
Platone, Roma 1888 - G. Calogero έν Simposio di Platone, Versione e Saggio in
troduttivo di G. C, Bari 1928 σ. 56 - J. N. Findlay, Plato. The Written and Un
written Doctrines, London 1974, σ. 149 W. Κ. C. Guthrie, A History of Greek 
Philosophy, IV: Plato. The Man and His Dialogues: Earlier Period, Cambridge 
1975, σσ. 394-95 (σ. 75-78). 

Έν συνεχεία ακολουθεί προφανώς βιβλιογραφία κατ' απόλυτον έκλογήν, 
αναφερομένων περί το «Συμπόσιον» τοϋ Πλάτωνος έργων (σ. 79-80), πλην δμως 
θα έδει ενταύθα να έμνημονεύετο καί ή παλαιά έκδοσις τοΰ «Συμποσίου», τοϋ 
αποθανόντος Έλληνος πανεπιστημιακού διδασκάλου Ι. Συκουτρή· είτα ακολου
θούν καί τίνες είκονογραφήσεις αίτινες παριστάνουν τόν Σωκράτην, ώς καί εΐ-
κόνες είλημμέναι έκ σκηνών τοΰ «Συμποσίου» (σ. 81-87)· τέλος ακολουθεί το 
κείμενον, το οποίον εΐναι αύτούσιον, έκ τής εκδόσεως τοϋ Johannes Burnet, 
Oxford University Press 1901, άνευ κριτικού υπομνήματος, συνοδευόμενου δμως 
υπό επιτυχούς ερμηνείας καί διασαφητικών πραγματικών παρατηρήσεων. 

Γενικώς είπεΐν τόσον δ Vincenzo di Benedetto, δσον καί δ Franco Ferrari 
παρέδωσαν είς τους φίλους τών Πλατωνικών Σπουδών μίαν ακρως ένδιαφέρου-
σαν, δίκην είσαγωγής, περί το «Συμπόσιον» Μελέτην. 

Α. Ν. ΖΟΥΜΠΟΣ 

Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete, 31. Band, BSBB. G. 
Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig 1985, σσ. 138+9 πίν. 

Tò εγκριτον παπυρολογικον περιοδικόν, περί τοϋ οποίου διέλαβον καί άλ
λοτε (βλ. Πλάτων 34/35 (1982/3), σελ. 205-207, 36(1984), σελ. 135-138, 37(1985), 
σελ. 275-276) συνεχίζει τήν έκδοτικήν του δρδσιν μέ τον 31ον τεϋχος, πού περιέ
χει πλουσίαν δλην προάγουσαν τόσον τήν έρευναν δσον καί τάς γνώσεις είς 
τήν περιοχήν τής παπυρολογίας. 

Ώς γνωστόν ή παπυρολογία δχει προσελκύσει προσφάτως τα διαφέροντα 
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τών φιλολόγων τής νεωτέρας γενεάς, και έχει απορροφήσει τάς πνευματικός 
δυνάμεις τών εν ακμή φιλολόγων, νομικών, ιστορικών κ.δ. Προς έξυπηρέτησιν 
τής καταστάσσεως αυτής πρωτεύοντα ρόλον διαδραματίζουν τα φιλολογικά èv 
γένει περιοδικά, ιδίως δμως τα παπυρολογικά, μεταξύ τών οποίων έξέχουσαν θέ-
σιν κατέχειτό παρουσιαζόμενον έδώ περιοδικόν συντομογραφούμενον Archiv Pap. 

Tò πρώτον μέρος του τεύχους περιέχει εργασίας σχετικάς μέ παπυρικά 
κείμενα ή έπιγραφάς. Ένα όλιγόστιχον κείμενον (14 στ.: Ρ. Β e r o i . 13930= 
Pack2 1203) (σσ. 5-11) είς περγαμηνόν κώδικα τοϋ 5ου αί. μ.Χ., πολυσυζητημένον 
ήδη (βλ. σχετικώς Pack2 1203), δίδει εύκαιρίαν είς τον Wolfgang Luppe να πρα-
γματευθή το έπεισόδιον τής παραμονής τοϋ Άχιλλέως εις τήν οίκίαν τοϋ Λυ-
κομήδους είς τήν Σκΰρον και νά συμπλήρωση τά χάσματα μέ έπιτυχίαν, άφοϋ 
εξαντλήσει δλας τάς γνωστάς πηγάς περί τοϋ γεγονότος. 

Ή επομένη εργασία (σσ. 13-16) είναι τοϋ Gunter Poethke, πρόκειται δέ 
δι' έκδοσιν ενός μικροΰ βερολινείου παπύρου (αριθ. 2966), πού χρονολογείται 
είς τον 7ον ή 8ον αϊ. καί περιέχει λογαριασμόν δι' «αγορασθέντα είδη». Παρά 
τον έφήμερον χαρακτήρα τοϋ έγγραφου, το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται είς το 
γεγονός δτι έγράφη άπό "Αραβα, ό όποιος μετέγραψε εϊς τά ελληνικά τήν άρα-
βικήν όνοματολογίαν καί φρασεολογίαν. 

'Ανάλογος είναι καί ή εργασία πού ακολουθεί τοϋ Johhanes M. Diethart 
(σσ. 17-18), είναι δηλαδή δκδοσις δύο παπυρικών αποσπασμάτων τής αραβικής 
περιόδου, πού αναφέρονται είς τήν «παγαρχίαν» τοϋ Άρσινοΐτου νομοϋ (Φαγιούμ). 

'Ακολουθεί ή εργασία τοϋ Jewgeni Nowikow μέ τίτλον Varia epigraphica 
(σσ. 19-28) καί αναφέρεται είς τάς έπιγραφάς πού άνευρέθησαν είς τήν Όλβίαν, 
πόλιν τής Ευρωπαϊκής Σκυθίας κτισθεΐσαν υπό τών Μιλησίων περί τό 650 π.Χ. 
Ό Nowikow επανεκδίδει 9 έπιγραφάς (ή πρώτη έκδοσίς των έπραγματοποιήθη 
τό 1968 ύπό Τ. Ν. Knipowitsch καί Ε. I. Lewi), πού άποτελοΰν ψηφίσματα τών 
Όλβιοπολιτών προς διάφορα πρόσωπα-εύεργέτας τής πόλεως. 

Έπιγραφικοϋ περιεχομένου είναι καί ή επομένη εργασία τοϋ Klaus Hallof 
(σσ. 29-30). Πρόκειται δι' άποσπασματικήν έπιγραφήν πού ευρίσκεται σήμερα 
είς τήν συλλογήν τής Ιστορίας τής 'Ιατρικής είς τό Πανεπιστήμιον τής Ίένης, 
καί προέρχεται άπό τήν νήσον Κώ. Ώς γνωστόν ή Κώς είναι πλουσία είς έπιγρα-
φικόν υλικόν, δπου άντικαθρεπτίζεται δριστα ή ιστορία τοϋ τόπου ίδίως κατά 
τήν Έλληνιστικήν περίοδον. Αί έπιγραφαί τής Κώ άξιολογήθησαν έν πρώτοις 
μετά τήν μνημειώδη έκδοσιν τών "Αγγλων W. R. Paton καί E. L. Hicks (The 
Inscriptions of Kos, Oxford 1891). Ό αρχαιολόγος καί συνάμα φιλόλογος έγ
κριτος Rudolf Herzog συνετέλεσε επίσης είς τήν γνωριμίαν τής νήσου τόσον 
άπό αρχαιολογικής δσον καί φιλολογικής απόψεως χάρις βεβαίως είς τό Άσκλη-
πιεΐον, τό όποιον διετηρήθη έπί πολλά έτη ώς φάρος τής λατρείας τοϋ 'Ασκληπιού. 
Έπιγραφάς έξέδοσαν επίσης 'Ιταλοί αρχαιολόγοι, άφ' οδ δμως χρόνου ή Κώς 
περιήλθε είς το Έλληνικόν Κράτος, οί "Ελληνες αρχαιολόγοι συνέχισαν μέν 
τάς άνασκαφάς, ενίοτε μετ' επιτυχίας, άλλ' επέδειξαν άδικαιολόγητον όλιγω-
ρίαν δια τήν δημοσίευσιν ΐδίως τοϋ επιγραφικού ύλικοΰ. Ή δημοσιευομένη είς 
το Archiv Pap. επιγραφή προέρχεται άπό τήν περιοχήν τοϋ Άσκληπείου, χρο
νολογείται δέ είς τον 2ον π.Χ. καί αναφέρεται είς τήν άπονομήν τιμών κατά τους 
ύπό τής πόλεως καθοριζόμενους αγώνας είς τήν έορτήν τοϋ Διονύσου. 

Ό Walter Beltz εκδίδει έν συνεχεία (σσ. 31-41) 15 κείμενα τής Κοπτικής 
γλώσσης μέ μαγικόν περιεχόμενον. Πρόκειται δι' αξιόλογα δείγματα επικλή
σεως τής μαγείας κατά τήν άραβικήν περίοδον, πού παρέχουν αρκετό ύλικόν 
είς τους μελετητάς (δυστυχώς δχι πολλούς) τής κοπτικής γλώσσης καί φιλολογίας. 

Τό μέρος τοϋ βερολινείου παπύρου (αριθ. 10582), τό όποιον φέρει κείμενον 



202 

είς τήν λατινικήν, τήν έλληνικήν καί τήν κοπτικήν, επεξεργάζεται ό Wolfgang 
Brunsch (σσ. 43-45). Ό πάπυρος αρχικώς έδημοσιεύθη ολόκληρος άπό τον W. 
Sschubart είς το περ. ΚΙ io 13(1913), σσ. 27-38, έδώ τώρα διευθετείται το μέρος 
πού είναι γραμμένον είς τήν κοπτικήν. 

Τό βιβλιογραφικόν δελτίον συντάσεται ύπο τον Ursula Treu, Gunter Ρο-
ethke, Jutta Kollesch καί Walter Beltz. Παρουσιάζονται συντόμως έργασίαι πα
πυρολογικού- περιεχομένου έκδεδομέναι κατά τήν τελευταίαν διετίαν. 'Ακολου
θεί κατάλογος τών Χριστιανικών παπύρων άπο τον Kurt Treu γνωστόν ήδη έ-
ρευνητήν άπο τήν πολυετή ένασχόλησίν του μέ τους παπύρους Χριστιανικού" 
περιεχομένου, ή συλλογή τών οποίων έχει συμβάλει θετικά είς τήν κριτική ν 
τών ίερών κειμένων καί τήν σύνθεσιν τής ιστορίας τών πρωτοχριστιανικών χρό
νων. Περιέχονται πάπυροι μέ κείμενα άπο τήν Πάλαιαν Διαθήκην, τα 'Απόκρυ
φα, τα δργα τών Πατέρων, τήν Άγιολογίαν, τα Λειτουργικά δργα καί τάς δεήσεις, 
καί τέλος τα έργα τών Γνωστικών. Σημειώνονται επίσης κείμενα αβέβαια καί 
δσα κατά τίνα τρόπον συνδέονται μέ κείμενα Χριστιανικού περιεχομένου, ιδίως 
αυτά πού σχετίζονται μέ τήν γλώσσαν τής Κ.Δ. 'Αναγράφονται ακόμη βιβλία 
σχετικά μέ συλλογάς Χριστιανικών παπύρων ή Βυζαντινών χειρογράφων. Ή 
συλλογή τοΰ Treu, αποτέλεσμα οπωσδήποτε επιπόνου καί πολυχρονίου εργασίας 
είναι άριστον βοήθημα καί χρησιμώτατος οδηγός είς χείρας παντός βουλομένου 
να έρευνήση τήν μορφήν τοϋ πρωίμου Χριστιανικού κόσμου. 

Ένα μεγάλο μέρος πού ακολουθεί (σσ. 73-133), καί θα συνεχισθή καί είς 
τό έπόμενον τεύχος τοΰ περιοδικού, περιέχει βιβλιογραφικός είδήσεις μέ τίτλον 
Bibliographie de papyrologie juridique (είς τό έξης BP J), πού αναφέρονται είς 
τήν δεκαετίαν 1972-1982. Ή εργασία είναι συντεταγμένη άπό τον γνωστόν καί 
πολυγραφώτατον Ιστορικόν τοΰ Δικαίου Joseph Modrzejewski (Meleze), τού 
οποίου αί έργασίαι έπί τής ίστορίας τοΰ έλληνο-ρωμαΐκοΰ Δικαίου δικαιώνουν 
τήν φήμην του. Ή BPJ δέν περιέχει ίργα σχετικά μόνον μέ τήν νομικήν παπυρο-
λογίαν, δπως ό τίτλος της δίδει τήν έντύπωσιν να εΐκάσωμεν, άλλα καλύπτει 
δλους τους έπί μέρους κλάδους τής παπυρολογίας. Υπάρχουν συγκεκριμένως: 
Γενικά £ργα ('Εγχειρίδια, Βιβλιογραφίαι, Περιοδικά, 'Ανάλεκτα, Λεξικά), Πηγαί 
('Εκδόσεις, 'Αρχεία, Κριτική Κειμένου, Συλλογαί, Γραφαί καί προβλήματα, Γλώσ
σα καί λεξιλόγια). OÎ τίτλοι συνοδεύονται μέ περιληπτικήν δκθεσιν τοΰ περιε
χομένου των καί κρίσεις αξιολογήσεως, ώστε να κατατοπίζεται ό αναγνώστης. 
Πρόκειται είς τό σύνολον του δι' δργον μεγάλον συνήθως μόνον συλλογικώς 
εϊναι δυνατόν να όλοκληρωθή τέτοια προσπάθεια, διότι απαιτείται συνεχής πα-
ρακολούθησις τής διεθνούς βιβλιογραφίας καί απεριόριστος χρόνος εργασίας. 
'Εξ δλλου ή διευθέτησις τοΰ ποικίλου ύλικοΰ, ώστε να γίνεται ακούραστα καί 
εύκολα άντιληπτόν άπό τον άναγνώστην, δέν είναι εύκολη δουλειά. Ό Modrze
jewski συμπληρώνει τώρα μέ τήν BPJ τό βιβλιογραφικόν δελτίον πού δημοσι
εύεται κατ' έτος είς τό περιοδικόν Aegyprus, δπως επίσης καί τα βιβλιογραφικά 
δελτία (καρτέλες) πού εκδίδονται άπό τήν Fondation Egyptologique. Ή Èlio δια
κρίνεται δια τον εύστοχον τρόπον τής ταξινομήσεως τών θεμάτων, τήν σωστήν 
Ικθεσιν τοΰ περιεχομένου τών βιβλίων καί τήν άντικειμενικήν άξιολόγησιν 
τών εργασιών. Χάρις είς τήν έπεξεργασίαν αυτήν τών λημμάτων ή BPJ αποτελεί 
χωρίς άμφιβολίαν αυτή καθ' αυτήν πλήρη «Είσαγωγήν είς τήν Παπυρολοφίαν». 
"Ας σημειωθή τέλος δτι διαβάζεται ευχάριστα, πράγμα άσυνήθιστον δια τέτοι
ου εϊδους εργασίας. 

'Ακολουθεί δισέλιδη νεκρολογία δια τον Ε. Turner άπό τον J. David Tho
mas δπου εξαίρεται τό ήθος καί ή επιστημοσύνη τοΰ Turner, τοΰ οποίου ή συμ-
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βολή είς τήν κλασσικήν φιλολογίαν και Ιδιαιτέρως είς τήν παπυρολογίαν έχει 
άναγνωρισθή. 

Είς τάς σσ. 137-138 άναγράγονται τα «ληφθέντα βιβλία» και τέλος παρατί
θενται 7 φωτογραφίαι παπύρων και 1 τής επιγραφής τής Κω, το περιεχόμενον 
τών οποίων αποτελεί άντικείμενον έρεύνης αντιστοίχων άρθρων τοϋ περιοδικού. 

Οί έκδόται τοο περιοδικού R. Koerner, W. Müller, G. Poethke και Κ. Treu 
δδοσαν είς τήν δημοσιότητα δια μίαν ακόμη φοράν το άντάξιον τής φήμης του 
Archiv fur Papyrusforschung und verwandte Gebiete. 

Είναι ευτύχημα δια τήν έπιστήμην τής παπυρολογίας οτι εξυπηρετείται 
από περιοδικόν τοιούτου επιπέδου, πού δχει προσφέρει θετικήν προσφοράν είς 
τήν έξαπλωσιν και έμπέδωσιν τής παπυρολογίας. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 

R. D. Dawe S o p h o c l e s T r a g o e d i a e Π. Bibliotheca Scriptorum Grae-
corum et Romanorum Teubneriana, Leipzig 1985. 

Με τον κρινόμενον έδω τόμον Π, δπου περιέχονται αί τραγωδίαι Τραχί-
νιαι, 'Αντιγόνη, Φιλοκτήτης και Οιδίπους έπί Κολωνώι ολοκληρώνεται ή έκδο-
σις τοο Σοφοκλέους άπό τον "Αγγλον R. D. Dawe είς τήν σειράν τών στερεοτύ
πων εκδόσεων τής Βιβλιοθήκης Teubner. Ώς γνωστόν ό τόμος Ι (Αίας, 'Ηλέκτρα, 
ΟΙδίπους Τύραννος) εξεδόθη το 1975 (βλ. Πλάτων 29(1977), σσ. 277-279) και 
πολύ σύντομα έξηντλήθη, δίνοντας έτσι τήν δυνατότητα είς τον Έκδοτικόν Οί
κον Teubner να προβή είς δευτέραν δκδοσιν (1984) καί είς τον Dawe να επιχεί
ρηση τάς δέουσας διορθώσεις, πού έβελτίωναν ουσιαστικά τήν πρώτην εκδοσιν 
τοϋ 1975) βλ. Πλάτων 37(1985), σσ. 277-278), Συγχρόνως ό Dawe προετοίμαζε 
τον δεύτερον τόμον, δπου διακρίνεται πάλιν ή οικεία είς τον Dawe μέθοδος να 
έκμεταλλευθή δλην τήν χειρόγραφον παράδοσιν τοϋ Σοφοκλείου κειμένου, τα 
παπυρικά ευρήματα καί τάς πληροφορίας τών αρχαίων λεξικογράφων καί Σχο
λιαστών, χωρίς ν' άγνοήση βεβαίως τάς νεωτέρας εκδόσεις τόσον τών παλαιο
τέρων F. Blaydes (1870), R. Jebb (1892), F. Schneidewin (1909) δσον καί τών νε
ωτέρων J. Kamerbek (1959), Ο. Longo (1968). 

Είναι γνωστόν δτι ή editio princeps τών επτά τραγωδιών τοϋ Σοφοκλέους 
(1502), αν καί καθυστέρησε συγκριτικά με άλλους συγγραφείς, συνετέλεσεν ë-
κτοτε είς μίαν ενθουσιώδη έκδοτικήν προσπάθειαν, πού επέτυχε δχι μόνον ν' 
αναβίωση τό κείμενον τοϋ αρχαίου δραματοποιοϋ, άλλα καί να τό άποκαθάρη 
άπό πολλάς παραφθοράς πού έν τώ μεταξύ είχαν υπεισέλθει. 'Αξιόλογοι εκδό
σεις, δπως αυτή τοϋ 1553 (ύπό τοϋ Turnebus) καί τοϋ 1786 (υπό τοϋ Brunk), καίτοι 
έβελτίωσαν σημαντικά τήν παράδοσιν τοϋ κειμένου, δέν δύνανται νά θεωρηθούν 
αντιπροσωπευτικοί, διότι διακρίνονται δια κάποιαν έκλεκτικήν διάθεσιν έκ μέ
ρους τών έκδοτων καί τάσιν νά προτιμηθοΰν γραφαί τών «αρίστων» χειρογρά
φων, έν οϊς άντικαθρεπτίζεται ή εκλεκτική επίσης τάσις τών έκδοτων τής 'Αλε
ξανδρινής εποχής. 

Οί κώδικες τών τραγωδιών τοϋ Σοφοκλέους ετυχον επιμελέστατης καί 
εμπεριστατωμένης μελέτης έκ μέρους τοϋ 'Αλεξάνδρου Turyn (Studies in th 
Manuscript Tradition of the Tragedies of Sophocles, Urbana 1952), ό όποιος 


