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Τν βηβιίν έρεη σο ζηόρν λα πξνζθέξεη ζηνλ αλαγλώζηε έλα αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ησλ 
δεθάδσλ ρηιηάδσλ ειιεληθώλ θαη ιαηηληθώλ παπύξσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο ηηο κέξεο καο, 
ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ζηελ εμνηθείσζε ησλ εξεπλεηώλ, αιιά θαη ηνπ επξύηεξνπ 
θνηλνύ κε ηνλ θόζκν ηεο κεηαθιαζηθήο αξραηόηεηαο θαη ηνπ πξώηκνπ κεζαίσλα κέζα από 
απζεληηθά θείκελα. Πεξηιακβάλνληαη επξήκαηα ηόζν από ηελ Αίγππην, πεξηνρή ζηελ νπνία 
αλαθαιύθζεθαλ νη πεξηζζόηεξνη πάππξνη, όζν θαη από άιιεο πεξηνρέο ηνπ αξραίνπ θόζκνπ 
όπνπ έρνπλ βξεζεί πάππξνη θαη ζπγγελείο θνξείο γξαθήο, ηνπο νπνίνπο κειεηά επίζεο ε 
παππξνινγία (όζηξαθα, πξώηκεο κεκβξάλεο, μύιηλεο πηλαθίδεο). Τα αλζνινγεκέλα θείκελα 
πξνέξρνληαη από όιεο ηηο ρξνληθέο πεξηόδνπο ηεο παππξνινγίαο, δειαδή από ηελ 
ειιεληζηηθή, ηε ξσκατθή, ηε βπδαληηλή θαη ηελ πξώηκε αξαβηθή επνρή ηεο Αηγύπηνπ, θαη από 
όια ηα βαζηθά θεηκεληθά είδε πνπ απαληνύλ ζηνπο ειιεληθνύο θαη ιαηηληθνύο παπύξνπο. Ο 
αλαγλώζηεο ζα βξεη, κεηαμύ άιισλ, ινγνηερληθνύο θαη εκηινγνηερληθνύο παπύξνπο, 
ηδησηηθέο, επαγγεικαηηθέο θαη δηνηθεηηθέο επηζηνιέο, έγγξαθα λνκηθνύ ραξαθηήξα θαη 
πνηθίια άιια θείκελα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα γηα ηνπο 
ζπγγελείο κε ηνπο παπύξνπο θνξείο γξαθήο παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα. Απηνέθδνζε 
(Αζήλα 2013). Γηάζεζε ηνπ βηβιίνπ ζηνλ Δύδνμν από ηηο  Δθδόζεηο Transversa Charta.  
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ΒΙΑΙΟ ΓΙΓΑΚΑΛΟ. Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΓΤΝΑΜΗ 

ΣΟΝ ΘΟΤΚΤΓΙΓΗ. ΔΚΛΟΓΗ ΑΠΟΠΑΜΑΣΩΝ ΜΔ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΚΑΙ 

ΥΟΛΙΑ 
 
Τν βηβιίν ζηνρεύεη αθελόο ζην λα ζπκβάιεη ζηνλ επηζηεκνληθό δηάινγν γηα θάπνηα από ηα 
πιένλ αμηνκλεκόλεπηα ζεκεία ηνπ ζνπθπδίδεηνπ έξγνπ, αθεηέξνπ ζην λα πξνζθέξεη ζηηο 
θνηηήηξηεο θαη ηνπο θνηηεηέο, θαζώο θαη ζην επξύηεξν πεπαηδεπκέλν αλαγλσζηηθό θνηλό έλα 
ζύγρξνλν επηζηεκνληθό εξγαιείν γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ θαη ηεο ζθέςεο ηνύ 
Αζελαίνπ ηζηνξηθνύ. Η κειέηε πεξηιακβάλεη κηα επζύλνπηε εηζαγσγή θαη έλα θαηαλνεηό 
εξκελεπηηθό ππόκλεκα, ην νπνίν δηαηξέρεη ηα επηιεγέληα απνζπάζκαηα εμεγώληαο θαη 
αλαιύνληάο ηα. Η επηινγή ησλ απνζπαζκάησλ ζηνρεύεη ζην λα αλαδείμεη ηνλ θόζκν ησλ 
ηδεώλ ηνπ ηζηνξηθνύ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηόο αληηιακβάλεηαη θαη 
ζθηαγξαθεί ηε δηεζλή πνιηηηθή, ηηο ζρέζεηο εμάξηεζεο ησλ θξαηώλ, ηε δπλακηθή θαη ηηο 
ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ γηα ην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία. Ωο θεληξηθή ζεκαηηθή επηιέρζεθε ε 
παζνινγία ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο δύλακεο, όπσο απηή αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε ζηξαηησηηθή, 
πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή πηώζε ηεο Αζήλαο θαη ηεο θιαζηθήο Διιάδαο ελ γέλεη θαη ζηε 
ζπλαθόινπζε παξαθκή ησλ εζηθώλ αμηώλ. Τα δεηλά ηνπ αδπζώπεηνπ εκθύιηνπ ζπαξαγκνύ 
πνπ ζεκάδεςε ην ηειεπηαίν ηξίην ηνπ πέκπηνπ αηώλα π. Χ. απνηεινύλ, ζε ηειηθή αλάιπζε, 
ηνλ θεληξηθό άμνλα γύξσ από ηνλ νπνίν πεξηζηξέθεηαη ην ζύλνιν ηεο ζνπθπδίδεηαο 
ζπγγξαθήο. Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ζέζεο θάζε απνζπάζκαηνο ζηε ξνή ηεο 
αθήγεζεο ηνπ ζνπθπδίδεηνπ θεηκέλνπ πξνζθέξεηαη, ζηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ, κηα 
εθηελέζηαηε πεξίιεςε νιόθιεξνπ ηνπ έξγνπ, από ην νπνίν έρνπλ αλζνινγεζεί ηα ελ ιόγσ 
απνζπάζκαηα. Τν βηβιίν πεξηιακβάλεη, κεηαμύ άιισλ, έλαλ πιήξσο επηθαηξνπνηεκέλν 
θαηάινγν ηνπ ζπλόινπ ησλ παπύξσλ θαη ησλ αξραίσλ πεξγακελώλ πνπ δηαζώδνπλ ηκήκαηα 
ηνπ ζνπθπδίδεηνπ θεηκέλνπ, θαζώο επίζεο θαη ην θείκελν ηνπ πιένλ αμηόινγνπ από ηνπο 
αξραίνπο Βίνπο ηνπ ηζηνξηθνύ, απηνύ πνπ παξαδίδεηαη κε ην όλνκα ηνπ Μαξθειιίλνπ. Τν 
θείκελν ηνπ Βίνπ ζπλνδεύεηαη από αμηόπηζηε ζύγρξνλε λενειιεληθή κεηάθξαζε θαη από 
εξκελεπηηθά ζρόιηα, ηα νπνία ππνβνεζνύλ ηελ θαηαλόεζή ηνπ. Απηνέθδνζε (Αζήλα 2016). 
Γηάζεζε ηνπ βηβιίνπ ζηνλ Δύδνμν από ηηο  Δθδόζεηο Transversa Charta.  
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ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΩΝ ΙΣΟΡΙΩΝ ΣΟΤ ΗΡΟΓΟΣΟΤ. ΜΝΗΜΔ, ΘΡΤΛΟΙ ΚΑΙ 

ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΑΡΥΑΪΚΗ ΔΠΟΥΗ. 

ΓΔΤΣΔΡΗ ΔΚΓΟΗ.  

 

Τν βηβιίν ζηνρεύεη ζην λα πξνζθέξεη έλα ππόκλεκα, ηα ζρόιηα ηνπ νπνίνπ ζα αθνινπζνύλ 

θεθάιαην πξνο θεθάιαην ηε ζθέςε ηνπ ηζηνξηθνύ εξκελεύνληάο ηελ ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη 

ζηε ζηεγλή παξνρή πιεξνθνξηώλ εγθπθινπαηδηθνύ ραξαθηήξα γηα επηκέξνπο ζέκαηα. Τα 

ζρόιηα έρνπλ, ινηπόλ, πξσηίζησο εξκελεπηηθό θαη δεπηεξεπόλησο πξαγκαηνινγηθό 

ραξαθηήξα. Πιεξνθνξίεο γξακκαηηθνζπληαθηηθνύ πεξηερνκέλνπ απνηεινύλ αληηθείκελν ηνπ 

ππνκλήκαηνο κόλν όπνπ απηό θξίλεηαη απνιύησο απαξαίηεην γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ 

θεηκέλνπ. Τνπ εξκελεπηηθνύ ππνκλήκαηνο πξνεγείηαη κηα εθηελήο εηζαγσγή, ζηελ νπνία 

παξέρνληαη ζηνλ αλαγλώζηε βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζπγγξαθέα θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ. Σηνβηβιίν ζπκπεξηιακβάλνληαη ηόζν παξαδνζηαθά ζέκαηα όζν 

θαη εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη απαζρνινύλ αθόκε ηνπο κειεηεηέο, 

πξνθεηκέλνπ ν αλαγλώζηεο λα απνθηήζεη κηα θαιή γεληθή εηθόλα ζρεηηθά κε ηνπο 

ζύγρξνλνπο πξνβιεκαηηζκνύο ζηελ εξνδόηεηα έξεπλα. Η κειέηε θηινδνμεί λα ζπκπιεξώζεη 

παιαηόηεξα εξκελεπηηθά ππνκλήκαηα ζην έξγν ηνπ Ηξνδόηνπ όπσο απηά ηνπ D. Asheri θαη 

ησλ W. W. How θαη J. Wells. Απηνέθδνζε (Αζήλα 2015). Γηάζεζε ηνπ βηβιίνπ ζηνλ Δύδνμν από  

ηηο Δθδόζεηο Transversa Charta.  
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ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΑΠΤΡΟΛΟΓΙΑ. ΣΡΙΣΗ ΔΚΓΟΗ.  

 
 

Η παπςπολογία είναι έναρ από ηοςρ νεόηεποςρ και πιο δςναμικούρ κλάδοςρ ηυν 
απσαιογνυζηικών επιζηημών, ο οποίορ έσει κάνει ηιρ ηελεςηαίερ δεκαεηίερ αιζθηηή ηην 
παποςζία ηος και ζηον ελληνικό ακαδημαφκό σώπο. Μολονόηι οι πάμπολλοι ελληνικοί 
πάπςποι αποηελούν πηγή πολύηιμυν πληποθοπιών για όλερ ζσεδόν ηιρ πηςσέρ ηηρ ιζηοπίαρ 
και ηηρ θιλολογίαρ ηος Ελληνιζμού καηά ηην απσαιόηηηα και ηον ππώιμο Μεζαίυνα και 
μολονόηι οι παπςπολογικέρ επγαζίερ πος έσει ήδη παπαγάγει η ελληνική ακαδημαφκή 
κοινόηηηα είναι πολύ ςτηλού επιπέδος, ο σώπορ ηηρ παπςπολογίαρ παπαμένει ακόμη και 
ζήμεπα ζσεηικά άγνυζηορ ζηο εςπύηεπο ελληνικό κοινό. Οι διαθέζιμερ ζηην ελληνική 
βιβλιογπαθία ειζαγυγέρ ζηην παπςπολογία είναι ελάσιζηερ και ζηο μεγαλύηεπο μέπορ ηοςρ 
πεπαλαιυμένερ, με αποηέλεζμα ο Έλληναρ θοιηηηήρ να μην έσει παπά λιγοζηέρ επιλογέρ για 
μια ππώηη επαθή με ηο γνυζηικό αςηό ανηικείμενο ζηη μηηπική ηος γλώζζα. Σςν ηοιρ άλλοιρ, 
όζοι από ηοςρ Έλληνερ θεπάπονηερ άλλυν απσαιογνυζηικών κλάδυν καλούνηαι ζηο πλαίζιο 
ηηρ επεςνηηικήρ ηοςρ δπαζηηπιόηηηαρ να αξιολογήζοςν και να αξιοποιήζοςν παπςπικά 
δεδομένα, ζςνανηούν ζςσνά ζημανηικέρ δςζσέπειερ όσι μόνο λόγυ ηος ηεπάζηιος πλούηος 
και ηηρ μεγάληρ ποικιλίαρ ηυν παπςπικών πηγών, αλλά και γιαηί δεν είναι επαπκώρ 
εξοικειυμένοι με ηιρ απσέρ, ηιρ μεθόδοςρ και ηα επεςνηηικά επγαλεία ηηρ παπςπολογίαρ. Οι 
διαπιζηώζειρ αςηέρ οδήγηζαν ζηη ζςγγπαθή ηος βιβλίος, πος ζηοσεύει ζηο να παπάζσει μια 
ζύγσπονη ειζαγυγή ζηιρ παπςπολογικέρ ζποςδέρ, η οποία θα κάνει γνυζηέρ ζηον αναγνώζηη 
ηιρ εξελίξειρ ζε όλερ ηιρ επιμέποςρ πεπιοσέρ ηηρ παπςπολογίαρ. Iδιαίηεπη ζημαζία αποδίδεηαι 
ζηην παποςζίαζη ηυν ζύγσπονυν επιζηημονικών μεθόδυν και ηυν πολςάπιθμυν 
ηλεκηπονικών βάζευν δεδομένυν, οι οποίερ είναι πποζβάζιμερ ζηον επεςνηηή είηε ζε μοπθή 
τηθιακού δίζκος είηε μέζυ ηος διαδικηύος, αθού η σπήζη ηυν ηλεκηπονικών επγαλείυν 
έπεςναρ αποκηά από μέπα ζε μέπα ολοένα και μεγαλύηεπη ζημαζία. Απηνέθδνζε (Αζήλα 
2016). Γηάζεζε ηνπ βηβιίνπ ζηνλ Δύδνμν από ηηο  Δθδόζεηο Transversa Charta.  
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ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΚΔΙΜΔΝΑ ΣΗ ΚΛΑΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ. Α. ΡΗΣΟΡΙΚΑ 

ΚΔΙΜΔΝΑ.  

 
Τν βηβιίν ζηνρεύεη ζην λα παξάζρεη έλα πεξηεθηηθό αλζνιόγην θεηκέλσλ ηεο θιαζηθήο 
αηηηθήο ξεηνξηθήο, πνπ λα δηεπθνιύλεη ηελ επαθή ησλ θνηηεηξηώλ θαη ησλ θνηηεηώλ ησλ 
Φηινζνθηθώλ Σρνιώλ κε απηόλ ηνλ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα ηνκέα ηεο αξραηνειιεληθήο 
γξακκαηεηαθήο παξαγσγήο. Η ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ απνζθνπεί επίζεο ζην λα παξάζρεη ζε 
θάζε αλαγλώζηε πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ειιεληθή θιαζηθή αξραηόηεηα κηα επξεία επηινγή 
πνιύηηκνπ πξσηόηππνπ πιηθνύ ην νπνίν ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ παξέκελε κε 
αλζνινγεκέλν. Αλζνινγνύληαη όινη νη αηηηθνί ξήηνξεο ην έξγν ησλ νπνίσλ έρεη ζσζεί. Σηα 
επηιεγέληα απνζπάζκαηα πεξηιακβάλνληαη δηθαληθνί, επηδεηθηηθνί θαη ζπκβνπιεπηηθνί ιόγνη, 
θαζώο θαη ιόγνη επξύηεξνπ πνιηηηθνύ ζηνραζκνύ. Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο θαηαλόεζεο ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ησλ επηιεγέλησλ θεηκέλσλ, πξνηάζζνληαη ησλ θεηκέλσλ απηώλ εηζαγσγηθά 
ζεκεηώκαηα ζρεηηθά κε ηνλ εθάζηνηε ξήηνξα, κε ηνλ ιόγν από ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη ην 
αλζνινγεκέλν απόζπαζκα, θαζώο θαη κε ην ίδην ην επηιεγέλ θείκελν. Σηα εηζαγσγηθά απηά 
ζεκεηώκαηα γίλεηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηε ζρεηηθή έξεπλα θαη εληάζζνληαη ηα 
απνζπάζκαηα ζηα επξύηεξα ζπκθξαδόκελά ηνπο. Σην ηέινο θάζε θεηκέλνπ ζρνιηάδνληαη 
αληηπξνζσπεπηηθά γξακκαηηθνζπληαθηηθά θαηλόκελα. Απηνέθδνζε (Αζήλα 2017). Γηάζεζε ηνπ 
βηβιίνπ ζηνλ Δύδνμν από ηηο Δθδόζεηο Transversa Charta.  
 


