
 1 

 
Salvatore COSTANZA  

Αρχαιοελληνική και βυζαντινή µαντεία. Μέθοδοι και κείµενα. 
ΕΚΠΑ, 20 Μαρτίου 2017 

 
Τα βιβλία της µαντείας: ανεπίγραφα και ψευδεπίγραφα 

  
Το θέµα της ψευδεπιγραφίας 
Βιβλ.  

W. Speyer, Bücherfunde in der Glaubenswerbung der Antike. Mit einem Ausblick auf Mittelalter und Neuzeit 
(Hypomnemata 24), Göttingen 1970. 
Ο ίδιος, “Fälschung, pseudepigraphische freie Erfindung und ,echte religiöse Pseudepigraphie”,  

εκδ. K. Fritz, Pseudepigrapha I. Pseudopythagorica. Lettres de Platon. Entretiens sur 
l´Antiquité Classique 18, Γενεύη 1972, Fondation Hardt, σσ. 331-366. 

R. Syme, “Fraud and Imposture,” εκδ. Fritz, Pseudepigrapha I., σσ. 1-17. 
G. Fowden, The Egyptian Hermes. A Historical Approach to the Late Pagan Mind. Πρίνστον 1986. 
Α. Grafton, Forgers and critics. Creativity and Duplicity in Western Scholarship. Πρίνστον 1990. 
G. D’Ippolito, “Criteri antichi e criteri moderni nella indagine pseudepigrafica.” εκδ. G. Cerri, La 

letteratura pseudepigrafa nella cultura greca e romana. Atti di un incontro di studi. Napoli, 15-17 
gennaio 1998, Νεάπολη 2000, σσ. 291-312 

L.E. Rossi, “Tipologia del non autentico nel Mondo antico”, εκδ. R. Gigliucci, Furto e plagio nella 
letteratura del Classicismo. Studi (e testi) italiani 1, Ρώµη 1998, σσ. 15-18. 

 
Από την αρχαία µαντεία  
Πάπυροι της ιεροσκοπίας  
-P. Ross. Georg. I 21  
στήλη α, γρρ. 7-10: 

               [ὑπὲ]ρ εὐπρα[ξίας]καὶ ̆ 
               [δυσ]πραξίας τῶν ἐ- 
               [νεσ]τώτων καιρῶν 
               [      ]ι̣ασου Κυπρίου.  
στήλη β, γρρ. 71-73: 

      ≥    ἐ[ν]π[ορίω]ν Εὐ ̣δ ̣[η ́]µου 
              Περὶ δὲ ἐ ̣νπο[ρ]ί ̣[ων] κ ̣α ̣[ὶ] παν-         
               τὸς κέ[ρ]δ ̣ους. 

 
-P. Amh. II 14, γρ. 1: 
φ.[ 
τὸ δεύτερον ὑ[π]όµνηµα τῶν [π]ρακτικ[ῶν σηµεί-] 
[ων 

 
Πάπυρος της παλµοµαντείας 
-P. Ryl. I 28 γρρ. 31-37:  

                
            Ὑπόταυρος ἐἀν ἅλληται, 
            δειγµατισθήσεται ὁ τοι‐ 
            οῦτ[ο]ς ἀπολέσθαι τι κρυ- 

             φύλ. 2 recto 
       φιµαῖον· δούλῳ δὲ µετά- 
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35   στασιν τῆς δουλίας ἢ τό- 
       που{ς} ὡς Βηρασσὸς λέγει. Εὔ- 

            χου Διί. 

35 l. δουλείας      37 διϊ pap. 

-Πάπυρος της υδροµαντείας 
PSI X 1179, 2. αιώνα, έκδ. S. COSTANZA, PSI X 1179: un frammento di idromanzia, 

Analecta Papyrologica 18/20, 2006-2008, σσ. 51-72, κυρίως 55-58  
 
-Τίτλος της προγνωστικής µεθόδου:  
στήλη β. γρ. 21 ὑδρο]µαντίη, γρ. 30 [ὑ]δροµα[ντίη. 
 
- Ιωνική διάλεκτος, βλ. στήλη α.  -η: γρ. 5 οἰκίῃ, στήλη β. γρ. 21 ]µαντίη, γρ. 47 θύρην; 

γενική πτώση µε πληθυντικό -έων, στ. α. γρ. 8 µηνέων; γρ. 16-17 ὡρέων; στ. β. γρ. 40 
τουτέων, αλλά υπάρχουν και λέξεις της κοινής γλώσσας: στ. α. γρ. 6 ἡµερῶν, στ. β. γρ. 23 
ἐ]δείχθη (*στα Ιωνικά ἐδέχθη). 

  
Από τη βυζαντινή µαντεία 
 
-Εγχειρίδια της ωµοπλατοσκοπίας: 
-Ψελλός, Περὶ ὠµοπλατοσκοπίας καὶ οἰωνοσκοπίας, έκδ. J.M. Duffy, Michaelis Pselli 

Philosophica Minora, I, Στύττγαρτ και Λαίπτσιγκ 1992, σσ. 113-115, αρ. 33.   
-Βιβλίον παραδοθὲν ἔκ τε Τούρκων καὶ βαρβάρων προδηλωτικὸν τῶν ἐσοµένων <ἐκ 

τῶν> ἐν τῷ ὠµοπλάτῃ φαινοµένων τεκµηρίων (Athen. EBE 1493, φύλ. 155verso-
159recto, ἐκδ. S. Costanza, Byzantion 82, 2012, σσ. 57-78)  

 
-Εγχειρίδια της παλµοµαντείας: 
Ψευδοµελάµπους, Βιβλίο Α, έκδ. S. Costanza, Corpus Palmomanticum Graecum, 

Φλωρεντία 2009. 
Μελάµποδος ἱερογραµµατέως. Περὶ παλµῶν µαντικὴ πρὸς Πτολεµαῖον βασιλέα. 

Ὅσα µὲν ταῖς ἔµπροσθεν βίϐλοις, κράτιστε βασιλεῦ Πτολεµαῖε, συνέγραψά σοι, ἐκ τῶν 
ἀδύτων στηλῶν τὰ τέρατα σηµειωσάµενος καὶ τὰ σύµϐολα συνέγραψα. Ἐπεὶ δὲ καὶ νῦν 
ἀπέστειλάς µοι συγγράψασθαί σοι περὶ τῶν γινοµένων παλµῶν ἐν τοῖς µέλεσι τῶν 
ἀνθρώπων µεγάλην καὶ ἡδίστην ἡγοῦµαι τὴν ἐπιταγὴν ταύτην. Καὶ ἑτέρων οὖν τετυχηκὼς 
δωρεῶν συνέλεξά σοι καὶ τάδε. 

 
(Athen. EBE 1493, φύλ. 159recto-verso, ἐκδ. S. Costanza, Byzantinische Zeitschrift 

100/2, 2007, σσ. 605-623: κυρίως 609-615) 
Βίϐλος σοφίας. Περσῶν παλµική.  

Ἡ µὲν φύσις τοῦτο κατεῖχεν ἐν ἑαυτῇ ἀπ΄ἀρχῆς, ἐπινενόηται δὲ τοῦτο ἡµῖν καὶ ἐξηύρηται 
πολυπειρίᾳ καὶ δοκιµῇ τοῦ ἀποτελέσµατος. Οὗ κέρδος βιωφελὲς ἡ τῶν ἐσοµένων 
προείδησις. 
Ἀρκτέον δὲ περὶ τῆς δηλώσεως ἑκάστου ἀνθρωπείου µέλους παλλοµένου καὶ πρῶτον 

ἀπὸ τῆς κεφαλῆς. Ἡ δὲ κρίσις οὐκ ἔστιν ἴσως ἑκάστῳ προσώπῳ· ἄλλη γὰρ πένητος καὶ 
ἄλλη πλουσίου, ἄλλη ἀγάµου καὶ ἄλλη τῶν ὑπογάµον (δλδ. ὑπογάµων), ἑτέρα παρθένου καὶ 
ἑτέρα τῆς µὴ παρθένου.   

 


