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ΜΙΝΩΣ Μ. ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ, ’Από τον “Ομηρο στη Δεύτερη Σοφιστική, μελετήμα- 
τα. ’Αθήνα 2004, ’Εκδόσεις Πατάκη, σσ. 344.

Ό 'Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου κ. Μίνως Μ. 
Κοκολάκης συνήγαγεν εις ένιαίαν έκδοσιν όέκα τέσσαρα μελετήμα- 
τα, τα περισσότερα των όποιων παρουσιάσθησαν ώς ανακοινώσεις 
εις επιστημονικά συνέδρια, όημοσιευθέντα ακολούθως εις τά 
"Πρακτικά" των, ελάχιστα όέ τό πρώτον παρουσιαζόμενα. Γενική 
θεώρησις τού τόμου οδηγεί εις τήν διαπίστωσιν ότι, πέρα τού χρο
νικού προσδιορισμού καί περιστασιακών θεμάτων, υπάρχουν συνά- 
φειαι θεματικαί καί άναγκαΐαι αλληλοσυμπληρώσεις μέ συνέπειαν 
τήν ευκρινή διάκρισιν τών μελετημάτων εις τρεις ενότητας: α) τών 
Ομηρικών επών μέ τήν εις μεταγενεστέρους χρόνους έπιβίωσιν 
στοιχείων των, β) τής δραματικής δημιουργίας τών Ελλήνων τρα
γικών μέ τούς συναιρείς προς τούς άριστοτελικούς όρους τού 
ελέους, τής καθάρσεως κ.λπ. προβληματισμούς καί γ) τού έκθεια- 
σμοΰ τής επιδεικτικής ρητορείας κατά τήν Δευτέραν Σοφιστικήν 
περίοδον, κατά τήν οποίαν ό λόγος εμψυχώνεται μέ ήντλημένας 
άπό τον πλούτον τής κληρονομιάς τού Όμήρου καί τών δραματο- 
ποιών ρήσεις καί μεταφοράς. Είδικώτερον:

1. Τό πρώτον μελέτημα μέ τίτλον "Οΐη περ φύλλων γενεή" διε
ρευνά τόν συσχετισμόν τής άνθρώπινης ύπάρξεως μέ τήν βλάστησιν 
καί τόν μαρασμόν τών φυτών καί τών δένδρων διαχρονικώς· μέ 
αφετηρίαν τής έρεύνης δύο χαρακτηριστικά χωρία τής Ίλιάόος, τά 
όποια κατέστησαν παροιμιώδη, ή μελέτη διευρύνεται συγκριτικώς 
καί κριτικώς καί εις άλλα κείμενα τής άρχαιοελληνικής γραμματεί
ας καί τής βιβλικής παραδόσεως.

2. Μέ τό εκτενές μελέτημα Ίμερος γόοιο... Άπό τόν Όμηρο στην 
τραγική "κάθαρση" διερευνάται διεξοδικώς ή σχέσις τών γόων καί 
δακρύων ώς όφειλομένης προσφοράς προς τούς έκλιπόντας μέ τήν 
διά τής διεξόδου τών θρήνων προκαλουμένην ευφροσύνην καί 
λύτρωσιν. Μέ άφόρμησιν άπό τά επικά δεδομένα ή έρευνα έπεκτεί- 
νεται εις τά δράματα τών Ελλήνων τραγικών τού 5ου αίώνος, 
περαιτέρω δέ εις τόν κύκλον τών σοφιστών καί μεταγενεστέρους 
συγγραφείς μέ ερμηνευτικήν προσέγγισιν προς τήν αριστοτελικήν 
"κάθαρσιν".

3. 'Η σχέσις τής ’Αττικής τραγωδίας προς τήν 'Ομηρικήν ποίη- 
σιν καί ή επίδρασις τήν όποιαν άμφότεραι ήσκησαν επί τής άρχαί-
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ας κοινωνίας αναπτύσσεται εις το βραχύ μελέτημα cΌμηρος καί 
αττική τραγωδία.

4. Εις τα όύο πρώτα κεφάλαια της πραγματείας "Οί παράγοντες 
τού τραγικού έλέου" εξετάζονται όιεξοδικώς τά σχετιζόμενα μέ τάς 
διισταμένας άπόψεις περί την ερμηνείαν της εις τον άριστοτελικόν 
ορισμόν τής τραγωδίας περιεχομένης φράσεως "δι’ έλέου καί φόβου 
περαίνουσα τήν τών τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν". Εις τό τρίτον 
άποκρυσταλλώνονται συμπεράσματα, άφορώντα εις τήν άριστοτε- 
λικήν περί τής τραγωδίας θεωρίαν, κατά τήν όποιαν ό Σταγειρίτης, 
εκτός τής προσωπικής του εμπειρίας, αντλεί τό ψυχολογικόν υλικόν 
τών κειμένων του καί από τον πλούτον τής λογοτεχνικής παραδό- 
σεως τής εποχής του, άναμφιβόλως πλουσιώτερον από τά περισω- 
θέντα κείμενα τής άρχαιότητος.

5. Εις τό υπό τον τίτλον μελέτημα: Τά δοκηθέντ' ούκ έτελέσθη 
όιερευνάται ή έννοια τού φερομένου ώς ακροτελεύτιου στίχου πέντε 
τραγωδιών τού Εύριπιδείου τούτου αποσπάσματος καί άναζητοΰν- 
ται οί φορείς τών "δοκηθέντων". Τό θέμα τούτο, τό όποιον κατέ
στη κοινός τόπος εις τήν αρχαιοελληνικήν διανόησιν καί ηθικήν, 
καί ή πραγμάτευσις τών περιπτώσεων τραγικών προσώπων αναλύε
ται περαιτέρω διεξοδικώς εις τό ομηρικά κείμενα καί τά έργα τών 
τραγικών.

6. Εις τό συνοπτικόν μελέτημα Οί Κρήτες τού Εύριπίδου καί ή 
εικονογραφία τον Ικάρου παρουσιάζονται ενδείξεις άπεικονίσεως 
τού Ικάρου κατά τήν άρχαϊκήν εποχήν, διερευνάται ή έπίδρασις 
πού ήσκησεν τό έργον τού Εύριπίδου Κρήτες εις τούς συγχρόνους 
καί μεταγενεστέρους μέ έπέκτασιν τής θεματολογίας εις τήν Δύσιν 
καί άναφέρονται παραλλαγαί τού θέματος τής τεχνητής πτερώσεως.

7. Διεξοδική μέ πολλάς προεκτάσεις καί κριτικήν θεώρησιν τών 
πηγών είναι ή μελέτη Ό τάφος τον Κρητογενονς Διός: 'Αγλάισμα 
καί όνειδος. Μέ άφόρμησιν άπό τήν άπολογίαν Υπέρ τών Κρητών 
τών κρινομένων επί τφ τον Διός σήματι τού Άντιόχου παρουσιά
ζεται ή λογία γραμματεία, ή άναφερομένη εις τήν κρητικήν μυθο
λογίαν, καί αί έπικεντρούμεναι εις τήν Κρήτην περί τού τάφου τού 
Διός μαρτυρίαι. Είόικώτερον διαστέλλονται οί κλάδοι τής λόγιας 
παραδόσεως περί τού τάφου τού Διός καί τήν μελέτην τής ιδεολο
γικής έκμεταλλεύσεως τού θέματος κατά τήν Ελληνιστικήν καί 
Αύτοκρατορικήν περίοδον ύπό τρεις έκδοχάς: I) "ότι 0 τάφος είναι 
πραγματικός ύπό τήν έννοιαν ότι α) καλύπτει λείψανα τού έπιγεί-
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ου όυνάστου τής Κρήτης, είτε β) διότι σηματοδοτεί τό υποχθόνιον 
ενδιαίτημα του περιοδικώς επιφαινόμενου Διός, 2) ότι είναι ψευ
δής, κενοτάφιον σκοπίμως κατεσκευασμένον άπό ματαιοδοξίαν τών 
νησιωτών ή 3) ότι συμβολίζει θρησκευτικόν τινα μύθον, έπιδεχόμε- 
νον άλληγορικήν ερμηνείαν.

8. Τό πλήθος καί ή πολυμορφία τών πνευματικών εκδηλώσεων, 
αί όποΐαι διεξήγοντο κατά τό πενθήμερον τών ’Ολυμπιάδων διε- 
ρευνάται διεξοδικώς εις τό μελέτημα Πνευματικές εκδηλώσεις στο 
περιθώριο τών 'Ολυμπιάδων. Μετά τήν παρουσίασιν του βαθμιαί
ου πλουτισμού του προγράμματος μέ περαιτέρω αγωνίσματα καί 
άλλας δραστηριότητας διά τήν ψυχαγωγίαν καί τροφοδοσίαν του 
συρρέοντος πλήθους, παρουσιάζονται συγγραφείς, ρήτορες καί ποι- 
ηταί, οί όποιοι παρουσίασαν έργα τιον εις τούς ’Ολυμπιακούς 
αγώνας, άρχής γενομένης άπό τού Άλικαρνασσέως Ηροδότου, 
"αδοντος τάς Ιστορίας καί κηλοϋντος τούς άκροατάς". ’Αξιολογεί
ται προσέτι ή βαθυτέρα αισθησις καί αί επιπτώσεις εις τήν πολι
τικήν σκέψιν τών Ελλήνων, αί προκαλούμεναι άπό τάς ακροάσεις 
τών λόγων, οί όποιοι έξεφωνούντο. Ή βασιζομένη εις κείμενα τής 
λογοτεχνικής παραδόσειος διαχρονική έπισκόπησις τής πνευματικής 
δραστηριότητος κατά τήν τέλεσιν τών ’Ολυμπιάδων συμπληρώνεται 
μέ επιγραφικός μαρτυρίας, τάς όποιας έφερεν εις φώς ή ανασκα- 
φική έρευνα εις τό έδαφος τής ’Ολυμπίας.

9. Εις τό συνοπτικόν μελέτημα Ή γενέτειρα του Μεσσηνίου 
Εύημέρου διερευνώνται καί αξιολογούνται αί πενιχραί καί μάλλον 
αμφιλεγόμενοι μαρτυρίαι περί τού βίου καί τής δράσεως τού συντά
κτου τής υπό τόν τίτλον Ιερά αναγραφή περιβόητου εθνογραφικής 
ουτοπίας Εύημέρου. Έκ τής γενομένης συνοπτικής έπισκοπήσεως 
τής άρχαίας παραδόσειος προκύπτει σαφώς ή υπεροχή τής άπόψε- 
ιος ότι γενέτειρα τού Εύημέρου ύπήρξεν ή Μεσσήνη. Περαιτέρω τίθε
ται τό δίλημμα διά τήν ταυτότητα τής Μεσσήνης: πρόκειται περί 
τής Πελοποννησιακής ή τής Σικελικής Μεσσήνης; Καί πάλιν, μετά 
τήν διονύχισιν τών σχετικών άπόψεων, βασίμως στοιχειοθετεΐται ή 
θέσις ότι γενέτειρα τού Εύημέρου ύπήρξεν ή Μεσσήνη τής Δύσεως. 
'Υπέρ αύτής συνηγορεί καί τό γεγονός ότι ό έκ Καλαβρίας μετα
φραστής ’Έννιος επιλέγει τα προς μετάφρασιν ή διασκευήν διά τό 
λατινικόν κοινόν άπό τόν οίκεΐον εις αύτόν πνευματικόν χώρον τού 
'Ελληνισμού τής Δύσεως, άπό τόν όποιον πρέπει να κατήγετο καί 
ό συντάκτης τής Ίεράς άναγραφής Εύήμερος.
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10. Εις το πλαίσιον τοϋ έπηρεασμοΰ τής πνευματικής ζωής τοϋ 
Ελληνισμού κατά τούς πρώτους αιώνας τής Ρωμαϊκής αυτοκρατο
ρίας από τα διασταυρούμενα ρεύματα τού άσιανισμοϋ καί τού αττι
κισμού, τον ανταγωνισμόν τής Ρητορικής προς την Φιλοσοφίαν καί 
τάς έπιστήμας καί τήν εμμονον προς τήν άρχαίαν κληρονομιάν 
νοσταλγίαν εντάσσεται ή μελέτη Ή Δευτέρα Σοφιστική καί οί 
Φιλόστρατοί. ’Ιδιαιτέρως παρουσιάζεται, αναλύεται καί κρίνεται τό 
εργον τού Λημνίου σοφιστού Φλαβίου Φιλοστράτου, μνημονεύονται 
καί έτεροι συνώνυμοί του καί αξιολογείται ή Δευτέρα Σοφιστική, ή 
όποια συνέβαλεν εις έκλαΐκευσιν καί έξάπλωσιν εις εύρύτερα στρώ
ματα τής αρχαίας πνευματικής κληρονομιάς καί τήν συνεχή καλ
λιέργειαν τής ελληνικής γλώσσης κατά τήν Ρωμαιοκρατίαν.

11. Εις τό μελέτημα Άπό τό θεματολόγιον των σοφιστών. Ή 
ατείχιστος Σπάρτη είσαγωγικώς αιτιολογείται τό "άτείχιστον" τής 
Σπάρτης με συνοπτικήν παρουσίασιν τής κατά τήν περαιτέρω ιστο
ρικήν της πορείαν προκληθείσης ανάγκης διά προστασίαν άμυντι- 
κήν. Μέ πυρήνα δέ τήν περιώνυμον άνδρείαν καί πειθαρχίαν των 
Σπαρτιατών καί τήν ευψυχίαν τών Λακαινών συντίθεται ό 
"θρύλος", κατά τόν όποιον ή Σπάρτη έξαίρεται ως σύμβολον άνδρο- 
πρεπείας κατ’ άντίθεσιν προς τήν περιτειχισμένην πόλιν τών 
’Αθηνών. Τό θέμα τούτο παρουσιάζεται μέ ρήσεις ανθολογίων καί 
άλλων φιλολογικών μαρτυριών, έντασσόμενον ακολούθως εις τα 
προγράμματα τών ελληνικών καί, βραδύτερον, τών ρωμαϊκών ρητο
ρικών σχολών. Έκ τών παρατιθεμένων δέ πλουσίων πηγών πιστο
ποιείται ότι τό φαινόμενον τής παλαιάς "άνοχυρώτου" Σπάρτης 
έπιβιώνει εις τούς λογίους τής Δύσεως καί υπό ποικίλους τρόπους 
εις τήν λόγιαν βυζαντινήν γραμματείαν.

12. Τα κίνητρα τά όποια ώθησαν εις τήν ασυνήθη καί διά τόν 
ελληνορωμαϊκόν κόσμον πράξιν τοϋ φιλοσόφου Περεγρίνου να 
αύτοπυρποληθή κατά τούς ’Ολυμπιακούς αγώνας, όπως παραδίδε- 
ται από διαφόρους συγγραφείς, πραγματεύεται ή μελέτη Ό άφηρω- 
ισμός τον Περεγρίνου - Πρωτέως. Μετά τήν κατά τρόπον κριτικόν 
παράθεσιν τών διαφόρων εν προκειμένω απόψεων διατυπώνονται 
οί παράγοντες, οί όποιοι άποφασιστικώς συνέτειναν εις τούτο, τ.ε. 
ή έξιδανίκευσις τοϋ Ήρακλέους, προτύπου τών Στωικών, "πυρί
καυστος" αποθεωθείς εις τήν Οίτην, ή στωικοκυνική παράδοσις τών 
φιλοσόφων, οί όποιοι έπραγμάτωσαν τάς ύποθήκας των ώς αύτό- 
χειρες, ό μυστικισμός τής ’Ανατολής καί ή πεποίθησις εις τήν μετά-
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θανάτιον ευδαιμονίαν. Έπιλογικώς θίγεται ένδεχομένη επί τον 
Πρωτέα επήρεια έκ τής μετά τιδν Χριστιανών συμβιώσεως καί τής 
γνωστής εις τούς εθνικούς εθελοθυσίας των αθλητών τής Πίστεως.

13. Εις τό μελέτημα Ό οίκος τον Ηρώδη ’Αττικόν καί ή Πελο
πόννησος μετά βραχυτάτην αναφοράν εις τήν ζωήν τού Ήρώδου 
’Αττικού παρουσιάζονται οί δεσμοί τών Κλαυδίων τού Μαραθώνος 
μέ τήν Πελοπόννησον. Ιδιαιτέρως εκτίθενται τα άφορώντα εις τό 
ενδιαφέρον καί τάς σχέσεις των μέ τήν Λακωνίαν, τήν Κυνουρίαν, 
εις τήν μεγαλοδωρίαν καί τά αφιερώματα τού Ήρώδου προς τό 
'Ιερόν τού Ίσθμιου Ποσειδώνος μέ κριτικήν θεώρησιν τών εις τά 
γεγονότα αύτά άναφερομένων πηγών.

14. Ό τόμος κλείεται μέ τήν εκτενή μελέτην Τιβέριος Κλανδιος 
'Αττικός Ηρώδης. Μέ διεξοδικήν αναφοράν εις τάς μαρτυρίας συγ
χρόνων καί μεταγενεστέρων καί κριτικήν θειόρησίν των παρουσιά
ζεται ή πνευματική καλλιέργεια, ή πολυκύμαντος ζωή, ή κοινωνική 
παρουσία, ή εύρύτατη δραστηριότης καί ή εύεργετική διά τούς συγ
χρόνους του εύποιία τού Ήρώδου ’Αττικού. Κατά τήν έκθεσιν τών 
γεγονότων έναργώς παρουσιάζεται ή πνευματική ζωή καί ή πολιτι
στική δραστηριότης τής εποχής, κατά τήν οποίαν ή ελληνική ακτι
νοβολία έξακτινοΰται προς τήν Δύσιν καί, διά τής μετά τού Ρωμαϊ
κού πολιτισμού συναναμείξεώς της, διαμορφώνεται ή πνευματική 
ζωή τής περιόδου, κατά τήν οποίαν κυριαρχεί ή προσωπικότης τού 
καλλιεργημένου Μαραθωνίου λογίου καί εύεργέτου.

Τά μελετήματα τού τόμου παρουσιάζουν ιδιαίτερον ενδιαφέρον 
καθ’ έαυτά. Αί έκτιθέμεναι άπόψεις στηρίζονται εις έπισταμένην 
έρευναν τών πηγών, άλλα καί αναφοράν εις νεώτερα δημοσιεύματα 
μέ τεκμηριωμένην τήν διατύπωσιν τών απόψεων τού συγγραφέως. 
Έν ταυτώ εύκρινώς διαφαίνεται ή πορεία τής ποιητικής κληρονο
μιάς τού Όμήρου καί τών τραγικών διήκουσα μέχρι τής δευτέρας 
περιόδου τής Σοφιστικής, ή οποία αρκούντως διερευνάται καί 
παρουσιάζεται. Άπό τής άπόψεως δέ αύτής ή έκδοσις αποτελεί καί 
κεφαλαιώδη συμβολήν διά τήν γνώσιν καί κατανόησιν τής άνεπαρ- 
κώς γνωστής αύτής περιόδου τής Γραμματείας μας.
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