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ράς. Οΰτω ό μελετητής θα δύναται νά εύρίσκη συγκεντρωμένα εις ενα τόμον τόσον 
αξιόλογα δοκίμια επί του αντικειμένου αύτου, το όποιον σήμερον έχει προσελκύ
σει το ενδιαφέρον οχι μόνον τών αισθητικών, κριτικών καΐ φιλοσόφων άλλα καί 
παντός άλλου ασχολουμένου με τήν τέχνην καί τα γράμματα. 

Γ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 

* * 

Scho l ia in Ar is tophanem, Fase · I I I , 1 co i i t ine i i s Scho l ia Vetera 
in NitbeE, Edidit D Holwerda, Cum duabus appendicibus, 
quas subministrav i t W J. W- Koster, Bouma's Boekhuis B. V./ 
Groningen / 1977 (xxxv -f- 296). 

Ή παρούσα εκ^οσις τών αρχαίων σχολίων εις τάς Νεφελας του 'Αριστοφάνους 
υπό του D. Holwerda άνεμένετο άπο μακρού (πβ. Πλάτων, ΚΖ, 1975, σ. 340). 
Ό εκδότης εις το Prooemium αναγνωρίζει τάς δυσκολίας του εγχειρήματος («scho-
lioruin . . . . quae nunc publici iuris facio historia intricatissima est», σελ. Ι)' ακο
λούθως δε περιγράφει λεπτομερώς τον πάπυρον Argent, gr. 621 καί τους κώδικας, 
του 10 αιώνος κέξ., επί τών οποίων εν γένει (Ravennas 429, Marc. gr. 474, 
Estensis α U. 5.10. Laurent, conv. soppr. J 40, κλπ. ) ή εν μέρει (Marc. gr. 475, 
Vatic. Chis. gr. R. IV. 20, κλπ.) στηρίζεται ή εκδοσις. 'Επίσης ερευνώνται : ή 
ιστορία του κειμένου τών αρχαίων σχολίων εις τάς Νεφέλας' ή editio Aldina του 
Μάρκου Μουσούρου (1498)' το λεξικον «Σούδα»* καί ή ratio της νέας εκδόσεως. 
Το άρχαΐον κείμενον (περιλαμβάνον τάς 'Υποθέσεις καί παντός είδους σχόλια) εκ
δίδεται μετά της μεγαλυ τέρας δυνατόν ακριβείας, συνοδεύεται δε υπό εκτενούς κρι
τικού υπομνήματος. 

Εις δύο Παραρτήματα ό Καθηγ. W. J. W. Koster παραθέτει σχόλια ή τμή
ματα σχολίων όλως ιδιάζοντα εις τήν έ'κδοσιν του Μουσούρου, ώς καί ποικίλας 
γραφάς εις τάς αρχαίας 'Υποθέσεις κωδίκων τινών καί της editio Aldina. Το δλον 
κατακλείεται υπό πινάκων τών μνημονευομένων μεταξύ τών σχολίων συγγραφέων 
καί γραμματικών. Της λαμπράς αυτής εκδόσεως θα ηύχόμεθα νά υπήρχε λεπτομε
ρής πίναξ ίδιαζουσών εις τα σχόλια λέξεων (σκηνικών, αισθητικών, ιστορικών, κλπ.). 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Διδ.Φ. 
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MYRTO DRAGONA - MONACHOU, The stoic Arguments for the 
Existence and the Providence of the Gods. (Τα επιχειρήματα 
τ ώ ν Στωικών δια τήν υπαρξιν καί τήν πρόνοιαν τών θεών). Athens 

1976. Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, σχ. 8, σελ. 330. 

Ή ανωτέρω εργασία, καρπός μακροχρονίου μελέτης της συγγρ. υπό τήν έπί-
βλεψιν του διαπρεπούς καθηγητού Α. Α. Long ειδικού επί του θέματος καί άπο 
μακρού ερευνητού της στωικής^φιλοσοφίας, υπεβλήθη ώς επί διδακτορία διατριβή 
είς το University College of London το 1973. 


