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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. 

* * 

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. 
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Tò έργον τοΰτο δύναται να χαρακτηρισθή ώς συμβολή είς την φιλοσοφίαν της 
θρησκείας των Στωικών, ως ερμηνεία της φιλοσοφικής θεολογίας των. Και τοΰτο 
διότι ή ΰπαρξις και πρόνοια των θεών αποτελούν τυπικώς το πρώτον καί τρίτον 
μέρος του τετραμερούς στωικού «λόγου περί θεών», είναι δμως εις την πραγματι
κότητα ή περιοχή της θεολογίας περί την οποίαν περισσότερον έφηρμόσθη ή λο
γική δεινότης τών Στωικών καί πληρέστερον έξεφράσθη ή ένθερμος θρησκευτικό-
της των. Εις τήν περιοχήν αυτήν ή προσφορά τών Στωικών δεν έχει επαξίως έκ-
τιμηθή έκτος μόνον υπό τών ειδικών του Στωικισμού. "Αν καί οι Στωικοί δεν 
υπήρξαν απολύτως πρωτότυποι εις τα επιχειρήματα των, διότι συνεχίζουν το 
πνεύμα τών πλατωνικών Νόμων καί τών αριστοτελικών «Διαλόγων» κατά τήν 
συγγ. — ακόμη καί το σωκρατικόν, δπως έκράζεται υπό του Ξενοφώντος, καί το 
προσωκρατικόν, δπως αναδύεται άπο τήν τελεολογίαν του έξ 'Απολλωνίας Διογέ-

'νους — εϊναι οι πρώτοι φιλόσοφοι, ο'ίτινες αντιμετώπισαν τον θεολογικον «τόπον» 
συστηματικώς ώς ζωτικον πρόβλημα ούτως ώστε πολλά μεταγενέστερα κλασσικά 
επιχειρήματα της φυσικής φιλοσοφίας να σταχυολογούνται άπο τάς διατυπωθεί
σας είς τήν Στοαν παραλλαγάς, άπο τήν έντυπωσιακήν ποικιλίαν, τον πλοΰτον καί 
τήν πρωτοτυπίαν τών επιχειρημάτων των δια τήν ύπαρξιν καί τήν πρόνοιαν του 
θεοΰ, αποδείξεις αϊ δποΐαι υπηρετούν πανθεϊστικήν μεταφυσικήν ύπόθεσιν καί έμπει-
ρικήν γνωσιοθεωρίαν. "Αλλωστε ή φυσική θεολογία έχει επανειλημμένως κριθή υπό 
τών Hume, Russell καί Wittgenstein, μέσω τών Pascal, Kand, Kierkegaart κ. ά. 

Κατά τήν συγγρ. οι Στωικοί, οι δογματικώτεροι άπο τους «δογματικούς» της 
φιλοσοφίας, έπίστευον άκραδάντως είς τήν δυνατότητα της γνώσεως καί είς τήν 
ΰπαρξιν «κριτηρίων αληθείας» με άδειάστειστον έμπιστοσύνην εις εν σύμπαν, το 
όποιον άντελαμβάνοντο συγγενές καί άκλόνητον αίσιοδοξίαν διά τήν φιλάνθρωπον 
διακυβέρνησίν του να υπερασπίσουν με τόσην ζέσιν τήν ΰπαρξιν ενός προνοη
τικού θεού. 

Έ ξ αιτίας της κακής άποσπατικής παραδόσεως του κειμένου της Αρχαίας καί 
Μέσης Στοάς δεν είχε μέχρι τοΰδε έρευνηθή εξαντλητικώς, ούτε θεωρηθή απολύ
τως Ικανοποιητικώς άπο έρμηνευτικήν άποψιν ή στωική φιλοσοφία. Ή συγγρ. 
επιχειρεί ενταύθα έξαντλητικήν θεώρησιν τών πηγών χρησιμοποιούσα άναλυτικάς 
μεθόδους είς τα πλαίσια της στωικής επιστημολογίας, αξιολογούσα τήν προσφοράν 
τών έκρποσώπων της Στοάς, συγκρίνουσα με τους προγενεστέρους τους συγχρό
νους φιλοσόφους καί συζητούσα τήν άμείλικτον κριτικήν, ή οποία ήσκήθη εναντίον 
της Στοάς άπο τους συγχρόνους 'Επικούρειους, Σκεπτικούς καί Νεοπλατωνιστάς. 

Εις τήν είσαγωγικήν καί είσαγωγικώς εις τα επί μέρους κεφάλαια ερευνάται 
ή υπαρξις καί ή πρόνοια του θεού — ή ιδιαιτέρα μέριμνα τοϋ θεοΰ δια τον άνθρω-
πον ατομικώς καί ή γενική πρόνοια δια τον κόσμον. 

Άναλυτικώτερον το περιεχόμενον του βιβλίου είναι διηρθρωμένονώς έξης: Εις 
τήν Είσαγωγήν δίδονται αί κυριώτεραι περιγραφαί της στωικής εννοίας καί εξε
τάζεται άπο επιστημολογικής απόψεως ό σχηματισμός τών θρησκευτικών παρα

τάσεων, δηλαδή ή «γνώσις περί θεοΰ». Εις το α' Κεφάλαιον συζητοΰνται τα έπι-
ειρήματα του Ζήνωνος, του ί^ρυτοΰ του συστήματος καί εμπνευστού τών κυριω-

£έρων θέσεων του. Το πρώτον άμεσον επιχείρημα του καταλήγει είς το συμπέρα-
υα «άρα υπάρχουν θεοί». Το δεύτερον έμμεσον επιχείρημα αναλύεται είς τρία 

Q τάδια καί αποδεικνύει τήν ΰπαρξιν του λογικού κόσμου καί κατά προέκτασιν 
τοΰ θεοΰ. 

Εις το β' Κεφάλαιον συζητοΰνται τα επιχειρήματα τοΰ Κλεά\θους τοΰ κατ' 
εξοχήν θεολόγου τοΰ Στωικισμοΰ. Εις τάς τέσσερας πρώτας αποδείξεις του δια τήν 
πρόέλευσιν τής θρησκείας !l) τήν μαντικήν καί τα ς θεϊκάς εμφανίσεις, 2) τήν συνεί-
δησιν τών θεϊκών ευεργετημάτων, 3) τον φόβον τών φυσικών φαινομένων, 4) τήν 
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τάξιν και ποικιλίαν τών ουρανίων σωμάτων, προστίθενται τα επιχειρήματα : 5) ή 
ανάγκη της διακυβερνήσεως του σύμπαντος εκ τίνος υψίστου «νου». 6) ή ανάγκη 
της υπάρξεως του θεοΰ, ως της υψίστης τελειότητος εις τον άνόργανον και όργα-
νικον κόσμον. 7) ή θεϊκότης του κόσμου arcò την αρχήν της ζωτικής θερμότητος 
της διαπνεούσης το σύμπαν, 8) ή αναγωγή εις τήν ύπαρξιν του θεοΰ άπο την άπό-
δειξιν της λογικότητος καί θεϊκότητος τών ουρανίων σωμάτων. 

Εις το γ' Κεφάλαιον εκτίθεται ή επιχειρηματολογία του Χρυσίππου, δύο επι
χειρήματα του οποίου χαρακτηρίζονται ώς τελεολογικά καί τα λοιπά ως per acci-
dens και reductio ad absurdum. Εις το δ' Κεφάλαιον αντλούνται άπο βασικάς 
πηγάς καί μαρτυρίας τά επιχειρήματα της Στοάς δια τήν προνοητικήν διακυβέρ-
νησιν του κόσμου. Εις το ε' Κεφάλαιον εκτίθενται τά προβλήματα της προσφο
ράς προσωπικής «θεολογίας» του Ποσειδωνίου. 

Περί τά οκτώ επιχειρήματα του Σενέκα εντοπίζονται καί αναλύονται εις το ς& 
Κεφάλαιον καί συζητείται ή επιστημολογία του ώς προς τήν διαμόρφωσιν ηθικών 
καί θρησκευτικών εννοιών. Εις το ζ' Κεφάλαιον ερμηνεύονται τά επιχειρήματα εκ 
τών «προλήψεων» τών ηθικών εννοιών, της μαντικής κλπ. του 'Επικτήτου. Εις το 
η' Κεφάλαιον συζητείται ή στωική ορθοδοξία και ή «αιρετική» ψυχολογία του 
Μάρκου Αυρηλίου, εις τον όποιον το πρόβλημα της υπάρξεως του θεού αντιμε
τωπίζεται άπο τρεις απόψεις. Εις το Παράρτημα εκτίθεται ή συμπερίληψις του 
Π αναίτιου δια τήν συνολικήν δραστηριότητα της Στοάς. 

Έ ν τω τέλει του βιβλίου παρέχονται σύντομα συμπεράσματα καί περίληψις εις 
τήν Έλληνικήν. 'Επακολουθεί πλήρης βιβλιογραφία τών αποσπασμάτων ή κειμέ
νων εκάστου τών Στωικών καί έργων νεωτέρων μελετητών περί της αρχαίας φιλο
σοφίας καί θρησκείας etc καί της συγχρόνου φιλοσοφίας της θρησκείας. Οί παρα-
τεθέντες πίνακες ονομάτων, εννοιών καί αποσπασμάτων καθιστούν πλέον εΰχρη-
στον τήν μελέτην ταύτην. 

Ό αναγνώστης διαπιστώνει τήν φιλοσοφικήν καί φιλολογικήν κατάρτισιν της 
συγγ., τήν βιβλιογραφικήν ένημέρωσιν καί τήν έπιστημονικήν υπευθυνότητα. "Οσον 
καί αν διαφωνή κανείς προς τίνα επί μέρους θέματα, πρέπει να δμολογήση δτι 
ή παρούσα μελέτη αποτελεί σημαντικήν προσφοράν δια τήν κατανόησιν της στωι
κής φιλοσοφίας. Περαίνομεν με τήν εύχήν της μεταγλωττίσεως του βιβλίου τού
του εις τήν Έλληνικήν. 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 

* 

SALVATORE NICOSIA, Tradizione testuale diretta e indiretta dei 
poet i di Lesbo- Roma 1977, σελ. 283. 

Εις το υπ' όψιν έργον ό σ. εξετάζει τήν παράδοσιν του κειμένου τόσω της 
Σαπφούς οσω καί του 'Αλκαίου εις τάς περιπτώσεις έκείνας κατά τάς οποίας ή 
αρχαία έμμεσος μαρτυρία συμπίπτει με τήν παράδοσιν τών παπύρων. 

Εις τήν είσαγωγήν του βιβλίου (σελ. 23-37) εκτίθενται σχετικά με τήν παρά
δοσιν τών δύο Λεσβίων ποιητών. Ή παράδοσις του κειμένου των είναι α') έ'μμε-
σος καί συνίσταται εις τάς μαρτυρίας τών συγγραφέων οί όποιοι μαζί με τά αυτού
σια χωρία παραδίδουν περιλήψεις καί παραφράσεις καί β') άμεσος δια τών παπύ
ρων οί όποιοι άνεκαλύφθησαν κατά τον τρέχοντα αιώνα καί οί όποιοι αποδίδουν 
αρχαίας εκδόσεις της Σαπφούς καί του 'Αλκαίου. 


