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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 
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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. 



- 317 — 

*Η έξέτασις των δύο αυτών μορφών παραδόσεως των κειμένων παρουσιάζει 
μίαν σύμπτοισιν παραδόσεως, χωρίς τούτο να σημαίνη ότι ή γνοΐστή παράδοσις 
εϊναι καί ισχυρά (σελ. 4 1 - 4 8 ) . Ή έξέτασις τόον 23 χωρίων τών δύο ποιητών, εις 
τα όποια περιορίζεται ό σ., δεικνύει οτι δύο χωρία παρεδόθησαν άνωνύμως καί εν 
παρεδόθη ως άττικον σκόλιον. Το πρώτον άνώνυμον χωρίον παρεδόθη άπο τον άνώ-
νυμον συγγραφέα τών «Επιμερισμών» καί έχει ώς έξης" (ό <5' ΑΙολενς τριχώς) 
αεί παρθένος εσομαι (και αεί καί alêv). 

Ό σ. καταλήγει οτι δεν υπάρχουν ικανά αποδεικτικά στοιχεία δια να άποδοθή 
το χωρίον εις τήν Σαπφώ ή τον "Αλκαΐον. Ί ο δεύτερον χωρίον άνώνυμον είναι 
γνωστόν άπο τον Άπολλώνιον το Δύσκολον (τα γαρ παρ' ΑΙολενσιν ένεκα τής 
συντάξεως πολλάκις αποβάλλει το ν ôC εύφωνίαν) αεισον αμμι τάν ίοκόλπον. 
Ό συγγραφεύς επίσης αμφιβάλλει διά τήν τοιαύτην ή τοιαύτην άπόδοσιν 
(σελ. 4 9 - 6 8 ) . 

Εις το τρίτον κεφάλαιον (Τέσσαρα κείμενα προαλεξανδρηνά, σελ. 69—119) 
ό σ. εξετάζει δύο σκόλια του 'Αλκαίου παραδοθέντα δπως ^δοντο κατά το Ε' αι., 
καθώς επίσης καί εν χωρίον της Σαπφούς παραδοθέν ύπο του Κλεάρχου. Τα τρία 
αυτά κείμενα άνευρέθησαν καί εις παπύρους μεταγενεστέρας εποχής. 'Αντιθέτως 
εις οστρακον (φυλασσόμενον εις Φλωρεντίαν) του Γ' αι. π. Χ. μαρτυρουνται χω
ρία γνωστά από μεταγενεστέρους συγγραφείς. 

Εις το τέταρτον κεφάλαιον (εν χάσμα, σελ. 121—140) εξετάζεται ή περίπτω-
σις ενός χάσματος εις τήν περίφημον ωδήν της Σαπφούς «φαίνεται μοι κήνος», 
ένφ εις τα επόμενα κεφάλαια (ή αλληγορία της νηός, σελ. 141 —161* φιλολο-
γικαί παραθέσεις χωρίων καί παραφράσεις, σελ. 163—181" μίμησις ποιήματος 
υπό του Όρατίου, σελ. 183—199' ή φδή εις τήν Άφροδίτην, σελ. 201—214' 
έφθαρμέναι τινές παραθέσεις χωρίων, σελ. 215—234" όρθαί τίνες παραθέσεις χω
ρίων, σελ. 235—243) εξετάζεται ή σχέσις της ποιητικής παραγωγής του 'Αλκαίου 
μέ τήν πολιτικήν του δραστηριότητα, καθώς καί α'ι επιδράσεις καί ή διάδοσις της 
Λεσβιακής ποιήσεως μέ δλας τάς καλάς καί τάς κακάς συνεπείας επί της παρα
δόσεως του κειμένου. 

Εις τά συμπεράσματα (σελ. 245—270) ό σ. ανακεφαλαιώνει τάς απόψεις του 
επί τής προαλεξανδρηνής παραδόσεως του κειμένου, επί της εμμέσου παραδόσεως 
καί έν τέλει επί τής κριτικής καί ερμηνευτικής επεξεργασίας. Εις το τελευταΐον 
σημεΐον επισημαίνεται οτι ή παράδοσις τών παπύρων έπεβεβαίωσε τάς επωνύμους 
μαρτυρίας τής εμμέσου παραδόσεως, άλλ' εις τάς περιπτώσεις τών ανωνύμων χω
ρίων δεν έπεκύρωσε τήν μίαν ή τήν άλλην άποψιν. Εις τήν εμμεσον μαρτυρίαν ή 
6λη παρουσίασις του χωρίου μέ τά προ αύτοΰ καί τά μετ* αυτό απαιτεί μεί
ζονα έμπιστοσύνην κατά τήν διερεύνησιν τής αξίας τής κριτικής παραδόσεως του 
κειμένου. 

Δύο πίνακες, εις τών αρχαίων συγγραφέων καί τών μνημονευομένων χωρίων καί 
έτερος τών συγχρόνων συγγραφέων (σελ. 271—283), κλειούν το βιβλίον. 

Ό σ. με τήν έξαντλητικήν διερεύνησιν τών σχετικών φιλολογικών προβλημά
των καί μέ τήν συνεχή άναδρομήν εις τάς μαρτυρίας τών συγγραφέων καί τών κει
μένων προάγει τήν άποκατάστασιν τών κειμένων τών δύο Λεσβίων ποιητών καί 
προσφέρει σταθεράν βάσιν δια περαιτέρω έρευναν. 
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