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τών ιερών κανόνων. Ή διατριβή διακρίνεται δια τήν φιλολογικήν αρτιότητα κατά 
την ερευναν, κατάταξιν κ at παρουσ'ιασιν του ύμνογραφικοΰ υλικού, δια τήν γλαφυ
ρότητα και καλλιέπειαν του ύφους, δια τήν θεολογικήν πληρότητα κat βαθύτητα 
αυτής. Συνδυάζων εις ίδανικον βαθμον φιλολογικήν, θεολογικήν και μουσικολογι-
κήν κατάρτίσιν και παιδείαν, διακρινόμενος δια τα ορθόδοξα βιώματα αύτοΰ, τα 
όποια εκφράζει έν τε τη επιστήμη καΐ τη λογοτεχνία, ό σ. τήν άγαθήν μερίδα έξε-
λέξατο δια της έντρυφήσεως αύτοΰ εις τάς ζείδωρους πηγάς τών υδάτων, εις το 
έργον τών θεοπνεύστων υμνολόγων, δι' ών οι πιστοί ανάγονται ε\ς το θείον καί 
άρρητον κάλλος τών αρετών του Χρίστου. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΖΑΓΑΝΙΑΡΗΣ 
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POLEMONIS ACADEMICI FRAGMENTA, colìegit Marcellus G i g a n t e , 
Academia di Archeologia Lettere e Belle Arti Voi. LI (1976), Napoli 
1977, σελ. 62. 

Ό Πολέμων είναι ό τρίτος μετά τον Πλάτωνα σχολάρχης της αρχαίας Ακα
δημίας του Πλάτωνος. *Αν λάβωμεν υπ' όψει δτι ούτος προέστη της 'Ακαδημίας 
επί πεντήκοντα έτη, δτι παρ' αύτω έμαθήτευσεν ό Ζήνων ό Κιτιεύς ό ιδρυτής της 
Στοάς, δτι μετά τον Πολέμωνα ή 'Ακαδημία μετέβαλε δόγματα επανειλημμένως 
και ενεφανίσθη με τον Άρκεσίλαον ώς Μέση 'Ακαδημία, με τον Καρνεάδην ως 
νέα, με τον Φίλωνα ώς τετάρτη και με τον Άντίοχον ώς πέμπτη, αντιλαμβάνεται 
τις δτι ό Πολέμων αποτελεί κεντρικήν μορφήν δια τήν άνάπτυξιν καί μεταβολήν 
τών ιδεών. Και επειδή δια το σύνολον τών διδασκάλων της 'Ακαδημίας δεν υπάρ
χει συλλογή δλων τών περί αυτών μαρτυριών — ενώ υπάρχει δια τήν Σχολήν του 
'Αριστοτέλους — ό Gigante, διακεκριμένος καί έμπειρος κλασσικός φιλόλογος, 
έλαβε τήν άπόφασιν να δώση ώθησιν εις τήν ερευναν τοϋ χώρου τούτου κάμνουν 
αρχήν μέ τήν παροΰσαν έκδοσιν. 

Ό συγγραφεύς χαρακτηρίζει τήν πρώτην αυτήν έκδοσιν τών μαρτυριών του 
Πολέμωνος ώς άπλήν προέκδοσιν, έργον ούτως ειπείν δοκιμαστικόν, σκοπούν να 
υποκίνηση τους φιλολόγους εις σύμπραξιν έπί τω τέλει δπως δια παραλλήλων ερ
γασιών όλοκληρωθή ό κύκλος της έρεύνης καί άφ' ενός μεν άποσαφηνίσθη άκρι-
βέστερον ό ρόλος του Πολέμωνος, άφ' ετέρου δέ συμπληρωθούν αϊ ειδήσεις δι' δλους 
τους εκπροσώπους της 'Ακαδημίας. 

Το έργον αποτελεί συλλογήν μαρτυριών περί του Πολέμωνος. Αύται εϊναι εν 
δλω 138. Τούτων προτάσσονται δύο εκτενέστερα πως στοιχεία, α') Ό βίος Πολέ
μωνος εκ τοϋ καταλόγου τών "Ήρακλεωτικών παπύρων (PHerc. 1021), αποδιδό
μενος γενικώς είς τον Φιλόδημον καί β') ό βίος του Πολέμωνος εκ του Διογέ
νους Λαέρτιου (IV 16—20). Επειδή τά αποσπάσματα αναφέρονται εις ποικίλας 
πληροφορίας βιογραφικάς καί δοξογραφικάς του φιλοσόφου, διατεταγμένας κατ' εί
δος, είναι φυσικον δτι τινά εκ τών αποσπασμάτων τούτων είναι είλημμένα εκ τών 
δύο τούτων κειμένων, δηλ. του Ήρακλεωτικοΰ παπύρου 2021 καί του Διογέ
νους Λαέρτιου, εν εϊδει επαναλήψεως. 

Αι παρατιθέμεναι μαρτυρίαι εϊναι διατεταγμέναι κατά συγγενείς κύκλους πε
ριεχομένου. Αϊ 56 πρώται μαρτυρίαι εις τον κατάλογον τών σχολαρχών της 'Ακα
δημίας, τα δόγματα, τήν Ίστορίαν της καί τήν θέσιν εν αύτη τοϋ Πολέμωνος, το 
γένος του, τήν νεανικήν του ήλικίαν καί τήν μεταστροφήν του, τον προσηλυτισμόν 
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του εις ΐήν Άκαδημίαν, τον τρόπον της διδασκαλίας του, την διαμονήν καί δίαι-
τάν του, την έκτίμησίν του εκ μέρους της πόλεως και τον θάνατον αύτοΰ. Αί μαρ
τυρίαι 57—93 εις τους μαθητάς καί άκουστάς τοϋ Πολέμωνος, τους τε έμμείναντας 
εις τά δόγματα της αρχαίας 'Ακαδημίας καί τους άποκλίναντας, ώς ό Άρκε-
σίλαος ώς προς τήν ετιοχήν ή τους διαστάντας, ώς ό Ζήνων δ Κιτιεύς, ό ιδρυτής 
της Στοάς. 

Αί μαρτυρίαι 94—111 αναφέρονται εις τά συγγράμματα τοϋ Πολέμωνος, τήν 
έναρμόνισιν των διδασκομένων υπ' αύτοϋ προς τάς πράξεις του και εις τάς άρετάς 
του, έγκράτειαν, άταραξίαν καί άπάθειαν. Αί 112—122 εις διαφόρους γνώμας αύτου 
περί των του κόσμου καί του βίου καί αί 123—138 εις το ηθικόν τμήμα της 
διδασκαλίας αύτου περί του υψίστου άγαθοΰ, των αρετών, της ευδαιμονίας του 
κατά φύσιν ζην καί τάς γνώμας παλαιών περί της σοφίας του. 

Οι συγγραφείς εκ τών οποίων ήρανίσθησαν αί μαρτυρίαι είναι άφθονοι, κατά 
λόγον συχνότητος δέ 6 Κικέρων, Αυγουστίνος, Λουκιανός, Κλήμης ό Άλεξανδρεύς, 
Μάξιμος ό Όμολογητής, Νουμήνιος, Ώριγένης, Πλούταρχος, Εύσέβιος, Επίκτη
τος, Γρηγόριος Ναζιανζηνός, Σέξτος Εμπειρικός, Θεμίστιος, 'Οράτιος κλπ. καί 
δι' ερμηνείας δρων τίνων ό Σουΐδας. 

Ή συλλογή τών μαρτυριών του Gigante δύναται νά χαρακτηρισθή ώς ικανο
ποιητική ώς editio princeps καί δίδει ήδη εικόνα καθαράν του Πολέμωνος ώς άν
θρωπου καί διδασκάλου, άλλα καί ώς φιλοσόφου γονίμου, ούτινος οί μαθηταί ήδυ-
νήθησαν νά τάμουν νέας οδούς προς τε τήν ετιοχήν τών σκεπτικιστών καί προς 
τήν στοάν καί τον κυνισμόν. Θα ήτο ευχής έργον το έργον τοϋτο νά εύρη μιμητάς 
τόσον δια τήν άρτιωτέραν συμπλήρωσιν τών ειδήσεων περί Πολέμωνος, δσον καί 
περί τών άλλων σχολαρχών της 'Ακαδημίας καί τών άλλων φιλοσοφικών σχολών. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 
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OD. TSAGARAKIS, N a t u r e and background of major c o n c e p t s of 
d iv ine p o w e r in Homer. B. R. Grüner, Amsterdam 1977, σχ. 8ov, 
σσ. X V I I I + 160. 

Tò θέμα της όμηρ.κής θεολογίας, αυτό καθ' αυτό λίαν ενδιαφέρον, άπετέλεσεν 
άντικείμενον μελέτης πολλών ερμηνευτών, ο'ίτινες διετύπωσαν αξιόλογους γνο'ιμας 
καί προέβησαν είς ερμηνείας τοΰ φαινομένου. Ή φύσις καί ή προέλευσις τών θεών, 
αί εμφανίσεις καί αί παντοΐαι επεμβάσεις των εις τήν άνθρωπίνην ζωήν, ή ήθικό-
της των καί γενικώς ό άνθρωπομορφισμός των υπήρξαν στοιχεία προβληματισμού. 

Είναι εξ άλλου γνωστόν, δτι ό "Ομηρος δια της θεολογίας του ήσκησε βαθυ-
τάτην έπίδρασιν επί τήν θρησκευτικήν άνάπτυξιν τών μεταγενεστέρων χρόνων. 
"Η θεολογία του ποιητοΰ κατά το λυκαυγές της πνευματικής παραγωγής τών αρ
χαίων Ελλήνων εμφανίζεται ώς πρωταρχική καί δια τοϋτο λίαν ενδιαφέρουσα. 
Δεν στερείται δέ σημασίας ή πληροφορία τοΰ πατρός της Ιστορίας, καθ* ην ό Ό 
μηρος καί ό Ησίοδος «είσιν οί ποιήσαντες θεογονίαν "Ελλησι καί τοΐσι θεοΐσι 
τάς επωνυμίας δόντες καί τιμάς τε καί τέχνας διελόντες καί εϊδεα αυτών ση-
μήναντες». (Β, 53). Εις τήν γνώμην ταύτην τοΰ 'Ηροδότου προστίθεται καί ή 
τοΰ Σταγιρίτου (Μετά τά Φυσικά, Α, 3), όστις τάσσει αμφότερους τους ποιητάς 
εις τους πρώτους θεολογήσαντας. Έ κ τούτων κατανοείται ή σπουδαιότης τοΰ 


