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Terence Irwin, Classical Thought (= A History of western Philosophy I) Oxford, New 
York 1989 ( Έ κ του Πανεπιστημιακού τυπογραφείου της 'Οξφόρδης) σσ. 226. 

Ό Τερέντιος Irwin του Πανεπιστημίου του Cornell έξεπόνησε περισπού-
δαστον έργον, του οποίου επιγραφή εϊναι ή «κλασσική διανόησις»' έν τφ 
ανωτέρω βιβλίω εκτίθεται είς βραχύς πρόλογος εις τον όποιον έν εισαγωγή 
μνημονεύει τήν διανόησιν 1100 ετών, ήτοι από τής εποχής του Ό μ η ρ ο υ μέχρι και 
του ιερού Αυγουστίνου, χωρίς βεβαίως να άμφισβητή οτι ή έν λόγω διανόησις 
έπεξετάθη, τόσον προς 'Ανατολάς, όσον και προς τήν Δύσιν δια τής 'Αραβικής 
επιρροής. Έ ν συνεχεία εξετάζονται αί περίοδοι τής ιστορίας του κλασσικού 
πνεύματος, όπως ή προσωκρατική, ή κριτική δια τοΰ Σωκράτους, Πλάτωνος και 
'Αριστοτέλους και ή συστηματική δια των Στωικών, 'Επικούρειων και Νεο
πλατωνικών' ως προς τα προβλήματα, ατινα εκτίθενται ύπο τών ως άνω 
φιλοσόφων, ταύτα τυγχάνουν να είναι επιστημολογικής, μεταφυσικής και ηθικής 
υφής. Τέλος ως προς τάς πηγάς ό συγγρ. παραπέμπει τον άναγνώστην είς τάς 
σημειώσεις τοΰ βιβλίου, αί όποΐαι και καταχωρούνται εϊς τάς σελίδας 222-249 τού 
ως άνω. Τα βασικά θέματα τοΰ βιβλίου εϊναι ή έρευνα περί τον Ό μ η ρ ο ν μετά τών 
θεολογικών και ηθικών αυτού προβλημάτων, ως επίσης ή προσωκρατική 
φιλοσοφία, τήν οποίαν ò συγγρ. ορίζει ώς περίοδον τής φυσιοκρατίας τοΰ 
πνεύματος" ερευνάται επίσης ή μορφή τοΰ Σωκράτους, ώς καί τίνα θέματα ηθικής 
και δικαίου' είτα ό Πλάτων έν αντιδιαστολή προς τον Σωκράτη ν ' έν συνεχεία 
ερευνάται ό 'Αριστοτέλης, οι 'Επικούρειοι, ό 'Ελληνιστικός κόσμος καί ό 
Πλωτίνος, τού οποίου μάλιστα αναλύει τάς θέσεις, όσον άφορα εις το « Έ ν » , καί 
γενικώς μνημονεύεται άπασα ή θεωρία τής «εκπομπής» (Emanation) τοΰ 
'Αλεξανδρινού φιλοσόφου. 

"Επειτα ώς προς τό περί Χριστιανισμού κεφάλαιον, τούτο περιλαμβάνει 
μίαν είσαγωγήν είς τον πρώϊμον Χριστιανισμόν, ώς επίσης καί τινας περί 
Χριστιανικής διδασκαλίας θεωρήσεις' έν συνεχεία μνημονεύονται τα περί τοΰ 
έργου καί τοΰ προσώπου τοΰ Χρίστου, τήν διδασκαλίαν τού θεού, τον Αύγουστί-
νον, τον δυϊσμόν τών Μανιχαίων μετά τίνος κριτικής' είτα προβάλλεται ό 
Νεοπλατωνισμός έν αναφορά προς τήν Χριστιανικήν διδασκαλίαν κτλ. 

Τό βιβλίον πλαισιοΰται ύπό πλούσιας βιβλιογραφίας, ώς καί ύπο πίνακος τών 
πηγών. Αί άρεταί τοΰ βιβλίου εϊναι οτι τοΰτο δύναται να χρησιμοποιηθή καί ώς 
έγχειρίδιον δια τήν είσαγωγήν είς τήν κλασσικήν διανόησιν, ένώ έκ παραλλήλου 
εκθέτει μετά σαφήνειας καί περισσής ακριβείας τα έν αύτω μνημονευόμενα 
προβλήματα, ώστε ό αναγνώστης να έχη τήν πλήρη γνώσιν τών προβλημάτων τοΰ 
αρχαίου κόσμου" τέλος ό συγγρ. δια τοΰ «Index» διευκολύνει τον άναγνώστην είς 
τήν άπό πάσης έπόψεως χρήσιν τοΰ ώς άνω βιβλίου. 

Α. Ν. ΖΟΥΜΠΟΣ 

Marcel Conche, L'Aléatoire. Édition de Megäre 1989, σσ. 146. 

Τό ανωτέρω βιβλίον ύπό τήν έπωνυμίαν «Τό Τυχαΐον» εϊναι άφιερωμένον είς 
τους πολυπληθείς μαθητάς τοΰ καθηγητοΰ Μ. Conche, οί'τινες άπεχαιρέτησαν 
τούτον εις τα τελευταία αυτού μαθήματα, τα όποια Ελαβον χώραν τήν 13ην Μαΐου 
τοΰ έτους 1988 καί κατέστησαν τούτον όμότιμον Καθηγητή ν τού έν Σορβόννη 
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Πανεπιστημίου. "Αν και το βιβλίον τοϋτο απέχει τοΰ χώρου, του οποίου το περιο-
δικόν έχει την δυνατότητα να παρουσιάζη τοιαύτα μελετήματα, εν τούτοις θα 
έπιχειρήσωμεν να μνημονεύσωμεν τα λίαν ενδιαφέροντα κεφάλαια, άτινα άπη-
σχόλησαν και απασχολούν την σήμερον Παγκόσμιον Σκέψιν, ως είναι: «Γνώσις», 
«ή δομή του τυχαίου», «μαθήματα περί ζωής και το Τυχαΐον»: Ό θάνατος, «το 
τυχαΐον εις τόν κόσμον της ανθρωπινής ιστορίας» «το νοερον τυχαΐον», «'Οντο
λογία τοΰ Τυχαίου», «το τυχαΐον εις τήν φύσιν», «τό κοσμικον τυχαΐον», «το 
τυχαΐον και ό χρόνος». 

Εύχομαι εις τον όμότιμον ήδη καθηγητήν κ. Μ. Conche να συνέχιση προς 
τήν έπιστήμην τήν πλουσίαν αυτού προσφοράν, προς δόξαν τής κλασσικής 
Παιδείας και τής επιστήμης γενικώτερον. 

Α. Ν. ΖΟΥΜΠΟΣ 

Ugo Piacentini, Polarstem Antike, Humanistisches Erbe in Wort und Bild, mit 30 
Zeichnungen von Gabr. Mucchi, Verlag der Neuen Müncher Galerie, München 
1988, σελ. 78. 

Tò καλλιτεχνικώτατον αυτό βιβλίον, μάλλον λεύκωμα λόγω των 30 ωραίων 
σχεδιαγραμμάτων τοΰ ζωγράφου, άρχιτέκτονος και ποιητοΰ Μ. Mucchi, με τό 
περιεχόμενόν του καθιστά αίσθητόν, ότι ή Άρχαιότης μέ τα μεγάλα της 
πνεύματα έστάθη κατά τήν διάρκειαν των αιώνων ό διαρκής φάρος —πολικός 
αστήρ— ό όποιος ύπεκίνησε τους άξιους πολίτας προς νέας Ιδέας και κατευθύν
σεις εις τόν σύγχρονον βίον, άλλα συγχρόνως έβοήθησε πάντοτε να κατανόηση ό 
κόσμος ορθώς φαινόμενα τοΰ βίου σημερινά πού είναι ανάλογα προς τα τών 
συνθηκών τοΰ παρελθόντος. 

' Υπάρχουν τριάκοντα μεγάλαι ίδέαι αϊ όποΐαι διατυπώνονται ύπό τών μεγάλων 
στοχαστών τής άνθρωπότητος —Σωκράτης, Πλάτων, 'Αριστοτέλης, Ξενοφών, 
Πλούταρχος, "Ομηρος, Κικέρων, Βεργίλιος, Σενέκας κ.ά— αί όποΐαι ενέπνευσαν 
νεωτέρους εκλεκτούς στοχαστάς, ποιητάς, φιλοσόφους, κοινωνιολόγους, λ.χ. 
Hölderlin, Leopardi, Dante, Giordano Bruno, Owen, Gorki, Θωμαν Μώρον, 
Liebknecht, Morton κ.ά. Τών προσώπων τούτων δίδονται τα αριστοτεχνικά 
σκίτσα. Ή κυριωτέρα τών ιδεών, περί τήν οποίαν στρέφονται συχνότερον αί 
γνώμαι παλαιών και νέων, είναι ή ιδέα τής ισονομίας και τών δικαιωμάτων τοΰ 
ανθρώπου. Αυτή τονίζεται μέ τήν εξοχον προσωπογραφίαν τοΰ Ποσειδώνος, εις 
τό έξώφυλλον, ην έσχεδίασε ό Mucchi έπί τη βάσει προτύπων τών Μουσείων τοΰ 
Βερολίνου. Είναι δε ό Ποσειδών τό σύμβολον τής ίσότητος και τής Δικαιοσύνης, 
όπως τό άντελαμβάνοντο αυτό και οί "Ελληνες μέ τάς διηγήσεις τοΰ έπί Κρόνου 
μακαρίου βίου, κυρίως όμως οί Λατίνοι τόσον μέ τους μεγάλους ποιητάς των όσον 
και μέ τόν λαμπρόν έορτασμόν τών Saturnalia, οτε έπεκράτει προσωρινή ίσότης 
δικαιωμάτων ελευθέρων και δούλων, άλλα και αντιστροφή τοΰ ρόλου δούλου και 
κυρίου. 

Ό συγγραφεύς, καθηγητής τοΰ Humboldt University τοΰ Βερολίνου, κινού
μενος άνέτως άνά τους λειμώνας τής κλασσικής παιδείας, 'έχει επιλέξει τών 
εκλεκτότερων πνευματικών γιγάντων τής 'Αρχαιότητος εύστοχώτατα καίρια 
γενικής ισχύος διδάγματα, ύποκινήσαντα και διαρκώς ύποκινοΰντα τόν άνθρωπον 


