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την γλωσσικήν ενότητα και άκρίβειαν έν τώ τυπικφ και τη συντάξει, στοιχεία 
απαραίτητα δι* εν φιλολογικόν και ιστορικόν σύγγραμμα. 

Παραθέτομεν ενδεικτικώς διορθωτέα τινά, ολίγα μόνον. 
Σελίς 5 στ. 5 γραπτέον τών γνωστών βρικολάκων, σελ. 12 σημ. 3 στ. 7 

γραπτέον δεισιδαίμονες, σελ. 17 στ. 7 αντί 24 γρ. 49, σελ. 27 στ. 6-7 αντί τα της 
εμφάνισης τους γρ. τα της εμφάνισης τους, αν, εννοείται κρίνεται άπαραίτητον να 
διατηρηθη ή τοιαύτη ανάμικτος γραμματική και σύνταξις. Σελ. 28 στ. 14 αντί 
επισπεύθη γρ. επιστεύθη, σελ. 28 σημ. 111 στ. 2 γρ. Valachie, σελ. 29 στ. 28 γρ. 
κατώρθωσε, σελ. 31 σημ. 124 στ. 3 (και άλλαχοΰ) γρ. Κουτρούμπα, σελ. 49 σημ. 228 
στ. 2 γρ. générale, στ. 3 γρ. Grèce ancienne. 

Γενικώς το θέμα εξετάζεται διεξοδικώς, ή βιβλιογραφική ένημέρωσις είναι 
επαρκής, ή έρευνα τών προφορικών και τών γραπτών παραδόσεων συστηματική. 
Θα άνεμένετο επιμελεστέρα διερεύνησις τών πηγών, ακριβέστερος έλεγχος τών 
παραπομπών, ως και μεγαλειτέρα προσοχή εις τήν σύνθεσιν τοΰ έργου, μάλιστα δε 
εις τήν γλωσσικήν μορφήν, ή σαφήνεια και ή όρθότης της οποίας είναι 
απαραίτητος προϋπόθεσις δια τήν άξιολόγησιν τοΰ περιεχομένου, δια του οποίου 
ούχ ήττον ρίπτεται ίκανόν φώς εις το εκ της φύσεως αύτου σκοτεινόν τούτο θέμα. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΖΑΓΑΝΙΑΡΗΣ 

George Papademetriou, Ed., Photian Studies, Holy Cross Orthodox Press, Brookli-
ne, Massachusetts 1989, σ. 80. 

Πρόκειται δια άξιοπρόσεκτον εκδοσιν της 'Ελληνορθόδοξου Θεολογικής 
Σχολής τοΰ Τιμίου Σταύρου της 'Αμερικής, ή οποία περιλαμβάνει συντόμους μέν, 
άλλα μεστάς μελετάς, περί τοΰ αγίου Φωτίου, Πατριάρχου Κων/πόλεως. 

Ή ήμερα της εορτής του (6 Φεβρουαρίου) παρέχει τήν εύκαιρίαν της 
προβολής τοΰ πολυπλεύρου έργου τής μεγάλης αυτής προσωπικότητος με 
διαλέξεις, πού διαφωτίζουν τήν έπιστημονικήν και έκκλησιαστικήν δράσιν τοΰ 
αγίου Φωτίου. Παρόμοιαι εκδηλώσεις γίνονται και εις τάς 'Αθήνας (μονήν 
Πεντέλης) μέ πρωτοβουλίαν τής ί. 'Αρχιεπισκοπής και τής Θεολογικής Σχολής. 
Ό Μέγας Φώτιος, τοΰ οποίου το έργον και αί πρωτοβουλίαι είχον παρεξηγηθή 
παλαιότερον από προκατειλημμένους ξένους ιστορικούς, έχει τοποθετηθή εις τον 
σωστόν του βάθρον, άπο το όποιον διαλάμπει, διδάσκει και παραδειγματίζει 
επιστήμονας, έκκλ. ήγέτας και έργάτας τοΰ Ευαγγελίου. 

Τό μετά χείρας βιβλίον παρουσιάζει μερικάς άπο τάς διαλέξεις αύτάς (καθιε-
ρώθησαν τό 1982), αί όποΐαι, έξετάζουσαι άπο διαφορετικόν πρίσμα τήν 
πολυεδρικήν προσωπικότητα τοΰ Φωτίου, προωθοΰν τάς περί αυτόν σπουδάς και 
δίδουν άφορμήν προς έξέτασιν και έρευναν αμφιλεγόμενων θεμάτων. 

Μετά σύντομον είσαγωγήν τοΰ έκδοτου Π. Γεωργίου Παπαδημητρίου, 
άκολουθοΰν αί έξης μελέται: 1) Παν. Χρήστου, Ό άγιος Φώτιος ως διασωστής 
βιβλίων. 2) Π. Στυλ. Χάρακα, Ό λόγος, τό βιβλίον, ή βιβλιοθήκη. 3) Γεωργ. 
Μπεμπή, Ό άγιος Φώτιος ώς ορθόδοξος θεολόγος και επιστήμων. 4) Κων. 
Καβαρνοΰ, Ό άγιος Φώτιος ό Μέγας ώς φιλόσοφος. 5) Έμμ. Μικρογιαννάκη, Ό 
άγιος Φώτιος ώς ιστορικός. 6) Μητροπολίτου Αίμιλιανοΰ Τιμιάδου, Ό άγιος 
Φώτιος δια τήν υπεροχή ν τής Παιδείας και 7) π. Γεωργ. Γκρέγκορυ, Ό Πατριάρ
χης Φώτιος: συγγραφεύς, ρήτωρ, ανθρωπιστής. 

Είναι εμφανές ότι και μόνον οί τίτλοι τών διαλέξεων αυτών προδίδουν τό 
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πλούσιον περιεχόμενολ του βιβλίου. ΕΙς αυτό ό αναγνώστης θα χάρη το 
άδαπάνητον μεταλλεΐον που έφερεν είς φως ή επιστημονική έρευνα, άλλα θα Γδη 
και νέας θέσεις και επόψεις (όπως π.χ. έκείνας τοϋ κ. Καβαρνοΰ δια τον άριστοτε-
λισμον του Φωτίου) δι ' αυτόν τον «αίνιγματικον "Ελληνα» (Dvornik). 

Συγχαίροντες τον έκδοτη ν, τον Πρόεδρον και τους καθηγητας της Σχολής 
τοϋ Τιμίου Σταύρου, εύχόμεθα όπως ό άγιος Φώτιος, τοϋ οποίου το όνομα φέρει ή 
Βιβλιοθήκη τής Σχο>ής, έμπνέη διδάσκοντας και διδασκόμενους δια τήν 
προβολήν τής ελληνοχριστιανικής παιδείας και τήν βίωσιν τής ορθοδόξου 
πίστεως. 
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Platonic writings. Platonic readings. Edited by Charles Griswold, Jr. Routledge, New 
York - London 1988. Σελ. 321. 

Essays in ancient Greek philosophy III. Edited by John Anton and Anthony Preus. 
State University of New York Press, Albany 1989. Σελ. 358. 

Ή πλατωνική βιβλιογραφία είναι ανεξάντλητος. Καθημερινώς σχεδόν και 
νέαι μελέται ύπό μορφήν βιβλίων, άρθρων και βιβλιοκρισιών εις πάσης φύσεως 
περιοδικός εκδόσεις (φιλοσοφικός, φιλολογικός κ.α.) επιχειρούν τήν διασάφησιν 
και έρμηνείαν τών προβλημάτων τα όποια τίθενται μεταξύ του πλατωνικού έργου. 
Αυτήν τήν ανάγκην εξυπηρετούν και οί προ ημών δύο τόμοι, αμφότεροι εξ 'Αμε
ρικανικών εκδοτικών οϊκων προερχόμενοι. Ό πρώτος συγκεντρώνει επί το 
αυτό μελετάς αί όποϊαι κυρίως ερευνούν το φαινόμενον τοΰ πλατωνικού διαλόγου: 
διατί ό Πλάτων έγραψε ύπό διαλογικήν μορφήν και ποία ή συνέπεια τού 
φαινομένου αυτού δια τήν έρμηνείαν τού έργου τού 'Αθηναίου φιλοσόφου; Ό 
δεύτερος τόμος συγκεντρώνει μελετάς ανακοινωθείσας αρχικώς ενώπιον τής 
'Αμερικανικής 'Εταιρείας προς Μελέτην τής 'Αρχαίας 'Ελληνικής Φιλοσοφίας 
(Society for Ancient Greek Philosophy) και άφορώσας κυρίως είς τήν τεχνικήν τής 
λογικής υφής τοΰ πλατωνικού κειμένου. 

Ό πρώτος τόμος χωρίζεται είς δύο μέρη, έκ τών οποίων το πρώτον μεν 
περιέχει αυτοτελείς μελετάς, τό δεύτερον δε μελετάς διατειθειμένας αναλογικώς 
κατά ζεύγη, δηλαδή ώς θέσεις αί όποΐαι αμέσως εν συνεχεία ανασκευάζονται 
μερικώς ή ολικώς υπό άλλων ερευνητών. Οί τίτλοι τών μελετών τοΰ πρώτου 
μέρους έχουν ώς έξης: D. Clay, «Reading the Republic». — R. McKim, «Shame and 
truth in Plato's Gorgias».— A Bowen, «On interpreting Plato».— J.-F. Mattei. 
«The theatre of myth in Plato».— R. Brumbaugh, «Digression and dialogue: The 
Seventh Letter and Plato's literary form».— K. Sayre, «Plato's dialogues in light of 
the Seventh Letter».— R. Desjardins, «Why dialogues? Plato's serious play».— J. 
Mittelstrass, «On Socratic dialogue».— C. Griswold, «Plato's metaphilosophy: Why 
Plato wrote dialogues». 

'Εκ τοΰ δευτέρου τόμου έπισημαίνομεν τάς έξης μελετάς: D. Zeyl, «Socrates 
and hedonism: Protagoras 351b-358d».— G. Rudebusch, «Plato, hedonism and 
ethical Protagoreanism».— C. Hampton, «Plato's later analysis of pleasure».— «J. 
Zembaty, «Socrates' perplexity in Plato's Hippias Minor».— E. West, «Socrates in 
the Crito: Patriot or friend?».— L. Gerson, «Plato on virtue, knowledge, and the 
unity of goodness».— E. Lee, «Plato's theory of social justice in Republic II-IV».— 


