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τής ελληνικής μεταφράσεως πολλά παραθέματα έκ τοϋ Πλάτωνος, τοο Ξενο
φώντος, του 'Ισοκράτους καί άλλων (πβ. P. Wuilleumier, Ciceron. Caton l'ancien 
(De la vieillesse), Paris 21955, σελ. 47 έξξ.). ΈπΙ παραδείγματος, το έν 14.46 (σελ. 
35.20) κύλικες ώς εν τω Ξενοφώντος Σνμποσίφ σμικροί και επιψεκάζουσοι (ά-
πόδοσις τοο λατινικοϋ pocula, sicut in Symposio Xenophontis est, minuta atque 
rorantia) απηχεί το τοο Ξενοφ. Συμπ. 2.26 αν ôè ήμΐν οι παίδες μικραΐς κύλιξι 
πυκνά έπιψακάζωσιν (codd. quidam έπιψεκάζωσιν). Επίσης τα έν 14.47 (σελ. 
35.26-29) εΰουν καί Σοφοκλής., άπεφυγον απηχούν τα έν Πλάτ. Πολιτ. I 329b7-c4 
και δή καί Σοφοκλεΐ... δεσπότην αποδράς' τα έν 21.78 ^σελ. 57.12-21) άπηχοϋν 
τά τοο Πλάτ. Φαίδρ. 245c5-246a2 καί Φαίδ. 75e2-7· τα έν 22.79-81 (σελ. 57.22-
32, 59.1-12) απηχούν τά τοο Ξενοφ. Κύρ. παιδ. 8.7.17-22* κτλ. 

Τά τυπογραφικά άβλεπτήματα είναι ελάχιστα (εντός παρενθέσεως ή ορθή 
γραφή): σελ. 7.30 μήδ' (μηδ'), 13.2 χαρίεντως (χαριέντως), 20.20 καί 21.19 δτι 
(ότι), 21.24 σεμνότεροι (σεμνότερος), 23.9 τω (τω), 29.17 μεμελετήμενα (μεμε-
λετημένα), 35.23 νυκτά (νύκτα), 47.3 ένίζε (ένΐζε), 76.8 ä ποτέ (άς ποτέ).— Το 
λεγόμενον έν σελ. 79 «lect. εύκατάπτωτος... a Gaza ipso creata esse videtur» 
δέν ευσταθεί, έφ' όσον ή λέξις, καθ' α διδάσκει ό Σοφοκλής (Sophocles, Greek 
Lexicon, σελ. 537 έν λ.), μαρτυρεΐται ύπό Νικήτα τοο Βυζαντίου, συγγραφέως 
τοϋ 9. αιώνος.— Εις τον βιβλιογραφικών πίνακα (σελ. xxi) καί ύπό το δνομα τοο 
F. C. Kraft (έξ αβλεψίας γράφεται F. Α. Kraft) γίνεται μνεία τής Annotatio cri
tica κτλ., Stuttgardiae 1843, σελ. 32-72: ή αυτή προφανώς μελέτη είχε προηγου
μένως έκδοθή εις γυμνασιακόν πρόγραμμα υπό τον τίτλον Ad publicam explo-
rationem progressuum quos discipuli priorum quinque classium Ioannei Hambur-
gensis in humanitatis studiis fecerunt... instituendam... invitât Fridericus Ca-
rolus Kraft, Hamburg! 1833, σελ. 1-52. 

Ή προ ημών σπουδαία δκδοσις αποτελεί ασφαλές καί αναγκαΐον ύπόβαθρον 
προς πάσαν περαιτέρω ερευναν τού" ύφους τοϋ Γαζή καί προς άξιολόγησιν τής 
συμβολής του Θεσσαλονικέως λογίου είς τήν μελέτην τών κλασικών γραμμά
των κατά τον 15. αΙώνα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΟΥ 

Ι ω ά ν ν ο υ Κωνστ.Μερεντίτου, Ή 'Εβδόμη επιστολή του Πλάτωνος, 'Αθήναι 

1987, σελ. 287. Διατριβή έπί διδακτορία. 

Ή παρουσιαζόμενη εργασία χωρίζεται είς δύο κυρίως μέρη. 
Είς το α' μέρος παρέχεται Ικθεσις περί τών προσώπων καί τών ιστορικών 

γεγονότων είς Σικελίαν καί είδικώτερον είς Συρακούσας κατά τά δτη τών τριών 
είς αύτάς έκδημιών τοο Πλάτωνος (383-387, 367-366, 361 π.Χ.), ακολουθεί δέ 
περίληψις τής εβδόμης επιστολής τοο Πλάτωνος, δι' ής καθίσταται πολύ εύκο-
λωτέρα ή κατανόησις τών έπί μέρους προβλημάτων αυτής. 

Είς τό β' μέρος, το φιλολογικώτερον καί σπουδαιότερον (σελ. 117-254) 
ερμηνεύεται μετά τής οφειλομένης επιστημονικής βαθύτητος καί γλωσσικής 
ακριβείας φιλολογικώς καί θρησκειολογικές τμήμα τι μόνον τής έβδομης επι
στολής, p. 334c-335b, συντομον μέν, το περισσότερον ομως άξιόλογον, μεστόν 

15 



178 

υψηλών ίδεών και γενικώς ήθικοϋ, κοινωνικοο και πνευματικού μεγαλείου. 
Ή δκθεσις τών ανωτέρω χωρεί κατά εύμέθοδον τρόπον μετά σαφήνειας 

εις τρόπον ώστε ό αναγνώστης να λάβη μίαν εΐκόνα τοϋ ίδιωτικοϋ βίου τοϋ Πλά
τωνος, άλλα και να προσπέλαση εϊς τας πολύτιμους φιλοσοφικός και πολιτικάς 
ιδέας αύτοϋ, ετι δε να γνωρίση την άξίαν την οποίαν άπέδιδεν ό μέγας φιλόσο
φος είς τήν πραγματικήν φιλοσοφίαν, καθ' όσον: «...λέγειν τε ήναγκάσθην, ε
παίνων τήν όρθήν φιλοσοφίαν, ώς εκ ταύτης 1>στιν τά τε πολιτικά δίκαια και τα 
τών ίδιωτών πάντα κατιδεΐν κακών ούν ου λήξειν τα ανθρώπινα γένη, πρίν άν 
ή το τών φιλοσοφούντων ορθώς γε και αληθώς γένος εις αρχάς £λθη τάς πολιτι-
κάς ή το τών δυναστευόντων εν ταΐς πόλεσιν FK τίνος μοίρας θείας όντως φιλο-
σοφήση». (Πλάτ. Ζ' επιστολή 326a-b). 

Κατά ταύτα ή αληθής αρετή τοο άνθρωπου λαμβάνει άξίαν και κύρος, λαμ
πρότητα και μεγαλεΐον εν τφ χώρω της πολιτικής και κοινωνικής αύτοϋ δράσεως. 

Ή κατά πάντα καλαίσθητος Ικδοσις συμπληροϋται μέ πίνακας συντμή
σεων (Abkürzungsverzeichnis), άναλυθέντων χωρίων τής κλασσικής γραμματείας, 
βιβλιογραφίας (Literaturverzeichnis) και πίνακα τών περιεχομένων (σελ. 255-287). 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΛΟΞΑΣ 

Leo Aylen, The Greek Theater. (Rutherford, Madison, Teaneck, New Jersey: 
Fairleigh Dickinson University Press and London and Toronto: Associated 
University Presses, 1985. Pp. 377. Cloth. $ 47.50. 

Books on the Greek theater abound. What purportedly makes this book 
different from others is that it has been written by a theater director who 
has today's theatergoer in mind. Leo Aylen "happens to hold a 1st Class Ho
nors MA from Oxford University and a Ph. D. in drama from Bristol Univer
sity, where he studied with H. D. F. Kitto. He is also the author of Greek 
Tragedy and the Modern World (1964) and a writer of poetry, of a children's 
opera, and of a travel book, but, most importantly, in his professional life, 
he has directed productions for the stage, film and radio in Hollywood, New 
York, and Britain, and from 1972 to 1974 was Poet in Residence at Fairleigh 
Dickinson University and in 1982 Hooker Distinguished Visiting Professor 
at McMaster University. Aylen would seem most eminently qualified to pro
duce a book that would provide a new perspective on Greek drama and the 
Greek theater —and he is. 

Even though the book is called The Greek Theater, it does not show much 
concern for the archaeological discoveries made about the remains of actual 
Greek theaters; it is a book about Greek drama and the Greek dramatists and 
their plays. Aylen equates theater with drama. He finds three general points 
to be valid for his study: (1) historically, the study of the Greek «theater» 
is the study of what went on in the Theater of Dionysos; (2) the center of A-
thenian drama was the closely interwined and absolutely indistinguishable 
dance and worship; and (3) the dramatic experience was a totality in which 
religion, poetry, and theatricality were inseparable and «every play was an 


