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την ειδοποιόν, διαφοράν μεταξύ της χριστιανικής θεωρήσεως του θανάτου και της 

αίωνιότητος εξ ενός, και των θύραθεν αντιλήψεων επί των αυτών θεμάτων, εξ 

ετέρου. 

Χρησιμωτάτη θα ήτο μία άντιπαράθεσις αποσπασμάτων εκ του προανα

φερθέντος λόγου του Γρηγορίου, προς αντιστοίχους λέξεις και εκφράσεις προερχο-

μένας εκ των 'Επιστολών. 

Πέραν τών σκέψεων αυτών οφείλομεν να ύπομνήσωμεν δτι ό σ. γνωρίζει να. 

οικοδομή καλώς τα στοιχεία του λόγου. Γνωρίζει επίσης λίαν επαρκώς το συγ-

γραφικον έ'ργον του Γρηγορίου καί είναι ικανός, ως μέλισσα, να έπιλέγη τα στοι

χεία εκείνα, τα όποια υπηρετούν τον σκοπον της συγγραφής του. 

Δια τής γραφίδος του κ. Mossay παρακολουθοΰμεν τον Γρηγόριον ως ρή

τορα, ποιητήν, έπιστολογράφον, θεολόγον άλλα καί ως φιλόσοφον. Δια τον μελε-

τητήν τής μετά χείρας εργασίας ό Γρηγόριος προβάλλει κατά μεν την καρδίαν 

μόνον Χριστιανός, κατά δε τον νουν καί «"Ελλην». Τοιούτον τι φαίνεται οτι πα-

ρεδέχετο αυτός ούτος ό εκ Καππαδοκίας Θεολόγος δι' εαυτόν, διότι έ'λεγεν, ως 

σημειοΐ καί ό σ. (σ. VII) : «'Αττικοί καί ημείς». 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΤΣΕΑΣ δ. θ. 

* * * 

TIM. Χ. ΖΗΣΗ, δ. φ. Το Λογικον μέρος τής φιλοσοφίας τών αρχαιοτέρων 

Στωικών, 'Αθήναι 1965, σσ. 269. 

Είναι γνωστόν, δτι οι Στωικοί πλην τών ηθικών αντιλήψεων, ας διεμόρφω-

σαν περί του ανθρωπίνου βίου γενικώς, διετύπωσαν καί την στωϊκήν λογικήν. 

άξιολογώταται τυγχάνουσι αϊ περί τής λογικής διδασκαλίαι αυτών καί δη τής 

άρχαιοτέρας Στοάς, ήτοι του Ζήνωνος, του Χρυσίππου καί του Κλεάνθους. 'Από 

πολλού ήδη χρόνου έ'χει έρευνηθή το ανωτέρω θέμα καί πλεΐσται δσαι ερευναι 

ύπάρχουσι περί αύτοΰ. Προ δύο ετών ό εν Βόλω Γυμνασιάρχης καί δ. φ. κ. Τιμ. 

Ζήσης έξέδωκεν άξιόλογον έργασίαν περί τής λογικής τής άρχαιοτέρας Στοάς, 

εξετάζων, ώς εικός, το πρώτον μέρος τής «τριμερούς διαιρέσεως» τής φιλοσο

φίας παρά τοις Στωϊκοΐς. Έ ν αρχή ο συγγρ. κατόπιν μιας βραχείας εισαγωγής 

περί τών αρχαιοτέρων φιλοσόφων τής Στοάς καί τών περί τής λογικής συγγραμ

μάτων αυτών, ώς καί του ορισμού τής φιλοσοφίας καί τής τριμερούς διαιρέσεως 

αυτής, εξετάζει δια μακρών τους κανόνας καί τα κριτήρια, όσον άφορφ εις την 

εύρεσιν τής αληθείας, ώς καί τα θέματα τα αναφερόμενα έν τοις ανωτέρω. Είτα 

έν τω περί διαλεκτικής τμήματι τοΰ ανωτέρω έργου ό συγγραφεύς έρευνα την Ιν-

νοιαν, την άξίαν καί τήν διαίρεσιν τής διαλεκτικής, ώς καί τά «περί φωνής ή 

περί σημαίνοντος», «περί σημαινόμενων» κτλ. πάντοτε διά τών θεμάτων τών ένυ-

παρχόντων έν τοις ανωτέρω, τέλος ό συγγραφεύς ούτος εξετάζει καί τά περί ρη-
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τορικής. Πάντα ταΰτα εκτίθενται μεθοδικώς υπό του συγγραφέως, όστις εδράζε

ται επί τών πηγών πάντοτε, ώς και έπί τών επιτευγμάτων της νεωτέρας έρεύνης. 

•θα ήτο παράλειψις, εάν δεν έμνημόνευον την πλήρη, όπως δήποτε και ε'ιδικήν 

βιβλιογραφίαν, του περί ό λόγος έργου, του οποίου ή συμβολή εν τη ιστορία της 

λογικής τυγχάνει ουχί ευκαταφρόνητος. 

Α. Ν. ΖΟΤΜΠΟΣ 

* 
* * 

Proceedings of the Cambridge Colloquium on MYCENAEAN 
S T U D I E S , edited by L,. R. P a l m e r and J o h n Chadwick, Cambrid
ge University Press 1966, σχ. 8ov, σελ. VII-{-308, τιμή $ 15. 

Μετά το Α' Διεθνές Συνέδριον (Colloquium) τών Μυκηναϊκών Σπουδών 

συνελθον τω 1956 εν Gif - sur - Yvette παρά τους Παρισίους, το Β' συνελθον τω 

1958 έν Παβία, το Γ' τω 1961 εν Racine Wise, τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, ιδού 

το Δ' συνερχόμενον έν Κανταβριγία της Μ. Βρεττανίας (Cambridge) άπο 7—12 

'Απριλίου 1965. Του συνεδρίου τούτου εκθεσιν τών εργασιών και τών ανακοινώ

σεων περιέχει 6 έν έπικεφαλίδι αναγραφόμενος τόμος. 

Εις το συνέδριον μετέσχον 25 διακεκριμένοι μυκηνολόγοι εκπροσωπούντες 

δώδεκα χώρας, Τσεχοσλοβακίαν, Ήνωμένας Πολιτείας 'Αμερικής, Μ. Βρεττανίαν, 

Γαλλίαν, Ίταλίαν, Βουλγαρίαν, Γερμανίαν, Γιουγκοσλαβίαν, Βέλγιον, Έλβετίαν, 

Όλλανδίαν και Ίσπανίαν. Έ κ τής ιδικής μας χώρας εστάλη άνακοίνωσις του 

καθηγητού κ. Σπ. Μαρινάτου, μή δυνηθέντος να μετάσχη του Συνεδρίου. Τά 

μέλη ε'ιργάσθησαν έντατικώς συνελθόντα εις δέκα συνεδρίας, προήλθε δε το Συνέ

δριον εις ώρισμένας αποφάσεις, τάς ακολούθους : 

1) Εκφράζει όμόφωνον εύχήν να γίνη ή φυσική άνασύστασις τών αλληλο

σχετιζόμενων αποσπασμάτων τών^πινακίδων του'Αρχαιολογικού Μουσείου 'Ηρα

κλείου και του Άσμολιανοΰ Μουσείου τής 'Οξφόρδης. 

2) 'Αποδέχεται μετά έλαφράς φραστικάς τροποποιήσεις τρεις συστάσεις τής 

'Επιτροπής ιδεογραμμάτων, παρουσιασθείσας υπό του καθηγητού Bennett, τάς 

κάτωθι : 

α) Το Δ' Διεθνές Συνέδριον τών Μυκηναϊκών Σπουδών υιοθετεί τάς συ

στάσεις τής Πρώτης Επιτροπής του Wingspread Colloquium (Myc. Studies σελ. 

260—262) υπό τίτλον Notae diacriticae in edendis textibus Mycenaeis Minoi-

cisque. 

β) Συνιστά τήν γενικήν υ'ιοθέτησιν τής δια κόμματος σημάνσεως του χωρι

σμού τών λέξεων τής γραμμικής γραφής Β (ώς έγένετο έν The Knossos Tablets3). 

γ) Συνιστά, ώς και το Γ' Συνέδριον, όπως τα ιδεογράμματα, δταν μεταγρά-


