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εισέτι άδιασάφητον. 'Ιδιαιτέρως ό ορισμός του κ. Bremer δεν επισημαίνει το 
δ ι α ν ο η τ ι κ ό ν στοιχεϊον της αριστοτελικής αμαρτίας, όπερ είναι εν προκει
μένω σπουδαιότατον (Πβ. Μενάνδρου—Συκουτρή, 'Αριστοτέλους, Περί Ποιητικής, 
σελ. 104, ύποσημ.)" ϊσως θα έγίνετο εις το εν λόγω σημεΐον πληρέστερος δια 
τής προσθήκης μεταξύ των λέξεων action καί committed τής φράσεως «due to a 
γνώμης αμάρτημα». 

2. Κατά την γνώμην ημών ή έννοια τής αριστοτελικής αμαρτίας ήτο δυνατόν 
να καθορισθή καί έφαρμοσθή έπιτυχέστερον εις την Έλληνικήν τραγωδίαν, εάν 
συνεδυάζετο δχι μόνον μέ την έ'ννοιαν τής άτης, άλλα καί μέ την τοιαύτην τής 
ύ β ρ ε ω ς , ήτις φαίνεται δτι παίζει σημαντικον ρόλον εις την δλην «σύστασιν 
τών πραγμάτων» ένίων ιδία αττικών τραγωδιών. 

3. Ό κ. Bremer δεν έπεσήμανεν δσον έπρεπε τον παράγοντα τής ά γ ν ο ι α ς , 
δστις είναι βασικον στοιχεϊον τής αριστοτελικής αμαρτίας. Δεν ύπεγράμμισεν 
επίσης την διάκρισιν τής τοιαύτης αγνοίας άπο την άνάλογον έκείνην άγνοιαν, 
ήτις προηγείται τής α ν α γ ν ω ρ ί σ ε ω ς , τής π ε ρ ι π έ τ ε ι α ς και τ ρ α γ ί -
τ ή ς ε ι ρ ω ν ε ί α ς . 

Περαίνοντες το βιβλιοκριτικον τούτο σημείωμα έπιθυμοϋμεν να τονίσωμεν την 
σπουδαιότητα τής εργασίας του κ. Bremer, ήτις δια την έμβρίθειαν καί μεθοδι
κότητα της αποτελεί άξιόλογον βοήθημα δια την προσπέλασιν ενός τών πλέον 
αινιγματικών δρων τής "Αριστοτελικής αισθητικής. 

ΓΕΡ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 

* * 

Γ. Σ. ΛΑΤΟΥ, Σίμων Σίνας, Γραφείον Δημοσιευμάτων τής 'Ακαδημίας 'Αθη

νών, Βιογραφίαι εθνικών ευεργετών, 1. Έν 'Αθήναις 1972, σχ. 4, σελ. ιθ'/ 

433, μετά 109 εικόνων έκτος κειμένου καί 29 φωτογραφιών. 

Δια τής παρούσης εκδόσεως ή 'Ακαδημία 'Αθηνών βιογραφεί τον βαρώνον Σί
μωνα Σίναν, τον ίδρυτήν του λαμπρότατου νεοελληνικού μνημείου, εις το όποιον 
καί ή ιδία στεγάζεται, ως πρώτον τής σειράς βιογραφιών τών μεγάλων ευεργετών 
του "Εθνους, ην προτίθεται νά έκδώση. Το έργον έξεπόνησεν ό γνωστός ιστο
ρικός ερευνητής Γ. Λάιος μετά πολλής έπιτηδειότητος καί ευσυνειδησίας. 'Εδέησε 
νά αναζήτηση τάς πληροφορίας του εις πολυποίκιλους καί δυσπρόσιτους πηγάς, 
εις τα κρατικά καί δημοτικά αρχεία καί άλλα ιδρύματα τής Βιέννης καθώς καί 
εις ίδιώτας τής πόλεως εκείνης, εις Ούγγρους ίστορ'.κούς συγγραφείς, εις τα 
αρχεία τής Βιβλιοθήκης τής Κοπεγχάγης, εις τα κρατικά αρχεία του Βερολίνου, 
του Όλδεμβούργου, του Μονάχου, εις το Δημαρχεΐον του Ελβετικού Βεβέϋ, είς 
τα ιδικά μας κρατικά αρχεία καί τα αρχεία πολυποίκιλων Ελληνικών Υπηρεσιών 
καί 'Ιδρυμάτων καί Βιβλιοθηκών καί Άρχειοφυλακίων καί ιδιωτών. Ούτω άνεδί-
φησεν ό συγγραφεύς 37 αρχεία, έμελέτησε 99 σχετικά βιβλία καί 57 περιοδικά 
καί εφημερίδας, ών 25 ελληνικά καί 32 ξένα. 

Καρπός τής εργώδους ταύτης έρεύνης είναι το περιεχόμενον του θαυμάσιου 
τούτου τόμου, δι' ού ρίπτεται φώς είς τήν ίστορίαν τής οικογενείας Σίνα, είς την 
δρασιν του Οίκου Σίνα έν Βιέννη καί τήν άνάδειξιν του Γεωργίου Σίνα, πατρός 
του Σίμωνος, ως ενός τών μεγίστων κτηματιών, τραπεζιτών καί επιχειρηματιών 
τής Αύστρουγγαρίας. 'Επίσης εξιστορείται ή δρασις του Οίκου Σίνα πρό, κατά 
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καί μετά την Έπανάστασιν του 1821. Εις το δεύτερον μέρος εξιστορείται ή δρά-
σις του Σίμωνος Σίνα μετά τον θάνατον του πατρός του, αϊ δωρεαί του εις Αυ
στριακά και Ουγγρικά 'Ιδρύματα και εν έκτάσει αί προς την Ελλάδα, ην ουδέ
ποτε έγνώρισε, δωρεαί και ιδιαιτέρως ή επί μακρόν διαρκέσασα φροντίς του προς 
άνέγερσιν της Σιναίας 'Ακαδημίας με παράθεσιν της σχετικής αλληλογραφίας 
ύπερβαινούσης τάς 100 έπιστολάς μέχρι του θανάτου του. Επίσης εκτίθεται και 
ή συνέχισις του έργου υπό της συζύγου του 'Ιφιγένειας, ήτις άπεπεράτωσε το 
λαμπρον κτίριον. Αί παρατιθέμεναι φωτογραφίαι σχεδίων, εγγράφων, διπλωμάτων, 
επιστολών επιτείνουν την εκ των κειμένων εντύπωσιν. Της έξιστορήσεως δίδεται 
περίληψις εις γερμανικήν γλώσσαν εις έ'κτασιν εξ σελίδων, παρατίθεται δε εύρε-
τήριον ονομάτων άναλυτικόν εις έκτασιν 19 σελίδων. Το έ'ργον τοΰτο είναι Οντως 
μνημειώδες και ως προς το περιεχόμενον και ως προς την έμφάνισίν του, άντά-
ξιον της 'Ακαδημίας 'Αθηνών και του λαμπρού ιστορικού συγγραφέως της βιο
γραφίας ταύτης. 

ΓΙ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

* 
* * 

Ι. θ . ΚΑΚΡΙΔΗ, Μελέτες και άρθρα, τιμητική προσφορά για τα εβδομήντα 

χρόνια του συγγραφέα, Θεσσαλονίκη 1971, σχ. 8, σελ. κ'/297. 

Ό τόμος περιλαμβάνει δημοσιεύματα του συγγραφέως εγκατεσπαρμένα εις 
διάφορα περιοδικά ημέτερα και ξένα ή ε'ις άλλα δημοσιεύματα. Ή συλλογή των 
εις ένιαΐον τόμον και ή εκδοσις έγένετο υπό τών μαθητών και φίλων του συγγρα
φέως ως προσφορά τιμής επί τη έβδομηκονταετηρίδι του βίου του. Τα δημο
σιεύματα αναφέρονται εις τήν άρχαίαν Έλληνικήν γραμματείαν (20), εις τήν Με-
σαιωνικήν και Νεοελληνικήν γραμματείαν (4), εις τήν Νεοελληνικήν γλώσσαν (4) 
και εις θέματα ποικίλα (20). Εις τον τόμον δεν περιλαμβάνονται αί εις τον "Ομη-
ρον άναφερόμεναι μελέται του συγγραφέως, άτε συγκεντρωμέναι εις δύο ειδικά 
δημοσιεύματα του. 'Επακολουθεί εις το τέλος του τόμου κατάλογος τών αυτο
τελώς', δημοσιευμένων έργων (29) και τών εις περιοδικάς εκδόσεις δημοσιευμάτων 
του (147) καθώς και πίνας προσώπων και πραγμάτων. Προτάσσεται δε ή tabula 
gratulatoria τών πολυπληθών μαθητών, φίλων και εταίρων υπό τον άφιερωτικον 
τίτλον «'Ιωάννη Θεοφάνους Κακριδή επί τη εβδομηκοστή άμφιετηρίδι». Μετά 
τών εγγεγραμμένων ενώνει τάς εύχάς του προς τον σοφον Έλληνιστήν και ό γρά
φων το παρόν σημείωμα. 

Π. Κ. ΓΕΩΡΓΟΤΝΤΖΟΣ 

* 
* * 

W. KIRSCH, Quilichinus de Spoleto, Historia Alexandri Magni, 
nebst dem Text der Zwickauer Handschrift der Historia de preliis Ale

xandri Magni - Rezension I 3, Skopje 1971, σσ. I—LXIII και 1—256. 

Ή Historia Alexandri Magni του Quilichinus de Spoleto είναι κατά τινας 
έργον ιστορικόν, κατ' άλλους χρονικον και κατά τρίτους έπος" άλλα και ως θεο-
λογικον - φιλοσοφικον έργον δύναται ακόμη να θεωρηθή. 'Οπωσδήποτε 6μως πολ-
λάς έχει ομοιότητας προς το Ιπος. Ύπο τών ερευνητών Neuling και Storost 


