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ΚΩΝ. Ι. ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ, 1. Κριτικά και ερμηνευτικά εις "Ελληνας συγ
γραφείς, Βιβλιοθήκη της εν 'Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας αριθ. 57, 

'Αθήναι 1976, σχ. 8 σελ. 173. 2. Εθνικά και επιστημονικά μελετή
ματα, Βιβλιοθήκη της εν 'Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας αριθ. 58, 

'Αθήναι 1971, σχ. 8 σελ. VII/563. 

Το πρώτον βιβλίον περιέχει παντοειδείς παρατηρήσεις, κριτικάς διορθώσεις 
και ερμηνείας, τάς οποίας ό συγγραφεύς εκάστοτε, άπο πολλών ετών έπεξεργα-
ζόμενος τά αρχαία κείμενα, Ικαμεν είς διαφόρους συγγραφείς, ιδία δέ εις τον 
Πλάτωνα. Είναι δέ άξια μνείας Οσα έν τω Προλόγω λέγονται. «Εις ούδεμίαν 
μοΐραν του βίου και καθόλου τής ιστορίας αρχαίου λαοΰ και δη καΐ του ελληνι
κού δύναται τις τελείως νά εισχώρηση, αν μή πρότερον έγκύψη καί έ'μπειρος κα-
ταστή τής οικείας γλώσσης" δια ταύτης, ως χρυσής κλειδός, είσερχόμεθα εις τα 
καλλιπρεπή του αρχαίου κόσμου μέγαρα. "Οθεν άφ' εαυτού αποβαίνει φανερον δτι 
οϋτε φιλόσοφος ούτε ιστορικός ούτε αρχαιολόγος είναι δυνατόν να άποδειχϋγ} τις 
ευδόκιμος, αν μή πρότερον καταστ-η φιλόλογος, τουτέστιν αν μή σπουδάση καί 
κατανόηση τους αρχαίους συγγραφείς». 'Εξαίρεται ενταύθα μία αναντίρρητος αλή
θεια περί τής ανάγκης άοκνου καί συντόνου σπουδής των αρχαίων συγγραμμά
των, έξ ών συνάγονται πολύτιμα πάσης φύσεως διδάγματα. Το βιβλίον τοΰτο 
αποδεικνύει πώς πρέπει να γίνεται ή Ιρευνα καί έμβάθυνσις εις τα κλασσικά κεί
μενα. Διό καί είναι άπαραίτητον βοήθημα εις τους νεωτέρους μάλιστα φιλολόγους. 

Το δεύτερον καί μεγαλύτερον βιβλίον, τα α'Εθνικά και επιστημονικά μελε
τήματα έχει πλουσιώτατον περιεχόμενον, φιλοσοφικόν καί φιλολογικόν, ιστορικόν 
καί έθνικόν, είναι δ' έργον κατ* εξοχήν έθνικον άμα καί λογοτεχνικόν, δυνάμενον 
να χρησιμεύση ως ύπέροχον πρότυπον ακριβούς καί γλαφυρού λόγου. Εις τήν 
μακράν Είσαγωγήν ακολουθούν πέντε μεγάλα μέρη καί δύο επίμετρα. 

Έ ν τη Εισαγωγή, ήτις επιγράφεται «'7<5αΐίκά και παιδεία», εξετάζονται τα 
αίτια, δι' α ή πατρίς ημών, παρά τα έν τοις πολέμοις ένδοξα κατορθώματα, 
παρηγκωνίσθη υπό τών ξένων, εξέθρεψε δέ ύστερον πολυαρίθμους Έφιάλτας καί 
έπονειδίστους μητραλοίας. Τών κακών πάντων κυριωτάτη αιτία ευρίσκεται ή πα-
ραμέλησις καί πλημμέλεια τής παιδείας καί ή εντεύθεν προκύψασα άπόκλισις καί 
άπομάκρυνσις άπο τών εθνικών παραδόσεων. Δεικνύεται δ' έπί τη βάσει τών πη
γών, οποίαν έ'χει έπίδρασιν έπί τήν άνάπτυξιν καί τήν πρόοδον ή ορθή καί ελλη
νοπρεπής αγωγή' καί τέλος υποδεικνύονται τα μέσα τής άνορθώσεως, ών σπου
δαιότατα είναι ((ό περικαλλής ελληνισμός καί δ επιφανής χριστιανισμός». 

Το πρώτον μέρος είναι φιλοσοφικού περιεχομένου καί διαλαμβάνει περί τής 
Φιλοσοφίας τών Ελλήνων κχθόλου καί περί τίνων μεγάλων φιλοσόφων συντό
μως, ως του Σπινόζα, του Λεΐβνιτίου, του Έγέλου καί άλλων. Το δεύτερον καί 
τρίτον αναφέρονται εις φιλολογικά (γλωσσικά) καί κοινωνικά ζητήματα. Εις το 
τέταρτον μέρος αναπτύσσεται ή επιστημονική καί εθνική δράσις άοιδίμων επιφα
νών καθηγητών, τών Κωνστ. Κόντου, Γεωρ. Μιστριώτου, Μαργαρίτου Ευαγγε-
λίδου, Θεοφ. Βορέα, Κωνστ. Γεωργούλη, Γεωρ. Γαρδίκα καί Ιω. ΟΙκονομίδου, 
του Κυπρίου. Το πέμπτον μέρος περιέχει επικήδειους Αόγους εις τους μεγάλους 
πατριώτας Μαργ. Εύαγγελίδην καί Νεοκλ. Καζάζην καί εις τους καθηγητάς 
Γεώρ. Άναγνωστόπουλον καί Άδ. 'Αδαμαντίου. Έν τέλει δέ παρατίθενται οι έν 
σειρά συνεδριών τής Φιλοσοφικής Σχολής ρηθέντες υπό του συγγραφέως λόγοι 
κατά τής απόπειρας προς παραφθοράν τής εθνικής γλώσσης καί έπικαίρως μνη-
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μονεύονται at περί γλώσσης γνώμαι των αειμνήστων επιφανών καθηγητών Γεωρ. 
Χατζιδάκη καΐ Νικολ. Πολίτου. 

Το έργον τοΰτο, άφιερωμένον εις την μνήμην τών μεγάλων φιλολόγων Πέτρ. 
Παπαγεωργίου και Σπυρ. Μωραΐτου, Χαρ. Χαριτωνίδου και Κωνστ. Γεωργούλη, 
είναι χρησιμώτατον οχι μόνον εις τους φιλολόγους άλλα και εις πάντα λόγιον. 

Π. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

Μ1ΝΩΟΣ Μ. ΚΟΚΟΛΑΚΗ, Το νόημα της 'Αττικής Τραγωδίας και ή σκη
νική άναβίωσις αυτής, σελ. 34, 'Αθήναι 1972. 

Ή εν έπικεφαλίδι εργασία του καθηγητού κ. Μίνωος Κοκολάκη αποτελεί 
εύρυτέραν πως διαπραγμάτευσιν διαλέξεως δοθείσης υπ' αύτοϋ έν Pierce College 
την 13ην Μαρτίου 1971 υπό τον τίτλον The Message of Greek Tragedy to the 
Modern World, έν τω πλαισίω τών εργασιών της Third Inter - School Confe
rence. Ή μελέτη αυτή μικρά εις εκτασιν άλλα μεστή εις ούσίαν και άρτία εις 
φιλολογικήν τεκμηρίωσιν αποτελεί μίαν πολύτιμον συμβολήν εις το μέγα πρό
βλημα κατανοήσεως του μηνύματος της 'Αττικής τραγωδίας, ώς και της σκη
νικής άναβιώσεως αυτής είς τον σύγχρονον κόσμον. Ώ ς προς το τελευταϊον ιδία 
σημεΐον το άφορων είς τάς εκάστοτε προσπάθειας «εκσυγχρονισμού» τών αρχαίων 
ελληνικών τραγωδιών κατά την γλωσσικήν μορφήν ή σκηνικήν των παρουσία-
σιν, αί απόψεις του συγγραφέως πρέπει να τύχουν ιδιαιτέρας προσοχής, καθο 
προερχόμεναι άπο φιλόλογον δχι μόνον εγνωσμένου κατά πάντα κύρους, άλλα και 
είδικώτερον επισταμένως διατρίψαντα περί τα ζητήματα του αρχαίου ελληνικού 
θεάτρου και δράματος ι. 

Εις τήν αρχήν τής μελέτης του ό συγγραφεύς προσπαθεί να έξηγήση το μυ
στικόν της μακράς επιβιώσεως του άττικοΰ δράματος, ώς καί τής επικαιρότητος 
αύτοΰ. 'Ενταύθα καλώς τονίζεται δτι ή ορθή τοποΟέτησις έναντι τής αρχαίας 
ελληνικής κληρονομιάς, και κατ' άκολουθίαν ή κατανόησις του μηνύματος αυτής 
δέν προϋποθέτει απλώς μίαν «άποσπασματικήν άνασυγκρότησιν του αρχαίου πλαι
σίου» (σελ. 6), άλλα βαθεΐαν καί ενδελεχή μελέτην «τής σχέσεως τών ανθρώ
πων προς εκείνο καί τών τρόπων, καθ* ους έκαστος ύπευθύνως άντεπεξήλθεν είς 
τάς έξωτερικάς περιστάσεις» (σελ. 6). Έ ν συνεχεία ό συγγραφεύς ανατρέχει εις 
τάς διασωθείσας αρχαίας έλληνικάς τραγωδίας καί αποπειράται να εντόπιση τήν 
ρίζαν τής τραγικότητος τοϋ κυρίου ήρωος εκάστης, ήτις αποτελεί εύνοήτως καί 
τον πυρήνα τής τραγωδίας του άνθρωπου τής αντιστοίχου περιπτώσεως. Εις τήν 
Άντιγόνην π. χ. βλέπομεν δτι το τραγικον στοιχεΐον του άνθρωπου απορρέει εκ 
τής μειονεξίας του, εις τον Αϊαντα εντοπίζεται είς τον αγώνα του προς τον 
μυστηριώδη κόσμον πού τον περιβάλλει, κ.ο.κ. 

Μετά τήν άναδρομήν είς τάς αρχαίας έλληνικάς τραγωδίας, ό συγγραφεύς 
ανατρέχει είς τον "Ομηρον, δια να αναζήτηση τα σπέρματα τής τοιαύτης τραγι
κότητος. Ώ ς γνωστόν ό "Ομηρος υπήρξε κατά τον Πλάτωνα δ ι δ ά σ κ α λ ο ς καί 
ή γ ε μ ώ ν τών Ελλήνων τραγωδιογράφων (Πβ. Πολιτ. Χ. 595. Ib. 598 D), δπερ 
άνεγνώριζε καί αυτός ούτος ό Αισχύλος, δστις έκάλει τάς τραγωδίας του «τεμάχη 

1) Πβ. τάς αξιόλογους εργασίας αύτοΰ : Pantómimm and the Treatise Περί δρχή-
σεως, Athens 1959. The Dramatic Simile of Life, Athens I960. Lucian and the Tragic 
Performances in his Time, Athens 1961. 'Υποβολιμαίος του Μενάνδρου, 'Αθήναι 1962 κ. ά. 


