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όποΐαι αντικατοπτρίζουν την θεμελιώδη λειτουργικότητα της ιδέας του δντος μέσα 
στο δλον σύστημα. Εις τα επόμενα κεφάλαια 3, 4, 5 και 6 διερευνώνται είδικώ-
τερον αϊ αντίστοιχοι θεωρίαι περί της αληθείας, δηλ. της γνώσεως, περί του ωραίου, 
δηλ. της αισθητικής καΐ περί του άγαθου, ή θεώρησις του οποίου περιλαμβάνει, 
κατά τον Βράϊλαν, και μίαν φιλοσοφίαν της ιστορίας. *Η διερεύνησις των σχετι
κών βραϊλιανών απόψεων φανερώνει τόσον την άνεσιν Οσον και την διεισδυτικότητα 
του μελετητοΰ απέναντι του αντικειμένου της έρεύνης του, καθώς και το γεγονός 
ότι προηγήθη μία ενδελεχής έξέτασις των επί μέρους στοιχείων. Αι άρεταί ιδιαι
τέρως εις τον τομέα της συνθέσεως του υλικού είναι αξιοσημείωτοι. Εις το τελευ-
ταΐον, εβδομον, κεφάλαιον του βιβλίου γίνεται μία συνολική άξιολόγησις του βραϊ-
λιανου στοχασμού μέσα στα πλαίσια της έκλεκτικιστικής σκέψεως. Το κεφάλαιον 
αυτό φέρει τον χαρακτηριστικον τίτλον : Brailianism, the highest expression of 
eclecticism. "Υστερα άπο μίαν τοιαύτην άποτίμησιν του βραϊλιανού" έ'ργου, είναι 
φυσικον να λυπήται κανείς δια το γεγονός δτι, επειδή ήτο γραμμένο ελληνικά, δεν 
μπόρεσε να καταλάβη, ήδη άπο τήν εποχή του, την σωστή θέσι μέσα στην Ολη 
κίνησι του ευρωπαϊκού έκλεκτισμου ώστε να έκτιμηθή πιο έγκαιρα ή συμβολή του 
εις τήν πνευματοκρατικήν φιλοσοφίαν του 19ου αιώνος. Το βιβλίον συμπληρώνεται 
με βιβλιογραφίαν, σημειώσεις δια κάθε κεφάλαιον, και πίνακα ονομάτων και εννοιών 
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Ό Γρηγόριος Βλαστός απόφοιτος της Ροβερτείου Σχολής της Κωνσταντινου
πόλεως, φιλόσοφος ολκής, δρα έπί τεσσαρακονταετίαν και πλέον εις τον Καναδαν 
και τάς Ήνωμένας Πολιτείας κατά τρόπον δημιουργικον και καρποφόρον εις το 
πεδίον της φιλοσοφικής έρεύνης. 

Αι Ιρευναί του στρέφονται περί τήν φιλοσοφίαν τών αρχαίων καθ' δλην αυτής 
τήν έκτασιν εν συσχετισμό) προς τάς εκάστοτε συγχρόνους εκφάνσεις του πολιτι
σμού εις δλα τα πεδία και τήν πνευματικήν παράδοσιν του τόπου. 

Ώ ς πανεπιστημιακός διδάσκαλος ό Γρ. Βλαστός εργασθείς επί μακρά ετη έδη-
μιούργησεν έκτεταμένον φυτώριον νέων ερευνητών εις ποικιλίαν φιλοσοφικών εξει
δικεύσεων, ανεδείχθη ε'ις σοφον διεθνούς φήμης και ένεθάρρυνεν ισχυρώς τας φιλο-
σοφικάς μελετάς συμπράξας εις τήν ϊδρυσιν διαφόρων φιλοσοφικών οργανώσεων. 

Κύριον χαρακτηριστικον τής μεθόδου του είναι ή άντίληψις δτι ή φιλοσοφική 
διερεύνησις τών φιλοσοφικών κειμένων αποτελεί τήν άπαραίτητον προϋπόθεσιν δια 
να κατανοηθούν καΐ να ερμηνευθούν ορθώς τα φιλοσοφικά διανοήματα. Και ό τίτλος 
του παρόντος τιμητικού τόμου, ώς έχει διατυπωθή, ουδέν άλλο εκφράζει ή το 
ουσιώδες τής μεθόδου του κατά σχήμα εν δια δυοΐν, δηλαδή α Ή έξήγησις τών 
φιλοσοφικών κειμένων δια τής αναλύσεως τών συλλογισμών των». 

Ή συγγραφική δραστηριότης του Γρ. Βλαστού είναι πλούσια και ποικιλωτάτη, 
παράλληλος προς τήν μακράν του διδακτικήν έργασίαν ε'ις Πανεπιστημιακά? έδρας 
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καί Σεμινάρια εδικού κύκλου έρεύνης. Επιβλητική ύπήρξεν ή συμμετοχή του εις 
το εν Colorado College τω 1970 όργανωθέν Σεμινάριον δια τήν Έλληνικήν Φιλο-
σοφίαν καί Έπιστήμην. ' Ακριβώς δε ή εν αύτώ πλουσία και επιτυχής αύτοΰ συμ
βολή ενέπνευσε τήν ίδέαν να γίνη εις αυτόν ή προσφορά του παρόντος τιμητικού 
τόμου εκ μέρους τών μαθητών του, τών φίλων και τών συναδέλφων του. 

Αϊ εν τω τόμω καταχωριζόμεναι μελέται 21 συνεργατών επελέγησαν κατά 
τρόπον, ώστε νά έκπροσωπήταιπληρέστερον ή κλΐμαξ τών ενδιαφερόντων του τιμω
μένου επί της 'Ελληνικής Φιλοσοφίας καί της 'Ιστορίας του 'Ελληνικού πνεύματος. 
Αι καταχωριζόμεναι εις τον τόμον μελέται είναι αί ακόλουθοι : 

1. D J . Furley, N o t e s on P a r m e n i d e s σελ. 1—15. 'Αναφέρεται 
εις τα Ά π . Ι. 8—10, 8. 53—54 καί 7. 5—8, τών οποίων αναλύει φιλολογικώς 
το κείμενον, ακολούθως δε συγκρίνων προς άλλήλας τάς εννοίας του κειμένου 
προσπαθεί να δώση νέαν έρμηνείαν περισσότερον σύμφωνον προς τάς αντιλήψεις 
του Παρμενίδου. 

2. Α1· Ρ· D. Mourelatos, H e r a c l i t u s , P a r m e n i d e s , a n d t h e 
N a i v e M e t a p h y s i c s o f T h i n g s σελ. 16—18, ένθα εκτίθεται ή προϊ
στορία της μεταβολής εν τη θεωρήσει του κόσμου άπο της πρωτογόνου, ως συνόλου 
πραγμάτων, εις τήν νεωτέραν, ως συνόλου γεγονότων. 

3. J, Μ. Robinson, O n G o r g i a s σελ. 49—60, ένθα εξετάζεται το εί
δος της Φιλοσοφίας του Γοργίου, ως τοΰτο προκύπτει έκ τών περί τούτου μαρ
τυριών είς τους συγγραφείς καί εκ τών ιδίων αύτου έ'ργων. 

4. G- S. Kirk, O n D e f i n i n g M y t h s σελ. 61—69. Έ κ της διαπιστώ
σεως δτι αί μέθοδοι της ερμηνείας τών μύθων είναι μονομερείς καί Οτι υπάρχουν 
τάσεις το μεν ενιαίας ερμηνείας αυτών, το δε μονομερούς αναλύσεως έκ μέρους 
ανθρωπολόγων, ψυχολόγων κλπ., ό συγγραφεύς αναλύει τα χαρακτηριστικά των, 
παρακολουθεί τήν μετάβασιν άπο της μυθοποιητικής εις τήν όρθολογιστικήν σκέ-
ψιν, ευρίσκει πολυμορφίαν εις τήν διαμόρφωσιν τών μύθων καί τήν λειτουργίαν των 
διό καί συνιστά εύκαμψίαν είς τήν άνάλυσιν και έρμηνείαν των. 

5. Μ. OstwaldU W a s t h e r e a C o n c e p t ά γ ρ α φ ο ς ν ό μ ο ς i n 
C l a s s i c a l G r e e c e ? σελ. 70—104. Δια διεξοδικής διερευνήσεως της εννοίας 
ταύτης και τών αναλόγων εκφράσεων εις τήν Έλληνικήν Γραμματείαν : Σοφο-
κλέα, Θουκυδίδην, Πλάτωνα, 'Αριστοτέλην, Άνδοκίδην, Δημοσθένην, Ξενοφώντα 
κλπ. αποσαφηνίζεται το είδος τών εννοιών τών εκφράσεων τούτων (άγραφα νό
μιμα, άγραφα δίκαια κλπ.) καί ή διαφορά των άπο του γραπτού νόμου κατά τε 
τήν πάλαιαν έ'ννοιαν, τήν Ρωμαϊκήν καί τήν τών νεωτέρων κρατών. 

6. Ger. Santas , S o c r a t e s a t W o r k on V i r t u e a n d K n o w 
l e d g e in P l a t o's C h a r m i d e s σελ. 105—132. Γίνεται άνάλυσις του 
διαλόγου μεταξύ Σωκράτους, Χαρμίδου καί Κριτίου περί σωφροσύνης. Εις το πρώ
τον στάδιον της σχέσεως σωφροσύνης καί συμπεριφοράς καί είς το δεύτερον της 
σωφροσύνης καί γνώσεως. Είδικώτερον αναλύονται αί απόψεις τοϋ Σωκράτους καί 
οι συλλογισμοί του και συσχετίζονται προς τάς έν άλλοις διαλόγοις διατυπουμένας 
αναλόγου φύσεω; απόψεις περί της αρετής καί της γνώσεως. Κατά τήν γνώμην 
του συγγραφέως ό Χαρμίδης αποτελεί κατάλληλον προλεγόμενον της Πολιτείας 
καί του Θεαίτητου. 

7. Τ· Penner, S o c r a t e s on V i r t u e a n d M o t i v a t i o n σελ. I S S 
I S I . Ό συγγραφεύς φρονών οτι αί θέσεις του Σωκράτους (συγγενείς μέν, άλλα 
διάφοροι τών του Πλάτωνος καί του Αριστοτέλους) περί ψυχής, αρετών καί ελα
τηρίων τών ανθρωπίνων πράξεων, συχνάκις παρερμηνεύονται υπό τών μελέτη τώνι 
καταδεικνύει άναλύων τους συλλογισμούς του Σω. έν τω διαλόγω Χαρμίδη δτ 
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αί θέσεις του, λ. χ. «ή αρετή είναι επιστήμη ή δύναμις» και «ουδείς εκών άμαρ-
τάνει» μεμονωμένως λαμβανόμεναι φαίνονται παράδοξοι, αν δμως εξετασθούν εν 
συναρτήσει προς άλλήλας δέν προκαλούν πλέον αντιρρήσεις. Την μελέτην του κρί
νει ò σ. ώς προπαρασκευήν του εδάφους προς διατύπωσιν μιας γενικής θεω
ρίας του Σωκράτους. 

8. Ch. Η Kahn, L a n g u a g e a n d O n t o l o g y i n t h e C r a t y l u s 
σελ. 152 —176. 'Ενταύθα πέρα της παρουσιάσεως τών δύο θέσεων περί της όρθό-
τητος τών ονομάτων, δηλ. της κατά συνθήκην καί της κατά φύσιν, ό σ. φρονεί οτι 
ό Πλάτων ζητεί να μας όδηγήση εκ τών λέξεων εις τα πράγματα και τελικώς 
εις τα είδη, άτινα και είναι τα αληθή ονόματα. Ούτω ό Διάλογος ωθεί να σπου-
δάζωμεν οχι την γλώσσαν άλλα τα οντά. Το όντολογικον διαφέρον εντοπίζεται εις 
τήν ρήξιν μεταξύ της Ηρακλείτειου αντιλήψεως της παγκοσμίου ρευστότητος αφ' ενός 
και της Νεοελεατικής αντιλήψεως περί ώρισμένης και σταθεράς φύσεως τών πρα
γμάτων έντοπιζομένης εις τα Πλατωνικά ε'ίδη άφ* ετέρου. Ή σταθερότης τών 
πραγμάτων εκτίθεται μόνον προκαταρκτικώς έδώ, ενώ ή πλήρης άνάπτυξίς της γί
νεται έν τω Φαίδωνι και τη Πολιτεία. Δι' δν λόγον ο σ. και τοποθετεί τήν συγ-
γραφήν του Κρατύλου μετά το Συμπόσιον και προ του Φαίδωνος. 

9. J L A c k r i l l , Anamnesis in the Phaedo : Remarks on 73c—75c σελ. 
177 — 195. 'Ενταύθα αναλύεται το κείμενον του Φαίδωνος εις το όποιον εκτίθεται 
ή θεωρία οτι «ήμΐν ή μάθησις ούκ άλλο τι ή άνάμνησις». Ή θεωρία αναπτύσ
σεται υπό του Πλάτωνος δια πολύπλοκου συλλογισμοί}, ούτινος τήν στρατηγικήν 
και τα είδικώτερα σημεία αναλύει ό σ. δια να κατάδειξη Οτι ό συλλογισμός απο
βλέπει εις τήν μετ' έμφάσεως βεβαίωσιν της υπάρξεως τών ειδών. 

10. Β· W i l l i a m s , The analogy of City and Soul in Plato's Republic 
σελ. 196—206. Έ κ της Πλατωνικής αντιλήψεως Οτι ή δικαιοσύνη αποτελεί κοινον 
γνώρισμα α') της ανθρωπινής ψυχής (ήτοι δικαιοσύνη είναι ή έναρμόνισις τών 
τριών μερών της ψυχής — λογιστικόν, θυμοειδές, έπιθυμητικον — εις τρόπον ώστε 
να άρχη το πρώτον τών άλλων δύο ) και β' ) της πόλεως (ήτοι έναρμόνισις τών 
τριττών γενών ανθρώπων — φιλοσόφων, φιλονίκων, φιλοκερδών—ώστε να άρχουν 
οι εκπρόσωποι του πρώτου γένους τών τών έτερων δύο, φυλάκων καί δημιουργών) 
ό σ. προβαίνει εις άνάλυσιν τών έν τη Πολιτεία διαφόρων σχετικών χωρίων, ίνα 
έλεγχθή ό τρόπος καθ' δν ό Πλάτων δικαιολογεί το γνώρισμα τοΰτο καί πώς ούτος 
αντιλαμβάνεται τάς αναλογίας του γνωρίσματος εις το άτομον καί εις τήν πόλιν. 

11. R. Kraut, Reason and Justice in Plato's Republic σελ. 207—224. 
Έ κ του έν τή Πολιτεία ορισμού της δικαιοσύνης : «εκαστον τών τριών μερών της 
ψυχής να έχτελή το 'ίδιον έαυτου καθήκον», όρισμοΰ μη εκφραζόμενου με Ορους εκτε
λέσεως ή αποφυγής ώρισμένων πράξεων, προέκυψαν έρμηνειαι νεωτέρων, καθ' ας 
θα ήδύνατο να ειναί τις δίκαιος, άλλα καί συγχρόνως να διαπράττη πράξεις αδίκους 
κατά τήν κοινήν άντίληψιν, ό συγγραφεύς ώρμήθη εις τήνέν τω παρόντι άρθρω άνά
λυσιν τών συλλογισμών του Πλάτωνος, τών εκτιθεμένων εις χωρία διαφόρων βιβλίων 
της «Πολιτείας» καί τήν άπασαφήνισιν τών σχετικών δρων, ώστε να καταφανή 
ή αληθής έννοια της δικαιοσύνης καί της σχέσεως αυτής προς το λογιστικόν 
μέρος της ψυχής. 

12. Ε · Ν . Lee, «Hoist with His Own Petard» : Ironic and Comic Ele
ments in Plato's Critique of Protagoras (Tht. 161—171) σελ. 225—261. Tò τμήμα 
του Θεαίτητου 161—171, ένθα ό Πλάτων επιχειρεί κριτικήν τών φιλοσοφικών 
αντιλήψεων του Πρωταγόρου, ό συγγραφεύς το υποβάλλει εις άνάλυσιν δια να 
έξάρη τήν δραματικότητα αυτής της συνθέσεως με τάς ειρωνείας καί τάς λεπτάς 
φιλοσοφικάς καί ήθικάς αποχρώσεις της πλοκής. Έδώ ο Πρωταγόρας, δν ώσεί έν 



- 3 0 8 -

θεάτρω υποκρίνεται ό Σωκράτης, διαλέγεται δι' επιχειρημάτων διαμορφουμένων 
υπό του Πλάτωνος κατά τρόπον ώστε ό ϊδιος να καταδικάζη εαυτόν δια των ιδίων 
αυτού λόγων, ως εις τον Σαιξπήρειον "Αμλετ. Τα κωμικά καί ειρωνικά στοιχεία 
αφθονούν εις τήν Πλατωνικήν κρίτικήν των ιδεών του Πρωταγόρου εις το τμήμα 
τούτο, όμως ή κριτική συνεχίζεται καί μεταγενεστέρως, εις το τμήμα 172 Β -
177 Β, τήν γνωστήν Παρέκβασιν περί Ρητορικής καί Φιλοσοφίας. Βεβαίως ό Πλά
των επιτίθεται κατά τής φιλοσοφίας του Πρωταγόρου ως σφαλεράς καί άχρηστου, 
άφοΰ εν αυτή δεν συλλαμβάνεται ή αληθής φύσις του άνθρωπου, ή κριτική δμως 
του Πλάτωνος εμφανίζει πολλά σημεία ψεκτά, άδικοΰντα τον Πρωταγόραν, καί 
ταΰτα επισημαίνει εν λεπτομερείς ό συγγραφεύς. 

13. P . A . L e w i s , Foul Play in Plato's Aviary : Theaetetus 195 Β ff. 
σελ. 252—284. Είς το τμήμα του Θεαίτητου 195—200, ένθα ό Πλάτων με αλλε
πάλληλους περίπλοκους συλλογισμούς αναζητεί το «ποιόν τι ποτ* εστί το επίοτα· 
σθαι» καί διερευνά τήν φύσιν καί τάς μορφάς τής άληθοΰς καί τής ψευδούς δόξης, 
ό συγγραφεύς παρακολουθεί καί αναλύει τους συλλογισμούς τοϋ Σωκράτους τους 
συνδυαζόμενους μέ τήν θεωρίαν του εκμαγείου πρώτον καί ακολούθως του περι-
στερεώνος πτηνών εν περιβόλω καί περιστερεώνος επιστήμης εν τή ψυχή καί 
προσπαθεί να εξιχνίαση τήν γραμμήν στηρίξεως ην ακολουθεί ό Πλατωνικός Σω
κράτης αναζητών τον καθορισμον τής γνώσεως. 

14. D Keyt, Plato on Falsity : Sophist 263 Β σελ. 285—305. Εις τον «Σο-
φιστήν» ένθα ό Πλάτων σκοπεί τήν διάκρισιν τής αληθούς Φιλοσοφίας από τής 
παραποιημένης, δηλ. τής Σοφιστικής, κρίσιμον σημεΐον είναι ό ορισμός του ψεύ
δους, δια του οποίου γίνεται ή παραποίησις. Ό ορισμός ούτος εκτίθεται καί είς 
άλλα χωρία του «Σοφιστου» 231 εξ., 140, 241, ιδιαιτέρως όμως έν 263 εξ. δια 
στόματος του ξένου Έλεάτου. Έ κ τών προτάσεων του συνοπτικού καί ακαθορί
στου ορισμού τών Πλατωνικών χωρίων οι νεώτεροι έρευνηταί συνήγαγον διαφό
ρους θεωρίας διαφέρουσας αλλήλων. Ό συγγραφεύς του παρόντος άρθρου διερευ-
νών τα Πλατωνικά χωρία έν τω «Σοφιστή» καί συνδυάζων ταΰτα προς ανάλο
γους σκέψεις διατυπωμένας είς σχετικά χωρία άλλων Πλατωνικών έργων, άναλύων 
δε ταύτα καί συγκρίνων τήν έννοιάν των προς τάς δοθείσας υπό νεωτέρων ερμη
νευτών διερμηνεύσεις καταλήγει είς το συμπέρασμα δτι ενώ ό δλος διάλογος του 
«Σοφιστου» καταναλίσκεται είς ύποστήριξιν τής κοινοτοπίας δτι τό ψεύδος υφί
σταται, ό Πλατωνικός ορισμός του ψεύδους είναι ανεπαρκής καί ακαθόριστος, 
στερούμενος πάσης δραματικότητος. 

15. W. Pohle, Dimensional Concepts and the Interpretation of Plato's Physics 
σελ. 306—323. Επειδή ή νεωτέρα Φυσική διέπεται άπο εννοίας καθωρισμένας 
διαστατικώς καί αποβλέπει είς τον έλεγχον τής φύσεως, ένομίσθη υπό νεωτέρων 
ερμηνευτών του Πλάτωνος δτι καί αϊ ίδικαί του αντιλήψεις καί επιδιώξεις θά ήσαν 
αϊ ϊδιαι εις το πεδίον τής Φυσικής. Ένω τουναντίον ή φυσική θεωρία του Πλά
τωνος βασιζόμενη έπί γεωμετρικών θεωριών καί θεωριών αναλογίας αρνείται να 
διαπραγματευθή ένδιάστατα μεγέθη του χώρου. Ταΰτα έχων υπ' όψει ό συγγρα
φεύς τής παρούσης μελέτης σημειώνει δτι ή απόπειρα ερμηνείας τής Πλατωνικής 
φυσικής μέ τάς σημερινάς περί αυτής αρχάς άγει είς πλάνας. Συγκεκριμένως 
ακολουθών τήν άναλογικήν ή άδιάστατον έρμηνείαν τής Φυσικής του Πλάτωνος 
δεικνύει δτι αϊ δυσκολίαι τής ερμηνείας υπό ώρισμένων συγχρόνων ερμηνευτών απο
τελούν άπλα ψευδοπροβλήματα, ενώ τα γνήσια προβλήματα είναι δυνατόν να κατα
νοηθούν δια τής Πλατωνικής γεωμετρικής θεωρίας τής ύλης. 

16. J. Μ. Κ· Moravcsik, The Anatomy of Plato's Divisions σελ. 324-348. 
To άρθρον αναφέρεται ε'ις τήν έννοιαν τής διαιρέσεως καί τήν έξέλιξιν καί ένσυνεί-
δητον διαμόρφωσιν τής διαιρετικής μεθόδου είς τά Πλατωνικά έργα. Χαράκτη-
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ριστικον είναι δτι ή διερεύνησις γίνεται με βάσιν μόνους τους Πλατωνικούς ορούς 
χωρίς έπηρεασμον εκ παραπλήσιων μή Πλατωνικών και άγεται δια μέσου τών 
πρωίμων διαλόγων καί τών μέσων μέχρι τών υστέρων. Καταδεικνύει ή έρευνα ότι 
ή διαιρετική μέθοδο; του Πλάτωνος έχει κατασκευήν καθαράν καί συνεπή, ort 
εξηγεί τήν όντολογίαν τών φυσικών ειδών — κεντρικών θεμάτων της Φιλοσοφίας—, 
δτι αύτη δέον να έρμηνευθή ως εν επί πλέον στάδιον της έξελίξεοος της Πλατω
νικής θεωρίας τών ειδών καί δτι αποτελεί προσπάθειαν συνδέσεως του θεωρη
τικού καί τοϋ πρακτικού. 

17. Ο Β. L. Owen, Plato on the Undepictable σελ. 349-361. Ό Πλά
των εις τον «Πολιτικόν» του δέχεται δτι τα απλούστερα καί κοινότερα τών πρα
γμάτων είναι δυνατόν να διασαφηθώσιν ευκόλως δ-.' εικόνων, ενώ «τα μέγιστα καί 
τιμιώτατα, κάλλιστα οντά καί ασώματα, λόγω μόνω, άλλω δε ούδενί σαφώς δείκνυ-
ται». Παραπλήσια άντίληψις έκδηλοΰται καί εν Φαίδρ. 250 Β. Το πώς άντελαμ-
βάνετο ό Πλάτων το θέμα της δυνατότητος τής διασαφήσεως τών εννοιών δι* έξει-
κονίσεως καί άπα πότε διεμόρφωσε τήν θεωρίαν ταύτην έ'χει απασχολήσει τους 
έρμηνευτάς. Ό συγγραφεύς του άρθρου αναζητεί κείμενα συγγενή εϊς τε τον «Πο-
λιτικον» καί άλλους διάλογους προς άνίχνευσιν τής πορείας τής σκέψεως του 
Πλάτωνος εις το θέμα τής έξεικονίσεως καί τών περιορισμών της, όπερ εμφανί
ζεται καί εις τήν Μεταφυσικήν του. 

18. R. Ε· Al len, Substance and Predication in Aristotle's Categories σελ. 
362—373. Ούσίαι πρώται καί δεύτεραι, διακρίσεις ατόμων καί ειδών, υπαρξις 
ειδών καί γενών εις κατηγορίας άλλας έκτος ουσιών, σχέσεις αντιθέτων εννοιών, 
το έν ύποκειμένω είναι καί καθ' υποκειμένου λέγεσθαι καί άλλαι τοιαΰται έ'ννοιαι 
καί σχέσεις τών Κατηγοριών του 'Αριστοτέλους εξετάζονται εις το άρθρον καί 
αναλύονται δια να καταφανή το σχήμα τών στοχασμών του φιλοσόφου, δι' ών 
ούτος έζήτησε να διερεύνηση το σημασιολογικον περιεχόμενον τών εννοιών, τήν 
κατάταξιν αυτών εις ε'ίδη καί γένη καί τήν διακρίβωσιν τών λογικών κανόνων. Δια 
τον διαχωρισμον τών ουσιών εις πρώτας καί δευτέρας δ συγγραφεύς του άρθρου 
ευρίσκει περαιτέρω άνάλυσιν εις το VII τών Μετά τα φυσικά. 

19. L. Α. Kosman, Understanding, Explanation in Aristotle's Posterior 
Analytics σελ. 374—392. Τα 'Αναλυτικά "Υστερα, εις τα όποια ό Άριστστέλης 
ασχολείται με τήν έπιστημονικήν μεθοδολογίαν, παρουσιάζουν πολλά σημεία δυσ
νόητα καί λεπτά, διό καί πολλοί έρμηνευταί τα ευρίσκουν ως έργον έμβάλλον εις 
άπελπισίαν τον μελετητήν. Ό συγγραφεύς του άρθρου αναλαμβάνει τήν συστημα-
τικήν διερεύνησιν, άνάλυσιν καί έρμηνείαν τής σημασίας τών Αριστοτελικών απο
φάνσεων, οίον επιστήμη εστίν έ'ξις αποδεικτική, έπίστασθαι = το τήν αίτίαν γιγνώ-
σκειν, το αυτό έστι το τί έστι καί διατί έστιν, επιστήμη δτι καί επιστήμη διότι, 
ουχί πάσα επιστήμη αποδεικτική, επιστήμη - νους- δόξα, αρχή επιστήμης καί άρχαί 
(δπερ ό σ. φρονεί δτι σχετίζεται μάλλον προς τήν γενικήν καί άφηρημένην φύσιν 
τής εποπτείας - insight), επαγωγή καί άπόδειξις κλπ. Έ κ τής έρεύνης του κατα
λήγει οτι εις τα Α. Υ. υπάρχουν πολλά πράγματα ακατάληπτα, δμως ευρίσκει δτι 
το έργον τούτο του 'Αριστοτέλους έχει λεπτάς εννοίας καί καταπληκτικήν καθα
ρότητα καί αξίζει τήν συστηματικήν ερευναν καί έρμηνείαν. 

20. R. Rorty, Genus as Matter : A Reading of Metaphysics Ζ - Η σελ. 
393—420. Ή μελέτη αναφερομένη εις τήν σχέσιν γένους καί ύλης εις τα Μετά 
τα φυσικά αποτελεί έν τή ουσία κριτικήν του συγγραφέως έπί τής ένότητος καί 
τής συνεχείας τών σκέψεων του 'Αριστοτέλους εις το έργον του τούτο. Δια να 
δο'ισουν ενότητα εις τά κατά το φαινόμενον παράλληλα διάφορα θέματα ή τήν ποι-
κιλίαν του αύτοΰ θέματος του Μ. τ. φ., τά σχετιζόμενα μέ το γένος καί στρεφό
μενα περί τάς εννοίας λόγος, νλη, είδος, ορισμός, καθόλου, μέρος, τοιόνδε, εκα-
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στον Ti, όλως κλπ. άλλοι μεν έρμηνευταί ευρίσκουν το συμπέρασμα εις το τέλος 
του βιβλίου Ζ, ενώ τα ΗΘΙ αποτελούν απλώς παράρτημα και το Λ τήν θεολο-
γίαν, άλλοι δέ Οτι εις το τέλος του Ζ υπάρχει το πρόβλημα σχέσεως ουσίας και 
ε'ίδους, Οπερ λύεται εις το Λ. "Ο συγγραφεύς της παρούσης μελέτης άναλύων 
και συγκρίνων διάφορα κείμενα του 'Αριστοτέλους συμπεραίνει δτι ή συγκέντρωσις 
των κεντρικών βιβλίων των Μ. τ. φ. δέν πραγματοποιείται οχιείςτο Ζ (το θέμα του 
γένονς ελάχιστα μνημονεύεται εν Ζ, ήτοι ε'ις το 1038 α 5—9, τα δέ κεφ. 13-17 
ουδέν άλλο είναι ή μηρυκασμος διαφόρων θεμάτων), άλλα εις τα προβλήματα 
του Ζ ή άπάντησις δίδεται εις το βιβλίον Η, 6. 

21. Jürgen Man, Was There a Special Epicurean Mathematics ? σελ.421— 
430. Εις τήν μελέτην ταύτην διερευνάται το ζήτημα, αν κατά τήν αρχαιότητα έπε-
κράτει εν και μόνον μαθηματικών σύστημα, το άξιωματικον του Εύκλείδου, ή υπήρχε 
καί δεύτερον και είδικώτερον, αν ύπήρχεν Έπικούρειον σύστημα. Έ π Ι του ζητήματος 
τούτου υπάρχουν άντιτιθέμεναι απόψεις. Ώ ς πρώτην ένδειξιν ριζική; διαφωνίας, 
θιγούσης τάς αρχάς της Ευκλείδειου Γεωμετρίας, 6 συγγραφεύς μνημονεύει τήν έν 
τη προς Ήρόδοτον επιστολή του 'Επικούρου (Δ. Λα 56) άποψιν αύτοΰ «άναι-
ρετέον τήν εις άπειρον τομήν επί τούλαττον», ενώ ό Ευκλείδης δέχεται τήν εις 
άπειρον διαιρετότητα. Ώ ς άλλας ενδείξεις υπάρξεως 'Επικούρειου μαθηματικού 
συστήματος αναφέρει ό συγγραφεύς τον μαθηματικον δρον περί ελαχίστων χρησι
μοποιηθέντα υπό του 'Επικούρειου μαθηματικού Φιλωνίδου (pap. Here. 144) τήν 
μαρτυρίαν του Κικέρωνος δτι ό 'Επικούρειος μαθηματικός Πολύαινος έθΐώρει τήν 
Γεωμετρίαν του Εύκλείδου λανθασμένην καί τήν μαρτυρίαν του Πρόκλου δτι ό 
'Επικούρειος μαθηματικός Ζήνων ό Σιδώνιος άπεδείκνυεν δτι τα θεωρήματα δέν 
συνάγονται λογικώς εκ τών Ευκλείδειων άρχων λόγω ελλείψεως αξιωμάτων τινών. 
Άλλα επειδή καί ό 'Αρχιμήδης επηρεασμένος υπό της 'Ατομικής Σχολής μετε-
χειρίζετο μεθόδους μή μαθηματικάς, οι Επικούρειοι εκρινον δτι ό μαθηματικός 
συλλογισμός συνεβιβάζετο καί άνευ του αξιώματος της έπ' άπειρον διαιρέσεως, 
άφου καί χωρίς αυτό εύρίσκομεν θεωρήματα νέα καί αληθή. Γενικώς κατά τον 
συγγραφέα είναι άγνωστον άν ύπήρχεν ή οχι σύστημα 'Ατομικών Μαθηματικών, 
άλλα ή σύγκρισις τών χωρίων, ένθα εκτίθενται αί επιθέσεις τών Επικούρειων 
κατά Μαθηματικών, προς το σύστημα του Επικούρου δεικνύει δτι αδται συν
δέονται προς κεντρικά σημεία της Επικούρειου φιλοσοφίας. 

Μετά τάς μελετάς παρατίθενται ε'ις τον τόμον κατάλογος τών έκδεδομένων υπό 
του τιμωμένου βιβλίων καί άρθρων, βραχέα βιογραφικά σημειώματα τών συγ
γραφέων τών δημοσιευομένων μελετών, ό πίναξ τών ονομάτων καί ό πίναξ τών 
χωρίων τών αναφερομένων εις τάς μελετάς. 

Π. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 
* 
* * 

HANS-JOACHIM NEWIGER, Untersuchungen zu Gorgias' Schrift 
Ü b e r das N i c h t s e i e n d e , Berlin — New York ( Walter de Gruyter) 
1973. Σελίδες 221. 

Είναι γνωστόν, δτι υπό το όνομα του μεγάλου σοφιστου Γοργίου του Αεον-
τίνου παρεδόθη έργον υπό τον τίτλον «Περί τον μη δντος η περί φύσεως», δπως 
τον διατυπώνει ό Σέξτος ό 'Εμπειρικός *. Εις το έ'ργον αυτό ό Γοργίας προσπαθεί 

1) Προς Μαθηματ. VII 65 {= 82 Β 3 Diels—Kranz). Ό Όλυμπιόδωρος, Εις Πλάτ. 
Γοργ. ρ. 112 Jahn (=82 Β 2 Diels - Kranz) αναφέρει τίτλον «Περί φύσεως». 


