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θέσεων της νεωτέρας κριτικής περί του Σοφοκλείου κειμένου καί άποδεικνύουσα 
αύτάς, κατά τε την άντίληψιν περί του στέμματος των κωδίκων καί την έκτίμη-
σιν της δραστηριότητος των Βυζαντινών λογίων, ασαφείς, ελλιπείς ή και αστή
ρικτους, προάγεται εις έξαντλητικήν σπουδήν του παραδοθέντος υλικού δεκαεννέα 
χφφ., εις την ύπόμνησιν της συμβολής τών αφανών λογίων προ τής Παλαιολο-
γείου 'Αναγεννήσεως καί εις την προσπάθε'.αν έπιχύσεως νέου φωτός επί τών δυ-
σιάτων σημείων του κειμένου. Ή πλήρης άντιβολή τών κωδίκων αποτελεί πολύ-
τιμον απόκτημα δια πάντα σπουδαστήν του Σοφοκλέους, πλήρες κριτικον υπό
μνημα εις τον Αϊαντα, την Ήλέκτραν και τον Οίδίπουν Τύραννον, Οπερ αντικα
θιστά τα ελλιπή καί πολλάκις εσφαλμένα κριτικά υπομνήματα τών έν χρήσει στε
ρεοτύπων εκδόσεων. Πληροφορούμεθα, οτι ό κ. Dawe έχει ήδη παρασκευάσει δια 
τον έκδοτικον οίκον Teubner το επί τη βάσει τής ενταύθα κρινομένης εργασίας 
διορθωθέν κείμενον του Σοφοκλέους, επίκειται δε ή έκδοσις του τόμου του περιέ
χοντος τον Αϊαντα, τήν Ήλέκτραν καί τον Οίδ. Τ. περί τα τέλη του 1974. Έν 
αναμονή τής εκδόσεως ταύτης εύχόμεθα δπως ό κ. Dawe έπεκτείνη τάς ερείνχς 
του καί επί τών λοιπών δραμάτων τοϋ Σοφοκλέους, ώστε να συντελεσθή εκ νέου 
ή πλήρης έ'κδοσις του ποιητοΰ, νέος κρίκος αυτός εις τήν μακράν άλυσιν λαμπρών 
εκδόσεων έκπορευομένων έκ τής φαεινής εστίας τών κλασσικών σπουδών, τοϋ 
Πανεπιστημίου του Cambridge. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΤΛΟΤ, Διδ. Φ. 

* * * 

IVOR LECLERC, The Nature of Physical Existence, New York, 
Humanities Press, σελ. 381. 

Ή έν έπικεφαλίδι μελέτη του κ. Ledere, καθηγητού τής Φιλοσοφίας εις το 
Πανεπιστήμιον Emory τής Γεωργίας, παρουσιάζει τάς βασικάς έκείνας φιλοσοφι-
κάς εννοίας, αϊ όποΐαι σχετίζονται προς τήν άνάπτυξιν καί έξέλιξιν τών φυσικών 
επιστημών, τήν διατύπωσιν τών περί φύσεως νόμων καί θεωριών ως και τήν θεμε-
λίωσιν τούτων. "Ή γνώσις τών εννοιών αυτών καθίσταται επιτακτική σήμερον, 
οτε ή επιστημονική σκέψις άπεμακρύνθη σημαντικώς από τάς περί φύσεως θεω
ρίας πού είχον γίνει άποδεκταί κατά το παρελθόν καί πού εθεωρούντο θεμελιώ
δεις προ δύο αιώνων. 

Ό συγγραφεύς με τήν έργασίαν του αυτήν μας προσφέρει οχι μόνον μίαν 
συστηματικήν έκθεσιν τών σπουδαιότερων φιλοσοφικών καί επιστημονικών θεωριών 
περί φύσεως τής συγχρόνου εποχής, άλλα καί τήν ίστορικήν άνέλίξιν καί προέ-
λευσιν τών έν λόγω θεωριών, δια τής ανευρέσεως τής αιτιώδους σχέσεως πού 
υπάρχει μεταξύ τών συγχρόνων θεωριών καί τών προγενεστέρων των, ιδία δέ τών 
περί φύσεως θεωριών τοΰ 16ου καί 17ου αιώνος. 

Εις το πρώτον μέρος τής ως άνω μελέτης του ό κ. Ledere εκθέτει τάς σπου-
δαιοτέρας περί άπειρου θεωρίας, αϊ όποΐαι αποκαλύπτουν τήν μεγάλην σημασίαν 
πού εϊχον αύται δια τήν διαμόρφωσιν τών εννοιών τής φυσικής καί τήν κατα-
νόησιν τοϋ φυσικού κόσμου. 

Εις τό δεύτερον μέρος εκτίθεται ή πραγματοποιηθείσα έρευνα επί τών εννοιών 
καί αντιλήψεων περί φύσεως κατά τόν 17ον αιώνα, μέ ίδιαιτέραν Ιμφασιν επί τής 
αναπτύξεως τών διαφόρων αντιλήψεων περί ύλης. 'Αποτελεί δηλαδή τό μέρος αυτό 
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μίαν Ίστορικήν ϋκθεσιν των μεταβολών της ανθρωπινής σκέψεως όσον άφορα είς 
την κατανόησιν της ΰλης και των δ'.ατυπωθεισών θεωριών περί των στοιχείων 
και των χημικών ενώσεων κατά τον 17ον αιώνα. 

Είς το τρίτον μέρος ό συγγραφεύς επιχειρεί μίαν λεπτομερή άνάλυσιν τών νεω
τέρων αντιλήψεων και θεωριών περί φύσεως. Μεταξύ τούτων περιλαμβάνονται αϊ 
αναλύσεις τών εννοιών της κινήσεως, τόπου, κενού καί χώρου. 'Επίσης περιλαμ
βάνεται ή κατά την νεωτέραν περίοδον διατύπωσις της ατομικής θεωρίας ως καί 
τα περί συστάσεως του συνεχούς. Κατά την άνάλυσιν και άνάπτυξιν τών εννοιών 
αυτών αναφέρονται αϊ θεωρίαι περί ύλης επιφανών φιλοσόφων καί διανοουμένων 
τής εποχής εκείνης, 6πως του Galileo, Gassendi, Descartes καί Newton. 

Tò βιβλίον του κ. Ledere τελειώνει με μίαν κριτικήν έπανεξέτασιν τών βασι
κών εννοιών περί φύσεως τών προγενεστέρων περιόδων καί την διατύπωσιν μιας 
συγχρόνου θεωρίας περί φύσεως, ή οποία αποτελεί καί το αίτημα τών καιρών μας. 
Τα αποφασιστικής σημχσίας δια την φυσικήν έπιστήμην προβλήματα, όπως ύλης, 
σώματος, εκτάσεως, κινή-τεως, ουσίας, σχέσεως, ενεργείας, συνεχούς, πέρατος καί 
απείρου, εξετάζονται εις το σημεϊον αυτό κατά διαλεκτικον τρόπον κατ' άντι-
παραβολήν προς τάς αντιστοίχους θέσεις του 'Αριστοτέλους, Descartes, Leibniz, 
Kant καί Whitehead. Έ ν τέλει, ò καθηγητής κ. Ledere, προβαίνει εις γενικήν 
άνακεφαλαίωσιν τής θέσεως του καί διατυποννει τα συμπεράσματα του. 

Περαίνοντες το σύντομον τοΰτο βιβλιοκριτικόν σημείωμα δυνάμεθα μετά βε-
βαιότητος να είπωμεν δτι ή ιστορική καί θεματική εύρύτης του αντικειμένου έρεύ-
νης του συγγραφέως, του έπέτρεψεν να φθάση είς σημαντικάς κενοτομίας σχετι
κώς με τήν θεώρησιν τής φύσεως καί είς έπανερμηνείαν, κατ' άκολουθίαν, τής 
διανοήσεως του παρελθόντος. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Κ. ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ 
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Α. NICEV, L* énigme de la catharsis tragique dans Aristote, Sofia, 
Editions de Γ Acad. Bulgare des Sciences, 1970, σχ. 8ov, 252 σσ. 

Ή ιδέα της τραγικής καθάρσεως παραμένει α'ίνιγμα, κατά τον συγγραφέα, 
παρά τάς αναρίθμητους μελετάς πού έχουν δημοσιευθή επί του θέματος. 'Ορθότατα, 
άπο απόψεως μεθοδολογικής, ή ερευνά του εκκινεί άπο τον Πλάτωνα, μάλιστα δε 
άπο τήν έξέτασιν εννοιών ως ή τής μιμήσεως. Το βιβλίον διαιρείται εις δεκα-
τέσσαρα κεφάλαια τών οποίων προτάσσεται κατατοπιστική εισαγωγή. Το πρώτον 
κεφάλαιον αναφέρεται είς τα δεδομένα επί τών οποίων ό 'Αριστοτέλης στηρίζεται 
προκειμένου να διαιυπώση τήν περί τραγικής καθάρσεο>ς θεωρίαν του. Δεδικαιο-
λογημένως γ'νεται αναφορά εις τήν πλατωνικήν κριτικήν κατά τών ποιητών, είς 
τάς σχέσεις μεταξύ τής εννοίας τής μιμήσεως καί τής θεωρίας τών ιδεών, καί είς 
τήν θέσιν τής τραγωδίας ως τέχνης μιμητικής. Το δεύτερον κεφάλαιον, το καί 
σπουδαιότερον, αναφέρεται εις αυτήν ταύτην τήν θεωρίαν τής καθάρσεως, ή δε 
πορεία τής έρεύνης είναι εμφανώς αναλυτική έν αύτώ, καθ' όσον εξετάζονται αί 
σημασίαι καίριων τινών συγγενών εννοιών. Ούτω αναλύεται ό αριστοτελικός ορι
σμός τής τραγωδίας, ή γραμματική άποψις τής εκφράσεως «κάθαρσις παθημά
των», ως καί αί σχέσεις αυτής προς τάς εννοίας «παθήματα», «έλεος», καί «φό-


