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σις έσημειώθη, άφου οί δι' αυτήν κανόνες ήσαν κατάλληλοι δι' δλα τά εΐδη 
της συγκινήσεως. 

Εις την κωμωδίαν ή αρχή της κινήσεως διατηρείται έκ του αγώνος του θετι
κού κατά του αρνητικού προς δημιουργίαν ενός καλυτέρου κόσμου, εντός δε της 
αρχής ταύτης κείνται και αϊ παραβάσεις καί τα παραβατικά χορικά άσματα. Εις 
τήν τραγωδίαν επιβάλλεται ή δύναμις των θεών. Εις τήν κωμωδίαν δεικνύεται 
ή δύναμις και ό θρίαμβος του άνθρωπου, ενώ τών θεών ή δύναμις αμβλύνεται με 
τήν Παρατραγωδίαν. Ή κωμωδία ήσκησε τήν έπιρροήν της εντός του Ε' αί. ως 
μέσον δημοσίας κριτικής, ή επιρροή δε αυτή ήτο ευρύτατη λαμβάνουσα δικαίωσιν 
έκ της τάσεως της προς δημιουργίαν καλυτέρου κόσμου. Μέ τήν έκμηδένισιν της 
πολιτικής ελευθερίας καί του ενεργού πολιτικού βίου ή κωμωδία έ'χασε τήν βάσιν 
της υπάρξεως της. Ό κωμικός ποιητής δεν ήτο πλέον ελεύθερος, δια τοΰτο καί 
ό χαρακτήρ της κωμωδίας αλλάζει. 'Η τύχη παραλύει τήν δύναμιν. *0 οικιακός 
βίος θά παρέχη τα μέσα διακοσμήσεως της δραματικής δράσεως. 

Εις το βιβλίον τοΰτο του Landfester ή άνάλυσις είναι συστηματική, ή διερεύ-
νησις της φιλολογικής έρεύνης πλήρης, ή κρίσις θεμελιωμένη καί τα συμπερά
σματα άποχρώντως ήτιολογημένα καί πειστικά. Ή μελέτη έφώτισε λαμπρώς τήν 
Ιρευναν της Παλαιάς κωμωδίας. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

* * * 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. ΜΟΤΚΑΝΟΥ, Ό τρόπος του clvai τών μαθηματικών 
αντικειμένων κατά τον Πλάτωνα καί τον 'Αριστοτέλη. Διατριβή 

επί διδακτορία, Αθήναι 1979, σελίδες 127. 

Ή υλη του βιβλίου κατανέμεται εις τρία μέρη. "Εκαστον τών δύο πρώτων με
ρών περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια, ενώ το τρίτον μέρος περιέχει τήν μετάφρασιν 
του βιβλίου Μ 1—3 τών μετά τα φυσικά του 'Αριστοτέλους. Είσαγωγικώς ό συγ
γραφεύς τονίζει, βτι το γενικώτερον πλαίσιον εντός του οποίου γίνεται ή συναφής 
έρευνα είναι ό οντολογικός χαρακτήρ τών μαθηματικών αντικειμένων (δηλ. τών 
αριθμών καί τών γεωμετρικών σχημάτων). Κχτόπιν αναφέρεται ή μέθοδος έρεύ
νης, ήτις ακολουθείται, ό σκοπός καί ή θέσις αυτής καί περιλαμβάνονται σκέψεις 
καί γνώμαι σχετικαΐ προς τους είδητικούς αριθμούς του Πλάτωνος, περί τών 
όποιων λαμβάνομεν γνώσιν άπό αριστοτελικά χωρία. 'Εκτίθενται προς τούτοις καί 
αί συναφείς αντιλήψεις διαφόρων προηγουμένων επιστημόνων 1 . Εις τό πρώτον 
μέρος μνημονεύεται ή άνακάλυψις της ασυμμετρίας υπό του Πυθαγόρου (ή κατά 
τινας υπό τών Πυθαγορείων) καί ακολουθεί ή άνάπτυξις της πλατωνικής αντι
λήψεως περί τών μαθηματικών αντικειμένων ώς ί^εών, καί γίνεται είδικώτερον 
αναγωγή προς τούτο εις τά συναφή χωρία τής Πολιτείας (510 c— 511 a). Επιτυ
χώς αναφέρεται ενταύθα υπό του συγγραφέως ή διάκρισις τής εννοίας τών υπο
θέσεων εις τά Μαθηματικά κττά Πλάτωνα καί τους συγχρόνους προς ημάς ερευ-
νητάς τών άρχων τών Μαθηματικών. Ώ ς υποθέσεις εις τά Μαθηματικά ό Πλά
των εννοεί τάς άναποδείκτου; αρχάς τούτων, δηλαδή τά αξιώματα, ώς ώνόμασεν 

1. L. Robin, J.Stenzel, E. Frank, Η. Chernìss, Ο. Becker, Th. Heath, Α. Wed
berg, Ch. MugJçr, van der Waerden, A. Szabó. 
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αύτάς βραδύτερον ό 'Αριστοτέλης (Άναλ. οστ. A 10 ; 76 a, 31—34). Ό Πλά
των προσπαθεί νά δείξη δτι ό διαλεκτικός τρόπος σκέψεως όδηγει δπως και ό 
μαθηματικός τρόπος εις την γνώσιν του νοητού είδους. Οι μαθηματικοί δύνανται 
να άνευ ρουν τα οντά, άλλα δεν είναι εις θέσιν να χρησιμοποιήσουν περαιτέρω ορ
θώς αυτήν την άνεύρεσιν καΐ δια τον λόγον αυτόν παραδίδουν τα πορίσματα τών 
ερευνών των εις τους διαλεκτικούς προς περαιτέρω Ιρευναν. Καταλήγουν δηλ. οι 
μαθηματικοί εις την Ιρευναν του Άνυποθέτου, το όποιον αρμοδία να έρευνήση 
είναι ή φιλοσοφία (σελίδες 40—47). 

Ακολούθως è συγγρ. ομιλεί περί της οντολογικής «μεταξύ - παρεμβολής» τών 
μαθηματικών αντικειμένων κατά Πλάτωνα και σημειώνει, δτι εις το τέλος του ς' 
βιβλίου τής Πολιτείας τα είδη παίζουν ενα ίδιόρρυθμον διπλούν ρόλον κατά τήν 
διαίρεσιν τής περιοχήε του νοητού (σελ. 48J, τήν οποίαν δεν διεσαφήνισεν ό Πλά
των, δταν έγραφε το βιβλίον τοΰτο τής Πολιτείας. Συναφώς προς ταύτα εκτίθενται 
μετά κριτικών παρατηρήσεων και αντιλήψεις τών D. Ross (σελ. 50—54), Η. 
Cherniss καί τής Σχολής τής Τυβίγγης, Η. Krämer, Κ. Gaiser (σελ. 55-62) . 

Εις το τελευταΐον κεφάλαιον V του πρώτου μέρους τής πραγματείας ό συγ
γραφεύς σημειώνει δύο βασικάς συνεπείας τής οντολογικής θεωρίας του Πλάτω
νος περί τών Μαθηματικών, καθ' ας παρεσχέθη αφορμή ε'ις τον 'Αριστοτέλη να 
μετασχηματίση τον τρόπον του είναι τών μαθηματικών αντικειμένων. Ή ενέργεια 
δμως αΰτη τοϋ 'Αριστοτέλους στρέφεται οχι μόνον προς τάς υπό του Πλάτωνος 
διατυπωθείσας σχετικάς θεωρίας, άλλα καί προς τάς θεωρίας τών δ.αδόχων του 
Πλάτωνος εις τήν Άκαδημίαν, ήτοι του Σπευσίππου καί του Ξενοκράτους. 

Το κεντρικον πρόβλημα κατά τον Δ. Μούκανον, κατά τήν θεώρησιν του τρό
που του εϊναι τών μαθηματικών αντικειμένων μεταξύ Πλάτωνος καί 'Αριστοτέ
λους, είναι, δτι ένω κατά τον Πλάτωνα τά μαθηματικά αντικείμενα θεωρουντα ι 
ως ίδέαι χρήσιμοι δια τήν θεμελίωσιν τής Φυσικής, κατά τον 'Αριστοτέλη ή 
τοιαύτη άποψις είναι υπερβολική καί εκ τής αντιλήψεως αυτής εϊναι κατανοητή 
ή άντίθεσις του 'Αριστοτέλους προς τους είδητικούς αριθμούς του Πλάτωνος, καίτοι 
περί τούτων δεν ε'χομεν τεκμήρια έκ τών Πλατωνικών Διαλόγων. 

Εις το δεύτερον μέρος τής πραγματείας ό συγγρ. τονίζει ορθώς, δτι κατά τον 
'Αριστοτέλη τα μαθηματικά αντικείμενα δεν αποτελούν ουσίας καί δτι ταύτα 
πρέπει να έξετάζωνται αυτά καθ' έαυτά, χωρίς να συνδέονται προς τήν γνώμην, 
δτι ταΰτα εϊναι ίδέαι ή άρχαί καί ούσίαι τών δντων. Προς τούτοις δεν αποκρύ
πτει τάς δυσκολίας, αϊ όποΐχι παρουσιάζονται κατά τήν θεώρησιν τών μαθηματι
κών αντικειμένων υπό του Πλάτωνος, τών Πυθαγορείων καί του 'Αριστοτέλους. 
Κατά τον Αριστοτέλη τα μαθηματικά αντικείμενα δέν εϊναι δυνατόν νά υπάρχουν 
ως χωρισταί καί αύθυπόστατοι φύσεις (Μετά τά φυσ. 10/6 b 12). 

eO Πλάτων, κατά τον συγγραφέα, άποκτάί ίδιαιτέραν σημασίαν δια τήν ερευ-
ναν τών άρχων τής επιστήμης τών Μαθηματικών καί τήν £ρευναν τής θεωρίας 
τών 'Ιδεών τών μαθηματικών αντικειμένων, ένω ό 'Αριστοτέλης δεν επεκτείνει τάς 
έρευνας του εις τά πεδία αυτά. Το σημεΐον αναφοράς του 'Αριστοτέλους εϊναι ή 
φιλοσοφική θεματοποίησις τής ειδικής επιστήμης τών Μαθηματικών, ένώ το ση-
μεΐον αναφοράς του Πλάτωνος εϊναι ή φιλοσοφία τών Μαθηματικών (σελ. 102). 
Τέλος τονίζεται, δτι ή θεωρία του 'Αριστοτέλους περί του τρόπου του εϊναι τών 
μαθηματικών αντικειμένων «εϊναι μία συνέπεια τής διαφερομένης προς τον Πλά
τωνα οντολογικής του θεωρίας καί τής πραγματεύσεώς του μιας τελολογικής Φυ
σικής» (σελ. 104-105). 

Προσεκτική εξέτασες τών αντιλήψεων του συγγραφέως σχετικώς με τον τρό
πον θεωρήσεως του εϊναι τών μαθηματικών αντικειμένων κατά Πλάτωνα καί 'Αρι
στοτέλη πείθει περί τής δρθότητος αυτών τών αντιλήψεων. Δέν θεωρουμεν ύπερ-
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βολήν να προσθέσωμεν, οτι τα συμπεράσματα του Δ. Μούκανου είναι Ιμμέσως 
σύμφωνα προς την περίφημον θεωρίαν του Kurt Godei Περί τυπικώς μή δυνα
μένων ν' άποφασισθώσι προτάσεων τών άρχων τών Μαθηματικών και συγγενών 
συστημάτων (Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und 
verwandter Systeme, ήτις έδημοσιεύθη κατά το 1931. 

"Οπως είναι γνωστόν 6 Godei δια της θεωρίας του αυτής κατέρριψεν ώς αβά
σιμους τάς θεωρίας τοϋ Δαβίδ Χίλμπερτ (David Hilbert), τάς δημοσιευθείσας περί 
το 1900, δια τών οποίων κατηργεΐτο μετά 2200 ετη ή Γεωμετρία του Εύκλεί-
δου, xaì αποκατέστησε την ίσχύν τής Γεωμετρίας αυτής και γενικώς την άπαρα-
σάλευτον ίσχύν τών άρχων τών Μαθηματικών, ώς ταύτας διετύπωσαν ό Πλά
των καί ό 'Αριστοτέλης. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

* 

DIONYSIACA, Nine Studies in Greek Poetry by former pupils 
presented to Sir Denys Page on his seventieth Birthday» 
Cambridge University Library 1978, σελ. 203.. 

Είναι πολύ εύστοχος ό τίτλος Διονυσιακά δια τον πνευματικόν έρανο ν τών εν
νέα καθηγητών έξ 'Αγγλίας, Σκωτίας, 'Αμερικής καί Αυστραλίας, τον προσφερό-
μενον τιμητικώς εις τον διδάσκαλόν των Αιονύσιον (Denys) Page, τον διακεκρι-
μένον έλληνιστήν, επί τή εβδομηκοστή έπετείω τής γεννήσεως του. Πρόκειται περί 
εννέα μελετών, ών δύο αναφέρονται εις την ποίησιν του Πινδάρου, τέσσαρες εις 
τα έργα του Αισχύλου, μία εις τον Σοφοκλέα καί δύο είς τον Εύριπίδην. Τών με
λετών τούτων προτάσσεται ο κατάλογος τών απειραρίθμων έ'ργων καί βιβλιοκρι
σιών του τιμωμένου καθηγητού κατά χρονολογικήν σειράν δημοσιεύσεως των άπο 
1934—1978, αϊ δε μελέται είναι αϊ ακόλουθοι. -

1. W. S. B a r r e t t . The Oligaithidae and their victories (Pindar, Olympian 
13; SLG 339, 3Ί0). Ό συγγραφεύς τής μελέτης έπιθυμών να διαλευκάνη τάς εν 
Όλ. 13 μνημονευομένας νίκας τής πολυνίκου Κορινθιακής οικογενείας τών Όλιγαι-
θιδών διερευνά συστηματικώς το κείμενον τής 'φδής, περιέχον υπαινιγμούς δια 
τους νικητάς, καθώς καί το έπεξηγηματικον σχόλιον 58 b-c, το όποιον δμως εμ
φανίζει συγκεχυμένην συσχέτισιν τών μνημονευομένων καί υπονοουμένων προσώ
πων. Ή προσπάθεια του σ. αποβλέπει εις το καθορίση χρονολογικώς τάς σχέ
σεις συγγενείας τών μνημονευομένων εν τή Όλ. 13 νικητών καί να διόρθωση τάς 
συγκεχυμένας πληροφορίας του Σχολ. 58. Ουσιώδη νέα στοιχεία ανευρίσκει εις 
τον υπό του Lobel το 1967 δημοσιευθέντα POxy. 32. 263. Έ κ τών 70 μικρών 
ρακών του παπύρου τούτου δύο, τά fr. 21α καί 22 περιέχουν 'ίχνη ωδής εικαζό
μενης ώς ανηκούσης εις τον Σιμωνίδην καί περιεχούσης ομνον νίκης τής οικογε
νείας τών Όλιγαιθιδών. Δι' ευφυών εικασιών ό σ. ολοκληρώνει τας συσχετίσεις καί 
διά τολμηρας πως, ουχί δμως απίθανου συμπληρώσεως τής φράσεως του σχολίου 
δια προσθέτου λέξεως άτοκαθιστα πλήρως το δένδρον τής πολυνίκου οικογενείας 
τών Όλιγαιθιδών επί -pïïc γενεάς μέ τά ονόματα τών νικητών. 

2. C. C a r e y . Pindarica Εις την μελέτην ό συγγραφεύς εξετάζει τέσσαρα θέ
ματα. Eie το α', άναφερόμενον εις τον Πυθ. 1. στ. 50 έξ,, αναζητεί τήν εννοιαν τής εν 
στίχ. 50 έξ. φράσεως νυν γε μάν τήν Φιλοκτήταο δικαν εψίπων εστρατενθη. . Μετ' 
έρευναν τών γνωμών τών νεωτέρων κριτικών καί τών Σχολίων αναζητεί τήν λύσιν 


