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θεν άπο της φυλακίσεως της 'Αντιγόνης μέχρι της εκτελέσεως ; Αυτά και άλλα 
ερωτήματα ανακύπτουν, τα όποια εξετάζων ό συγγραφεύς καταλήγει εις το γενι-
κον συμπέρασμα, Οτι «δ χρόνος της τραγωδίας αποτελείται άπο δύο νύχτες και δύο 
μέρες. "Αρχισε την πρώτη νύχτα μετά τή φυγή των Άργείων καί τελείωσε περί 
το εσπέρας της δεύτερης μέρας» (σ. 212). 

Έ ν τέλει παρατίθενται πλούσιαι σημειώσεις, στοιχεία διά τήν σκηνοθεσίαν 
καί τήν διδασκαλίαν της ηθοποιίας καί βιβλιογραφία. 

Γενικώς Ι'χομεν να παρατηρήσωμεν, δτι è συγγραφεύς είργάσθη μέ πολλήν 
άγάπην προς το άρχαϊον χείμενον, έστοχάσθη δημιουργικώς έπ' αύτοΰ και προσέ
φερε μίαν άξιόλογον έργασίαν, ή οποία αποτελεί χρήσιμον βοήθημα δια τους φιλο
λόγους καί δια πάντα έραστήν τοϋ αρχαίου λόγου και βοηθεϊ σημαντικώς εις τήν 
κατανόησιν του αθανάτου αύτου έργου του μεγάλου μας τραγικού Σοφοκλέους. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ, δ. φ. 

* 

ΔΙΟΤΙΜΑ, IV, 1976, σσ. 211. Έκδοσις της Ελληνικής Εταιρείας Φι

λοσοφικών Μελετών. 

Ό τόμος ούτος της Διοτίμας, ως καί οί προηγούμενοι, περιέχει φιλοσοφικάς 
εργασίας υψηλής στάθμης, cd όποΐαι οφείλουν τήν προέλευσίν των εις τήν γραφίδα 
μερικών εγκρίτων φιλοσόφων του καιρού μας. Αϊ έν λόγω έργασίαι στρέφονται 
κυρίως περί τήν νεοπλατωνικήν σχολήν καί διαφωτίζουν πολλά, μέχρι τούδε, σκο
τεινά σημεία του νεοπλατωνισμου. Ό Ε. Μουτσόπουλος έρευνφ (σσ. 11—22) τήν 
δυναμικήν δομοκρατίαν εις τήν περί φανταστικού θεωρίαν του Πλωτίνου. Ό 
I. Gobry εξετάζει (σσ. 23—31) τήν θεωρίαν περί της ελευθερίας της βουλήσεως 
του θεού έν αναφορά προς τάς άμεσους καί εμμέσους επιδράσεις του Πλωτίνου 
έπί τών ίσχοληθέντων μέ τήν θεωρίαν ταύτην Γάλλων φιλοσόφων. Ό Α. C. Lloyd 
προσπαθεί νά έρμηνεύση ( σσ. 32—36) τήν αρχήν του Ficino, καθ' ην το primum in 
aliquo genere έχει τάς ιδιότητας της τάξεως του «δι' εαυτό» καί ολικώς. Ό 
Κ. Μιχαηλίδης αναφέρεται (σσ. 37—46) εις τον Jaspers καί Πλωτϊνον, καί είδι-
κώτερον έπί της αντιλήψεως καί εμπειρίας του υπερβατικού ενός. Ή G. Aujac 
ανατρέχει (σσ. 47—52) εις τον Γεμινον τον Ρόδιον ως πηγήν της επιστημονικής 
διανοήσεως του Πρόκλου. Ό Γ. Μποζώνης αποπειράται (σσ. 53-57) μίαν κρι-
τικήν τών δύο επιχειρημάτων του ' Αττικού* εναντίον του 'Αριστοτέλους. "Η Χ. 
Μπανάκου— Καραγκούνη μελέτα (σσ. 58—64) τήν κάθοδον τών ψυχών εις τα 
σώματα κατά τά διδασκόμενα ύπο του Πλωτίνου. Ό Ρ· M. Schuhl ασχολείται 
επίσης {ησ. 65—68) μέ τήν κάθοδον της ψυχής παρά Πλωτίνω. Ό Ν. Μπού
σουλας αντιμετωπίζει ( σσ. 69 77) το πρόβλημα της ελευθερίας εις τήν μετα-
φυσικήν του Πλωτίνου. Ό P. Aubenque πλησιάζει τον Πλωτϊνον (σσ. 78—86) 
από τήν πλευράν του φιλοσόφου της χρονικότητος. Ό R. Ε. Witt εξετάζει (σσ. 
8 7 - 9 7 ) τον πλατωνισμόν μετά τον Πλωτϊνον. Ό Μ. Α. Lahbabi αναφέρεται (σσ. 
98—103) εις τήν κίνησιν του Fârâbi έν σχέσει μέ τον νεοπλατωνισμόν. Ό J. 
Trouillard έρευνα (σσ. 104—115) τήν πρόοδον του χρόνου κατά Πρόκλον. Ό Λ. 
Μπαρτζελιώτης αντιμετωπίζει (σσ. 116—125) το πρόβλημα του κακοΰ παρά Πλή-
θωνι καί τέλος ό R. Β. Harris ασχολείται (σσ. 126—138) μέ τον νεοπλατωνικών 
άνθρωπον του Dean Inge. 

Εις τον παρόντα τόμον ευρίσκει τις επίσης εις το κεφ. τών «Συζητήσεων» 
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(σσ. 139—182) σελίδας άφιερωμένας υπό του Σ. Πάνου εις τήν λογικήν του 
Cogito (σσ. 139—149), υπό G. Amprosetti εις τήν αιωνιότητα του Σωκρατικού 
προτύπου : Giuseppe Amato Pojero (σσ. 150—154), υπό G. Barrois εις τον 
Γρηγόριον Παλαμαν (σσ. 155—156), υπό J. M. Gabaude εις τον Έπικούρειον 
πλουραλισμον της ερμηνευτικής (σσ. 157—162), υπό G. Uscatescu εις τον Πλά
τωνα και 'Αριστοτέλη εντός του «συγχρόνου συστήματος γνώσεως» (σσ. 163 — 
169), υπό Κ. Καβαρνοΰ εις το αύτεξούσιον, ήθος και εύθύνην (σσ. 160—179) καί 
τέλος υπό Ε. Μουτσοπούλου εις τάς αίσθητικάς κατηγορίας της ισπανικής καλ
λιτεχνικής σχολής (σσ. 180—182). 

Εις το τέλος του τόμου παρατίθενται αξιόλογοι βιβλιοκρισίας χρονικά και 
περιλήψεις τών περιεχομένων εργασιών. f H «Διοτίμα» έχει καταστή πλέον ένα 
σπουδαΐον φιλοσοφικον βργανον διεθνούς κύρους καί ή έκδοσίς της αναμένεται 
κάθε φοράν με αύξανόμενον ενδιαφέρον άπα τους ασχολούμενους κυρίως μέ τον 
φιλοσοφικον στοχασμόν. 

Γ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 

* - . 

* * 

C. Ε. HAJISTEPHANOU, The Use of ΦΥΣΙΣ and Its Cognates in 
Greek Tragedy with Special Reference to Character Drawing:, 
Nicosia 1975, σσ. 163. 

*H ανωτέρω εργασία αποτελεί διδακτορικήν διατριβήν του κ. Χατζηστεφάνου, 
ύποβληθεΐσαν εις το Παν/μιον του Λονδίνου το 1975. Ό βασικός σκοπός αυτής 
συνίσταται εις τήν εξέτασιν τής χρήσεως τής λέξεως «φύσις» καί τών συνωνύμων 
αυτής εις τήν άρχαίαν Έλληνικήν τραγωδίαν εν αναφορά προς τήν διαγραφήν τών 
χαρακτήρων τών ηρώων. Τα διάφορα χωρία ένθα άπαντα ή λέξις «φύσις» ή τι 
τών συνωνύμων αυτής παρατίθενται καί συζητούνται διεξοδικώς εις αντίστοιχα κε
φάλαια κατά ποιητήν, καί εις το τέλος έκαστου ακολουθεί σχετικον συμπέρασμα; 

Το κεφάλαιον περί Αισχύλου (σσ. 1—8,) αποκαλύπτει δτι ό «πατήρ τής τραγω-
γίας» χρησιμοποιεί τάς λέξεις : φ ύ σ ι ς , φ ύ ο μ α ι κλπ. 6χι τόσον συχνά καί δτι ή 
σημασία των δια τήν διαγραφήν του χαρακτήρος περιορίζεται υπό τής εννοίας μέ 
τήν οποίαν αύται χρησιμοποιούνται, ως επίσης καί υπό τών συμφραζομένων εντός 
τών οποίων απαντούν. Εις τον Σοφοκλέα δμως (σσ. 9—54) διακρίνει κανείς μίαν 
συνειδητήν προσπάθειαν εκ μέρους του τραγωδιογράφου προς χρησιμοποίηση; τών 
είρημένων λέξεων διά νά διαγραφή ό χαρακτήρ ήρωός τίνος εί'τε έπί τή βάσει τών 
καθηκόντων καί δικαιωμάτων, είτε δυνάμει γενικών χαρακτηριστικών, είτε διά 
τής απονομής εις αυτόν ιδιαιτέρων γνωρισμάτων. Οΰτω το κύριον ενδιαφέρον του 
Σοφοκλέους συνίσταται εις το νά απεικόνιση τον χαρακτήρα προσώπων ευγενούς 
καταγωγής καί φύσεως, ως επίσης καί ηρώων διακρινομένων αντιθέτως δι' αυθάδη 
έπαρσιν (υβριν), οίτινες έχουν ολέθριον τέλος. Τέλος είς το περί Εύριπίδου κεφά
λαιον (σσ. 55—130) βλέπει κανείς δτι ό τραγωδιογράφος ούτος ενδιαφέρεται κατ* 
εξοχήν διά χαρακτήρας ηρώων, ών το βασικον στοιχεΐον το προσδίδον είς αυτούς το 
κύριον γνώρισμα τής προσωπικότητός των, δέν σχετίζεται μέ τήν εύγένειαν τής 
καταγωγής ή του ήθους. Ό Ευριπίδης παρουσιάζει χαρακτήρας είς τάς τραγω
δίας του μέ σκοπον μάλλον νά διασαφήνιση φιλοσοφικά τίνα ερωτήματα καί βαθυ-
τέρας ένδοκοπήσεις, εφ' ών ούτος έχει σοβαρώς προβληματισθή. 


