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τερον τα θεμέλια της εκκλησίας, μέση δέ τις οδός άπεκλείετο, έπροτίμησε να 

άκολουθήση την ην ήκολούθησεν όδον της συντηρητικότατος και της έμμονης 

εις την περιωρισμένην μεταρρύθμισιν, ήτοι τήν θεολογικήν μόρφωσιν καί άπο-

κατάστασιν. Άλλα ή φιλία του προς τον Lefèvre και τους άλλους συμμεταρρυ-

θμιστάς του κατέστη αδύνατος μετά τήν ρήξιν προς τον Πάπαν. Αϊ περί ιερέων 

αντιλήψεις του υίοθετηθεΐσαι υπό της Συνόδου του Τριδέντου επέζησαν έπϊ μα

κρόν καί επηρέασαν μεταγενέστερα κινήματα ανανεώσεως του καθολικισμού, με

ταξύ των οποίων καί το του 'Ιγνατίου Λογιόλα. "Ετυχε σεβασμού παρά πάντων, 

έκτος των πρώην συντρόφων του. Ό Ραμπελαί μόνον του Κλιχτοβ έφείσθη εξ 

δλων των συγχρόνων του θεολόγων. 'Αδικείται υπό των γραψάντων δτι ύπανεχώ-

ρησε. Τουναντίον υπήρξε συνεπής προς τήν μόρφωσιν του καί προς τάς πάντοτε 

σταθεράς αντιλήψεις του. Νομίζω δτι ό συγγραφεύς άπεσαφήνισε καί ήτιολόγη-

σεν επαρκώς τήν άποψίν του. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

* * 

WALTER DE SOUSA MEDEIROS, Hipponactea, Subsidios para urna nova 

ediçao critica do iambógrafo de Efeso, Faculdade de Letras da Universi-
dade de Coimbra, Instiluto de Estudos clâssicos, Coimbra 1969, σχ. 8 

σελ. 107. 

Ό Ίππώναξ ως καί ό 'Αρχίλοχος καί οι άλλοι γενικώς "Ελληνες λυρικοί 

ποιηταί, συγκεντρώνει τήν προσοχήν των φιλολόγων κατά τάς τελευταίας δεκα

ετίας. Έκτος πλείστων μεμονωμένων εργασιών δια τα νέα αποσπάσματα του 

ποιητοΰ καί έκτος άφθονων ανθολογιών τών ιαμβογράφων, έξεδόθησαν εσχάτως 

τα έργα του Τππώνακτος εις εκδόσεις κριτικάς καί έρμηνευτικάς έν Γαλλία, 'Ιτα

λία, 'Ιαπωνία, Πορτογαλλία καί άλλαχοΰ καί ευρεία γίνεται εξ δλων τών πλευρών 

ή προσπάθεια να έξακριβωθή τόσον ή γνησιότης τών αποσπασμάτων δσον καί ή 

συμπλήρωσις τών ελλιπών ή ή άποκατάστασις της ορθότητος του κειμένου των. 

Ό συγγραφεύς, εμβριθής μελετητής του Ίππώνακτος, εκδότης του έργου 

«Hipónax de Efeso, I Fragmentos dos Iambos, 1961, οδ παρουσίασις έγένετο èv 
Πλάτων ΙΔ' (1962) σελ. 471—472, εις το παρόν έργον αναλαμβάνει τήν έπαν-

εξέτασιν τών αμφισβητουμένων σημείων τών πλείστων αποσπασμάτων της άμε

σου καί της εμμέσου παραδόσεως καί κάμνει ούτω άνακεφαλαίωσιν τών κυριωτέ-

ρων έκ τών διατυπωθεισών αντιλήψεων. Δεδομένου δτι τα πλείστα νέα αποσπά

σματα αποτελούν άπλας γλώσσας ή φρασίδια ατελή ή ράκη στίχων, αντιλαμβά

νεται τις δτι το έ'ργον του συγγραφέως να τα διερεύνηση καί νά αναζήτηση τήν 

πιθανωτέραν των συμπλήρωσιν καί άποκατάστασίν των, το όποιον επιτελεί πρά

γματι μετά πολλής άγχινοίας καί επιμελείας, δεν είναι ευχερές, δια τον λόγον δέ 

τούτον ακριβώς καί ή συμβολή αυτή θα γίνη δεκτή παρά τών φιλολόγων εύ-

γνωμόνως. 

Π. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ν. ΡΟΥΣΣΟΥ, Ό Ηράκλειτος στις Έννεάδες του Πλω

τίνου, διατριβή επί διδακτορία, 'Αθήναι 1968, σχ. 8 σελ. λβ/101. 

Είναι εύχάριστον δτι κατά τα τελευταία έτη πολλοί νέοι φιλόλογοι τρέ

πονται εις τήν σπουδήν της φιλοσοφίας, πράγμα πού δεν συνέβαινε κατά τάς πα

λαιοτέρας δεκαετηρίδας. Ό συγγραφεύς εκ των νέων στελεχών τής ελληνικής φι

λολογικής επιστήμης, έπεζήτησεν εις τήν έν έπικεφαλίδι διατριβήν του να διερεύ

νηση τά έργα τοϋ Πλωτίνου, ίνα διακριβωθή κατά πόσον ό Πλωτίνος αναφέρεται 

εις το έργον του 'Ηρακλείτου, αν ύπάρχη σχέσις μεταξύ των 'ιδεών αύτοΰ και 

του Νεοπλατωνικού σοφοΰ και ποία ή εκτασις τής σχέσεως ταύτης και ή έπί-

δρασις. Ή άναζήτησις τών ιχνών τής 'Ηρακλείτειου σκέψεως εις το έργον τοϋ 

Πλωτίνου εστράφη κυρίως εις τά βιβλία του τα αναφερόμενα εις τάς περί κόσμου, 

ψυχής, ένότητος του ειναι^ γνώσεως και ηθικής συμπεριφοράς αντιλήψεις, 

ένθα φυσικά ό Πλωτίνος έχει υπ* όψει τάς απόψεις δλων τών Ελλήνων φι

λοσόφων. 

Έ κ τής διερευνήσεως του συγγραφέως προκύπτει δτι ό Πλωτίνος εκτιμά 

τον Έράκλειτον περισσότερον τών άλλων Προσωκρατικών. Γνωρίζων καλώς τήν 

έλληνικήν λογοτεχνίαν, ασφαλώς θα ειχεν υπ' δψει και το βιβλίον του 'Ηρακλείτου, 

αϊ μνεΐαι του δμως δεν είναι άκριβολογικαί διότι δεν αναφέρεται εις τα χωρία 

του, άλλα γενικώτερον εις το νόημα τών λόγων του Θετικώς δύναται νά λεχθή 

δτι μνημονεύει πλήρως 6 αποσπάσματα, μερικώς 5 και προϋποτίθενται ως γνω

στά εις αυτόν άλλα 21. Τήν θεωρίαν τοϋ ποταμού γνωρίζει άπο τον Πλάτωνα, 

τήν θεωρίαν τής ένότητος άπο τήν Στοάν και άλλας αντιλήψεις άπο τον 'Αριστο

τέλη. 'Εκ τών υπαινιγμών του προκύπτει δτι δχι μόνον έγνώριζεν ό Πλωτίνος 

το έργον του 'Ηρακλείτου, άλλα και έπίδρασιν έσχε τούτο επί τήν Νεοπλατωνι-

κήν σκέψιν. Μολονότι έθεώρει ως σκοτεινον τον λόγον του 'Ηρακλείτου, άνεγνώ-

ριζε τήν αύθεντίαν του ώς φυσικού και έδέχετο δτι ήτο έκ τών παλαιότα

των εκπροσώπων τής θεωρίας τής ένότητος του είναι, δτι πρώτος διεχώρισεν εις 

τά υλικά πράγματα μίαν πνευματικήν αρχήν και δτι ή περί γνώσεως θεωρία του 

δεν αντιστρατεύεται προς τάς όμοιας αρχάς τών άλλων φιλοσόφων. 

Το βιβλίον έκτος του προλόγου και τής εισαγωγής του περιέχει και πλου-

σίαν βιβλιογραφικήν ένημέρωσιν, κατάλογον χωρίων συγγραφέων, πίνακα λέξεων 

και προσώπων, προς δε και βραχεΐαν περίληψιν εις τήν Γερμανικήν. 'Αναμφισβη

τήτως έχομεν ενώπιον μας μίαν άξιόλογον συμβολήν εξ ελληνικής πλευράς εις 

τήν σπουδήν τής αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. 

Π. Γ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΖΟΣ 


