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'Από του δεκάτου έκτου αιώνος ήρχισε νά διευρύνεται ή έννοια του αριθμού, 

οπότε ή έννοια των θετικών καί αρνητικών αριθμών έλαβε συγκεκριμένην μορφήν. 

"Η ανάγκη ενός νέου καθορισμού τών πραγματικών αριθμών εγένετο καταφανής 

κατά τήν άπόδειξιν του θεωρήματος της μέσης τιμής, καθ' Ô μία συνάρτησις συν-

•χήζ ε^ζ ^ν διάστημα, εις τά άκρα του οποίου αϊ τιμαί αυτής ίχουν διάφορα 

πρόσημα, πρέπει να έχη τουλάχιστον μίαν μηδενικήν τιμήν (ρ^ζαν), εν συνδυα-

σμώ προς τήν άπόδειξιν του θεωρήματος, δτι μία ακολουθία πληρούσα τήν συν-

θήκην συγκλίσεως του Cauchy έχει Ιν δριον. 'Αξιωματικούς ορισμούς τών αριθμών 

επεχείρησε πρώτος 6 Δαβίδ Χίλμπερτ περί το 1900. Δια τών ορισμών τούτων, 

οί μιγαδικοί αριθμοί άνήχθησαν εις τους πραγματικούς αριθμούς, οι πραγματικοί 

εις τους ρητούς καί οί ρητοί εις τους φυσικούς αριθμούς. 

Το βιβλίον διαιρείται είς 5 κεφάλαια μέπολλάς υποδιαιρέσεις εκάστου κεφαλαίου. 

Διά της ανωτέρω πραγματείας του δ κ. Gericke προσφέρει σπουδαιοτάτην συμ-

βολήν εις τήν παρακολούθησιν της εξελίξεως της εννοίας του αριθμού άπο τών 

αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον. Ή σαφήνεια, άλλα καί ή ακρίβεια της δια

τυπώσεως κατά τήν Ικθεσιν της ιστορικής εξελίξεως της εννοίας του αριθμού 

καθίστα το βιβλίον εξόχως ώφέλιμον. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

* 

GEORGIOS CH. KOUMAKIS, P i a t o n s Parmenides- Zum Problem seiner 
Interpretation (=Abhandlungen zur Philosophie, Psychologie und Päda
gogik, τόμ. 74) Bouvier Verlag Bonn 1971 σσ. 240. 

Ή ανωτέρω εργασία άντικείμενον έχουσα τον «Παρμενίδην» του Πλάτωνος 

αποτελεί επί διδακτορία διατριβήν εν τη φιλοσοφική Σχολή του Παν/μίου της 

Βόννης καί σκοπεί τήν έρμηνείαν καί έ'ρευναν του προβλήματος του πλατωνικού 

Παρμενίδου. Βεβαίως το περί οΰ ό λόγος πρόβλημα είναι πολύ παλαιόν' πλήθος 

ιστορικών της φιλοσοφίας καί κλασσικών φιλολόγων επεχείρησαν κατά καιρούς 

τήν δντως δύσκολον διείσδυσιν εν τω πλατωνικώ «Παρμενίδη», όστις τυγχάνει Ιν 

εκ τών πλέον δύσκολων έργων της πλατωνικής φιλολογίας. 

Ό πλατωνικός Παρμενίδης αναφέρεται είς τήν περί ιδεών θεωρίαν, κατά τήν 

οποίαν ώς βάσις ταύτης είναι ή διαλεκτική άναίρεσις τών υποθέσεων δντως δύο 

τυγχάνουσιν αί βασικαί θέσεις, πέριξ τών οποίων θά περιστραφώσι καθ' ήμας αί 

εννέα υποθέσεις ήτοι «ει Ιν έ'στιν» καί «ει îv μή έστιν». έπί τών δύο ανωτέρω 

προτάσεων θά κατανεμηθώσι αί 1 καί 2 καί 4 καί 5 υποθέσεις δηλαδή 137C— 

142 Α, 142 Α-155 Ε, 157 Β-159 Β, 159 Β-160 Β (Σημ. ή τρίτη ύπόθεσις είναι 

συγκερασμός τών δύο πρώτων υποθέσεων 137C—142Α καί 142Α—155Ε) εν συνεχεία 

δέ αί 6 καί 7 καί 8 καί 9 ήτοι 160Β-163Β, 163Β-164Β, 164Β-165Ε καί 

165Ε-166 C, 

Έ ν κατακλείδι έπεται το συμπέρασμα : «rtEv ε'ίτ' έστιν είτε μή Ιστιν, αυτό 
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τε καί τάλλα και προς αυτά και προς άλληλα πάντα πάντως εστί τε καί ουκ έ*στι 

και φαίνεται καί ού φαίνεται.»* ενταύθα καί ή άναίρεσις τών δύο αντιθέσεων «ει 

Ιν έστιν» καί «ει εν μη ε*στιν». 

Έ ν τη ανωτέρω εργασία υπάρχει εξαντλητική, τρόπον τινά, ερμηνεία τών ανω

τέρω υποθέσεων, ως καί εν γένει ακριβής παράθεσις γνωμών πλειάδος ερευνη

τών οίτινες κατά καιρούς είργάσθησαν επί του πλατωνικού «Παρμενίδου» ως καί 

ή πλήρης τοποθέτησις προσώπων καί πραγμάτων, άτινα εμπεριέχονται έν τω £ργω. 

Ή εργασία του κ. Κουμάκη αποτελεί πρότυπον μεθόδου σαφηνείας, βιβλιο

γραφικής ενημερώσεως καί έγένετο υπό τήν καθοδήγησιν του διακεκριμένου καί 

γνωστού καθηγητού έν τω Παν/μίω της Βόννης κ. Gottfried Martin, άλλα καί 

τών καθηγητών κ. κ. Ι. Θεοδωρακοπούλου, Γ. Κουρμούλη, Josef Derbolav, Hans 

Herter καί Olof Gigon, ο'ίτινες δια συμβουλών καί άλλως περί αυτήν δειγμάτων 

ενδιαφέροντος πολλαχώς ενίσχυσαν τον συγγραφέα δια τήν 6σον δυνατόν τελείαν 

εμφάνισιν του έ'ργου. 

Έ ν αρχή του βιβλίου 6 συγγρ. εκθέτει είσαγωγικώς τήν εννοιαν του προβλή

ματος του πλατωνικού «Παρμενίδου» ως καί τα επιτεύγματα τών μέχρι τοΰδε γε

νομένων ερευνών, διότι βντως ό διάλογος ούτος άνεγνώσθη καί έσχολιάσθη τα 

μέγιστα υπό κορυφαίων του πνεύματος εκπροσώπων καί έγένετο ή βάσις, τρόπον 

τινά, έφ5 ής έστήριξαν οι νεοπλατωνικοί τάς μεταφυσικάς περί του ενός θεωρίας καί 

έν συνεχεία απετέλεσε βαρύτιμον πρόβλημα διαλεκτικής, πέριξ του οποίου συνε-

κεντρώθησαν τα ποικίλα πνεύματα παλαιών καί νέων χρόνων προεξάρχοντος πάν

τοτε του Έγέλου. 

Ή ανωτέρω εργασία διαιρείται πλην της εισαγωγής καί της τοποθετήσεως, του 

προβλήματος εις τρία μέρη, είς α εμπεριέχονται εννέα κεφάλαια. Έ ν αύτοΐς εξετά

ζονται ένδελεχώς αϊ εννέα υποθέσεις του Πλάτωνος, δσον άφορα είς τους γνω

στούς προσδιορισμούς «ει Ιν IVriv» καί «ει Ιν μή εστίν» καί οΪτινες περιέχονται 

είς το δεύτερον μέρος του διαλόγου, ούτινος το περιεχόμενον αποτελεί διαλεκτι-

κήν άσκησιν ά\λά καί συγχρόνως είναι το καθ* αυτό άντικείμενον της διατριβής 

του συγγρ., διότι Οντως αποτελεί αληθώς «πέλαγος λόγον», εκ του οποίου είναι 

δυνατόν νά προκύψωσι μυριάδες προβλημάτων της πλατωνικής διαλεκτικής καί έν 

γένει τής μεταφυσικής έν ευρύτερα της λέξεως σημασία. "Επειτα ουδείς του Πλά

τωνος διάλογος καταλήγει εις συγκεκριμένον συμπέρασμα, ως καί ουδέν πλατωνι-

κον έ*ργον δύναται να χαρακτηρισθή ως εξετάζον ώρισμένον ζήτημα* πάντα τα 

προβλήματα τής πλατωνικής φιλοσοφίας ένυπάρχουσι σχεδόν έν παντί διαλόγω. 

Τέλος ή εξαντλητική άνάλυσις τών ανωτέρω υποθέσεων τεκμηριωμένων επί 

τών πορισμάτων τής νεωτέρας έρεύνης, ως καί τών προσπαθειών του συγγρ., δπως 

τοποθέτηση εαυτόν έπί ασφαλούς βάσεως προς έξαγωγήν ικανών συμπερασμάτων 

καί επιτυχών λύσεων προδίδουσι έρευνητικήν διάθεσιν, γνώσιν περί τάς πηγάς 

καί βιβλιογραφικήν έμπειρίαν ού τήν τυχουσαν. 

Έ ν τω τέλει του βιβλίου παρέχεται σύντομον συμπέρασμα, ως καί λεπτομε

ρές σημείωμα ύπό τύπον παρατηρήσεων, είς δ εκτίθενται αϊ διάφοροι βιβλιογρα-

φικαί είδήσεις αναλυτικώς καί επακολουθεί τέλος ή γενική βιβλιογραφία, έν ή θα 
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έδει να συμπεριληφθή και ή έπί διδακτορία διατριβή τού ομότιμου καθηγητού 

καί άκαδημαϊκβΰ κ. Ι. Θεοδωρακοπούλου : Piatons Dialektik des Seins, Heidel

berg 1927, ήτις έρευν$ την διαλεκτικήν του οντος παρά Πλάτωνι. 

Έ ν άλλοις λόγοις ο πλατωνικός «Παρμενίδης» του κρητος συγγραφέως θα 

άποτελή 'ίσως έπί μακρόν ιστορικόν σταθμον διά τάς πλατωνικάς σπουδάς. 

Α. Ν. ΖΟΥΜΠΟΣ 

* * 

CONSTANTINE CAVARNOS, Modern Orthodox Saints, 1. St. Cosmas 
Aito los , Ed. Institute for Byzantine and Modern Greek Studies, Bel

mont, Mass. 1971, σχ. 8μ. σελ. 71. 

Ό συγγραφεύς γνωστός δια τάς εργασίας του έπί της φιλοσοφίας και του 

ηθικού και θρησκευτικού βίου των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Ελλήνων, διά 

της παρούσης μελέτης εγκαινιάζει σειράν έρεύνης διά τους μετά τον I H ' αι. αγίους 

της 'Ανατολικής Εκκλησίας. Είς τούτο ώρμήθη και έκ της πεποιθήσεως δτι οί 

άγιοι αποτελούν τήν πνευματικήν άριστοκρατίαν της εκκλησίας και άν προσέξωμεν 

το μήνυμα των, πολλά θά ώφεληθώμεν, ιδία σήμερον εις έποχήν συγχύσεως δη-

μιουργηθείσης άπο τήν έπικράτησιν υλιστικών αντιλήψεων και απιστίας. 

Ώ ς πρώτον μελέτημα της αγιολογικής σειράς άρχεται νυν δ βίος και το έργον 

του 'Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, του μεγίστου Ιεραποστόλου τών νεωτέρων χρόνων. 

"Ο σ. παρέχει έπιτομήν της βιογραφίας του αγίου έκ του Ιργου του μαθητού 

εκείνου Σαπφείρου Χριστοδουλίδου, δημοσιευθέντος το πρώτον έν Βενετία τω 1814. 

Ή έπιδεξία σταχυολόγησις τών πληροφοριών δίδει ζωηράν τήν εικόνα της τότε 

καταστάσεως, της προσωπικότητος τού αγίου, της μορφώσεως του, του ένθέου 

του ζήλου, τών χαρακτηριστικών λεπτομερειών του κηρύγματος και της πολιτείας 

του, τών περιστάσεων ύφ' άς έδρασε κινούμενος άνά τον χώρον άπαντα της τότε 

τουρκικής αυτοκρατορίας και τών συνθηκών τού μαρτυρίου του. Είς ειδικον κε-

φάλαιον παρέχεται συνοπτική είκών τών κυριωτέρων του διδασκαλιών έξ απο

σπασμάτων ληφθέντων κατ' έκλογήν έκ τών διασωθεισών εννέα Διδαχών του αγίου. 

Καί, έκ τών στοιχείων της βιογραφίας, έκ τών Διδαχών τού Κοσμά, προς δέ και 

έκ της μελέτης τών περί Κοσμά ειδήσεων, αίτινες εκτίθενται είς 20 βιβλία καί 

600 άρθρα, ό συγγραφεύς συνθέτει τήν περί τού αγίου εικόνα, ήν εκθέτει έν τφ 

είσαγωγικώ του σημειώματι. Ή παρεχομένη είκών είναι ή πληρεστέρα δυνατή μέ 

έντονώτερον έξεικονισμένα τά κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητος τού 

αγίου, ό όποιος φρονηματίσας διά τού ένθέου ζήλου του μεγάλας επαρχίας τού 

"Εθνους τών Ελλήνων, ίδρύσας εκατοντάδας σχολείων, άνακόψας το ρεύμα τού 

εξισλαμισμού, διδάξας καί διά τού μαρτυρίου του έπισφραγίσας το κήρυγμα του 

απέβη μέγας κατηχητής, Πατήρ τού Έθνους του καί έκ τών κυριωτάτων συντε

λεστών της εθνικής του άφυπνίσεως. 

Π. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 


