
- 3 7 9 -

νεται χρονολογικός χαρακτηρισμός του βιβλιογραφουμένου δημοσιεύματος ώς έξης : 

Ρ Προελληνικον 

Μ Μυκηναϊκον 

Α Άρχαΐον Έλληνικον 

Β Βυζαντινόν 

Ν Νεοελληνικον 

7) Τά βιβλιογραφούμενα δημοσιεύματα παρέχονται κατά το όνομα του συγγρα
φέως. Προκειμένου περί Ελλήνων συγγραφέων και εφόσον αί έργασίαι είναι 
γεγραμμέναι εις την έλληνικήν τα ονόματα μεταγραμματίζονται διά λατινικών 
χαρακτήρων. 

Σημειουται, τέλος, οτι γλώσσα του έργου είναι ή 'Αγγλική προς διευκόλυνσιν 
του διεθνούς επιστημονικού κοινού. 

Ό κυκλοφορηθείς 1ος τόμος καλύπτει βιβλιογραφικώς το Ιτος 1973, περιλαμ
βάνων βασικώς τα γλωσσικά δημοσιεύματα, τάς βιβλιοκρισίας και τάς άπλας βι-
βλιογραφικάς μνείας παλαιοτέρων έργων, ήτοι 660 συνολικώς λήμματα. 

Το έργον διακρίνεται διά την μεθοδικότητα, την συστηματικήν Οσον καί πρω-
τότυπον κατάταξιν της ύλης καί τάς εύστοχους πληροφορίας περί τών βιβλιο-
γραφουμένων έργων. 'Αποτελεί χρήσιμον βοήθημα διά τους μελετητάς της ελλη
νικής γλώσσης καί θά συντέλεση ασφαλώς εις την προβολήν της ελληνικής επι
στήμης διεθνώς. 'Αξίζει, τέλος, νά σημειωθή ή καλαίσθητος εμφάνισις, ή οποία 
δεν υστερεί τών αντιστοίχων ευρωπαϊκών εκδόσεων. 

Α. ΚΟΥΤΣΙΛΙΕΡΗΣ δ. φ. 

* * * 

ΔΙΟΤΙΜΑ. Έπιθεώρησις Φιλοσοφικής Έρεύνης, τόμ. 3ος, 1975 (Έκδοσις 

της Ελληνικής Εταιρείας Φιλοσοφικών Μελετών), σσ. 194. 

Ό τόμος ούτος φιλοξενεί δέκα τεσσάρας αξιόλογους μελετάς άναφερομένας 
κατά το πλείστον εις προβλήματα Πλατωνικής καί 'Αριστοτελικής φιλοσοφίας. 
Εις την πρώτην τούτων (σσ. 9—18) όκ. Εύάγγ. Μουτσόπουλος εξετάζει τον διαλε-
κτικον χαρακτήρα τής ψυχής του κόσμου παρά Πλάτωνι. Ή αναγωγή τών μαθη
ματικών εννοιών, τών περιεχομένων εις τον «Τίμαιον», εις μουσικάς τοιαύτας, 
οφείλεται είς παρερμηνείαν του διαλόγου τούτου, ένφ αντιθέτως πρόκειται περί 
αρμονιών γνησίως αριθμητικών, παρουσιαζουσών ομοιότητα προς έκείνας τών 
οποίων ή Θέασις είναι, κατά Πλάτωνα, è αληθής σκοπός τής επιστήμης. 

Εις τήν δευτέραν μελέτην (σσ. 19—26) ό κ. Μιχαηλίδης ασχολείται με τήν 
Πλατωνικήν έννοιαν του μή δντος, καί επισημαίνει, διά τής αναδρομής είς τον 
«Κρατύλον» καί «Σοφιστήν», δτι ό Πλάτων αναθεωρεί τήν προγενεστέραν αυτού" 
άποψιν περί τών ιδεών ώς απολύτων οντοτήτων, καί εξηγεί ακολούθως τον δυ-
ναμικον καί διαλεκτικον αυτών συσχετισμόν. "Η τρίτη εργασία του τόμου (σσ. 
27—38) τής κ. "Αννης Ρ. Κακούλλου τιτλοφορείται «Φιλοσοφία καί πολιτική : 
παρατηρήσεις επί του παραδόξου του φιλοσόφου βασιλέως». Κατά τον Πλάτωνα, 
τονίζεται ενταύθα, ή φιλοσοφία καί ή πολιτική δεν αποτελούν ενασχολήσεις λογι
κώς ασυμβίβαστους, ή δε διαφορά διαβιώσεως μεταξύ φιλοσόφου καί πολιτικού 
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δεν αποκλείει μίαν άξιόλογον συμβολήν του πρώτου εις τήν διαμόρφωσιν των πο
λιτικών πραγμάτων. 

Ό κ. Ν. Ι. Μπούσουλας ασχολείται με το δυναμικον λειτουργικον πεδίον τό
σον παρά Πλάτωνι δσον και παρ' Άριστοτέλει (σσ. 35—42). Εις το Πλατωνι-
κον σύστημα εντοπίζεται σύνολον ετερογενών στοιχείων, κινουμένων πέριξ ενός 
βασικού δεδομένου, του όποιου ή δυναμική διαδικασία είναι ίεραρχικώς διαρθρω
τική, ως προς το σύνολον της μείξεως. Ό 'Αριστοτέλης χωρεί εις έξήγησιν των 
μεταφυσικών δομών, προκυπτουσών εκ της θεωρίας της μείξεως, και εις σύνθε-
σιν τών καθαρών καταστάσεων. Εις τήν πέμπτην μελέτην (σσ. 43—59) ό κ. Α. 
de Muralt αναφέρεται εις τήν διαλεκτικήν της ιδέας και αναλογίας του οντος 
παρά Πλάτωνι και Άριστοτέλει. Ό κ. Α. Μιχαηλίδης- Νουάρος εις τήν έπομέ-
νην έργασίαν (σσ. 61—65) Ιχνηλατεί τα αίτια του πολέμου κατά Πλάτωνα, τα 
όποια ανάγονται κυρίως εις τήν φιλοχρηματίαν καΐ τήν άκόρεστον δίψαν προς 
έκπλήρωσιν τών επιθυμιών τών ανθρώπων. Έ ν συνεχεία, ό κ. J. Ρ. Anton εκθέ
τει μίαν σειράν εύστοχων παρατηρήσεων επί της θεωρίας τών κατηγοριών του 
'Αριστοτέλους (σσ. 67—82). Ή εργασία του κ. Η. D. Hantz (σσ. 83—94) ανα
φέρεται ομοίως ε'ις τον 'Αριστοτέλη, και είδικώτερον εις τήν δικαιοσύνην και ισό
τητα, συμφώνως προς τα διδασκόμενα υπό του φιλοσόφυυ είς τα «'Ηθικά Νικο-
μάχεια» και τα «Πολιτικά» του. Ό 'Αριστοτέλης απασχολεί και τον κ. Β. 
Murchland (σσ. 95—104), ό όποιος αποπειράται να ένευνήση τάς περί μεταφο
ράς απόψεις του Σταγιρίτου. 

Εις τήν δεκάτην μελέτην της Διοτίμας (σσ. 105 — 114) ό κ. J. Pucelle εξε
τάζει το πρόβλημα του ύλομορφισμοΰ και τών πεδίων εφαρμογής αύτοΰ. Εις τάς 
έπομένας δύο εργασίας ή δ. Κ. W. Harrington συζητεί τήν άλληγορικήν έρμη-
νείαν του Πλατωνικού μύθου παρά Πλωτίνω και τα προηγούμενα αυτής (σσ. 
115—125), ενώ ό κ. J, Trouillard προσπαθεί να άποδείξη δτι ό νεοπλατωνικός 
φιλόσοφος Πρόκλος ορίζει τήν ψυχήν κατ' αντίθεσιν προς τον 'Αριστοτέλη (σσ. 
127—136). Εις τήν δεκάτην τρίτην μελέτην (σσ. 137—149) ό κ. Λ. Μπαρτζε-
λιώτης ασχολείται με το θέμα της μοίρας ή ειμαρμένης κατά τον Πλήθωνα και 
επισημαίνει δτι εις το πληθωνικον σύμπαν τά πάντα λαμβάνουν χώραν επί τη 
βάσει μιας διατεταγμένης και προκαθωρισμένης τάξεως. Εις τήν τελευταίαν έρ
γασίαν (σσ. 151 —156) του τόμου ό κ. Γ Μποζώνης ομιλών δια τήν Πλατωνικήν 
φιλοσοφίαν και δομοκρατίαν, παραδέχεται δτι ή σύγχρονος δομοκρατία διαφέρει 
της πλατωνικής φιλοσοφίας καθ' δ μέτρον αρνείται τάς μεταφυσικάς κατηγορίας. 

Είς τάς σελίδας 157—160 ό κ. Μουτσόπουλος συζητεί το θέμα περί άξιων 
και προβλημάτων της αισθητικής του διαπρεπούς συνθέτου Béla Bartók επί τη 
ευκαιρία του Festival de Lucerne, ε'ις τάς σελίδας 161—163 το πνευματικόν πα
ρελθόν και το μέλλον της Ευρώπης εξ αφορμής τών συνεδρίων δια τους μεσαιω
νικούς φιλοσόφους Tommaso d'Aquino και Bonaventura, και τέλος είς τάς σελί
δας 164—165 συζητεί επί τών δομών, ήτοι επί της αισθητικής τών αντιθέσεων 
και της τέχνης τών συνθέσεων. Ό τόμος κατακλείεται δι' αξιόλογων βιβλιοκρι
σιών, χρονικών και περιλήψεων. 

Αι φιλοσοφικαί μελέται, αί περιεχόμεναι και εις το τεύχος αυτό της Διοτί
μας είναι άπασαι ξενόγλωσσοι. 'Αναμφισβητήτως ή έμφάνισις μιας εργασίας εις 
μίαν τών διεθνών γλωσσών έχει το πλεονέκτημα δτι απευθύνεται είς εύρύτατον 
άναγνωστικον κοινόν. Παρ' δλα ταύτα θά έπεθύμουν νά εκφράσω τήν εύχήν δπως 
ό προσεχής τόμος του εγκρίτου τούτου φιλοσοφικού εντύπου—εφάμιλλου ομολογου
μένως προς τα δμοιά του της Ευρώπης και της 'Αμερικής—περιλάβη και εργα
σίας εις τήν Έλληνικήν. 

Γ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ, Ph. D. 


