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To έκτον και τελευταιον κεφάλαιον « Χειρόγραφα και κώδικες » περι
λαμβάνει γενικά περ'ι χειρογράφων κωδίκων, της ΰλης αυτών καί των γρα- 
φέων, περί Βιβλιοθηκών χειρογράφων καί καταλόγων αυτών, περί Παλαιο
γραφίας, περί καταλόγων ελληνικών χειρογράφων καί τής δημοσιεΰσεως 
εγγράφων, περί συνεδρίων βυζαντινών σπουδών καί περί ’Ινστιτούτων καί 
Εταιρειών. Έτυπώθησαν ιδιαιτέρως τα παροράματα τοΰ τόμου.

Τό δλον έ'ργον διακρίνεται διά τον μεθοδικόν διαχωρισμόν τών θεμά
των καί διά τήν εναργή διαπραγμάτευσιν αυτών. Έξ άλλου ό συγγραφεύς 
είναι πλήρως ενημερωμένος, καίτοι θά ήδΰναντο νά γίνουν βιβλιογραφικοί 
τινες προσθήκαι κατά τήν γ' έ'κδοσιν. Οίίτω π.χ. θά έπρεπε νά αναγραφή ή 
έκδοσις τών Άποστολικών Πατέρων, νά άναφέρεται ή εργασία τοΰ καθηγη- 
τοϋ Κ. Λογοθέτου: Ή φιλοσοφία τών Πατέρων ή νά γίνεται παραπομπή 
καί εις άλλας άναγραφάς δημοσιευμάτων δπως π.χ. τήν τοΰ Ίω. Σακελλίωνος 
έν ΔΙΕΕ, τόμιρ 3, 1891, σσ. 579 - 586. Έν τοΰτοις τό έργον εις τό είδος του 
αποτελεί τήν τελευταίαν λέξιν διά τήν βυζαντινήν φιλολογικήν επιστήμην, 
διότι είναι βοήθημα απαραίτητον ου μόνον διά τούς περί τά βυζαντινά άσχο- 
λουμένους έλληνας λόγφ τής ελληνικής βιβλιογραφίας ιδία, αλλά καί διά τούς 
ξένους. "Οθεν ανάγκη πάσα δπως έπιτευχθή ή β' έκδοσις καί τοΰ λοιποΰ μέ
ρους τοΰ α' τόμου. Ευχής δ’ έργον θά είναι εάν συντομώτατα καί δ β' τόμος 
φανή, ώστε νά καταστή δυνατή ή μετάφρασις τοΰ δλου έργου, έφ’ δσον 
τοΰτο είναι περιζήτητον ώς παντελώς μέχρι τοΰδε έλλεϊπον, μέλλει δε 
ν’ άναπληρώση έν πολλοΐς μή ύπάρχουσαν συγχρονισμένην Ιστορίαν τής 
Βυζαντ. Φιλολογίας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΛΙΒΑΔΑΡΑΣ

Francois Masai, Plethon et le Platonisme de Mistra, σσ. 1 +407, 
Collection les Classiques de VHumasisme· Societe d’edition «Les 
Belles Lettres » Paris 1956.

To ανωτέρω έργον, δμοΰ μετά τών παλαιοτέρων εργασιών τοΰ Λογο
θέτου, τοΰ Άνάστου, τοΰ Μαμαλάκη κ.ά. αποτελεί έν είσέτι δείγμα τοΰ 
πάντοτε ζωηροΰ περί τον Πλήθωνα διαφέροντος.

Τό δλον έργον διαιρείται εις οκτώ κεφάλαια. Συμπληροΰται δε διά 
πέντε παραρτημάτων άναφερομένων κατά σειράν εις τήν ονομασίαν « Πλή- 
θων », τήν χρονολόγησιν τών « 'Υπομνημάτων », τον χρόνον τής συγγραφής 
τοΰ « υπέρ Λατίνων βιβλίου », τήν χειρόγραφον παράδοσιν καί τάς τύχας 
τοΰ « Περί Νόμων » έργου, τήν άπάντησιν τοΰ Πλήθωνος εις τό Σχολάριον.
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Επίσης περιλαμβάνει βιβλιογραφίαν, πολύτιμον Πίνακα ονομάτων, εις τον 
όποιον θά ηύ'χετό τις να είχε προστεθή καί Πίναξ Θεμάτων.

To Α' κεφάλαιον φέρει τον τίτλον «’Αναγέννησις τής Ελλάδος». Ό 
συγγραφεύς άνατρέχων εις τους αρχαίους χρόνους εξετάζει την άναγέννησιν 
τοΰ Ελληνισμού κατά τούς Παλαιολογείους χρόνους. Θεωρεί δέ τό Δεσπο
τάτου τοΰ Μορέως ως τό σπουδαιότερον κέντρον τής κινήσεως ταύτης. Μετά 
την γενικήν θεώρησιν τής θέσεως τοΰ Πλήθωνος έν Μυστρα, ό συγγραφεύς 
άπτεται τής άναλΰσεως τής πολιτικής φιλοσοφίας τοΰ ΙΊλήθωνος, κυρίως 
επί τή βάσει των «Υπομνημάτων εις Θεόδωρον καί Μανουήλ». (Βλ. Β' 
κεφάλαιον: Ή πολιτική φιλοσοφία τοΰ Έλληνισμοΰ ). Κατά τον Πλήθωνα 
τό άριστον πολίτευμα διά τό Ελληνισμόν είναι ή μοναρχία. Τότε καί μόνον 
δμως τοΰτο θά φθάση εις ικανοποιητικόν σημεϊον άποδόσεως, όταν όλο- 
κληρωθή διά καταλλήλου στρατιωτικής καί αμυντικής όργανώσεως. Αί προϋ
ποθέσεις τής έπιτεύξεως τής όργανώσεως ταύτης είναι δύο, ή επάνοδος εΐς 
τον πραγματικόν χώρον τοΰ Έλληνισμοΰ, δστις έν πολλοίς συμπίπτει μέ 
τά δρια τής παλαιάς 'Ελλάδος, καί ή κοινοκτημοσύνη, διότι ή άπασχόλησις 
των μαχίμων πολιτών μέ τά ιδιαιτέρά των συμφέροντα δέν είναι δυνατόν 
εΐμή νά άποβή εΐς βάρος τής μαχητικής των ίκανότητος. Μετά τήν έξέτασιν 
τοΰ προβλήματος τής ακμής καί παρακμής τών πολιτισμών, διά τοΰ οποίου 
συμπληροΰται ή έ'κθεσις τής πολιτικής φιλοσοφίας τοΰ Πλήθωνος, ό σ. 
εξετάζει τήν σχέσιν « 'Ιστορίας καί Φιλοσοφίας έν Μυστρα », εις τήν οποίαν 
άφιεροΰται τό τρίτον Κεφάλαιον τοΰ ’Έργου. Τό ουσιωδέστερου γνώρισμα 
τής σκέψεως τοΰ Πλήθωνος συνίσταται εΐς τό δτι ό τρόπος τοΰ σκέπτεσθαι 
αύτοΰ είναι καθαρώς αποδεικτικός. Ό Πλήθων αποφεύγει συστηματικώς 
τό κατ’ αυθεντίαν θεολογικόν έπιχείρημα. Εΐς τούς συλλογισμούς του λαμ
βάνει πάντοτε ως αφετηρίαν τάς κοινάς έννοιας, δηλαδή τάς γενικώς παρα
δεκτός ιδέας υπό δλων τών λαών τής άνθρωπότητος καί καθ’ δλας τάς 
φάσεις τοΰ ίστορικοΰ αυτής βίου. Τάς τάσεις έκείνας αί όποΐαι άντιτίθενται 
προς τήν άποψιν αυτήν ό Πλήθων θεωρεί ως καθαρώς «σοφιστικός», 
τοιαύτη δέ κατ’ αυτόν είναι ή τοΰ Άριστοτέλους. Έν προκειμένη) ό σ. 
όρθώς παρατηρεί δτι αί κατά τοΰ Άριστοτέλους κατηγορίαι τοΰ Πλήθωνος 
είναι έντελώς άβάσιμοι καί δτι απεναντίας ό ’Αριστοτέλης ως αφετηρίαν 
τών φιλοσοφικών του θεωρήσεων χρησιμοποιεί πάντοτε κριτικήν άνάλυσιν 
τών «κοινών εννοιών». Τήν μέθοδον αυτήν έφαρμόζει ό Πλήθων εΐς τό 
άπολεσθέν περί Νόμων έ'ργον του ένθα αναλύονται μέ αφετηρίαν τάς κοινάς 
έννοιας προβλήματα δικαίου καί ηθικής φιλοσοφίας.

Είναι δμως ή σκέψις τοΰ Πλήθωνος τόσον ξένη προς τον κατ’ αυθεν
τίαν συλογισμόν ; Τό πρόβλημα τοΰτο έξετάζεται εΐς τό δ' Κεφάλαιον « Ό 
Ίδεολογισμός τοΰ Πλήθωνος » 'Η σκέψις τοΰ Πλήθωνος είναι στενώς λογο- 
κρατική καί από αυτήν απουσιάζει απολύτως ή άναζήτησις τής λυτρώσεως
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ήτις διέπει όίλλα φιλοσοφήματα των χρόνων τής ’Αναγεννήσεως, λ.χ. τοΰ 
Giordano Bruno. Είναι όμως γεγονός ότι δεν τον απασχολεί κριτικώς τό 
των δυνατοτήτων καί τών ορίων τής γνώσεως ή των σχέσεων γνώσεων καί 
πίστεως. Τό κεντρικόν πρόβλημα τής φιλοσοφίας τοΰ Πλήθωνος είναι όντο
λογικόν καί οΰχί κριτικόν. Συνίσταται δέ εις τοϋτο, τίς είναι ή ουσία τοΰ 
κόσμου, ήτις αποτελεί τό αντικείμενου καί έν ύστατη αναλύσει τον λόγον 
ύπάρξεως τής γνώσεως. 'Ο Πλήθων ταυτίζει την ουσίαν ταΰτην προς τάς 
πλατωνικός ιδέας. Παρατηρεί δέ ότι ή αριστοτελική όίποψις περί τής ύλης 
τεινοΰσης προς την μορφήν προϋποθέτει ταυτας, έστω καί αν δ ’Αριστοτέ
λης αρνεΐται τήν υπαρξίν των.

’Ενταύθα δ σ. 157 -164 δ σ. αναλύει διά μακρών τον τρόπον καθ’ όν 
δ Πλήθων προσπαθεί νά άνασκευάση τήν ’Αριστοτελικήν κριτικήν τής 
Πλατωνικής ιδεοκρατίας. Έκ τής προσπάθειας αυτής τοΰ Πλήθωνος ιδιαι
τέρως άξιον έξάρσεως, κατά τον σ., είναι τό ότι δ φιλόσοφος έπανέφερεν είς 
τήν επιφάνειαν τον αληθή ’Αριστοτέλη άπαλλάξας αυτόν από τάς προσθήκας 
τής μεσαιωνικής σχολαστικής σκέψεως. ’Επίσης τό ότι έφήρμοσε προς τοϋτο 
αυστηρόν καί όλως άσηνήθη διά τήν εποχήν του φιλολογικήν καί φιλοσο
φικήν μέθοδον ερμηνείας.

’Από τής άπόψεως αυτής είναι λίαν χαρακτηριστικός δ τρόπος καθ’ όν 
δ Πλήθων, έν τή προσπαθείς αΰτοϋ όπως απόδειξη είς τον Σχολάριον ότι 
ή διδασκαλία τοΰ Άριστοτέλους περί πρώτου κινοΰντος είναι ασυμβίβαστος 
προς τήν Χριστιανικήν ά'πσψιν περί Θεοΰ, δημιουργοΰ τοΰ σΰμπαντος, παρα
τηρεί ότι δ Σχολάριος παρενόησε τήν έννοιαν τής αρχής παρ’ Άριστοτέλει 
καί εκτείνεται είς λεπτοτάτην άνάλυσιν τής έννοιας ταΰτης ( βλ. σ. 181 -182 
τοΰ έργου).

Έκκινών από τήν Πλατωνικήν ιδεοκρατίαν καί άρνοΰμενος τήν σχολα
στικήν σκέψιν μέ τήν έκ τοΰ Άριστοτέλους είλημμένην λογικήν δομήν της, 
δ Πλήθων προχωρεί εις τον καθορισμόν έξ έπόψεως φιλοσοφικής τών 
κυριωτέρων τοΰ «ελληνισμοΰ», τοΰ όποιου έπιδιώκει τήν άνασΰστασιν. 
Τάς άρχάς αυτός αναλύει δ σ. είς τό Πέμπτον Κεφάλαιον τοΰ έργου « Τά 
δόγματα τοΰ Ελληνισμοΰ». ’Εκ τών αρχών αυτών τοΰ « Ελληνισμοΰ » 
κυριωτάτη είναι ή πίστις είς τήν Ειμαρμένην. Τήν περί Ειμαρμένης πίστιν 
θεωρεί ό Πλήθων ως άνήκουσαν είς τάς κοινάς έννοιας, κρίνει δέ λίαν 
αΰστηρώς τήν παρά τφ Άριστοτέλει άρνησίν της. Τό νά αρνεΐται τις τήν 
Ειμαρμένην, λέγει δ Πλήθων, είναι ωσάν νά δέχεται ότι τό Θειον ένεργεΐ 
άκανονίστως καί άσκόπως. Απεναντίας τό Θειον ταυτίζεται μέ τήν από
λυτον τελειότητα, σκοπός δέ τοΰ ανθρώπου είναι ή κατά τό δυνατόν μίμησίς 
του. Η αίσιοφροσόνη αυτή τοΰ Πλήθωνος είναι ή δευτέρα αρχή τοΰ 
« Ελληνισμοΰ » του.

Ο πλατωνισμός τοΰ Πλήθωνος ώφειλε νά δδηγήση τοΰτον εις τον
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μονοθεϊσμόν. Πράγματι τοΰτο συνέβη. Έν τοΰτοις ό μονοθεϊσμός τοΰ 
Πλήθωνος δεν άντιτίθεται εις μίαν πολυθεϊστικής τάσεως άντίληψιν περ'ι 
ιεραρχίας θείων ό'ντων. Ό Πληθών πιστεύει, όπως ακριβώς προ αύτοΰ 6 
Πλούταρχος, δ Πορφΰριος και ό Ίουλιανός, δ'τι είναι δυνατόν να παρεμβλη
θούν μεταξύ τοΰ Υπέρτατου ’Όντος κα'ι τής Δημιουργίας ενδιάμεσα ό'ντα. Τά 
ό'ντα ταϋτα διαφοροποιούν την Δημιουργίαν ως απορρέει εκ τοΰ Υπέρτατου 
’Όντος και παραδίδουν εις αυτήν την τελικήν μορφήν της.

Συνεπής οπαδός τοΰ Πλάτωνος φαίνεται ό Πληθών εις τήν περί κακοΰ 
άντίληψίν του. Ό Πληθών δεν δέχεται τήν ΰπαρξιν δντολογικοΰ άλλα μόνον 
ηθικού κακοΰ. Τό κακόν απορρέει μόνον έκ τής πράξεως τοΰ ανθρώπου· 
Ή άντίθεσις προς τον ’Αριστοτέλη, ό όποιος δέχεται δτι τό καλόν καί τό 
κακόν είναι αυθύπαρκτοι ποιότητες καί δτι καλόν είναι δ τι συμφωνεί προς 
τήν φυσικήν λειτουργίαν καί σκοπιμότητα οίουδήποτε ό'ντος, κακόν δέ τό 
αντίθετον, είναι πλήρης.

Μέ ιδιαιτέραν οξύτητα τίθεται τό πρόβλημα τής ελευθερίας, κυρίως 
λόγφ τής πίστεως τοΰ Πλήθωνος εις τήν Ειμαρμένην. Κατά τον σ. ή πίστις 
αΰτη δεν δύναται να συμβιβασθή μέ μίαν αξιολογικήν ή κανονιστικήν άντί
ληψιν περί ηθικής, ήτις προϋποθέτει θεμελιωδώς τήν ιδέαν τής ελευθερίας. 
Έν τούτοις δ Πλήθων δεν άρνεΐται τήν ιδέαν τής ελευθερίας. Παρατηρεί 
δμως δτι ή ελευθερία τοΰ ανθρώπου δεν έγκειται εις τό δτι είναι οΰτος 
δήθεν ανεξάρτητος καί αδέσμευτος από πάσης εξωτερικής έπιδράσεως, δτι 
έχει απεριόριστον δυνατότητα εκλογής εις τήν πράξιν. Ή ελευθερία διά τον 
άνθρωπον, κατά τον Πλήθωνα, συνίσταται εις τό δτι πράττει πάντοτε έν 
συνειδήσει, μή ών ετεροκίνητος, έστω καί αν ή συνείδησις τοΰ ανθρώπου 
δέν είναι έλευθέρα. 'Υπάρχει ίσως ανάγκη άλλ’ ούχί καί δουλεία. 'Ως όρθώς 
παρατηρεί δ σ. (σ. 241) παρομοίαν τοποθέτησιν τοΰ προβλήματος τής ελευ
θερίας ανευρίσκει τις εις πολλά των νεωτέρων φιλοσοφημάτων.

Ό Πλήθων δμως δέν είναι μόνον φιλόσοφος αλλά καί ιδρυτής θρησκείας. 
'Ως τοιοΰτος εξετάζεται εις τό έ'βδομον κεφάλαιον τοΰ έργου τό φέρον τον 
καντιανής έμπνεύσεως τίτλον « Ή θρησκεία εντός των πλαισίων τοΰ δρθοΰ 
λόγου ».Ή θρησκεία τοΰ Πλήθωνος είναι καθαρώς λογοκρατική μή άφιστα- 
μένη έν πολλοϊς τοΰ deismus των χρόνον τοΰ δυτικού διαφωτισμοΰ. Ό Χρι
στιανισμός καταδικάζεται διότι δέν άνταποκρίνεται έπαρκώς προς τά αιτή
ματα τοΰ καθαρού λόγου. Τοΰτο δέ διότι διδάσκει δτι αί προοπτικοί τής 
θείας βουλήσεως είναι ανεξιχνίαστοι διά τον άνθρωπον. Ό Πλήθων επίσης 
καταδικάζει έν τφ Χριστιανισμοί τό δτι αποδίδεται υπερβολική σημασία εις 
τά αποτελέσματα τής προσευχής. Τοΰτο συνεπάγεται τήν άντίληψίν δτι τό 
Θειον είναι «στρεπτόν», ένφ κατ’ άλήθειαν τά βουλήματά του ταυτίζονται 
μέ αυτούς τούτους τούς αιωνίους νόμους τοΰ Σύμπαντος. Συνεπώς δέν είναι 
δυνατόν νά μεταβάλλωνται κατά τάς έκάστοτε έπικλήσεις τοΰ άνθρώπου.

24 - 1 -1957
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Ό ορθολογισμός της Θρησκείας τοϋ Πλήθωνος είναι αισθητός εις τάς 
πολυθεϊστικάς και άστρολατρικάς του αντιλήψεις. Ύπό τήν αστρολατρείαν 
καλύπτεται ή λατρεία τής αιωνιότητος καί υπό τον πολυθεϊσμόν ή λατρεία 
τών διαφόρων ποιοτήτων καί κατηγοριών τοΰ ό'ντος. Ό σ. παραθέτει εν 
σ. 224 λίαν ενδιαφέροντα σχετικόν πίνακα αντιστοιχίας αρχαίων θεών καί 
όντολογικών κατηγοριών ή φυσικών δυνάμεων. Ένοεΐται ότι προς τον ορθο
λογισμόν τών περί θρησκείας δοξασιών του άνταποκρίνονται απολύτως καί 
αί καθαρώς λατρευτικοί αντιλήψεις τοϋ Πλήθωνος.

Έλέχθη ότι ή σκέψις τοΰ Πλήθωνος αποτελεί προέκτασιν τής υπό τοϋ 
Πρόκλου καί τοΰ Ίουλιανοΰ διαμορφωθείσης πνευματικής παραδόσεως. 
Τοΰτο κατά τον σ. δεν είναι απολύτως ορθόν διότι ως είναι εμφανές, καί 
ως απέδειξαν αί έρευναι τοΰ Biclez ιδία, εις τάς περί τήν θρησκείαν δοξα
σίας τοΰ Ίουλιανοΰ υπάρχει διάχυτος χαρακτήρ συναισθηματικής άναζητή- 
σεως, όστις απουσιάζει εξ ολοκλήρου από τήν θρησκείαν τοΰ Πλήθωνος. 
Δύναται όμως νά γίνη δεκτόν ότι ό Πλήθων είναι φορεύς μιας λανθανούσης 
καθ’ όλην τήν διάρκειαν τοΰ ίστορικοΰ βίου τών Βυζαντινών « ελληνιζού- 
σης» παραδόσεως, τής οποίας ό πλέον χαρακτηριστικός εκπρόσωπος υπήρξεν 
δ Ιωάννης ό Ιταλός. Τήν άποψιν αυτήν είχεν ήδη υποστηρίξει παλαιότερον 
δ Κ. Σάθας. Χωρών περαιτέρω δ σ. προσπαθεί, κυρίως δι’ δπωσοϋν βεβια
σμένης ερμηνείας χωρίων τών επιστολών τοΰ Βησσαρίωνος, Μ. ’Αποστόλη 
κ.ά., νά απόδειξη ότι δ Πλήθων είχε συστήσει μυστικήν «φρατρίαν» έλλη- 
νιζόντων, εις τήν δποίαν υποτίθεται ότι μετεϊχον οί άνδρες οΰτοι ( βλ. σχετ. 
σ. 308-316).

’Ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζει τό τελευταίου κεφάλαιον τοΰ έργου 
« Συναντήσεις εν Ίταλίφ » Φαίνεται ότι είναι όλως προβληματική ή θέσις 
τήν δποίαν έ'λαβεν ό Πλήθων κατά τάς συζητήσεις τής έν Φερράρα καί 
Φλωρεντίοι συνόδου. Είναι πιθανόν ότι τελικώς έτάχθη υπέρ τής Ένώσεως 
αλλά καθ όλην τήν διάρκειαν τών εργασιών τής Συνόδου υπεστήριξε τον 
Μάρκον τον Ευγενικόν. Τοΰτο δέ έ'πραξε κατά τον σ. διά λόγους πολιτικής 
σκοπιμότητος. Πιθανώς δ Πλήθων ένόμιζεν ότι μόνον πολιτική καιροσκο- 
πικής ούδετερότητος εις τον ανταγωνισμόν ’Οθωμανών καί Δυτικών θά 
έσωζε τον Ελληνισμόν. Πλήρης ταύτισις μέ τήν Δύσιν θά ήγεν εις απρο
κάλυπτου εχθρότητα έναντι τών ’Οθωμανών. Έφ’ ω καί έκρινε δυσμενώς, 
αν καί μέ πολλήν επιείκειαν, τάς απόψεις ωρισμένων ενωτικών μαθητών του, 
ώς δ Βησσαρίων κ.ά. 'Ο σ. όμως δέν εξηγεί διατί έν τοιαύτη περιπτώσει 
δ Πλήθων μετεστράφη έν τέλει υπέρ τής Ένώσεως.

Πιθανώς δ Πλήθων είχεν αναπτύξει καί προσωπικός σχέσεις μετά τινων 
’Ιταλών ’Ανθρωπιστών, ιδίως τοΰ Λαυρέντιου Valla κ.α. Κατά τον σ. τό 
γνωστόν έργον τοΰ Πλήθωνος « Περί ών Πλάτων προς ’Αριστοτέλη διαφέ- 
ρεται» αποβλέπει εις τό νά καταστή οΰτος αρεστός εις τούς κύκλους τών
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πλατωνιζόντων ανθρωπιστών τής ’Ιταλικής ’Αναγεννήσεως. Τό περιεχόμε- 
νον τοΰ έργου τοΰτου εν πολλοϊς συμπίπτει προς την περί Άριστοτέλους 
κρίσιν τοΰ Πετράρχου, καθ’ ήν αί θεωρίαι τοΰ Άριστοτέλους καταλήγουν 
έν τελεί εις τον αθεϊσμόν καί τον υλισμόν.

Έν συμπεράσματι τονίζεται ότι αί ίδέαι τοΰ Πλήθωνος έπέδρασαν 
σημαντικώς επί τής σκέψεως τής ’Αναγεννήσεως καί των μετέπειτα χρόνων. 
Ή έπίδρασις όμως οΰτη ήτο μάλλον έμμεσος καί δεν θά πρέπει να κριθή 
έκ τής ρητής μνείας ιδεών τοΰ Πλήθωνος εις τα συγγράμματα τών συγχρό
νων ή τών μεταγενεστέρων. Περιωρίσθη δε σημαντικώς κατά τον σ. υπό 
τής απολύτου προσηλώσεως τοΰ Πλήθωνος εις την πέραν τής Ειμαρμένης 
δοξασίαν. Οί πνευματοκρατικοί εκπρόσωποι τής Δυτικής διανοήσεως, οί 
όποιοι κατά τεκμήριον θά ήσαν οί πλέον ευαίσθητοι εις τήν έπίδρασιν τοΰ 
Πλήθωνος, δεν ήτο δυνατόν νά δεχθούν ευκόλως τήν ά'ποψιν αυτήν.

Έν τελευταίρ αναλύσει μολονότι δέχεται τήν πλατωνικήν θεωρίαν τών 
’Ιδεών καί μολονότι έψεξε τον ’Αριστοτέλη διότι εμελέτησε μάλλον τάς 
πραγματικάς μορφάς ή τήν λογικήν ουσίαν τού ό'ντος, ό Πλήθων είναι κατά 
τό πνευματικόν του ήθος μάλλον τού Άριστοτέλους ή τού Πλάτωνος μαθη
τής. Εγγύτερον προς τον Αριστοτέλη ή τον Πλάτωνα φέρει τον Πλήθωνα 
ή καθαρώς λογοκρατική θετικιστική υφή τής σκέψεώς του.

Ούδεμία γεννάται αμφιβολία ότι τό έργον τοΰ Masai θά άποβή πολύτι
μον τόσον διά τον ειδικόν βυζαντινολόγον όσον καί διά τύν μελετητήν τής 
σκέψεως τών χρόνων τής Αναγεννήσεως καί τής μετ’ αυτήν περιόδου. ’Ιδιαι
τέρως άξιον έξάρσεως είναι τό ότι αναλύονται μετ’ ακρίβειας τά προβλήματα 
τά όποια θέτει ό Πλήθων καί αί κατευθύνσεις διά τήν λύσιν των τάς 
οποίας διέγραψεν ουτος. Άπό είδικωτέρας φιλολογικής σκοπιάς αποκτά ό 
μελετητής τοΰ έργου ακριβή συνείδησιν τών ποικίλων φιλολογικών προβλη
μάτων, χειρογράφου παραδόσεως, έκδόσεως, ερμηνείας, επιδράσεων κ.λ.π. 
τά όποια θέτει τό έργον τοΰ Πλήθωνος. Έν προκειμένιρ όλαι σχεδόν αί 
υποσημειώσεις τοΰ έργου θά ήσαν έξόχως διαφωτιστικαί.

Βεβαίως θά ήδύνατό τις νά διατύπωση επιφυλάξεις τινας ως προς τήν 
διάταξιν τών παραγράφων κ.λ.π. τοΰ έργου. Έπί παραδείγματι ή περί 
πολυθεϊσμοΰ τοΰ Πλήθωνας παράγραφος θά είχε μάλλον τήν θέσιν της εις 
τό περί Θρησκείας τοΰ Πλήθωνος κεφ. ή εις τό παρά ’Ιδεαλισμού κεφ. 
Συναφώς δύναται νά παρατηρηθή ότι αί πολλαί καί οΰχί πάντοτε διαφωτι- 
στικαί παρεκβάσεις τοΰ έργου δίδουν εις τον μελετητήν τήν αΐσθησιν πλα- 
τυασμοΰ τίνος. Αχ. αί εν σ. 208 γενικαι θεωρήσεις περί τής θέσεως τής 
ελληνικής μυθολογίας έν τή νεωτέρα Δυτικοευρωπαϊκή Λογοτεχνίρ έν σχέ- 
σει προς τον Πολύ θεϊσμόν τοΰ Πλήθωνος, ή τά περί πρωτοτυπίας καί 
ψιττακισμού τών Βυζαντινών όμοΰ μετά τών αντιλήψεων τοΰ Brunetiere
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περί ιδιοτυπίας έν σχέσει προς την θεωρίαν των κοινών εννοιών (βλ. σ. 
142), θά ήδΰναντο να λείπουν άζημίως. 'Ορισμένοι δέ παραλληλισμοί μέ 
γεγονότα καί διανοητάς τών νεωτέρων χρόνων (λ.χ. έν σ. 98 ένθα ό Πλη
θών από τής άπόψεως τής φιλοσοφίας τής 'Ιστορίας παραλληλίζεται προς 
τον Nietzsche) δεν φαίνεται νά ενισχύουν σημαντικώς τον μελετητήν τής 
σκέψεως τοΰ Πλήθωνος εις την προσπάθειαν του προς κατανόησίν της.

Πάντως αί λεπτομερειακά! αυταί άνεπάρκειαι τοΰ έργου, αί δποΐαι 
άλλωστε εΰχερώς θά ήδΰναντο νά λείψουν από ένδεχομένην β' έκδοσιν, 
ουδόλως μειοΰν την αξίαν του. Θά έδει δέ νά ευχηθή τις όπως το έργον 
τοϋτο μή μελετηθή μόνον υπό τών είδικών βυζαντινολόγων καί τών ιστο
ρικών τής φιλοσοφίας, προς τούς οποίους άμεσώτερον απευθύνεται.
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