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κατ’ έτος οί νέοι δημογέροντες, οί άλλως δεπουτάτοι καλούμενοι, άνελάμβανον 
τά καθήκοντα των, έδιδον τον δ'ρκον «δπως τά βραμεν, έτσι θά τάφήκωμεν», 
τά τοπικά τουτέστιν έθιμα.

ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΑΡΟΥ

Μ ilt ο η V. A η a s I ο s, Pletho’s Calendar and Liturgy (Dumbar
ton Oaks Papers, number 4, Harvard University Press, Cambridge 
Massachussets 1948, οελ. 185 - 305).

Πρόκειται ένταϋθα περί δυο περισπούδαστων πραγματειών, ας ό έν ’Αμε
ρική ομογενής καθηγητής κ. Μίλτων Άνάστος άφιεροΐ εις τήν ερευνάν περί 
τοϋ περίφημου Έλληνος άνθρωπιστοΰ τοΰ φθίνοντος μεσαιωνικού Ελληνι
σμόν Γεωργίου Γεμιστού, τοΰ αΰτοκληθέντος Πλήθωνος (1355-1452). Έν 
μέν τή πρώτη πραγματεία, τή καί μεγαλύτερα, υπό νέον φως καί επί τή 
βάσει των σωζομένων λειψάνων τοΰ καέντος μεγίστου των έργων τοΰ Πλή
θωνος «Νόμοι» (έκδοσις Alexander), εξετάζεται τό λίαν ενδιαφέρον ζήτημα 
περί τοϋ χρονολογικού και λειτουργικόν συστήματος τοΰ σοφωτάτου, άλλα 
καί έκκεντρικωτάτου τοΰτου άνδρός, δστις, βαίνων επί τά ίχνη τοΰ αύτοκρά- 
τορος Ίουλιανοΰ, συνέλαβε τό οΰτοπιστικόν σχέδιον νά άντικαταστήση τον 
Χριστιανισμόν διά νέας θρησκείας, κράματος ελληνικών καί ανατολικών θρη
σκευτικών καί φιλολογικών καί δή καί χριστιανικών ιδεών, μετά χριστιανι
κών λειτουργικών στοιχείων καί χριστιανικής ορολογίας. Τό ημερολογιακόν 
σύστημα τοΰ Πλήθωνος εξετάζεται από πάσης πλευράς καί μετά πάσης έμβρι- 
θείας (πηγαί, σεληνοηλιακόν έτος, παρεμβολαί, ήλιοτρόπιον, χειμερινόν ήλιο- 
στάσιον, μήνες, έβδομάς, ημέρα, έορταί). ’Επίσης δ’ επισταμένως εξετάζονται 
καί αι υπό τοΰ Πλήθωνος θεσπιζόμενοι λειτουργικοί διατάξεις, προσευχαί 
καί αυτή ή θρησκευτική μουσική. Ή έξέτασις τών πραγμάτων είναι διονυ- 
χιστική, γινόμενη υπό τό άπλετον φώς τής ερεΰνης τών πηγών, από τών 
οποίων ήντλησεν ό ΓΙλήθων, πηγών προ παντός αρχαίων ελληνικών, αλλά 
καί χριστιανικών καί βήμα προς βήμα καταδεικνύεται ή επί τον Πλήθωνα 
ζωηροτάτη επίδρασις τοΰ λειτουργικοΰ βίου τής ορθοδόξου ’Εκκλησίας. Καί 
ταΰτα παρά τήν υπό τοΰ Πλήθωνος αποφυγήν πάσης ρητής μνείας τοΰ Χρι- 
στιανισμοΰ εν τφ προδηλωθέντι βιβλίιρ καί παρά τήν προς τούς «σοφιστάς» 
(ως άποκαλεΐ τούς Χριστιανούς) απέχθειαν αύτοΰ. ’Αξία πάσης έξάρσεως 
ή ένημερότης τοΰ συγγραφέως προς τήν ύπάρχουσαν πλουσιωτάτην γραμμα
τείαν, ένημερότης ουσιαστική, μή έπεκτεινομένη δμως καί μέχρι τών σχετι
κών ελληνικών εργασιών τής τελευταίας δεκαπενταετίας, οιαι είναι τοΰ
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Γ. Σωτηρίου ή Χριστιανική και Βυζαντινή αρχαιολογία (1941), τοΰ Π. Τρεμ- 
πέλα (1937) αί Τρεις λειτουργίαι καί οί τόμοι των Επετηρίδων τής Εται
ρείας των Βυζαντινών Σπουδών καί τής Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας.

Έν δε τή β' πραγματεία (σ. 270-305) εξετάζεται το ουχ’ ήττον σπου- 
δαίον ζήτημα περί τής επιδράσεως τον Ίσλάμ επί τον Πλήγωνα, ήν έκθύ- 
μθ)ς δι’ επανειλημμένων δημοσιευμάτων αυτοΰ ύπεστήριξεν ό άραβιστής 
Franz Taschner, χωρίς να άφήση εν τισι σημείοις άνεπηρέαστον καί την 
ελληνικήν επιστήμην. 'Ο κ. Άνάστος άρνεΐται ουχί την καθ’ δλου γνωριμίαν 
τοΰ Πλήθωνος προς το Ίσλάμ, δυνατήν ου μόνον έν Άδριανουπόλει, άλλα 
καί έν αυτή τή Κωνσταντινουπόλει, άλλα την έπ’ αυτόν έπίδρασιν τοΰ Ίσλάμ, 
δεδομένης τής περιφρονήσεως καί τοΰ μίσους αυτοΰ προς τούς «βαρβάρους» 
Τούρκους. Την έντύπωσιν δέ ταΰτην είχε καί ό άγνωστος μεταφράστης τών 
«Νόμων» τοΰ Πλήθωνος εις τό αραβικόν, άναδεικνύων την «διαμετρικήν» 
άντίθεσιν τούτου προς τό Ίσλάμ. Την θεοίρίαν ταύτην τοΰ Taschner άντι- 
κρούει, παρακολουθών κατά πόδας καί καταπολεμών αυτήν δ πολυμαθής καί 
κριτικός συγγραφεύς, καταδεικνύων τήν έν τισιν έπιμάχοις σημείοις (μοιρο- 
λατρεία, πολυγαμία) έπίδρασιν μάλλον τών Ελλήνων συγγραφέων καί δή 
καί τών πλατωνικών, νεοπλατωνικών και στωϊκών ιδεών. Όρθώς δέ απορεί, 
πώς ή έπί τον Πλήθωνα έπίδρασις τοΰ Ίσλάμ διέφυγεν αυτούς τούς θανάσι
μους εκείνου εχθρούς, έν οις καί δ Γ. Σχολάριος.

Τοιοΰτον έν δλίγοις τό περιεχόμενον τών μετά χεΐρας δύο πραγματειών 
τοΰ κ. Άνάστου, διά τών οποίων πρέπει νά άνομολογήσω δτι προάγεται 
σημαντικώς ή έρευνα περί τής σπουδαιοτάτης προσωπικότητος καί τοΰ έργου 
τοΰ Πλήθωνος.

Π. I. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ

Η. A. Wo If s ο n, Philo. Foundations of religious philosophy in Ju
daism, Christianity and Islam. Volume I, σελ. XVI-\-462.Volume 
II, σελ. XVI-\-532. Second Printing. Cambridge, Massachussets. 
Harvard University Press. 1948.

To προκείμενον μνημειώδες έργον τοΰ διαπρεπούς έν τψ Πανεπιστημίφ 
τοΰ Harvard καθηγητοΰ τής εβραϊκής φιλολογίας καί φιλοσοφίας, αποτελεί 
τό έ'τερον τμήμα τοΰ μεγάλου έργου αυτοΰ, υπό τον τίτλον Structure and 
Growth of philosophic systems from Plato to Spinoza. Τής έμφανίσεως 
τοΰ έργου τούτου προηγήθη ή έν έτει 1934 δημοσίευσις τοΰ περισπουδά-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:11 EEST - 34.211.113.242


