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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-
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στου έργου τοΰ συγγραφέως περ'ι της «φιλοσοφίας τοϋ Σπινόζα», εν τφ όποίφ 
καταδεικνύεται ή διά τοΰ 'Εβραίου τούτου φιλοσόφου έπελθοΰσα κατά τον 
ΙΖ' αιώνα πνευματική έπανάστασις, δΓ ής, εν άντιθέσει προς την έπικρατή- 
σασαν από τοΰ Φίλωνος και διά τοΰ Φίλωνος μακραίωνα παράδοσιν, άπε- 
χωρίσθη ή θρησκευτική φιλοσοφία από τής θρησκευτικής πίστεως.

Έν τφ μετά χειρας έ'ργφ εξετάζεται άφ’ ενός τό φιλοσοφικόν εργον τοΰ 
μεγίστου τούτου έλληνιστοΰ "Ιουδαίου, οστις άνέλαβε πρώτος τον γιγάντιον 
άθλον τοΰ συμβιβασμοΰ τής θείας άποκαλυψεως μετά τής ανθρώπινης σοφίας, 
άφ’ ετέρου δέ ή έπίδρασις τής φιλοσοφικής αυτοΰ σκέψεως κατά τους επομέ
νους 17 αιώνας, ου μόνον έπί τήν ιουδαϊκήν, αλλά και επί τήν χριστιανικήν 
καί τήν μωαμεθανικήν φιλοσοφίαν, έπίδρασις εξακολουθούσα καί μέχρι τών 
ημερών ημών, διά μέσου μάλιστα τής φιλοσοφίας Θωμά τοΰ Άκυνάτου.

Τό δλον έργον διαιρείται εις 14 κεφάλαια, εν οις εξετάζεται ή θέσις τοΰ 
Φίλωνος εν τφ έλληνιστικφ Ίουδαϊσμφ, ή σχέσις αυτοΰ προς τήν ελληνικήν 
φιλοσοφίαν καί τήν Παλαιάν Διαθήκην, ή επί τής γραφής στηριζομένη θρη
σκευτική αυτοΰ πίστις καί ή περί Θεοΰ, περί δημιουργίας τοΰ κόσμου, περί 
Λόγου, περί ψυχής, περί αγγέλων, περί θαυμάτων, περί προφητείας, περί 
γνώσεως, περί ηθικής καί περί πολιτικής διδασκαλία αυτοΰ. Έν τφ άκρο- 
τελευτίφ κεφαλαίφ άνακρίνεται τί τό νέον υπάρχει έν τφ φιλοσοφική) έργφ 
τοΰ Φίλωνος, έν δε τή έπί μέροις εξετάσει τών διαφόρων κεφαλαίων τής 
διδασκαλίας αυτοΰ δεν παρέλιπεν ό πολυμαιθέστατος καί κριτικός συγγραφέας 
νά ύποδεικνύη τά υπό τοΰ ανδρός τούτου προσκομισθέντα εις τήν ιστορίαν 
τής φιλοσοφικής σκέψεως νέα στοιχεία. Έπακολουθοΰσι βιβλιογραφικά! 
σημειώσεις καί πίνακες τών έν τφ παρόντι έργο) χρησιμοποιούμενο))' χωρίων 
τής Γραφής, τοΰ Φίλωνος, τών αρχαίων Ελλήνων καί Λατίνων, τών ’Ιου
δαίων, τών Χριστιανών, έτι δε καί τών Μο)αμεΟανών συγγραφέων, ώς καί 
πίναξ πραγμάτων καί ονομάτων.

Ή έξέτασις τής φιλοσοφικής διδασκαλίας τοΰ Φίλωνος έν τε τή σχέσει 
αυτοΰ προς τήν παλαιοτέραν καί τήν σύγχρονον ελληνικήν καί ιουδαϊκήν 
φιλοσοφίαν καί πρύς τήν Παλαιάν Διαθήκην καί έν τή έξελίξει, ώς καί έν 
τή έπιδράσει αυτής επί τής μεταγενεστέρας θρησκευτικής φιλοσοφίας, είναι 
διονυχιστικωτάτη, στηριζομένη έπί έμβριθοΰς μελέτης τών πηγών καί τής 
ύπαρχούσης πλούσιας βιβλιογραφίας. Ή μνημονευθεΐσα εΰρυτάτη έπίδρασις 
τοΰ Φίλωνος έπί τήν μεταγενεστέραν φιλοσοφικήν σκέψιν μέχρι τοΰ Σπινόζα, 
συμπεριλαμβανομένης καί τής ιουδαϊκής καί μωαμεθανικής, έξετάζεται έν τή 
τελευταία παραγράφφ έκάστου κεφαλαίου, φέροντος τήν επιγραφήν conclu
sion, influence, anticipation. Τό δέ τελικόν συμπέρασμα τής όλης έμβρι- 
θεστάτης έρεύνης τοΰ συγγραφέως έν τφ διτόμω τούτφ έργφ συνοψίζεται έν 
τφ τελεί τοΰ ακροτελεύτιου κεφαλαίου (II, σελ. 460), εις τό δτι τό υπό τοϋ 
Φίλωνος δημιουργηθέν νέον έν τή Ιστορία τής φιλοσοφίας, είναι δτι αυτός
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είναι ό δημιουργός τής θρησκευτικής εκείνης φιλοσοφίας, ήτις εκυριάρχησεν 
εν τε τφ χριστιανικφ, τφ ίουδαϊκφ καί τφ μωαμεθανικφ κόσμιρ επί 17 
δλους αιώνας, ως καί τό νεον εν τφ φιλοσοφικφ έργφ τοϋ Σπινόζα είναι 
οτι άνέτρεψε τό εργον τοΰ Φίλωνος.

Τοιοΰτον εν άδρομερεστάτη περιλήψει τό περιεχόμενον τοϋ παρόντος 
δίτομου συγγράμματος, δπερ, αποτελούν τό ά'ριστον καί διεξοδικώτατον εργον 
περί τοΰ Φίλωνος, είναι χρησιμώτατον, ου μόνον εις τον μελετητήν τής ιστο
ρίας τής φιλοσοφίας, άλλα καί εις τον θεολόγον καί τον ηθικολόγον καί τον 
κοινωνιολόγον καί τον θρησκειολόγον καί εις τον ιστορικόν εν γένει.

Π. I. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ2

Γεωργίου Α. Μέγα, Ή 'Ελληνική οικία. 'Ιστορική αυτής έξέλιξις και 
σχέσις προς τήν οίκοδομίαν άλλων λαών τής Βαλκανικής. Σελίδες 133 
μετά 18 πινάκων και 75 εικόνων εκτός κειμένουΕκδοαις Υπουργείου 
'Ανοικοδομήσεως, άρ. 37.

Ό συγγραφεϋς δυναται να θεωρηθή ως δ κατ’ εξοχήν ερευνητής τής 
λαϊκής κατοικίας οϋχί μόνον δια τήν Ελλάδα,· άλλα καί τήν Ελληνικήν χερ
σόνησον γενικώτερον. ’Έχει έκδώσει ήδη τάς Θρακικάς οικήσεις, τάς Θεσσα- 
λικάς οικήσεις, τάς οικήσεις τής Λήμνου, τήν Λαϊκήν κατοικίαν τής Δωδε- 
κανήσου. Ώς εκ των παραπομπών του φαίνεται, έχει άνεκδότους καί άλλας 
όμοιας εργασίας.

Εις τό υπό κρίσιν βιβλίον δ συγγραφεϋς μελετά κατά πρώτον τήν Ελλη
νικήν λαϊκήν κατοικίαν, εν συνεχεία δ’ ερευνά καί τάς κατοικίας τών πέριξ 
λαών, προς ας άναζητεΐ να διαπιστώση δμοιότητας ή διαφοράς. Εξετάζει 
άρκουντως εκτενώς τήν Βουλγαρικήν οικίαν, άκολοϋθως τήν Γιουγκοσλαβικήν 
καί έν τελεί τάς οικήσεις τών ’Αλβανών.

Ό κ. Μέγας είναι επιστημονικώς κατηρτισμένος καί πρακτικώς εξησκη- 
μένος ερευνητής ό'σον ίσως πολύ ολίγοι εν τφ προκειμένη) θέματι. Αί περι- 
γραφαί του είναι βραχεϊαι, άκριβεΐς καί στοχάζονται πάντοτε τών κυρίων 
χαρακτηριστικών. Είναι βεβαίως πάντοτε δ λαογράφος ερευνητής, άλλ’ έχει 
ήδη προσαποκτήσει καί τό μέγιστον ίσως μέρος τοϋ είδικοΰ όφθαλμοϋ τοϋ 
άρχιτέκτονος. Είναι δέ εύτϋχημα, δτι εις τό παρόν βιβλίον τά σχέδια έχουσιν 
εκτελεσθή, μερίμνη τοϋ 'Υπουργείου Άνοικοδομήσεως, υπό τοϋ κ· Σ. Σκέ- 
περς. Οϋτω τό βιβλίον παρουσιάζεται εξαιρετικώς άρτιον, πράγμα οϋχί σΰνη- 
θες εις τα τοιούτου είδους βιβλία, τά άπαιτοϋντα συνεργασίαν πλειόνων 
ειδικών.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Eros W 23
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