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Π. Γ. ΦΟΤΓΙΑ, Ή περί του ανθρωπίνου σώματος διδασκαλία των 'Ορ

θοδόξων Χριστιανικών πηγών, 'Αθήναι 1977, σσ. 159. 

Ή εργασία αΰτη αποτελεί άξιόλογον συμβολήν εις την κατανόησιν της ορθο
δόξου χριστιανικής διδασκαλίας περί του ανθρωπίνου σώματος, ως αΰτη διατυ-
ποΰται εις την Πάλαιαν και Καινήν Διαθήκην και εις τά συγγράμματα των απο
λογητών, των πατέρων και λοιπών εκκλησιαστικών συγγραφέων της Χριστιανι
κής θρησκείας. 

Είς το πρώτον κεφάλαιον (σσ. 6 - 2 8 ) αναλύονται οι βασικοί δροι του θέμα
τος : τί καλείται άνθρωπος, σαρξ, σώμα, ψυχή και πνεύμα, καΐ εκτίθεται ή ση
μασία ην δίδουν αί ίεραί πηγαί είς τους δρους τούτους. Εις το δεύτερον κεφάλαιον 
(σσ. 39—33) αναπτύσσονται τα περί πνευματικού ή προπτωτικοΰ σώματος, ως 
και περί του χοϊκοΰ τοιούτου. Εις το τρίτον κεφάλαιον (σσ. 34—45) γίνεται ανα
φορά είς τήν φύσιν τών πρωτοπλάστων, οϊτινες έδημιουργήθησαν υπό του Θεού 
εξ ευτελούς ΰλης, τής γης, αλλ' έπροικίσθησαν μεθ' Ολων τών τελειοτήτων. Είς το 
τέταρτον κεφάλαιον (σσ. 46—77) αναλύεται το χωρίον Α. 26—27 τής Γενέσεως 
και κατονομάζονται τα άπαρτίζοντα τήν προνομιακήν κατάστασιν του ανθρω
πίνου σώματος στοιχεία προ τής πτώσεως αύτου. Εις το πέμπτον κεφάλαιον 
(σσ. 78—94) γίνεται ευρύς λόγος περί Παραδείσου. Το έκτον κεφάλαιον (σσ. 95— 
106) αναφέρεται εις τους αγγέλους και τήν φύσιν αυτών, οίτινες, ώς ή ψυχή 
του άνθρωπου, είναι αθάνατοι και έ'χουν το αγαθόν ουχί 'φύσει' άλλα 'χάριτι'. 
Είς το έβδομον και δγδοον (σσ. 107—134) συζητείται το χοϊκον σώμα, ή ουσία 
και οι χαρακτήρες τής πτώσεως ώς και ή άνικανότης έπαναγωγής αύτου είς τήν 
άρχέγονον κατάστασιν. Έ ν τέλει άκολουθϊΐ κεφάλαιον περί Δερματίνων Χιτώνων, 
εφ' όσον το θέμα τούτο ευρίσκεται έν στενή σχέσει προς το καθ' δλου άντικεί-
μενον του βιβλίου. 

Ή εργασία αΰτη καλύπτει πράγματι υπάρχον κενόν είς τήν σύγχρονον θεολο-
γικήν γραμματείαν και προσφέρει είς τον ένδιαφερόμενον έρευνητήν πλουσιώτατον 
ύλικόν, άπ' ευθείας εκ τών πηγών τής χριστιανικής πίστεως, δια περαιτέρω θεώ-
ρησιν και μελέτην του δλου θέματος. 

Γ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΜΥΛΩΝΑ : «Το δυτικό ν νεκροταφεΐον τής Έλ€υσΐνος». 
Τόμος Α (κείμενον), σσ. ιθ'-)-357 και τέσσαρες έ'γχρωμοι πίνακες εν αρχή, 

τόμος Β (κείμενον), σσ. ιε'—1-355, τόμος Γ (πίνακες), σσ. λθ', πιν. Α—Ι, 

Κ,Λ,Μ, 1—438, 'Εν 'Αθήναις 1975 (Βιβλιοθήκη τής έν 'Αθήναις 'Αρχαιο

λογικής Εταιρείας, αριθ. 81). 

'Η τρίτομος αΰτη έ'κδοσις τής γεραράς έν 'Αθήναις 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 
το μέν προσθέτει ενα εισέτι κρίκον εις τήν μακράν άλυσιν τών λαμπρών της εκδό
σεων το δε αποτελεί το επιστέγασμα τής τεσσαρακονταετούς περί το Ιερόν Τελε-
στήριον, περί τά εκτεταμένα νεκροταφεία (προϊστορικών και Ιστορικών χρόνων) 
και τήν προϊστορικήν πόλιν του Κελεου ενασχολήσεως του ακαδημαϊκού Γεωργίου 
Μυλωνά, ό όποιος, αρχικώς ώς συνδιευθυντής (1931—34) μετά του αειμνήστου 


