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των καί ονομάτων (σ. 185—186), κατακλείουν το ενδιαφέρον και χρήσιμον 
τούτο βιβλίον. 

(Νέα Υόρκη) Δρ. Κ. Ν. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ, Th. Μ., Μ. Α., P h . D . 
Καθηγητής Πανεπιστημίου 

* * * 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΡΝΟΥ, « Νεοελληνική Σκέψις : Τρία Δοκίμια περί 
Φιλοσοφίας, Κριτικής της 'Επιστήμης, και 'Απόψεις περί της Φύσεως και 
του Προορισμού του 'Ανθρώπου». Belmont, Massachusetts : Institute for 
Byzantine a Modern Greek Studies, 1969, σελ. II, 115. Δεμ., $ 3.50. 

Tò άξιόλογον αυτό έγχειρίδιον, πρωτότυπον καΐ πρωτοπορειακόν εις τήν Άγγλι-
κήν γλώσσαν, του φίλου και γνωστού Καθηγητού της Φιλοσοφίας κ. Κωνσταντί
νου Καβαρνοΰ, καρπός εικοσαετούς επιστημονικής έρεύνης καί μελέτης του, απο
τελεί πολύτιμον όδηγον καί βοηθόν εις τήν όρθήν κατανόησιν καί έκτίμησιν της 
Νεοελληνικής πνευματικής, φιλοσοφικής, θεολογικής, επιστημονικής, φιλολογικής 
καί διανοητικής ιστορίας καί σκέψεως, άπο τών μέσων του 18ου αιώνος μέχρι 
σήμερον. 

Το πρώτον εκ τών τ ρ ι ώ ν δοκιμίων, άσχολούμενον μέ τά κυοιώτερα χαρα
κτηριστικά γνωρίσματα της Νεοελληνικής Φιλοσοφίας καί τήν έπίδρασιν της αρ
χαίας Ελληνικής καί Βυζαντινής Φιλοσοφίας έπ' αυτής, άπετέλεσεν διάλεξ<.ν του 
Καθηγητού κ. Καβαρνοΰ, δοθεΐσαν τήν 14ην Νοεμβρίου 1968 υπέρ τής έν Νέα 
"Υόρκη έδρευούσης ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, τήν οποίαν 
ϊδρυσεν ό υποφαινόμενος το 1967. 

Έκ τών τριών τούτων δοκιμίων μόνον το εν — καί τοΰτο τμηματικώς — έχει 
δημοσιευθή προηγουμένως. 'Αξία ιδιαιτέρας προσοχής καί συγχαρητηρίων είναι ή 
περί το τέλος (σελ. 95—107) παρατιθεμένη «'Εκλεκτική Βιβλιογραφία», ή οποία 
περιλαμβάνει αρκετά ενδιαφέροντα φιλοσοφικά έργα, κατ' άλφαβητικήν σειράν τών 
θεμάτων : Ι. Αισθητική. II. 'Επιστημολογία' III. 'Ηθική. IV. Ιστορία τήε Φι
λοσοφίας. V. Λογική. VI. Μεταφυσική. VII. Φιλοσοφία τής Παιδείας. VIII. 
Φιλοσοφία τής 'Ιστορίας. IX. Φιλοσοφία τής Θρησκείας. Χ. Φιλοσοφία τής 'Επι
στήμης. XI. Κοινωνική καί Πολιτική Φιλοσοφία. 'Ακολουθούν δ ύ ο Πίνακες, ό 
εις 'Ονομάτων, ό δε άλλος Θεμάτων (σελ. 109—115). 

Είναι έκδηλος ή δι' δλων τών σελίδων του έργου τούτου ευσεβής τάσις του θεο-
λογοΰντος φιλοσόφου Καθηγητού να τονίζη, επί τη βάσει τών πηγών βεβαίως, τήν 
άμεσον έξάρτησιν τής Νεοελληνικής Φιλοσοφίας έκ τής Βυζαντινής καί Ελληνο
χριστιανικής Παραδόσεως, προ πάντων δσον άφορδί τον προσανατολισμον ταύτης, 
ήτοι τον άνθρωποκεντρικον χαρακτήρα της διαποτιζόμενον καί διαμορφούμενον υπό 
τής Ελληνορθόδοξου καί Βυζαντινής 'Ανθρωπολογίας του «κατ' εικόνα καί καθ* 
όμοίωσιν» (σελ. 57) καί τής « Θ ε ώ σ ε ω ς » (σελ. 58). Οΰτως, ό αγαπητός 
κ. Καβαρνος συμπεραίνει 6τι «ή Νεοελληνική Φιλοσοφία δύναται να κατανοηθή 
κάλλιστα ως αδιάκοπος σ υ ν έ χ ε ι α τής Βυζαντινής Φιλοσοφίας μέχρι σήμερον, 
συνέχεια ήτις διετήρησεν, έν γενικαΐς γραμμαϊς, τον ύπαρξιακον προσανατολισμών 
καί τήν Όρθόδοξον Πνευματικότητα τών Βυζαντινών» (σ. 37). Έκεΐ, πάντως, 
Ινθα θά ήδύνατο να προκληθή ούκ όλίγη άντιλογία καί συζήτησις είναι το περί 
«Κριτικής τής Επιστήμης» δοκίμιον, εξετάζον τας σχέσεις μεταξύ επιστήμης καί 
γενικής παιδείας, εσωτερικής γνώσεως καί επιστημονικής γνώσεως, ηθικής καί 
επιστήμης, θρησκείας καί επιστήμης, καί τον έπιστημονικον ύλισμόν. Ξηρά επι
στημονική γνώσις ή αρνητικός «Ουμανισμός» παρουσιάζεται ώς απορριπτόμενος υπό 
πολλών Νεοελλήνων διανοουμένων καί ό Ν. Λούβαρης αναφέρεται ώς ύποστηρίζων 
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τά επιχειρήματα δτι : 1) Ή Επιστημονική γνώσις δεν είναι ή μόνη δυνατή μορφή 
γνώσεως. 2) Ή επιστήμη δεν είναι εις θέσιν να ρυθμίζη τήν ήθικήν καΐ πολιτι-
κήν ζωήν. 3) Ή επιστήμη δεν δύναται οΰτε να απόδειξη μήτε να άρνηθή τον 
κόσμον των άξιων και τήν ύπόστασίν του. Τέλος, δέον να σημειωθή δτι, τόσον ή 
σκέψις δσον και ή πέννα του φίλου Καθηγητού κ. Κ. Καβαρνου, είναι διαυγέ-
σταται ώς κρύσταλλον, βαθυστόχαστοι καΐ καλώς ένημερωμέναι καί άμφιλαφώς 
πεπαιδευμέναι. 

(Νέα Υόρκη) Δρ. Κ. Ν. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ, P h . D . 
Καθηγητής Πανεπιστημίου 

* 

MARGARETA LINDGREN, T h e P e o p l e of Py los , Part I : Prosopographical 

Catalogue of Individuals and Groups. Part II : The Use of Personal 

Designations and their Interpretation, Universitets biblioteket Uppsala 1973. 

Ι. Συνεπληρώθ/) πλέον του τετάρτου του αιώνος άφ' ής ό αείμνηστος Μ. 
Ventris άπεκρυπτογράφησε τήν Γραμμικήν Γραφήν Β. Τα κείμενα των ανακτορι
κών αρχείων καΐ άλλων διοικητικών καΐ οίκονομι*ών κέντρων προσέθΐσαν πλού-
σιον ύλικον εις τήν μελλοντικήν και τήν άλλην έρευναν. Ή αΰξησις του γλωσσι
κού υλικού ώδήγησεν είς τήν λεξικογραφίαν καΐ τώρα εις τήν κατάρτισιν του 
ονομαστικού των κατοίκων της Πύλου άπο την Margareta Lindgren. 'Ασφαλώς 
ή σπουδαία αυτή εργασία θά εδρη συνεχιστάς και δια τάς λοιπάς θέσεις, αϊ όποΐαι 
έδωσαν έπιγραφικον ύλικον της Γραμμικής Γραφής Β. "Ηδη ή συγγραφεύς έ'δω-
σεν ευρείας προεκτάσεις του κυρίως αντικειμένου της εργασίας της δια της ανα
φοράς εις ονόματα και τοπωνύμια πέραν εκείνων τα όποια καταχωρίζονται εις τάς 
πυλιακάς πινακίδας. 

Ή προσωπογραφία των κατοίκων της Πύλου έχει είς μεν τον πρώτον τόμον 
της μελέτης της Margareta Lindgren ιήν ακριβή και πιστήν ταυτότητα τών ονο
μάτων τών πυλιακών κειμένων, καταχωρισμένων κατ' άλφαβητικήν σειράν και 
συμπληρωμένων δια του αριθμού της πινακίδος, της θέσεως, αναφορών είς το 
κείμενον ( quotations ) ώς και παραπομπών και σχολίων. 

Ό Index nominum είναι μία προσεκτική λεξικογραφική εργασία, ή οποία 
ασφαλώς οφείλει πολλά είς τάς εργασίας τών Ventris - Chadwick, του Emmett 
Bennett και κυρίως της Norpurgo. 

Ή συγγραφεύς συνεκέντρωσε μέ ύποδειγματικήν άκρίβειαν το δνομαστικδν 
ύλικον καί το συνεπλήρωσε μέ σώφρονα και κατά το δυνατόν βραχύν ύπομνημα-
τισμόν. Τοιουτοτρόπως απέφυγε τον εΰκολον πειρασμόν τών κριτικών αθετήσεων 
καί τών φιλολογικών παρεκβάσεων είς το πρώτον τμήμα της εργασίας της. Ή κα-
ταχώρισις τών τοπωνυμικών συνδέσεων καί ά αφορών εκρίθη δικαίως απαραίτη
τος δια μίαν πρώτην ένίσχυσιν τών ονομαστικών καταχωρίσεων, μέρος της προ
φανούς ώφελιμότητος της πληρεστέρας καταλογογραφήσεως. Τοΰτο κατέστη άναγ-
καιότερον καί χρησιμώτερον είς τάς ομάδας έκείνας, είς τάς ότοίας ε'ίτε έχάθη 
το κύριον δνομα (individual whose personal names havf been lost σ. 137—138), 
εϊτε εκλείπει παντάπασιν (individuals withaut personal names σ. 139—156), ή 
περαιτέρω είς τάς ομάδας αϊ όποΐαι καταχωρίζονται άθροισα <ώς (collectively-
recorded groups) είς τάς πινακίδας α) μετά προσδιοριστικού (σ. i57—187), 
β) μετά απολεσθέντος προσδιοριστικού (σ. 188), γ) άνευ προσδιοριστικού 
(σ. 189-191). 

Ή μυκηναϊκή πυλιακή προσωπογραφία άποκτα ήδη ένα πλήρη κώδικα ovo* 
μαστικού με πολυτίμους τοπωνυμικάς καί έρμηνευτικάς διασυνδέσεις άμεσου λεξι-


