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του θεοο βρώσις κοί πόσις, άλλα δικαιοσύνη καΐ ειρήνη καΐ χαρά έν πνεύματι άγίω' 
σαρξ δέ καΐ αίμα oò κληρονομήσουσι αυτήν». Ό έκδοτης έν τέλει του χωρίου τούτου 
γράφει : Cf. Gal. 5, 21 (τ. g. παράβαλλε) έν φ οφείλε να παραπέμψη δια το πρώτον 
τμήμα είς Rm 14, 17, δια δέ το δεύτερον είς 1. Cor. 15, 50' κεφάλαιον 40, παρ. 3 «έγέ· 
νου άλας μωρον» άνευ παραπομπής, έν φ έπρεπε Cf. Mat 5, 13, κεφάλαιον 40, παρ. 4 
«ουκ έστι δόλος έν τω στόματι αοτών> ό έκδοτης παραπέμπει Cf. 1 Petr 2,22 έν φ ή 
μνεία Cf πρέπει νά έξοβελισθή' κεφάλαιον 41, παρ. 3 €μή έκκακειτε οδν έκτεινόμε 
ναι προς Κοριον έν όσιότητι καΐ δικαιοσύνη» άνευ παραπομπής, έν φ δέον Cf. Gal. 6, 9. 

Πίνακες. ΚαΙ άλλαι τινές λέξεις θα έπρεπε νά περιληφθούν, οϋτω μεταξύ άλ
λων, «βουκίον* (κεφ. 40 παρ. 6, κεφ. 51 παρ. 1), λέξις προερχομένη έκ των παπύρων 
ώς καΐ ή λέξις «Έλληνες» (κεφ. 38 παρ. 1), ή οποία ενέχει ακόμη τήν έννοιαν «εΐ 
δωλολάτρης» [καίτοι τό χωρίον, έν τφ δποίω ή λέξις, ανήκει είς άρχαιότερον 
συγγραφέα]. 

Δια τήν άναζήτησιν τής εννοίας λέξεων Ô συγγραφεύς θά ήδύνατο νά χρησιμο
ποίηση και άλλα λεξικά πλην των έν τφ πίνακι αναφερομένων, ώς π. χ. τοΟ Λεξικού 
τής Πατρολογίας (Όξφόρδη) καΐ του Λεξικού της 'Ακαδημίας "Αθηνών, έστω καΐ έάν 
είναι ημιτελή. 

ΚαΙ μία παρατήρησις : έν κεφαλαίω 40, παραγράφω 6 ό Ν Κατασκεπηνός γράφει 
«ουκ ήκουσας είς τό Πατερικόν», δ έκδοτης μεταφράζει <n' as tu pas entendu dans les 
vies des pères du désert» καΐ ύποσημειοΐ (σημ 111) «le Paterikon, Cf. Petit, Notre 
Dame de Pitié, p. 23». θά ήδύνατο δμως κάλλιστα καΐ έν τη μεταφράσει αύτοΟ και έν 
τη υποσημειώσει νά δηλώση δτι πρόκειται περί βιβλίου έν χρήσει παρά τοις μοναχοΐς 
[ή σελίς 415, έν η" ή ύποσημείωσις φέρει έπίτιτλον Chapitre 41 αντί τοΟ όρθου 40]. 

Παρά τάς μικρός ταύτας παρατηρήσεις καΐ άτελείας όφείλομεν νά ομολογήσω 
μεν δτι ή εργασία, τήν οποίαν έπετέλεσεν δ έκδοτης, είναι τα μάλα αξιέπαινος καΐ νά 
εύχαριστήσωμεν αυτόν, διότι έδημοσίευσε κείμενον, το όποιον είναι σημαντικόν bià 
τήν Ιστορίαν καΐ τον πολιτισμον του μεσαιωνικού πολιτισμού. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΛΑΜΨΙΔΗΣ δ φ. 

* * * 

Κ. Γ. ΜΠΟΝΗ, ò «γιος Αυγουστίνος, επίσκοπος Ίππωνος. Βίος κ α ι συγγράμ
ματα, 'Αθήναι 1964, σσ. 105 (=άνάτυπον έκτης 'Επιστημονικής Έπετηρίδος τής 
θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τόμος ΙΕ'). 

Ό καθηγητής τής θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου 'Αθηνών Κ Γ. Μπόνης 
έξέδωκεν έμπεριστατωμένην μελέτην άφορώσαν είς τον βίον καΐ είς τα συγγράμματα 
τοο ΙεροΟ Αυγουστίνου. 

Ή μελέτη αοτη διαιρείται είς δύο, οοτως είπεΐν, τμήματα: Πρώτον είς τό άνα 
φερόμενον περί του βίου του ανδρός σ. 5 (τό όποιον καΐ περιλαμβάνει τα έξης μέρη : 

1) Γέννησις, Νεανικά έτη. Μόρφωσις σ. 6.-2) Ό Αυγουστίνος υπό τήν έπίδρασιν του 
Μανιχαϊσμου σ. 13.—3) Έν Μεδιολάνοις. Τελεία άπομάκρυνσις του Αυγουστίνου άπό 
του Μανιχαϊσμου σ. 18—4) Παραίτησις τοο Αυγουστίνου άπό του δημοσίου διδακτικού 
έργου.—Προετοιμασία δια τό βάπτισμα έν Κασσισιακφ. Βάπτισις ΙεροΟ Αυγουστίνου, 
θάνατος Μοννίκης σ. 29.-5) Έν 'Ρώμη σ. 39.-6) Επιστροφή είς Άφρικήν σ. 40.—7) 
Ο Αυγουστίνος ώς Πρεσβύτερος (391) σ. 43.-8) Ό Ιερός Αυγουστίνος Επίσκοπος σ. 



— 345 — 

45.-9) Κατά του Πελαγιανισμοΰ καΐ ΔονατισμοΟ σ. 50.—10) Το τέλος του Ιερού Air 
γουστίνου σ. 54) καΐ δεύτερον είς το περιλαμβάνον δ πάντα τα συγγράμματα αύτου 
σ. 57, ήτοι: Α'. Αυτοβιογραφικά 8ργα σ. 57—Β'. Φιλοσοφικά 2ργα σ. 62—Γ', θεολο
γικά δργα σ. 65. α') "Απολογητικά σ. 65 β ) Δογματικά σ. 67. γ') 'Αντιρρητικά και 
δογματικοπολεμικά σ. 69. Ι. Κατά Μανιχαίων σ. 70. 11. Κατά Δονατιστών σ. 72. III. 
Κατά Πελαγιανών σ. 76. IV. Κατά Άρειανών σ. 86. δ') Έξηγητικά σ. 87. ε') Ηθικά 
καΐ ποιμαντορικά σ. 92. στ') Όμιλίαι σ. 94. ζ') Έπιστολαί σ. 95. η') Ποιήματα σ. 96. 
θ') ΈλληνικαΙ μεταφράσεις Αογουστινείων Συγγραμμάτων σ. 97. Τέλος ή ανωτέρω Με
λέτη περατουται δι* ένας χαρακτηρισμού (σ. 99 κ. έξης) τοο συγγραφέως, άφορώντος είς 
τον Ιερόν έπίσκοπον Ίππώνος 

'Ομολογουμένως ή περί ής δ λόγος Μελέτη αποτελεί άξιόλογον Συμβολήν, οσον 
άφορα είς τάς περί τον Αυγουστίνον σπουδάς. Είναι δντως μεθοδικώς συντεταγμένη 
καΐ επιστημονικώς τεκμηριωμένη, τόσον έπί των πηγών, δσον και επί τών πορισμάτων 
της νεωτέρας έρεύνης. Προς τούτοις παρατίθεται έν τω τέλει του βιβλίου καΐ Πίναξ 
Κυρίων 'Ονομάτων (ελληνικών καΐ ξένων) σ. 103—105, δστις, ώς είκός, βοηθεΐ πάντοτε 
τα μέγιστα τον άναγνώστην. 

Α. Ν. ΖΟΥΜΠΟΣ 

* * 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΣΗΓΟΝΗ, έπιτ. Γεν. Διευθυντού παιδαγ. ακαδημίας, Ίατορία τής 
Παιδείας (εκδοσις Δευτέρα μετά διασκευών καΐ βελτιώσεων). 'Αθήναι 1964 σσ. 272. 

Ό γνωστός συγγραφεύς παιδαγωγικών καΐ φιλοσοφικών έ*ργων κ. Αντώνιος 
Ίσηγόνης έξέδωκεν είς δευτέραν εκδοσιν τήν ώς άνω έργασίαν, αποτελούσαν άξιόλογον 
συμβολΛν, où μόνον είς τήν παιδαγωγικήν έπιστήμην, άλλα καί είς τήν κλασσικήν φι· 
λολογίαν, άτε περιγράφουσα τάς παιδαγωγικός δόξας τών Ελλήνων φιλοσόφων καί 
τών άλλων τής αρχαιότητος Λογίων. Ή εργασία αοτη δύναται να χαρακτηρισθή ώς 
σπουδαιότατον, άλλως τε, κεφάλαιον τής καθόλου παιδαγωγικής, 

"Η τοιαύτη εργασία άρχεται άπό τής εποχής του Όμηρου (σελ 9) καί λήγει είς 
τήν έλληνορωμαΐκήν έποχήν (σ. 108) είτα διαλαμβάνονται κεφάλαια άφορώντα είς τήν 
μεσαιωνική ν παιδείαν, ήτις περιλαμβάνει τήν παιδείαν έν τη βυζαντινή αυτοκρατορία 
καί καθόλου έν τη Δύσει (σ. 111—132)· Ιπειτα προστίθεται ή νεωτέρα παιδαγωγική έν τή 
Δύσει* ήτοι άπό τής εποχής τής αναγεννήσεως μέχρι καί τοΟ 19ου αίώνος (Άναγέννη-
σις, Ρεαλισμός, διαφώτισις, Νεοανθρωπισμός)* τέλος αναγράφει περί τής νεοελληνικής 
παιδείας, άπό τής εποχής τής Τουρκοκρατίας καί τής παιδείας μετά τήν άπελευθέρωσιν 
(σ. 201—240), ένφ συγχρό\ως ή κατά έποχάς λίαν λεπτομερής παρατιθεμένη υπό τοΟ 
συγγραφέως (σ. 253—267) βιβλιογραφία βοηθεΐ τον άναγνώστην δια τήν πλήρη έπο· 
πτείαν του περί oö ό λόγος θέματος. 'Ομολογουμένως ή αρχαιοελληνική παιδαγωγική, 
ήτις προπαρεσκεύασε τα έλληνικόν ήθος καί τήν έλληνικήν άρετήν σημειουται ενταύθα 
σαφώς καί ευκρινώς ύπό τών Ιδίων κειμένων έν συνδυασμφ μετά τών επιτευγμάτων της 
νεωτέρας έρεύνης. Ό συγγραφεύς προσπαθεί έξ Ιδίας κρίσεως να άποκαταστήση, δσον 
Ενεσα, τα πράγματα έπί το άντικειμενικώτερον. Καθ' ήμδς θα Ιδεί να μελετηθή ή παι
δαγωγική εκείνη δύναμις τών 'Ελλήνων, ήτις προσέδωκε τα μεγαλεΐον τοΟ χρυσού 
αΙώνος καί οπό τών νεωτέρων ερευνητών ένδελεχώς καί λεπτομερώς, διότι παιδαγω
γική σημαίνει κυρίως κλασσική παιδεία. 

Γενικώς είπεΐν τό βιβλίον του κ. 'Αντωνίου Ίσηνόνη αποτελεί λίαν ώφέλιμον 
βοήθημα, ο!) μόνον δια πάντα έκπαιδευτικόν, άλλα καί δι* Ικαστον "Έλληνα ένδιαφε-
ρόμενον δια τα παιδαγωγικά καί εκπαιδευτικά γενικώς προβλήματα του "Εθνους ημών. 

Α. Ν. ΖΟΥΜΠΟΣ 


