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μοϋ ύπεδείκνυε to σχετικόν βιβλίον, διά νά φωτισθώ. Έάν όμως πρόκειται 
περί προφορικών μαθημάτων, ή ηλικία μου δεν είναι πλέον κατάλληλος 
δι’ ακροάσεις. ’Επειδή δε πρόκειται περί πράγματος ενδιαφέροντος την ελλη
νικήν λαογραφίαν, θά ήμην ευτυχής, έάν ή συγγραφεύς έπραγματεύετο εϊδι- 
κώς τό ζήτημα- ή Λαογραφία ευχαρίστως θά έδέχετο νά δημοσίευση τήν 
πραγματείαν.

Έν τέλει ή συγγραφεΰς, ως λέγει, έχει ύπερτριάκοντα ευμενείς καί 
άπροκαταλήπτους υπέρ 'αυτής κρίσεις, έχει δε λάβει καί βραβεϊον παρά τής 
Εταιρείας των ελληνικών σπουδών. Δεν έχω παρά νά τής έκφράσω τά 
συγχαρητήριά μου. ”Ας έπαναπαυθή έπ’ αυτών καί ας μή συγχύζεται μέ δυο 
άδιορθώτους, δυσμαθεϊς καί κακοτρόπους κριτάς, τον Maas καί εμέ, καί ίσως 
καί μερικούς ά'λλους, οί όποιοι δυσκολεύονται νά εΐσδύσουν υπό τάς γραμμάς 
διά νά άνιχνεΰσουν τό αληθές νόημα τών γραφομένων υπό τής συγγραφέως, 
έχουν δέ καί έκ χαρακτήρος τήν κακήν ίδιοτροπίαν νά λέγουν τά σϋκα σΰκα 
καί τήν σκάφην σκάφην.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Μητροπολίτου Τραπεζοϋντος Χρυοάν&ου, η ’Εκκλησία Τραπεζοϋντος 
(άνατνπωαις έκ τον Δ' καί Ε' τόμου τον αρχείου Πόντον) εν Άθήναις, 
τνπογοαφεϊον «Εστία» 1936 εις 8ον μέγα, σ. 1 - 904 μετά χαρτών, 
εικόνων καί πανομοιότυπων χειρογράφων καί εγγράφων διοικητικών.

Είναι ευτύχημα ό'ντως δτι από τής τελευταίας δεκαετηρίδος ήρξαντο νά 
έκδίδωνται τοπικά τών Ελληνικών χωρών, τών τε ελευθέρων καί τών υπό 
ξένον κράτος διατελουσών. Ούτως εκδίδονται από τοΰ 1926 τά Ηπειρω
τικά Χρονικά, από τοΰ 1929 τά Θρακικά, από τοΰ 1930 τά Θεσσα- 
λικά, από τοΰ 1930 τά Ποντικά, μεγίστην συμβολήν παρασχόντα είς τήν 
γνώσιν τής γεωγραφίας καί ιστορίας τών χωρών τούτων, επί τών οποίων 
έδραζόμενος ό μέλλων νά συγγράψη τήν Πανελλήνιον ιστορίαν θά γράψη 
μετ’ ακρίβειας, ως απαιτεί ή αληθής ιστορία.

Ό συγγραφεύς τής εκκλησίας τής Τραπεζοΰντος, από τοΰ 1913 αρχιε
ρατεύουν τής αύτοκρατορικής ταύτης πόλεως μέχρι τής εθνικής δυσπραγίας, 
τής προελθούσης έκ τής είς τήν ύπερπόντιον είς Μικράν ’Ασίαν έκστρατείας 
έμπλοκής τοΰ 1922, ήτοι έπΐ δεκαετίαν όλην, άνήρ μελετηρός καί έχων δλα 
τά στοιχεία προς έξέτασιν καί μελέτην τής πόλεως ού μόνον από άπόψεως 
έκκλησιαστικής, αλλά καί πολιτικής, προέβη είς τήν συγγραφήν μετά πλήρους 
τής πεποιθήσεως δτι έξετέλεσεν έργον ούχί έκ τοΰ παραχρήμα άλλ’ είς αεί
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μέλλον νά έχη την πραγματικήν του αξίαν, ώς ή άνάλυσις αύτοϋ καταδείξει 
τοΐς άναγνώσταις τής «Έπετηρίδος τής Εταιρείας των Βυζαν
τινών Σπουδών».

Το σΰγραμμα τοΰ σεβασμιαιτάτου είναι τό πρώτον ειδικώς περί τής 
Εκκλησίας Τραπεζοΰντος άσχοληθέν, ώς έν τφ προλόγφ άποδεικνΰει (σ. 3-7). 
Έν ταΐς σ. 8-26 καί 797 - 807 αναγράφει την πλουσίαν ελληνικήν τε καί 
διεθνή βιβλιογραφίαν, από δε τών σ. 27 - 95 επί τή βάσει τής βιβλιογρα
φίας καί τών ατομικών του περιηγήσεων πραγματεύεται τήν γεωγραφικήν, 
τοπογραφικήν καί ιστορικήν έπισκόπησιν τοΰ Πόντου καί Ιδία τής επαρχίας 
Τραπεζοΰντος, !ν ή έδρασεν έθνικώς έκδίδων καί τό περιοδικόν «Κομνηνοί» 
επί έτος ολόκληρον ένισταμένου έτι τοΰ πογκοσμίου πολέμου. Έν ταΐς 
σ. 96-111 διηγείται τά τής θρησκείας καί τοΰ πολιτισμοΰ τής χώρας, έν fj 
ου μόνον όμαιμοι ήσαν οί κάτοικοι, άλλα καί Τοΰρκοι καί ’Αρμένιοι, καί 
Πέρσαι καί εΐ τινες άλλοι, ίδια έκαστος έχοντες συμφέροντα προς τά καθ’έκα- 
στα αντίθετα, ών διά τής ίδιαζοΰσης αΰτφ πολιτικής, ιδία κατά τον παγκό
σμιον πόλεμον, έξωμάλυνε. Έν ταΐς σ. 112-146 αναφέρει τά τής ίδρΰσεως 
τής Εκκλησίας τής Τραπεζοΰντος καί τής σύν τφ χρόνφ έξαπλώσεως αυτής 
διά τοΰ ’Αποστόλου Άνδρέου καί τής έκχριστιανίσεως τών Κόλχων καί τών 
Τζάνων. 'Ως ήτο επόμενον, έδει νά ίδρυθή μητρόπολις καί ό συγγραφεΰς διη
γείται τά τής συστάσεοις αυτής καί τών άπ’ αυτής έξηρτημένων επισκοπών 
μέχρι Μεσοποταμίας έκτεινομένων, τήν τάξιν πρωτοκαθεδρίας καί τήν φήμην 
τοΰ μητροπολίτου Τραπεζοΰντος, ήτις κατέστη βασιλεύουσα πόλις, μετά τήν 
υπό τών Φράγκων άλωσιν τοΰ Βυζαντίου τφ 1204. Περί τής πνευματικής 
κινήσεως καί ζωής ό συγγραφεΰς ποιείται μνείαν έν ταΐς σ. 185-372, άνα- 
γράφων τον βίον καί τά έργα τών λογίων αυτής άνδρών καί τών διαπρε- 
ψάντων αλλοδαπών μητροπολιτών, τών χρονογράφων τής αυλής καί περί 
τής έν τή πόλει συστάσεως τής άνωτέρας σχολής τών θετικών έπιστημών, ής 
ιδρυτής έγένετο δ Γρηγόριος Χιονιάδης, τοΰ οποίου 16 έπιστολάς ανεκδό
τους έξέδωκα έν Έρμουπόλει τφ 1910 μετά τέως ανεκδότου Μονφδίας τοΰ 
καρδιναλίου Βησσαρίωνος τοΰ Τραπεζουντίου έπί τή εΰσεβεΐ δεσποίνη κυρά 
Θεοδώρα τή Μεγάλη Κομνηνή. Έν ταΐς σ. 372-515 άναφέρονται οί πολλοί 
Βυζαντινοί ναοί καί περιγράφονται λεπτομερώς μετά τών σχετικών εικόνων, 
ώς θαυμάσια έργα χριστιανικής τέχνης, μένοντα ώς μνημεία αθάνατα, αλλά 
μεταβεβλημένα νΰν εις τεμένη! Επίσης περιγράφονται αί λαμπραί Μοναί 
τοΰ Σουμελά, τοΰ Βαζελώνος καί τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τοΰ Περιστερεώτα, 
ών έργα τέχνης περισωθέντα έκομίσθησαν είς ’Αθήνας τφ 1930 καί έτοποθε- 
τήθησαν έν τφ Βυζαντινφ Μουσείφ τής λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. 
Μέχρι τής σ. 515 δ συγγραφεΰς περιέλαβε τήν ιστορίαν τής έλευθέρας 
εκκλησίας τής Τραπεζοΰντος, από δέ τής σ. 515-673 διηγείται τον βίον 
αυτής μετά τήν άλωσιν τής πόλεως υπό τοΰ Μωάμεθ Β' τφ 1461-1923,
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την τύχην τής αύτοκρατορικής οικογένειας τοϋ Δαβίδ τοΰ Κομνηνοϋ και τών 
ύποδουλωθέντων Χριστιανών και τους διαπρέψαντας μητροπολίτας, τούς 
προστάτας τούτους αυτών, δυνάμει τών προνομιών τής εν Κωνσταντινουπόλει 
Μεγάλης τοϋ Χρίστου ’Εκκλησίας, τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Έν ταΐς σ. 673- 782 δ σεβασμιώτατος άνασκοπών την μετά την ά'λωσιν 
ζωήν τής εκκλησίας περιγράφει τό αυτόνομον πολίτευμα, την διοικητικήν 
καί δικαστικήν έξουσίαν τών αρχιερέων καί τήν κοινοτικήν ζωήν, τάς υπό 
τών αύταρχών δυναστών (Ντερεμπέϊδων) έξισλαμήσεις τών Χριστιανών τούς 
Κρυπτοχριστιανούς (διπίστους), τά τών σχολείων καί τών διαλαμψάντων 
λογίων Τραπεζουντίων καί τελευταίου τούς από τής έπικρατήσεως τών Νεο- 
τούρκων (11 ’Ιουλίου 1908) καί εντεύθεν μέχρι τής ανακωχής (’Οκτώβριος 
1918) αγώνας τών μητροπολιτών καί ιδίως τούς επί τής άρχιερατείας αυτού 
τοϋ Χρυσάνθου, τήν ανταλλαγήν τών πληθυσμών, τήν έρήμωσιν τήν έπι- 
συμβάσαν τοϋ Ελληνισμού καί τήν έξάλειψιν κατόπιν ύπερχιλιετηρίδος τής 
πολιάς μητροπόλεως Τραπεζοϋντος. Τέλος δε έν μοίρα παραρτήματος περι
λαμβάνονται έν σ. 785-790 χρονολογικός πίναξ μητροπολιτών, πίναξ πόλεων» 
κωμωπόλεων καί χωρίων μετά τοϋ πληθυσμού, ναών, σχολείων (σ. 791-795) 
πίναξ τοΰ δλου πληθυσμού τής έπαρχίας, ώς καί τών έκκλησιών, παρεκκλη- 
σίων καί σχολών τής έπαρχίας (σ. 796) καί τέλος έκτεταμένος πίναξ ονομά
των καί πραγμάτων (σ. 816-898) καί διόρθωσιν σφαλμάτων, (σ. 899-904).

Τοιοΰτον δν τό καθ’ δλου τέλειον τούτο έ'ργον τοϋ Τραπεζοϋντος Χρυ
σάνθου συνιστώμεν τοΐς μελετηταΐς τής πατρίου ιστορίας, ΐνα πληθυνθή 
ή γνώσις, κατά τό Γραφικόν.

Τ. Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Γεννάδιον τοΰ Σχολαρίον, άπαντα τά ευρισκόμενα, εκδιδόντος Martin
Jugie, τόμος VII, εν Παρισίοις 1936 σελ. /- VI+1-515.

Ό νέος ούτος τόμος τής καλλίστης έκδόσεως τών συγγραμμάτων τοΰ 
μεγάλου πατριάρχου καί αριστοτελικού φιλοσόφου, περιλαμβάνει μελέτας τοϋ 
Σχολαρίου, άναγομένας άποκλειστικώς εις τήν αριστοτελικήν φιλοσοφίαν, 
πάσας δ’ ανεκδότους, τό πρώτον νΰν έκδιδομένας έξ αύτογράφων κωδίκων 
τοϋ Σχολαρίου, κυρίως τής Βατικανής Βιβλιοθήκης 2223 καί 115, έν παρα
βολή προς τούς έπίσης αύτογράφους κώδικας τής Μοδένας 50 καί τών Παρι- 
σίων 1941, μετά τής αυτής αγαστής έπιμελείας, τής διακρινούσης τον κ. Jugie» 
δστις είς τούς τελευταίους τόμους τής Συλλογής, τούς περιλαμβάνοντας έργα 
φιλοσοφικού περιεχομένου, έπέτυχε νά παρουσιάση τό κείμενον άπηλλαγμέ- 
νον πολλών εσφαλμένων γραφών, πράγμα όμολογουμένως δύσκολον. Έν
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