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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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τούτω πάντως έβοήθησεν αυτόν αυτή ή γλώσσα τού Σχολαρίου, δστις μή 
μεταφράζων, ως εις τά έργα τοΰ Θωμά τοϋ εξ Άκυίνου, άλλ’ έλευθέρως 
καταρτίζων περιλήψεις τής «Εισαγωγής» τοΰ ΙΊορφυρίου ή έργων αύτοΰ τοΰ 
Άριστοτέλους μετά ιδίων έαυτοΰ παρατηρήσεων μεταχειρίζεται γλώσσαν όμα- 
λωτέραν καί άναλυτικωτέραν καί διά τοΰτο ευκολώτερον άναγινωσκομένην 
καί γραφομένην, καί ευκολώτερον διορθουμένην κατά τήν έκτΰπωσιν. Έκ 
των διαφυγόντων τήν διόρθωσιν τά μέν σπουδαία πως εινε ολίγα, διά δέ 
τά άλλα εύθύνεται τό τυπογραφείων.

Έκ τών τεσσάρων μερών, εις τά όποια διαιρείται ό τόμος ούτος, τό 
πρώτον περιέχει τά «προλεγόμενα εις τήν Λογικήν καί εις τήν ΓΙορφυρίου 
Εισαγωγήν, έκ διαφόρων συλλεγέντα βιβλίων μετά ιδίων επιστασιών», ως 
αυτός ό Σχολάριος επιγράφει αυτό (σ. 7-113) εις 17 «αναγνώσεις», ών 
έκάστη πραγματεύεται περί ώρισμένου θέματος ή προβάλλει «ζητήματα» 
σχετικά πρός τά θέματα ταϋτα. Εις τάς παρατηρήσεις ή κρίσεις αύτοΰ ό Σχο
λάριος έχει ύπ’ ο'ψει του προγενεστέρους αριστοτελικούς, τών οποίων τάς 
γνώμας παραθέτει εϊτε δεχόμενος εϊτε έπικρίνων αύτάς (Θωμάς ό έξ Άκυί
νου, Πορφύριος, Βοήθιος, Σιμπλίκιος, Κικέρων, Άβικένας, Αλβέρτος ό Μέγας 
κτλ). Τό δεύτερον περιλαμβάνει «εις τό βιβλίον τών Άριστοτέλους κατη
γοριών έξήγησιν» (σ. 114-237) εις 18 «αναγνώσεις», ένθα πραγματεύεται 
ζητήματα Λογικής καί Διαλεκτικής, άνευ αντιρρήσεων δεχόμενος τούς ορι
σμούς καί τάς εξηγήσεις τοΰ Άριστοτέλους, τοΰ οποίου καί ή γλωσσική δια- 
τύπωσις επικρατεί εις τό τμήμα τοΰτο ως καί εις τό επόμενον τρίτον. Τό 
τρίτον περιέχει «εις τό περί ερμηνείας βιβλίον έξήγησιν» (σ. 238-348) εις 
14 «αναγνώσεις». Ή διαίρεσις αύτη δεικνύει δτι αί έπιτομαί αύται προω- 
ρίζοντο διά τούς άκροατάς τοΰ Σχολαρίου, ως βοήθημα διά τήν μελέτην τής 
αριστοτελικής φιλοσοφίας. Τό τέταρτον μέρος εινε σύντομος περίληψις 
τών Φυσικών τοΰ Άριστοτέλους ή ως ό Σχολάριος αυτό έπιγράφει «Άπο- 
σημειώσεις τών βιβλίων τής φυσικής άκροάσεως Άριστοτέλους» (σ. 349-408). 
Εις ταΰτα άκολουθοΰσι «Σημειώσεις έκ τών περί Ουρανού τεσσάρων βιβλίων» 
τοΰ Σταγειρίτου φιλοσόφου (σ. 409-429), «Σημειώσεις έκ τών περί Ψυχής 
τριών βιβλίων» (σ.429 - 454), «έκ τοΰ περί Μνήμης καί Άναμνήσεως βιβλίου» 
(σ.455-457), «Περί ύπνου καί έγρηγόρσεως» (σ. 457-459), «Περί ένυπνίων 
καί τής καθ’ ύπνον μαντικής» (σ. 459463), «Περί ζώων κινήσεως» (σ. 463- 
465), «έκ τοΰ περί βραχυβιόιητος καί μακροβιότητος» (σ. 466-467), «έκ 
τοΰ περί γήρως καί νεότητος, ζωής καί θανάτου» (σ. 467-468) «περί Ανα
πνοής» (σ. 468-470), «έκ τών 4 μετεωρολογικών» (σ. 470-481) καί διάφορα 
αποσπάσματα ήτοι ορισμοί διαφόρων έννοιών τέλος δέ αναγράφονται σημειώ
σεις εις τήν φαν τοΰ περί φυσικής άκροάσεως έργου τοΰ Άριστοτέλους, ήτοι 
διάφοροι γνώμαι προγενεστέρων ή καί συγχρόνων τοΰ Σταγειρίτου σοφών
(σ. 486-509).
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Τοΰ δλου έργου προτάσσεται άφιερωτική επιστολή τοΰ Σχολαρίου προς 
τον «υψηλότατων και πανευτυχέστατον δεσπότην κυρ Κωνσταντίνον τον 
Παλαιολόγον», ής τό πλεΐστον μέρος ήτο επίσης ανέκδοτον, μικρού μέρους 
δημοσιευθέντος άλλοτε υπό τοΰ Σπ. Λάμπρου. Ή Ιπιστολή αύτη παρέχει 
πολυτίμους ειδήσεις περ'ι αυτού τοΰ Σχολαρίου και των φιλοσοφικών καί 
άλλων αυτού σπουδών, μετά τού συνήθους στόμφου καί τής περιαυτολογίας καί 
τής περιφρονήσεως παντός δ,τι δεν προήρχετο εξ αυτού, κολακείας δε φορτι- 
κωτάτης προς τον καλόν καί γενναίον Κωνσταντίνον. Έκ τής πληροφορίας 
οτι τό άποστελλόμενον σύγγραμμα είνε «τό πρώτον τών μάλιστα άξιων λόγου 
τε καί σπουδής» έργων αυτού, πάντως εστάλη δτε ό Κωνσταντίνος διηύθυνε 
τό δουκάτον τής Άγχιάλου καί τών περί αυτήν ΰπολειφθεισών ελευθέρων 
έ'τι από τών Τούρκων πόλεων. Ώς ό ’Αριστοτέλης έπεμπε τά συγγράμματα 
αυτού προς τον Μ. ’Αλέξανδρον, ούτω καί αυτός αποστέλλει τό παρόν προς 
τον φίλον καί προστάτην αυτού δεσπότην, πολύ άνώτερον τού ’Αλεξάνδρου, 
δν «ου σφόδρα φιλόσοφον άν τις εΐποι», εν φ ό Κωνσταντίνος, καίπερ ολίγα 
«άκροασάμενος φιλοσοφίας», δΤ έργων δμως «ειλικρινή τε καί εναργή τήν 
εικόνα τοΰ φιλοσόφου» έδείκνυεν εν έαυτφ, διά τής άνευρέσεως καί προστα
σίας τών εραστών τής φιλοσοφίας. Έξηγών δέ τήν αιτίαν τής συγγραφής 
τοΰ βιβλίου λέγει, δτι επιμεληθείς πρότερον τής ποιητικής καί ρητορικής 
ώρμησεν έπειτα επί τήν φιλοσοφίαν αλλά «επειδή ούδέν μέγα παρά τοΐς 
επί φιλοσοφία τότε δόξαν έχουσιν έν ήμΐν ακριβώς έξετάζαιν» εΰρισκεν, 
έτράπη προς τούς άρίστους τοΰ Άριστοτέλους έρμηνευτάς, τόν Θεόφραστον 
καί ’Αλέξανδρον τόν Άφροδισιέα καί Ιίορφύριον καί Συριανόν καί Σιμπλί- 
κιον καί προς τούς λατίνους αριστοτελικούς («έπεί τής λατίνων φωνής ετύγ- 
χανον επαΐων») καί δι’ αυτών προς τόν Άβικέναν καί τούς άλλους άραβας, 
τούς Πέρσας φιλοσόφους καί μάλιστα τόν «κράτιστον τών Άριστοτέλους 
ερμηνευτών» Άβερόην, οϊτινες «πολλαΐς μεν προσθήκαις τήν αριστοτελικήν 
φιλοσοφίαν επηύξησαν» καί τάς τών ήμετέρων καί πρώτων εξηγητών άπέ- 
κρυψαν (=ήμαύρωσαν) εξηγήσεις». Έκ τούτου θεωρεί εαυτόν πολύ άνώτε
ρον «τών έν τοΐς τοιούτοις προστησαμένων τόν Μαγεντηνόν ή Ψελλόν ή 
Φιλόπονον μόνον». Αυτός εΐνε αίτιος «τής ευδοξίας τών νΰν τι δοκούντων 
είναι... καί πάσι τοΐς επί τών έμών καιρών καθάπερ ρητορικής ούτω δή καί 
φιλοσοφίας τυγχάνω παράδειγμα γεγονώς». Καί ήνοιξε μέν σχολεΐον έπιθυ- 
μών εις τινας όμιλητάς νά καταλίπη «τάς έπ’ Άριστοτέλει μελέτας», άλλά 
δυστυχώς μόνον τρεις ή τέσσαρες εΐνε έν όλη τή πόλει «οί δυνάμενοι τά 
φιλοσοφίας δέχεσθαι δόγματα». Τών προς τούτους παραδόσεών του καρπός 
είνε τό άποστελλόμενον σύγγραμμα, γραφέν κατά τήν συνήθη παρά Λατίνοις, 
ώς αυτός λέγει, μέθοδον προβλέπει δέ αυτό ωφέλιμον καί εις τούς έλληνας καί 
εις τούς Λατίνους καί είς αυτόν τόν δεσπότην, άν εύκαιρη νά διεξέλθη αυτό.

Καθ. ΑΔ. Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

‘Αδ·, Ν. ΔιαμαντΟπούλου, Βιβλιοκρισία.
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