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Άρχιμ. Μελετίον Εύαγγ. Γαλανοπούλον, Ιεροκήρνκος Σπάρτης, βίος, πολι
τεία, εικονογραφία, θαύματα, και άσματικη

ακολουθία τον όσιον και

θεοφόρου πατρός ημών Νίκωνος τον «Μετανοείτε». Έν Άθήναις 1933
8ον μέγα, σελ. 238 μετά 41 εικόνων έν τελεί του κειμένου.

Κατά τον I' καί ΙΑ' αιώνα ζώσιν εν μοναχοΐς καί άσκηταΐς άνδρες,
των οποίων ή δράσις, ύπερβαίνουσα κατά πολύ τά στενά τής μονής των
δρια, άναδεικνύει αυτούς προσωπικότητας Ικκλησιαστικάς μεγίστας παρασχούσας υπηρεσίας ούχί μόνον εις την εκκλησίαν και τον Χριστιανισμόν, αλλά καί
την πολιτείαν. Τοιοΰτοι είναι εν Πάτμφ ό Χριστόδουλος, παρά τοΐς Κατωτικοίς δέ ό δσιος Μελέτιος, δ δσιος Λουκάς ό Στειριώτης1 καί Νίκων ό
Μετανοείτε.
Τον τελευταΐον τούτον δράσαντα επί μακρόν εν Λακεδαίμονι καί άποθανόντα εν Λακεδαιμόνια, δικαίως μετά τον θάνατόν του έτίμησαν οί
Λακεδαιμόνιοι καί παντός επαίνου άξιοι είναι, διότι εύλαβώς ασχολούνται
περί την έξιστόρησιν τών άφορώντων εις τον βίον καί την δράσιν αυτού.
Μετά τον Λακεδαιμόνιον επίσκοπον Βρεσθένης Παρθένων, διότι ώς όρθώς
ό αρχιμανδρίτης Γαλανόπουλλος παρατηρεί (σελ. 25) αυτός είναι ό άντιγράψας τον έν τφ Κουτλουμουσιανώ κώδικι σωζόμενον βίον τού οσίου 1
2, μετά
τον Παρθένων, λέγομεν, ό πρώην Σπάρτης Θεόκλητος ήσχολήθη μέ τον
ιερόν ά'νδρα, νύν δέ τό καλόν ακολουθών παράδειγμα καί ό ρέκτης ίεροκήρυξ
Σπάρτης, ό καί έξ άλλων μελετών του γνωστός κ. Μελέτιος Γαλανόπουλλος.
Ό συγγραφεύς διά τού έργου του διττόν επιδιώκει σκοπόν, άφ’ ενός
μεν αύστηρώς επιστημονικόν, άφ’ ετέρου δέ εκλαϊκευτικόν, προσπαθών νά
καταστήση εις εύρΰτερον κύκλον γνωστά δσα γνωρίζομεν περί τού βίου, τής
δράσεως καί τής μονής τού οσίου Νίκωνος, ού μόνον εκ τής βιογραφίας
αυτού, αλλά καί εκ τών κατά τούς τελευταίους χρόνους γενομένων άνασκαφών,
επίκουρον λαμβάνων καί τάς είκονογραφικάς παραστάσεις τού οσίου έν έκκλησίαις τής Λακεδαίμονος, ών εικόνων καλόν καί πλούσιον κατάλογον παρα
θέτει έν τέλει τού βιβλίου του.
Τον σκοπόν του αυτόν έφαρμόζων ό συγγραφεύς, λαμβάνει ώς βάσιν τού
βίου τού οσίου τον έκ Κουτλουμουσιακοΰ κώδικος υπό τού αοιδίμου Λάμπρου
έν τώ τρίτω τόμω τού Ν. Έλληνομνήμονος έκδοθέντα βίον καί παρα
θέτει, εις γλώσσαν απλήν καθαρεύουσαν, παράφρασιν αυτού, χάριν τών πολ
1 Βλέπε νϋν τήν μελέτην του Μακαρ ’Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου,
ό δσιος Λουκάς ό νέος (896-953) έν Θεολογίας τόμ. 13 σ. 193 έξ. καί τοΰ αυτοί,
Ό δσιος Μελέτιος ό νέος (1035-1105) έν Θεολογίας τόμ. 13 σ. 97 έξ.
2 Τόν κώδικα κατεΐχεν ό έξ Άναβρυτής τής Λακεδαίμονος καί μαθητής τοΰ Παρθε
νίου Γαλακτίων. Περί τοΰ Παρθενίου τούτου βλ. Φ. Κουκουλέ, 'Ιστορία τής Βαμβακοϋς σελ. 36.
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λών, συμβουλευόμενος εις ωρισμένα σημεία και τον έν Βατικανώ Βαρβερίνφ
κώδικι περιλαμβανόμενοι' βίον. Μή άρκουμενος δμως εις τοΰτο ό συγγραφεύς
καί έπιθυμών να καταστήση δσον τό δυνατόν αρτιώτερον τό έ'ργον του, γνώ
στης δέ τοΰ θέματος και τής εποχής ήν πραγματεύεται, παρενείρει διασαφητικάς παρατηρήσεις κα'ι παρεμβάλλει διάφορα κεφάλαια, εν οις συζητεΐ γενικώτερα ή και μερικώτερα ζητήματα πάντοτε μέ τό θέμα του σχετιζόμενα, ως
είναι λ. χ. ή ιστορική του εισαγωγή, έν ή εξετάζει τήν εν I ίελοποννήσω καί
Κρήτη κατάστασιν κατά τον Ηκαί Θαιώνα, τό κεφάλαιον περί τοΰ έργου
τοΰ οσίου, τό περί τής είκόνος αυτοΰ κεφάλαιον κ.ά. λ
Ό βίος τοΰ οσίου, τοΰ οποίου ή αξία διά τήν έκτίμησιν διαφόρων ιστο
ρικών γεγονότων έπαρκώς έτονίσθη, καί ό όποιος είναι πολλοϋ λόγου άξιος
α') διά την μελέτην τών δημωδών ονομάτων διαφόρων τόπων κατά τον ΙΒ'.
αιώνα, οπότε συνεγράφη οΰτος (πβ. Μισσήνη, Βουρκάνος, Πίδαυρος, Καλα
μάτα, Εΰριπος, Δαμαλάς)1
2 β') διά τον τότε βίον καί τάς προλήψεις καί γ')
διά τήν Ελληνικήν παροιμιογραφίαν καθ’ δλου, άφ’ ου έν αυτφ δΰναταί τις
νά περισυλλέξη ουκ όλίγας αρχαίας παροιμίας καί παροιμιώδεις φράσεις,
ό βίος, λέγομεν, τοΰ οσίου έξεδόθη κατά τό υπό τοΰ /λαμπρού δημοσιευθέν
κείμενον. Καί δεν ήτο μέν σκοπός τοΰ συγγραφέως νά κάμη κριτικήν τοΰ
κειμένου έ'κδοσιν, έπί τή βάσει έν τοΰτοις τοΰ Βαρβερίνου κώδικος ή καί τοΰ
νοΰ τοΰ χωρίου, διώρθωσέ τινα τών παρά Λάμπρο) διορθωτέων λ.χ. αντί τοΰ
τά έν τοΐς ΰμνοις τελεσθέντα οΰκ ήσαν δψις ανύπαρκτος, φ. 162 Ρ δρθώς
έγραψε τά έν τοΐς δπνοις τελεσθέντα καί τό Άργυρομτ/της δρθώς έγραψεν
Άργυρομυτης φ. 171“ 3. Ύπάρχουσιν δμως, έννοείται, καί άλλα διορθώσεως
δεόμενα- προχείρως δλως παρατηροΰμεν δτι τό έν φ. 130Ρ «θερμώς πάνυ
εδέοντο σκολθήναι αυτόν μέχρι Σπάρτης» άναγνωστέον σκνλθήναι=νά λάβη
τον κόπον νά έλθη μέχρι Σπάρτης, ως άλλως τε δρθώς γράφεται έν τώ Βαρβερίνω κώδικι. Επίσης αντί τοΰ έν φ. 130Ρ «εΐ γε τό ’Ιουδαϊκόν φΰλον έξω
1 Εις όσα λέγει περί τών Εβραίων έν Λακεδαίμονι καλόν θά ήτο νά προστεθώσι καί
τά σχετικά έκ τής μελέτης τοΰ Ν. Βέη, οί Εβραίοι τής Λακεδαιμόνιας καί τοΰ Μυστρά
τής δημοσιευθείσης έν τφ Νουμφ (Χρον. Γ'. (1905) άριθ. 166 σελ. 10-11.
2 Σημαντικόν είναι, κατ’ έμέ, καί τό χωρίον «ΕΙτα (έκ Σπάρτης) τήν Δωριέων χώραν
καταλαβών καί δύο ναούς έκεΐσε δειμάμενος .... πρός Μαΐνην παρεγένετο (σελ. 161.9
έκδ. Λάμπρου) έξ οδ έμφαίνεται διι κατά τόν ΙΒ'. αιώνα μεσοΰντα οί Τσάκωνες, διότι
περί αύτών πρόκειται, έΟεωροϋντο Δωριείς, χωρίον, δπερ πρέπει νά χρησιμοποιηθή έκ
παραλλήλου πρός τά συνδέοντα τούς Τσάκωνας μέ τούς Λάκωνας. Η. Megaw, (Byzan
tine Architecture in Mani, Annual of the British School at Athens 33. 152) δέχεται,
οΰχί όρθώς, ότι Δωριέων χώρα είναι ή Μάνη.
3 Τό έπίθετον Άργυρομΰτης, δπερ ως Άσημομύτης νΰν είναι γνωστόν, άρχικώς έδήλου τόν ρινότμητον, τόν άντικαταστήσαντα δι’ άργυράς τήν άποκοπεΐσαν ρίνα. Βλέπε
Φ. Κουκουλε, Ή νεοελληνική καί τά Βυζαντινά έθιμα. Ήμερολόγιον τής Μεγάλης
Ελλάδος τοΰ 1926 σ. 202.
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών,

ίτος ΙΑ'.
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τής αυτών πόλεως άπελάσειαν, ΐνα μή κατά χρόνον εΐη αυτούς» γραπτέον
καταχραϊνον και πάλιν εν φ. 158 Ρ άντί «άπηνεμώθη ό πρώην επί σοφία καί
συνέσει καί δυνάμει λόγου θαυμαζόμενος καί πεδίον, ό φασιν άνεμου εδείκνυτο καί μικρόφρων ό μεγαλόφρων» γραπτέον καί παιδίον, δ φασιν άνεμου
έδείκνυτο, ώς άλλως τε φέρεται καί εν τφ Κουτλουμουσιακώ κώδικι. Όμοίως
τό εν φ. 143" ΐνα μή τή τοϋ βασιλέως οργή κακώς άπόλημαι, δπερ ό
Γαλανόπουλλος (σελ. 122) άπόλλυμαι εκδίδει, γραπτέον άπόλωμαι, τό δέ
εν φ. 171“ έ'κνους γενόμενος, έρρίσετο, κατέπιπτεν, έκραδαίνετο, γραπτέον
έρρήσσετο, παρά τό ρήσσω.
Με τά άφορώντα εις τον δσιον Νίκωνα συνδέεται άναμφιβόλθ)ς καί ή
ΐδρυσις καί ιστορία τής φερώνυμου μονής του, άφ’ ου, ως έκ τής βιογραφίας
του γνωρίζομεν, ό δσιος άπέθανε καί ετάφη καί μοναστήριον έ'σχεν εν Σπάρτη.
Ή μονή, ής τό καθολικόν ΐδρυσεν ό ίδιος, έτιμάτο, έφ’ δσον έζη ό δσιος,
επ’ δνόματι τοΰ Σωτήρος Χριστού, ως άλλως τε καί έκ τής διαθήκης φαίνεταικατά μεσοΰντα δμως τον ΙΒ'. αιώνα (1142), οπότε έγράφη ό βίος τοΰ οσίου
υπό τοΰ ηγουμένου τής μονής Γρηγορίου, τό μοναστήριον πλέον θεωρείται
τοΰ οσίου Νίκωνος, οΰτινος καί την εικόνα κέκτηται «άνέκλινεν εαυτόν έν τώ
προνάω τοΰ θείου καί ίεροΰ αύτοΰ φροντιστηρίου» (180.30 έκδ. Λάμπρου)
«οΰτος προς τον θειον οίκον τοΰ μάκαρος άπενεχθείς... (186.12) «έν τφ
ίερφ τεμένει τοΰ μάκαρος» (189. 8)1 (πβ. καί σελ. 189.10, 208.34, 209.18).
Έν Πατριαρχικά) έγγράφφ τοΰ 1340 λόγος γίνεται «περί τοΰ μοναστηριού
τοΰ αγίου Νίκωνος» 1
2, θά ήξιζε δέ νά παρακολουθήση τις την ιστορίαν τής
μονής αυτής καί τούς λόγους τής έξαφανίσεώς της. Πάντως ή παρακμή αυτής
φαντάζομαι θ’ άρχίζη μέ τήν πενθήμερον πολιορκίαν καί ειτα άλωσιν τής
Λακεδαιμόνιας υπό τών Φράγκων (έτ. 1207, Χρονικ. Μορέως στίχ. 2050 έξ.)
οϊτινες θά είχον πάντα λόγον νά ρίψωσιν εις λήθην τον πολιούχον τής Σπάρ
της δσιον, καί θά έξακολουθή μετά τήν μετοικεσίαν τών Λακεδαιμονίων εις
Μυστράν ένθα, χάριν ίσως λήθης τής Λακεδαιμόνιας, ού'τε τοΰ οσίου Νικωνος εκκλησία έκτίσθη, ούτε καί τοιχογραφία έν τινι τών πολλών έκκλησιών
αύτοΰ έγράφη 3.
Ό Άρχιμ. Γαλανόπουλλος φρονεί (σελ. 137) δτι κατά τον ΙΔ'. αιώνα
υπήρχεν ή μονή, άφ’ ού τώ 1340 ένεφανίσθη επί συνόδου χρυσόβουλλον, εν
φ, ώς προείρηται, έγίνετο λόγος «περί τοΰ μοναστηριού τοΰ αγίου Νίκωνος».
Ίσως τό πράγμα νά έχη ούτω, πάντως δμως χρειάζονται καί άλλαι αλλοθεν
1 Εννοείται οτι καί πρότερον, έτη δηλαδή τινα μετά τόν θάνατον τοΰ οσίου, επ ονοματί του θά έτιμάτο ή μονή. Ή μετονομασία είναι συνήθης εις τάς μεσαιωνικός μονός.
2 Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata 1.219.
3 Εις μεταγενεστέρους χρόνους οί κάτοικοι τοΰ Μυστρά μετέφερον εις τας εκκλησίας
των καί μάρμαρα έκ τών ναών τής Λακεδαιμόνιας. Έκ Σπάρτης πιθανώς εχουσι
μεταφερθή καί τά έπί τοΰ γυναικωνίτου τοΰ αγίου Δημητρίου θωράκια.
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έπιβεβαιωτικαί μαρτυρίαι, διόπ γνωστόν είναι οτι τό έμφανισθέν χρυσόβουλλον άπελύθη εις παλαιοτέραν τοΰ 1340 εποχήν.
Ή ετέρα γνώμη τοΰ συγγραφέως (σ. 137) δτι επί Τουρκοκρατίας κατεστράφη ή μονή είναι συζητήσιμος, πάντως δμως πρέπει νά όμολογήσωμεν
δτι ως πρός τό ζήτημα αυτό δεν γνωρίζομέν τι τό σαφές. ’Ίσως αί άνασκαφαί νά μάς διδάξωσιν ακριβέστερα.
Κατά τά τελευταία έτη άνεσκάφη επί τής άκροπόλεως τής Σπάρτης
εκκλησιαστικόν ή μονασιηριακόν κτίσμα, τό όποιον ό τάς άνασκαφάς διενερ
γών συνάδελφος κ. Άδ. Άδαμανιίου ταυτίζει πρός την μονήν τοΰ οσίου
Νίκωνος ι, ήν γνώμην άσπάζεται και ό ’Αρχιμανδρίτης Γαλανόπουλλος (σ. 27)
παραθέτων έν τέλει τοΰ έργου του καί άρκούσας έκ τοΰ άνασκαπτομένου
χώρου εικόνας.
Ποΰ έκειτο ή μονή τοΰ οσίου Νίκωνος θά δυνηθή τις μετά βεβαιότητας
νά εϊπη πρώτον, εάν ευρεθή διαφωτιστική επί τόπου επιγραφή, καί δεύτερον,
αν μελειηθή επακριβώς ή τοπογραφία τής μεσαιωνικής Λακεδαιμόνιας1
2,
τοΰθ’ δπερ μέχρι σήμερον δεν συμβαίνει. ’Αληθές είναι δτι επί τοΰ δαπέδου
τοΰ ναοΰ ευρέθη τμήμα επιγραφής εις τους προ τοΰ θανάτου τοΰ οσίου
Νίκωνος άναγομένη χρόνους, αν δρθώς άναγινώσκεται ή ημερομηνία, ή επι
γραφή δμως αΰτη, αν καλώς άναγινώσκω έν τφ άσαφεΐ έκδοθέντι τσιγκογραφήματι (σελ. 110) μνείαν ποιείται Λουκά καί Άαρών τών μακαρίων ημών
επισκόπων, φρονώ δ’ δτι δεν έχει σχέσιν μέ τον δσιον Νίκωνα καί τήν
μονήν του.
Έν αναμονή τής δημοσιεΰσεως τών τελικών πορισμάτων τών άνασκαφών, ας σημειωθώσιν ένταΰθα μερικαί αντιρρήσεις μου.
Ό Σωτήρας, ή μετέπειτα μονή τοΰ οσίου Νίκωνος, κατά τήν βιογραφίαν
καί τήν διαθήκην του, είχε κτισθή εις τον φόρον τής Λακεδαιμόνιας (σ. 164,
26, 226)3, καί μάλιστα εις τό μέσον αυτοΰ (228) «εκεί δπου έστεκεν ό σταυ
ρός» (224) άρα εις μέρος δπου είχεν ίδρυθή σταυροπήγιον, διασταυρουμέ
νων δρόμων4.
Κατά τον βιογράφον, οΰχί μακράν τής μονής ύπήρχον πρατήρια, εΐς έν
τών οποίων πτωχή γυνή έπώλει ά'ρτους (212.31). Είχε κύκλφ στοάς διπλάς
1 Βλ. καί τήν εκθεσιν περί τών κατά τό έτος 1934 ύπό τής ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας πεπραγμένων σ. 20.
2 Αυτή, κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους είχε, φαίνεται σημαντικόν, πληθυσμόν.
Ό’Άραψ γεωγράφος Edrisi τφ 1153 χαρακτηρίζει τήν Λακεδαιμόνιόν ώς πόλιν άξιόλογον, τό χρονικόν τοϋ Μορέως κατά τήν πολιορκίαν καί άλωσίν της υπό τών Φράγκων τφ
1207 τήν έξυμνεΐ ώς χώραν μεγάλην (στίχ. 2050), ό δέ Buclion, La Grece continentale
et la Moree σ. 43 υπολογίζει είς 20- 25 χιλιάδας τούς κατοίκους της.
3 Αί παραπομπαί γίνονται είς τήν έκδοσιν τοϋ Λάμπρου.
* Φ. Κ ου κουλέ, Τό κιόνων τοΰ Νεοφύτου, Έπετ. Έταιρ. Βυζ, Σπουδ, Η' 154.
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ύπερκειμένας και ύποκειμένας (165.18,193.31), έπρεπε δε και κάτωθεν να έχη
εύρύν επίπεδον χώρον, δστις έχρησίμευεν ως γυμνάσιον τοΐς σφαιρίζουσι (172.15) ήτοι ως τόπος, ένθα οί πλούσιοι και άρχοντες έφιπποι έπαιζον τό γνωστόν Βυζαντινόν παιγνίδιον τζυκάνιον1. ’Ας προστεθή δ’ενταύθα
δτι, αν τό έκσκαφέν σταυροειδές κτίσμα είναι βαπτιστήριον, τότε δεν θά ήτο
δυνατόν ν’ άνήκη τούτο εις μονήν ίδρυθεισαν κατά τόν I', αιώνα λήγοντα,
άφ’ οΰ βαπτιστήρια δεν έκτίζοντο πλέον μετά την παλαιοχριστιανικήν περίο
δον. Περί βαπτισιηρίου άλλως τε ούδείς γίνεται λόγος έν τή βιογραφία, ήτις
πολλών μερών τού ναού ποιείται μνείαν.
Ταύτα δεν συμβιβάζονται μέ τό επί τής άκροπόλεως κτήριον, δπερ ούτε
διά τζυκαν ιστή ρ ι ο ν άνάλογον χώρον έχει ούτε επί οδού διασταυρούμενης
είναι δυνατόν νά κεΐται, ούτε εις τάς πλευράς του έχει προσκεκολλημένας στοάς.
Κατ’ εμέ ή μονή τού οσίου Νίκωνος ζητητέα εις όμαλώτερον καί χαμηλότερον τόπον άνταποκρινόμενον προς τό μέσον τού μεσαιωνικού φόρου τής
Λακεδαιμόνιας.
’Αλλά εις ποιου είδους κτήριον άνήκουσιν αί κόγχαι καί τά λοιπά
ερείπια τά άποτελούντα άναμφιβόλως μέρη εκκλησιαστικού οικοδομήματος;
Εις έν τών ύψηλοτέρων σημείων τής Λακεδαιμόνιας έκειτο, ως εκ τού
βίου μανθάνομεν, τό καθολικόν ή ή καθολική, τό έπισκοπεΐον, τό
όποιον τακτικά έπεσκέπτετο ό δσιος καί από τό οποίον συχνά κατήρχετο εις
τόν φόρον. Ό βιογράφος μάλιστα, θέλων οίονεί νά προσδιορίση τήν προς
τά άνω θέσιν του, εν σχέσει καί προς τήν μονήν, δίς μεταχειρίζεται τό ρήμα
άνέρχεσθαι διά τήν εις αυτό μετάβασιν «δρομαίως άνεισιν έν τή καθολική
εκκλησία» (16415) «αυτός μέν άνεισι προς τόν θεοφιλή επίσκοπον τής
χώρας» (170.31).
Φρονώ λοιπόν δτι τό επί τής Άκροπόλεως κτίσμα είναι τό καθολικόν
τής Λακεδαιμόνιας, τό όποιον ουδόλως παράδοξον δτι είχε διάφορα παραρτή
ματα, άφ’ό χώρος καί προς κατοικίαν τού επισκόπου θά εχρησίμευε καί ξενώ
νες πιθανόν είναι δτι ύπήρχον εκεί. Ό σύγχρονος μάλιστα τού όσιου Νίκωνος
επίσκοπος Θεόπεμπτος άναφέρεται δτι «ήν εις άκρον τά τής Ιατρικής τέχνης
έξησκημένος» (173.10). Άν τούτο ούτως έχη, τότε εξηγείται καί ή επί τού
δαπέδου επιγραφή καί ή μνεία τών δύο θεοφιλεστάτων επισκόπων Λουκά
καί Άαρών.
Επανερχόμενοι εις τό έργον τού Αρχιμανδρίτου Μελετίου Γαλανοπούλλου, λέγομεν δτι τούτο είναι γεγραμμένον μετ’ έπιμελείας καί ενθουσιασμού
καί επιτυγχάνει τού εκλαϊκευτικού του σκοπού, ούκ δλίγας άφορμάς προς
επιστημονικήν περαιτέρω έρευναν παρέχον διά τών διαφόρων παρατηρήσεων
1 Τμήμα μάλιστα τοϋ τζυκανιστηρίου τούτου ήτο κάτωθεν τής εκκλησίας τής κατα
τό σημειον τούτο στηριζομένης επί καμαρών (σ. 225).
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και παρεμβολών τοϋ συγγραφέως, προς δέ αποτελούν και άξιοσημείοιτον συμ
βολήν εις την εικονογραφίαν διά τών εν τέλει πολλών και λίαν ένδιαφερουσών εικόνων τοϋ οσίου.
Εί'θε και άλλοι έν έπαρχίαις θεολόγοι, τοϋ συγγραψέως τό παράδειγμα
μιμούμενοι, νά ήσχολοϋντο μέ παρόμοια θέματα, την μεσοχρόνιον ημών ιστο
ρίαν οϋτω και τόν βίον άποσαφηνίζοντες.
ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

Γενναδίου τοϋ Σχολαρίου, άπαντα τά ευρισκόμενα - τό πρώτον εκδιδόμενα
υπό τοϋ σεβασμιαηάτου Louis Petit, άποθανόντος λατίνον αρχιεπισκό
που Κόρινθόν, τον Ξενοφ. Α. Σιδερίόον, μέλους πολλών επιστημονικών
Σνλλόγατν και Martin Jugie τον τάγματος τών Άσομψιονιστ&ν. Τόμος
Δ'. ΙΙαρίσιοι 1935 σ. XXIX- 512.

Διά τής έκτυπώσεως τοϋ τόμου τούτου πληροΰται τό κενόν τής λαμπρας
ταυτης έκδόσεως τών έργων τοϋ μεγάλου ελληνος σοφοϋ τοϋ ιε' αίώνος, τό
δημιουργηθέν μετά την έκτύπωσιν τοϋ Γ' τό[ΐου, μεθ’δν έξεδόθησαν ό Ε'
καί ό ζ"'., διά λόγους αγνώστους εις ημάς. Ό τόμος οΰτος είναι πολύ τών
άλλων σπουδαιότερος διά τόν εύρύτερον χαρακτήρα τοϋ περιεχομένου αύτοϋ,
τό όποιον συνδέεται προς τόν ίδωτικόν καί τόν δημόσιον βίον αύτοϋ τοϋ
Σχολαρίου προ τής 'Αλώσεως καί μετ’ αυτήν, καί μάλιστα προς την ιστορίαν,
πολιτικήν καί εκκλησιαστικήν, τών τελευταίων ετών τής ελληνικής τοϋ Βυζαν
τίου αυτοκρατορίας καί τής πρώτης μετά τήν "Αλωσιν δεκαπενταετίας. Τά
έν τώ τόμω τοΰτφ δημοσιευόμενα πλουσίως διαφωτίζουσι πολλά πρόσωπα
καί πράξεις τής τραγικής εκείνης περιόδου τοϋ έθνικοΰ ημών βίου καί που
άνατρέπουσι μέχρι τοϋδε παραδεδεγμένος αντιλήψεις περί αυτών.
Μετά σύντομον Εισαγωγήν (σ. Ι-ΧΧΙΧ), περιέχουσαν βιβλιογραφικός
καί κριτικός παρατηρήσεις περί τών έκδιδομένων κατωτέρω 87 συγγραφών
τοϋ Σχολαρίου, <δν αί μέν 58 καί πρότερον έκδεδομέναι άνατυποΰνται έξ
αύτογράφων ως επί τό πολύ κωδίκων αύτοϋ τοϋ Σχολαρίου μετά περισσοτέρας έπιμελείας, αί δέ 29 τό πρώτον νΰν έκδίδονται, άποτελοϋσαι τό ’/3 τοϋ
δλου τόμου, καί τινας προσωπικάς κρίσεις τοϋ εκδότου περί τοϋ περιεχομέ
νου ή τοϋ χαρακτήρος τών έργων τούτων τού Σχολαρίου, δημοσιεύονται
πρώτον δσα έ'γραψεν ό Σχολάριος κατά τοϋ σοφοϋ πλατωνικού Γεωργίου
τοϋ Πλήθωνος, καί δή 1) Κατά τών Πλήθωνος αποριών επ’ Άριστ ο τέλει, είς δύο βιβλία (σ. 1-116), μετά Προοιμίου, έξ ού φαίνεται δτι
τό έ'ργον έστάλη προς τόν δεσπότην Κωνσταντίνον Παλαιολόγον εις Πελο
πόννησον, πάντως προ τοϋ 1448, δτε κατά Νοέμβριον ό Κωνσταντίνος
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