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και περιτέχνου αναλύσεως. Ό λόγος του είναι αττικός, ομαλός και κομψός και 
σαφής και ευνόητος. 

Αϊ 114 πραγματεΐαι αναφέρονται είς χωρία αμφίσημα τής 'Αγίας Γραφής, 
Π.Δ., ευαγγελιστών, του Παύλου και Θεολόγων συγγραφέων, κυρίως Γρηγορίου 
του Θεολόγου, άλλα και Ί ω . Δαμάσκηνου και Κοσμά μελωδού και άλλων. 

Τό κείμενον τό παρεχόμενον υπό τού έν έπικεφαλίδι βιβλίου παρουσιάζει τα 
χαρακτηριστικά ενός γνησίου Μργου του Ψελλού. 'Εκάστης πραγματείας προη
γείται περιληπτική έκθεσις του περιεχομένου της είς λατινικήν γλώσσαν, εις 
εκάστη ν δε σελίδα παρατίθενται τα δύο υπομνήματα, τό τών κοινών τόπων και τό 
κριτικόν. Τό πρώτον είναι πλούσιον και μαρτυρεί μόχθον δια τήν άνεύρεσιν τών 
πηγών του Ψελλού εις ολην τήν θύραθεν και ίεράν γραμματείαν. Τό δεύτερον 
είναι επαρκές με συγκέντρωσιν άφθονων διαφόρων γραφών τών κωδίκων και 
κατάδειξιν τής συμβολής του έκδοτου εις συμπληρώσεις ελλείποντος κειμένου, 
διορθώσεις, επισημάνσεις και άλλαγάς. Τό βιβλίον είναι ίκανοποιητικόν εις 
τόσον πλήρη βαθμόν ώστε να μή άφίνη περιθώρια είς ουσιώδεις παρατηρήσεις. 
Είς τήν πραγματείαν 7 στίχ. 3-6 ή όλη πρότασις «έγραψε... άρξάμενος... 
εταλαιπώρησε» ασύνδετος ούσα προκαλεί άπορίαν δια τήν άρχικήν της μορφήν' 
όμως δεν υπάρχει δεύτερος κώδιξ προς ελεγχον. Είς 19, 20 ή γραφή οβελος αντί 
όβελός είναι απίθανος, ελλείπει όμως και πάλιν δεύτερος κώδιξ προς ελεγχον τής 
εσφαλμένης γραφής του Ρ. Έ ν 74, 16 είς τήν γραφή ν έν μετουσία σημειώνει ό 
έκδοτης: deest genitivus, qualis θείας έπινοίας. Και ή μεν συμπλήρωσις ορθή, δμως 
ορθώς δεν έγράφη ύπό τοΰ Ψελλού, άφοϋ ή βοή του λόγου επιβάλλει να νοηθή 
αυτή «εξ αναλόγου» έκ τής ανωτέρω γραφείσης φράσεως «σημεϊον επιφανείας». 
"Οθεν αντί deest γραπτέον subauditur ή intellegitur. — ' Ε ν 96, 39 ή γραφή δορυ-
φοροΰσα τω γεννηθέντι λόγω χρυσον και σμύρναν και λίβανον υστερεί καταφανώς τής 
έν τω ύπομνήματι αναγραφομένης ορθής διορθώσεως τοΰ γραφέως δωροφοροΰσα, 
το δε έρωτηματικόν περιττεύει. ' Ο γραφεύς διώρθωσε το άβλέπτηματού κειμένου. 
Τα επουσιώδη αυτά δείγματα επικυρώνουν τήν κρίσιν ότι ή Μκδοσις τών Φιλοσο
φικών τοΰ Ψελλοΰ ύπό Gautier-Westerink αποτελεί ενα άξιον και χρήσιμον 
όργανον δια τους θεολόγους και φιλολόγους δια τήν μελέτην τής μεσαιωνικής 
φιλοσοφίας καί φιλολογίας τών Βυζαντινών 'Ελλήνων. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

Michael Psellus, Philosophic a Minora Vol. II, editit D. J. Ο' M e a r a , Teubner, 
Leipzig, σελ. XXXIV/233. 

' Η παροΰσα συλλογή περιέχει 49 πραγματείας (opuscula) τοΰ «μακαριωτάτου 
Μιχαήλ μονάχου καί ύπερτίμου τοΰ Ψελλοΰ» καί «σοφωτάτου» καί «ύπατου τών 
φιλοσόφων». Τό περιεχόμενον τών πραγματειών τούτων αναφέρεται είς τήν ψυχήν, 
είς θέματα θεολογικά, χρησμούς καί δαιμονολογικά ζητήματα. Κάθε μία έξ αυτών 
έχει συνταχθή υπό τύπον απαντήσεως είς ύποτιθέμενον ερώτημα άπευθυνθέν είς 
αυτόν ύπό ανωνύμου προσώπου «προς άκοήν ευγνώμονα καί εύσύνετον» όπως ό ίδιος 
γράφει κάπου (πραγμ. 17). Ό τρόπος τής εκθέσεως αντιλήψεων είς επιστολή ν 
προς φανταστικόν συνομιλητήν είναι ό ίδιος πού είχε χρησιμοποιήσει ό ιερός 
Φώτιος είς τάς έπιστολάς του. 

Τα αντικείμενα τών θεμάτων τα έχει έμπνευσθή ό Ψελλός έξ· αναγνώσεως 
συγγραφέων παλαιών χρόνων, κυρίως τοΰ Πλάτωνος καί 'Αριστοτέλους καί τών 
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ερμηνευτών και σχολιαστών αυτών κατά τους 'Ελληνιστικούς και Βυζαντινούς 
χρόνους, καθώς και έκ φιλοσοφούντων Πατέρων της Ε κ κ λ η σ ί α ς . Έ κ τών 
αναφορών του καταφαίνεται ή ιδιαιτέρα του προτίμησις είς τον Πρόκλον, 
Νεμέσιον, Γρηγόριον τον Νύσσης, Άλέξανδρον Άφροδισιέα, Πλωτϊνον, 
Πορφύριον, κ.ά\ 

Ό έκδοτης Ο 'Μ. είς την Εισαγωγή ν του αναφέρει δτι είς τήν Συλλογή ν έχει 
περιλάβει καί τινας πραγματείας καταφανώς υπόπτους, μή ανήκουσας είς τον 
Ψελλόν, το έκαμε όμως, διότι εις τινας σύλλογος αύται έφέροντο ώς γεγραμμέναι 
υπό του Ψελλού. Είς τήν Εισαγωγή ν βλέπομεν επίσης καί το μέγα πλήθος τών 
κωδίκων, είς τους οποίους ανευρίσκονται εγκατεσπαρμένοι έπί μέρους αί 
πραγματεΐαι της Συλλογής, τούτων όμως τών κωδίκων οί πλείστοι είναι απόγραφα 
ώρισμένων κυρίων κωδίκων, ώς οί Ο καί Ρ. 'Από σελ. XI έως XXIX τής Εισαγω
γής δίδονται λεπτομερείς πληροφορίαι δι* έκάστην πραγματείαν, είς ποίους 
κώδικας περιέχεται έκαστη, ποία ή κατάστασις τοΰ κωδικός καί ποία ή ποιότης 
τού κειμένου μετά χαρακτηριστικών δειγμάτων ή άλλων χρησίμων ενδείξεων. 
'Επίσης παρέχονται πληροφορίαι περί τής προηγουμένης εκδόσεως τοΰ κει
μένου. Διά τινας ομάδας πραγματειών συναφούς περιεχομένου, ώς αί 4-6 καί αί 
38-39, ένθα οί κώδικες οί περιέχοντες αύτάς είναι πολλοί, γίνεται εκτεταμένη 
έρευνα τοΰ κειμένου καί συσχέτισις τών χαρακτηριστικών ιδιοτυπιών αυτού, 
έν συνδυασμω δέ καί προς το κείμενον τών ομοίων τόπων τής πηγής τοΰ κειμένου 
συνάγεται το στέμμα τών κωδίκων. Σκοπός βέβαια ή επιλογή τών αρίστων 
γραφών. Δια τήν έκτίμησιν τών δυσχερειών αναφέρω ότι οί εξεταζόμενοι επιμε
λώς κώδικες τής ομάδος τών 38-39 είναι έν ολω 27. Δια τον καταρτισμόν τοΰ 
κειμένου έκτος τών κωδίκων εξετάζονται καί αί προηγούμεναι εκδόσεις τών 
πραγματειών (Patrologia Graeca, Gautier κλπ.) καί τα έργα τών συγγραφέων, τα 
αποτελούντα τάς πηγάς είς τάς οποίας έστηρίχθη ό Ψελλός. Τών έργων τούτων ό 
κατάλογος παρατίθεται είς τάς σελ. ΧΧΧ-ΧΧΧΠΙ. 

Το συντεθέν κείμενον τών 49 πραγματειών εκτίθεται είς τάς σελ. 1-164 καί 
συνοδεύεται κατά σελίδα ύπο δύο υπομνημάτων, τοΰ τών κοινών τόπων καί τοΰ 
κριτικοΰ. Το πρώτον είναι επαρκές, δίδον τάς πηγάς τών κειμένων προς τάς 
οποίας σχετίζονται αί περικοπαί τοΰ κειμένου τοΰ Ψελλού. Το κριτικόν υπόμνημα 
είναι επίσης πλούσιον καί κατά τήν γνώμη ν μου ό έκδοτης έχει ορθόν κριτή ριον 
τοΰ λόγου τοΰ Ψελλοΰ. "Ο έκδοτης υποχρεούται να έκλέξη τήν προσφορωτέραν 
γραφήν έκεΐ πού υπάρχουν περισσότεροι, έκεΐ πού υπάρχουν κενά ή δυσανά
γνωστα ή παραναγνώσεις, γραφαί διαφέρουσαι τών κωδίκων, τοΰ προηγουμένου 
έκδοτου, τών λογίων. 'Ο Ο'Μ., όπου διώρθωσε γραφήν ή συνεπλήρωσε ή 
ήκύρωσε ή έπέλεξεν, νομίζω ότι εύστόχως απεφάσισε καί κατέληξεν είς σύνθεσιν 
ενός κειμένου λίαν πειστικού, αξίου τής γραφίδος τοΰ γλαφυροΰ τήν έκφρασιν 
φιλοσόφου τοΰ Βυζαντίου, τοΰ διαμορφώσαντος λόγον άττικόν κομψόν καί 
χαρίεντα, διακρινόμενον διά τήν πλαστικότητα τής εκφράσεως, άλλα κυρίως διά 
τήν καθαρότητα τής διατυπώσεως τών νοημάτων καί τήν σαφήνειαν, ακόμη καί 
είς τάς περιπτώσεις τών πλέον αφηρημένων καί λεπτών φιλοσοφικών εννοιών, μέ 
'έν λεξιλόγιον εκπληκτικής γλωσσικής δεινότητος, πρωτότυπον, μέ εκφράσεις 
σπανίας καί λέξεις ενίοτε αμάρτυρους. 

Παρατηρήσεις έπί τοΰ κειμένου έλαχίστας θα ήδύνατό τις να σημείωση. 
Είναι σχεδόν άμεμπτον. Τα τυπογραφικά άβλεπτήματα ελάχιστα: 1) Τονισμός έπί 
τής παραληγούσης είς τρεις περιπτώσεις αντί τής προπαραληγούσης, σελ. 28 
στίχ. 27 λεόντι, 29.19 θεραπευέσθαι, 121.29 ένεργείαν. (είς ,τόν Index verborum 
τονίζεται ορθώς ενέργεια). 2) Τονισμός έπί τής ληγούσης αντί τής παραληγούσης 
είς δύο περιπτώσεις 36.5 μέχρι καί 139-31 τής τριάδος, καί 3) παράλειψις τοΰ τόνου 
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της παραληγούσης έν 55.3 ραδιως. "Αλλαι παρατηρήσεις: Α. καθαρώς όρθογρα-
φικον λάθος έν, 154.12 ριτίνη αντί του όρθου ρητίνη (ό έκδοτης τονίζει έν τή 
Εισαγωγή ότι τήν όρθογραφίαν τήν ένηρμόνισε προς τους σήμερον Ισχύοντας 
κανόνας). Β. ' Ο χωρισμός τών συλλαβών είναι άμεμπτος κατά τήν παράδοσιν 
των παλαιοτέρων εκδόσεων και έξω τών σημερινών νεωτερισμών. ' Ο χωρισμός έν 
157.11/12 καθ '-έκαστα είναι κατά τήν γνώμην μου πλημμελής αντί του κα-θέκαστα. 
Τώρα, το πνεύμα του ΗΕΚΑΣΤΑ, δηλαδή το Η, ένώ είναι άδιαχώριστον άπο το Ε, 
αποσπάται. Ai παλαιαί γραμματικοί δέν επιτρέπουν τήν άπόσπασιν τής δασύ-
τητος του φωνήεντος. Γ. Εις τήν φράσιν 56.21 αϊ μυϊαι τραχεία ίχουσαι τα πτερά 
πλήττουσι τον αέρα και ήχοϋσι, σταθεϊσαι δε ού' και εις τον app. crit.: 21 τραχεϊαι Ο, 
correxi: Νομίζω, άνευ ανάγκης έγένετο ή διόρθωσις παρά το έξεζητημένον τής 
εκφράσεως (αντί του αϊ μυϊαι τραχεϊαι πτερυγίζουσαι..). "Αν ή τραχύτης άπεδίδετο 
εις τα πτερά θα έχρησιμοποιεΐτο ό τύπος τραχέα πτερά' άλλα και πάλιν τα πτερά 
τής μυίας δύσκολον είναι να χαρακτηρισθούν ως τραχέα, ανώμαλα. Είς τήν 
πρότασιν 157.33 'έως 158.2 Του δε ενδεχομένου ε/ç τρία διαιρουμένου το μεν λέγεται έπί 
το πολύ... το δε ώς έπ ' ελαττον... το δέ επίσης, ή τελευταία λέξις πρέπει να γραφή 
άναλελυμένως έπ ' ϊσης, διότι ή Ιννοια δέν είναι έπιρρηματική, οτε και μόνον 
συνηθίζεται ή μονολεκτική μορφή. Είς τήν φράσιν 165.15 ίν ' εϊ τισί μεν ό κανών 
τής έγκλίσεως του τόνου επιβάλλει τήν γραφήν εϊτισι, όπως ορθώς εφαρμόζεται 
ολίγον περαιτέρω έν σελ. 164.1 οΰτε δαίμων τ/ς έστιν. Ώ ς βλέπει τις, αί παρατηρή
σεις αύται είναι λίαν επουσιώδεις, γράφονται δέ απλώς δια τήν τιμήν τής 
κριτικής. 'Εάν ύπήρχον ουσιώδη σφάλματα, αί παρατηρήσεις αύται δέν θα 
ήξιοΰντο μνείας. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

Saul Α. Tovar, Biografìa de la Lengua Griega sus 3000 anos de continuidad, "Εκδ. 
Centro de Estudios Bizantinos y Neohelénicos Fotios Malleros, Faculdad de 
Filosofia y Humanidades, Universidad de Chile. 

Ό συγγραφεύς, 'Αργεντινός καθηγητής και 'Αντιπρόεδρος τής 'Αργεντι
νής ' Εταιρείας τής Φιλοσοφίας, βασιζόμενος εις πολυμερή μόρφωσιν κτηθεΐσαν 
εις τήν πατρίδα του, τήν Ίσπανίαν, τήν Ίταλίαν, τα δύο 'Ελληνικά Πανεπι
στήμια και το Harvard, ήσχολήθη είς μακροετή ερευναν τής ιστορίας τής 
ελληνικής γλώσσης. Άφορμήν δια τήν ερευνάν του έλαβεν έκ τών εργασιών 
συνεδρίου τινός δια τήν Έλληνικήν γλώσσαν έν 'Αμερική τό 1980. 

Ή ερευνά του αρχίζει από τό Μουσειον τής 'Αλεξανδρείας και τους 
μεγάλους φιλολόγους και γραμματικούς τής ' Ελληνιστικής περιόδου. ΠερνςΙ εις 
τής Βυζαντινής περιόδου τους συγγραφείς, ποιητάς, σχολιαστάς, νομικούς, 
γνωμολόγους, γραμματικούς, Πατέρας και τους λογίους κληρικούς και λαϊκούς. 
Προχωρεί είς τήν Μεταβυζαντινήν περίοδον 1453-1821 και τους .συγγραφείς 
αυτής και σημειώνει ιδιαιτέρως τήν διαπίστωσιν ότι παρά τήν κατοχήν μεγάλου 
μέρους τής ' Ελλάδος ύπό τών Τούρκων ύπήρχον πολλά μέρη και νήσοι ' Ενετό - ή 
Φραγκοκρατούμενα καθώς και άλλα είς τό έξωτερικόν, ιδίως ή Ένετία και ή 
Μολδοβλαχία, όπου έκαλλιεργουντο άδιακόπως τα 'Ελληνικά γράμματα και 
έξεδίδοντο βιβλία και δια τής 'Εκκλησίας ή 'Ελληνική γλώσσα ήτο ζώσα. Πέραν 
δέ τούτου ή ' Ελληνική γλώσσα και οι "Ελληνες συγγραφείς καθωδήγουν και είς 
τήν Δύσιν ολας τάς αξιόλογους προσωπικότητας τής δυτικής θρησκευτικής 


