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έδει να συμπεριληφθή και ή έπί διδακτορία διατριβή τού ομότιμου καθηγητού 

καί άκαδημαϊκβΰ κ. Ι. Θεοδωρακοπούλου : Piatons Dialektik des Seins, Heidel

berg 1927, ήτις έρευν$ την διαλεκτικήν του οντος παρά Πλάτωνι. 

Έ ν άλλοις λόγοις ο πλατωνικός «Παρμενίδης» του κρητος συγγραφέως θα 

άποτελή 'ίσως έπί μακρόν ιστορικόν σταθμον διά τάς πλατωνικάς σπουδάς. 

Α. Ν. ΖΟΥΜΠΟΣ 

* * 

CONSTANTINE CAVARNOS, Modern Orthodox Saints, 1. St. Cosmas 
Aito los , Ed. Institute for Byzantine and Modern Greek Studies, Bel

mont, Mass. 1971, σχ. 8μ. σελ. 71. 

Ό συγγραφεύς γνωστός δια τάς εργασίας του έπί της φιλοσοφίας και του 

ηθικού και θρησκευτικού βίου των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Ελλήνων, διά 

της παρούσης μελέτης εγκαινιάζει σειράν έρεύνης διά τους μετά τον I H ' αι. αγίους 

της 'Ανατολικής Εκκλησίας. Είς τούτο ώρμήθη και έκ της πεποιθήσεως δτι οί 

άγιοι αποτελούν τήν πνευματικήν άριστοκρατίαν της εκκλησίας και άν προσέξωμεν 

το μήνυμα των, πολλά θά ώφεληθώμεν, ιδία σήμερον εις έποχήν συγχύσεως δη-

μιουργηθείσης άπο τήν έπικράτησιν υλιστικών αντιλήψεων και απιστίας. 

Ώ ς πρώτον μελέτημα της αγιολογικής σειράς άρχεται νυν δ βίος και το έργον 

του 'Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, του μεγίστου Ιεραποστόλου τών νεωτέρων χρόνων. 

"Ο σ. παρέχει έπιτομήν της βιογραφίας του αγίου έκ του Ιργου του μαθητού 

εκείνου Σαπφείρου Χριστοδουλίδου, δημοσιευθέντος το πρώτον έν Βενετία τω 1814. 

Ή έπιδεξία σταχυολόγησις τών πληροφοριών δίδει ζωηράν τήν εικόνα της τότε 

καταστάσεως, της προσωπικότητος τού αγίου, της μορφώσεως του, του ένθέου 

του ζήλου, τών χαρακτηριστικών λεπτομερειών του κηρύγματος και της πολιτείας 

του, τών περιστάσεων ύφ' άς έδρασε κινούμενος άνά τον χώρον άπαντα της τότε 

τουρκικής αυτοκρατορίας και τών συνθηκών τού μαρτυρίου του. Είς ειδικον κε-

φάλαιον παρέχεται συνοπτική είκών τών κυριωτέρων του διδασκαλιών έξ απο

σπασμάτων ληφθέντων κατ' έκλογήν έκ τών διασωθεισών εννέα Διδαχών του αγίου. 

Καί, έκ τών στοιχείων της βιογραφίας, έκ τών Διδαχών τού Κοσμά, προς δέ και 

έκ της μελέτης τών περί Κοσμά ειδήσεων, αίτινες εκτίθενται είς 20 βιβλία καί 

600 άρθρα, ό συγγραφεύς συνθέτει τήν περί τού αγίου εικόνα, ήν εκθέτει έν τφ 

είσαγωγικώ του σημειώματι. Ή παρεχομένη είκών είναι ή πληρεστέρα δυνατή μέ 

έντονώτερον έξεικονισμένα τά κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητος τού 

αγίου, ό όποιος φρονηματίσας διά τού ένθέου ζήλου του μεγάλας επαρχίας τού 

"Εθνους τών Ελλήνων, ίδρύσας εκατοντάδας σχολείων, άνακόψας το ρεύμα τού 

εξισλαμισμού, διδάξας καί διά τού μαρτυρίου του έπισφραγίσας το κήρυγμα του 

απέβη μέγας κατηχητής, Πατήρ τού Έθνους του καί έκ τών κυριωτάτων συντε

λεστών της εθνικής του άφυπνίσεως. 

Π. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 


