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Ἡ κριτικὴ ἔκδοση τοῦ πέμπτου βιβλίου τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Γεωργίου Παχυμέρη (13ος/14ος αἰ.) 
ἀποτελεῖ συμβολὴ στὴν προσπάθεια γιὰ τὴν ὁλοκληρωμένη editio princeps τοῦ ὀγκώδους αὐτοῦ 
φιλοσοφικοῦ ἔργου, στὸ ὁποῖο ὁ Βυζαντινός πολυΐστωρ καὶ φιλόσοφος ἐπιχείρησε νὰ συνοψίσει, 
παραφράζοντας καὶ σχολιάζοντας, τὰ σημαντικότερα ἔργα τοῦ Ἀριστοτέλη. Μεταξύ τῶν ἔργων 
αὐτῶν περιλαμβάνονται καὶ τὰ Μετεωρολογικά, τὰ ὁποῖα ὁ Βυζαντινὸς συγγραφέας ἀπέδωσε ὑπὸ 
τὸν τίτλο: «τῶν μετεωρικῶν». Στὰ Προλεγόμενα τῆς ἔκδοσης, γραμμένα στὰ Ἀγγλικά, 
παρουσιάζεται ἕνα εὐρὺ φάσμα ζητημάτων ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ ἐκδιδόμενο κείμενο. 
Διερευνᾶται ἡ θέση τοῦ πέμπτου βιβλίου στὴ Φιλοσοφία τοῦ Γεωργίου Παχυμέρη, 
παρουσιάζεται καὶ ἀναλύεται ἡ διείσδυση τῆς ἀριστοτελικῆς μετεωρολογίας στὸ Βυζάντιο καὶ 
τοὺς ὅμορους μεσαιωνικοὺς πολιτισμούς (Λατινικὴ Δύση, Ἀραβικὴ καὶ Ἑβραϊκὴ Ἀνατολή), 
περιγράφεται ἡ δομὴ καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ ἔργου, ἐνῶ σχολιάζεται καὶ ἡ τεχνικὴ τῆς ἐπιτομῆς 
ποὺ ἐφάρμοσε ὁ συγγραφέας στὸ συγκεκριμένο κείμενο. Ἐπιπλέον, παρουσιάζεται μία σειρὰ 
ἐπιμέρους ζητημάτων ποὺ σχετίζονται μὲ κάποιες ἰδιαιτερότητες τοῦ ἔργου: περιθωριακὲς 
σημειώσεις καὶ συμπληρώσεις, πολλὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀποδίδονται στὸ μεταγενέστερο χέρι τοῦ 
Βυζαντινοῦ λογίου Ματθαίου Καμαριώτη (15ος αἰ.), σχήματα καὶ γραφήματα ποὺ συνοδεύουν τὸ 
κείμενο, γεωμετρικὰ θεωρήματα ποὺ ὑπάρχουν στὸ «περὶ ἴριδος» κεφάλαιο τοῦ ἔργου. Ἀνάλυση 
ζητημάτων ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἄμεση καὶ ἔμμεση χειρόγραφη παράδοση τοῦ ἐκδιδόμενου 
κειμένου, ἐπισημάνσεις ποὺ ἀφοροῦν στὶς λεξιλογικὲς καὶ γραμματικὲς ἰδιαιτερότητές του, 
παρουσίαση τῶν κριτηρίων τῆς ἔκδοσης, καθῶς καὶ ἡ σχετικὴ Βιβλιογραφία συμπληρώνουν τὰ 
Προλεγόμενα τοῦ τόμου (σελ. 1*-132*). Ἡ κριτικὴ ἔκδοση τοῦ κειμένου (σελ. 1-75) συνοδεύεται 
ἀπὸ apparatus aristotelicus, apparatus fontium καὶ apparatus criticus, ἐνῶ τὸν τόμο 
συμπληρώνουν index nominum propriorum, index verborum, index locorum, καθῶς καὶ 
πανομοιότυπα ἀπὸ ἐπιλεγμένα φύλλα χειρογράφου. 
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