
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Bibliotheca Universitatis Leidensis. Codices Manuscripts. VI Codices Vossiani Grxci 
et Miscellanei, descripsit K. A. de Meyier.

In Bibl· Univ. Lugduni Batavorum, 1955, 8°, σο. XXIV + 319.

Μετά πρόλογον τοΰ διευθυντοΰ τής βιβλιοθήκης τοΰ Leiden A. Kessen, έπε- 
ται Prsefatio, όπου ό συντάκτης τοΰ καταλόγου δίδει σύντομον βιογραφίαν τοΰ ’Ισαάκ 
Βοσσίου ( 1618- 1689 ), γεννηθέντος έν τή ίδίφ πόλει, όπου ό πατήρ του έδίδοσκεν 
ελληνικά. 'Ο Βόσσιος έξέμαθεν άνατολικάς γλώσσας, ήσχολήθη ιδία μέ τήν γεωγρα
φίαν καί τά αραβικά καί έξέδωκε συγγραφείς, έταξίδευσε δέ πολλά καί ενδιαφέροντα 
ταξίδια καί κατήρτισε τήν βιβλιοθήκην του, όπου πολλά χειρόγραφα ελληνικά, λατι
νικά, σύμμεικτα γερμανογαλλικά, κλπ., ών άπό τοΰ 1716 υπήρχε κατάλογος. Ή 
βιβλιοθήκη εύρίσκεται συνεχώς εις τό Leiden άπό τοΰ Όκτ. 1690.

Ό νΰν έκδιδόμενος κατάλογος τών ελληνικών ( καί τών σύμμεικτων όπου υπερ
τερούν τά ελληνικά ), διατηρεί τούς παλαιούς αριθμούς καί τήν κατά ιιεγέθη διαίρε- 
σιν τών κωδίκων, περιλαμβάνει δέ Voss. Graecos f(olio) 77, q(uarto) 77, o(ctavo) 
20 καί tniscellaneos 47, ήτοι 221 κώδικας, λίαν ενδιαφέροντος. Μεταξύ αύτών είναι 
χειρόγραφα άπό τοΰ ε' αίώνος ( μεγαλογραμμάτου γραφής ) μέχρι τών μετά τήν άλω- 
σιν χρόνων καί συγγραφείς κλασσικοί, βυζαντινοί, λειτουργικά κείμενα, αγιολογικά, 
Ιατρικά κ.ά.

Ό κατάλογος συνετάχθη λατινιστί, τά κείμενα συνεσχετίσθησαν μετά τών έκδεδο- 
μένων, έπετάχθησαν δέ επτά πίνακες : Palseograpbicus ( χρονολογήσεις τών κωδίκων ), 
Scribarum, loeorum unde codices provenerunt ( χρησιμώτατος ), Possessorum, 
auctorum ('Ελλήνων καί Λατίνων). Ό έκτος Initia operum vel fragmentorum 
agnitu difficiliorum ( ελληνιστί καί λατινιστί ), ό έ'βδομος Nominutn in codicibus 
laudatorum.

Ή κοπιώδης αύτη εργασία, γενομένη υποδειγματικούς διά μικράν αλλά σημαν
τικήν συλλογήν θά έπρεπε νά είχε θεωρηθή ώς πρός τόν τονισμόν τών ελληνικών 
κειμένων, διά νά μή παρατηρούνται άθρόοι παρατονισμοί κ.ά. σφάλματα ( οόψον, άπο- 
στολίχων, έλληνίκων, κρατεϊσϋω κ.τ.ό. ).

Ν. Β. Τ.

Ειρήνη, Χριστιανικόν Κατηχητικόν Δελτίον, αρι&. 36, 1956 , 32°, σσ. 78, ’II Θεία 
Λειτουργία τον έν Άγίοις καιρός ημών Ίωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπό
λεως τοΰ Χρυσοστόμου. ’Επιμέλεια. Γρηγορίον Μονάχου °Αγιορείτου ηγουμέ
νου καί επιστάτου Ί. Σ. Μ. Καισαριανής. Ά&ήνηαι.

Εις τήν καλαίσθητον σειράν τοΰ περιοδικούς έκδιδομένου συμπαθούς Δελτίου, ο 
μοναχός Γρηγόριος είχεν έκδώσει τό 1954 ( άριθ. 15 ) « Λειτουργικόν 'Υπόμνημα » 
πρός τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην, δι’ οδ έζήτησε τήν ένίσχυσιν τής Μ. ’Εκκλη
σίας, όπως έκδώση τό Λειτουργικόν του δι’ οδ θ’ άπεσκόπει εις τήν διάσωσιν « τού 
αρχικού κειμένου τής Θείας Λειτουργίας πρός αποφυγήν τών άχρι τοΰδε ήμαρτημέ-
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νο>ν εκδόσεων. Ουτω δέ ή ’Εκκλησία 1)·’ απόκτηση αυθεντικόν κείμενον τής Θ.Α., 
άπηλλαγμένον κηρών, προϊόν πολυετούς έρεύνης καί μελέτης αρχαίων χειρογράφων, 
ευχολογίων καί είληταρίων των ιερών Μονών τού Άγ. "Ορους καί τής Πάτμου».

'Υποθέτω δτι λόγω των δυσχερών περιστάσεων ή Μ. Εκκλησία δέν έδωκε τήν 
προσήκουσαν βοήθειαν καί ουτω έστερήθημεν τής εργασίας τού φιλομαθούς ( αΰτο- 
διδάκτου άλλως) π. Γρηγορίου.

Ή νύν έκδιδομένη Θ. Λειτουργία έχει τούτο τό ενδιαφέρον, δτι ό έκδοτης αυτής 
έλαβεν ΰπ’ δψιν είλητάρια καί κώδικας, καί κατά τούτο δέν πρέπει νά μείνη απαρατή
ρητος άπό τούς λειτουργολόγους.

Ν. Β. Τ.

Παναγ. Σ. Άντωνέλλη, Ή Βυζαντινή Έκκλ.ησιαστική Μουοική. Ιστορική άνα- 
οκόπηαις και εξέλιξις αυτή; κατά τούς καϋ’ ημάς χρόνους, μετά πίνακος των κυριω- 
τέρων ορθοδόξων ναών ’Ελλάδος και εξωτερικού ώς καί των συγχρόνων ιεροψαλ
τών και μουοικολόγων (ο τίτλος καί αγγλιστί).

Άθήναι 1956, 8°, οο. 226.

*0 συγγραφεύς, ερασιτέχνης καί φίλος τής έν τοϊς Πατριαρχείοις Κωνσταντι
νουπόλεως ψαλλομένης μουσικής, συνέγραψε τό ώς ανω καλαισθήτως έκτυπωθέν 
έργον, ούδεμίαν εχον σχέσιν ούτε πρός τήν θεωρίαν, ούτε πρός τήν χειρόγραφον 
παράδοσιν, ούτε πρός τήν ιστορίαν τής καθαυτό βυζ. μουσικής. Προβλήματα τά 
όποια παρ’ ήμϊν άπησχόλησαν μουσικολόγους ώς ό Ί. Τζέτζης, ό Κουπιτώρης, ό Κ. 
Ψάχος, ό Βαμβουδάκης, 6 Καρράς, ή σχέσις τής Βυζ. Μουσικής πρός τόν ρυθμόν 
καί τά μέτρα τής εκκλησιαστικής ποιήσεως, είναι τελείως ξένα πρός τόν άνυποψίαστον 
συγγραφέα τού παρόντος τόμου. ’Επί πλέον τό βιβλίον έχει χαρακτήρα διαφημίσεως 
διαφόρων ζοίντων ώς μουοικολόγων ( ενώ πρόκειται περί φίλων απλώς τής παραδο
σιακής μουσικής ή Ιεροψαλτών ! ), καί θά ήτο λυπηρόν διά τήν "Ελλάδα έξ αυτού 
νά σχηματισθή έντύπωσις περί τού σημείου είς τό όποιον εύρίσκεται παρ’ ήμϊν ή με
λέτη τών σχετικών προβλημάτων.

Άπό τών σσ. 191-201 δημοσιεύεται: 'Εορτολόγιον αλφαβητικόν τού ενιαυτού.
Ν. Β. Τ.

Γεωργίου Α. Ταατσαρωνη (προέδρου τοϋ Συλλόγου < Οι φίλοι τής Βυζαντ 
Μουσικής), Βυζαντινός ’Όρθρος, διάλεξις...

Άϋήναι 1956, 8°, οο. 23.

Οί ώς άνω χαρακτηρισμοί διά τό βιβλίον τού κ. Άντωνέλλη θά ήσαν ελαφροί 
καί ανεπαρκείς διά νά χαρακτηρισθή ή άγνοια καί προχειρότης μετά τής οποίας οί 
έρασιτέχναι επιλαμβάνονται τής έξετάσεως φιλολογικών θεμάτων τά όποια δλως διό
λου αγνοούν. 'Ο κ. Τσατσαρώνης παρεσύρθη άπό παλαιόν ερασιτεχνικόν βιβλίον τού 
Γ. Παπαδοπούλου ( 1904) καί έπανέλαβεν, έπηύξησεν ή παρενόησε πράγματα τά 
όποια ούδείς πλέον πιστεύει ή δέχεται. "Ο χωρισμός τών στίχων [ π.χ. :

Χριστός γεννάται δοξάσατε. Χριστός εξ ου
ρανών απαντήσατε... ( σ. 12)]

ή κακοποίησις τών κειμένων, τά λεγόμενο περί Ρωμανού ( ό συγγρ. γνωρίζει έκ τρί
της χειρός τό συναξάριον τού άγιου, μόνον ώς παρεδόθη διά Νικηφόρου Καλλίστου 
Ξανθοπούλου ! ) οί ισχυρισμοί δτι κοντάκιον προέρχεται έκ τού κόντος, ό ( = τυλι
γμένο χαρτί ! σ. 12 ), οτι οικος ωνομάσθη εκ μεταφοράς τού οίκου πού περιέχει
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περιουσίαν ( σ. 13 ) !, τά λεγάμενα ότι οί ιαμβικοί κανόνες τοΰ Ίω. Δαμασκηνού (;) 
είναι γραμμένοι κατά τό μέτρον τών στίχων τοΰ Α’ίαντος μαστιγοφόρου τοΰ Σοφο- 
κλέους ( σ. 15), δτι τφ 911 μ.Χ. Λέων ό Σοφός έφονεύθη υπό τοΰ Μιχαήλ (Τραυ
λού ! ) ψάλλων τάς καταβασίας ( σ. 15 ), δτι ύμνογράφοι είναι ό Κλήμης ό Άλεξαν- 
δρεύς, δ Ιωάννης ό Χρυσόστομος, ό Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ό Θεολόγος κλπ. 
κλπ. καί ό ιερός Αυγουστίνος ( σ. 4 ) !, δτι ή λέξις ιροπάριον προέρχεται έκ τοΰ 
τρέπω κατ’ αναλογίαν τών στροφών καί αντιστροφών τών αρχαίων δραμάτων πού 
προέρχονται έκ τοΰ στρέφω ( σ. 10 ) !, είναι μικρά δείγματα μόνον τοΰ θησαυρού τών 
σφαλμάτων καί τής άγνοιας τά όποια συνεσωρεύθησαν εις τήν κρινομένην διάλεξιν. 
Ουδέ θά ήξιζε νά άναφερθή αδτη βιβλιογραφικώς καν. ”Αν ήσχολήθημεν μέ αυτήν 
τούτο πράττομεν διά νά μή νομισθή δτι έν Άθήναις ακούονται άδιαμαρτυρήτως τά 
ανωτέρω καί δτι ή μελέτη τής πατρίου μουσικής καί ποιήσεως παρά τοίς νεωτέροις 
"Ελλησιν έξέπεσε γενικώς μέχρις αύτοΰ τοΰ σημείου. "Η τοιαύτη δέ κατάστασις τών 
παρ’ ήμΐν μουσικολογούντων καθιστά ημάς σκεπτικούς ως πρός διατυπωθεΐσαν ύπό- 
δειξιν καθ’ ήν αναγκαίος δήθεν εις ημάς διά τήν κριτικήν έκδοσιν τοΰ Ρωμανοΰ θά 
ήτο μουσικός βυζαντινός. Καλόν θά ήτο οί « μουσικολόγοι » μας νά έσχημάτιζον πρώ
τον σαφή ιδέαν περί τής βυζαντινής μουσικής ή τής παραδόσεώς της καί μετά ταΰτα 
νά έπελαμβάνοντο κριτικών καί φιλολογικών θεμάτων.

Ν. Β. Τ.

C oil a η a di S t udi Gr e ci diretta da Vittorio d e F a l c o. Napoli, Li-
breria Scientifica editrice, Corso Umberto I, 40.

'Υπό τόν γενικόν τούτον τίτλον ό έν Νεαπόλει τής ’Ιταλίας καθηγητής τής 
Ελληνικής Φιλολογίας κ. Βίκτωρ De Falco εκδίδει σειράν μελετημάτων άναφερομέ- 
νων εις τήν κλασσικήν 'Ελληνικήν Φιλολογίαν, τήν μεταγενεστέραν καί τούς Βυζαν
τινούς. ’Επειδή ουτω μορφοΰται έν νέον κέντρον ελληνικών μελετών, τό όποιον έν 
δψει τών χειρογράφων μελετά τήν ελληνικήν παράδοσιν, έφιστώ τήν προσοχήν τών 
παρ’ ήμΐν μελετητών έπί τών κάτωθι είδικώς μελετών :

Άριθ. XVII: Procopio, Pagine Scelte a cura di Bruno Lava- 
gnini, parte prima Introduzione e Testo, 8°, σσ. 54 ( + 2 ) ( 1948 ).

Άριθ. XVIII : Epigrammatist! Greci della Magna Grecia e della Sicilia 
a cura di A. Olivieri, 8°, σσ. 208 ( + 4 ) ( 1949 ).

Άριθ. XIX: Enea di Gaza, Epistole a cura diEidia Massa Po
sit a n o, 8°, σσ. XXXVI + 80 (1950 ).

Άριθ. XXII : Poeti Italobizantini del secolo XIII. Introduzione, testo 
critico e commentario di Marcello Gigante, 8°, σσ. 99 ( + 1 ) ( 1953 ).

Κρίσις υπό Ο. Parlangeli, σσ. 133 - 137.
Άριθ. XXIII: Lidia Massa Positano, La tradizione manoscritta 

delle Quaestiones Physicae di Teofilatto Simocata, 8°, σσ. 44 ( + 4 ) ( 1953 ).
Άριθ. XXIV : Teofilatto Simocata, Question! Naturali a cura di 

Lidia Massa Positano, 8°, σσ. 46 ( + 2 ).
N. B. T.

Nota sul codex Hauniensis 1343 di S il v i o Giuseppe M e r c a t i, oo. 109 - 116. 
Ramenla bizantina di Giro Giannelli, oo. 35-46.

Άμφότερα ανάτυπα τοΰ τόμου « Melanges Carsten Hoeg » « Classics et Me- 
dievalia », vol. XVII, Copenhague 1956.

N. B. T.
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Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici. Testi e Monumenti puhblicati da 
Bruno Lavagnini solto gli auspici dell’Assessore alia Istruzione per la 
Regione Siciliana. Palermo.

Εις τήν σειράν αυτήν τήν όποιαν ΐδρυσεν ό διαπρεπής συνάδελφος καί διευθυν
τής τοΰ έν Άθήναις ’Ιταλικού ’Ινστιτούτου κ. Β. Lavagnini έξεδόθησαν μέχρι τοϋδε 
τά κάτωθι :

Testi ι : Barlaam Calabro Epistole Greche. I primordi episodiei e dottri- 
nari delle lotte esicaste. Studio introduttivo e testi a cura di Giuseppe 
Schiro, Palermo 1954, 8°, σσ. XVI + 360.

Testi 2 : Vite dei Santi Siciliani I Vita di S. Luca vescovo di isola Capo 
Rizzuto. Testo e traduzione a cura di Giuseppe Schiro, Palermo 1954, 
8°, σσ. (4) + 132( +4).

*0 καθηγητής Schiro διδάσκει Βυζαντ. Φιλολογίαν εις τό Πανεπιστήμιον τής 
Παδούης, γνωρίζει άριστα καί τήν Νεοελληνικήν, καθώς καί τά ΰμνογραφικά καί 
αγιολογικά ζητήματα τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας (συνεργάτης τοΰ Bollettino τής 
Grottaferrata ) καί θά βοηθήση τόν καθηγητήν Lavagnini εις τήν έξόρμησιν διά τήν 
μελέτην των Ίταλοελληνικών βυζαντινών κειμένων καί τήν σύσφιγξιν τών φιλικών 
δεσμών τών δύο αδελφών χριστιανικών λαών.

Ή σειρά αϋτη πρόκειται νά συνεχισθή. Χαιρετίζομεν μέ ίκανοποίησιν τήν εκδο- 
σιν τών ώς άνω δύο τόμων.

Ν. Β. Τ.

Έλλψ’ΐκαι έορταί καί εϋιμα τής Λαϊκής Λατρείας, υπό Γ. Λ. Μ έ γ α.
Άϋήναι 1901, 8°, σσ. 252 ( -β 4).

Ό συνάδελφος καθηγητής τής Λαογραφίας κ. Μέγας έδημοσίευσε τό ώς άνω 
καλαίσθητον βιβλίον εις γλώσσαν ρέουσαν καί κατά τρόπον επαγωγικόν γεγραμμένον 
οπού πραγματεύεται τήν λαϊκήν λατρείαν ώς πρός τάς δεσποτικάς, θεομητορικός έορ- 
τάς, τάς μνήμας αγίων καί αΧλας τινάς έορτάς ( Τριφδίου, πρωτοχρονιάς κλπ. ). Είναι 
λίαν ενδιαφέρον τό θέμα τής λαϊκής λατρείας καί άπό αγιολογικής άπόψεως, οΰ μό
νον ώς πρός τόν συσχετισμόν αϋτοΰ πρός τά λόγια στοιχεία ( καί δή τήν άρχαίαν 
παράδοσιν) αλλά καί καθαυτό ώς έκδήλωσις τής λαϊκής ψυχής, τοΰ πολιτισμοΰ τοΰ 
λαοΰ καί τής πίστεως αύτοΰ.

Ν. Β. Τ.

Βασιλείου Λαούρδα, Συμεών Θεσοαλονίκης. ’Ακριβής διάταξις τής εορτής τοΰ 
Άγιον Δημητρίον.

Άνάτνπον εκ τοϋ < ΓρηγορΙον Παλαμα » έτος λϋ', 1956, 8°, σσ. 327 - 342.

Σπουδαιότατον κείμενον καί διά τήν άπαρίθμησιν τών άξιωματούχων τής μητρο- 
πολιτικής αυλής τής Θεσσαλονίκης κατά τό α' ήμισυ τοΰ ιε' αίώνος. Ό συγγρ. δέν 
έξεμεταλλεύθη άπό τής άπόψεως ταύτης τό θέμα, Δίς άναγινώσκω κανδυλάπται ( σ. 
336, σ. 329, στ. 47 ) αντί κανδηλάπται ( candela 1 ). Ή μελέτη τελειώνει μέ γνώμην 
τοΰ καθηγ. II. Τρεμπέλα περί άνασυνθέσεως τών ακολουθιών τής εορτής τοΰ Άγ. 
Δημητρίου, κατά τό έκδιδόμενον κείμενον.

Ν. Β. Τ.

Μονεμβααία ή Βενετία τής Πελοπόννησον υπό Κωνσταντίνον Έ μ μ. Καλογερα. 
Άϋήναι 1956, 8°, σσ. 175 ( + 3).

Ν. Β. Τ.
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Βασίλειον Μ. Βέλλα, Θρησκευτικοί Προσωπικότητες τής Παλαιας Διαϋήκης. Τόμος 
Α'. Οι πατριάρχαι - Μωυοής - Σαμουήλ καί Σαονλ - Αανΐδ - Νά&αν - Ήλίας - Άμώς 
- Ήσηέ - Ήσαΐας - Μιχαΐας - Σοφονίας.

’Έκδοσις Αευτέρα, Άϋήναι 1957, 8°, σσ. 363 -f- πίνακες.

Ό συνάδελφος έβραιολόγος κ. Βέλλας, μεταφραστής τής Παλαιας Διαθήκης έκ 
τοΰ Εβραϊκού, δίδει διά τοΰ παρόντος είς τήν ελληνικήν βιβλιογραφίαν συνοπτικόν 
βιογραφικόν καί γραμματολογικόν διάγραμμα περί των προσωπικοτήτων καί ίδίςι των 
συγγραφέων τής Π.Δ., μεταφέρων χαρακτηριστικά κείμενα είς νεοελληνικήν μετάφρα- 
σιν ήν έπί τούτω επιχειρεί.

Ν. Β. Τ.

Agostino Pertusi, L’Alleggiamento spirituale della piu antica sloriografia 
Bizantina. «JUvum» XXX, 1956, aa. 132-166.

Ό συγγραφεύς, καθηγητής έν Μιλάνω, εξετάζει μετά πολλής κριτικότητος τό 
πρόβλημα τοΰ κατά πόσον έμεινεν άνεξέλικτος ή βυζαντινή ιστοριογραφία, πείθει δέ 
τόν αναγνώστην τής ένδιαφερούσης ταύτης μελέτης περί τοΰ δτι αΰτη ύπέστη σΰν τφ 
χρόνφ έξέλιξιν, άνάλογον πρός τήν σκέψιν τών συγγραφέων καί τό περιβάλλον.

Ν. Β. Τ.

Γεωργίου ‘ Ε μ μ. Παγκάλου, καϋηγητοϋ, Περί τοΰ γλωσσικόν Ιδιώματος τής Κρή
της, Τόμος πρώτος ( Εισαγωγή - Γραμματική) ήτοι Διάγραμμα γραμματικής καί 
Γλωσσάριου... Κρήτης εν μερική αντιπαραβολή... τών γλωσσικών φαινομένων αυτόν 
πρός τα αυτά, συγγενικά, πλειστάκις δε καί πρός διάφορα αντίστοιχα γλωσσικό, φαι
νόμενα. ..

Έν Άϋήναις 1955, 8° μέγα, αα. 478.

Χρήσιμον βιβλίον διά τό συλλεχθέν έπί έτη πολύτιμον ύλικόν' άποδοκιμαστέα 
ή Εισαγωγή διά τούς έν αυτή χαρακτηρισμούς καί δή άποθανόντων φιλολόγων. Παρά 
τοΰτο, εύχόμεΟα όπως ό συγγραφεύς ένισχυθή διά νά συντέλεση καί τό υπόλοιπον 
έργον. Κρίσιν έκτενή Δ. Β α γ ι α κ ά κ ο υ ϊδε έν Άθηνφ Ξ', 1956.

Ν. Β. Τ.

Αυυ. Angelo A n g ο 11 i, La genealogia sella casa Angelo Comneno di Tessaglia.
I Boma ) 1956, 8°, aa. 18.

Είναι χαρακτηριστικόν ότι διάφοροι ιδιότροποι έπιμένουν συμβολαιογραφικές 
ν’ αποδείξουν ότι συνεχίζουν ανυπάρκτους αύτοκρατορικοΰς οίκους. Οότω πληροφο
ρούμενα ότι ζή Μιχαήλ Γ' τής Θεσσαλίας !

Ν. Β. Τ.

Παναγιώτον Ί. Μπρατσιώτου, καϋηγητοϋ τής Εισαγωγής εις τήν II.Δ. καί 
τής Ερμηνείας τών θ’ εν τφ Έϋνικω Πανεπιστημίφ; Ό Προφήτης Ήσαΐας. 
Εισαγωγή, κείμενον θ', μετάφρααις, Σχόλια.

Τεύχος Α’, Κεφ. Α’-ΙΒ’.
Έν Άϋήναις 1956, 8° μέγα, σσ. 192.

Κοπιοιδης, ωφέλιμος καί σοφή έργασία, εύκολύνουσα τήν χρήσιν καί κατανόησιν 
τοΰ 'Ησαΐου, προφήτου έκ τών είς δν συχνότερον παραπέμπουν οί Βυζαντ. θεολόγοι.

Ν. Β. Τ.
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Κ(νριακής) Μ α μ ώ ν η, Τρεις κώδικες τής ’ Επισκοπής Ματρών και Ά&ύρα. ‘Ανα- 
τνπωσις εκ τον « *Αρχείου τον Θρακικοϋ Λαογραφικον και Γλωσσικόν Θησαυρόν » 
1956, αα. 129-176 ( + 1 πίναξ).

Ενδιαφέρουσα παλαιογραφική καί ιστορική μελέτη διά τήν 'Ιστορίαν τής Θρφ- 
κης επί Τουρκοκρατίας.

Ν. Β. Τ.

Franz Babinger, Ein Benedischer Lageplan der Feste Rumeli Hisdry.
Leo S. Olschki - editore. Firenze ( 1956 J, 4°, aa. 8.

Ό τουρκολόγος καθηγητής κ. Bab. δημοσιεύει δύο σχέδια τοΰ φρουρίου Ρού
μελη Χισσάρ ( ιε' αί. ) ύπομνηματίζων ίστορικώς τά κατά τό κτίσμα τοϋτο.

Ν. Β. Τ.

άρχιμ. ’Ιερώνυμον ‘1. Κοτσώνη, Ή ϋέαις των λαϊκών εντός τοΰ εκκλησιαστικού 
οργανισμού (κατα τό κανονικόν δίκαιον τής ’Ορθοδόξου ‘Ανατολικής ‘Εκκλ,ησίας). 

’Εν Ά&ήναις 1956, 8°, ασ. 69.
Ν. Β. Τ.

R. Guilland, La fin de VEmpire Remain Universel en Orient 395- 632, εν 
Histoire Universelle des origines ά I’Tslam.

Encyclopedie de la Pleiade. Tirage ά part pp. 1123 - 1229.
Ν. Β. T.

Baa. Λ a ο ν ρ δ a, Βυζαντινό, και μεταβυζαντινό εγκώμια εις τον "Αγιον Δ ημήτριον. 
’ Ανάτυπον εκ τών « Μακεδονικών », Θεσσαλονίκη 1956, 8°, σσ. 47 - 162.

Περιέχονται κείμενα μετά σημειώσεων τών εγκωμίων Νεοφύτου, Θεοδιόρου 
Μετοχίτου, Νικηφόρου Γρήγορά, Συμεών μονάχου, δύο ανωνύμων ιζ' αί., Διονυσίου 
(1792 ).

Ν. Β. Τ.

Νότη ‘Ιωάν. Ταόκα, Αί τοιχογραφίαι τοΰ εν Άμαρονσίω ναόν τοΰ Άγ. Δημητρίον 
( μετά 16 ένϋέτων εικόνων ).

‘Εν ’ Αϋήναις 1956, 8°, ασ. 28 ( + 6).

Ή τύπωσις καί τής μελέτης καί τών εικόνων αδικούν τήν πρόθεσιν τοΰ συγ- 
γραφέως.

Ν. Β. Τ.

Μιχαήλ X α ρ ι λ. Γκητάκον, Συμβολή εις τήν μελέτην και ερμηνείαν τών ακιδο- 
γραφημάτων.

‘Εν ‘Αϋήναις 1956, 8°, αα. 37.

Σταυροί - Μονογράμματα - Συμπιλήματα - Παραστάσεις ιχθύων, πτηνών, ζφων, 
θήρας κ.ά., ποικίλου περιεχομένου κλπ. ’Αξιόλογος εργασία.

Ν. Β. Τ.

Εμμανουήλ Β. Ν ε ι ά δ α, Συντεχνιακή όργάνωαις εν Κωνοταντινουπόλ,ει κατα τό 
« ‘Επαρχικόν Βιβλ,ίον » Δέοντος τον Σοφού.

’Αϋήναι 1956, S0, αα. 73.

Ν. Β. Τ.
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G. Sotiriou, Guide du Musee Byzantin d’Alhenes. Nouvelle edition abregee par 
Anne Hadjinicolaou.

Athenes 1955, 6°. ao. 43 + XL πίνακες.

Τάσον Άθ. Γριτσοποϋλου, Οί ναοί τής Δημηταάνης.
‘Εν ’ Αϋήναις 1954, 8°, οα. 58 + πίνακες ( ασ. 59 - 60 πίναξ των αξιόλογων δημοσιευ

μάτων τον αυγγραφέως).

Μιχαήλ X α ρ. Γκητάκου, κα&ηγητοϋ, Ή εν Άμαρουσίφ μονόκλιτος καμαροοκέ- 
παατος βασιλική τοΰ ’Αγίου Ίωάννου (Πέλικα).

Έν ’Αϋήναις 1956, 8°, ασ. 94.

Α η μ. Β. Βααιλειάδη, Ή αξονική τοξοστοιχία στήν αίγαιοπελαγίτικη ’Εκκλησια
στική Αρχιτεκτονική. Άνάτυπον από τοι « Τεχνικά Χρονικά », Τεύχος 369 - 370, 
Άϋήναι 1955, 4°, σσ. 6.

Δ η μ. Β. Βααιλειάδη, άρχιτέκτονος, Εισαγωγή στήν αίγαιοπελαγίτικη Λαϊκή ’Αρχι
τεκτονική. ‘Αθήνα 1955, 4°, ασ. 82 ( + 2).

Ν. Β. Τ.

Νομικά έγγραφα τής 'Ελλάδος τής περιόδου τής Τουρκοκρατίας. Νομικά έγγραφα Σίφνου 
τής Συλλογής Γ. Μαριδάκη (1684 -1835) μετά συμβολών είς τήν ερευνάν τοΰ 
Μεταβυζαντινόν Δικαίου, εκδιδόμενα υπό Γεωργίου Α. Πετροπούλον, τεύ
χος I, 1956.

Μνημεία 'Ελληνικής Ιστορίας τής Ακαδημίας Άϋηνώς, τόμος Γ', τεύχος 1, 4°, αο. 
κζ' + 517.

Ν. Β. Τ.
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