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ια'-λα'), εις τον οποίον σημειούται τό άντικείμενον έκάστης πράξεως, ούτως 
ώστε, διεξερχόμενος δ ερευνητής μόνον 20 σελίδας, ευρίσκει τό ζητοΰμενον. 
Την παράλειψιν ταύτην— άτυχώς άνεπίδεκτον πλέον διορθώσεως— δεν ση
μειώνω εκ πνεύματος μεμψιμοιρίας, αλλά διά νά προσέξη δ φίλος Καθηγη
τής κατά τήν εκδοσιν τών υπολοίπων τεσσάρων τόμων, με συμβόλαια Κεφαλ
ληνίας, Χίου, Καστελλορίζου, ’Ηπείρου και Αιτωλίας, τήν δποίαν εχει προα
ναγγείλει, νά μή έπαναληφθή τό λάθος τούτο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΓΚΙΝΗΣ

Μι χ. X. Γκητάκον, Τά χριστιανικά μνημεία της Στεμνίτσης (Γορτυ- 
νίας) εξ έπόψεως αρχιτεκτονικής, είκονογραφικής, επιγραφικής και 
αία&ητικής. Έν Ά&ήναις 1959 (ασ. 283, 8° —154 εικόνες καί σχέδια 
εντός κειμένου).

Ό δ.θ. Μ. Γκητάκος έμελέτησε και περιέγραψε διά τού υπό κρίσιν 
τόμου τά χριστιανικά μνημεία τής γορτυνιακής κώμης Στεμνίτσης, τανϋν 
Ύψοΰντος κακώς μετονομασθείσης, είς δύο μέρη διαιρέσας τήν μελέτην. Εις 
to Α' μέρος εξετάζει τά μνημεία (σελ. 17-239) κατά σειράν, 1. Παναγία 
Μπαφέρω, 2. "Αγιος Νικόλαος, 3. Προφήτης Ήλίας, 4. Τρεις Ίεράρχαι,
5. Ζωοδόχος Πηγή, 6. "Αγ. Παντελεήμων, 7. Καταγιώργης, 8. Μονή Προ
δρόμου, 9. "Αγ. Γεώργιος, 10. "Αγ. Άνδρέας. To Β' μέρος (σ. 243-254) 
είναι ή αισθητική θεώρησις τών ανωτέρω μνημείων. Έν επιλόγφ ό συγγρα- 
φεύς άνακεφαλαιώνει τά επιτεύγματα τής παρούσης μελέτης άπο πάσης άπό- 
ψεως (σ. 257-261), καταχωρίζει τήν χρησιμοποιηθεΐσαν βιβλιογραφίαν 
(σ. 263-270) καί παραθέτει πίνακας προσώπων, πραγμάτων κλπ.

Ό συγγραφεύς εξηγεί έν προλόγφ δτι τήν μελέτην συνέγραψε παρακι
νηθείς έκ τού λόγου δτι «αί περί τών μνημείων ίδοϋσαι τό φώς τής δήμο- 
σιότητος εργασίαι παρουσιάζουσιν εν πολλοΐς μεγάλα κενά καί άπέχοντα τής 
πραγματικότητος στοιχεία, καθιστώντα άνέφικτον τήν αληθή περί τούτων 
άντίληψιν καί τήν έκ ταύτης ορθήν περί τής άξίας των κρίσιν» καί τούτο 
διότι « πολλά τών μνημείων άνεπαρκώς ήρευνήθησαν, ετερα πάλιν ακροθι
γώς, άλλα δε ουδεμιάς προσοχής ήξιώθησαν». Τήν μελέτην παραδόξως έξέ- 
δωκεν ή «’Αδελφότης Στεμνιτσιωτών». Εισαγωγικούς (σ. 11-12) έξηγεΐ 
πώς χρησιμοποιεί τό συγκεντρωθέν υλικόν, ποια μνημεία παραλείπει ως νεώ- 
τερα κτίσματα ή άπολέσαντα πάσαν αρχαιολογικήν αξίαν καί τίνα σημεία 
παλαιογραφικά χρησιμοποιεί κατά τήν μεταγραφήν τών έκδιδομένων επιγρα
φών ή χαραγμάτων, χωρίς καί νά παραθέτη πίνακα τούτων, άρκούμενος νά
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τά χαρακτηρίση ως «διεθνώς επικρατέστερα επιγραφικά σύμβολα», εκ πρώ
της δψεως δμως μή δντα τοιαϋτα. Προκαταβολικώς δέον να σημειωθή δτι 
περί τών έξεταζομένων μνημείων πρόσφατος είναι ή εργασία τοΰ Ν. Μου
τσοπούλου, 'Η αρχιτεκτονική τών Ικκλησιών καί μοναστηρίων τής Γορτυ- 
νίας, εν Άθήναις 1956, καί δτι τδ υλικόν πού εξετάζει δ Γκ. εχει μελετηθή 
υπό εντοπίων ερευνητών — τοΰ Γ. Σταμίρη, τής Κ. Φατούρου καί τού υπο
φαινομένου —, άνευ γνώσεως τών οποίων ό σ. (κατά παράβασιν τών έπι- 
στημονικώς κρατούντων ) προτρέχων έξέδωκε μέ αξιώσεις μάλιστα την παρού
σαν μελέτην.

Άτυχώς πολλά καί βασικά σφάλματα εχει ή προκειμένη μελέτη, πολλάς 
παρανοήσεις, πολλάς τολμηράς ερμηνείας καί εσφαλμένην μέθοδον. Έν πρώ- 
τοις νομίζομεν ύποπτον, αυθαίρετον καί αποτέλεσμα φαντασίας πολλής τό 
σύνταγμα τών άκιδογραφημάτων καί λοιπών χαραγμάτων, πού 6 Γκ. εκδίδει 
στηρίζων επ’ αυτού μάλιστα την τιμήν τής προσφοράς αγνώστων σελίδων ε’ις 
τήν τοπικήν ιστορίαν τής ερευνωμένης περιοχής. Είναι τόσον πολλά δμως 
ταΰτα καί πολλάκις τόσον παράδοξα, ώστε δύσκολον είναι νά έπιλέξη κανείς 
τάς επιτυχείς επ’ αυτών αναγνώσεις. Τά σχόλια πού τά συνοδεύουν ή μπορεί 
κανείς νά τά χαρακτηρίση ώς κατά κανόνα ασήμαντα, ξένα προς τήν πραγμα
τικότητα ή μαρτυρούντα πρόθεσιν έπιδείξεως άκαίρου σοφίας, καταντώντα 
δμως κοινού τόπου δείγματα. Ούτω π.χ. έν σελ. 48-49 σχολιάζονται αί εν 
επιγραφή άπαντώσαι λέξεις πόλισμα, δυσάλωτον, βά&ρα, νηός(;), πολεμίων, 
μετά παραπομπής εις αρχαίους συγγραφείς, παρέχεται δε ή ανήκουστος ετυ
μολογία τής επωνυμίας Μπαφέρω τής Παναγίας, ώς προελθούσης εκ τού 
’Ιταλικού Μα ( = άλλ’ δμως) + Ferra ( = απτόητος, ατρόμητος)> Mafer- 
rea (κατά συνεκφώνησιν)>baferrea>baferro ( = Μπαφέρω, «κατάτινα 
κατά τήν προφοράν παραφθοράν » )! Εις τήν σ. 64 πληροφορείται ό αναγνώ
στης δτι δισκοπότηρα είναι ιερά σκεύη καί δή τό “Αγιον Ποτήριον καί δ 
“Αγιος Δίσκος μετά παραπομπής εις τήν Πατρολογίαν τοΰ Migne. Παραλ- 
λήλως βλ. τον έν σ. 85 ύπομνηματισμόν τής λέξεως 'ρουθούνι’. Εις σ. 116 
υπομνηματίζονται αί λέξεις κατακαημένος, στενάζει. Εις σ. 127 - 128 παρέ
χονται μυθώδεις διηγήσεις σχετιζόμεναι προς τήν μονήν Ζωοδόχου Πηγής, 
ή θέσις τών δποίων, αν έκρίνοντο απαραίτητοι, θά ήτο εις ύποσημείωσιν 
(έδώ καί τις ονομαστική απόλυτος « θελήσας ποτέ νά ίερουργήση διερράγη 
τό ποτήριον»!). Εις σ. 155-156 έξ αφορμής χαράγματος σκιαγραφεΐται δ 
ανακαινιστής τής μονής Γερμανός Κάτζιας, έπί τή βάσει έπιγραφών κλπ. 
Άλλ’ υπάρχει εις Βιβλιοθήκην Δημητσάνης δ χρφ. κτητορικός κώδιξ τής 
μονής, δπόθεν πλείστας είδήσεις ήδύνατο νά λάβη δ σ. γενικοηερον περί 
Στεμνίτσης, κατοίκων, οικογενειακών ονομάτων, τοπωνυμίων κλπ., ώς έπί- 
σης δ τής μονής Προδρόμου. Τό περιεχόμενον τών χειρογράφων τούτων καί 
άλλων έγγράφων είναι απαραίτητον, είναι χρησιμώτατον διά τον μελετητήν 
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ! ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Κ18' 31
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ιών μνημείοιν. Ταΰτα τά ολίγα δείγματος χάριν άναφέρονται, ώς προς τον 
ύπομνηματισμόν.

Ή περ'ι των μνημείων Στεμνίτσης εκδοθεΐσα μακρά συγγραφή τοΰ 
Μ. Γκ. υπεβλήθη εις την Θεολογικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλο
νίκης επί ύφηγεσίφ. 'Ως εκ τοΰτου δ σ. παρουσιάζων μέ αξιώσεις πολλάς 
τήν εργασίαν ηΰρυνε κατά πολύ τά πλαίσια αυτής κα'ι άφορμάς μόνον λαμ- 
βάνων εκ τών αρχιτεκτονικών τύπων καί δή τών εϊκονογραφικών θεμάτων, 
ευρίσκει τήν ευκαιρίαν τούτο μέν νά παρακολούθηση ίστορικώς καί μετά 
βιβλιογραφίας τήν Ιξέλιξιν τύπων καί θεμάτων από τής διαμορφώσεως 
αυτών, τούτο δε ν’ άποφανθή ως από καθέδρας περί εκάστου εξ αυτών. Έν 
τή προσπαθείς ταύτη πολλάκις εξέρχεται εντελώς τών ορίων τών θίγόμενων 
θεμάτων, προσπαθεί νά διδάξη ώς αισθητικός, φθάνει μέχρι άφορισμών καί 
δλως άκαίρως επιχειρεί συστηματικήν συγγραφήν, δογματίζων (βλ. π.χ. σ. 
19 «έχω τήν μετά πολλής πιθανότητος γνώμην», σ. 21 «ημείς άνευ τίνος 
δισταγμού θά συνετασσόμεθα...» κλπ.) κατά τρόπον μή προσήκοντα εις 
Ιπιστήμονας. Πόσον ολισθηρός είναι δ δρόμος οΰτος άποδεικνύουν αί Ιμπε- 
ριστατωμέναι παρατηρήσεις επί λεπτομερειακών θεμάτων εικονογραφίας, ώς 
προς τάς ακροβασίας, τάς παρανοήσεις, τήν έλλειψιν αφομοιωτικής ίκανότη- 
τος τού συγγραφέως κλπ-, δημοσιευθείσης ήδη βιβλιοκρισίας (Α. Ξ υγγ ό
που λος, « Πελοποννησιακά » Γ'-Δ', 1958-59), παρατηρήσεις μή επανα
λαμβανόμενοι Ινταύθα.

*0 σ. διακατέχεται από μίαν έμμονον τάσιν νά άναγάγη τά εξεταζόμενα 
μνημεία τής Στεμνίτσης εις χρόνους δσον τό δυνατόν άπωτέρους. Μέ τήν 
πρόθεσίν του ταύτην καταλήγει εις εκπληκτικά συμπεράσματα, παρασυρόμε- 
νος καί από τάς ύπ’ αυτού διδομένας αναγνώσεις καί Ιρμηνείας άκιδογρα- 
φημάτων υπαρκτών ή μή. Ούτω τον ναόν τής Παναγίας Μπαφέρως χρονο
λογεί από τού έτους 1149 (σ. 21) μέ ήκιστα σοβαρούς συνδυασμούς, τάς 
δέ τοιχογραφίας τού ναού ανάγει είς τό β' ήμισυ τού ΙΕ' αί. καί εν μέρει 
εις τον IT' αί., ύποστηρίζων δτι δέν είναι έργα τής αυτής χειρός καί τού 
αυτού χρόνου. Πρόκειται περί κτίσματος τού ΙΖ' αί., τοιχογραφηθέντος τήν 
ιδίαν εποχήν υπό Ινός καί τού αυτού άγιογράφου, ’ίσως υπό τών συνεργαζο- 
μένων αδελφών Μόσχων, κατά τήν πιθανωτάτην γνώμην τού καθηγ. Ξυγ- 
γοπούλου.

Είς τούς προ τής Άλώσεως χρόνους ανάγει δ σ. τήν ΐδρυσιν τού ναού 
τού προφήτου Ήλιού (σ. 67), χαρακτηρίζων αυτόν τε καί τον προηγούμε- 
νον ώς τάς « άρχαιοτέρας επιμήκεις θολοσκεπάστους μονοκλίτους βασιλικός τής 
Ελλάδος», βοηθείφ «τού πάχους τών εν τή τοιχοποιίςι τού ναού τεμαχίων 
πλίνθων» κλπ. Ούτω διαφωνεί προς τον καθηγ. Γ. Σωτηρίου, τον αρχιτέ
κτονα Α. Ζάχον, δλους ημάς καί προς αυτά τά πράγματα. Μακάρι νά ήδυ- 
νάμεθα εκ τού πάχους τεμαχίων πλίνθων νά χρονολογήσωμεν μετ’ ακρίβειας
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τά μνημεία. 'Ως προς τάς τοιχογραφίας τοϋ ίδιου ναοϋ « άδιστάκτως » νομί
ζει δ σ. (σ· 81) δτι δ μέν παντοκράτωρ χρονολογείται από τοϋ ΙΕ' αί., 
άπηχών την τέχνην τών μεγάλων Βυζαντινών κέντρων, αί δε λοιπαί τοιχο- 
γραφίαι εγένοντο ένα αιώνα μεταγενεστέρως. Ό σ. δεν κάμνει καθόλου 
λόγον διά την λεπτολόγον διακόσμησιν τοϋ ναοϋ, δεν άντελήφθη δτι τά έργα 
τοϋ προφήτου Ήλιοΰ ενθυμίζουν τά τής μονής Καισαριανής, αντιφάσκει 
προς εαυτόν χρονολογών αυτά κατά τον IT' αί., ενφ αναφέρει χάραγμα τοϋ 
έτους 1428 (ύποπτον βεβαίως) επί τοιχογραφίας μεταγενεστέρας. Έν σ. 21 
αναφέρει δτι δ Ζάχος περιγράφων τάς τοιχογραφίας τοϋ προφήτου Ήλιοϋ 
αποδίδει αϋτάς εις την Μπαφέρω. 'Η άνακάλυψις δμως δεν είναι ίδική του, 
διότι ή παραδρομή έσημειώθη ήδη ΰπ’ εμοΰ (ΕΕΒΣπ. ΚΖ', 1957, σ. 407).

Ώς προς την μονήν τής Ζωοδόχου Πηγής τοϋτο μόνον έχομεν νά παρα- 
τηρήσωμεν, δτι ή κτιτορική επιγραφή (σ. 142-143) έξ δλων τών ενδείξεων 
είναι τοϋ τέλους τοϋ ΙΖ' αί., το έτος 1432, αδύνατον καθ' εαυτό, είναι παρα- 
χαραγμένον, αντί δέ ΑΧΟΒ άνεγνώσθη λόγφ πτώσεως τοϋ κονιάματος ώς 
ΑΥΛΒ' (Γριτσόπουλος, «Θεολογία» Κ’, 1949, σ. 339). “Εχομεν εκπεφρα- 
σμένην γνώμην περί τής ηλικίας τοϋ μνημείου τούτου καί ύπενθυμίζομεν δτι 
υπάρχει εν Δημητσάνη δ κτητορικός κώδιξ τής μονής. ’Αδύνατον νά κατα- 
λήξη τις εις σαφή συμπεράσματα μέ μόνον τήν αρχαιολογικήν, χωρίς αρχεια
κήν, έρευναν. Τό δνομα τοϋ μητροπολίτου Λακεδαιμόνιας Θεοδωρήτου εις 
τήν επιγραφήν καί μόνον αυτό λύει τό πρόβλημα. Χρειάζεται λοιπόν καί 
εκκλησιαστική ιστορία. Τά εν σ. 146 -147 σχόλια τοϋ ύπ’ άριθ. 30 χαρά
γματος είναι άτυχώς προχειρότητες. Τά άναφερόμενα περί συμπλοκής Στε- 
μνιτσιωτών προς Τούρκους ελέγχονται άφ’ εαυτών απαράδεκτα, άφοϋ τό 1703 
υπό Ενετοκρατίαν Τοϋρκοι δεν ύπήρχον διά τοιαύτας συμπλοκάς.

Ή μελέτη τοϋ καθολικού τής μονής Προδρόμου μετά τών ασκητηρίων 
πέριξ αυτού παρέσυρε τον σ. ( σ. 189 κέξ.) εις νέας παραδοξολογίας. Τά πρά
γματα είναι άπλούστερα από δ,τι δ σ. φαντάζεται. ’Εντός τοϋ σπηλαιώδους 
βράχου σώζονται ακόμη κόγχαι παλαιών ασκητηρίων. “Εν Ιξ αυτών ήτο άλλοτε 
τό καθολικόν τής μονής. Τούτο άρχικώς ήτο τό σημερινόν ιερόν, δπερ βρα- 
δύτερον ηύρύνθη λοξώς προς Δ κατά τήν κατεύθυνσιν τοϋ βράχου καί απέ
κτησε κυρίως ναόν εις χαμηλοτέραν στάθμην, ον δ Γκ. θεωρεί «είδος τι 
νάρθηκος». Αί τοιχογραφίαι περιγράφονται μέ πολλήν εκζήτησιν καί τά 
συμπεράσματα είναι αυθαίρετα, ούδαμοϋ στηριζόμενα, παρά τήν άτελείωτον 
εικοτολογίαν τοϋ σ., άγωνιζομένου ν’ άνεύρη πρότυπα, νά συνδυάση τάς 
ύπαρχούσας ενδείξεις προς τήν είκονογραφικήν παράδοσιν καί νά βασισθή 
επί δήθεν τεχνικής, διά νά χρονολογήση τό μνημεΐον. Τέλος καταλήγει 
(σ. 197) εις τό συμπέρασμα δτι ή μονή « ύπήρχεν δπωσδήποτε τουλάχιστον 
τον ΙΑ' αιώνα, τό καθολικόν δ’ αυτής άναμφισβητήτως είναι παλαιοχριστια
νικής εποχής καί δή τοϋ Τ' αίώνος, ώς δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν Ικ τοϋ
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τρόπου τής λαξεύσεως αύτοΰ (!, τίνος;)... τούτων ούτως εχόντων δυνάμεθα 
νά θεωρήσωμεν τό είρημένον ναϋδριον ώς τό παλαιότερον χριστιανικόν μνη- 
μεΐον τής Πελοπόννησου»! 'Ως προς τάς τοιχογραφίας ό σ. άποφαίνεται 
(σ. 203-204) δτι τρεις άγιογράφοι εις Ισαρίθμους χρονικάς περιόδους εϊρ- 
γάσθησαν, ήτοι τά μέσα ΙΖ' αϊ. εξετελέσθησαν πάσαι αί τοιχογραφίαι πλήν 
τής Πλατυτέρας εις τό καθολικόν, τριάκοντα έτη βραδύτερον εξετελέσθησαν 
αϊ τοιχογραφίαι τών ασκητηρίων καί τοϋ τέλους τοΰ ΙΔ' αϊ. είναι έργον ή 
Πλατυτέρα. Είς την πραγματικότητα πρόκειται περί τοιχογραφιών τοϋ 17' 
αίώνος επί κτίσματος συγχρόνου, και δη περί έργων καλλίστης τέχνης τής 
Κρητικής λεγομένης σχολής, κατά τον Κόντογλου μάλιστα Θεοφάνους τοϋ 
Κρητός. 'Ο σ. δεν γνωρίζει τό ολίγον χαμηλότερον τής μονής ήρειπωμένον 
εκκλησίδιον τοΰ Ταξιάρχου Μιχαήλ, εϊς θέσιν Σωτήρα, ουδέ την υπό τοϋ 
καθηγ. Α. Ζακυθηνοϋ έκδοσιν ΰπαρχούσης άλλα δεινώς κακοποιηθείσης επι
γραφής τοϋ ΙΕ' αίώνος. Τοΰτο ασφαλώς προϋπάρχον τής μονής χαρακτηρί
ζεται ως πλησίον τοΰ Άτσιχώλου— πολίσματος βυζαντινοϋ — κείμενον. Τον 
έν Δημητσάνη σωζόμενον κτητορικόν κώδικα τής μονής, καίτοι αναφέρει, εξ 
αυτοψίας δεν γνωρίζει, ούτε τό λοιπόν άρχεΐον τής μονής. Επίσης δεν έχει 
ό σ. οϋδεμίαν οίκειότητα προς τοπογραφικά προβλήματα τής περιοχής, 
πάντα δέ ταϋτα είναι χρησιμώτατα προκειμένου νά εϊσδϋση τις βαθΰτερον 
εις τά προβλήματα τής ιστορίας ενός χριστιανικοϋ μνημείου. Είναι επιστη
μονικούς επικίνδυνον νά προσπαθή κανείς νά χρονολογήση έν μνημεϊον βασι
ζόμενος είς ατομικός αΐσθητικάς παρατηρήσεις επί τής τεχνικής τών τοιχο
γραφιών αΰτοΰ, οιαι π.χ. « έξ επόψεως τέχνης ή παράστασις τών αγίων τού
των γυναικών (’Αναστασίας, Άγάθης, Πελαγίας, σ. 199) δϋναται νά θεω- 
ρηθή αρκούντως επιτυχής. Εϊς αύτάς ήδυνήθη ό καλλιτέχνης νά δώση ηύξη- 
μένην την δυναμιν τής εκφράσεως τών προσώπων των καί αισθητόν πως νά 
καταστήση τον ρόλον τής αποστολής των...».

Δεν είναι δυνατόν νά επιμείνωμεν άναλϋοντες τό βιβλίον έτι περαιτέρω, 
διότι εις οϋδεμίαν σελίδα δυνάμεθα νά συμφωνήσωμεν μετ’αϋτοϋ. Ό καθηγ. 
Α. Ξυγγόπουλος θεωρεί μόνην σχεδόν θετικήν προσφοράν τοϋ βιβλίου την 
λεπτομερή καταγραφήν τών σκηνών καί τών μορφών πού είκονίζονται είς 
έκάστην Ικκλησίαν. Άλλ’ ούτε τοΰτο δυστυχώς δεν επιτυγχάνει ό σ. πού συν
θέσεις ονομάζει τάς μεμονωμένος μορφάς, διότι καί πάλιν περιπίπτει εϊς 
σοβαρά σφάλματα. Βλέπει π.χ. είς τον ναόν τών Τριών Ιεραρχών (σ. 98) 
χάραγμα επί τοϋ τοίχου εϊς τήν κόγχην, δπου ή Μετάληψις τών ’Αποστόλων, 
καί νομίζει δτι δ ’Ιησούς βαστάζει θυμιατήριον δηλωτικόν τοϋ άρχιερατικοϋ 
αξιώματος! Καί τοιούτου είδους παρανοήσεις δεν σπανίζουν.

Συμπέρασμα.—Ένφ ό τίτλος τοϋ μετά χεΐρας τόμου άναφέρεται εϊς τά 
χριστιανικά μνημεία τής Στεμνίτσης, μεταβάλλεται εϊς τήν πραγματικότητα 
υπό τοϋ σ. τό βιβλίον ε’ις συστηματικήν διδασκαλίαν τής ιστορικής εξελίξεως
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των διαφόρων είκονογραφικών τύπων. Άλλα τοϋτο παραμένει πρόθεσις 
μόνον, διότι ό σ. δεν έχει τον άνάλογον οπλισμόν διά τοιοϋτον σκοπόν.

Δεύτερον. Πάντα τα μεταβυζαντινά εις την πραγματικότητα μνημεία 
τής Στεμνίτσης ό σ. ανάγει είς τούς αύτοκρστορικούς χρόνους από τε αρχιτε
κτονικής καί είκονογραφίκής άπόψεως. Τά συμπεράσματά του είναι αυθαί
ρετα καί Ισφαλμένα, τόσον από πλευράς ήλικίας τών μνημείων, ό'σον καί 
άπό καλλιτεχνικής αξίας. Ούτως ή εν προλόγψ διαφημιζόμενη πρόθεσίς του 
δεν καταξιώνεται.

Τρίτον. Τά έκδιδόμενα άκιδογραφήματα καί αί επιγραφαί, τά επ’ αυτών 
υπομνήματα καί τά διαφημιζόμενα ως προσφερόμενα νέα ιστορικά στοιχεία 
έχουν μυθιστορηματικόν χαρακτήρα.

Τέταρτον. Ή μέθοδος τοϋ σ. είναι αντιεπιστημονική1 χρήσις άφορι- 
σμών, ύπερβολαί, παρανοήσεις, συγχύσεις, οικονομία τής ύλης, άναφομοίωτα 
βοηθήματα έξ ών αντλεί, άγουν είς κοινοτοπίας καί καθιστούν τό βιβλίον 
άποτυχημένον. Έξ άλλου ή άγνοια Ιστορικών, τοπογραφικών καί τοπικών 
ζητημάτων τής έξεταζομένης περιοχής άφαιρεΐ άπό τον σ. τήν δυνατότητα 
νά εκφράση έγκυρους γνώμας καί δυσχεραίνει έτι μάλλον τό άχαρι έργον 
πού άνέλαβε.

ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ren0 Henry, Photius, Bibliotheque, tome I («codices» 1-84), Paris 
1959, aa. LII-\-<p<p. 19l-\-oa. 9 (Belles Lettres).

κοΰ οίκου «Les Belles Lettres » ή έκδοσις μέρους τής Βιβλιοθήκης τοϋ 
Φωτίου, ήτοι τοϋ κειμένου τοϋ περιέχοντος τούς κώδικας άπό 1-84, μετά 
γαλλικής μεταφράσεως καί παρατηρήσεων ύπ” αυτήν. Ή δλη εργασία έγένετο 
υπό τού Rene Henry, διδάκτ. τής Φιλοσοφίας καί τών Γραμμάτων, καθη- 
γητοϋ τοϋ έν Charleroi Athenee Royal.

Ή παρούσα έκδοσις, άφιερωμένη είς τον Albert Severyus, καθηγητήν 
τοϋ εν Liege Πανεπιστημίου, είναι ή τρίτη κατά σειράν με επιστημονικός 
άξιώσεις, μετά τάς εκδόσεις τών David Hoeschel (Augsburg 1601) καί 
Bekker (Berlin, 1824-1825).

Έν τφ προλόγφ εξετάζονται περιληπτικώς βιογραφικά καί άλλα Ιπί τών 
έργων τοϋ Φωτίου στοιχεία, προβλήματά τινα τής Βιβλιοθήκης καί εν συνε
χείς λεπτομερέστερον τά τής χειρογράφου παραδόσεως, τών προηγουμένων 
εκδόσεων καί τής άνά χεΐρας1 τοϋ κειμένου προηγείται βραχεία βιβλιογραφία.
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