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οι άκροαταί του αλλάξουν ζωήν, θά έλθη ώρα πού αντί θρήνων θά ψάλουν 
άσμα χαράς!

Μολονότι τό βιβλίον έχει « Παροράματα », ταΰτα δεν είναι τά μόνα. 
Προχείρως σημεία» εις τό κείμενον : σ. 26 στ. 24 : Μυρηβλυτι Μαρτυρι (αντί 
μυροβλύτη μ.). 36,25 έννάτην (αντί ενάιην). 66,5 θνμηδείας (αντί θυμη
δίας. 10,8 ψυχήν, δσα περ ες άθυμίαν εμβάλλει... αντί ψυχήν οσαπερ ές 
αϋυμίαν εμβάλλει,... 70,15-16 όπωςτοιοϋν αντί δπωςτιοϋν, 70,21 άπαλελαυ- 
κέναι αντί άπολελαυκέναι. 74,8 θεοστυγή αντί θεοστυγη. 76,3 αβίωτος αντί 
άβίοτος.

Έκ των άλλων σφαλμάτων σημειώ : σ. 37 αντί « 20 τοΰ Μάρτη » γράφε 
« 29 τοΰ Μάρτη », σ. 40,23 « ελώρια δέ... πασι » πρόσθες εις τά testimonia 
“Ομηρος A 4 - 5·

Μετά τάς ανωτέρω παρατηρήσεις, δεν δύναμαι νά επαινέσω τό εγχεί
ρημα τοΰ κ. Τσάρα· Ελπίζω δ’ δτι, αν έπιμείνη νά έκδίδη καί μεταφράζη 
βυζαντινούς συγγραφείς, θά είναι εις τό μέλλον προσεκτικώτερος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ

Bibliotheca Hagiographica Graeca. Troisieme edition mis 
ά jour et considerablement augmentee par F r an q ois Ha lie in, 
Bollandiste. Tome I Aaron - Ioannes Baptista, 8°, σσ. XVIII-\-284. 
Tome II Ioannes Calybita- Zoticus, 8°, σσ. 322. Tome III Supple
ment, Appendices et Tables, 8°, σσ. 350 (+2). Society des Bollan- 
distes, Bruxelles 1957 ( Subsidia Hagiographica No 8a).

'Η ένδοξος Εταιρεία τών Βολλανδιστών, άποβλέπουσα εις την μελέτην 
τών αγιολογικών κειμένων τής δλης Εκκλησίας, επομένως καί τής Ελληνι
κής, καί εις κριτικήν έκδοσιν πάντων τών βίων, τών θαυμάτων, τών συνα' 
ξαρίων, τών εγκωμίων καί τοΰ άλλου υλικού, διέθετε πάντοτε άρίστους έλλη- 
νιστάς, παρεσκευασμένους εις την τοιαύτην εργασίαν, ώς δ άείμν. πατήρ 
Ιππόλυτος Delehaye ( 1859-1941). Έκτος τής συνεχίσεως τών Acta 
Sanctorum καί τοΰ λαμπρού περιοδικού τής Εταιρείας Analecta Bollan- 
diana, πλήθος εκδόσεων αυτής περιέχει ύλην ή θέματα σχετικά μέ τήν Ελ
ληνικήν Εκκλησίαν (προ καί μετά τό σχίσμα), ιδιαιτέρως δέ βοηθητικοί 
διά τήν έρευναν είναι άφ’ ενός μέν οί κατάλογοι τών άνά τον κόσμον αγιολο
γικών χειρογράφων καί τά Subsidia Hagiographica, δπου περιελήφθησαν 
βασικά βοηθήματα, οΐα ή BAG (Βιβλιογραφία τών Ελληνικών Άκολου-
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙ ΑΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΗ’ 31
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θιών, των μή περιεχομένων εις τά βασικά λειτουργικά βιβλία) υπό τοϋ 
άλλοτε έν Άθήναις Λατίνου άρχιεπ. L,. Petit καί ή BHG (Βιβλιοθήκη 
‘Αγιογραφίας Ελληνικής), δηλονότι τά κατά αγίους γραφέντα ένδεικτικώς 
σηιιειοΰμενα, υπό τοΰ προρρηθέντος Delehaye ( α' έκδ. 1895, β' έκδ. 1909). 
Τοϋ πολυτίμου τούτου βιβλίου ήτο αναγκαία ούχί απλώς έπανέκδοσις ή συμ- 
πλήρωσις, άλλ’ ανασκευή καί άνασύνταξις, λόγφ τής μεταξύ τών ετών 1909 - 
1957 προόδου τών αγιολογικών μελετών, περιγραφής πολλών νέων χειρογρά
φων καί εκδόσεως καταλόγων αυτών. Τό έργον τούτο άνέλαβεν ό πατήρ 
Φραγκίσκος Halkin, άνήρ έμπειρος μέν περί τήν ελληνικήν γλώσσαν καί τά 
κριτικά καί εκδοτικά προβλήματα, φυσικά δέ καί περί τήν θεολογίαν καί τήν 
αγιολογίαν τής ανατολικής ’Εκκλησίας είδικώτατος, από δέ τοΰ 1935 παρα- 
κολουθών διά τών ΑΒ τάς προσφάτους δημοσιεύσεις τής Ελληνικής ‘Αγιο
γραφίας καί καταγράφων τά σχετικά δημοσιεύματα. Αί επισκοπήσεις αύται 
έχρησίμευον ως συμπληριόματα τής BHG2, μολονότι άφηναν κενόν τών ετών 
1909-1935, εις τά οποία δεν άνεφέροντο. Ή γενική συμπλήρωσις καί ενο- 
ποίησις τοΰ έργου ήτο αναγκαία, εγένετο δέ μέ ταχύν ρυθμόν καί άτρύτους κό
πους, τούς οποίους δέν είναι απαραίτητον νά είναι ειδικός τις διά νά έννοήση, 
αρκεί νά χρησιμοποιή τό βιβλίον μετ’ έπιγνώσεως.

Εις τά προλεγόμενα μάς εξηγεί ό ίδιος τον τρόπον τής εργασίας του. 
Αύτη αφορά α*) εΐς συμπλήρωσιν τών ενδείξεων τών παλαιών εκδό
σεων τών άγιογραφικών κειμένων, β’) εΐς καταγραφήν ού μόνων τών σχε
τικών μέ τήν Θεοτόκον ομιλιών, αλλά καί τών κυριωτέρων εορτών (Χρι
στουγέννων, Θεοφανείων, Υπαπαντής κλπ.), δεδομένου ό'τι αί όμιλίαι αύται 
έπεΐχον έν τή βυζαντινή λειτουργική τήν αυτήν θέσιν τών βίων τών αγίων. 
Όρθώς είσήγαγεν ό εκδότης τήν κατηγορίαν αυτών τών λημμάτων, γ') Εις 
τήν εισαγωγήν τών ενδείξεων δλων τών ανεκδότων κειμένων τών 
σημειωθέντων είς τό περίφημον έργον τοΰ Eh r hard, Uberlieferung 
I-III (1937-1952). Ή καινοτομία αύτη υπήρξε σημαντική καί λίαν χρή
σιμος. δ') Είς αναγραφήν πάντων τών ονομάτων τών μαζικώς άναφερομέ- 
νων αγίων, καί παραπομπήν εις τό κύριον λήμμα (π.χ. 42 μάρτυρες οί έν 
Άμορίφ ). ‘Ο νέος έκδοτης έλυσε τό θέμα τής άριθμήσεως, διατηρήσας 
τήν παλαιάν τοΰ 1909, είς τήν οποίαν μυριάκις ήδη παρέπεμψαν μέχρι τοΰ 
1957 οί μελετηταί, παρεμβαλών δέ τά νέα λήμματα υπό έκθέτας (π.χ. 255, 
255a , 255^ , 255c). ‘Ομοίως τό θέμα τής αναφοράς τών χε ιρογράφων 
εκεί δπου τό κείμενον είναι ήδη έκδεδομένον, καί τής παραπομπής είς κα
ταλόγους χει/φων πέραν τών βασικών διά τά αγιολογικά κείμενα. Επό
μενον είναι δτι ού'τε οί έκδεδομένοι χειρ/φων κατάλογοι, ούτε τό βιβλίον τοΰ 
Ehrhard είναι έξαντλητικά, επομένως θά ύπάρχη πάντοτε δυνατότης νά 
προστεθούν νέαι ένδείξεις χει/φου παραδόσεως εις τάς ήδη σημειουμένας (καί 
δή μετά έπιμελεστέραν παλαιογραφικήν έρευναν ή περιγραφήν γνωστών ήδη
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κωδίκων), τούτου δ’ έχει πλήρη έπίγνωσιν δ εκδότης. Οΰτος προσεπάθησεν 
ακόμη νά λύση ένιαίως τά χρονολογικά ζητήματα τής ημερομηνίας θανά
του των αγίων, τής λατρείας, ως καί τά των συγγραφέων (πατρότης των 
κειμένων).

Ενδιαφέροντα καί χρήσιμα είναι τά επτά Παραρτήματα τοϋ 
βιβλίου, λήμματα άναφερόμενα εις τά κείμενα τά σχετικά μέ τον Σταυρόν, 
τον Χριστόν, την Θεοτόκον, τάς Ψυχωφελείς διηγήσεις, τάς έορτάς τής ’Ορ
θοδοξίας καί την τιμήν των εικόνων, τούς Βίους καί αποφθέγματα των Πα
τέρων (αγίων μοναστών) τής Συρίας, Αίγυπτου, ’Ιταλίας καί τέλος τάς ομι
λίας εις τάς ακινήτους έορτάς τοϋ Σωτήρος, κείμενα μή αγιολογικά υπό την 
στενήν έννοιαν τοϋ δρου. Τά παραρτήματα κατέλαβον τό κύριον μέρος τοϋ 
τρίτου τόμου. Τοϋ πρώτου τόμου προηγοΰνται αί βραχυγραφίαι τής 
βιβλιογραφίας καί των δρων. Τό δλον έργον κατακλείουν Πίνακες συγ
γραφέων από τούς οποίους έγράφησαν τά καταγραφέντα λήμματα, εκδο
τών τών εν λόγφ κειμένων, καί τής αρχής τών κειμένων (initiorum), 
καθώς addenda τινά καί errata.

Διά τής έπιτελέσεως τής τρίτης ταύτης εκδόσεως (ή οποία δεν πρόκειται 
ασφαλώς νά είναι ή τελευταία), εξυπηρετείται τά μέγιστα ή φιλολογική επι
στήμη. Διότι ή BHG5 χρησιμεύει αμέσως ου μόνον εις Ιξακρίβωσιν τοϋ τί 
έγράφη ή εδημοσιεύθη περί τίνος αγίου ή εορτής τής Έλλην. ’Εκκλησίας, 
αλλά καί εις τήν διαπίστωσιν τής πατρότητος τών γραφέντων βοηθεΐ, παραλ- 
λήλως προς τά Initia Patrum τοϋ πατρός Χρυσ. Baur. Έν πάση περιπτώ- 
σει δ’ είναι τό βασικόν σώμα εις τό οποίον δύναται νά επιφέρη 6 ειδικός 
μελετητής τάς προσθήκας καί παρατηρήσεις του.

Άπό τινων ετών ασχολούμενος εις τήν έκδοσιν τών "Υμνων Ρωμανού 
τοϋ Μελφδοΰ, βασανίζων δέ τό Όέμα τής βυζαντινής ύμνογραφίας (κοντα
κίων κοινώς καλουμένων — εννοώ τά ακέραια ή σχεδόν ακέραια καί δχι τά εις 
τά σημερινά λειτουργικά βιβλία περικεκομμένα ή μεταγενέστερα), γνωρίζω 
τήν σχέσιν τήν οποίαν έχει ή αγιογραφία, καί δή τά συναξάρια, προς τούς 
αγιολογικούς ύμνους. Τινές τούτων, φερόμενοι ως τοϋ Ρωμανού, 
δεν ανήκουν είς τον Μελψδόν, είναι άναμφισβητήτως νόθοι, άλλ’ οΰχί δσοι 
συνήθως ένομίζετο άλλοτε. Άλλ’ αυτοί οί ύμνοι οι τε νόθοι καί οί ρωμανι
κοί, καθώς καί οί μή γραφέντες υπό πρωίμου ποιητοΰ (ς' αί.) αλλά μετά 
ταϋτα (καί μέχρι τοϋ ενάτου ή δεκάτου αί.) είναι λίαν ενδιαφέροντες άπό 
αγιολογικής άπόψεως. Τούτο οφείλεται εις τό δτι ή διασκευάζουν πατερικάς 
ομιλίας ή συναξαρικά κείμενα, ή ευρέως χρησιμοποιούν αυτά, χωρίς νά εΐμεθα 
πάντοτε βέβαιοι δτι αυτούσια τά κείμενα ταϋτα Ισώθησαν μέχρις ημών καί 
δή είς τήν πρώιμον (προμεταφραστικήν των) μορφήν. Άπό τής άπόψεως 
αυτής καί ή σύνταξις τοϋ καταλόγου τών αγίων τών πατμιακών κοντακαρίων 
(Ρωμανού "Υμνοι, τόμος Β' υπό Μ. Ναουμίδου καί Π. Νικολοπούλου) καί
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των σιναϊτικών κοντακαρίων (αυτόθι, τόμος Γ' υπό Ν. Λιβαδάρα), και ή 
λεπτομερέστατη (όίνευ προηγουμένου) περιγραφή τών έν λόγψ πέντε κωδί
κων, είναι εργον αγιολογικόν, δπερ δεν πρέπει ούδ’ άμνημόνευτον καί άπα- 
ρατήρητον νά μένη ούδ’ άνεκμετάλλευτον. "Ισως ό πατήρ Halkin θά έπρεπε 
νά σκεφθή τήν σύνταξιν ενός νέου Appendix Hymnographicus, στηριζομέ- 
νου Ιδίςτ εις τάς δημοσιεύσεις τοΰ Pitra, τοΰ Krumbacher, τοϋ Maas, τοΰ 
Εύστρατιάδου καί τών ήμετέρων συνεργατών Λιβαδάρα, Νικολοπούλου, 
Ναουμίδου. Εις τό παράρτημα αυτό φυσικά θά έπρεπε νά καταγράφουν μόνον 
οί αγιολογικοί ύμνοι (καί δή οί ακέραιοι ή σχεδόν ακέραιοι μόνον), ανεξαρ
τήτως γνησιότητος αυτών, αρκεί νά έγράφησαν προ τής κατά τον ια' αί. 
μεταρρυθμίσεως τών (χει/φων) λειτουργικών βιβλίων τής ’Ανατολικής ’Εκ
κλησίας, είτε εις τήν ’Ανατολήν έγράφησαν είτε εις τήν Δύσιν (υπό Ίτα- 
λιωτών). Θά ήμην ευτυχής αν ή πρότασίς μου αυτή εύρισκεν εις τό μέλλον 
άπήχησιν: Ή ρητορική καί ή ύμνογραφία έχουν τήν αυτήν συγγένειαν προς 
τήν αγιολογίαν καί ή τής δευτέρας (τής ΰμνογρ.) δεν άνεγνωρίσθη δσον 
έπρεπε ν.

Έν τφ μεταξύ τά συγχαρητήριά μας ενώνονται με τάς ευχαριστίας μας 
προς τον πατέρα Halkin δι’ έν τόσον επίπονον καί χρήσιμον έργον.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ

δέυένϊη S alaville et Eugene Dalleggio, Karamanlidika. 
Bibliographic analytique d’ouvrages en langue turque imprimes cn 
caracteres grecs. 1,1584 -1850. Athenes 1958,8°, σσ. Xf A-325 (+3). 
Collection de I’Institut Francois d’Athenes. Centre d’Eludes d’Asie 
Mineure - Archives musicales de Folklore diriges par Mme Melpo 
Merlier.

Οί δύο συνεργάται τής ΕΕΒΣ, εις τούς οποίους όφείλεται δ νέος βιβλιο
γραφικός άθλ,ος, γνωστοί δ μέν πατήρ S. Salaville από τάς λειτουργικός 
μελέτας του, αί δποΐαι έτιμήθησαν εσχάτως διά τοΰ τελευταίου τόμου XVI 
(1958 ) τής REB δστις τφ άφιερώθη, δ δε κ. Dalleggio από τάς βυζαντι- 
νολογικάς καί ιστοριοδιφικός εργασίας του, άναφερομένας καί είς τήν νεωτέ- 
ραν Ελλάδα, εξηγούν είς τον πρόλογον πρώτα τον δρον Καραμανλίδικα 
τον δποΐον έχρησιμοποίησαν διά νά στεγάσουν τήν δίτομον συλλογήν τών 
βιβλιογραφικών αναγραφών δσων βιβλίων έτυπώθησαν τουρκιστί δι’ ελληνι
κών χαρακτήρων. ’Όντως (δπως αλλού έχρησιμοποιήθησαν τά φράγκο-
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