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σμος προς τό μέγα τοΰ Millet δνομα υπό τήν αΐγλην τοΰ οποίου οί έκδό- 
ται μας παρουσιάζουσι τήν εργασίαν των.

I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Prdlat D. Dr. Albert Erhardt, Oberlieferung und Bestand der ha- 
giographischen and homiletischen Literatur der griechischen Kir- 
che von den Anfangen bis zum Ende des l(i. Jahrhunderts. Er- 
ster Teil: Die Oberlieferung II Band, 2. u. 3. Lieferung. ”Εκ- 
δοαις ]. C. Hinrichs Verlag, Leipzig, 1938 \

Εις τα δυο τελευταία τεύχη τα οποία κατά τό π. έτος έδημοσίευσεν 
ο ως οίνο.) εκδοτικός οίκος περιέχεται έξακολούθησις τής σοφής επιστη
μονικής έρεύνης τοΰ σ. καί δη τό τέλος των ίταλοελληνικών πανηγυρικών, 
οί ειδικοί (ώς τούς ονομάζει) πανηγυρικοί (άναφερόμενοι I εις τάς Δε- 
σποτικάς καί Θεομητορικός εορτας καί II πανηγυρικοί επί μέρους συγ
γραφέων), τα όμιλιάρια (I τα τοΰ ενός τόμου, II τα των δυο τόμων A 
καί Β, III τά ίταλοελληνικά όμιλιάρια, καί IV τα ειδικά όμιλιάρια καί τό 
μηνολόγιον τοΰ Συμεώνος τοΰ Λογοθέτου τοΰ έπονομαζομένου Μεταφρά- 
στου (εις δέκα τόμους), έξ ων εν τώ β'. τεΰχει τοΰ 1938 περιέχονται τά 
μέχρι καί τοΰ τετάρτου τόμου (μέχρι τέλους Νοεμβρίου) περιεχόμενα.

Τά περί τοΰ Συμεώνος καί τοΰ έργου αΰτοΰ εξετάζονται μετ’ ακρι
βολόγου παρατηρητικότητος, επί τή βάσει των πηγών καί τών περί αΰτοΰ 
άσχοληθέντων.

Είναι περιττόν νά λεχθή δτι καί ή έν τοΐς τεΰχεσι τούτοις περιεχο- 
μένη έρευνα έχει τον αυτόν χαρακτήρα καί τον αυτόν ρυθμόν καί πα
ρουσιάζει τά αυτά στοιχεία τής έπιμεμελημένης καί λεπτολόγου προσο- 
χής ό)ς προς τήν αντιγραφήν καί συσχέτισιν τοΰ πλήθους τών προ 
οφθαλμών τοΰ σ. χειρογράφων.

Θαυμαστός εινε, ώς πάντοτε, ό τρόπος καθ' δν ό σ. προσπαθεί νά 
συμπλήρωσή τήν έκ τών κενών (τών έξ άποιλείας ή τών ελλιπών χειρο
γράφων) δημιουργουμένην διακεκομμένην εικόνα τοΰ συνόλου.

Ή πολύμοχθος καί λεπτομερειακή τοΰ σ. έρευνα συντελεί εις τον 
πλήρη διαφωτισμόν πολλών σκοτεινών σημείων περί τής σχέσεως τών δια-

1 Πρβλ. σχετικήν βιβλιοκρισίαν έν «Έπετηρίδι Εταιρείας Βυζαντινών Σπου
δών» έτος ΙΒ'. Άθήναι 1936 σελ. 520 κ. έ. και έτος ΙΓ . Αί) ή ναι 193ι σελ. 
481 κ. έ.
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φόρων κωδίκαιν καί τού περιεχομένου των, σημεΐον σπουδαιότατον διά 
την έπακολουθήσουσαν κυρίως άγιογραφικήν εργασίαν, ήτις, είμαι βέ
βαιος, θά παρουσίαση εξαιρετικόν ενδιαφέρον επιστημονικόν καί εκκλη
σιαστικόν.

Ή ορθόδοξος Εκκλησία, την οποίαν ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τό άντι- 
κείμενον τής σοφής έρεύνης τοΰ σ. θά χρεώστη αυτφ αιώνιον ευγνωμο
σύνην διά την μνημειώδη επιστημονικήν αγιολογικήν εργασίαν αυτού.
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