
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Μανουήλ Πανσέληνος, κείμενο ‘Ανδρέα Ξυγγοπούλου, αντίγραφα, σχέδια καί

κοσμήματα Φώτη Ζαχαρίον, ’Εκδόσεις Άϋηνών, 1956.

Μέ τον Μανουήλ Πανσέληνον αί «'Εκδόσεις ’Αθηνών » εγκαινιάζουν λαμπράν 
σειράν βιβλίων αφιερωμένων εις τήν ελληνικήν τέχνην. ”0 παρακολουθών έργα δημο
σιευόμενα είς τήν αλλοδαπήν, περιλαμβάνοντα ή συγκείμενα έξ ολοσέλιδων έγχρωμων 
φωτογραφιών, πολλάκις σχήματος foglio, αϊτινες άναπαριστοΰν φορητούς πίνακας ή 
τοιχογραφίας, έδοκίμαζεν άλγος, επειδή οΰδέν τό παρόμοιον έβλεπε τό φώς τής δημο- 
σιότητος είς τήν Ελλάδα, τής οποίας οί καλλιτεχνικοί θησαυροί καί μάλιστα οί τής 
Βυζαντινής ζωγραφικής έμενον κατά μέγα μέρος άγνωστοι είς τούς μή δυναμένους 
νά ΐδουν αυτούς εκ τοΰ σύνεγγυς. "Ηδη αί « Εκδόσεις τών 'Αθηνών » έρχονται νά 
πληρώσουν τήν έλλειψιν καί μάλιστα κατά τρόπον έπιτυχέστερον τοΰ έφαρμοζομένου 
αλλαχού. Οί δημοσιευόμενοι 13 έγχρωμοι πίνακες είναι φωτογραφίαι άντιγράφων 
ληφθέντων μετά πολλής ακρίβειας υπό τοΰ ζωγράφου Φώτη Ζαχαρίου, τοΰ οποίου ή 
συγκινητική αγάπη πρός τήν Βυζαντινήν τέχνην κατέστησεν αυτόν γνώστην πολλών 
μυστικών της. Διά τοΰ τρόπου τούτου άπεφεύχθησαν λάθη περί τήν άπόδοσιν τών 
χρωμάτων, βαρύνοντα ως επί τό πολύ τάς εγχρώμους φωτογραφίας. Οί παρεχόμενοι 
πίνακες αποδίδουν λεπτομέρειας καί μάλιστα πρόσωπα έκ τών τοιχογραφιών τοΰ Παν- 
σελήνου είς τό Πρωτάτον τοΰ 'Αγίου "Ορους. Προηγείται τούτων κείμενον τοΰ καθη- 
γητοΰ Ξυγγοπούλου ζηλευτόν διά τήν σαφήνειαν καί τήν απλότητά του, Ιδιότητας 
άπορρεούσας έκ τής βαθείας γνώσεως τών θιγομένων θεμάτων, κείμενον άπευθυνό- 
μενον κυρίως είς τόν μέσον αναγνώστην, ό όποιος, άφοΰ δι’ αϋτοΰ γνωρίση τάς Κα- 
ρυάς καί τό Πρωτάτον καί κατατοπισθή είς τά προβλήματα τά σχετικά πρός τόν 
Πανσέληνον, άποκτφ καθαράν ίδέαν διά τήν διάταξιν τών τοιχογραφιών τοΰ Πρω
τάτου, τήν θέσιν αυτών είς τήν Μακεδονικήν ζωγραφικήν, τά χαρακτηριστικά των 
γνωρίσματα, τόν σεβασμόν τού άγιογράφου πρός τήν είκονογραφικήν παράδοσιν, τήν 
Ιδιομορφίαν του, «τις πραγματικά θαυμαστές γιά τήν ψυχολογική τους αλήθεια 
προσωπογραφίες του » τάς άρετάς καί τήν τόλμην τοΰ χρωματισμού του, τάς επι
δράσεις τάς οποίας έδέχθη από τήν 'Ελληνιστικήν καί τήν ’Ανατολικήν τέχνην αλλά 
καί τήν έπίδρασιν τήν οποίαν ήσκησεν έπί τήν μεταγενεστέραν αγιογραφίαν. Ή 
εισαγωγή τοΰ κ. Ξυγγοπούλου προδίδουσα πολλήν ικανότητα άπλουστεύσεως τής έπι- 
στήμης χάριν τών πολλών, άφίνει παρά τόν ειδικόν της σκοπόν νά διαφαίνεται ή 
είκονογραφική δεινότης ή διακρίνουσα τά έργα του συγγραφέως.

Βυζαντινά μνημεία ‘Αττικής καί Βοιωτίας, αρχιτεκτονική - ψηφιδωτά - τοιχογραφίες, κεί
μενο : Μ. Χα τζηδάκη, σχέδια: Α. Τάααου, αντίγραφα: Φ. Ζαχαρίου, ‘Εκδό
σεις ’Αθηνών, Άϋήναι 1956.

Τό βιβλίον έχει έκδοθή ως δεύτερος τόμος τής σειράς, ή όποια αποβλέπει νά 
φέρη « τό πλατύτερο κοινό σέ επαφή μέ τά έργα τής ‘Ελληνικής τέχνης ». Οί έκδο
τοι έν αρχή έπεξηγοΰν ότι έπεδίωξαν έπιλογήν « μέ τήν πρόθεση νά άντιπροσωπευ-
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θοϋν κατά τό δυνατόν περισσότεροι αρχιτεκτονικοί τύποι, καλλιτεχνικές παραδόσεις 
καί ζωγραφικές τάσεις, άποφεύγοντας όμως τις πολύ γνωστές στό κοινό μορφές».

Δημοσιεύονται 10 καλαίσθητα σχέδια τού Α. Τάσσου, άτινα δίδουν σαφή ιδέαν 
τοϋ εξωτερικού των ναών — Σκριποΰς, 'Οσίου Λουκά, Δαφνιού, Όσιου Μελετίου, 
Αγίων ‘Αποστόλων ‘Αθηνών, Καπνικαρέας, ‘Αγίου ’Ελευθερίου, Ίωάννου τού Κυ
νηγού, Όμορφης ’Εκκλησίας — καί 11 έγχρωμοι πίνακες αντιγράφων τού Φ. Ζαχα- 
ρίου άπό Μωσαϊκά καί τοιχογραφίας τού Όσιου Λουκά, τού Δαφνιού καί τής "Ομορ
φης Έκκλησιάς. Τών πινάκων προηγείται κείμενον 18 σελίδων τού ’Εφόρου Βυζ. 
αρχαιοτήτων ’Αττικής Μανόλη Χατζηδάκη. Μετά σύντομον Ιστορικήν άνασκόπησιν 
καί μνημόνευσιν τών παραγόντων οϊτινες προσδίδουν τό ίδιάζον ύφος εις την καλλι
τεχνικήν έκφρασιν τού τόπου ακολουθεί κυρίως αισθητική ερμηνεία τής αρχιτεκτο
νικής τών μνημείων καί Ιδίςε τού ζωγραφικού των διακόσμου, διακρινομένη καί διά 
τήν γλαφυρότητα τής γλώσσης Ή γνώσις τής νεωτέρας τέχνης επιτρέπει εις τόν 
συγγραφέα νά προβαίνη εις παραλληλισμούς πρός έργα συγχρόνων ζωγράφων, συντε- 
λοΰντας είς πληρεστέραν κατανόησιν τών έρμηνευομένων. ’ Εντός τού κειμένου παρα
τίθενται φωτογραφίαι είς λευκόν - μέλαν τού Π. Παπαχατζηδάκη, άπεικονίζουσαι 
ψηφιδωτά, καί είς τό τέλος ακολουθεί συμπληρωματικόν υπόμνημα, ένθα παρατίθε
ται καί βιβλιογραφία.

Έκ τών επεξηγηματικών παρατηρήσεων είς τόν "Οσιον Λουκάν « μιάν άπό τις 
τέλειες κατασκευές πού μάς έχουν σωθή μέ σπάνια πληρότητα καί γνησιότητα » αξία 
Ιδιαιτέρας μνείας είναι ή ερμηνεία τών συνθέσεων τής Καθόδου είς τόν "Λδην, τού 
Νιπτήρος καί τής έκφραστικής πτυχολογίας τών ψηφιδωτών τού νάρθηκος. Τήν 
τέχνην τών ψηφιδωτών τού "Οσίου Λουκά ό Χατζηδάκης δέν υπολαμβάνει ούτε επαρ
χιακήν ούτε ιδιαιτέρως μοναστικήν, άλλ’ άντιπροσωπεύουσαν καθολικής σημασίας 
καλλιτεχνικήν παράδοσιν τού βυζαντινού κόσμου. Θελκτική είναι ωσαύτως ή ερμη
νεία τής Βαϊφόρου καί τής Σταυρώσεως τού Δαφνιού καί ή αισθητική άνάλυσις τού 
Παντοκράτορος καί λεπτόμερείας τής Βαϊφόρου τής "Ομορφης Έκκλησιάς. Τέλος 
είς τήν κατακλείουσαν τήν εισαγωγήν σύνοψιν έξαίρονται ή λιτότης, τό μέτρον καί 
ή χάρις ως ίδιάζουσαι άρεταί τής αρχιτεκτονικής τών άθηναϊκών μνημείων.

Ό διεξερχόμενος τά δύο ανωτέρω έργα, υπερήφανος διότι είδον τό φώς είς τήν 
χώραν μας, εύχεται είς τάς «’Εκδόσεις ’Αθηνών » νά συνεχίσουν επί μακρόν τήν τόσον 
επιτυχή των προσπάθειαν καί νά περιλάβουν είς τούς τόμους των καί άλλους πολ
λούς έκ τών πλουσίων θησαυρών τής μεσαιωνικής Ελλάδος.

Ά ν. Κ. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Άρχεϊον τών βυζαντινών μνημείων τής Ελλάδος, τόμος Η',
1955 - 1956, τεύχος 2, Άϋήναι.

Ό άκαταπόνητος ερευνητής παρέσχε νέον δείγμα τής θαυμαστής του δραστη- 
ριότητος, ή οποία έναγκαλίζεται τά μνημεία ολοκλήρου τής χώρας. Ίδίρ. οί έκ Κρή
της βυζαντινολόγοι αισθάνονται πολλήν χαράν έπειδή τό ένδιαφέρον του έστράφη 
έσχάτως ζωηρότερον καί πρός τά μνημεία τής νήσου. Είς τό άνά χεΐρας τεύχος περι
λαμβάνεται άρθρον διά τό μαρμάρινον τέμπλον τής Μονής Χελανδαρίου καί τό πλυν- 
τήριον αύτής, τό πρώτον παρόμοιον κτίσμα όπερ ό συγγραφεύς συνήντησεν, είς όσας 
μέχρι τοΰδε Μονάς έχει έπισκεφθή. Τό πλυντήριον, άναγόμενον είς τόν ιη' αΐ., 
στεγάζεται διά δύο καλώς καί σήμερον διατηρούμενων πλινθίνων θόλων καί περι
κλείει σειράν έκ δέκα ωραίων μαρμάρινων σκαφών. ’Ακολουθεί μελέτη διά ψηφιδω
τόν δάπεδον έκ βασιλικής τών Τρικάλων, χρονολογούμενον μετά πιθανότητος είς τά 
μέσα ή τό β' ήμισυ τού ε' μ.Χ. αίώνος, καί ή δημοσίευσις δύο καταγράφων ναών
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τής Δ, Κρήτης, τοΰ Χρίστου των Μεσκλών καί τοΰ "Αί Κΰρ - Γιάννη τοΰ "Αλυκια- 
νοΰ. Έκάστης των δυο τούτων δημοσιεύσεων προτάσσεται άναδίφησις διά τήν έξα- 
κρίβωσιν τής ιστορίας τοΰ χωρίου ή τοΰ ναοΰ, ακολουθεί πλήρης έςέτασις τοΰ κτη
ρίου άπό αρχιτεκτονικής άπόψεως καί παρατίθενται διά τόν "Αϊ Κύρ - Γιάννην 
ώραΐαι αναπαραστάσεις. Τόν τελευταΐον ναόν, σταυροειδή μετά τροΰλλου, έγγεγραμ- 
μένον, τετρακιόνιον, έμφανίζοντα ίκανάς επιδράσεις τής τέχνης τής Κωνσταντινου
πόλεως, άνεστήλωσε κατά τό πλεϊστον ή παρά τφ Ύπουργείω Παιδείας διεύθυνσις 
Άναστηλώσεως, ής προΐσταται ό σοφός καθηγητής. Εις τήν έξέτασιν τής αρχιτεκτο
νικής έ'πεται περιγραφή καί μελέτη τών τοιχογραφιών, τής εικονογραφίας καί τεχνο
τροπίας των, διαστέλλονται ζωγράφοι καί εξάγονται συμπεράσματα. Αί άρχαΐζουσαι 
τοιχογραφίαι τών Μεσκλών ( έργα τοΰ 1303 ) παρουσιάζουν ένδιαφερούσας λεπτομέ
ρειας ως είναι τό θέμα τής συλλογής τοΰ άπό τής πλευράς τοΰ Χριστοΰ τής Σταυ- 
ρώσεως ρέοντος αίματος υπό τής έν προσωποποιήσει είκονιζομένης ’Εκκλησίας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

"Αννα Μαραβά-Χατζηνικολάου, Πάτμος με 200 φωτογραφίες έκτος κειμέ
νου. ’ Αθήνα 1957, 8°, οσ. 82+CXVI.

Collection de I’Institut Franpais d’Alhenes dirigee par Octave Merlier. No 68 fΠό
λεις καί τοπία τής Ελλάδας).

Συνέκδημος τής ίεράς νήσου χρήσιμος διά τόν επισκέπτην τής Ί. Μονής Αγίου 
Ίωάννου τοΰ Θεολόγου καί τοΰ Σπηλαίου,τής ’Αποκαλύψεως. Βιβλίον γραμμένον 
επαγωγώς, μέ βιβλιογραφίαν καί γνώσιν καί ώραιοτάτας εικόνας. Μία επί πλέον υπη
ρεσία τήν οποίαν τό Γαλλικόν Ίνστιτοΰτον παρέσχε διά τήν γνώσιν τών Βυζαντινών 
Μνημείων τής 'Ελλάδος. Ή εισαγωγή τής κ. Χατζηνικολάου έχει καί ιστορικόν καί 
φιλολογικόν χαρακτήρα.

Ν. Β. Τ.

a) Le Destan B’Umdr pacha (DiXsturndme-i Enverl). Texte, traduction et notes
par Irene Μ 0lik o f f - S ay ar, Paris 1954, 4°, oo. 155 (+5).

b) L’Emirat d’Aydin Byzance et VOccident. recherches sur «La geste d’Umur
pacha» par Paul L e m e r l e, Paris 1957, 8®, oo. 276.

(Bibliotheque Byzantine, Etudes No 2).

Διά τοΰ δευτέρου δημοσιεύματος ό καθ. Lemerle εκμεταλλεύεται, συνδυάζων 
τάς πηγάς, τά δεδομένα τής έκ τοΰ πρώτου μεταφράσεως.

Ν. Β. Τ.

Στεργίου Γ. Σπανάκη, Συμβολή οτήν ίοτορία τοΰ Λαοιϋίου κατά τή Βενετοκρα- 
κρατία. Ηράκλειον 1957, 8°, οο. 159.

(Κρητική Ίοτορική Βιβλιοθήκη, άριϋ. 1. ‘Εκδόσεις 'Εταιρείας Κρητικών 'Ιστορικών 
Μελ,ετών).

Δημοσιεύονται έγγραφα έκ τοΰ Archivio dl Stato τής Βενετίας άφορώντα είς 
τήν άνατολικωτάτην περιοχήν τής Κρήτης, τό Λασίθι ( 1343 -1583 ) καί στοιχεία 
άπό τήν Έκθεσιν τοΰ Καστροφύλακα, περιέχοντα πληθΰν ονοματεπωνύμων τών κατά 
τόν ις' αί. Ελλήνων κατοίκων, ών τά πλεϊστα σφζουν αί σημερινοί οίκογένειαι. 
Άκολουθοΰν άλλα άρχειακά στοιχεία ις' καί ιζ' αί. έν πρωτοτύπφ καί μεταφράσει,
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σημειώσεις (ίστορικαί διασαφήσεις) κα'ι πίνακες. Τό βιβλίον παρέχει χρησιμώτα- 
τον υλικόν διά τήν Ιστορίαν τής "Ενετοκρατίας έν Κρήτη καί δή από οικονομικής 
άπόψεως.

Ν. Β. Τ.

’Αναστάσιον Π. Χριστοφιλοπούλου, Θέματα Βυζαντινόν εκκλησιαστικόν 
δικαίου ενδιαφέροντα την σύγχρονον πρακτικήν, ’ Αϋήναι 1957, 8°, σσ. 116.

Μεταξύ άλλων θεμάτων (Σχέσεις πρός ετεροδόξους, βάπτισμα καί χρίσμα, 
προσέλευσις εις τήν ορθοδοξίαν των ετεροδόξων καί αλλοθρήσκων, σχέσις τής ιερο
σύνης πρός τήν μοναχικήν ιδιότητα, τελετουργική καί διοικητική εξουσία. ’Εκκλη
σιαστικά αξιώματα, χειροτονία καί χειροθεσία, απώλεια τής ίερωσύνης, μοναχικός 
βίος, επίσκοποι, ναοί καί μοναί, ιδιαιτέρα νομική μεταχείρισις κληρικών καί μονα
χών. Μυστήρια, ίεραί τελεταί καί προσκύνησις αγίων, ’Εκκλησιαστικά πράγματα, 
εκκλησιαστικόν ποινικόν δίκαιον. Έξομολόγησις καί άφορισμός), άτινα καταλαμβά
νουν τό πρώτον μέρος τοϋ βιβλίου (- σ. 72), ιδιαιτέραν, καί άπό φιλολογικής πλευ
ράς, αξίαν έχει ή έρευνα τοϋ συγγραφέως εις τό τελευταΐον μέρος τό έπιγραφόμενον 
« Ή υπό κληρικών καί μοναχών άνάληψις δημοσίων λειτουργημάτων καί άσκησις 
βιοποριστικών επαγγελμάτων » (σσ. 73 - 101 ) δπου καταγράφονται αί μαρτυρίαι περί 
τών δρων άναγραφεύς, απαιτητής άννώνης, αργυροκόπος, άργνροπράτης, άρμενορράφος, 
άρτοκοπάδιος και άρτοπράτης, αρχίατρος, βασιλικός νοτάριος, βαφεύς, βεστάρχης, γενικός, 
γεωργός, γλύπτης, γραμματεύς, γραμματικός ( δικαστικόν λειτούργημα ), δουκηνάριος, 
έκδικος, έλ,αιοπράιης, ένοικιολόγος, έπισκεπτίτης, επιστάτης, ζωγράφος, ιατρός ( καί αρχία
τρος ), ιστοριογράφος, καΰολ.ικός κριτής, κάπηλος, κεραμεύς, κλειδοποιός, κολλεκτάριος, 
κομμερκιάριος, κουβικουλ,άριος, κονράτωρ ( και προκουράτωρ), κραμβιτάς ( = λαχανο- 
πώλης ! ), κρεοπώλης, κριτής τών όπτιμάτων, κνέστωρ, λινοξόος, μαίοιωρ, μαΐστωρ τής 
σχολής τών γραμματικών, μείζιον, μοναιάιωρ ( = ψηφοθέτης ), μυλ.ιονάρχης, οικοδόμος, 
οίνηγός, πακτωτής, πιστικός, πολιτευόμενος (= curialis), πράκτωρ, προκουράτωρ, προ- 
νοητής (ή αποδέκτης ), πρώτοβεοτιάριος, πρώτομανδάτωρ, ό επί τής ίεράς αακέλλης, 
οαπροοωμάριος, σημαιοφόρος, σιδηρουργός, σκυτοτόμος, στιππουργός, στρατιώτης, σχολα
στικός, τέκτων, τζαγγάριος ή σκυτοτόμος, τοξοποιός, τραπεζίτης, νποδέκτης, χρνσοχόος, 
άφορώντων εις επαγγέλματα κληρικών ! "Ομοιων τών δρων: μάγιατροί, πατρίκιοι, 
πρόεδροι καί πρωτοπρόεδροι, ρέκτωρ, άφορώντων εις αύλικά άξιώματα, καί τών δρων 
τών άφορώντων εις τήν οικονομικήν ζωήν τών μονών : άκεατής, βεοτιάριος, ράπτης, 
ραφεύς, αλιεύς, άμπελ.ονργός, άμπελικός, άριστητάριος, άροτριών, αρτοποιός, άρτοκόπιος, 
μάγκιψ, βαγενάρης, βορδονάριος, βουκόλος, γεωργός, ζευγήτης, καλλιγράφος, κηπουρός, 
κτηνίτης, μάγειρος, δψοποιός, μαΐστωρ, μελιοαουργός, μετόχιος (-άριος), ναύκληρος, 
ναυπηγός, ναύτης, νομενς προβάτων, ξυλουργός, ότμαρας, ακντεύς, ατραιεύς, στρατοκό
πος, τέκτων, τααγγάρης, υφαντής, χαλκεύς !

Τό βιβλίον κατακλείουν επιμελέστατοι πίνακες πραγμάτων καί πηγών.
Ν. Β. Τ.

Άναστ. Π. Χριστοφιλοπούλου, Τό 'Ελληνικόν Όρ&όδοξον Έκκλ.ηοιαατικόν 
Δίκαιον κατά ιά έτη 1954 καί 1955 (άνάτυπον εκ του περ. Θεολογία ΚΗ', 1957 ), 
8°, αα. 43.

Χρήσιμος καί συστηματική άναγραφή, μετά πίνακος έν τέλει.
Ν. Β. Τ.
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"1 ω ά ν ν ο ν Ν. Κ α ρ μ I ρ η, *Η "Ελληνική Θεολογική Βιβλιογραφία τής τελευταίας δεκαε
τίας ( 1954 - 1955), Ίσταμποΰλ 1957, 8°, σσ. 20.

( "Ανάτυπου εκ του περ. ‘Ορθοδοξία ).

’Αναγράφονται χύδην, καί χωρίς ενδείξεις περιοδικών είς α έδημοσιεύθησαν, 
τόπου έκδόσεως κ.ά. στοιχείων πάντοτε ωφελίμων, τά δημοσιεύματα τά άφορώντα 
τόν ερμηνευτικόν, ιστορικόν, συστηματικόν καί πρακτικόν κλάδον τής Θεολογίας μας.

Ν. Β. Τ.

"I ω ά ν ν ο υ Ν. Κ α ρ μ ί ρ η, Σύνοψις τής δογματικής διδασκαλίας τής ορθοδόξου Καθο
λικής "Εκκλησίας, έν "Αθήναις 1957, 8°, σσ. 115 ( — Έπ. Έπετ. Θ. Σχ. Π. "Αθη
νών 1955 - 1956 ).

Έν σσ. 113 -115 : Έτερα έργα τού αύτοΰ συγγραφεως (51 άναγραφαί από τοΰ 
1935 έξ.). Ν. Β. Τ.

Ρωμανού τοΰ Μελφδοΰ, "Υμνοι, τόμος τρίτος, Μέρος Α". Κονδακάρια τοΰ Σινα υπό 
Νικολάου Α. Λ ι β α δ ά ρ α, πτυχιούχου Φιλολογίας.

"Εν "Αθήναις 1957, 8°, σσ. υνη" ( + 6).

Τό γεγονός δτι υπό τήν Ιποπτείαν μου έγένετο ή ανωτέρω Ικ 458 σσ. εκδοσις 
καί μοί άφιερώθη, δέν μέ εμποδίζει άπό τοΰ νά σημειώσω περί αυτής ένταΰθα (ό 
Γ' τόμος ολόκληρος -θά κριθή άπό άλλον συνεργάτην τής Έπετηρίδος).

Ό συγγραφεΰς αφιέρωσε μίαν τριετίαν συντόνου εργασίας διά ν’ άναγνώση καί 
περιγραφή (έκ μικροταινιών ) τούς Σιναϊτικούς Ελληνικούς κώδικας 925, 926, 927, οί 
όποιοι περιέχουν ύμνους ( κατά τήν τάξιν τών Μηναίων - Τριφδίου - Πεντηκοσταρίου) 
όλου τοΰ ένιαυτοΰ, είς δ’ έξ αυτών ( ό 927) καί άλλην ύλην ΰμνογραφικήν. Ούτω 
σήμερον, μετά τήν περιγραφήν τών πατμιακών έλλην. κωδ. 912, 913 (Ρωμανού "Υμνοι, 
Α' μέρος, Β' τόμου, 1954), γενομένην ύπό τών μαθητών μου Μάρκου Ναουμίδου 
καί Π. Γ. Νικολοπούλου, εχομεν εκτενή καί έπιμελημένην καταγραφήν τών περιε
χομένων τών τριών έκ τών πέντε σιναϊτικών κονδακαρίων, απροσίτων άλλοτε καί 
ουδέποτε μέχρι σήμερον χρησιμοποιηθέντων ύπό τής έκδοτικής. Ταΰτα βεβαίως δέν 
έχουν, διά τόν Ρωμανόν τουλάχιστον, τήν αυτήν αξίαν τών πατμιακών, αλλά συμ
πληρώνουν έν πολλοΐς έκεϊνα καί φωτίζουν είς πολλά τήν γνώσιν μας έπί τής όλης 
λειτουργικής ύμνογραφίας τών Βυζαντινών. Τοΰτο παρετήρησεν ήδη κρίνων τήν 
περιγραφήν τών πατμιακών κοντ. ό Γάλλος Ch. Astruc ( Bulletin de l’Association 
G. Bude, 1955, σσ. 108 - 109 ). Ό Λιβαδάρας περιγράφει έξονυχιστικώς τούς κώ
δικας, δίδει τό περιεχόμενον αυτών ( αυτούσια τά προοίμια καί τά incipit τών οίκων 
μέ όλας τάς ενδείξεις, μουσικάς κλπ. ), έκδίδων ούτω πολλάς εκατοντάδας κειμένων 
καί έπιφέρων πλήθος βελτιώσεων ή παρατηρήσεων καί βιβλιογραφικών προσδιορι
σμών είς αύτά.

Μεγάλης σημασίας είναι οί άκολουθοΰντες τήν περιγραφήν Πίνακες ήτοι: 
α') "Αγίων, έπί τη βάσει τών πατμιακών, σιναϊτικών κοντακαρίων, τοΰ Cor- 

sinius καί τοΰ Mosquensis. Ό πίναξ δεικνύει τούς κατά τήν σύνταξιν τών έν λόγφ 
λειτουργικών κωδίκων περιλαμβανόμενους είς τό έορτολόγιον τής Κωνσταντινουπό
λεως άγιων καί τών εορτών (δεσποτικών, θεομητορικών κλπ. ).

β' ) Προοιμίων τών "Υμνων είς τά μελετηθέντα κοντακάρια, ομοίως καί 
γ') οίκων. Ό Πίναξ ούτος έγένετο έπί τή βάσει τής άποδελτιώσεως τών έν 

τοΐς πατμιακοΐς κοντακαρίοις οίκων ύπό τοΰ νέου φιλολόγου κ. Γεωργίου 
Μ ο ρ α γ λ ή.

/
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δ') Πίναξ έφυμνίων (ανακλώμενων δηλονότι, κατά Νικολόπουλο ν) και 
ε' ) Πίναξ παραδόσεως των ύμνων δι’ δλων τών γνωστών κοντακαρίων.
"Ο παραστατικός ουτος πίναξ είναι χρησιμότατος διά την άμεσον εξακρίβωσιν 

τής χειρογράφου παραδόσεως οίουδήποτε ύμνου. Ό Λιβαδάρας ελαβεν ύπ’ δψιν δλας 
τάς μικροταινίας τάς οποίας συνεκεντριόσαμεν έπί τούτφ. Πολλούς έκ τών κωδίκων 
τούτων δεν είχεν ύπ’ δψιν ό Krumbacher εις τήν περί Άκροστιχίδος εργασίαν του, 
ή οποία οϋτω έν πολλοΐς ήχρηστεύθη. Βεβαίως δ Κτ. έγνώριζε (καί πολλάκις ήγνόει) 
άλλους κώδικας ( λειτουργικούς άλλ’ οΰχί κοντακάρια ) περιέχοντας μερικώς ύμνους, 
δευτερευούσης πάντοτε σημασίας διά τήν χει/φον παράδοσιν τών έν λόγο) κειμένων.

Διά τής πολυμόχθου εργασίας τοϋ Λιβαδάρα (ήν ούτος έ'φερεν είς φώς τής 
δημοσιότητος πριν ή συμπληρώση τό 25°ν έτος τής ηλικίας του), έτέθη θεμέλιον διά 
τήν μελέτην τής ύμνογραφίας μας καί έπετελέσθη χρησιμώτατον έργον.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ

Anthologie Grecque. Premiere partie. Anthologie Palatine, tome VII (livre IX, 
epigr. 1 - 358], Texte etabli par Pierre Waltz, traduit par Guy Soury. 
Paris 1957 , 5», σσ. LX1II+143+143 ( + 5).

ICollection des Universites de France, public sous le patronage de I’Association 
Guillaume Bud6],

Μετά πολυχρόνιον διακοπήν (από τοΰ 1944, δτε έξεδόθη ό VI τόμος) συνεχί
ζεται ή εκδοσις τής Παλατίνης ’Ανθολογίας. Τόν ’Ιούλιον 1945 άπεβίωσεν ό καθ. 
Ρ. Waltz, έχρειάσθη δέ νά συμπληρωθούν αί μεταφράσεις, αί σημειώσεις ύπό 
άλλων συνεργατών, μνημονευόμενων ύπό τοΰ καθ. A. D a i η είς τά βραχέα προλε- 
γόμενά του. Τούτων έπεται ή Notice, πραγματευομένη τό θέμα τής χειρογράφου 
παραδόσεως κ.ά. συναφή ζητήματα, όφειλομένη δ’ είς τόν Ρ. Waltz. "Επεται κατ’ 
αντιστοιχίαν, ως συνήθως, τό κείμενον, καί ή γαλλική μετάφρασις, τά κριτικά υπο
μνήματα καί δ ύπομνηματισμός τών επιγραμμάτων 1 - 358. Ταΰτα είναι τά επιδεικτικά.

Δυστυχώς φαίνεται άπίθανον δτι τό άναληφθέν άπό τοΰ 1928 έργον θ’ άχθή 
είς πέρας, δεδομένου δτι υπολείπεται πρός έκδοσιν τό ήμισυ περίπου τής Παλατίνης, 
ή Πλανούδειος ’Ανθολογία, καί τά έκ λίθων κ.ά. γνωστά έπιγράμματα. Πρός δλο- 
κλήρωσιν δέ τής δλης ’Ανθολογίας δέον είς τό μέλλον νά προστεθούν είς τήν Έλλην. 
’Ανθολογίαν τά Χριστιανικά ’Επιγράμματα ών τήν συναγωγήν άνέλαβεν άπό ετών 
δ μαθητής μου κ. Άθ, Κομίνης, άνερχόμενα είς πολλάς εκατοντάδας ( πρβλ. 
Άθηνά ΝΖ', 1953, σσ. 390).

Ν. Β. Τ.

Franz Babinger, Schriftenverzeichnis 1952 - 1957.
Werkdund- Druckerei Wurzburg, August 1957, 8°, σσ. 8.

Συμπλήρωμα τής κατά τήν ΙδΉν Ίαν. 1951 έκδοθείσης αναγραφής τοΰ καθη- 
γητοΰ κ. Bab. διά τά έτη 1910-1951 είς « Serta Monacensia».

Ν. Β. Τ.

Franz Babinger, Die Aufreichnungen der Genuesen Jacopo de Promontorio - 
de Campis iXber den Osmanenstaat nm 1475, Munchen 1957, 12°, aa. 95.

(Bayerische Akademie der Wisseschaften, Phil.-hislorische Klasse. Sitzungsberichte - 
Jahrgang 1956, Heft 8).

Ν. Β. T.
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ΰνζαντινά κείμενα' επιμέλεια Διον. Α. Ζακνθηνοϋ. Βασική Βιβλιοθήκη, άρ. 3, 
Άθήναι (1957), 8°, σσ. ις' + 358 ( + 2).

Ό συν. κ. Ζακυθηνός συνέταξε τήν ώραιοτάτην αυτήν ανθολογίαν λογίων Βυ
ζαντινών πεζογράφων, εις τήν οποίαν προέταξε σύντομον αλλά μεστήν εισαγωγήν μετά 
βιβλιογραφίας. Έ’//όρισε τήν ύλην του εις πέντε μέρη υπό τούς τίτλους : Εις το 
μεταίχμιον δύο κόσμων, Τδ χριστιανικόν ρωμαϊκόν κράτος τής οικουμένης, ”Ερως θεοϋ, 
Τό οικουμενικόν χριστιανικόν κράτος του 'Ελληνικού έθνους, Πόνος πατρίδος. ’Επέταξε 
δέ άλφαβητικόν πίνακα των 30 άνθολογηθέντων συγγραφέων, δι’ ένα έκαστον τών 
όποιων έγραψε μικρόν βιογραφικόν καί βιβλιογραφικόν σημείωμα, πλήρως ένημερω- 
μένον. Οί έπιλεγέντες συγγραφείς είναι ιστορικοί, ρήτορες, επιστολογράφοι, συγγρα
φείς βίων άγιων κλπ. Διά τής λίαν επιμελημένης αυτής εργασίας δίδεται μία καλή 
ιδέα περί τής πλουσιότατης βυζαντινής πεζογραφίας, άλλ’ ούχί πλήρης. Οί συγγρα
φείς θά έπρεπε νά είναι τουλάχιστον 100 ( άρα καί οί τόμοι τρεις ). Ώς πρός τήν 
ποίησιν ( ύμνογραφίαν δηλαδή κυρίως ) είναι αναγκαία μία άλλη ανθολογία. ’Αλλά 
διά τοιαύτης έκτάσεως άνθολόγησιν τών Βυζαντινών δέν είχε χώρον ή < Βασική 
Βιβλιοθήκη ».

Ν. Β. Τ.

The Byzantin Manuscript Tradition of the tragedies of Euripides, by Alexan
der Turyn, Urbana 1957, 8°, ao. X + 415 + XXIV πίν.

(Illinois Studies in Language and Literature: Vol· 43],

*0 έν Ούρμπάνα κλασσικός φιλόλογος καί παλαιογράφος καθηγ. κ. Άλέξ. 
Turyn, μετά τήν μελέτην αναλογών προβλημάτων τοϋ Πινδάρου κ.ά. ποιητών τής 
άρχαιότητος, προέβη εις λεπτομερή έξέτασιν τής χειρογράφου παραδόσεως τοΰ τρα
γικού Εύριπίδου, λαβών ύπ’ όψιν πολυάριθμα άνά τάς βιβλιοθήκας τοΰ κόσμου 
χει/φα καί έξετάσας τό ζήτημα τών διασκευών, εκδόσεων κλπ.

Ν. Β. Τ.

'Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. ’Αναγραφή τών κατά τήν χρονικήν ταϋτην 
περίοδον δπου δήποτε έλλ.ηνιοτί έκδοθέντων βιβλίων και έντυπων έν γένει υπό Δ η- 
μητριόν Σ. Γ κ ί ν η καί Βαλέριου Γ. Μ έ ξ a ( f 1937 ). Τόμος τρίτος, 
περιέχων τα έντυπα τών έτών 1856 - 1863, τάς προοϋήκας τών έτών 1800 - 1855 καί 
τό εύρετήριον τών κυρίων ονομάτων. Έν ’ Αθήναις 1957, 4°, σσ. IX 625.

( Πραγματεΐαι τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τόμος 11ος).

Μετά μακράν αναμονήν, μετά τούς τόμους Α' (1939) καί Β' (1941), συνε- 
πληρώθη καί έκυκλοφορήθη ό ώς άνω πολύμοχθος τόμος, όφειλόμενος ίδίφ εις τήν 
εργασίαν καί επιμέλειαν τοϋ κ. Δ. 2. Γκίνη, διά τοΰ όποιου κατεγράφησαν απλώς 
τά βιβλία τά έκδοθέντα άπό τοΰ 1800 - 1863. Ώς γνωστόν μέχρι τοΰ 1800 φθάνει ή 
Bibliographie Hellenique τοΰ Ε. Legrand, ή όποια όμως άνατυπώνει καί σπάνια 
κείμενα έκ τών καταγραφομένων βιβλίων. Τά καταγραφέντα κατά τά ώς άνω έτη 
ελληνικά βιβλία υπό τών Γκίνη καί Μέξα ανέρχονται εις 10.928, σημειοΰνται δέ 
πάντοτε αί βιβλιοθήκαι όπου οί βιβλιογράφοι τά είδον.

Ό κ. Γκίνης προλογίζων λέγει, ότι λόγοι ανεξάρτητοι τής θελήσεώς του τόν 
ήνάγκασαν νά παραιτηθή τής συνεκτυπώσεως α') τοΰ Πίνακος έφημ. καί περιοδ., 
β' ) τοΰ καθ' ύλην ευρετηρίου καί γ') τοΰ Πίνακος τυπογραφείων."Ας έλπίσωμεν οτι 
ταχέως ή ’Ακαδημία θά δημοσιεύση τό σχετικόν συμπλήρωμα.

Ν. Β. Τ.
5 - 2 -1958
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Silloge Bizanlina in onore di Silvio Ciuseppe Mercati, Roma 1957, 8°, ao.
XXIII + 426 -J- 1 πίναξ ( είκών τοϋ τιμωμένου ).

(Studi Bizantini e Neoellenici... volume nonoj.

Συνεργάζονται oi G. Agnello, K. "Αμαντος, Μ. Άνάστος, P. Charanis, A. 
Dain, F. Follieri, C. Giannelli, J. Gill, R. Guilland, F. Halkin, G. Hofmann, 
Έ. Κριαρας, Φ. Κουκούλες, V. Laurent, P. Lemerle, R. J. Loenertz, T. Mi- 
nisci, O. Parlangeli, Γ. Σωτηρίου, N. Τωμαδάκης, Γ. Ζώρας κ.ά.

Έν αρχή βιβλιογραφία τοϋ τιμωμένου καθηγητοΰ Mercati. Ν. Β. Τ.

S t udi a Pat r is tic a e t Byzantina:
12 Heft] Die theologische Arbeitsweise des Johannes von Damaskus von Basilius 

Studer, 1956, 8», oo. XVII+141.
(3 Heft] Christliche Metaphysik in Byzanz 1 Die Illuminationslehre des Michael 

Psellos und Joannes halos von Pericles Joannou, 8°, oo. VIII + 152.
(4 Heft] Joannes Jtalos, Quaestiones Quodlibetales (‘Απορίαι καί Λύσεις J editio 

princeps von Perikles Joannou, 1956, 8°, oo. XII ( + IV) + 192.

Περικλής Joannou είναι δ έξ ’Αρμενίας πρώην ούνίτης Ιερεΰς Πέτρος Joannou 
περί οΰ ϊδε Άθηνοί ΝΘ', 1955, σσ. 128 - 130.

Ν. Β. Τ.

Ρ. Joannou: Das Menologion des Despoten Demetrios I Palaiologos, BZ 50, 
1957, oo. 307 - 309.

Στ. 8-9 (a. 307) ;

προς γάρ τον εομόν των παθών των δυσμάχων 
έχρήν τον εσμδν σννδραμεΐν των συμμάχων.

*0 εκδότης πρώτον Οά έπρεπε νά μάΰη ελληνικά καί εΐτα νά βιβλιοκρίνη τά 
βιβλία των ‘Ελλήνων βυζαντινολόγων.

Ν. Β. Τ.

The Hymns of the Hirmolohium part III 2. Transcribed by Agl aia A y o u- 
tanti, revised and annotated by H. J. W. T i 11 y a r d.

Copenhagen 1956, 8° μέγα, oo. IX J- 95. Ν. Β. T.

Franz Dolger, Byzantinische Diplomatik, 1956, 8°, σσ. XVI + 419 + πίν.

Συναγωγή διαφόρων μελετών τοϋ καΟ. Dolger επί τής Βυζαντινής διπλωματι
κής. Λίαν ενδιαφέροντες πίνακες έν τέλει.

Ν. Β. Τ.

Charles Diehl, Byzantium : Greatness and decline translated from the French 
by Naomi Walford. With introduction and bibliography by Peter Charanis. 

Rutgers University Press, New Brunswick - New Jersey, 1957, 8°, oo. XVIII + 366.

To έργον είναι χρήσιμον διά τήν βιβλιογραφίαν. Άλλ’ είναι προφανές δτι ό 
κ. Χαρανής δέν παρακολουθεί τήν ελληνικήν βυζαντινολογικήν βιβλιογραφίαν δσον 
πρέπει, οδτω δ’ ή βιβλιογραφία του είναι έλλιπεστάτη άπδ έλλην. άπόψεως.

Ν. Β. Τ.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΖ' 28
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Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Βυζαντινή Γραμματολογία (1204- 1453). Φραγκοκρα
τία καί Ιίαλαιολόγειοι χρόνοι. Τεύχος πρώτον: ’0 δέκατος τρίτος αιών.

‘Εν Άϋήναις 1957, S®, σσ. 128.

Εις τό πρώτον κεφάλαιον : 'Η άλιοσις καί ή φραγκοκρατία εξετάζονται ό Ευ
στάθιος καί ό Μιχαήλ Χωνιάτης. Έκάτερον ακολουθούν κείμενα χαρακτηριστικά 
κατά τάς νεωτέρας καί καλυτέρας εκδόσεις.

Εις τό δεύτερον κεφάλαιον : Οί λόγιοι τοί δεσποτάτου τής ’Ηπείρου περιλαμ
βάνονται ’Ιωάννης Άπόκαυκος μητροπολίτης Ναυπάκτου, Γεώργιος Βαρδάνης αττι
κός μητροπολίτης Κέρκυρας καί Δημήτριος Χωματιανός αρχιεπίσκοπος Άχρίδος, ώς 
καί Παράρτημα περιέχον επτά έγγραφα.

Εις τό τρίτον κεφάλαιον : Οί λόγιοι τοΰ βασιλείου τής Νίκαιας περιλαμβάνει 
Νικήταν Χωνιάτην, Νικηφόρον Βλεμμίδην, Γεώργιον ’Ακροπολίτην (Παράρτημα κει
μένων τοΰ ιστορικοί τούτου συγγρ. ), τόν μαθητήν τών τελευταίων Θεόδωρον Β' 
Λάσκαριν ( καί κείμενα αυτοί ) καί τόν Γεώργιον ΓΙαχυμέρην.

Τό τελευταΐον κεφάλαιον Δ' : Οί Θεολόγοι, περικλείει Γερμανόν τόν Β', τούς 
Άρσενιάτας, Γεώργιον τόν Κύπριον καί ’Αθανάσιον Α' Κωνσταντινουπόλεως μετά 
τινων κειμένων (επιστολών κλπ. ) αυτών.

Τάς περί Άποκαύκου καί Βαρδάνου μελετάς τοί συγγραφέως συμπληροΐ ή 
έν αρχή τοί παρόντος τόμου (ΚΖ', 1957, σ. 3 έξ. ) καταγραφομένη αλληλογραφία 
αυτών καί πρός αυτούς.

Τό βιβλίον, απολύτως ένημερωμένον εις τήν εκλεκτικήν βιβλιογραφίαν του, 
έχρησίμευσε διά τάς παραδόσεις τοί καθηγ. Τωμαδάκη κατά τά έτη 1955 - 1957, δτε 
καί έδιδάχθησαν καί τά έν αΰτφ κείμενα, είς ικανά σημεία αυτών βελτιωάέντα υπό 
τοί συγγρ.

Β. Μ.

Const. Papas, L’urbanisme et Varchitecture populaire dans les Cyclades, Paris
1957, a. 152.

To έργον τούτο τοί άρχιτέκτονος κ. Κωνστ. Παπά, διπλωματούχου τοί Ε.Μ. 
Πολυτεχνείου καί Δέος τοί Πανεπιστημίου τών Παρισίων, είναι συντεταγμένον μέ 
ακρίβειαν, ευσυνειδησίαν καί γλαφυρότητα. Συνοδευόμενον από πολυάριθμα καλλιτε
χνικότατα σχέδια τοί συγγραφέως καί άπό επιτυχείς φωτογραφικός απεικονίσεις, 
αποτελεί έξαίρετον καί λίαν εΰπρόσδεκτον συμβολήν είς τήν γνώσιν τής πολεοδομίας 
καί τής λαϊκής αρχιτεκτονικής τών Κυκλάδων, περί τών οποίων όλίγαι καί κατά στε
νάς μόνον περιοχάς μελέται έδημοσιεύθησαν μέχρι τοίδε.

Α. Κ. Ο.
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