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Βιβλιοχρισίαι (Amatid de Mendieta, Athos, Γ. Τσάρα, ’Αναγνώστης) 577

τικά θέματα έκ χειρογράφων καί ξυλογλυπτικών έργων τοΰ 'Αγίου ’Όρους. 
Τό βιβλίον του δεν έγράφη μέ προθέσεις έπιστημονικάς, περιέχει δμως πολ- 
λάς πληροφορίας διά την ιστορίαν των μονών, διά τα εν αΰταΐς κειμήλια 
καθώς καί πολλά στοιχεία διά τον τρόπον τής ζωής τών μοναχών καί τών 
εις τό ’Όρος εργαζομένων χωρικών εκ τών πέριξ περιοχών.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Emanuel Amand de Mendieta, Le mont Athos. La 
presqu’ île des Caloyers. Desclée de Brouwer, 1955, σελ. 388.

Tò βιβλίον τοΰ Amand de Mendieta άποτελεΐται από δέκα κεφάλαια, 
τά όποια περιέχουν, τό πρώτον εξ αυτών ευρεΐαν, αΰστηρώς επιστημονικήν 
ιστορίαν τοΰ 'Αγίου ’Όρους, τό δεύτερον περιγραφήν τοΰ νομικοΰ καθε
στώτος αυτοΰ μετά μεταφράσεως τοΰ καταστατικοΰ του χάρτου, τό τρίτον 
άνάλυσιν τοΰ χαρακτήρος τών κυριάρχων μονών καί τών προς αΰτάς συνδεο- 
μένων σκητών καί κελλίων, και τά άλλα, μέχρι καί τοΰ έννάτου, περιγραφήν 
μιας έκάστης έκ τών μεγάλων μονών, μετά πολλών πληροφοριών περί προ
σώπων και πραγμάτων.

Τό τελευταιον κεφάλαιον αναλύει τό μυστικόν ασκητικόν ιδεώδες τοΰ 
μοναστικοΰ βίου έν τφ “Ορει, τό δε βιβλίον κλείει διά πλούσιας καί χρη- 
σιμωτάτης βιβλιογραφίας. Ό συγγραφεΰς, καθολικός ίερευς μέχρι πρό τίνος 
καί τώρα διαμαρτυρόμενος, όμιλεΐ διά τό “Αγιον ’Όρος όχι μόνον με αγά
πην καί κατανόησιν, άλλα καί μέ επιστημονικήν κατάρτισιν υποδειγματικήν.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Βιβλιοθήκη τής Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. 
1, Ίωάννου ’Αναγνώστου, Διήγησις περί τής τελευταίας άλώ- 
σεως τής Θεσσαλονίκης, Μονφδία επί τή άλώσει τής Θεσσαλονίκης. Ει
σαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια Γιάννη Τσάρα, Θεσσαλο
νίκη 1958, σελ. λα'+104.

Ή μετά εισαγωγής, σχολίων καί μεταφράσεως νέα εκδοσις τοΰ κει
μένου τοΰ ’Αναγνώστου υπό τοΰ κ. Τσάρα, είναι, όπως λέγει ο ίδιος εις τον 
πρόλογόν του, ό πρώτος τόμος σειράς δημοσιευμάτων του άναφερομένων 
εις τήν ιστορίαν τής βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Τον τόμον τοΰ ’Αναγνώστου 
θά άκολουθήση εν καιρφ και ή εκδοσις τών περί τής Θεσσαλονίκης έργων 
τοΰ Καμενιάτου καί τοΰ Ευσταθίου, καθώς καί τοΰ υπό τον τίτλον «Τιμα
ρίων» γνωστοΰ διαλόγου. 'Η πρόθεσις είναι αξιέπαινος, διότι πράγματι 
τά κείμενα αυτά είναι γνωστά από πεπαλαιωμένος τώρα εκδόσεις καί ασφα
λώς χρειάζονται έκ νέου επεξεργασίαν. Θά είναι όμως ατύχημα άν καί αί 
εις τό μέλλον έργασίαι τοΰ κ. Τσάρα παρουσιάζουν τά άστοχήματα τής έκ- 
δόσεως τοΰ ’Αναγνώστου, Διότι είναι άστοχήματα αί περί τοΰ ΰποτιθεμέ-
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