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Βιβλιογραφία

Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α΄-β΄, Περίοδος Β'• Σελ. 83-89
ΑΘΗΝΑ 1926

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Χ. Α. ΛΟΜΙΚΟΥ.
'Ανατολή και Ισλάμ. Ίστοηιχες ομιλίες. Γράμματα.
Αλεξάνδρεια 1925.—Τον αντοϋ. Τα Χριστιανικά χεραμονργήματα
τον αρμέ
νικου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. 'Αλεξάνδρεια 1922.— Τον αντοϋ. Ή
λεγομένη Ροδιακή αγγειοπλαστική.
'Αλεξάνδρεια 1919. — Του αυτόν. 'Αραβικά
ιστορήματα. 'Αλεξάνδρεια, 1920. Ώς εμφαίνεται εκ τών άνω έργων καί εξ
άλλων ομοίων, άτινα εντός ολίγων έτ ί.ν έξέδωκεν 6 μήτε κόπου μήτε δαπά
νης φειδόμβνος συγγραφεύς, ô κ. Χ. Νομικός καίτοι νέος άνήρ ακόμη κατέστη
εν τούιοις ό είδικώτατος πεςί την άνατολικήν κεοαμου.γίαν, σύν ταύτη δε και
γνώστης των θρύλων κ ϊ ί παραδόσεων των ανατολικών λαών, παρ' οΤς άπό
μακρού διατρίβει. Ουδείς των παρ' ήμΐν περί τα μεσοιω ικά και βυζαντινά
ασχολουμένων είνε τόσον βαθύς κάτοχο; της Μουσ υλμανικής καί Περσικής
τέχνη; ώς ό συγγραφεύς τών είρημένων βιβλίων, εν οΧς μετ' άκρας ευκρίνειας
και καλαισΟη-ηας αναπτύσσει και διαφωτίζει τον ρυομόν τών ΰπ* αύτοΰ δημ σιευομένων μνημείων. 'Αλλ' έκτος της επιστημονικής αύτοΰ δεινόιητο; ό κ.
Νομικός είνε και δόκιμος λογογράφο; κεκτημένος ύφος ζωηρόν και ρέον είς
γλώσσαν δημώδη, ήτις ενώ είνε τόσον »ροπηρμοσμένη προς τό θέμα τούτο,
τουναντίον άπάδβι τελείως είς θέματα υψηλότερα, οίον αϊ έπιστημονικαί αύτοΰ
δημοσιεύσεις. Τούτο άλλως τε είνε τό ριζικόν σψάλμα τών άνιίτων δημοτικι
στών, οΐτινες δέν έννοοϋσιν δτι ή γλώσσα και ή περιβολή δεν είνε δυνατόν να
είνε ή αύτη και εν τφ μαγειρείω και εν τφ Άρείω Πάγφ ή εν τφ Έ θ ν . Συνεδρίω. "Αλλο «λέβης» και άλλο «καζάνι», άλλο «άφτί> και «μάτι» και άλλο «ώτο.
λογία» και «οφθαλμός», άλλο πάλιν ιό «κούτελο» καί διάφορον τό «μέτωπον».
Τοιαΰια δέ είνε αναρίθμητα μή χρήζοντ ι ουδεμιάς αναπτύξεως δια τους έχον
τας καλαισθησίαν και βαΛεϊ tv της γλώσσης συνείδησιν. 'Υπό εποψιν τυπογραη ικήν και εξωτερικής εμφανίσεως τα συγ/ράμματα τοΰ κ. Χ. Νομικού είνε υπο
δειγματικά. Είνε αληθή χάρματα τών οφθαλμών καί τής αφής 1
S A T U R N I N O X I M E N È S . L ' A s i e m i n e u r e e n r u i n e s Ouvrage
orné de 49 gravures hors texte et 3 cartes. Pion—Nourrit. Τό βιβλίον
τούτο μόλι; προ μην ϊ>ν εκδοθέν είνε πολυτιμότατον, διότι έγ^άφη άπο συγγρα
φέα ευρύτατης άρχαιομαθείας καί γλαφυρότητος. Ό 'Ισπανός αρχαιολόγος καί
λόγιος κ. Χιμενές έζησε τό πλείστον χοΰ βίου αύτοΰ εν 'Ελλάδι καί Τουρκία,
γνωρίζει δ* ώς ολίγοι την τοπογρ ιφίαν, τήν ίατορίαν καί τήν γεοιγραφίαν
τών χωρών τούιων, ας έ ι χ τ ω ς , κατά τό 1923, διέτρεξεν έπί θαυμαστής θαλα
μηγού ανηκούσης είς περιφανή πολιτικόν άνδρα καί επιστήθιον φίλον του, τον
Καμπό, είς δν άφιεροΐ καί τό παρόν σύγγραμμα του, διότι, ώς γράφει δ ίδιος,
TOJto είνε κοινόν τέκνον άμφο έρων καί πρ αόν μ ι ϊ ; πολύμηνου κοινής θα
λάσσιας εκδρομής. Άλλ' ό κ. Χι ιενές έχει τοΰιο τό ιδιάζον καί έξαιρενκόν,
δτι δηλ - φιλοπονώτατος ων άνέγνωσε τα σπουδαιότερα τών περί Μ. 'Ασίας

H
συγγραφέντων βιβλίων και περιγραφών, οΰτω δέ το έργον του είναι προϊόν
μακράς μελέτης κ ή αυτοψίας. Ό δε φιλελληνισμό; τοο συγγραφέως έκδηλοΰται ανά εκάστην σελίδα, Ιδίως έν τφ Έπιλόγφ, όπου άπεριφ^άστως γράφει
ότι ή Μ. 'Ασία εΤνε αδύνατον να ζήση άνευ τών Ελλήνων και ότι ή άποχώρησίς το)ν εκείθεν είνε ή μεγίστη δια τονς Τούρκους καταστροφή.
ΗΛΙΑ BOYΤΙΕΡ1ΔΗ,
Ιστορία της νεολλην. λογοτεχνίας άπό τών μέ
σων τοΰ ΙΕ' αιώνος μέχρι τών νεωτάτων χρόνων. Μετ' εισηγήσεως περί τής
Βυζαντινής λογοτεχνίας, 'Εκδότης Μιχ. Ζηκάκης 1924—25. Τό ογκώδες δίτομον τούτο έργον άναπληροΐ μέγα κενόν έν τη ημετέρα νεοελ/ηνική φιλολογία,
ήτις έστερεΐτο μιας επιστημονικής Ιστορίας της εξελίξεως της. Ό κ. Βουτιερίδης ήτο ό μάλλον ενδεδειγμένος ίνα άναλάβη καί φέρη είς πέρας τό μέγα
τοϋτο έργον, διότι έκτος της φιλολογικής του μορφώσεως είνε κ ί έκ τών
μάλλον διακεκριμένων ποιητών καί λογογράηων της συγχρόνου 'Ελλάδος. Ή
«Εισαγωγή» του ιδίως περί Βυζαντινής λογοτεχνίας είνε αυτοτελής μελέτη, διαφωτίζουσα πλείστα σκοτεινά σημεία, ώς τα της πρώτης εμφανίσεως της δη
μοτικής ποιήσεως καί λογογραφίας. *Η μελέτη αίκη ήξιζε να έκτυπωθή Ιδιαι
τέρως, Χνα γείΛη γνωστή είς εύρύτερον κύκλον. Τό δέ δλον σύγγραμμα δια
πνέει πνεύμα ανωτέρας σκέψεως, είνε δέ γεγραμμένο είς γλώσσαν γλαφυράν,
ρέουσαν, όμαλωτάτην, διότι ό κ. Βουτιερίδης, αν καί δημοτικιστής, άντιβέτως
προς τον κ. Νομικόν, περί ου ανωτέρω έγράψαμεν, αποβλέπων εις τό ΰψηλόν
καί φιλοσοφικόν τοΰ θέματος, έχρησιμοποίησε λίαν προσφόρως γλώσσαν καλλιεπεστάτην, άνταξίαν τών ίδβών καί γνωμών, ας αναπτύσσει.
ΣΤΙΑΠΩΝΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΤ.
'Ελληνική Λαογραφία. Μέρος Α'
μνημεία τοΰ λόγου. 'Αθήναι, 1923. Τό σύγγραμμα τοϋτο του κ. Κυριακιδου
είνε πολλοΰ λόγου άξιον, διότι δίδει σαφή ίδέαν τοο ευρύτατου σκοποΰ της
Λαογραφίας, άναπτό^σον τάς θεμελιώδεις ταύτης αρχάς καί βάσεις. Ό κ.
Κυριακίδης, ακάματος συλλέκτης παντός λαογραφικού στοιχείου καί διευθυν
τής τοΰ παρ' ήμΐν λαογραφικού αρχείου είνε άςιος εθνικής ευγνωμοσύνης δια
τήν έί^γασίαν του ταύτην.
ΕΙΙΕΤΗΡΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
"Ετος Α'.
'Αθήναι, 1924. Ή πρό τίνων ετών συστασα »Εταιρία Βυζαντινών σπουδών»
ύπό πολλών λογίων, Βυζαντιολόγων καί άλλων επιφανών επιστημόνων προσείλκυσε τό ένδιαφέ.ον πρό; τάς Βυζαντινάς σπουδάς του Έλλην. κοιτοϋ δια
διαλέξεων καί εκδρομών, άπό διετίας δέ καί £ιά της έκδ'σεως Έπετηρίδος περιεχούση; πλείστας αξιόλογους μελετάς. Ή προκειμένη τοο α' έτους περιέχει
τα εξής: # · Κουκουλε, Ααογραφικαι ειδήσεις παρά τφ εν Θεσσαλονίκη Ενατα•ΘΊω, (σελ. 5—40), εν φδιά π>ηί)ύος παραδηγμάτονν άποδείκνυται δτι ό επιφανής
εκείνος Ιεράρχης καί ερμηνευτής τοο 'Ομήρου, ούχ ήετον περιέσωσε πλείστας λαογραφ. ειδήσεις καί κατέστη οιονεί πρόδρομος τής νέας ταύτης επιστήμης.—Κ>
Άμάνζου, παρατηρήσεις τίνες είς τήν μεσαιωνικήν γεωγραφίαν (σελ. 41—54).
Ό συγγραφεύς διαφωτίζει πλείστα σκοτεινά προβλήματα τής μεσαιωνικής ημών
γεωγραφίας Ιδίως έν Θράκη καί Μακεδονία.— Β. 2Γ. Στεφανίδου. Οι Πάπαι Κελεστΐνοί à A' xcù Λέων S Α' εν ταΐς σχέσεσιν αυτών προς τους Βυζαντ. αυτο
κράτορας (σελ. 55—85). Κ. 1. Δυοβουνιώτου. Κρίσεις περί τών συγγραμμάτων
Μακαρίου Αίγυπτίου. —Γ. Π. 'Αναγνωστοπούλου. Εισαγωγή είς τήν νεοελλην.

Κ)
διχλεκτολογίαν (σελ. 93—108. Ή σύντομ ς αύτη διαςριβ \ περιέχει έν τέλει
πολύιιμον βιβλιογραφίαν διά τα κατά τόπους έν Ελλάδι Ιδιώματα.
Γ. Σωτηρίου. Ή εν Σαλαμϊνι Μονή τής Φανερωμένης, (σελ.
109—138.)
"Ο κ. Γ. Σωτηρίου, Καθηγητής καί διευθυντής του Βυζαντ. Μουσείου, μας
παςέχει δια της παρούσης μελέτη; του πλήρη εί<όνα της περίφημου και τόσον
γραφική; ε αντί της 'Αττικής Μονή; τή; Φανερωμένης. Μετά την άφήγησιν
τών περί τήν ϊδρυσιν αυτής και τιί>ν άνα 4 αιώνας περιπετειών της είτα εισέρ
χεται εις τήν λεπτομερή περιγραφήν τοϋ ναοϋ αύτΓ;ς, όστις είνε βαιιλική μετά
τρούλλου κτισθεΐσα ή άνακαινισθεΐσα πιθανώς κατά ιόν συγγοαφέα έν ετει
1661, κατά τίνα επί τοϋ αοϋ έπιγραφήν. Έσωτεριώς ό ναός είνε κατά*οσμος,
ί τορήθη δέ δια χειρός Γεωργίου Μάρκου εξ "Αργούς και τών μα&ητών
αύτοϋ Ν. Μπενιζέλου κο.ί Γ. Κυπριώτη εν ετει 1735. Οί αγιογράφοι ούτοι
ιστόρησαν πλείστους άλλου; ναούς έν 'Αττική, οίον εις Κορωπί, Μαρκόπουλον
ν.λκ. Ιδίως ò Γ. Μάριου διατηρεί τήν αύσ.ηρότητα και άκρίβειαν τής άληθοΰς Β ζαντ. τέχνης. *2ς προς δέ το χεχνικόν μ^ρος ου coi άκολουθοΰσι τους
κανόνας, οΰς περιλαμβάνει ή περίφημος 'Ερμηνεία τών Ζωγράφων,
περί ής
ΐύε εκτενή μελέτην έν σελ. 49—61 τοϋ παρόντος «Δελτίου» υπό τοΰ Παντελή
Ζ'Λγράφου, άγΐΰγράρου. Elia ό ουγ/ραφεύς περιγράφει λεπτομερώς όλόκληρον
τήν άγιογραφικήν διακόιμησιν, ήτις άπα του 14 και ιδίως τοϋ 16 αιώνος ά»ολυυίΚΐ τον δογματικόν ή λε τουργικόν χύκλον μετά πλείσιων νέων παραστά
σεων. Έ ν τέ/ει δε άφιεροϊ ϊδιον Κεφάλαιυν ει; τ\ν καταγωγήν καί έξέλιξιν
τοϋ τύπου τή; Βασιλικής μιτά τρούλλου.
Ό κ. Κ Σωτηρίου Οέ.· αναφέρει τήν παλαιοτάτην εικόνα τής Θεοτόκου
χής Ήλιοκάλλου, ώς φέρειαι ένεπιγράφως έπ 3 αυτής, και ην άνεΟρεν ό αείμνη
στος Λαμπάκης κατά το έτος 1892 υπό τήν στέ/ην τ ή ; Μονής Φανερωμένης
(ιδ. Δελ. Α. σελ. 65 και Κατάλογος Μουσείου Χριστ. άρχ. Εταιρείας 1908
σελ. 69 άρ. 68). Ή ει ών αΰτη εΰρηται ^·ν μετά τής λοιπή; παρακαταθήκης
της ημετέρας Έταιοεί ς έν τφ Βυζαντινφ Μουσε'ω.
'/. Βογιατζίδου.
Ίο χρονικον τών Μετεώρων (σελ. 139—175). Α. Α.
Παπαδοπούλου, Θεανδριπά μυστήρια ('-ελ. 176—9).—Α. Ξυγγοπούλου.
Βυζαν
τινή παράστασις μηνός (σελ. 180—8). Τήν παράστασιν ταύτην ευρεν ό συγγρα
φεί», έγχάρακτον έπί μαρμάρινης πλακός μεταξύ τών Χριστιαν. ερειπίων τοϋ
αρχαίου ύπό τήν ήμετέραν Άκρόπολιν Άσκληπείου. Προς ταύτην δέ παραβάλ
λει πολλάς αλλάς όμοί iç τοϋ μηνός Αυγούστου εντός κωδικός καί άλλαχοϋ.
Ό κ· Ξυγγόπουλος διατείνεται ότι το άνιικείμενον όπερ κρατεί ό μήν εις τήν
ά ιστεράν είνε ριπίδιον, περί τούτου δε ουδεμία υπάρχει αμφιβολία.
—Μίχ. Σιεφανίδου. Το άκουστικον μυστήριον του Βυζαντίου (σ<:λ. 189 —
195). Ή μελέτη αύτη είνε περίεργο ιάτη καί λία πρωτότυπος, διότι έπιστημονικώτατα ερμηνεύει τα φ ανάμενα τή; μυστικής ήχους εντός τοϋ τρικόγχου τών
Βυζαντ. ανακτόρων καί άλλαχοϋ. Ό συγγραφεύς αποδεικνύει πόσον οί Βυζαν
τινοί άρχιτέ-ttovcç καί μαθηματικοί ένεβάθυνον είς το ζήτημα τής ακουστικής,
ών πρϋτοι μβγά οι έρευνηιαί υπήρξαν οί αρχαίοι "Έ>ληνε;. Τελευταίος τούτων
'Απολλώνιος δ Περγαΐος (250—190 Λ.Χ.) ανέπτυξε τα μάλιστα τήν θεωρίαν τών
κωνικών τομόν, ύπομνηματιστής δ' αύτοϋ ήτο ό Eòcóxio; (6ος αι.), μαθητής
καί φίλος τών δύο μεγάλων τής Ά γ . Σοφίας αρχιτεκτόνων, τοϋ 'Ισιδώρου καί
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toö ΆνΟεμίου.—Γ. Ν. Χατζιδάχι. Ή πρώτη άναγέννηαις τών ΈΧΧην. γραμμά
των (σελ. 196—8). Χ. Α. Νομιχοϋ. Το πρώτον τζαμί της
Κωνσταντινουπό·
L·ως (σελ. 199—209).—Ν. Γιανοπούλον, al παρά την Δημητριάδα Βυζαντ. μο
Γ
νοί (οελ. 210—240). Ό ακάματος Μεσαιωνοδίφης κοί Βυζαντιολόγος, ν ν δ*
επιμελητή; αρχαιοτήτων Χαλκίδος και Άλμοροο μας δίδει εις την διατριβήν
ταύτην πιστοτάτην καΐ λεπτομερεστάτην περιγρ«φήν τών εν Δ μητριάδι βυζαντ.
μονών μετά της Ιστορίας τών ιδρυτών αυτής Μαλιασηνών, συγγενών τών Κο
μνηνών. Περί ταύτης έγράψαμεν και εν τώ »Δελτίφ» τοΰ 1925.
—Χρ. Πα>τελίδον. Ξύλινα άντιμήνδια (σελ. 241-5). — ΤΌδ αντον ( ελ. 246
—53). Σνμπλήρωσις τον καταλόγου τών Ήγονμένων
της μονής Κνχχον.
Έμμ. Πεζοπονλον. ΣνμβολαΙ χρπιχαί και γραμματιχαί (σελ. 254-73).—Π
Α. Φονρίχη. Ή Πρέβεζα (σ. 274—294 . Το ζήτημα τούτο με ενδιαφέρει Ιδι
αιτέρως και προσωπικώς, διότι πλείστον μέρο; too βίου μου άφιέρακα είς
την άνασκαφήν της Νικοπόλεως, ένεκα της όπο ας κ α επί μακρότατον χρόον
κατά διαλείμματα διέμεινα εν Πρεβέζη. Ή συχνή αΰτη διατριβή μοί παρέσχε
τήν εόκαιρίαν να μελετήσω παν δτι άρχαΐον ή χριστιανικόν ύπήρχεν εν ταύτη,
το προϊόν δέ της εργασίας μου ταυ ης έδημοσίεοσα προ ετών εν τοις «ΙΙρακτικοϊς» της άρχ. Εταιρείας (1914). 'Αλλά τα περί της θέσεως, ονομασίας και
ιστορίας της Πρεβέζης δέν βπραγματεύθην ποσώς, έκτος μικράς προχείρου
σημειώσεως και ταύτης δυστυχώς ουχί τελείως άκρι3οος, ώ; ευθύς κατόπιν έξηλέγξαμεν. Τούνανάον ή μελέτη τοΰ άρχαιοδίφου κ. Π. Φουρίκη περί τα τρία
ταϋτα ειδικώς και λεπτομερώς περιστρέφ3ται, ήτοι περί της ΰέοεως, της χτίσβως και περί τοΰ έτύμον της λέξεως Πρεβέζης. Και εν π ώτοις ό συγγραφεύς
δίδει πλήρη και σαφή περιγραφήν της θέσεως της Πρεβέζης, ην πολλοί συγχέουσι μετά της Νικοπόλεως, άλλοι δέ μετά της Βερενίκης, της υπό τοΰ Πυρ
ρού οίκισθείσης. Είτα ένδιατρίβων περί το ζήτημα της κτίσεως αύτϊ,ς άχοδε κνύει πόσον άσύστατο; είνε ή χρονολογί ι της ί5ρύσεως της Πρεβέζης υπό τών
Τουρ ων τώ 1495, ήν άβασανίστως πάντες σχεδόν παρεδέ θησαν, μηδ' έμου
εξαιρουμένου, όστις αμέσως μετά τήν εκτύπωσιν της μελέεης μου παρετήρησα
υτι ή Πρέβεζα αναφέρεται επανειλημμένως εν τφ Χρονίψ τοϋ Μορέως, ώς ή
εν ετει 1292 επιδρομή τών Γενουηνίων. ^ιά τοΰτο και πληρέστατα συμφωνώ
μετά τοΰ κ. Φουρίκη δτι και at τοιχογραφίαι τοΰ Ά γ . Νικολάου άνήκουσιν
είς καθαρώς Βυζαντινήν περίοδον, ώ; άλλως μαρτυρεί τοΰτο ή θαυμαστή τού
των τεχνοτροπία. Τελευταϊον ό συγγραφεύς εισέρχεται είς τό σκοτεινόν ζήτημτ
τοΰ έτύμου της λέξεως «Πρέβεζα», περί οΰ τόσα και τόσα εγράφησαν. Και και'
Λ
αρχάς ανασκευάζει τους π *ράγο ·τας τήν λέξιν εκ της 'Ιταλική ;>έξεως provisione
και τών διαφόρων παραλλαγών ταύτης, άποδεικνύων δι' ακαταμάχητων επι
χειρημάτων τό τελείως άσύστατον της εκείθεν προελεύσεως, είτα δέ υποστη
ρίζει τήν έκ της 'Αλβανικής γλώσσης έτυμολογίαν, ην ήδη λίαν εύστόχως προεδίκασε και ό καθηγητής κ. "Αμαντος. "Οντως οί 'Αλβανοί και αυτοί ακόμη ot
οι τών περιχώ ων τών 'Αθηνών «πςέβεζαν» όνομάζουσι - άθε δίοδον, πέ
ραμα και πορϋ-μόν. Τι λοιπόν φυσικώτερον δια τους "Αλβανοφώνους κατο κους τη ; 'Αλβανίας και της Βορ ίου Ηπείρου διαπεραιουμένους είς τήν έναντι
Άκαρνανίαν να όνομάσωσι τό σημεϊον εκείνο «Πρέβεζαν». ήτοι «πέραμα» ή
«πάρον», ώς εδόθη πολλάκις το τελευταϊον τοΰτο όνομα είς δμοίας τοποθεσίας;
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Παραβλητέα προς ταΰεα και τα εξής συγγενή: Βόσπορος, Περατέα,
Περαταριά, Πέραμα, Πειραιενς κλπ. Τότε δέ ώνομάσθη και ή έρειπωθείσα Νικόπολις «Παλαιοπρέβεζα», φαίνεται δέ δ α ή καταστροφή ταύτης περί τον llov
αιώνα συμπίπτει τελείως προς την ΐδρυσιν τοϋ μικρού συνοικισμού τοΰ περάμα
τος (Πρεβέζης) δστις βραδύιερον ηύξήθη εις σημαντικήν πολίχνην.
—Α. ΣΙΓΑΛΑ. Ή διασκευή τών υπό Χρυσίππου παραδεδομένων -Θαυμά
των τον άγ. Θεοόώρον. (σελ. 29δ—-339). Άπό σελ. 340 μέχρι τέλος (σ. 381)
έπονται τα Πρακτικά, Βιβλιογραφία και κατάλογος τών μελών της Εταιρείας
Βυζαντινών σπουδών.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. "Ετος Β'. 1925.
'Επίσης ογκώδης ώ ; και ή προπερυσινή έξίδόθη >αί ή του παρελθόντος έτους
ΈηετηρΙς της ανωτέρω Εταιρείας. 'Ιδού και ταύτης εν συνάψει τά περιεχό
μενα : Φαίδωνος Κονκουλέ. Συμβολή εΐ; το περί τον γάμου παρά τοις Βυ·
ζαντινοίς χεφάλαιον (σελ. 3—41), ωραία μελέ η άποδεικνύου-α την αδιάσποστον συνοχήν της Έλλην. φυλής άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τή: σήιιερον. — Στεφ. Ξανθ-ονδίδον, Μολνβδιναι βονλλαι εκ της Κρήτης,
Κ. Ι. Δνοβοννιώτον.
Κοσμά Βεατίτωρος άιέκδοτα εγκώμια είς

(σελ. 42—9).
Χρυσόατομον

(σελ. 53—83). Α. Α. Παπαδοπούλου. ΟΙ "Ελληνες ύπο τους Τούρκους, (ιελ.
84—106). Μελέτη γεγραμμένη εις πλήρη γλωσσικήν άναρχίαν. Σημεΐον και
τοΰτο τών πο ηρών ημερών, ας διερχόμεθα!—Α. Ξυγγοπούλου. Το άνάγλυφον
της εαισκοπής Βόλου. (σελ. 107—121). Ν. Βέη. Λέων—Μανονήλ Μακρός—
Καλοαπίτης—Χρυσοβέργης (σ. 122—148).—/. Βογιατζίδου. Το χρονικον τών
Μετεώρων (σελ. 149 —182).—Γ". Άρβανιτάκη.
Χρισααν. σύμβολα. «Εύλογίαι»
τοΰ Άγίον Μηνά (σελ. 183—219) έπονται και 63 εικόνες είς τό τέλος της δια
τριβής, ήτις είνε λ·'αν ενδιαφέρουσα, περιέχουσα πλείσιας νέας παοατηρή^ις
περί τού- αγίου Μηνά και τών μικρών αφιερωτικών ληκυθίων, τών κοινώς «ευλο
γιών» καλουμένων. Ό κ. Άοβανηάκης εΐνε ακούραστος ερευνητής, γνωρίζων
εξ αυτοψίας τα εν ΑΙγύπτω, Παλαιστίνη και άλλαχοΰ τ ή ; "Αναολής μνημεία.
— Α . Σιγαλά
'Α,νωνύμου, βίος και ανατροφή τοδ άγ. Θεοδώρου τοΰ Τή«
ρωνος (σελ. 220—226).—Ν. Ι. Γιαννόπουλου, ai παρά την Δημητριάδα Βυζαντ.
Μοναί. Μέρος δεύτερ >ν (σελ. 227- -241).—Γ. Σωτηρίου. Ή όμορφη εκκλησία
ΑΙγίνης. (οελ. 242—276).— Κωνατ. Άμάντου,
γλωσσικαΐ παρατηρήσεις είς
μεσαιωνικούς συγγραφείς. Ό συγγραφεύς αναφέρει διαφόρους λέξεις παρερηηνευοείσας ή μη ορθώς γρ«<ρομενας ώς τό ρήμα «γ„)αμματίζω» αντί τοϋ ορθού
«γαμματίζω» -^κάμπτω. Έπ'σης ή λ. χυμευτή επί εικόνων έσμαλτωμέ^ωv ή και
επί μετάλλου έξεργασμένων. Ή λέΰς «ηλιακός» δύναται να είσαχθή ή μάλλον
να γενικευθή και παρ' ημών αντί τού έξώσιου, ίδί^ς τοΰ προ; τον ήλιον έστραμμένου. "Η λ. σκάμμα=άγών, άθλα, είτα δέ και σαπουνά νερό.—'Χναστασίου
'Ορλάνδου, at καμαροσκέπαστοι βααιλικαι των 'λ&ηνών. (οελ. 288—3 J5) ό
τύπος τούτων έχει τά πλείστα τών στοιχείων αύτοΰ κοινά προς ιούς ναούς της
Β. Μεσοποταμίας και κυρίως τής 'Αρμενίας. Εΐνε λοιπόν πιθανόν ότι είσήχϋη
είς Ελλάδα κατά τήν εποχήν τής ιιεγίστης ακμής τής Άρμεν. αρχιτεκτονικής,
ήτοι μεταξύ τοΰ 700 και 1000 μ. Χ.—Γ. Π. Άναγνωστοπού?.ον, έπίδρασίς τής
Βενετίας έπί τών υ π ' αυτή; κ νταληφθεισών αλλ υν χωρών (σελ. 30S—315).—
Γ· Ε. Τιπάλδου, δ Ρώς Σολνμας τών Βυζαντινών και οι Ροσόλνμοι τής
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Κεφαλληνίας
(σελ. 316—328)—"Επονται ονόματα χα Βυζαντινών καλλιτεχνών,
βιβλιογραφία κλπ. ΕΙνε άξιον παρατηρήσεως tv τέλει και γεγονός άξιο»ρήνητον
ÖXL εις του; δύο ογκωδέστατους τούτους τόμους των Επετηρίδων της Έ ι α ι ρείας Βυζαντινών σπονδών ουδέ άπαξ γί\ εται μνεία οΰιε της Χριστιαν. άρχαιολογ. Εταιρείας, ούτε των «Δελτίων» ταύτης, ένφ κατά το λήξαν έτος έτ ·
λέσοη έν πάσχι έπισημότητι ή Τεσσαρακονταετή ης του έθνικωτάτου τούτου
ιδρύματος, εις το όποιον όφείλουσι την ΰπαρξίν των και το Βυζαντ. Μουσεϊον
και οί έφοροι Βυζανιινών σπουδών και αυτή ή 'Εταιρεία των Βυζαντν. σπι-υδών, διότι ή ημετέρα Εταιρεία δια του αειμνήστου Λαμπάκη και τών συνερ
γατών ; αϊ διαδόχων αΰτοΰ παρεσκεύασε το »δαφος και ήνοιξεν εΰρ^ϊαν λεωφόρον προς τος Βυζαντιν. σπουδάς. Και έν Βουλγαρία, εάν συνέβαινεν τοΰτο,
καθήκον ύπέρτατον έπιστημονικον έπέβαλλεν, εάν ουχί τόν πανηγυρισμόν, ω ;
Γόφειλεν, άλλ* άιλώς την χρονογραφιχήν μνείαν του πράγματος. Πράγματι έν
'Ελλάδι ό φθόνος και ή μικροψυχία καταρρίπτει καί ταπεινώνει τά πάντα, καθι
στά δε καί αυτούς τους έπιοτήμονας κατωτέρους της υψηλής κα'ι ευγενούς
άποιτολής των !
—ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΣΧΑΛΗ.
Ή Άνδρος ήτοι, ιστορία τής νήσου Άνδρου
άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών xaû' ημάς. Μετά 70 εικόνων xaì 6
φωτοτυπικών πινάχων. Έν Αϋήναις, 1925. Το πολύτιμον καί όγκωδέστατον
τούτο σύγγραμμα οφείλεται είς τήν άκαταπόνητον φιλοποηαν, άλλα καί φιλανδρίαν του έξ "Ανδρου καταγόμενου επιφανούς καί σοφοΰ επιστήμονας, ημε
τέρου δε πολυτίμου συνεργάτου κ. Δημ. Π. Πασχάλη, διατελέσαντες προ ετών
και Νομάρχου έν διαφόροις νομοΐς τ ή , Ελλάδος. Ό συγγραφεύς είνε ήδη
γνωστότατος έκ πλείστων αΰτοΰ σπουδαιότατων διατριβών, μελετών, φυλλα
δίων και δημοσιευμάτ ν, διότι ή παραγωγικό .ης τοΰ ανδρός είνε όλως εξαι
ρετική καί ασυνήθης δι° "Ελληνα έπισιήμονα. Τό δε παρόν σύγγραμμα, προϊόν
εργασία; βίου ολοκλήρου, φέρει τον τύπον αρτίου έπιστημ -νικοϋ έργου, τιμώντος τά Έλλην. γράμματα καί τήν όλην έν γένει Πατρίδα. ΕΤνε δ' έκδεδομένοί'
μεο' δλης της δυνατής καλαισθησίας καί τυπογραφικής φιλοκαλίας, τών δύο
έ^ "Ανδρου χορηγών, κ. κ. Λεωνίδα Βογιαζίδου κ*ί Μιχαήλ 'Εμπειρίκου, αφει
δώς παρασχόντων τα μέσα ίνα .ό πολύτιμον τοΰτο έργον έλΟβ είς φως δσον
οιόν τε λαμπρότερον.
Καί είς μεν τό Πρώτον μέρος περιγράφεται καί Ιστορείται ή "Ανδρος οπό
τών προϊστορικών χρόνων μέχρι τών Περσικών πολέμων, περιλαμβάνει δέ τό
μέρος τοΰτο 18 δλα Κεφάλαια, πάντα μετά ακριβέστατων πιριγ οφών καί
βαθύτατης ερεύνης τοΰ θέματος μετά πλείστων παραπομπών καί σημειώσεων.
Ό συγγραφεύς δεν άφίνει ουδέν σημεΐον άνεξερεύνητον, τά πάντα δ' έρευνςί
μετ' άκρας ευσυνειδησίας άνατρέχων είς πάσας ιάς πηγάς καί είς τήν πολύτι
μον εξ αυτοψίας γνώσιν τών πραγμάτων. Είς τό Δεύτερον μέρος περιγράφεται
καί ιστορείται ή αυτή νήσος άπό τών Περσικών πολέμων μέχρι τής έν Χαιρώ
νεια μάχης (490-338 π. Χ.), σταθμού σημαντικού έ/ τή ιστορία τής αρχαίας
Ελλάδος. Τό μέοος τοϋτο περιλαμβΐ ει 10 Κεφίλαια. Είτα tò Τρίτον μέρος
περιγράφ.ι évcoç τεσσάρων Κε^αλ. τήν "Ανδρον υπό τήν κυριαρχίαν τών Μακ δό\ων καί τών Πτολεμαίων τής Αιγύπτου. Τό Τέταρτον μέρος, αποτελούμε νον άπό 16 Κεφάλαια, πραγματεύεται περί της "Ανδρου υπό τό βασίλειον τής
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Περγάμου και της Ρώμης. ΚαΙ τέλος το Πέμπτον μέρος, περιλαμβάνον 13
Κεφάλαια, περιγράφει και αφηγείται τάς τύχας τη; ωραίας ταύτης νήσου του
Αιγαίου επί των Βυζαντινών αύτοκραιόρων, ήοοι καθ* όλον τον Έλλην. Μεσαί
ων α. Και εκ μόνη; της αναγραφής του Κεφαλαίου τοί) Α ' τόμου δύναται ό
αναγνώστης να κατανόηση την σπουδαιότητα του έργου καΐ το μέγεθος τοΰ
επιχειρήματος, δ ότι περιγράφων τις vfjoóv τίνα οΰτω περιφανή και ίστορικι',ν
σχεδόν ειπείν συγγράφει όλόκληρον της ίστορίαν τ ή ; Ελλάδος, εν ή είνε το
σούτον σιενώς συνυφασμένη ή τύχη πάσης ενδόξου και Ιστορική; πόλεως ή
νήσου αυτή;.
'Αλλ' ό κ. Πασχάλη; κατέχει κα'ι άλλο τι σπάνιον και έπίφ&ονον ω; συγ
γραφεύς πλεονέκτημα, δ α χειρίζεσαι τήν Έλλην. γλ ύσσα μετ' εξαιρετικής χά
ριτος, εύροίας και γ λα ρυρότητος, ώστε το εργ.,ν αύτοΰ δέν είνε άπλώ; έηιστημονικόν, άλλα και λογοτεχνικόν. Ai φράσεις αύτοΰ είνε λαξευτά·', at λέ
ξει, κομψαί κα ; έκάσιοτε ai μάλλον προσάρμοζα μ èva ι ε : ς τήν εννοιαν και
τήν ίδέαν τοΰ συγγραφέως, ώστε αμφότερα ώς συμβ'ίνει εις δλα τα εξέχοντα
έργα τέχνης, άποτελοΰσί τι ένιαΐον και άδιάσπαστον. Είδος και Ιδέα, μορφι'ι
και έννοια συνενοΰνται εις ύπερτάτην τινά άρμονίαν, « ϊαν ol αρχαίοι "Ελλη
νες άνήγαγον είς άνέφικτον τελειότητα, δεν γνωρίζει δέ τις και αυτός τι να
Οαυμάση πρότερον, τό ύψος και τήν εύγενειαν των διανοημάτων ή την άπαράμιλλον χάριν και γλαφυρότητα τοΰ ύφους.
ΔΗΜ. Π. ΠΑΣΧΑΛΗ. Συμεών, Έπίσκ πος Σύρου, Τζιας, Θερμίων. Τή
νου. (Βιβλιοθήκη Θεολογίας) 'Αθήναι 1925. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ. 'Αναγραφή χρο
νολογίας των άπα Χρίστου άρχιερατευοάντων εν zfj νήοφ "Ανδρω. 'Από Ζωΐλου (962)
μέχρι Μητροφάνονς (f 1889) λαί ειδήσεις ίστυρικαί περί αύ ων.
(Βιβλιοθ. Θεο?.ογία.) Άΰήναι, 1926.
ΓΕΩΡΓ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Νταοΰ Πεντέλη.
Σειρά έπιστημον. ixòóav(o\
«'Οδοιπορικού Συνδέσμου». 'Αθήναι 1921.
ΔΗΜ. ΜΗΑΑΑΝΟΥ. Οί τρεις Ίεράρχαι Mai ή εποχή των. Λόγος πανη
γυρικός κατ' Ίανουάριον τοΰ ί.926.
ΚΩΝΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΑΟΥ.
Ή οψραγίς Θεοδώρου του Σταμδί·
του. Μ^τατύπωσι; εκ τοΰ ΉμΓρολογύυ τή; Μ. Ελλάδος τοΰ έτους 1926.
Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ.
Παλαιοχριοτιαν. και Βυζαντινά
γλυπτά.
'Από
σπασμα εκ τ ή : byzantin. Zeîtschrifft τόμ. XXV, τεΰ,.ος 3—*. (Πίν 1—2)
σελ. 339—46). Leipzig, 1925. Ό άκαταπόνηιο; ούτος έπητήμων, ό πλήρων
τα Βυζαντινά περιοδικά διατριβών και μελετών αύτοΰ, είνε καί ό ό ακοίμητος
φρουρός τών Χρισιιαν. αρχαιοτήτων εν Θεσσαλία, Φθιώτιδι ναι Χαλκίδι.
"Ανευ της παρουσίας του <"έν θα ύπήρχεν εκεί ουδέ το ελάχιστον Χριστιανικάν μνημεΐον ! 'Εφέτος περισυνέλεξε τα έν Άλμυρώ, έπεσκιύ /σε το εκεί Μουσεΐον, έτα;ινόμ ,σ δέ καί διηυοέτηιε τα έν αύτφ παντοία μνημεΐ , δαπανών
καί έξ ιδίων πολλάκις, διότι τό σπάχαλον τοΰτο Κράτος είνε φειδωλότατον
όταν πρόκειται να πε,ισ^Οή τι εθνικον κειμήλιον ανεκτίμητου αξίας ! *0 δέ
πολύτιμος ούτις επιστήμων μόλις κχτέχει θέσιν επιμελητού τών Χριστιαν.
αρχαιοτήτων, καθ' ήν στιγμήν διωρίσΟησαν άνευ διαγωνισμού έφοροι άνθρω
ποι μή έκδόσαντες ουδεμίαν οελίδα när, επί άρχαιολογ. θέματος ! . . .
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