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Βιβλιογραφία

Δελτίον XAE 10 (1911), Περίοδος A'• Σελ. 79-88
ΑΘΗΝΑ 1911

meÊ^^mwm
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
/\. ΪΙαπϊδοΓ.ούλου
μηνεία της Ζωγραφικής
μένη

μετά προλόγου

μενον.— Πετρούπολις

Ι^&Γ>'χμ.έα>ς. — Διονυσίου

τέχνης

του εκ Φουρνά έρ-

κα) al κύριαι αυτής ανέκδοτοι

νυν το πρώτον

πλήρης

πηγαί,

κατά το πρωτότυπον

εκδιδο

αυτής κεί-

1909.

Πολύτιμος καί λαμπρά εκδοσις του χαλκέντερου Α. Παπαδοπούλου, περί ου ήοη
καί προ ημών την δέουσαν κριτικήν έγραψαν at «Μουσαι» της Ζακύνθου.
Πολλής άξιας τα εν τω Προλόγω περί του Πανσελήνου άναφεοόμενα, ευχής δ* εογον, εαν θα ητο ποτέ όυνατον πάρα τω κειμένω να συνεξεδίδετο ή σειοα των αναφε
ρομένων αγιογραφικών παραστάσεων, ώς τοιαύτη ύπάονει Ρωσσική εκδοσις.

Al.Maoliriq- — Revue sous la direction des Pères de l'Université
St. Joseph. Beyrouth. 1910 N. i2.
ΜηνιαΓον περιοδικον Άραβιστί συντασσόμενον. Έν σ. 953 δημοσιεύεται βιβλιο
κρισία του συγγράμματος του κ.Γ. Λαμπάκη «Οι 'Επτά Αστέρες τής'Αποκαλύψεως»
* /ν μ.βf>fiσί ο υ

Γ . ϋϋφ-ϊΐΐιςοινά.**}

( Έ π Ί τ κ ό π ο υ Ί ε ρ £ : καί Σητείας).

Ομιλιών καί 'Εκκλησ. λόγων συλλογή.— Ίεράπετρος,
1908.
Λίαν πρωτότυποι καί κατ* ευθύ εις την καρδίαν ομιλούντες εισιν οί λόγοι ούτοι,
ύπενθυμίζοντες ήμΓν Έκκλησιαστ. Ρήτορας τών παρελθόντων αιώνων.
Λέξεις, σαφήνεια, εσωτερική διάθεσις και προ παντός επίκαιρος εφαρμογή τών πα
ραδειγμάτων αποτελουσι τους λόγους τούτους αληθές Έκκλησιαστικον έντρύφημα, δπερ
πολλην την ψυνικην ώοέλειαν θα παοείχεν, εαν ούτοι ανεγινώσκοντο κατά την ώραν
του Κοινωνικού.
Του έργου τούτου κρίσις έδγ,μοσιεύθη καί ε'ις το «Σέλας» Πατοών 2 Δ/&ρ'.ου 1910.

A d o l f s t r u c k . — Vier Byzantinische Kirchen der Argolis fPlataniti, Chonika, Merbaka und Areiai (απόσπασμα εκ τοΰ Athenischen
Mitteilungen τόμ. ö4, 1909). Athen 1909.
Λόγου αξία μελέτη τών Εκκλησιών Πλατανίτι, Χώνικα, Μέρμπαγα καί της
'Αγίας Μονής παρά τήν "Αρειαν. Πολλώ προ τούτον Ό κ. Γ. Λαμπάκης πολλαχώς
πεοιέγοαψε καί έφωτογοάφησε τ*ς ανωτέρω Εκκλησίας καί εδημοσίευσε (Memoire
ε'ικ. 45.46.47.91), καθώς καί δ κ. Ζησίου τας εν ταύτάις έπιγραφάς.

—. 80 —Ή εργασία του χ. Struck έχει πολλήν άρχιτεκτονικήν άξίαν καί είναι λαμπρδν
βοήθημα δια τους επιθυμούντα; δπως άσχοληθώσιν εις την Χριστιαν. άρχιτεκτονικήν
και την καθόλου Χριβτιαν. τέχνην. Ό κ. Struck δια του έργου τούτου
αποδεικνύει
αύτον εξοχον ερευνητήν καί χίτογον
του θέματος, δ ποαγαατεύεται.

Βαια&λ· Τ ζ ο ύ ρ α . — Ή
ρική, αρχομένη
Κέρκυρα

'Ελληνική

από τους προϊστορικούς

οημαία, μελέτη πρωτότυπος

χρόνους

και

μέχρι

ιστό-

των κα&'

ημάς.

1909.

Εργον μετά ζήλου καί αγάπης γεγραμμένβν, εις το όποιον
ιστορικαί π η γ α ί , πιστοΰσαι το πραγματευόμενον θέμα.

δέον να ποοστεθώσι

ο . Millet. — Monumentns Byzantins de Misura. Album de 152
planches. Paris, Ì910.
Εξοχον epyo^ δια την έπιστημονικην αύτοΰ άξίαν καί το πολυτελές της εκδόσεως.
Του ecyov προτάσσεται λαμπρά τοπογραφική κάτοψις
νος του Μιστρά, ον το ικρώτο^ γνωστόν δτι έπεσκέφθημεν

του νυν μεγάλου

έρειπιώ-

ήμεΓς κ α τ ά το 1888

καί

γΐραμεν τήν πρώτην φωνην τίς ή αξία των Χριστιανικών κειμηλίων τούτων καί Ιδία
του. 'Αφεντικού, ήτοι της Μονής Βροντοχίου.
Και ημεΓς μεν τότε εκινήσαμεν τον οικτον του τότε Γεν. 'Εφόρου των Ά ρ ν αιοτητων Π. Καββαδίου καί του τότε υπουργού της

Παιδείας, κ α θ ' όσον έπροτείν ααεν

τον σχηματισμον 'Επιτροπείας ποος μελετην καί εκδοσιν τ ο ν Μιστρά.
δ ' ημών ό κ. Millet

εύρε τήν

Γαλλικήν Κυβέρνησιν

μελετάς ταύτας καί τον εκδοτικον οίκον Leroux
•ποου τούτου

·κρο%μ(ας

ποοθυμότεοον

Ευτυχέστερος

ύποστηοίζουσαν τάς
ε'ις εκδοσιν του λαυ;-

έργου τών Βυζαντινών μνημείων του Μιστρά.

Ό κ. Millet δια του ϊρ·γου
εξασφαλίζει ύπερ αύτου

τούτου

και τών άλλων αύτου επιμελών

ασφαλώς τον τίτλον

εκδόσεων

αφωσιωμενου ειδικού επιστήμονος και

την ευγνωμοσύνην τών β ή μ * ποος βήμα παοακολουθούντων συναδέλφων αύτου.

Γ.

! % Ι ί « ι τ ^ ί ώ τ ο υ . — Ρητορικοί

&έοεως. Τόμ. δ\

Άΰηναι,

λόγοι μετά

διατριβών

έ&νικής ι'πο-

1910.

Ό τόμος ούτοζ αποτελεΓ ούτως ε'ιπείν το αδαμαντι^ον στέμμα

τ ή ς μακροχρονίου

σταδιοδρομίας του σοψου καθηγητού εν τοις ΈλληνικοΓς Γράμμασιν.
Έ ν τούτω δημοσιεύεται και το ύ π ' αριθ. 5,150 Πατριαρχικον εγγραφον, δ ι ' ο υ δ
Οικουμενικός

Π α τ ^ ά ο χ η ς αναγορεύει τον σοφον καθηγητην Μέγαν Διδάσκαλον

Γραμμάτων τής του Χρι-του

τών

Εκκλησίας.

'Υπόδειγμα ψυ^ής φιλοσόφου καί αληθούς Χριστιανού είναι ό λόγος, ον ό σεβαστός
καθηγητής εξεφώνησε ποος τους ©οιτητας εν τ ω Έθνικώ Πανεπιστήμια) εν τ ή επαναλήψει τών μαθημάτων, μετά τον τραγικον θάνατον του υίοΰ αυτού, ή δε συμβουλή,
ην δίδωτιν έν τέλει τι ποιητέον έν τοις μεγίστοις κινδύνοις αποδεικνύουσι
καθηγητην

t\o~fO^ γνώστην

τών αναγκών

τον σο^ον

τής Πατρίδος καί δεινον ψυχολόγον τών

καιρικών του έθνους περιστάσεων.
Τι αληθώς λαμπρότερον, προπηλακιζομένου του "Εθνουε, του να διακοπώσιν οί εν
τ ή Βουλί) λόγοι, καί να προετοιμασθώμεν ε'ις τ α κατά δυναμιν καί υπέρ δύναμιν έργα,
χωρίς να λησμονώμεν, δτι τοΓς τολμηροΓς καί εύστόχοις βοηθεΓ δ Τ ψ ι σ τ ο ς .

— 81 —
Γ ε ω ρ γ έ ο υ Χ ο ν δ ρ ό ν έ κ η . — 'Ιστορία

Περγάμου.

Πέργαμος.

1910.

Είναι γνωστός ό συγγραφεύς, δια την άγάπην, ην τρέφει προς την εαυτού Πα
τρίδα, ένδελεχώς εξ ιδίων δυνάμεων μελετών καί σπουδάζων τάς ττρονρ·στιανιχάς κα'
Χριστιανικές αρχαιότητας της Περγάμου.
Έ ν τω έργω τούτω εξετάζει τους πρώτου? Ίεράρχας της Πεογάμου, το κτίοιον
τών θερμών, το Ίε^ΟΊ Ευαγγελιον ιζ' α'ιώνος χλπ.

Γρ^γορέου

Χαράφη.—Έκκληαιαστΐκοί

Οι λόγοι ούτοι ανοίγουσι

λόγοι.

νέους ορίζοντας εν τ η 'Εκκλησιαστική φιλολογία, . και

ιδία έν τη ιστορία της έν Κυδωνίαις Ακαδημίας, ης τα ασφαλή θεμέλια εθετο

Γρη-

γόριος δ Σαράφης, Θεόφιλος δ Καίρης καί έτεροι του Γένους διδάσκαλοι.
Δια τών ομιλιών τούτων ό Σαράφης άποδείκνυσιν εαυτόν γίγαντα ιδίου παιδα
γωγικού συστήματος, τας μεν καθημερινας διδάσκων έν τώ Σχολείω, τάς δε Κυριακάς
ν.οασκων τους γονεΓς οία ε'ισι τα προς τους παίδας καί τα προς τα σχολεία καθή
κοντα αυτών, προετοιμαζων οΰτω δια τών Έλλην. ιστοριών το αΓσΘηαα τής απε
λευθερώσεως του Γένους.
Γών πολυτίμων τούτων λόγων ποοτάσσονται λόγου άξια : εισαγωγή ύπο του
Vttûay. Σακάρη (12 Μαρτίου 1909) και πολύτιμος βιογραφία εις Γρηγόριον τον Σα:αφην, ύπο Γ. Μοσχίδου, αμφοτέρων πεώην Γυμνασιαρχών Κυδωνιών.

G i u s e p p e Oerola. — Relazione sulla breve missione nel Lelanle-Veneto. Venezia. Ì9Ì0.
Μετά πολλού ζήλου δ συγγραφεύς εξετάζει τάς έπιγραφάς, την ίστορίαν και τέ
χνη ν τών Κυκλάδων, 'ιδίως τής Σερίφου, τής Κύθνου, τής Κέας, Κρήτης κλπ. Βρα
δύτατης δε διαμονής εν Κέρκυρα επωφεληθείς δημοσιεύει
επιταφίους έπιγραφάς,
'•»"άρχουσας εν τω ναώ τής Θεοτόκου τής Τενέδου (Madona di Tenedo).

ΊΓο$ αύτοο. — Un Τabernacoletto intagliato del Museo di Ra
ren na- (απόσπασμα έκ της Felix-Raven na. Bolletino Storico Romagnolo
l-jlito da un Grappo di Studiosi-Ravenna/.
'ΊΓπερανω παντός επαίνου ό ζήλος καί ή προθυμία, μεθ' ης ό συγγραφεύς ήρξατο
ερευνών τα μνημεΓα τής χριστιανικής τέχνης.
Ι α γράμματα AHMT ήμεΓς αναγινώσκομεν Άρχη Πίστεως Μωσαϊκός Σταυρός. 'IX
χρονολογία ΑΧΟ = 1670 ανήκουσα αποκλειστικώς εις την άνάγνωσιν του κ. lìerola
ανταποκρίνεται ακριβώς ε'ις τον όυθμον τής τέχνης.

Α ε λ τ ί ο ν τοΟ έν Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η I * o > a o t x o ü
λογιχοϋ 'Ινστιτούτου

Τόμ. ΙΓ'

και

Άρχαεο-

ΙΔ'.

Δημοσιεύεται το Τυπικον τής Μονής Κοσμοσωτειρας πάρα την Αίνον, οιαφορα μολυβδόβουλα κλπ. βίος και πολιτεία του 'Αγίου Ευδόκιμου, έπιστολαί Ίωαν. Άποκαύκου, δύο κατάλογοι κωδίκων τής εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης του Γένους 1/χολτ,ς
κχι του Ζωγραφειου, Χριστ. Έπιγραφαί εν Έλλαδι κλπ.

Kii-tóiie.

Κ δ ρ ή ν η . — Τριμηνιαϊον

έπίσημον

δργανον

τής

Έιαιρείας

6

—
&*Εν<οοις της
' Εκκληοίας

Αγγλικανικής

( * Αγγλο·

82

—

Έκκληοίας

και

Έξεδόθησαν ήδη τα τεύχη α—ε' περιέχοντα
άφορώσαν τήν ενωσιν των δύο Εκκλησιών.
'Κχκλ^α&'χστίκος
γραμμα

Ικδιδόμενον

της

Όρΰοδόζον

"Ανατολικής

Έλλη νιο ιί).

κατά

Φάρος.

—

πολύτιμον προκαταρκτικών υλην

Έπιοτημονικον

Θίολογικον

ονγ-

μήνα.

Περιέχον αξιόλογους σοβαράς-πραγματείας του Διευθυντού αύτου κ.Γρηγορίου Παπα|«χαήλ, Σωφρ. Μητροπολ. Λεοντοπόλεως, Άρχιμ. Χ. Α. Παπαδοπούλου, Δ. Καλ
λιμάχου κλπ.
#>. Κ .

% Ι * fi κ ο υ Ε ζ ο υ . — '^4πο Κων/πόλεως

είς Νίχαιαν.

1909.

Ό συγγραφεύς, καίτοι άνομολογεΓ, ôVi άνευ αξιώσεων εκδίδωσι το έργον τούτο,
ουχ ήττον δυνάμεθα να ειπωμεν δτι θαυμασίως υπηρετεί την "ίστοριαν, την επιστήμην, τήν στατιστικήν, τήν έπιγραφικήν και τήν καθόλου Χριστιαν. τέχνην, τβν μεοών εκείνων.
Ό συγγραφεύς γνωρίζων άριστα, δ,τι προ αύτου έγράφη, συμπληροΓ τα κενά και
δι* επαγωγού γλώσσης από Κωνσταντινουπόλεως οδηγών ημάς εις Νίκαιαν και απο
ταύτης από .Άσκανίας, Κίου και δια της λαμπρΑς περιγραφής του 'Ολύμπου ίπαν/φέρει ημάς εις Κωνσταντινούπολιν.
'Από του γλαφυρού καλάμου του νέου συγγραφέως άναμένομεν καί ετέρας περιο
δείας υ,ετά της δημοσιεύσεως όσον το δυνατόν πεοισσοτέρων εικόνων, δι' ων οιασαφηνίζονται πλείστα σκοτεινά σημεία της ιστορίας τών μερών εκεινοιν.

Ι-.. JaI»I>ei-t.—Èpigraphìe (extrait du Dictionairc αμοΐοαέίυμιβ
de la Foi Catholique κλπ.) Paris 1010.
Ή βαθεΓα γνώσις της καθόλου επιγραφικής επιστήμης καί ή επιστημονική διάταξις του εογου άποδεικνύουσι τον συγγοαφέα άνδρα ύπεοόγον μορφώσεως, γνωρίζοντα
καί τάς μικροτέρας λεπτομέρειας, τάς άναφερομένας εν τ η Χριστιαν. Επιγραφική.
Λόγου αξία προ παντός ή μελέτη αύτου έν τη επιγραφή του Άοερκίου « Εκλεκτής
πόλεως ό πολίτης τουτ' έποίησα». Ώιαύτως καί ή επιγραφή «Ιχθύος ο(υρανιου Θε]Γον
γένος, ή τ ο α σεμ.νώ. . . », άποδεικνύουσιν αυτόν κατέχοντα τα σκήπτρα της επιστή
μης αύτου.
Ωσαύτως ό συγγραφεύς δια της βιβλιογραφίας αύτου αποδεικνύεται, ότι παρακο
λουθεί κατά βήμα τάς προόδους και τας δημοσιεύσεις τών εκάστοτε ανευρισκομένων
Χριστιαν. επιγραφών.
Πιθανώς και έν τώ Δελτϊω τής ημετέρας Έταιοείας δύναται ό κ. Jalabert να εΰρη
ενδιαφεοούσας αυτώ επιγραφας.
Αρ.

*Ιεζε*.

vtì)v καί οημειώοεων.

Βελακ.ν&δ&ώτου·
Ά&ήναι,

— Σ ι ώ ν ενρετηριον

μετά

προλεγομί-

1909.

Χοησιμώτατον Ιογον τοΰ αεί ακαταπονήτως εργαζομένου συγγραφέως προς έυρεσιν
ποικίλης Θεολογικής ϋλης, ην έν τη «Σιών» επαφή κε ν ήμΓν ό αείμνηστος Διονύσιος
Λάτας.

-

83

_

Εις τήν εν σ. i l σημ.. 1 παρατηροΰμεν δτι ή λειτουργία του 'Ιακώβου δεν τελεί
ται αόνον εν Ίειοσολϋμοις, άλλα καί εν Ζακυνθω, Σμύρνη και Τήνω.

Ι . Μ . Ζ ε β ο ρ ώ ν ο ν · — Ή ϊκ Χαλκίδος * Αττική επιγραφή.
μος Κολωνιτώ'Κ Το èv Σαλαμΐνι τρόπαιον. (*Απόσπασμα Διεθνούς
της Νομιομ. 'Αρχαιολογίας τον 1909—1910).
'Αθήναι, 1910.
ToÜ

α ύ τ ο Ο · — Νέαι έρμηνεΐαι αρχαίων ανάγλυφων.

Ιερός νό
Έφημερ.

Αθήναι,

1910.

Πλουσιωτάτρυ αρχαιολογικού περιεχομένου τεύχη κατά πρωτοτύπους πηγας και
ερμηνείας, ας μετά τοσαύτης οξυδέρκειας, ώς εθος αύτώ, έξευοίσκει και άποδείκνυσιν δ
σοφός του Νομισματικού Μουσείου Διευθυντής.
Τ««ααρα*ονταετν}ρΙς τ^ς
Φιλοοοφικάϊ διαιριβαί

υπό

των

καθηγεσίας Κ.

θαυμαστών

αυτόν

Χ.

Κοντού·—

προσφερόμεναι.

Αθή

ναι.

1909.
ΙΙολλής εύγνιομοσύνης και μεστον υψίστης αγάπης και αφοσιώσεως εργ^ν, τιμών
τους γραψαντας μαθητας, προς τον δύσαντα λαμπρον του Πανεπιστήμιου αστεοα.
Μανουήλ
κού ζητήματος.
ΤοΟ
κλησιαστικά
Toö

Ί ω . Γ ε ΰ ε ώ ν . — Αϊ φάσεις του παρ'
Κωνσταντινούπολις.

α ύ τ ο ΰ . — *Επίσημα

γράμματα

τουρκικά αναφερόμενα

ημών δίκαια. Κωνσταντινούπολις,
α ύ τ ο ΐ > . — Άρχεϊον

Κωνσταντινούπολις.

ήμϊν

'Εκκλησιαστι

1910.

Έκκλησιαστ.

εις τα

'Εκ

1910.
'Ιστορίας.

Τόμ. α', τεύχος

α'.

1911.

Νέα ταΰτα έργα του χαλκέντερου χαρτοφύλακος των Πατριαρχείων, εξ ων πολυτιμότατον το ΆρχεΓον της Έκκλησιαστ. 'Ιστορίας, εν ω το πρώτον δημοσιεύονται
πηγαί, άπλετον διαχέουσαι φώς ε'ις σκοτεινά σημεία της μέσης και νεωτέρας Εκ
κλησιαστικής 'Ιστορίας.
Raul
llt/z.

M a r c . — Die Überlieferung

Zeitschrift.

XIX)

σελ.

des Asopromans.

('Απόσπασμα

1910.

Μετ' ακριβείας επιστημονική μελέτη των άφορώντων εις τα του Αισώπου
επιστημονική Ιιαταξις τών ποικίλων διαφοοών τώνχειρογοαιοων.

καί

Ό συγγραφεύς δια του έργου χοΰτου δ ίδιο σι δεΓγμα της μεγάλης αυτοΰ επιστημο
νικής αξίας καί τής μέχρι τών λεπτότατων έξονυχίσεως του πραγματευομενου ζη
τήματος.
Λϊ&κ. Π . ϊ * έ γ κ ο υ · — θρησκευτικά

εντρυφήματα,

ήτοι μελέται

θρη

σκευτικοί, εκ τών 'Ιερών Ρραφών άπορρέουσαι κλπ. 'Αθήναι.
1910.
'Αληθώς εντρυφήματα δυνάμεθα να ονομάσωμεν τας πλήρεις ζήλου καί αγάπης
καί μεστας προς τήν Έκκλησίαν ευσέβειας 36 θρησκευτικές μελετάς του ίερόπαιδος
συγγραφέως.
Το λεκτικον του συγγραφέως διακρίνει άξιόζηλος σαφήνεια, καί βαθύ συναίσθημα
πίστεως, άτινα ώς άριστα εμπνέει καί εμβάλλει εις τας ψυχάς τών αναγνωστών" είναι

— 84 —
tpyov, όπερ πάσα Χριστ. οικογένεια οφείλει να εχη, εκ πεποιθήσεως, δτι ev§t ...παρ,
έαυτ·?, λαμπρον σύντροφον και παΰήγορον τοΰ Βίου.
Itafael

Krrnxurix

U r m e n e t « . Kama.

τόμ.

ôvo.

lUOß.Roma,

ΤΓοϋ α ύ τ ο ϋ · — Fiorendo, en la Edad Media. Roma. 4909.
T o ö α ύ τ ο ϋ . — Florencia y los Medici. Roma, 4909.
Voti α υ τ ο ύ . — Florencia y el arte. Roma. 4910.
Εργα πολλού κόπου καί πολλής άξιας, τιμώντα τήν περί την επιστήμη ν, την
ίστορίαν και τας τέχνας, άγάπην του ευγενούς συγγραφέως.

R é p e r t o i r e d'Art e t d'Archéologie.—Dépouillement
périodiques Français et Étrangers. Trimestri,

Paris.

des

4940.

Πολύτιμος περιληψις των εν Γαλλία και αλλαχοΰ δημοσιευομένων άρθρων της αρ
χαιολογίας και τέχνης, οφειλομένη εις τήν Bibliothèque d'Art et d'Archéologie (Paris, 49 rue Spontini), ίδρυΟε?σαν ύπο του ευγενούς κ. Doucet και δι' ης μέγισται πα
ρέχονται ευκολίαι και συντόμευσις χρόνου ε'ις τους ειδικούς, ους άπαλάσσει των
ατελεύτητων καί πολλάκις ανωφελών ερευνών.
Χακβλλαρέου Γ.

Χακελλαρέου. —

Φιλική

'Εταιρεία.

'Οδησσός,

1909.
Μέγιστης αςίας έργον, δι' ου το -πρώχον γνωρίζονται ήμΓν εκ της τυχαίας ανευρέ
σεως χειρογράφων, άγνωστοι τέως ειδήσεις καί έπιστολαί άφορώσαι τήν Φιλικήν Έταιρείαν. Ή μονογραφία αΰτη πρέπει να θεωρηθ^ ώς βάσις, εφ'ης βεμελιοΰται ή μεγάλη
του 1821 έπανάστασις.
Έ ς δσων τέως περί της Φιλικής Εταιρίας εγράφησαν καί ιδίως εν τη λαμπρςό
Ιστορία Φραντζή {εκδ. 1839. Τόμος Α', σελ. "297—522) ουγ-^τχον
ανεπαρκώς
πως τα περί ταύτης έγνωρίζομεν.
Ή δ η απλετον διαχέεται επί του θέματος ρούχου φώς καί ή τιμή «υτη οφείλεται
εις τον συγγραφέα κ. Σακ. Γ. Σακελλαρίου.
Χωφρονέου
τής

Καινής

Ε ύ σ τ ρ Λ τ ο ά ο Ό υ (Μητροπολ.

Λια&ήκης.

'Αλεξάνδρεια,

1910,

σε?..

Αεοντοπόλεως).

Αεξιχον

943.

Χρησιμώτατον καί απαραίτητον tpyov δια τους σπουδάζοντας τήν 'Αγίαν Γραφήν
καί Ιδία τους σπουδαστάς της Θεολογίας.
Τιμ..

H .

Ο έ μ , ε λ η . — 'Ανά

τα προσκυνήματα.

'Ιεροσόλυμα

1909.

'Απαραίτητον όδοιπορικον έγκόλπιον δια τους επιθυμουντας μετά 'ιστορικών γνώ
σεων να παρακολουΟώσι τα τε ποοσκυνήματα καί να γνωρίζωσι τα έκεΐ συυιβαίνοντα.
Ό συγγραφεύς, τέκνον τής Σιωνίτιδος 'Εκκλησίας, είναι πηγή ασφαλής καί βεβαία.
Toü
—1910).

α υ τ ο Ο - — Έζηκονταετηρίς
'Ιερουσαλήμ,

τον ΤΙ. Ναον

τής

Αναστάσεως

(1810

1910.

Πλήρης ιστορία του Itpoîj ναού τής 'Αναστάσεως μετά λαμπρών εικόνων, εν γι
περιγράφεται ή νυν κατάστατις του Ι Ιαν. Τάφου, αί εν αύτώ τελεταί κατά τους

-r- 85

_

αρχαίους χρόνους, κατά τον μεσαίωνα, at σύγχρονο: τελεταί και τα νυν Χριστιανικά
έθνη, των Λατίνων, 'Αρμενίων, 'Ιβήρων, Κοπτών και Χαμπεσίων των περικυκλούντων τον vaòv της Αναστάσεως.
Ή γλώσσα σαφής" ή έξέτασις στηρίζεται επί επιστημονικών οάσεων.
Toö

αυτοΟ. — Ή

οδός τον Μαρτυρίου.

'Ιερουσαλήμ,

1910.

Πρωτοτυπον ec,yov, οι ου Sta πολλών ιστορικών πηγών και μαοτυοιών ό συγγρα
φεύς πραγματεύεται τ α του σπουδαιότατου αύτοϋ θέματος, δι' ου διαφωτίζονται πολλά
σκοτεινά σημεΓα της τοπογραφίας της 'Ιερουσαλήμ. Το ïçyov χρήζει ές άλλοτε μακροτέρας κριτικής έρεύνης και αναπτύξεως. Μαθητής της Σχολής τοϋ Τιμίου Σταύ
ρου, εκφράζει τήν ευγνωμοσύνην προς τήν Σιών και Ίδια ποος την Σχολήν του Τιμίου
Σταύρου, εις ή ν αφιεροΓ το σύγγραμμα αύτοϋ έ π ' έλπίδι ταχείας αναστάσεως.
ToÖ

a u COU·—Ερμηνεία

του ΆκαΗίστου

"Υμνου.

'Ιεροσόλυμα.

19[ Ι

Εργον, συγγραφεν προς ήθικήν ενίσχυσιν τών Χριστιανών και ιδίως των μαθη
τριών του συγγραφέως χωρίς να παραλείπωνται και διάφοροι γραφαί χειρογράφων τήζ
'Οξφόρδης, Κρυπτοφέρρης και της Βιβλιοθήκης του Άγιου Τάφου. Έ ν τέλει έπισυν
άπτεται λόγου αξία διατριβή περί της ιστορικής άξιας του 'Ακάθιστου "Υμνου, περί
ης ήδη ό ακαταπόνητος Α. Παπαδόπουλος — Κεοαμευς έν τ η Βιβλιοθήκη Μαρασλή
(1903, αριθ. 214) έδημοσίευσε μεγίστης σημασίας φιλολογικά κείμενα, αναφερόμενα
εις τήν γενεσιν της 'Ακάθιστου παννυχίδος, καί ης την συνέχειαν ό αυτός κ. Κερανευς συνεχίζει ε'ις τον Ι Ε ' τόμο ν τών Βυζ. χρονικών Πετρουπόλεως σελ. 357.
'Ωσαύτως λόγου αξίαν έομηνείαν του 'Ακάθιστου "Τανου έδημοσίευσεν καί ό 'Επί
σκοπος Γόρτυνος κ. 'Ιωάννης.
TOO
'Εκκλησίας

ο ι ύ τ ο Ο . — 'Ανασκευή
Ιεροσολύμων.

Ιεροσολύμων].

[Περί

'Ιεροσόλυμα

πεπλανημένων

ϋεωριών

του 'Ελληνικού

χαρακτηρος

εν tfj
της

ίοτορία

της

Εκκλησίας

1911.

Άξιόλογον εεγον, δι' ου γλωσσικώς καί ιστορικώς αποδείκνυται το σαθρό ν τών
φρονούντων οτι ανέκαθεν το ΠατριαρχεΓον 'Ιεροσολύμων έκυβερνατο ύπ'ο 'Αράβων
Πατριαρχών.
Διαιοών δε εις δύο τάς θέσεις αύτοΰ, α' ) οτι ή Παλαιστίνη δεν ητο sx τών λίαν
εξελληνισμένων μερών, καί β' ) οτι ό άπο του 637—1534 έφερε χαρακτήρα καθαρώς
'Αραβικον, αναπτύσσει αυτός δι' ακαταμάχητων επιχειρημάτων, ων πρωτευουσαν
θέσιν κατέχουσι τ ά τοΰ Πατριάρχου ΊάωΦρονΊον, (δστις, ως καί ήμεΓς από πολλού
διϊσχυριζόμεθα πώς ητο δυνατόν να συγγράψη τήν %\ofj)v Άκολουθίαν του Μ.'Αγιασμού
εαν οί εκεί ήσαν "Αραβες (640) ώς και έν Παλαιστίνη δια τών αιώνων 'ΐΕλληνικαι
επιγοαφαί. Τούτο δε δι' Ίδιας διαλέξεως έν τ ή Σ/ολή του Τιμίου Σταυρού, θερμώς
τοις εκεΓ συνεστήσααεν, δπ,ως εκ παντός τ50που περισυλλέγωσι τάς Έλληνικας επιγραφάς, δι' ων αναμ©ιροήστως αποδείκνυται τις ητο καί είναι ή κατοικούσα φυλή.
Το εογον χουχο είναι απλούν δοκίμιον και επιτυχές σχεδιογραφημα, εφ' ου δέον
να ανοικοδομηθή ή μεγάλη ιστορική άπόδειξις ότι αείποτε ή Παλαιστίνη κατωκεΐτο
ΰπο Ελλήνων.
Του μεγάλου τούτου εογου τήν έπιτελεσιν ή Εκκλησία και xi Γένος εμπιστεύε-
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ται εις τον νεαρον επιστήμονα κ. Θεμελην, και αφού ήδη προ τούτου ό σοφός αυτού
διδάσκαλος Χρυσόστ. Α. Παπαδόπουλος συνέγοαψεν ώς βάσιντο βαρυσήμαντο ν έργον
« Ή 'Ιστορία της 'Εκκλησίας τών Ιεροσολύμων» Μ910).
F e r n a n d C a b r o ! . — Dictionaire d'Archéologie Chrétienne et Liturgie. Paris.

Έξεδόϋησαν μέχρι τοΰδε 34 τεύχη.

Είναι γνωστόν το έμβριθέστατον τούτο έργον, εις το όποιον προκαλοΰμεν απλώς
την προσοχήν τών ειδικών συνεογατών όσον άφορα την άκρίβειαν τών γραφομενων
5.α0οων περί της 'Ανατολικής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας.
I>r. F r i e d r i c h . W i e n a n d

— Bilder

aas

der

griechinschen

Kirche h τω Deutsche Kundschau τοΰ Δεκεμβρίου 1910. Berlin.
"Εργον του καθηγητού τοϋ εν Greifswald Πανεπιστημίου κ. F . Wiegaiid, μετά
ζωηρών χρωμάτων περινοάφοντος τάς πεοί της 'Ορθοδόξου Εκκλησίας αντιλήψεις αυ
τού εν Θεσσαλονίκη, εν 'Αθήναις καί εν Κωνσταντινουπόλει.
T o o α υ τ ο ύ . Der Erzengel Michael in der bildenden Kunst. Ileonographische Studie. Stuttgart,

1886.

Πλουσιωτάτη μονογραφία δια τα άφορώντα την άπεικόνισιν του 'Αρχάγγελου
Μιχαήλ.

Χ.αρ.

Γ κ ^ τ ά κ ο υ . — Χριατιαν.

ρωπί. Ό ναός της Κοιμήσεως

Αρχαιότητες

της Κωμοπόλεως

της Θεοτόκου. Άΰηναι,

Κο

1909.

"Εργον τιμών τον συ*'γοαοέα, διότι το ποώτον εκ τών νεωτέρων αριστούχων διδα
κτόρων της θεολογίας αναλαμβάνεται ή Χριστιανική αρχαιολογική έξέτασις αξιόλο
γου μνημείου, ούτινος ή διατήοησις, μάλιστα μετά τήν οημοσιευσιν ταυτην, εκ
παντός τΐόπου επιβάλλεται.
Ό ναός ούτος, δν λεπτομερώς καί μετά τζο'λίοΰ ζήλου περιγράφει δ συγγραφεύς
καί ημέτερος πλήρης ζήλου μαθητής, περικοσμειται ύπο αξιόλογων αγιογραφιών του
εξ "Αργούς διασήμου αγιογράφου Γεωργίου Μάρκου, ούτινος ez'fov εισι και ai αγιογοαΦιαι τ η ς Μονής Φανερωμένης και Πετράκη.
Tòv vaòv τούτον δυνάαεθα να ονομασωμεν πολύτιμον tiovasiov της Χριστιαν. αγιο
γραφίας, εν ώ διεσώθησαν δια του Γεωργίου Μάρκου αί τελευταίαι άκτΓνες της σοβαοας 'Ελληνικής Χριστιανικής τέχνης. Ευγνωμοσύνη εις τον συγγραφέα τον έστω και
δια περιγραφής διασώσαντα εις τήν ίστορϊαν το περιεχόμενον του πολυτίμου Χριστια
νικού τούτου μνημείου.
Χ,οήατ.
πόλεως Ά&ηνών.
"Αργούς,

ΙΙ«ΐϊθΐθθ*ονόμ»ου,
— Ό πολιούχος

ό ϋαυματουργός.

Άΰήναι.

Δ. θ.

του "Αργούς

'Ιερέως

Οικονόμου,

"Αγιος

Πέτρος,

Μητρο
'Επίσκοπος

190S.

"Εογον πολλού κόπου καί "zoWoû ζήλου. Ι ν. ς την αγάπην δε, και την ιδιάζουσαν
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τοΰ συγγραφέως εΰλάβειαν προς τον "Αγων Πέτρον οφείλόμεν πληθύν ιστορικών πληροφοριών το πρώτον εις εν συναπτοαένίον.
Έ ν τέλει τοΰ έργου επιτάσσεται ή 'Ακολουθία του 'Αγίου Πέτρου, συγγραφεΓσα
ύπο τοΰ Γεωργίου Μάρκου Ζωγράφου, μετά του ποιητικωτάτου αυτού ποολόγου,
και ε'ις καθαράν Βυζαντινή » Μουσικήν δοξαστικά και απολυτίκια του ειδικού καθηγη
τού της Βυζαντινής μουσικής έν τω Ώδείω 'Αθηνών κ. Ψάχου.
Ό ύπο τον στέφανον τοΰ αγίου ακτινωτός σταυρός, άπάδει είς την άγιογραφικήν
παράστασιν τοΰ 'Αγίου Πέτρου, ος προσιδιάζει μόνον τω Ίησοΰ (ποβλ. Λααπάκη
'Αγιογραφία 4896, σελ. 41).
Βυζαντινά

Χ.ρονοκα

ΙΙετρουπόλεως.

Τόμ.

ΙΕ'.

Άξιόλογον ώς πάντοτε περιένουσιν ΰλην.
Χ.ουβ.
(* Ανατύπ.

Α.

Παπαδοπούλου.—Μαρτύρων

$χ τον «Έκκλησ.

Φάρου»)

'Αλεξάνδρεια.

τον Άγίον

Πολυκάρπου

1908.

Λόγου άξια ιστορική μελέτη δια τάς δημοσιευομένας παραλλαγάς, περί ών ό συγ
γραφεύς ποιείται λόγο ν εις τας πρώτας 8 σελίδας.
Του
Ì908.

α υ τ ο ύ . — Ό "Αγιος

(Άνατνπωσις

Ιωάννης

ex τον « Έκκλησ.

ό Χρυσόστομος.

'Αλεξάνδρεια

Φάρου»).

Λαμπρά μονογραφία είς εν συναπτουσα τάς τήδε κακεΐσε διεσπαρμένας πληροφορίας
πεοι τοΰ μεναλου ~ούτου φωστήοος της Εκκλησίας.
Ά π ο πολλοΰ επιθυμοΰμεν όπως συνταξωμεν ίστορίαν τοΰ Ιδιωτικού βίου τοΰ(}ίεοοΰ
«Χρυσοστόμου, εκ των σωζόμενων αυτοΰ επιστολών, ας επισταμμένως διήλθομεν και
εσνολιασαμεν.
Είθε το koyov τούτο να αναλάβη ό πεπνυμένος συγγραφεύς τής Εκκλησιαστικής
'Ιστορίας και πληθύος τοιοότιον ετέρων σοβαρών θεολογικών έργων.
Toö

α ύ τ ο ΰ . — ΙΙρώται ήμέραι τής 'Εκκλησίας

γελιστής Μάρκος.

'Αλεξάνδρεια.

'Αλεξανδρείας.Ό

Ευαγ

1909-

Λαμπρά Ιστορική ηώς ανατέλλει τώ Πατριαρχεία) 'Αλεξανδρείας δια την μέλλουσαν
μεγάλην ένιαίαν Ιστορικήν συγγοαα<ήν τοΰ Πατριαονείου 'Αλεξανδρείας από Μάρκου
τοΰ Ευαγνελιστοΰ μέχρι τής σήμερον.
Πεοιττον νά γράψωμεν οτ: τήν φο^τείζουσαν δάδα ταύτην τής 'Ανατολής κρατεΓ
ε'ις χείρας αυτοΰ ό Άρνιμ. κ. Χρυσ. Παπαδόπουλος.
Του

α υ τ ο ΰ . —*'Ιστορία

'Αλεξάνδρεια.

τής

'Εκκλησίας

'Ιεροσολύμων.

'Ιεροσόλυμα·

1910.

Ποοϊ'ον σοβαρας ένδελεχοΰς μελέτης. Το πρώτον συστηματικώς δι' ιστορικών π η 
γών είς 9 μεγάλα κεφάλαια, ά π ο τ ο ΰ 33—1910, εξετάζεται ή 'Ιστορία τής 'Εκκλη
σίας τών 'Ιεροσολύμων.
Ό χαλκέντερος σοφός συγγραφεύς δρα ήδη έν τ ή Εκκλησία τής'Αλεξάνδρειας* είθε
εγκαίρως νά προσκληθτ) έν τ ή Πανεπιστημιακή έδρα τής Ελλάδος, εν δσω το ελαιον
της νεότητος ΰποβοηθεΓ τήν λαμπράν Ιντασιν τοΰ φωτός τών επιστημονικών αυτού
δυνάμεων.

_
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Λεπτομερής λόγου αξία ανάλυες τούτου εξεδόθη ύπο Γ. Παπαμιχαήλ εν τω «Έκκλησιαστ. Φάρψο 'Αλεξανδρείας.
Ό Χ. Παπαδόπουλος ενδείκνυται ό μόνος ιστορικός, εις ου τας χεΓρας άφόβώ'ς δύ
ναται τις να έμπιστευθή την Ίστορίαν των τεσσάρων Πατριαρχείων της 'Ανατολής,
είτα δε και της καθόλου 'Ορθοδόξου Ελληνικής Ίδίω 'Εκκλησίας.

ΙΙοοοΌήκιι

Καταλόγου

φ ω τ ο γ ρ α φ ι ώ ν κατά

τόπους

© Η Β Α Ι
6854.

Ναός

' Ι ω ά ν ν ο υ Καλοκτένους.

Άγίον

Γ)855. Ναός

'Αγ.

'Ιωάννου

G 8 5 6 . Ναός

Άγ.

Νικολάου

6 8 5 7 . Νεκροταφείου
Αουκα

(Spon.

Καάοκτένους.
Μωρεοδενδρι.

ναός.

τομ. β' οελ.

Τάφος

Θηβών

Μουοέϊον.

6 8 6 1 . Ποικίλα
6862.
νωμα

στέγης

6S63.

(èv τω

Θωράκιον

Έζωτερικόν.

Έσωτερικόν.

θεωρούμενος

περισωθείς

Θωράκιον,

χριστιανικά

Σύντριμ.

βήμα
ώς

του

Εύαγγελιστον

95).

6 8 5 8 — 6 8 5 9 . Μόνος εν Θήβαις
6860.

Έζωτερικόν.
'Ιερόν

αυντρίμματα

διαοτύλου

Ωραίας

πύργος

εφ*

των

δουκών*Αθηνών.

ου'Ταώ.
(èv τώ

Μοναείψ).

Πύ>λ?)ς, ανάγλυφα

αφιγκών

καί

φάτ-

Μουσείω).
καί πλαζ

μετά

συμβολικών

παραστάσεων

(εν τώ

Μου·

σείω).
6864.
νόκανον.

'Ανάγλυφος

Τεμάχ.

παράστασις

Θωρακίου

του Ίησον

(tv τώ

και ετέρα

Θεοτόκου.

Βυζ.

κιο-

Μουσείιο).

ΠΛΑΤΑΙΑΙ
6 8 6 5 . Πλαταιαι
Öoüo.

Ti) πεδίον

υπό

τον

τών

Κιθαιρώνα.

ΙΙλαταιών

υπό τον

Κιθαιρώνα.

Υ Π Α Τ Η
6 8 6 ο . Μονή
6869.

'Αγάθωνος.

* Η κυρία είσοδος

"Αποψις
της
ΧΑΝΙ

. 6 8 6 7 . Ναός

"Αγ.

Αθανασίου.

γενική.

Μονής.
ΓΡΑΒΙΑΣ
Έξωτερικόν.

ΣΙΙΜΕΙΩΣΙΣ. — Ή εν σελ. 24 υ π ' αριθ. 389 επιγραφή εδημοσιεύθη εν τ η Εικο
νογραφημένη μηνιαία «Άτλαντίδι» της Ν. Υόρκης εν σελ. ΐ ϊ έχουσα διαφοράς τινας' οίον' οντωαί αντί οντος. Ι1ατριααχοϋ>>τος αντί πατριαρχονντα. Tf/ δ αν ri τ// ό'
Μαρτίου α αντί Μαρτίου Ι. Παραλείπεται εν αύτη προ τής χρονολ. ΖΠΕ το AT
(κατά το) "Ετος. Ή εν σελ. 25 ύ π ' αριθ. 392 επιγραφή εδημοσιεύθη αυτόθι έχουσα
διαφοράς τινας - ο\ο^ deï' hua τ' έργα ηοιηνύοντα αντί' ΘΙΟΟΟΑΤΕΡΓΑ
Π01ΤΝΫ0ΝΤΑΙ. Τενχϋ-ων αντί τεύχοην' άλλα òanavij αντί δηίι δαπάνης.
Προς επί τούτοις δημοσιεύεται «"Arti 1708*.
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