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Ή ανωτέρω εργασία αποτελεί διδακτορικήν διατριβήν του κ. II. Φούγια ύπο-
βληθεΐσαν εις το Πανεπιστήμιον του Manchester τον Ίούλιον του 1965. Άντι-
κείμενον της διατριβής αυτής είναι ή έρευνα και μελέτη των μαρτυριών (testimo
nia) των ευρισκομένων εις τά κείμενα τών χριστιανών απολογητών σχετικώς με 
τάς παγανιστικάς μυστηριακάς τελετουργίας, α'ίτινες έξηκολούθουν να υφίστανται 
καί κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνας. 

Εις το πρώτον κεφάλαιον (σσ. 27 57) εξετάζονται οι πρώιμοι χριστιανοί άπο-
λογηταί καί αϊ συναφείς πηγαί. Εις το δεύτερον (σσ. 58—71) επιχειρείται μία 
εμπεριστατωμένη άνάλυσις του δρου «μυστήριον». Εις το τρίτον (σσ. 72—85) 
παρουσιάζεται καί διερευνάται το διασωθέν γραπτον ύλικον το άφορων εις 
την Αίγυπτιακήν θρησκείαν. Τέλος εις το τέταρτον (σσ. 86—101), το πέμπτον 
(σσ. 102—129) καί έκτον (σσ 130—143) μελετώνται αντιστοίχως αϊ μαρτυρίαι αϊ 
σχετιζόμεναι με την Άσιατικήν, την Έλληνικήν καί Ρωμαϊκήν θρησκευτικήν καί 
λατρευτικήν πραγματικότητα. Ή εργασία συνοδεύεται ύπο συνοπτικών συμπερα
σμάτων κατά κεφάλαιον, διαφωτιστικών επιμέτρων καί κατατοπιστικών πινάκων, 
ως καί υπό πλουσιωτάτης βιβλιογραφίας. 

Ή διατριβή του κ. Φούγια αποκαλύπτει δτι ή ιδιαιτέρα συμβολή τών χριστια
νών απολογητών εν προκειμένω συνίσταται κυρίως εις τήν προβολήν εκείνων εϊ-
δικώτερον τών σημείων τών παγανιστικών μυστηριακών τελετουργιών, εις τα 
όποια υπάρχει διαφορά με το άνάλογον χριστιανικον τελετουργικόν, γεγονός Οπερ 
έπέσυρεν άλλωστε καί τήν εΰλογον πολεμικήν των. Εις τα γραπτά τών απολο
γητών επισημαίνονται πράγματι εκείνα ι μόνον αϊ απόψεις τών ειδωλολατρικών 
θρησκειών, α'ίτινες άπετέλουν πρόσκομμα εις τήν άνάπτυξιν καί πρόοδον του χρι
στιανισμού. "Οσον Ομως καί εάν αϊ απόψεις αύται προβάλλονται ύπο τών χρι
στιανών απολογητών αποκλειστικώς δια νά καταπολεμηθούν, δέν παύουν να είναι 
πολύτιμοι μαρτυρίαι δια τήν διερεύνησιν τών παγανιστικών τελετουργιών, αϊ όποΐαι 
ήσκησαν σημαντικήν έπίδρασιν επί της διαμορφώσεως καί εξελίξεως της χριστια
νικής τελετουργικής καί τών χριστιανικών μυστηρίων. 

Ή εργασία του κ. Φούγια, κατηρτισμένγ) μέ ύποδειγματικήν έπιστημονικήν 
μεθοδολογίαν καί πλήρη γνώσιν τών πηγών καί της σχετικής βιβλιογραφίας, απο
τελεί άξιόλογον συμβολήν εις τήν ερευναν τών παγανιστικών θρησκειών μέτω 
τών απολογητικών κειμένων. 
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Ό εμβριθής συγγραφεύς, γνωστός καί άπο άλλα παρόμοια έ'ργα του, δίδει εις 
το τελευταΐον εσχάτως κυκλοφορηθέν βιβλίον του άνάγλυφον τήν προσωπικότητα 
τοϋ Ιερέως καί σχολάρχου τής Βυτίνης, Παναγιώτου Παπαζαφειροπούλου, 

Πηγαί τής ανωτέρω έρεύνη- είναι το άρχεΐον του Παπαζαφειροπούλου, το 
όποιον ό συγγραφεύς ήρεύνησε μέ ύπομονήν καί έπιμέλειαν, δια να άντληση εξ 
αύτοΰ το πλούσ.ον ύλ'κόν, το όποιον απετέλεσε τήν βάσιν τής συγγραφής. 

Περαιτέρω το αυθεντικών αυτό ύλίκον τών πηγών πλαισιουται ύπο πλείστων 
ιστορικών στοιχείων τής περιόδου, κατά τήν οποίαν έζησε ό ιερεύς καί σχολάρ
χης Βυτίνης Παναγιώτης Παπαζαφειρόπουλος (1819—1908), περιόδου κρισίμου 
καί πολυκύμαντου τής Νεοελληνικής 'Ιστορίας. 


