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P. G. FOUYAS, Christianity and Mystery Religions in Conflict, 
Athens 1968, σσ. 173. 

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. 

Γ. ΜΛΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ, δ. φ. 
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Χ. Α. ΧΩΡΑ, Παναγιώτας Παπχζαφειρόπουλος, 'Ιερεύς καί Σχολάρχης 
Βυτίνης (1819—1908), Άθήνχι 1979, στ. 150. 

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. 
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Δια των πλουσίων αυτών στοιχείων καΐ των αυτούσιων αποσπασμάτων σχε
τικών κειμένων, χαρακτηριστικών ώρισμένων γεγονότων της περιόδου, ό συγγρα
φεύς ζωντανεύει τήν Νεοελληνικήν Έκκλησιαστικήν, και ώρισμένας περιοχάς της 
πολιτικής ιστορίας, εις τον χώρον των οποίων κινείται με πολλήν εύχέρειαν. 

Το βλον έργον είναι διηνθισμένον καταλλήλως δια σχετικών Γραφικών χωρίων, 
τα όποια του δίδουν περισσοτέραν ζωήν καΐ χάριν. 

Τάς δέκα πέντε πρώτας σελίδας του έργου καλύπτουν ό πρόλογος και τα εισα
γωγικά. Ακολουθεί ή ζωή καί ή δράσις του Παπαζαφειροπούλου είς πέντε κεφά
λαια με τήν έξης σειράν : α) τά νεανικά του χρόνια, β) το διδακτικόν του έργον, 
γ) το έκκλησιαστικόν του έργον, δ) το κοινωνικόν του έργον, καί ε) το συγγρα-
φικόν του έργον. Το έργον τελειώνει μέ χαρακτηρισμον του προσώπου, είς το 
όποιον αναφέρεται, καί κλείνει μέ παράρτημα, είς το όποιον περιλαμβάνονται έγ
γραφα της Βυτίνης κατά τήν ανωτέρω περίοδον καί εύρετήριον πραγμάτων καί 
ονομάτων. 

Ή εργασία έχει τον χαρακτήρα μιας άρτιας ιστορικής έρεύνης αναφερομένης 
οχι μόνον είς τά εκκλησιαστικά άλλα καί τά πολιτικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά 
καί ιστορικά γεγονότα του δήμου Νυμφασίας (Βυτίνης) κατά τήν περίοδον της 
ζωής του Παπαζαφειροπούλου, διότι καί κατάλληλος καί εξονυχιστική έρευνα τών 
πηγών γίνεται καί ευρεία χρήσις τών σχετικών βοηθημάτων τήν πλαισιώνει. 

Ό αναγνώστης τής εργασίας αυτής δέν θά γνωρίση μόνον μίαν πολυσχιδή προ
σωπικότητα τής εποχής, ή οποία έδρασε εις τήν «έλατόεσσαν Βυτίναν» άλλα καί 
θά διαφωτισθή περί τά εκκλησιαστικά καί πολιτικά πράγματα τής Βυτίνης, κατά 
τήν ανωτέρω περίοδον, καί γενικώτερον τής Ελλάδος. 

Ό Παναγιώτης Παπαζαφειρόπουλος είναι μία «σύνθετος ψυχή» μέ ποικιλίαν 
ενδιαφερόντων πού προσέφερε πολυειδεΐς πνευματικάς, κοινωνικάς καί πολιτικάς 
υπηρεσίας είς τήν Βυτίναν, «μυστικιστής, καί αγωνιστής ίεροφάντης κα5 πραγμα
τιστής, λόγιος καί ηγέτης μέ άδιοφιλονίκητα προσόντα», καθώς παρατηρεί ο συγ
γραφεύς είς τον χαρακτηρισμόν του καί καθώς δύναται νά διαπίστωση άμεσα 
ό αναγνώστης άπο τήν δλην έργασίαν. 

'Ιερεύς καί διδάσκαλος, ό Παπαζαφειρόπουλος δέν ήταν ένας απόκοσμος λευΐ-
της, άλλα ένας άφωσιωμένος είς το ιερόν καθήκον κληρικός, πού ζούσε κοντά είς 
το ποίμνιόν του καί συνεμερίζετο τάς δοκιμασίας, τάς αντιξοότητας καί τάς πι
κρίας τής ζωής του. "Ηξερε νά μένη «άθικτος άπο τήν ζωήν, άλλ' οχι ξένος προς 
αυτήν». Έγνώριζε «δτι του διδασκάλου το μεγαλεΐον μεγαλώνει οσο άνθρωπι-
νώτερος εμφανίζεται». 

Ώ ς διδάσκαλος ό Παπαζαφειρόπουλος «έγαλούχησε τήν άνισταμένην γ-ενεάν» 
είς έποχήν μεταβατικήν, «προήγαγε τήν παλαίφατον Σχολήν τής Βυτίνης, ήυ-
ξησε δια του κύρους του τους μαθητάς της, άναδιωργάνωσε καί έπλούτισε τήν 
βιβλιοθήκην της». 

Μέ τήν έργασίαν του αυτήν ό συγγραφεύς δέν προσέφερε μόνον πολύτιμον συμ-
βολήν είς τήν έρευναν τής καθόλου ελληνικής Εκκλησιαστικής ιστορίας, άλλα καί 
μίαν μαρτυρίαν τής προσφοράς τής Εκκλησίας είς τήν ζωήν τών ανθρώπων τής 
Νεωτέρας Ελλάδος δια τών αφανών άλλ' οχι άσημων εργατών της, όπως ήταν 
ό Παναγιώτης Παπαζαφειρόπουλος. Θά ήδυνάμεθα συνεπώς νά χαρακτηρίσωμεν 
τήν έργασίαν καί ώς μίαν όλοζώντανον παρουσίαν εις το έτος τής 'Ελληνικής 
Παραδόσεως, το όποιον έορτάζομεν εφέτος. 

Τά ελάχιστα σφάλματα πού παρατηρούνται εις τήν έργασίαν ασφαλώς Οά όφεί-
λωνται είς τυπογραφικά άβλεπτήματα καί συνεπώς θά εξαλειφθούν είς μίαν 
έπανέκδοσιν του έργου. 

Ν. ΒΟΛΙΩΤΗΣ 


