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έργων του Λ. άπο τάς εκδόσεις 'Ελευθερουδάκη, Ζαχαροπούλου, Παπύρου, Ελλη
νικού 'Εκδοτικού "Οργανισμού - δσον και τήν ξένην, κατά το μέγιστον μέρος αυ
τής, την οποίαν καΐ παραθέτει εις το τέλος του βιβλίου. "Εχει προγενεστέρως 
(ι965) δημοσιεύσει τήν έργασίαν « Ή σάτιρα στην αρχαία ελληνική και λατινική 
λογοτεχνία» καΐ είναι επαρκώς προετοιμασμένος διά τήν ορθήν τοποθέτησιν του 
μεγάλου σατιρικού. Θέτει υπό ελεγχον τάς διατυπωθείσας διά τον Σαμοσατέα και 
τήν άξίαν της προσφοράς του επικρίσεις καί εύστοχεΐ εις τήν έξαγωγήν αποδε
κτών πορισμάτων διά τήν ορθήν έκτίμησιν αυτής. 'Επιδεικνύει σεμνότητα και με-
τριοπάθειαν κατά τήν άντίκρουσιν αντιθέτων απόψεων πού διετυπώθησαν από κο
ρυφαίους ξένους κριτικούς. Εκφράζεται μέ τρόπον άπλουν, χρησιμοποιεί αποσπά
σματα εκ του πρωτοτύπου ή δοκίμων μεταφράσεων καί είναι προσιτός εις πάντα 
ένδιαφερόμενον διά το θέμα. Ή μονογραφία του κ. Β. Π. είναι, πράγματι, μία 
σπουδαιότατη συμβολή εις τήν μελέτην της εποχής, της ζωής καί του έργου του 
ενός άπο τους τρεις μεγάλους πού έλαμψαν είς το έλληνικον στερέωμα κατά το 
λυκόφως του αρχαίου βίου καί της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. 

Π. Χ. ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗΣ 
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ΠΑΝ. Κ. ΒΛΑΧΟΤ, Ευγένιος ό Αιτωλός καί το φερώνυμον Έλληνομου-

σεΐον, 'Αθήναι 1976, σχ. 8 σελ. 300 (μετά φωτογραφικού παραρτήματος). 

Του πονήματος τούτου αϊ 86 πρώται σελίδες αναφέρονται εις τον Εύγένιον Αί-
τωλόν, το δέ ύπόλοιπον άφορφ είς τά ύστερογενή ιδρύματα τά προς τιμήν του Ευ
γενίου ίδρυθέντα είς τήν Αίτωλικήν περιοχήν. 'Η παρούσα κρίσις αναφέρεται είς 
το Α' μέρος του δλου βιβλίου το άφορων είς τήν έξεικόντισιν του βίου καί της 
δράσεως του λογίου ιερομόναχου, ζήσαντος καί δράσαντος κατά τά έ'τη της στυγνής 
Τουρκοκρατίας 1595—1682. 

Ό συγγραφεύς βιογραφεί τον ίερολογιώτατον Διδάσκαλον τούτον του Γένους 
κατά τρόπον λιτον μεν άλλα περιέχοντα έκπληκτικήν ένάργειαν, οφειλομένην το μεν 
είς το λόγιον καί κομψον ΰφος του συγγραφέως το μεστον Γραφικών ρήσεων, το 
δε είς τήν ένίσχυσιν της διηγήσεώς του δι' αποσπασμάτων εκ κειμένων ή επιστο
λών του Ευγενίου είλημμένων έκ τής άφθονου πνευματικής παραγωγής του. Ή 
επιλογή τών παρατιθεμένων κειμένων διαφωτίζει εντόνως έκ πρώτης πηγής τήν 
διήγησιν τών περιπετειών του βίου, τών σπουδών, τών ταξιδίων, τών Ίδρυθέντων 
ύπ' αύτοΰ σχολείων καί δίδει πιστήν εικόνα του ήθους, τής ακλόνητου πίστεως του 
Ευγενίου διά τήν παιδείαν καί τής πλουσιωτάτης παιδευτικής αύτου ακτινοβολίας 
είς τήν Δυτικήν Ελλάδα καί επί το "Εθνος όλόκληρον. 

' Ο συγγραφεύς πείθει 6τι ό Ευγένιος ύπήρξεν έκ τών σπουδαιότερων μορφών 
τής δούλης Πατρίδος, μέγας Διδάσκαλος του Γένους, ό πρώτος σημαντικός πρα-
γματοποιος τής εκπαιδευτικής μεταρρυθμίσεως του 'Ιερεμίου Β' του 1583. 'Ορθώς 
τονίζει τήν σημασίαν του Ευγενίου διά τήν παιδείαν του "Εθνους ό σ. καί υπεν
θυμίζει οτι αυτός ύπήρξεν ό διά τών μαθητών του πυρσεύσας τήν ψυχήν του μετα
γενεστέρου μεγάλου συμπολίτου του καί παιδευτου του "Εθνους Κοσμά του Αιτωλού. 

Το βιογράφημα είναι άπο τά επιτυχέστερα του είδους του μέ καταφανή τήν 
έσωτερικήν του δύναμιν, τήν σαφήνειαν, τήν πειστικότητα καί τήν άριστοτεχνι-
κήν διατύπωσιν. 
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