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Μελίτων Καράς, Ή νήσος Ίμβρος. Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν 
ιστορίαν της, Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν 'Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 
1987. Σχ. 25 x 18, σσ. 492.

Ό αρχιμανδρίτης Μελίτων Καράς, άρχιγραμματεύς σήμερα τής 'Αγίας 
καί 'Ιερός Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ετοίμασε διδακτορική 
διατριβή, πού υπέβαλε στο Τμήμα Ποιμαντικής καί Θεολογικής Σχολής τού 
Α.Π.Θ. Ή διατριβή δημοσιεύεται στή σειρά των Άναλέκτων Βλατάδων, άρ. 
48, τού Π.Ι.Π.Μ. πού διευθύνει ό καθηγητής Π. Κ. Χρήστου. Θέμα τής 
διατριβής ή νήσος ’Ίμβρος, με ύπότιτλο «συμβολή είς τήν εκκλησιαστικήν 
ιστορίαν της».

Πρόκειται για μιά ογκώδη δημοσίευση πού διαιρείται σέ τέσσερα μεγάλα 
κεφάλαια:

Α. 'Ιστορικά περί ’Ίμβρου (σσ. 17-69). Περιλαμβάνει τήν ονομασία τής 
νήσου, τά τοπογραφικά καί τήν ιστορία της άπό τούς αρχαίους χρόνους 
μέχρι σήμερα.

Β. Έμφάνισις καί έξέλιξις τού Χριστιανισμού έν ’Ίμβρφ (σσ. 71-107). 
Άναφέρεται στις θρησκευτικές δοξασίες πού ιστορικά ή άρχαιολογικά φαί
νεται ότι κυριαρχούν πριν άπό τόν Χριστιανισμό στήν ’Ίμβρο (καταγράφον
ται καί οί επιγραφές τής εποχής πού σώζονται σ’ αύτήν) καί πού σημειώνον
ται ώς προϋποθέσεις ευνοϊκές γιά τήν εμφάνιση τού Χριστιανισμού στή 
νήσο καί τή διάδοσή του, καί άρχίζει ή άνάπτυξη τής ιστορίας τής Εκκλη
σίας τής Τμβρου, μέσα στις άντικειμενικές θεωρήσεις της, πού γιά πολλούς 
αιώνες τήν κρατούν «άσημη» καί «άπομεμονωμένη», άφοΰ ή άνύψωσή της σέ 
αυτοτελή άρχιεπισκοπή πραγματοποιείται μόλις τόν ιδ' αίώνα καί είς τήν 
τάξιν τής μητροπόλεως τόν επόμενο αιώνα. Τόν ιθ' καί κ' αίώνα ώστόσο 
έπισημαίνεται κάποια άκμή στά έκκλησιαστικά πράγματα τής ’Ίμβρου.

Γ. Ή επαρχία ’Ίμβρου (σσ. 109-208). Συνεχίζεται καί ολοκληρώνεται ή 
έκκλησιαστική ιστορία τής ’Ίμβρου. Πιό συγκεκριμένα, μελετάται ή θέση 
τής μητροπόλεως στά τακτικά καί τά συνταγμάτια, ή εξέλιξη τής τάξεως καί 
τού τίτλου της, ή τύχη τής έδρας της, τά οικονομικά τής έπαρχίας, σέ συνδυ
ασμό μέ τήν προσάρτηση τών νήσων Τενέδου καί Σαμοθράκης στήν επαρχία 
Τμβρου, καί τέλος κατατίθεται καί ό επισκοπικός κατάλογος τής Εκκλησί
ας.

Δ. Πνευματική καί εκπαιδευτική κληρονομιά έν ’Ίμβριρ (σσ. 209-334). 
Μέ βάση τήν άρχή ότι ή ελληνική Εκκλησία στεκόταν, ώς πριν άπό λίγο 
τουλάχιστον, τό πλαίσιο μέσα στό όποιο κινείται καί άναπτύσσεται ό θρη
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σκευτικός βίος αλλά καί ή παιδεία καί τα γράμματα του ελληνισμού, στο 
κεφάλαιο αύτό ώς εκφράσεις του θρησκευτικού βίου παρουσιάζονται τά μο
ναστήρια, οί ένοριακοί ναοί, τά έξωκκλήσια, τά ήθη καί τά έθιμα, καί ώς 
στοιχεία παιδείας καί γραμμάτων ή ιστορία τής εκπαίδευσης, τά σχολικά 
κτήρια, οί προσωπικότητες τής Ίμβρου, τά ευαγή ιδρύματα, τά σωματεία 
εκτός τής νήσου καί ό ίμβριακός τύπος.

Τήν εργασία συμπληρώνουν, ώς παράρτημά της, έξι ομάδες άνέκδοτου 
άρχειακοΰ υλικού κατάλληλα υπομνηματισμένου:

Α. Κανονισμοί (σσ. 337-354), όπου άναφέρεται ό δημοσιευμένος τό 1909 
Κανονισμός τής ’Επαρχίας Ίμβρου καί ό άνέκδοτος μάλλον διοικητικός 
κανονισμός τής κοινότητας Σχοινουδίου καθώς καί τό νομοσχέδιο τής κοινό
τητας Παναγίας περί «μνηστείας».

Β. Έγγραφα εκπαιδευτικά (σσ. 355-383), όπου δημοσιεύονται «διαφωτι- 
στικά τής όλης εκπαιδευτικής καταστάσεως τής νήσου».

Γ. Έγγραφα διοικητικά (σσ. 385-392), όπου δίδεται ό τουρκικός νόμος 
περί τής τοπικής διοικήσεως των νήσων Ίμβρου καί Τενέδου (Ν. 1151/ 20.7. 
1927).

Δ. Έγγραφα κτηματολογίου, φορολογικά καί οικονομικά (σσ. 393-429).
Ε. Έγγραφα καταστάσεων μητροπολιτών (σσ. 430-449), όπου δημοσιεύ

ονται τά βεράτια τού Ίμβρου Νεοφύτου Γ' (1836-1853) καί τού Νικηφόρου 
Γλυκά (1873-1881). Καί

ΣΤ. Έγγραφα δημογραφικά (σσ. 450-452).
Ό άναγνώστης τής διατριβής καταλαβαίνει άπό τις πρώτες κιόλας σελί

δες της ότι ό συγγραφέας κινήθηκε μέσα σ’ ένα ύλικό, αρχειακό ή έντυπο, 
πού δεν καλύπτει όλη τήν υπό μελέτη χρονική περίοδο- παρέχει ώστόσο 
στον μελετητή πλήθος άπό πληροφορίες, όχι πάντοτε πρώτης διαλογής. 
Φαίνεται εξάλλου ή άνεση τού συγγραφέα μέ τήν οποία διερευνά τό νεότερο 
αρχειακό υλικό τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, τών ίμβριακών κοινοτή
των κ.ά. Στάθηκε ώστόσο άτυχος στήν ερευνά του, διότι ό,τι δημοσιεύεται 
ώς ανέκδοτο έχει έμμεση σχέση μέ τήν εκκλησιαστική ιστορία τής νήσου 
Ίμβρου.

Έχω τήν εντύπωση ότι ό συγγραφέας κατά τήν εκπόνηση τής διατριβής 
του δεν καθόρισε μέ άπόλυτη ορθότητα τήν έκταση τής ιστορίας του. Κατα
λαβαίνω πολύ καλά ότι αύτό πού βαραίνει στήν εκτίμηση τής όλης συγγρα
φής είναι τό αίσθημα πώς πρέπει νά διασωθεί ένας «άνεπιστρεπτί παρερχό- 
μενος μοναδικός θησαυρός όμογενειακής κληρονομιάς καί παραδόσεως», 
όπως, Ίμβριος ό ίδιος, μέ πολύ πόνο σημειώνέι στον πρόλογό του (σ. 9)- γι’ 
αύτό καί έδωσε τόσο εύρος χρονικό στήν ιστορία του, αρχίζοντας άπό τούς 
άρχαίους χρόνους. Δέν φαίνεται όμως νά στοχεύει σέ μιά ιστορία τής νήσου 
γενική, πού δέν θά ήταν ίσως καί πολύ ενδιαφέρουσα, άφοΰ αύτή βιβλιογρα
φικά μάλλον έχει καλυφθεί. Σωστά λοιπόν προκρίνει τήν εκκλησιαστική 
ιστορία, όμως γνωρίζει ό ίδιος πολύ καλά ότι αύτή, στις μέρες μας, σέ ό,τι
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άφορά τουλάχιστον τήν περίοδο μετά τή συνθήκη τής Λωζάννης, δεν μπορεί 
άκόμη να γραφεί, γιατί είναι βαριά ή σκιά των τελευταίων κρατικών διοικη
τικών μέτρων τών Τούρκων καί άκόμη γιατί ένας άπό τούς πρωταγωνιστές 
τής περιόδου αυτής, ό μητροπολίτης γέρων Χαλκηδόνος Μελίτων, «γέρον
τας» τού συγγραφέα, δεν έχει κριθεΐ ιστορικά ώς μητροπολίτης Τμβρου. 
Φαίνεται άλλωστε ότι ό συγγραφέας είναι άπό τά πράγματα υποχρεωμένος 
νά αντιμετωπίζει σε κάθε κεφάλαιο τής ιστορίας του τήν παρουσία του πνευ
ματικού του πατρός. Δεν πέτυχε όμως νά άποφύγει, κατά τήν όλη έκθεση τών 
γεγονότων, ενδείξεις καί εκφράσεις άφοσίωσης βαθύτατης, πού, ένώ είναι 
άπόλυτα δικαιολογημένη άνθρώπινα, δυσχεραίνει ώστόσο τήν τήρηση τής 
άπαραίτητης κριτικής άπόστασης πού επιβάλλεται σε κάθε συγγραφέα. Γε
νικότερα νομίζω ότι άρκετό άπό τό δημοσιευόμενο υλικό θά έπρεπε νά είχε 
παραλεκρθεΐ, γιατί, ένώ δεν προσθέτει τίποτε τό ιστορικά νέο, βαραίνει στήν 
όλη συγγραφή καί τήν καθιστά απρόσωπη. Τελικά, νομίζω ότι ό χαρακτή
ρας μιας διδακτορικής διατριβής δεν δικαιολογεί αύτή τήν εύρύτητα.

Ό άναγνώστης εντυπωσιάζεται άκόμη άπό τήν όλη άξιολόγηση τού μη
τροπολίτου Τμβρου ’Ιακώβου Παπαπαϊσίου (1926-1950). Δέν άμφισβητώ 
καθόλου τήν χρέωση στον ιεράρχη αυτόν τού «ειδικού γραφείου προνοίας έν 
Σχοινουδίω Τμβρου», όμως δέν άναφέρονται οί λόγοι τής καθυστερημένης 
κατά τέσσερα χρόνια άφιξής του στή μητρόπολή του καί ούτε άναφέρεται ό 
έκτοπισμός του τό 1943 στήν Προύσα, μαζί με τόν Χαλκηδόνος τότε Μάξι- 
μο, τόν μετέπειτα οικουμενικό πατριάρχη, γιά τρεις περίπου μήνες, ώστε νά 
σχηματίζονται εντυπώσεις πού είμαι βέβαιος ότι βρίσκονται έξω άπό τούς 
στόχους τής συγγραφής. Τό σχετικό με τήν άρχιερατεία τού Ιακώβου Αρ
χειακό υλικό φαίνεται ότι είναι πενιχρό, όμως διερωτώμαι αν ό συγγραφέας 
άποζήτησε νά έχει γιά τόν ιεράρχη «προσωπικές άφηγήσεις είδότων τά πρά
γματα Τμβρίων».

Στή συγγραφή βιογραφιών πιστεύω ότι συνεχίζεται άκόμη ή παλιά άρχή, 
κατά τήν όποια, έφόσον ό βιογραφούμενος βρίσκεται στή ζωή, πρέπει νά 
άποφεύγονται άξιολογήσεις κατηγορηματικές καί οριστικές. 'Η άρχή αύτή 
στήν ιστορία τής Τμβρου δέν φαίνεται νά τηρήθηκε μέ τή δέουσα σχολα
στικότητα σ’ όλες τίς περιπτώσεις βιογραφιών.

Οί παρατηρήσεις αύτές δέν στοχεύουν στή μείωση τής άξίας τής συγ
γραφής τού άρχιμανδρίτη Μελίτωνος Καρά. ’Άλλωστε οί κριτικές μου επι
σημάνσεις άποτελοΰν μόνιμο καί γνωστό προβληματισμό όσων άσχολοΰν- 
ται μέ παρεμφερή θέματα καί είναι γνωστό σχετικά ότι καί οί δύο άπόψεις 
έχουν μεγάλο άριθμό ύποστηρικτών. Άν δέν έπρόκειτο γιά εναίσιμο διατρι
βή, θά μπορούσε νά επαινεθεί άνεπιφύλακτα ώς έργο πού συμβάλλει ξεχωρι
στά στήν ιστορία τής Τμβρου.

Πρέπει νά σημειωθεί έξάλλου ότι ή εργασία τού άρχιμανδρίτη Μελίτω
νος Καρά έχει γραφεί μέ τρόπο επιστημονικά άρτιο καί βιβλιογραφικά τεκ
μηριωμένο. Γιά όσους έχουν τή δυνατότητα νά παρακολουθούν άπό κοντά τά
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δημοσιεύματα των κληρικών του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι 
χαίρουν με τήν παρουσία τού νέου συγγραφέα καί πιστεύουν ότι ή πορεία 
του υπόσχεται πολλά.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΤ. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ

Γεώργιος Δ. Μεταλληνός καί Βαρβάρα Καλογεροπούλου-Μεταλληνοϋ, 
Άρχεϊον τής Θεολογικής Σχολής τής Μεγάλης του Χρίστου ’Εκκλησίας 
- Ίεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης — Σχολαρχία Μητροπολίτου Σταυρου- 
πόλεως Κωνσταντίνου (Τυπάλδου- Ίακωβάτου) 1844-1864. Τόμος Α': Γράμ
ματα πατριαρχικά καί άπαντήσεις σχολαρχίας. Αθήνα 1985. Σχ. 24 x 17, σσ. 
320. Τόμος Β ' : Γράμματα τής Εφορίας, άπαντήσεις τής σχολαρχίας, εισιτή
ρια καί έγγυητικά. ’Αθήνα 1987. Σχ. 24 x 17, σσ. 736.

Ό πλούτος τού άρχείου των αδελφών Τυπάλδων-Ίακωβάτων, πού βρί
σκεται στό Ληξούρι, είναι γνωστός άπό παλιά. ’Από τό 1963 όμως ερευνητές 
τού EIE τού ΚΝΕ άναφέρονται έμμεσα σ’ αύτό, καθώς δημοσιεύουν άπό τή 
βιβλιοθήκη τών άδελφών Τυπάλδων-Ίακωβάτων προσθήκες στήν Ελληνι
κή Βιβλιογραφία 1800-1863. Τό 1970 ό καθηγητής Κ. Γ. Μπόνης δημοσιεύει 
περιληπτικό κατάλογο τών χειρογράφων τού άρχείου, πού περιορίζεται μό
νο στά χειρόγραφα, φυλλάδια καί τούς κώδικες. 'Υπογραμμίζει ώστόσο ιδι
αίτερα τή σημασία πού έχει τό καταλογογραφούμενο υλικό γιά τή μελέτη 
τού έργου καί τής προσωπικότητας τού Κωνσταντίνου Τυπάλδου-Ίακωβά- 
του, πρώτου σχολάρχου τής Θεολογικής Σχολής Χάλκης (1844-1864).

Τά λυτά έγγραφα πού περιέχονται στό αρχείο έπισημαίνονται μέ ιδιαίτε
ρη προσοχή άπό τό ζεύγος Μεταλληνοΰ τό καλοκαίρι τού 1966 καί σ’ αύτό 
οφείλεται ή ταξινόμηση καί ή αξιολόγησή τους. Στήν προσπάθεια αύτή τό 
υλικό πού άναφέρεται στον Κωνσταντίνο Τυπάλδο-Ίακωβάτο άποδεικνύε- 
ται ότι είναι τό πιο πλούσιο καί τό πιό άξιόλογο, γιατί περιλαμβάνει τίς 
διδακτικές του σημειώσεις, τά σημειώματά του ώς σχολάρχου τής Θεολογι
κής Σχολής Χάλκης, άλλα καί τά άποσημειώματά του, όπως καί τό αρχείο 
τής Σχολής, πού άναφέρεται στά πρώτα είκοσι χρόνια τής ιστορίας της. 
Είναι φανερό δηλαδή, ότι ή ιστορία τής Θεολογικής Σχολής Χάλκης είναι 
αύτή πού άποτυπώνεται στό αρχειακό αύτό ύλικό, γι’ αύτό καί τό ζεύγος 
Μεταλληνοΰ προγραμμάτισε να δημοσιεύσει όλο αύτό τό άνέκδοτο ύλικό σέ 
τέσσερις τόμους, ώς αρχείο τής Θεολογικής Σχολής τής Μεγάλης τού Χρι
στού ’Εκκλησίας μέ βάση τό έξής σχέδιο:

Τόμος Α. Γράμματα πατριαρχικά καί άπαντήσεις τής σχολαρχίας.
Τόμος Β. Γράμματα τής εφορίας, άπαντήσεις τής σχολαρχίας, εισιτήρια 

καί έγγυητικά.
Τόμος Γ. Γράμματα επισκοπικά καί άλλων κληρικών καί λαϊκών προς 

τον σχολάρχη καί άπαντήσεις του τελευταίου.
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