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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Μνήμη Μητροπολίτου Ίκονίου Ιακώβου, ’Αθήνα: Εστία Θεολόγων Χάλ
κης, 1984, σ. 531.

Ό συλλογικός τόμος μέ τόν όποιο άποτίεται ή επιβεβλημένη τιμή στή 
μνήμη του μητροπολίτη Ίκονίου ’Ιακώβου, άποτελεϊ σημαντικό πνευμα
τικό γεγονός, πρώτο διότι συνιστά μνημείο στήν προσφορά του διακεκρι
μένου ίεράρχη, πού διακόνησε τήν έκκλησία ώς κορυφαίο διοικητικό 
στέλεχος καί σχολάρχης τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης (1951- 
1955), καί δεύτερο διότι στις σελίδες του συγκεντρώνονται αξιόλογες 
έπιστημονικές συμβολές, ιδίως στό χώρο τής θεολογίας άλλά καί τής 
ιστορίας τής έκκλησίας καί τής παιδείας. Ειδικότερα γιά όσους άσχο- 
λούνται μέ τή μελέτη τής ιστορίας καί τού πνευματικού βίου τού Μικρα
σιατικού ελληνισμού, ή έκδοση αύτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ένδιαφέρον 
γιά δύο λόγους: πρώτο, λόγω τής άμεσης ένταξης πολλών έργασιών στό 
χώρο τών Μικρασιατικών σπουδών καί δεύτερο έπειδή ή σύνθεση τού 
σώματος τών συγγραφέων τού τόμου άποτυπώνει ένα πνευματικό γεγονός, 
πού άξίζει νά συγκροτήσει τήν προσοχή μας. Οί συγγραφείς τού τόμου 
δέν άποτελοΰν μόνο στό σύνολό τους σχεδόν άποφοίτους τής Θεολογικής 
Σχολής τής Χάλκης, άποδεικνύοντας έμπρακτα τή συμβολή τού ιδρύμα
τος στήν πνευματική ζωή τής έκκλησίας, πού παραμένει άκόμη αισθητή. 
Μεταξύ τους συγκαταλέγονται πλεΐστοι λόγιοι ιεράρχες καί κληρικοί καί 
λαϊκοί έπιστήμονες τού Οικουμενικού θρόνου, πού διακονοΰν στήν έδρα 
της τήν Μεγάλη ’Εκκλησία. Τό στοιχείο αύτό δέν πρέπει νά παραμείνει 
άσχολίαστο. Ή έκδοση είς μνήμην τού Ίκονίου Ιακώβου έρχεται νά μάς 
θυμίσει ότι ή πνευματική παράδοση τού Φαναριού είναι ζωντανή καί συν
εχίζεται, παρ’ όλες τίς άντιξοότητες, μέ άρκετή ικμάδα. 'Η χορεία τών 
λογίων ιεραρχών τής ένδημούσης συνόδου τού Οικουμενικού Πατριαρ
χείου, πού συνέβαλαν άπό τό Φανάρι μέ συγγραφικά πονήματα στή συγ
κρότηση τού τόμου άποτελοΰν τούς κληρονόμους καί συνεχιστές τής 
παράδοσης τών λογάδων τού γένους. ’Αποτελούν στήν πραγματικότητα 
τήν πιό πρόσφατη πνευματική γενεά αύτής τής παράδοσης. Ή θεματολο
γία, τό περιεχόμενο καί τό γενικότερο πνεύμα τών συμβολών πού άπαρτί- 
ζουν τόν τόμο έξ άλλου μαρτυρούν αξιόλογη άνανέωση τής θεολογικής 
σκέψης στό κλίμα τού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Σέ άντίθεση 
μέ τήν άποστέωση τής άκαδημαϊκής θεολογίας καί τής έκκλησιαστικής
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σκέψης στον χώρο τής Έλλαδικής έκκλησίας, οί θεολογικοί κύκλοι καί 
τα επιστημονικά στελέχη πού πλαισιώνουν τον Οικουμενικό θρόνο φαί
νονται νά συλλαμβάνουν καί ν’ άνταποκρίνονται άποτελεσματικά στό 
πνεύμα τών καιρών. Μία διαπίστωση συνεπώς είναι έπιβεβλημένη: ή άπί- 
σχνανση τών άριθμών καί τά πολυποίκιλα προσκόμματα, πού οί πολιτικές 
σκοπιμότητες παρεμβάλλουν στήν επιτέλεση τού πνευματικού έργου τού 
Οικουμενικού θρόνου στήν ιστορική του έδρα, δέν έχουν συντελέσει στήν 
άναστολή τού πνευματικού βίου τής Μεγάλης Έκκλησίας. "Αν καί τό 
σημείωμα αύτό δέν προτίθεται νά κρίνει τις θεολογικοΰ περιεχομένου έρ- 
γασίες τού τόμου, έγχείρημα γιά τό όποϊο ό συντάκτης του είναι άναρμό- 
διος, δέν μπορεί νά μήν έξάρει τό σημαντικό ιστορικό γεγονός τής έπι βί
ωσης καί άνανέωσης τής πνευματικής παράδοσης τού Φαναριού.

'Ως προς τις ιστορικού περιεχομένου έργασίες τού τόμου ιδιαίτερα ση
μαντικές γιά τήν προώθηση τών Μικρασιατικών σπουδών είναι οί συμβο
λές τού καθηγητή τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης Βασιλείου Σταυ- 
ρίδη γιά τή μητρόπολη Ίκονίου καί τού μητροπολίτη Πέργης Ευαγγέλου 
γιά τίς σχέσεις τών μητροπόλεων Ίκονίου καί Πέργης. Ή άναστήλωση 
τής ιστορίας τής μητροπόλεως Ίκονίου από τούς άποστολικούς χρόνους 
μέχρι τού τελευταίου μητροπολίτη της Ιακώβου (1950-1965) καί ή συν
αγωγή τής σχετικής βιβλιογραφίας άποτελούν άξιόλογη προσφορά τού 
καθηγητή Βασιλείου Σταυρίδη. Ή μελέτη συμβάλλει έπαγωγικά στή δι- 
ερεύνηση τού πολλαπλά σημαντικού θέματος τής έκκλησιαστικής ιστο
ρίας τής Μικρός Ασίας. Στή βιβλιογραφία θά ήταν χρήσιμο νά προστε
θεί καί τό έργο τού William Martin Leake, Journal of a tour in Asia Mi
nor, Λονδίνο 1824, τό όποιο περιέχει μιά σημαντική πρωτογενή μαρτυρία 
γιά τήν κατάσταση τής μητροπόλεως Ίκονίου άκριβώς στις άρχές τού 
ΙΘ' αιώνα. Ή μελέτη τών σχέσεων τών μητροπόλεων Πισιδίας, Ίκονίου 
καί Πέργης, πού έπιχειρεΐ ό μητροπολίτης Πέργης Ευάγγελος, φωτίζει 
όρισμένες πλευρές τής έκκλησιαστικής ιστορίας τής Κεντρικής καί Νό
τιας Μικρασίας κατά τούς σκοτεινούς αιώνες τής όψιμης Βυζαντινής 
έποχής καί τής πρώιμης Τουρκοκρατίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν έπί- 
σης οί συμβολές τού μητροπολίτη Έλενουπόλεως Αθανασίου, γιά τόν 
άγνωστο άγιογράφο τού τέλους τού ΙΘ' αιώνα Διακο-Προκόπιο καί τά 
έργα του στούς ναούς τής μητροπόλεως Χαλκηδόνος, καί τού ύπογραμμα- 
τέως τής Ίεράς Συνόδου τής Μεγάλης Έκκλησίας διακόνου Ιακώβου 
Σωφρονιάδη γιά τήν οργάνωση καί λειτουργία τού γραφείου τής Ίεράς 
Συνόδου τού Οικουμενικού Πατριαρχείου. Καί οί δύο μελέτες άποκαλύ- 
πτουν ένδιαφέρουσες καί σημαντικές πτυχές τού έσωτερικοΰ βίου τής έκ
κλησίας. Οί έξωτερικές σχέσεις τής Μεγάλης Έκκλησίας έπίσης συγκεν
τρώνουν τό ένδιαφέρον τών συγγραφέων τού τόμου. Ό μητροπολίτης Φι-
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λαδελφείας Βαρθολομαίος μελετά τή θέση τοϋ Οικουμενικού Πατριαρ
χείου στό έλληνικό σύνταγμα καί στον καταστατικό χάρτη τής Εκκλη
σίας τής Ελλάδος, διευκρινίζοντας τή νομική καί νομοκανονική βάση 
πολλών διεκκλησιαστικών ζητημάτων. 'Ο μητροπολίτης Καρθαγένης 
Παρθένιος μελετά τις σχέσεις τών δύο πρεσβυγενών πατριαρχείων Κων
σταντινουπόλεως καί ’Αλεξάνδρειάς μέσα άπό τό πρίσμα τής δραστηριό
τητας τοΰ Ίκονίου ’Ιακώβου ώς άρχιγραμματέα τής Συνόδου τό 1949. 'Ο 
πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Τσέτσης τέλος μελετά τήν άκτινοβολία τής 
σύγχρονης ’Ορθοδοξίας εξετάζοντας τήν ορθόδοξη παρουσία στό Παγ
κόσμιο Συμβούλιο ’Εκκλησιών, όπου είναι αισθητός ό ρόλος τού Οίκου- 
μενικοϋ Πατριαρχείου.

’Εκτός άπό τίς συμβολές στήν ιστορία τής ’Εκκλησίας, ό τόμος περι
έχει καί μία σημαντική μελέτη πού άναφέρεται στήν Ιστορία τής παιδείας 
τοϋ γένους. Πρόκειται γιά τήν έκδοση άπό τόν άρχιμανδρίτη Ναυκράτιο 
Τσουλκανάκη δεκαπέντε έπιστολών τοϋ ’Ιακώβου Μάνα τοϋ ’Αργείου 
προς τόν διδάσκαλο τής Πάτμου Μακάριο Καλόγερό άπό χειρόγραφα τής 
Μονής Ίωάννου Θεολόγου τής Πάτμου καί τής Μονής Παναγίας Όλυμ- 
πιωτίσσης τής ’Ελασσόνας. Οί επιστολές τοϋ ’Ιακώβου Μάνα προσθέτουν 
μια σημαντική διάσταση στις γνώσεις μας γιά τήν άκτινοβολία τής σχο
λής τής Πάτμου στον πνευματικό κόσμο τής έλληνικής ’Ανατολής κατά 
τίς πρώτες δεκαετίες τοϋ δέκατου όγδοου αΙώνα. ’Επιπλέον συν- 
ιστοΰν ένδιαφέρουσα μαρτυρία γιά τόν ψυχολογικό κόσμο καί τις άξιες 
τών λογίων τής έποχής καθώς καί γιά τίς φροντίδες τής καθημερινής τους 
ζωής. Τέλος περιέχουν άναφορές καί πληροφορίες γιά σημαντικά ζητή
ματα τοϋ πνευματικού βίου τής έποχής, όπως τό έπεισόδιο τοϋ Μεθοδίου 
’Ανθρακίτη (επιστολή άρ. 6, 1 Δεκεμβρίου 1723).

Ό μελετητής τής έκδοσης θά είχε πολλά νά έπισημάνει γιά τή χρησι
μότητα όσων έργασιών άναφέρθηκαν εδώ άλλά καί τών ύπολοίπων, πού 
συναπαρτίζουν τόν τόμο, γιά τήν κατανόηση τής ιστορικής πορείας καί 
τοϋ σύγχρονου πνευματικού βίου τής Μεγάλης ’Εκκλησίας. ’Αντί άλλου 
καταληκτηρίου σχολίου όμως περιορίζομαι νά μνημονεύσω μιά άκόμη 
άξιοπρόσεκτη επιστημονική διάσταση τής έκδοσης, τό εύρετήριο τοϋ θε- 
ολογικοϋ περιοδικού Νέος Ποιμήν, πού έκδόθηκε άπό τό Οικουμενικό 
Πατριαρχείο στά χρόνια 1919-1923. Τό πόνημα οφείλεται στον έμπειρο 
φιλόλογο ’Αδαμάντιο Άνεστίδη, πού άπό χρόνια διακονεΐ θετικά τήν 
έπιστήμη μέ τή σύνταξη αύτοϋ τοϋ είδους εργαλείων τής έρευνας. 'Ο μό
χθος του, δείγμα τοϋ όποιου παρουσιάζεται έδώ, κάνει προσιτό στούς 
ερευνητές τόν πλοϋτο τών πληροφοριών πού άποθησαυρίζονται στις 
περιοδικές εκδόσεις, πού κατά καιρούς έχει άποδελτιώσει.

Οί σύντομες νύξεις καί άναφορές πού προηγήθηκαν έλπίζω νά άφήνουν
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νά διαφανεί ό πλούτος των περιεχομένων καί ή πολλαπλή έπιστημονική 
σημασία τής έκδοσης. Ή Εστία Θεολόγων Χάλκης τιμώντας τή μνήμη 
του διαπρεπούς ιεράρχη καί σχολάρχη, εχει προσφέρει στή νεοελληνική 
επιστήμη ενα επιβλητικό ποσοτικά καί ποιοτικά βοήθημα προαγωγής τών 
γνώσεων καί τών ερευνών μας.

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ
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