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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Ευάγγελος Γαλάνης, Μητροπολίτης Πέργης, Ή Πέργη τής Παμφυλίας. 
Συμβολή στην πολιτική καί εκκλησιαστική ιστορία τής άρχαίας πόλεως. 
Άνάλεκτα Βλατάδων, 40, Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερι- 
κών Μελετών, 1983, σ. 236.

Είναι φανερό ότι ό ύπότιτλος προσδιορίζει τό αντικείμενο τής μελέτης. 
'Ύστερα άπό μιά συνοπτική παρουσίαση τής πολιτικής ιστορίας τής 
Πέργης, δίδεται ή έκκλησιαστική της ίστορία. Πρόκειται δηλ. γιά τήν 
εκκλησιαστική ίστορία τής έκκλησίας τής Πέργης σέ διάσταση πανεπι
στημιακής διατριβής πού υποβλήθηκε στή Θεολογική Σχολή του πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης καί έγκρίθηκε.

'Η διάταξη τής ύλης παρουσιάζεται σέ δύο μέρη. Τό πρώτο μέ τον τί
τλο «Γενική θεώρηση τής ιστορίας τής Πέργης» χωρίζεται σέ δύο κεφά
λαια. Τό πρώτο παρουσιάζει τήν «ιστορική εξέλιξη του χώρου τής Παμ
φυλίας» καί τήν «ίδρυση τής πόλεως τής Πέργης» (σ. 19-47), άρχίζοντας 
άπό μιά γεωγραφική επισήμανση τής Πέργης μέσα στην Παμφυλία καί 
τελειώνοντας μέ τή θεώρηση τών ιστορικών περιόδων τής Πέργης, άπό 
τήν προϊστορία μέχρι σήμερα, μέσα άπό τις ιστορικές μαρτυρίες. Στό 
δεύτερο κεφάλαιο έξειδικεύεται ή «άναφορά στήν ίστορία τής Πέργης» 
(σ. 49-68) καί δίδεται ή ονομασία της, ή ετυμολογία της, ή τοπογραφία 
της, ή περιγραφή της, μαζί μέ τό πρόβλημα τής διαλέκτου πού μιλούσαν 
στήν Παμφυλία, τό νομισματικό πλούτο καί τήν άναφορά στούς δημόσι
ους θεσμούς, τόν πολιτικό βίο καί τή λατρευτική ζωή τής πόλης.

Τό δεύτερο μέρος, πού τελικά προσδιορίζει τό άντικείμενο τής έργασί- 
ας, έπιγράφεται «Ό χριστιανισμός στήν Πέργη» καί χωρίζεται σέ δύο 
μεγάλες ένότητες: I. «Ή εκκλησία Πέργης» καί II. «[Ή] ’Επαρχία Παμ
φυλίας». Ή ίστορία τής έκκλησίας τής Πέργης άναπτύσσεται σέ τρία 
κεφάλαια. Στό πρώτο περιγράφεται «Ή ίδρυση τής έκκλησίας Πέργης» 
(σ. 71-87) άπό τόν άπόστολο Παύλο, ώς άποστολική τοπική έκκλησία, 
άλλά καί ώς χώρος έναρξης τής πρώτης περιοδεία ς τών αποστόλων στό 
μικρασιατικό χώρο. Στό δεύτερο ιστορείται ή «’Εκκλησία τής Πέργης 
άπό τήν άποστολική εποχή μέχρι τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας» (σ. 
89-114), καί στό τρίτο παρουσιάζεται ή «οργάνωση τής έκκλησίας τής 
Πέργης» (σ. 115-123), ώς κανονική έξάρτηση, έξαρχία καί χριστιανική 
ζωή.
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Ή Ιστορία τής επαρχίας Παμφυλίας Αναπτύσσεται σέ τέσσερα κεφά
λαια. Στο πρώτο προσδιορίζεται ή «Μητρόπολη Πέργης» (σ. 125-134), 
δηλ. αποσαφηνίζεται ή θέση της καί ή τάξη της, στο δεύτερο καθορίζεται 
ό άριθμός καί ή ονομασία τών «επισκοπών τής μητροπόλεως Πέργης» (σ. 
135-144), στο τρίτο δίδεται ό «έπισκοπικός κατάλογος τής μητροπόλεως 
Πέργης» (σ. 145-160), μέ βάση τή μέχρι σήμερα βιβλιογραφία καί τό 
πρόσφατο Αρχειακό ύλικό, καί στό τέταρτο κεφάλαιο συγκεντρώνονται 
σημειώματα γιά τίς «επισκοπικές πόλεις καί τούς έπισκοπικούς καταλό
γους τών επισκοπών τής μητροπόλεως Πέργης» (σ. 161-188).

Στό παράρτημα πού Ακολουθεί (σ. 191-204) δημοσιεύονται έννέα κεί
μενα πού άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται προς τήν έκκλησιαστική ιστορία 
τής μητροπόλεως Πέργης.

Τήν έκδοση πλαισιώνουν στήν Αρχή Αφιέρωση (σ. 5), πρόλογος (σ. 7) 
καί συντομογραφίες (σ. 15), καί στό τέλος βιβλιογραφία πηγών (σ. 205- 
209) καί βοηθημάτων (σ. 209-220), χάρτες καί είκόνες (σ. 223-232), πίνα
κας ονομάτων καί πραγμάτων (σ. 233-236) καί μιά περίληψη σέ Αγγλική 
γλώσσα (σ. 189-190).

Τό σφιχτοδεμένο εξωτερικά αυτό άπό κεφάλαιο σέ κεφάλαιο σχεδιά
γραμμα παρουσιάζει καί μιά έσωτερική Αλληλουχία πού μαρτυρεί ότι τό 
ύλικό γιά τή συγγραφή τής διατριβής έτυχε μεθοδικής επεξεργασίας καί 
Απέδωσε ο,τι περισσότερο μπορούσε. Ή γνώση έξάλλου άπό μέρους τού 
συγγραφέα τής τουρκικής κατέστησε προσιτή καί τήν Αξιόλογη καί μο
ναδική τουρκική Αρχαιολογική βιβλιογραφία.

Ή μέθοδος πού χρησιμοποιήθηκε κατά τή συγγραφή είναι ή ίστορικο- 
φιλολογική, σέ σύγχρονη έκφραση καί μορφή, πού άπαιτεΐ διαγράμματα 
καί πίνακες (δειγματοληπτικά βλ. σ. 133 καί 134). Κάποια Αντίρρηση θά 
μπορούσε νά διατυπώσει κανείς ώς προς τή θέση πού τοποθετήθηκε ή 
Αγγλόφωνη περίληψη καί τή δημοσίευση τής προσφώνησης τού χειροτο- 
νούντος άρχιερέως, κατά τή χειροτονία τού τελευταίου μητροπολίτου 
Πέργης, όπως καί τήν Αντιφώνηση τού τελευταίου. Ή περίληψη ίσως 
έπρεπε νά δημοσιευθεΐ μετά τό παράρτημα, όμως διερωτώμαι άν οί δύο 
ομιλίες κατά τή χειροτονία, στή μορφή πού γράφτηκαν, Αποτελούν ιστο
ρική πηγή καί μάλιστα μετά τό ύπόμνημα έκλογής.

’Ακόμη πρέπει νά σημειωθεί ότι τό ύφος γραφής πού χρησιμοποιεί ό 
συγγραφέας είναι άπλό καί σαφές, διανθισμένο μέ εκφράσεις γραφικές 
άλλά καί ποιητικές (βλ. σ. 7, 71-73), καί ή γλώσσα του μιά δημοτική 
γλαφυρή.

'Υπάρχει μιά παράδοση στό χώρο τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, λό
γιοι Αρχιερείς του νά Ασχολούνται καί μέ τήν εκκλησιαστική ιστορία τού 
Οικουμενικού Πατριαρχείου γενικά ή πιό ειδικά τής μητρόπολής τους.
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Πρόχειρα ένθυμεΐται κανείς τή στιγμή αύτή άπό τούς νεκρούς άρχιερεϊς 
τον Φιλάρετο Βαφείδη, τον Σάρδεων καί Πισιδίας Γερμανό, τόν Ηλιου
πόλεως Γεννάδιο καί άπό τούς ζώντες άρχιερεϊς τόν Σάρδεων Μάξιμο. 
Έκφραση τής παράδοσης αύτής είναι τό κρινόμενο βιβλίο τού μητροπο
λίτη Πέργης Ευαγγέλου. Ή έκδοσή του, πέρα άπό τή διάσταση μιας μαρ
τυρίας τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, εχει καί τήν καταξίωσή της μέσα 
στό χώρο τής μικρασιατικής βιβλιογραφίας.

Τό Πατριαρχικό 'Ίδρυμα Πατερικών Μελετών περιέλαβε τήν έκδοση 
στή σειρά τών «Άναλέκτων Βλατάδων», πού διευθύνει ό καθηγητής Π. 
Κ. Χρήστου, γι’ αυτό καί ή εργασία άξιώθηκε μιά έκδοση φροντισμένη. 
Όμως δέν πρέπει νά έπιτρέπουμε, σέ έργασίες έπιστημονικές καί έκδό- 
σεις άξιώσεων, ή τουρκική βιβλιογραφία νά μήν τυπώνεται σωστά, όπως 
απαιτεί ή ορθογραφία τής γλώσσας της.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΤ. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ
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