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420 Βιβλιοκρισίαι

έλληνικοϊ πληθυσμοί, καί τά σχολεία τους, τοϋ Μοναστηριού, τοϋ Κρουσόβου, τοϋ Μο- 
ρίχοβου, της Στρωμνίτσης, τής Γευγελής καί τής Δοϊράνης; (σ. 427).

Τέλος ό σ., άναφερόμενος καί πάλιν στούς Σκοπιανούς, σημειώνει χαρακτηριστικά 
ότι κατάφεραν τήν ανατροπή καί τήν διαστροφή τής αλήθειας (σ. 428).

Καί συνεχίζει ό κ. Μόδης μέ μία εύχή μέ τήν όποια θά ήθελα νά κλείσω το σημείωμα 
αυτό : «"Ας έλπίσουμε ότι ή ήρεμία καί ή καλή θέληση θά βασιλεύσουν στήν ταραγμέ
νη καί πολύπαθη αύτή γωνιά τής γης» (σ. 428).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΠΑΠΟΤΛΙΔΗΣ

’Αθανασίου Γρ. ΓερομιχαλοΟ, Ή έθνική δράσις τοϋ μητροπολίτου 
Πελαγονίας ’Ιωακείμ Φοροπούλου καί αί έκθέσεις αύτοϋ, Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σελ. 
η' 142 + 6 πίνακες, [εκδ. Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, «Μακεδονική Βιβλιο
θήκη» άριθμ. 28].

Είναι γνωστός ό σ. καί άπό άλλες του δογματικές καί ίστορικές μελέτες. Στή μελέτη 
του όμως αύτή είχε τήν ύπομονή καί έπιμονή νά έρευνήση καί νά φέρη στή δημοσιότητα 
ό,τι σχετικό ύπήρχε, δημοσιευμένο ή όχι, για τόν ’Ιωακείμ Φορόπουλο.

Στον πρόλογο τοϋ έργου του (σ. 1 -4) ό σ. τονίζει τόν οίκουμενικό χαρακτήρα τοϋ 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πού συνετέλεσε ώστε νά γίνη αύτό «ό κοινός Πατήρ 
πάντων τών ’Ορθοδόξων» καί «ή κεφαλή τής όλης ’Ορθοδοξίας», σέ άντίθεση προς τήν 
Βουλγαρική ’Εκκλησία, ή όποια μέ τήν σύσταση τής λεγομένης Βουλγαρικής ’Εξαρχίας 
(1872) διασάλευσε τό εκκλησιαστικό έδαφος στή Μακεδονία καί έγινε αιτία θλιβερών 
σκηνών.

Τό έργο τοϋ κ. Γερομιχαλοϋ άποτελεϊται άπό δύο μέρη : Στο πρώτο μέρος (σ. 11 - 42) 
άναφέρονται γενικά περί τής μητροπόλεως Πελαγονίας καί όλα τά βιογραφικά στοιχεία 
γιά τόν μητροπολίτη ’Ιωακείμ Φορόπουλο. Στο δεύτερο μέρος (σ. 43 - 137) άναφέρονται : 
α) Οί έκθέσεις τοϋ μητροπολίτη ’Ιωακείμ, τοϋ έπισκόπου Πέτρας Αίμιλιανοΰ καί τών 
'Ελλήνων Προξένων τοϋ Μοναστηριού καί β) ή διαμαρτυρία τοϋ Οικουμενικού Πατριαρ
χείου, οί άποφάσεις Δημογεροντίας Μοναστηριού, τό Καταστατικό τών 'Ιδρυμάτων Μο
ναστηριού καί στατιστικοί πίνακες.

Στό πρώτο μέρος τοϋ έργου (σ. 11-42) ό σ., μετά τήν ιστορική άναδρομή περί τής 
’Επαρχίας Πελαγονίας (Μοναστηριού) καί τής Μητροπόλεως Πελαγονίας (σ. 7-10), 
διαιρεί τήν ύλη σέ δύο ύποκεφάλαια. Στό πρώτο υποκεφάλαιο (σ. 11 - 24) έκθέτει μέ 
λεπτομέρεια όλες τις πληροφορίες (άγνωστες μέχρι τώρα καί γνωστές) γιά τήν καταγωγή, 
τις σπουδές καί τήν έθνικοεκκλησιαστική δράση τοϋ μητροπολίτη ’Ιωακείμ Φοροπούλου 
στό Μοναστήρι. Στό δεύτερο ύποκεφάλαιο (σ. 25 - 42) έκθέτει μέ ιστορικά τεκμήρια τις 
ώμότητες τοϋ Βουλγαρικού Κομιτάτου σέ βάρος τοϋ έλληνορθοδόξου στοιχείου τής 
Μακεδονίας.

Τό δεύτερο μέρος τοϋ έργου (σ. 43 -137) διαιρείται καί αύτό σέ δύο υποκεφάλαια. Τό 
πρώτο υποκεφάλαιο περιλαμβάνει τις έκθέσεις τοϋ μητροπολίτη ’Ιωακείμ (σ. 45 - 78), 
τις έκθέσεις τοϋ έπισκόπου Πέτρας Αίμιλιανοΰ (ό όποιος άργότερα δολοφονήθηκε σάν 
μητροπολίτης Γρεβενών άπό τά όργανα τής ρουμανικής προπαγάνδας στή Μακεδονία) 
(σ. 78 - 88) καί τέλος τις έκθέσεις (άνέκδοτες μέχρι τώρα) τών Ελλήνων Προξένων τοϋ 
Μοναστηριού προς τό Ύπουργεΐον τών ’Εξωτερικών (σ. 88 - 96).

Τό δεύτερο υποκεφάλαιο (σ. 97 - 137) άρχίζει άπό τήν ιστορική διαμαρτυρία τοϋ 
Οικουμενικού Πατριάρχου ’Ιωακείμ Γ', ή όποια άναφέρεται στούς περιορισμούς τών 
δικαιοδοσιών τών μητροπολιτών τής Μακεδονίας (σ. 97 - 100). Κατόπιν ό σ. παρουσιάζει
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δύο κώδικες τούς όποιους βρήκε ατό 'Ιστορικό ’Αρχείο Μακεδονίας τής Εταιρείας Μα
κεδονικών Σπουδών καί οί όποιοι άναφέρονται στή μητρόπολη Πελαγονίας. 'Ο σ. δημο
σιεύει ενα τμήμα από τα ανέκδοτα ακόμη Πρακτικά τής Δημογεροντίας καθώς καί ιδιόχειρο 
του μητροπολίτη Πελαγονίας ’Ιωακείμ ’Επαρχιακό Κανονισμό των 'Ιδρυμάτων τοϋ Μο
ναστηριού. Έξ άλλου δέν παραλείπει να άναδημοσιεύση όσα έγραψε τότε ό ξένος τύπος 
σχετικά μέ τήν κατάσταση στή Μακεδονία (σ. 100-115).

Εις τό τέλος τοϋ έργου τοϋ κ. Γερομιχαλοϋ παρατίθενται διάφοροι λεπτομερείς στα
τιστικοί πίνακες άπό τούς όποιους παρουσιάζεται τόσο ή πλουσιώτατη έκπαιδευτική καί 
μορφωτική δραστηριότητα των 'Ελλήνων στο Μοναστήρι, όσο καί τα αποτρόπαια έγκλή- 
ματα τοϋ Βουλγαρικού Κομιτάτου κατά τα έτη 1903 -1908 (σ. 115-118).

Τέλος, ό σ. εύχεται στο τέλος τοϋ προλόγου του (σ. 4), όπως ή μελέτη του γιά τον 
μητροπολίτη Πελαγονίας ’Ιωακείμ Φορόπουλο άποτελέση παράδειγμα προς μίμηση καί 
«εύλαβές μνημόσυνον είς πάντας έκείνους, οίτινες έθυσιάσθησαν διά νά ζήσωμεν ήμεϊς 
έλεύθεροι».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΠΑΠΟΤΛΙΔΗΣ

Ίωάννου Μ. Φουντούλη, Συμεών, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τά λει
τουργικά συγγράμματα, τ. I, Εύχαϊ καί ύμνοι, Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σελ. κδ' + 280. 
[Έκδοσις 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ’Επιστημονικοί Πραγματείαι, Σειρά φιλο
λογική καί θεολογική, άριθμ. 10].

'Ο κ. Φουντούλης είναι έντεταλμένος υφηγητής τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Άρι- 
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έξ άλλου είναι γνωστός στο θεολογικό καί 
φιλολογικό κόσμο άπό τά πολλά του δημοσιεύματα, τά όποια άναφέρονται στον κλάδο 
τών λειτουργικών σπουδών. 'Ο ζήλος τοϋ σ. γιά τις λειτουργικές μελέτες, χρονολογείται 
άπό τά φοιτητικά θρανία μέ τό δάσκαλό του κ. Π. Ν. Τρεμπέλα, στον όποιο καί αφιερώνει 
τήν έργασία του. ’Αργότερα, συμπληρώνει τήν ειδίκευσή του (Βέλγιο - Γαλλία - Δ. Γερμα
νία καί ’Ιταλία) χρησιμοποιώντας ό,τι καλύτερο έχει νά έπιδείξη ή Δ. Εύρώπη στον κλάδο 
τής λειτουργικής, ιδίως στα θέματα τής όνομαζομένης «λειτουργικής κινήσεως».

'Ο ’Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Συμεών ( + 1429) διακρίθηκε ώς συγγραφεύς δο
γματικών καί λειτουργικών έργων. Είναι, άλλωστε, ό τελευταίος σπουδαίος έρμηνευτής 
τών ιερών ακολουθιών καί ό συντάκτης έκκλησιαστικών ευχών καί ϋμνων τοϋ Βυζαντίου. 
Είναι όμως γνωστός καί ώς λειτουργικός μεταρρυθμιστής.

'Ο κ. Φουντούλης ήταν ό ένδεδειγμένος γιά μία τέτοια σοβαρή έργασία. Ή πείρα του 
στα προβλήματα τής λειτουργικής στάθηκε πολύτιμος σύμβουλος στήν παρουσίαση τοϋ 
έργου τοϋ ’Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Συμεών. Τό 1966 τό "Ιδρυμα Μελετών Χερσονή
σου τοϋ Αίμου τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών έξέδωσε τήν διατριβή του ώς ύφη- 
γητοϋ 1. Στή διατριβή του έκείνη ό σ. ύποσχέθηκε (σ. 27, σημ. 1) νά δώση αργότερα στό 
φώς τής δημοσιότητος τά ανέκδοτα λειτουργικά έργα τοϋ Συμεών. Τό σημερινό λοιπόν 
έργο τοϋ κ. Φουντούλη είναι μία έκπλήρωση τής ύποσχέσεώς του έκείνης, τήν όποια

1. I. Μ. Φ ο υ ν τ ο ύ λ η, Τό λειτουργικόν έργον Συμεών τοϋ Θεσσαλονίκης. (Συμβο
λή είς τήν θεωρίαν τής θείας λατρείας), Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, "Ιδρυμα Μελε
τών Χερσονήσου τοϋ Αίμου, άριθμ. 84, Θεσσαλονίκη 1966, σελ. 180+3 φωτογραφίες 
κωδίκων. Βλ. κριτική τοϋ Γ. I. Μαντζαρίδη, στό περιοδικό «Ελληνικά» 2 (1967) 
458 - 460.
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