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Βιβλιοκρισίαι (Βασ. Τζιώλης. Ό "Αγιος Παντελεήμων καί ό Πλαταμώνας) 413

Βασίλη Τ ζ ι ώ λ η, Ό Άγιος Παντελεήμων καί ό Πλαταμώνας Όλύμπου, Λάρισα 
1983, σσ. 184.

Ό συγγραφέας, έμπορος στον Πλαταμώνα καί Ιδιοκτήτης παλιά τού ιδιωτικού γυ
μνασίου Πλαταμώνα, άγαπάει Ιδιαίτερα τον τόπο του, γι’ αύτό καί παράλληλα μέ τις κα
θημερινές βιοτικές μέριμνες συγκεντρώνει κάτω άπό τον τίτλο του βιβλίου κύρια λαο- 
γραφικό ύλικό τών οίκισμών τού 'Αγίου Παντελεήμονος καί Πλαταμώνα. Στο πρώτο μέ
ρος δίδει τό γεωγραφικό καί ιστορικό πλαίσιο τών δύο αύτών οίκισμών καί στό δεύτερο 
μέρος άσχολεΐται μέ τή συλλογή λαογραφικών στοιχείων (έθιμα, γιορτές, παιχνίδια). 
Σ’ όλα αύτά δίδονται καί μερικές πληροφορίες πού βοηθούν τήν ερευνά τής τοπικής έκ- 
κλησιαστικής ιστορίας γύρω άπό τήν παλιά έπισκοπή Πλαταμώνος. Είναι συγκινητική 
ή προσπάθεια τού συγγραφέα, πού τόν συνεπικουρεί φιλολογικά καί μεθοδολογικά ό 
καθηγητής ’Απόστολος Ζιούρας, γόνος καί αύτός τού Παντελεήμονος· τό ύλικό, όπωσδή- 
ποτε, είναι υποβοηθητικό γιά τούς λαογράφους καί τούς ιστορικούς.

Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αθαν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟΣ

Γρηγόρη Βέλκου, Άργύριος Παπαρίζος (1764-1851), ’Αθήνα 1983, σσ. 144.

Ό Γρηγόρης Βέλκος, δάσκαλος στήν ’Ελασσόνα, είναι γνωστός στο εύρύτερο έπι- 
στημονικό κοινό σάν ιστορικός συγγραφέας, έρευνητής καί ιστοριοδίφης μέ κέντρο δρά- 
σεως τον "Ολυμπο. Είναι πολύ γνωστός άπό τό έργο του γιά τήν έπισκοπή Δομενίκου καί 
Έλασσόνος, μέ τό όποιο Ιδιαίτερα καταξιώνεται, καί προβάλλει σάν παράδειγμα άνθρώ- 
που φιλοπόνου γιά τήν προβολή τής τοπικής έθνικής καί έκκλησιαστικής ιστορίας. Σάν 
συνέχεια τής καρποφόρου προσφοράς του είναι καί τό τελευταίο αύτό έργο γιά τόν ’Αρ
γύριο Παπαρίζο (1764-1851), διδάσκαλο τού Γένους άπ’ τό 1789 ώς τό 1844 στή Ραψάνη, 
στή Σέλιτσα, στή Σιάτιστα, στις Σέρρες, στήν Καστοριά. Σέ τρία κεφάλαια πληροφο
ρούμαστε γιά τή ζωή του (σσ. 15-40), γιά τό διδακτικό καί μορφωτικό έργο του (σσ. 41- 
76) καί γιά τό γενεαλογικό δένδρο του (σσ. 77-94). Σέ παράρτημα δημοσιεύεται μια σειρά 
άπό έγγραφα (σσ. 109-132), πού διαφωτίζουν τό πρόσωπο καί τις σχέσεις του μέ διαπρε
πείς συγχρόνους του. Είναι ή πρώτη άξιόλογη προσπάθεια άποκαταστάσεως τού βίου καί 
τής δράσεως καί τής προσφοράς τού διδασκάλου αύτοϋ τού Γένους. Μακάρι δέ, όπως γί
νεται στήν έργασία αύτή, να γίνει καί γιά άλλους διδασκάλους τού Γένους, γιατί ή παι
δεία στήν τουρκοκρατία άποτελεΐ κεφάλαιο λαμπρό τού Γένους, πού χρήζει ερευνάς, 
γιατί μικρά μόνο βήματα έχουν γίνει μέχρι τώρα προς τήν κατεύθυνση αύτή.

Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αθαν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟΣ

Άρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, καθηγουμένου Ίεράς Μονής 'Οσίου Γρηγορίου- 
Όρθόδοξος μοναχισμός καί Άγιον "Ορος, Άγιον Όρος 1983, σσ. 48.

Ό συγγραφέας, λόγιος μοναχός, γνωστός καί άπό άλλα έργα του, δίδει έδώ μιά ώραία 
γεύση τής θεολογικής μαρτυρίας στό Άγιο Όρος, μέσα άπό μιά διάλεξή του στούς «φί
λους τού Αγίου Όρους» τό 1981 στήν ’Αθήνα. Τό πρώτο μέρος φέρει τόν τίτλο «Εύαγ- 
γε> ικός Μοναχισμός» (σσ. 7-24), είδικοτέρου θεολογικού χαρακτήρος, τό δεύτερο, τό 
πιό ένδιαφέρον σέ σχέση μέ τήν πνευματικότητα τού Αγίου "Ορους, έπιγράφεται «Ή θεο-
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