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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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λογική μαρτυρία τοϋ 'Αγίου Όρους» (σσ. 25-46). Λέγει χαρακτηριστικά ό συγγραφέας. 
«Ίο "Αγιον Όρος όμιλεΐ συνήθως μέ τή σιωπή του. Αύτή ή σιωπή, πού είναι ή γλώσσα 
τού μέλλοντος αίώνος, λέγει πολλά γιά όσους θέλουν νά καταλάβουν... Το Άγιον "Ορος 
στο σύνολό του μέ τό παρελθόν του καί τό παρόν του δίδει μαρτυρία Χριστού. Μαρτυρία 
πίστεως, άγάπης καί έλπίδος. Μαρτυρία ζωής αιωνίου. Μαρτυρία τήςάληθινής καίεύαγ- 
γελικής καί γι’ αύτό μαρτυρία θεολογική» (σσ. 25-26). Βλέπει ό συγγραφέας αύτήν τή 
μαρτυρία μέσα άπό μερικές βιωματικές καταστάσεις στό ίδιο τό Όρος, όπως π.χ. μέσα 
άπό τήν άληθινή μετάνοια, άπό τήν παρουσία τού ζώντος Θεού, άπό τή θεανθρώπινη ζωή 
καί τό άνάλογο ήθος, άπό τήν όρθόδοξη κοινωνική ζωή, άπό τήν όρθόδοξη πίστη. Στε
κόμαστε νά συζητήσουμε κάπως περισσότερο ένα σημείο πού άναφέρεται στήν κοινοτική 
καί κοινωνική ζωή τοϋ Αγίου Όρους. Ό συγγραφέας είναι θιασώτης ύπέρμαχος τής κοι - 
νοβιακής μοναχικής ζωής. Λέγει συγκεκριμένα: «Αύτό τό εύλογημένο κοινόβιο τών Ιε
ροσολύμων συνεχίζεται χάριτι Θεού στά κοινόβια πού άποτελοϋν καί τή βάση τού άγιο- 
ρειτικού μοναχισμού. Τά ιδιόρρυθμα, ώς γνωστόν, γιά καιρικούς μόνο λόγους είσήχθη- 
σαν καί σιγά σιγά μέ τήν εύλογία τού Οικουμενικού Πατριαρχείου μεταβάλλονται σέ κοι
νόβια, όπως έγινε τελευταία μέ τις Ιερές Μονές Φιλοθέου, Σταυρονικήτα, Μ. Λαύρας, 
Δοχειαρίου καί Ξηροποτάμου» (σ. 38). Έχουμε τή γνώμη ότι στήν Όρθόδοξη ’Εκκλη
σία καί πνευματικότητα είναι άποδεκτές όλες οί μορφές μοναχικής ζωής, πού είναι βα
σικά τέσσερις άνάλογα μέ τό πνευματικό κουράγιο κάθε μοναχού, άλλά καί τήν Ιδιαί
τερη προσωπική ψυχοσύνθεσή του, είναι ή κοινοβιακή, ή Ιδιόρρυθμη, ή κελλιωτική καί 
ή έρημική. Ή πρακτική τής κοινωνίας καί τού κοινοβίου άλλά καί τού Ιδιόρρυθμου τρό
που ζωής ένυπάρχει σ’ όλες τις μορφές μοναχικής ζωής περισσότερη ή λιγότερη άνάλογα 
μέ τή δεκτικότητα κάθε μοναχού. Προσωπικά συμφωνούμε περισσότερο μέ τόν κοινο- 
βιακό τρόπο μοναχικής άσκήσεως, όπως καί ό συγγραφέας, αύτό όμως είναι μία καθαρά 
υποκειμενική τοποθέτηση καί έμπειρία.

Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟΣ

Τερομ. ’Ιουστίνου Σιμωνοπετρίτου, «Αξιόν Έστιν», ή θαυματουργή 
εικόνα τού Πρωτάτου, Καρυές Αγίου Όρους 1982, σσ. 244-35 είκ.

Ό συγγραφέας, λόγιος Αγιορείτης μοναχός τήςΣιμωνόπετρας, σέ μία πολύ καλαίσθη
τη καί προσεκτική έκδοση δίδει συγκεντρωτικά μέσα άπό μιά ιστορική έκθεση καί παρά
θεση άξιολόγων εικόνων τή θέση καί τήν παράδοση στό Άγιο Όρος τής θαυματουργού 
εικόνας τού Πρωτάτου «Άξιον Έστιν». Τό κάμνει αύτό ό συγγραφέας μέ άφορμή τά χίλια 
χρόνια άπό τήν παράδοση τού άρχαγγελικοΰ ύμνου (982-1982), στή σειρά «Άγιορειτικά 
Τετράδια», πού τήν έγκαινιάζει μέ τήν έργασα του γιά τό «Αξιόν Έστιν». Άναφέρεται 
στόν ναό τού Πρωτάτου, στήν εικόνα καί στήν ιστορία της, στον άκριβή χρόνο τής άγγε- 
λοφανείας, στή σύνθεση τού ύμνου, στήν άκολουθία καί στή λιτανεία καί στά θαύματα 
τής εικόνας, τά άντίγραφα τής εικόνας «Αξιόν Έστιν» καί τή συμβολική θέση της στό 
έλληνικό Γένος. Γράφει γιά τό τελευταίο χαρακτηριστικά ό συγγραφέας: «Στις 3 ’Οκτω
βρίου 1913 οί άγιορεΐτες μοναχοί, άφοΰ έκαναν έκτενή δέηση μέ όλονύκτια άγρυπνία στό 
ναό τού Πρωτάτου συνέταξαν τό μνημειώδες ψήφισμα "τής αιωνίου καί άδιασπάστου ένώ- 
σεως μετά τής Μητρός Ελλάδος”, τό όποιο ύπέγραψαν οί ήγούμενοι καί προϊστάμενοι 
τών μοναστηριών, άφοΰ πρώτα έβαζαν τρεις μετάνοιες μπροστά στήν "έφέστιο τών έφε- 
στίων», εικόνα τού Αγίου Όρους καί κατασπάζονταν μέ βαθύτατη συγκίνηση καί δάκρυα 
τήν πανάχραντο Δέσποινα καί έφορο τού Άθω. Τό έγγραφο αύτό καθαρογράφτηκε, σφρα-
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