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σπασμάτων δέν μας έδωσεν ό σ., άλλα δημοσιεύων το κείμενόν των έξ ένός μόνον χειρο
γράφου διώρθωσε τήν ορθογραφίαν του, χωρίς να δίδη τήν γραφήν τοϋ χειρογράφου του, 
καί έκαμε καί παραναγνώσεις, μή λαβών ύπ’ όψιν τάς ανωτέρω άναφερθείσας συμβουλάς 
τού Κ. Άμάντου.

Άχάριστον βεβαίως τό εργον τής βιβλιοκρισίας καί δυσάρεστον καί είς τον κρίνον- 
τα καί είς τον κρινόμενον, άλλ’ άναγκαΐον. Έκοπίασε βεβαίως ό συγγραφεύς. Άνέγνωσε 
γραφήν χειρογράφου καί μετέγραψεν αύτήν. ’Απέδωσε περιληπτικώς τό περιεχόμενον 
τών αποσπασμάτων του καί έτοποθέτησεν αυτό είς τό ιστορικόν του πλαίσιον. Άπεπει- 
ράθη να τό σχολιάση διορθώσας μάλιστα καί μερικός έσφαλμένας χρονολογήσεις του. Βλ. 
π.χ. σ. 36: «Τά ’Ιωάννινα πάρθηκαν τό 1430 (καί όχι, ώς ό Κ., τό 1426) καί ή Βέροια τό 
1448-1449 (καί όχι, ώς ό Κ., τό 1436)». Δέν εκαμεν όμως έπιστημονικήν έκδοσιν, άλλ’ έκ- 
δοσιν έρασιτέχνου, ή όποια μάς έκαμε πάντως γνωστόν τό περιεχόμενον μερικών άπο- 
σπασμάτων τοϋ άνεκδότου Κώδικος 161 τής Βιβλιοθήκης Κοραή τής Χίου. «Δόσις όλίγη 
τε φίλη τε».

Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
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Βασ. Σταυρίδου, Οί Οικουμενικοί Πατριάρχαι, 1860 - σήμερον, Α' 'Ιστορία, 
Β' Κείμενα, Θεσσαλονίκη 1977, 1978, εκδ. Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, σελ. 1-655 
καί 1-328.

Ό συγγραφεύς, καθηγητής τής Γενικής ’Εκκλησιαστικής Ιστορίας είς τήν Θεολο- 
γικήν Σχολήν τής Χάλκης τοϋ Οΐκουμενικοϋ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, προσ
φέρει είς τήν ιστορικήν έρευναν άνεκτίμητον καί πηγαΐον έργον, τό όποιον διανοίγει 
αίσθητώς τούς όρίζοντας τοϋ προσφάτου παρελθόντος τής Μητρός Μεγάλης ’Εκκλησίας 
τοϋ Οΐκουμενικοϋ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, τής τελευταίας έκατονταετηρί- 
δος.

Ή μεγάλη συμβολή τοϋ συγγραφέως διά τών δύο ανωτέρω τόμων έγκειται είς τοϋτο, 
ότι δηλαδή άναδιπλώνει είς τόν μελετητήν τόν έσωτερικόν βίον τοϋ Φαναριού μέ έπίκεν- 
τρον τόν Πατριαρχικόν θεσμόν έν όλη τή Ιστορική καί εκκλησιαστική σημασίμ άλλά καί 
τή μεγαλοπρεπεία αύτοϋ άπό τοϋ 1860 μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων, όπως ό θεσμός ούτος 
προβάλλει καί δραστηριοποιείται έπί όλων τών συγχρόνων προβλημάτων, γενικωτέρων 
έκκλησιαστικών, έθνικών, θρησκευτικών καί κοινωνικών, όχι βεβαίως δι’ ύποκειμενικών 
κρίσεων άλλά δι’ έπισήμων κειμένων, τά όποια άποπνέουν καί διαδηλώνουν τό άνόθευτον 
καί συνεπές Ιστορικόν καί δυναμικόν κϋρος ένός πνευματικού θεσμοϋ, μοναδικοΰ είς τό 
είδος του έν όλη τή ύφηλίφ. Διότι τά δημοσιευόμενα κείμενα τόσον είς τόν α' όσον καί 
είς τόν β' τόμον δέν είναι δημιουργήματα συγκεκριμένης ιστορικής στιγμής, είς τήν ό
ποιαν άναφέρονται, άλλά προ παντός έκφρασις μακραίωνος συνεχείας καί παραδόσεως. 
Πέραν τούτων τά έν λόγφ κείμενα έμφανίζουν άνάλογον καί άρμόζον γλωσσικόν κάλλος 
καί συνιστοϋν, ώσαύτως, πηγάς ιστορικής έρεύνης τής πολυκυμάντου ιστορίας τοϋ Οι
κουμενικού Θρόνου τών τελευταίων έκατόν έτών.

Είδικώτερον, ό α' τόμος διαιρείται είς δύο τμήματα. Τό πρώτον, ύπό τόν γενικόν τί
τλον «ΕΙσαγωγή. Ό θεσμός τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου» (σσ. 31-88) συνιστα ιστορικήν 
άνάλυσιν τοϋ τρόπου διοικήσεως τοϋ Οΐκουμενικοϋ Πατριαρχείου καί τό δεύτερον, ύπό 
τόν γενικόν τίτλον «Οί Οικουμενικοί Πατριάρχαι 1860 - σήμερον» (σσ. 89-655), συνιστα 
πλήρη σχεδόν βιογραφικήν καί βιβλιογραφικήν παρουσίασιν μετά σχετικών φωτογραφιών 
καί άντιπροσωπευτικών κειμένων τών Πατριαρχών τής τελευταίας έκατονταετηρίδος. 
Ούτοι ύπήρξαν κατά σειράν: 1) ’Ιωακείμ Β' τό α': 4 Όκτ. 1860-9 ’Ιουλίου 1863 καί τό β':
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23 Νοεμβρίου 1873-4 Αύγ. 1878. 2) Σωφρόνιος Γ', 20 Σεπτ. 1863-4 Δεκ. 1866. 3) Γρηγό- 
ριος Στ', τό β': 10 Φεβρ. 1867-10 ’Ιουνίου 1871. 4) 'Ανθιμος Στ' τό γ': 5 Σεπτ. 1871-30 
Σεπτ. 1873. 5) ’Ιωακείμ Γ', τό α': 4 Όκτ. 1878-30 Μαρτίου 1884, τό β': 25 Μαΐου 1901-13 
Νοεμβρίου 1912. 6) ’Ιωακείμ Δ', 1 Όκτ. 1884-14 Νοεμβρίου 1886. 7) Διονύσιος Ε', 23 Ίαν. 
1887-13 Αύγούστου 1891. 8) Νεόφυτος Η', 27 Όκτ. 1891-25 Όκτ. 1894. 9) Άνθιμος Ζ', 20 
Ίαν. 1895-29 Ίαν. 1897. 10) Κωνσταντίνος Ε', 2 Άπρ. 1897-27 Μαρτ. 1901. 11) Γερμανός 
Ε', 28 Ίαν. 1913-12 Όκτ. 1918. 12) Μελέτιος Δ', 25 Νοεμβρίου 1921-20 Σεπτ. 1923. 13) 
Γρηγόριος Ζ', 6 Δεκ. 1923-17 Νοεμβρίου 1924. 14) Κωνσταντίνος Στ', 17 Δεκ. 1924-22 
Μαΐου 1925. 15) Βασίλειος Γ', 13 Ιουλίου 1925-29 Σεπτ. 1929. 16) Φώτιος Β', 7 Όκτ. 1929- 
29 Δεκ. 1935. 17) Βενιαμίν, 18 Ίαν. 1936-17 Φεβρ. 1946. 18) Μάξιμος Ε', 20 Φεβρ. 1976-18 
Όκτ. 1948. 19) Άθηναγόρας, 1 Νοεμβ. 1948-7 Ιουλίου 1972. 20) Δημήτριος, 16 Ιουλίου 
1972.

Ό β' τόμος (σσ. 328) περιλαμβάνει έν έκτάσει τα είς τους προαναφερθέντας πατρι- 
άρχας έγγραφα - κείμενα περί τής έκλογής, ένθρονίσεως καί άποχωρήσεως αυτών, ώς καί 
περί των όφφικιάλων καί τής έσωτερικής, διοικητικής καί τελετουργικής ζωής τού Φανα
ριού, έν τέλει δε σειρά εικόνων διανθίζει τόν β' αύτόν τόμον.

Άλλ’ ας μάς έπιτραποϋν συμβολαί τινες είς τό πρώτον τμήμα του α' τόμου προς συμ- 
πλήρωσιν καί διευκρίνιση’ σημείων τινών ώς προς τάς μορφάς τού συνοδικού θεσμού από 
τού 1860 κ.έ.

Ό συγγραφεύς, άπαριθμών τάς μορφάς τού συνοδικού θεσμού (σ. 62), μνημονεύει τάς 
έξής είς τό Κέντρον: τήν μόνιμον καί τακτικήν σύνοδον, τήν ένδημούσαν σύνοδον, τήν 
μείζονα, τήν άγίαν καί μεγάλην σύνοδον καί τό διαρκές έθνικόν συμβούλιον (μέχρι τού 
1923) καί τάς έξής είς τάς ’Επαρχίας: τήν έπαρχιακήν σύνοδον τής Κρήτης, τήν σύνοδον 
των ιεραρχών τής αύτονόμου ’Εκκλησίας τής Φιλλανδίας καί τά διάφορα κατά τόπους 
αρχιερατικά ή μή συμβούλια. Ώς προς τά έπαρχιακά συνοδικά όργανα πρέπει νά προσ- 
τεθή ένταΰθα καί ή ϋπαρξις τού θεσμού τής έπαρχιακής συνόδου τής μητροπόλεως Θεσ
σαλονίκης μέχρι τού 1924, ότε αί ύπό τόν Θεσσαλονίκης έπισκοπαί Κίτρους, Κομπανίας, 
Πολυανής, Άρδαμερίου καί Ίερισσοΰ καί Αγίου Όρους προήχθησαν είς μονίμους ή 
προσωρινός μητροπόλεις, ώς καί ό ιδιότυπος κάπως θεσμός τού «’Εκκλησιαστικού Αρ
χιερατικού Συμβουλίου» έν Θεσσαλονίκη από τού 1917 μέχρι τού 1920, παραλλήλως προς 
τήν ύπαρξιν τής έπαρχιακής συνόδου. Ό τελευταίος ούτος θεσμός τού «’Εκκλησιαστικού 
Αρχιερατικού Συμβουλίου» προήλθε κατόπιν πρωτοβουλίας τών μητροπολιτών τών 
Νέων Χωρών καί τής έπαρχιακής συνόδου τής Θεσσαλονίκης έπιβεβαιωθείσης διά νο
μοθετικής ρυθμίσεως ύπό τής έν Θεσσαλονίκη τό1917 έδρευούσης προσωρινής Κυβερνή- 
σεως τού Έλ. Βενιζέλου, τόν Μάϊον 1917, προς άμεσον άντιμετώπισιν τών έκκλησιαστι- 
κών, έθνικών καί θρησκευτικών προβλημάτων τών Νέων Χωρών μέχρις άποκαταστάσεως 
τής έπικοινωνίας μεταξύ τών μητροπολιτών τών Νέων Χωρών καί τού Οικουμενικού Πα
τριαρχείου, τό όποιον έν καιρφ άνεγνώρισε τά γενόμενα έν Θεσσαλονίκη.

’Εν σελ. 218 γίνεται λόγος περί ύπαγωγής μεταξύ άλλων καί τής έπισκοπής Πλατα- 
μώνος είς τήν ’Εκκλησίαν τής Ελλάδος, τόν Μάϊον τού 1882, διά σχετικού τόμου, κατό
πιν τής προσαρτήσεως τής Θεσσαλίας καί τμήματος τής ’Ηπείρου είς τό Βασίλειον τής 
Ελλάδος. ’Επαναλαμβάνεται ένταΰθα άσάφεια τής Πράξεως τού 1882, διότι ή έπισκοπή 
Πλαταμώνος, μετά τήν νέαν διαχάραξιν τών συνόρων μεταξύ Βασιλείου τής Ελλάδος 
καί ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, κατ’ ούσίαν έδιχοτομεϊτο, διότι τά έν τη έλληνική έπι- 
κρατείμ χωρία τής έπισκοπής Πλαταμώνος έτίθεντο ύπό τήν κανονικήν δικαιοδοσίαν 
τής μητροπόλεως Λαρίσης, τής μετέπειτα Λαρίσης καί Πλαταμώνος, τά δέ έντός τής ’Ο
θωμανικής Αυτοκρατορίας έναπομείναντα δέκα χωρία τής αυτής έπισκοπής, μεταξύ τών



όποιων το Λιτόχωρον, ή Λεπτοκαρυά, ή Σκοτίνα καί ή Πούρλια, συνηνώθησαν έκκλησια- 
στικώς μετά της έπισκοπής Πέτρας τής μητροπολιτικής περιφερείας Θεσσαλονίκης1.

"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου ΑΘΑΝ. αγγελοποϊΛΟΣ
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Π. Γ εωργαντζή, Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής Ξάνθης, Ξάνθη 1976, σελ. 1-269.

1. ΕΙς το πρώτον μέρος γίνεται λόγος περί τής Ιστορίας τής Ξάνθης γενικώς (σσ. 17- 
186) καί εις το δεύτερον περί τής έκκλησιαστικής ιστορίας τής έπαρχίας Ξάνθης είδικώ- 
τερον (σσ. 187-256). Είναι πάρα πολύ ένδιαφέρουσα ή προσπάθεια τού συγγραφέως να 
μάς δώση μίαν πρώτην, όσον τό δυνατόν σαφεστέραν, είκόνα τής ιστορίας τής Ξάνθης άπό 
τής πρώτης έμφανίσεώς της μέχρι καί τής τουρκοκρατίας καί τής ένσωματώσεώς της εις 
τόν έλληνικόν κορμόν, έπί τή βάσει τών μέχρι σήμερον γνωστών καί αγνώστων ήμίν πη
γών.

Είναι λίαν άξιόλογοι αί πληροφορίαι τού συγγραφέως διά τάς πόλεις καί τά φρούρια 
τής περιοχής, κατά τήν ρωμαϊκήν καί πρώτο βυζαντινήν περίοδον, διαφωτίζουσαι συγ
χρόνως καί τήν τότε γεωγραφικήν είκόνα τής περιοχής, ώς καί αί ειδήσεις περί τής αρ
χαίας Τοπείρου καί τών νομισμάτων της. ’Αλλά τό όλον βάρος τής έργασίας εις τό πρώ
τον μέρος πίπτει εις τήν ιστορίαν τής Ξάνθης κατά τούς βυζαντινούς χρόνους καί ΐδίμ τήν 
τουρκοκρατίαν διά μέσου τών δύο αύτών περιόδων προβάλλει λαμπρά ή συνεχής έλ- 
ληνική παρουσία τής περιοχής.

Ή όλη είκών περί τής ιστορίας τής Ξάνθης πλαισιώνεται έπιτυχέστατα μέ τό δεύτε
ρον μέρος τής έργασίας, τό όποιον συνιστά τήν έκκλησιαστικήν Ιστορίαν τής Ξάνθης 
καί πραγματεύεται ζητήματα περί τών έπισκόπων Τοπείρου, Ξανθείας καί Περιθεωρίου 
καί τής μητροπόλεως Ξάνθης καί Περιθεωρίου έπί τουρκοκρατίας, περί τών διακεκριμέ
νων ιεραρχών τής έπαρχίας αύτής καί τών μονών της διά να όλοκληρωθή μέ τόν δημο- 
σιευόμένον πίνακα έπισκόπων καί μητροπολιτών Ξάνθης καί Περιθεωρίου. Τήν όλην έρ- 
γασίαν διανθίζουν καί διαφωτίζουν έπί πλέον χάρται καί εικόνες. Βιβλιογραφία πλουσιω- 
τάτη καί αντιπροσωπευτική.

2. Άλλ’ &ς μάς έπιτραποϋν συμβολαί τινες εις τήν άξιόλογον κατά πάντα έργασίαν 
ταύτην προς ύποβοήθησιν ιοϋ συγγραφέως εις τήν άναληφθεΐσαν πρώτην σοβαρόν προσ
πάθειαν συνθέσεως τής πολιτικής καί έκκλησιαστικής ιστορίας μιας λίαν νευραλγικής 
άπό έλληνικής πλευράς περιοχής, τήν όποιαν έργασίαν, έξάλλου, όρθώς έβράβευσεν ή 
Ακαδημία Αθηνών.

Συμβολαί εις τό πρώτον μέρος, α. Οί Θράκες δέν υπήρξαν έλληνικόν 
(σ. 18) άλλ’ ίνδοευρωπαικόν φϋλον, έξελληνισθέν μέ τήν έγκατάστασιν τών έλληνικών 
αποικιών είς τά παράλια τής Θράκης καί τήν δι’ αύτών προώθησιν καί διείσδυσιν τού έλ- 
ληνικοΰ πολιτισμού καί πνεύματος.

β. ΕΙς τήν Βιστωνίδα έκβάλλουν όχι δύο (σ. 33) άλλά τρεις ποταμίσκοι. Δύο εις τήν 
άνατολικήν της πλευράν (Τραϋος, Κόμψατος, κατά Ηρόδοτον VII, 109) καί είς τήν δυτι
κήν της πλευράν ό τής Ξάνθης, ανώνυμος είς τούς χάρτας. Ό άνώνυμος ποταμός Ξάνθης

1. Βλ. σχ. Άθ, Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, Ή συμβολή τής έπισκοπής Πέτρας είς τά 
έθνικά καί έκπαιδευτικά προβλήματα τού Ελληνισμού τής περιοχής Όλύμπου 1890-1896, 
Θεσσαλονίκη 1974 (άνάτυπον άπό τά «Μακεδονικά» 14, 1974, 77-78, ύποσ. 4) καί τού 
α ύ τ ο 0, βιβλιοκρισία είς «Μακεδονικά» 15 (1975) 397-398.
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