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582 Βιβλιοχρισίαι (Γ. I. Θεοχαρίδου, Προσωπογραφικά - Οί Ιδρυταί τής Μονής...)

Φανοϋ. Ή καταγραφή φαίνεται ακριβής, ενδιαφέροντα δέ είναι τα παρεμ
βλήματα, τα όποια παρεμβάλλονται διά την ίσομέτρησιν τοϋ ποιητικού κει
μένου προς τον ρυθμόν τού μσματος καί τοϋ χοροΰ. Τα κείμενα είναι πα- 
ραλλαγαί γνωστών καί άλλαχόθεν φσμάτων.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Γ. I. Θεοχαρίδου, Μιχαήλ Δούκας Γλαβάς Ταρχανειώτης. 
(Προσωπογραφικά). Θεσσαλονίκη, 1956. (Άνάτυπον εκ τής Έπιστημ. Έ- 
πετ. Φιλοσ. Σχολής. Τομ. Ζ'. Μνημόσυνον X. Χαριτωνίδου). 8ον, σ. 26 
(183-206).

Υποκείμενον τής πραγματείας είναι κυρίως ό καθορισμός τοϋ εν ε
πιγραφή τοϋ παρεκκλησίου τοϋ 'Αγίου Ευθυμίου εις τον “Αγιον Δημήτριον 
άναφερομένου ώς άναστήσαντος το ναΰδριον πρωτοστράτωρος Μιχαήλ μετά 
τής συζύγου του Μαρίας Κομνηνοφυοϋς προς γένους. Παλαιότερον έπιστεΰ- 
θη ότι ό πρωτοστράτωρ οΰτος είναι ό Μανασσής Ταρχανειώτης, πράγμα 
τό όποιον έχει ήδη παλαιότερον άποκρουσθή ως άπίθανον. Ό συγγραφεϋς 
αντί τοϋτου εκφράζει τήν γνώμην, οτι ό Μιχαήλ τής επιγραφής είναι ό Μι
χαήλ Γλαβάς Ταρχανειώτης, ό όποιος παρέμεινεν αρκετά έτη εν Θεσσαλο
νίκη, τήν δ’ επιγραφήν θεωρεί ποίημα τοϋ γνωστοΰ ποιητοϋ Μανουήλ Φι- 
λή.

Εϊς τό συμπέρασμα τοΰτο καταλήγει ό συγγραφεϋς κατόπιν ενδελεχοϋς 
προσωπογραφικής έρευνης διά τα πρόσωπα, τα όποια θά ήτο δυνατόν να 
ταυτισθοϋν προς τον πρωτοστράτωρα τής επιγραφής. 'Η έρευνα αϋτη προσ
λαμβάνει γενικωτέραν σημασίαν διά τά πρόσωπα, τα δράσαντα περί τάς άρ- 
χάς τοϋ ΙΑ' αΐώνος, τό δέ συμπέρασμα περί τοϋ κτίστου ή μάλλον άνανεω- 
τοϋ τοϋ παρεκκλησίου δΰναται να θεωρηθή βέβαιον.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Γ. I. Θεοχαρίδου, Οί ίδρυταί τής έν Θεσσαλονίκη Μονής τών 
Βλαττάδων. (Άνάτυπον έκ τοϋ τιμητικοϋ τόμου εις τον "Αγιον Γρηγόριον 
Παλαμαν 1359 - 1959). Θεσσαλονίκη, 1959. 8ον, σ. 49 - 70.

"Οπως πολϋ ορθώς παρατηρεί ό συγγραφεϋς, πολυάριθμοι ήσαν έν 
Θεσσαλονίκη αί μοναί, άφοΰ καί κατά τό 1576, δηλ. 146 έτη μετά τήν 
υπό τών Τούρκων κατάκτησιν, ϋπήρχον έν αυτή 20 ναοί ένοριακοί καί μο
ναστηριακοί, λειτουργοϋμενοι κανονικώς, καί άλλοι 10 άτάκτως καθ’ωρισμέ- 
νας εορτάς. Ούτως ή πόλις παρουσίαζεν όψιν αληθινής παπαδουπόλεως ή 
καλογερουπόλεως, πράγμα τό όποιον προκύπτει καί έξ όσων λέγει κατά τών 
μοναχών περί τό τέλος τοϋ ΙΒ' αϊώνος ό πολύς μητροπολίτης Ευστάθιος. 
Έκ τών πολλών τούτων μονών μία μόνον διεσώθη, ή περίβλεπτος καί πα
σίγνωστος Μονή τών Βλαττάδων, τής οποίας ή κτίσις κατά τινα έπιγρα-
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φήν τοϋ 1801, εΰρισκομένην ύπεράνω τής δυτικής εισόδου τοΰ ναοΰ, απο
δίδεται εις Κρήτας Βλατεΐς, εξ ών έχει καί την επωνυμίαν. 'Η επιγραφή 
όμως αυτή ούδεμίαν έχει αποδεικτικήν δΰναμιν, διότι είναι πολύ μεταγενέ
στερα τοΰ κτηρίου, τό όποιον άναμφισβητήτως είναι βυζαντινόν καί διά 
τοΰτο ό συγγραφεύς όρθώς ποιων άνεζήτησεν εις τάς βυζαντινός πηγάς 
τούς κτίσαντας τήν Μονήν.

Έκ τής άναζητήσεως ταυτης καί τής ερμηνείας των ενδείξεων, αί ό- 
ποίαι υπολανθάνουν εις τάς πηγάς, συγγραφείς καί έγγραφα, ό συγγραφεύς 
συνήγαγε τό συμπέρασμα, δτι υπό μέν τό ό'νομα Βλαττάδες ύποκρύπτονται 
οί δυο ιερομόναχοι ιερείς, οπαδοί καί φίλοι τοΰ Γρηγορίου τοΰ Παλαμδ, 
Δωρόθεος Βλατής, ό κατόπιν γενόμενος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, καί 
ό αδελφός αΰτοΰ Μάρκος Βλατής, ή δε μονή έφερε τό ό'νομα τής Μεταμορ- 
φώσεως τοϋ Σωτήρος καί Παντοκράτορος Χριστοΰ. Τό ό'νομα κατά τήν ει
κασίαν τοΰ συγγραφέως εδόθη εις τήν Μονήν, διότι μεταξύ άλλων επιμά- 
χων ζητημάτων κατά τήν 'Ησυχαστικήν έριδα ήτο καί τό κτιστόν ή άκτι
στου τοΰ εν Θαβώρ φωτός. 'Ως προς τον χρόνον τής ΐδρΰσεως τής μονής 
ό συγγραφεύς τοποθετεί τοΰτον μεταξύ των ετών 1351 καί 1371.

Ή ερευνά τοΰ συγγραφέως γίνεται μετά μεγάλης προσοχής καί πλή
ρους γνώσεως τών πηγών καί τών πραγμάτων, τα δε συμπεράσματα αύτοΰ 
δυνανται να θεωρηθώσιν ασφαλή.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Γ. I. Θεοχαρίδου, 'Ο ρόλος τής Μακεδονίας εις τήν πολιτικήν 
καί στρατιωτικήν ιστορίαν τής Ελλάδος. Δυο διαλέξεις προς τελειόφοιτους 
στρατιωτικών σχολών. Θεσσαλονίκη, 1962. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπου
δών. Μακεδονική Βιβλιοθήκη 24]. 8ον, σ. 30.

Πρόκειται περί δυο διαλέξεων, γενομένων πρός τούς αποφοίτους στρα
τιωτικών σχολών κατά τήν έτησίαν εκδρομήν των πρός επίσκεψιν τής Μα
κεδονίας.

Εις τήν πρώτην ό ομιλητής προσπαθεί να δώση εις γενικωτάτας γραμ- 
μάς τήν ιστορίαν τής Μακεδονίας κατά τάς τρεις μεγάλας αυτής περιόδους, 
τήν άρχαίαν μέχρι τής κατακτήσεως υπό τών 'Ρωμαίων, τήν βυζαντινήν καί 
τήν νεωτέραν, τήν τών Μακεδονικών αγώνων κατά τών Τούρκων καί τών 
Βουλγάρων. Κύριος σκοπός τής ομιλίας είναι ή άπόδειξις τής σημασίας τής 
Μακεδονίας διά τήν ύπόστασιν τοΰ Ελληνισμού καθ’ δλον τον μακραίω
να αύτοΰ βίον καί τής αλήθειας τοΰ υπό τοΰ αρχαίου ιστορικού Πολυ
βίου λεχθέντος, δτι οί Μακεδόνες άπετέλουν καί εξακολουθούν να αποτελούν 
τό πρόφραγμα τοΰ Ελληνισμού κατά τών από Βορρά βαρβάρων. Τον σκο
πόν τοΰτον κατορθώνει ό ομιλητής διά τής εκλογής καί εξάρσεως τών κα
ταλλήλων ιστορικών γεγονότων.
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