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ΑΠΟ-ΦΩΝΗΣ - ’Εργαστήριο Παλαιογραφίας, Επιστημονική Έπετηρίς, Δημοκρί- 
τειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Επιμέλεια Γ. Κ. Παπάζογλου, τ. Α', 2000-2001, Κομο
τηνή 2001, σσ. 225.

Τό Έργαστήριον Παλαιογραφίας τού Τμήματος Ιστορίας καί Εθνολογίας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καί ό διευθυντής του καθηγητής κ. Γ. Κ. Πα
πάζογλου έξέδωσαν τόν πρώτο τόμο τής επιστημονικής έπετηρίδος του πού φέρει τόν 
επιτυχή τίτλο Άπό-Φωνής· ό τίτλος προέρχεται άπό λήμμα τού λεξικού τού C. 
Ducange, Glossarium mediae et infimae graecitatis, Lugduni 1688, II, 1717, τό όποιο λήμμα, 
ώς παρέχεται στόν υπότιτλο τής έπετηρίδος, έχει ώς εξής κατά τήν επεξήγησή του: Ex 
ore veI docentis vel conversantis - όρος δηλ. καθαρώς παλαιογραφικός. Σηματοδοτεί, 
ώς έκ τούτου, καί τά περιεχόμενα, αλλά ειδοποιεί καί περί τού χαρακτήρος τής έκδό- 
σεως πού είναι, αύτονοήτως, παλαιογραφικός καί κωδικολογικός. Στήν επετηρίδα 
φιλοξενούνται έξι μελέτες, τρία σύμμεικτα καί εννέα βιβλιοκρισίες. Στήν πρώτη με
λέτη ό κ. Γ. Κ. Παπάζογλου άσχολείται μέ Νέα άγνωστα χειρόγραφα τον Φαναριώτη 
λογίου Νικολάου Καρατζά, ενός λογίου τού 18ου αί. πού είχε συστήσει μία άπό τίς 
πλουσιότερες ιδιωτικές βιβλιοθήκες χειρογράφων πού μετά τόν θάνατό του διασκορ
πίσθηκαν σέ ’ιδιωτικές καί δημόσιες βιβλιοθήκες, κυρίως καί ώς συνήθως συμβαίνει, 
τού εξωτερικού. Ό συγγρ. ένετόπισε επτά χειρόγραφα: στό Trinity College, άρ. 932 τού 
έτους 1672, στό Brit. Mus. Addit. άρ. 10014 τού 16ου αί. καί άρ. 18190 τού 16ου/17ου 
αί., στό Paris Suppl, gr. άρ. 1380 τού 16ου αί., στή Μονή Σινά άρ. 1769 <547> 1821) 
τού 18ου αί., στή συλλογή Helen Greeley ά.ά. (cod. McKell) τού 16ου αί. καί στή Μη
τρόπολη Κώ άρ. 2 τού 17ου/18ου αί. Άπό τά γνωστά, άλλά μή έντοπισθέντα, άνή- 
κοντα στή συλλογή Καρατζά, ό κ. Γ.Κ.Π. άναφέρει τέσσερα: τό Εύαγγέλιον «Καρα- 
θεοδωρή» τού 10ου αί., τόν Κώδικα «Μανουήλ Φιλή» (Μαυροκορδάτου) τού 18ου 
αί., τόν Κώδικα «Γεδεών» (χρονογραφικός) καί τόν «Βρυέννιο» τού Καρατζά. Στούς 
παρατιθέμενους πίνακες ό συγγρ. βοηθεΐ τόν άναγνώστη νά πληροφορηθεί τά περιεχό
μενα τών δύο κωδίκων τού Brit. Mus., άριθμ. 10014 καί 18190.

Ή δεύτερη μελέτη είναι τού ίδιου τού κ. Γ.Κ.Π. καί άναφέρεται σέ δύο χειρό
γραφα τής Είκοσιφοινίσστις τού Παγγαίου - Χειρόγραφα Μετοχιού τού Παναγίου 
Τάφον καί τον βιβλιοεμπορείου Sam Fogg τού Λονδίνου· πρόκειται, για το πρώτο χφ. 
άρ. 795 μέ γραφέα τόν Κοσμά Μακαιδώνα καί μουσικό (1676) πού έγράφη γιά λογα
ριασμό τού Κοσινιτσιώτη παπά-Άβερκίου άπό τόν όποιο τόν άγόρασε ό προηγούμε
νος τής μονής Αντώνιος Χατζής άπό τό Δοξάτο Δράμας. Ό συγγρ. συζητει μάλιστα τό 
ενδεχόμενο ό Κοσμάς Μακαιδών νά είναι ό γραφεύς 29 κωδίκων, κυρίως μουσικών, 
ταυτιζόμενος στήν περίπτωση αυτή μέ τόν Κοσμά, δομέστικο τών Ίβήρων, πού μεταξύ 
τών ετών 1674-1692 άντέγραφε τούς παραπάνω κώδικες. Ό κ. Γ.Κ.Π. περιγράφει τό 
χειρόγραφο τού Μετοχιού τού Παναγίου Τάφου καθώς καί αυτό τού Sam Fogg τού 
Λονδίνου, τό όποιο, κατά τόν συγγρ. προέρχεται άπό τήν Είκοσιφοίτισσα καί έκλάπη 
άπό τούς Βουλγάρους τόν Μάρτιο τού 1917, πέρασε στήν κατοχή τού έπιστήμονος 
άπατεώνος Vladimir Sish καί προφανώς, άφοΰ πωλήθηκε σέ άγνωστο, κατέληξε στό πα
λαιοβιβλιοπωλείο Sam Fogg· μέ βάση τήν περιγραφή τού χφ., όπως αυτή καταχωρεΐται 
στόν κατάλογο τού Sam Fogg, τό χφ. είναι περγαμηνό, χρονολογείται μεταξύ 1100;- 
13ο αί., γραφεύς του ό Έφραίμ καί περιέχει συναξάρια αγίων τών έξι πρώτων μηνών 
τού λειτουργικού έτους.
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’Ακολουθεί ή μελέτη τής καθηγήτριας τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. ’Αγγελικής 
Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, Ό κωδίκογράφος Γαλακτίων ό εξ Άναβρύτης καί ô ύπ’ άρ. 
586 Κώδικας Πετρουπόλεως (Petmpol. gr. άρ. 586), στην όποια ή κ. Ά.Σ.-Ν. παρακο
λουθεί τόν Γαλακτίωνα: διετέλεσε μαθητής του λογίου επισκόπου Εύρυσθένης (Βρε- 
σθένης) Παρθενίου, τή σειρά αύτογράφων κωδίκων του γραφέντων μεταξύ των έτών 
1666-1690, την μονή τής μετάνοιας του πού ήταν οί άγιοι Τεσσαράκοντα ατά Θεω- 
ρηνά τής Λακεδαίμονος. ’Από τά χειρόγραφά του ή κ. Ά.Σ.-Ν. παρουσιάζει τόν Petro- 
pol. gr. 586 πού παραδίδει 57 ομιλίες άπό τό Κυριακοδρόμιο Μαξίμου τοΰ Πελοπον- 
νησίου καί έγράφη τό 1672, θεωρούμενο μάλιστα άπό τά πληρέστερα μέ ομιλίες τοΰ 
Μαξίμου. ’Εξετάζει μάλιστα ποίο υπήρξε τό πρότυπο τοΰ Γαλακτίωνος καί φαίνεται 
νά κλίνει στήν άποψη ότι ήταν ό Κώδικας 31 [11] τής μονής Θεραπνών γραμμένος άπό 
τόν διδάσκαλό του Παρθένιο, επίσκοπο Εύρυσθένης καί τό όποιο παραδίδει μόνον 
38 διδαχές τοΰ Μαξίμου, ενώ τίς υπόλοιπες 19 (άπό τό σύνολο τών 57) φαίνεται ότι 
αντέγραψε άπό τόν κώδικα Θεραπνών άρ. 16 [9] πού ό Ιδιος, ό Γαλακτίων, είχε γράψει 
τό 1669. Καί είναι πολύ έλκυστική ή υπόθεση τής κ. Ά.Σ.-Ν. ότι ό Γαλακτίων έγραψε 
τόν Petropol. gr. 586 γιά προσωπική του χρήση γιά νά έχει έτσι ένα καλό βοήθημα γιά 
τήν διακονία τοΰ κηρύγματος, μέ τήν οποία, ώς πρωτοσύγκελος, ήταν ίσως επιφορ
τισμένος.

Στή συνέχεια ό ύπογραφόμενος σέ συνεργασία μέ τήν κ. Σουλτάνα Λάμπρου, δρ. 
Θ. τοΰ Α.Π.Θ. παρουσιάζουμε τίς μελέτες τοΰ Boris Fonkic γιά αύτόγραφα τοϋ Ιωάννη 
Καρνοφύλλη καί τοϋ Εύγενίου Βούλγαρη, όπως αυτές άντλοΰνται άπό τό έργο του 
«Ελληνικά χειρόγραφα σέ ευρωπαϊκές συλλογές», έκδ. Nidrik, Μόσχα 1999 (στά ρωσ- 
σικά). Ό κ. B.F. ένετόπισε 16 αύτόγραφα τοΰ Καρυοφύλλη, κυρίως πατριαρχικά 
γράμματα, γραμμένα άπό τόν Καρυφύλλη μέ τήν ’ιδιότητα τοΰ χαρτοφύλακος τοΰ 
Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου, καλύπτοντα τήν περίοδο 1638-1665, καθώς καί τίς 
Εφημερίδες του καί σχόλιά του στά Φυσικά τοΰ Άριστοτέλους. Τά νέα αύτόγραφα 
τοΰ Εύγενίου Βούλγαρη εύρέθησαν στή Βιβλιοθήκη τοΰ Κρατικοΰ Πανεπιστημίου 
τοΰ Χάρκοβο στήν Ούκρανία, τά ύπ’ άρθ. 84, 137, 143, 144, μέ σπουδαιότερο έξ 
αύτών τό ύπ’ άρ. 84, πού είναι, κατά τόν κ. B.F., μαθητικό τετράδιο τοΰ Βούλγαρη καί 
μάλιστα κατά τήν περίοδο πού σπούδαζε ρητορική τοΰ Άφθονίου, άφοΰ άλλωστε τά 
Προγυμνάσματα Άφθονίου-σοφιστοΰ, Έκθεσις περί επιστολικών τύπων τοϋ Θεοφί
λου Κορυδαλέως, Περί περιόδου καί Σύνοφις εις τήν ποιητικήν μέθοδον τοϋ ίερο- 
μονάχου Χριστοφόρου Έμποροκομίτου παραδίδονται στό 84 χφ. Τό χφ. 37 είναι μία 
πραγματεία θεολογική σέ τέσσερα βιβλία, στά ύπ’ άριθ. 143-144 παραδίδεται ή 'Εκ
κλησιαστική Ιστορία τοΰ Μελετίου Μήτρου. Σημαντική άπό κάθε άποψη είναι ή ανα
κάλυψη τοΰ χφ. Da 54 τής Δρέσδης, όπου παραδίδονται νέα άγνωστα έργα τοΰ Βούλ
γαρη: ή Έκθεσις τής Ταυρικής Χερσονήσου ήτοι τής λεγομένης Μικρός Ταταρίας 
(όπου ό Βούλγαρης καταγράφει, μέ βάση ελληνικές πηγές, τήν Ιστορία τής Κριμαίας), 
Ιστορικές αναζητήσεις γιά τά χρόνια τής βάπτισης τής μεγάλης ρωσσίδας βασίλισσας 
’Όλγας, Πετρούπολις 1792 καί ή ιστορία τής χώρας (Κριμαίας προφανώς) μετά τή 
συνθήκη τοϋ Κιουτσούκ Καϊναρτζή. Ή σημασία τών αύτογράφων τοΰ Βούλγαρη 
είναι αύτονόητη, ’ιδιαιτέρως τοΰ χφ. Da 5 τής Δρέσδης πού παραδίδει νέα άγνωστα έρ
γα του.

Ό έπίκ. καθηγ. τοϋ Α.Π.Θ. κ. Έμμ. Γ. Βαρβούνης άσχολεΐται στό μελέτημα πού 
άκολουθεϊ μέ τή Βιβλιοθήκη τής Ί. Μονής Προφήτου Ήλιοϋ τής Σάμου καί κατα
γράφει 37 τίτλους βιβλίων μέ τίς ένθυμήσεις, όπου ασφαλώς ύπάρχουν άξιον σημειώ- 
σεως είναι ή προσφώνηση τοΰ σχολάρχου Πυθαγόρα Σίδερη σέ μαθητική παράσταση
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τής Ήλέκτρας, τόν Φεβρουάριο του 1885 στό Καρλόβασι.
Ό καθηγ. κ. Γ. Κ. Παπάζογλου επανέρχεται, στη συνέχεια, μέ ένα άγαπημένο θέμα 

του: τόν Σεραφείμ Τζερβενό, τόν Θάσιο καί τά νέα άγνωστα χειρόγραφά του. Ό Σερα
φείμ τό 1695 εύρέθη από τή Μονή τής μετάνοιας του, τή Μονή Διονυσίου του Άθω- 
νος, στήν Κ/Πολη, όπου σπούδασε στήν Πατριαρχική ’Ακαδημία καί αμέσως μετά 
μετέβη στό Βουκουρέστι, περί τό 1698/9, όπου παρηκολούθησε τά μαθήματα τού Σε
βαστού Κυμινήτη στήν Αυθεντική ’Ακαδημία τής βλαχικής πρωτεύουσας. Ό κ. Γ.Κ.Π. 
σημειώνει μάλιστα τά μαθήματα πού παρηκολούθησε στά δύο αυτά περιώνυμα σχο
λεία ô Σεραφείμ καί στή συνέχεια τά χφ. πού ένετόπισε, όπως αυτό τού Μεγάλου Σπη
λαίου, πού χάθηκε στήν πυρκαγιά τού 1934, ή τό άλλο τής συλλογής Phillipps πού 
πέρασε στον γνωστό οίκο Sotheby’s τού Λονδίνου καί τελικώς στή βιβλιοθήκη Albert 
1ου των Βρυξελλών. Καί τά δύο αυτά χφ. πάντως ήταν μία περίοδο στήν κατοχή τού 
Φαναριώτη λογίου, καί συλλέκτη χφ., Νικολάου Καρατζά. Τό αυτό ισχύει καί γιά τό 
χφ. τού British Museum 8234 τού επισκόπου Νύσσης Μητροφάνους τού Θασίου, τό Be- 
rol. gr. 313 τού Σεραφείμ, πιθανώς τό χφ. 9 τού καταλόγου Μηνωΐδη πού έπισκέφθη 
τή Μονή Διονυσίου τόν ’Ιανουάριο τού 1841, τό ύπ’ άρ. 795 τής Πάτμου, τό ύπ' άρ. 
333 τού Διονυσίου.

’Ακολουθεί ή ενότητα Σύμμεικτα καί βιβλιοκρισίες. Άρχικώς ό κ. Κ. Γ. Παπάζο
γλου δημοσιεύει Κατάλογο άρχειακοΰ ύλικοΰ τοϋ έργαστηρίον Παλαιογραφίας [τού 
Τμήματος Ιστορίας καί Εθνολογίας τοϋ Δ.Π.Θ.] ήτοι: χειρόγραφα, Εφημερίδες (’Α
στραπή, Νεολόγος, Τά Νέα. Πρόοδος, Ταχυδρόμος, τής Κ/Πόλεως), ’Αρχειακό Υλικό 
σέ άντίγραφα (μικροταινίες) χειρογράφων, Εφημερίδες καί περιοδικά (’Αθήνα, Αιών, 
Ελπίς, Έφημερίς ’Αθηνών, Ή ’Αλήθεια, Κλειώ, Ε.Φ.Σ.Κ., Isvestija τού Ρωσσικοΰ 
’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου Κ/Πόλεως)· στή συνέχεια ό κ. Γ.Κ.Π. άσχολεΐται μέ τόν 
Λαυρέντιο Μαρΐνο-ήγούμενο τής Μονής Δουσίκου καί ακολούθως μέ "Ενα κρυπτο
γράφημα σέ νεώτερη έπιγραφή τοϋ Πραβίον-Έλευθερονπόλεως τοϋ Παγγαίου, πού 
αφορά σέ μία έπιγραφή τού σχολείου τού Πραβίου πού δημοσίευσε ό κ. X. Μπακιρ
τζής καί γιά τήν όποια ό κ. Γ.Κ.Π. προτείνει μία νέα άνάγνωση.

Στις παρουσιάσεις βιβλίων-βιβλιοκρισίες ό κ. Γ.Κ.Π. βιβλιοκρίνει σέ πολυσέλιδη 
κριτική τά βιβλία τού Κ. X. Χατζόπουλου, Ελληνικά σχολεία στήν περίοδο τής ’Οθω
μανικής κυριαρχίας (1453-1821), Θεσσαλονίκη 1991, τοϋ Π. Γ. Νικολόπουλου, Ίωάν- 
νου Δαμασκηνού (;) περί των έν πίστει κεκοιμημένων μετάφρασις εις τήν κυπριακήν 
διάλεκτον, Λευκωσία 2000, τοϋ ίδιου Βιβλιογραφική επιστασία των εκδόσεων Νικο
δήμου τοϋ '.Αγιορείτου, ανάτυπο, ’Αθήνα 2000, τού Σπ. Καρύδη, Θεοδώρου Βρανια- 
νίτη δημοσίου νοταρίου πόλεως καί νήσου Κέρκυρας οί σωζόμενες πράξεις (1479- 
1516), ’Αθήνα 2001, τής Πηνελόπης Στάθη, Χρύσανθος Νοταράς Πατριάρχης Ιερο
σολύμων - Πρόδρομος τοϋ Νεοελληνικού Αιαφωτισμοϋ, ’Αθήνα 1999, Ή 'Ελληνική 
Γραφή κατά τούς 15ο καί 16ο αιώνες, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, ’Αθήνα 2000. 
Ό κ. Έμμ. Βαρβούνης παρουσιάζει άκολούθως τά βιβλία: Μ. I. Μανούσακα - Βάλτερ 
Πούχνερ, 'Ανέκδοτα στιχουργήματα τοϋ θρησκευτικού θεάτρου τοϋ ΙΖ ’ αιώνα. "Εργα 
των ορθοδόξων Χίων κληρικών Μιχ. Βεστάρχη, Γρηγ. Κονταράτου, Γαβρ. Προσοψά, 
’Αθήνα 2000, Valeria Fol - Rouja Neikova, Fire and Music, Sofia 2000. Τό περιοδικό κα- 
τακλείεται μέ τίς περιλήψεις τών μελετών στήν αγγλική καί τόν πίνακα περιεχομένων.

Συνοπτικώς τό νέο αυτό περιοδικό, μέ διευθυντή τόν καλό συνάδελφο κ. Γ. Κ. 
Παπάζογλου, συνιστά μία λαμπρή προσπάθεια προβολής τής έπιστήμης τής παλαιο
γραφίας καί τής κωδικολογίας καί είναι Ισως τό μοναδικό στή χώρα μας μέ τό συγκε
κριμένο έξειδικευμένο περιεχόμενο. Ευχής έργο ή προσπάθεια αυτή τοϋ κ. Γ.Κ.Π. νά
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ένισχυθεΐ καί μέ άλλους συνεργάτες, παλαιούς καί νέους παλαιογράφους καί μελετη
τές χειρογράφων, πού θά δημοσιεύουν στό ειδικό αύτό περιοδικό, τό Άπό-φωνής, τά 
αποτελέσματα των ερευνών τους.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Δημήτριος Άγγ. Παπάζης, Ό Μητροπολίτης ’Αθανάσιος Μεγακλής (1848-1909), 
Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 335.

Πρόσωπα καί γεγονότα συνδεόμενα μέ τό Οικουμενικό Πατριαρχείο καί τη Μα
κεδονία άπετέλεσαν τά τελευταία χρόνια αντικείμενο μελέτης άπό τούς ερευνητές καί 
άνέδειξαν τό ενδιαφέρον του πρώτου γιά τή Μακεδονία καί Ιδιαιτέρως σέ κρίσιμες 
στιγμές γιά τήν τύχη της. 'Υπενθυμίζουμε τά συνέδρια γιά τόν ’Ιωακείμ τόν Γ ’ τόν Με
γαλοπρεπή, τόν μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γεννάδιο Άλεξιάδη, πού οργανώθηκαν 
άπό τόν Δήμο Θεσσαλονίκης, τό Τμήμα Ποιμαντικής καί Κοινωνικής Θεολογίας τού 
Α.Π.Θ., τό 'Ίδρυμα Εθνικού καί Θρησκευτικού Προβληματισμού καί τήν Τ. Μητρό
πολη Θεσσαλονίκης. Έτσι, είναι καλοδεχούμενη κάθε μελέτη άναφερόμενη σέ συνα
φή θέματα, Ιδίως μάλιστα όταν αυτή βασίζεται σέ πρωτογενές υλικό, πού δίδει 
πληρέστερη τήν εικόνα τής εποχής, συνδεόμενη, ενίοτε, καί μέ επίκαιρα θέματα. Τέ
τοιο χαρακτήρα έχει ή λαμπρή μελέτη τού νέου ερευνητή κ. Δ. Ά. Παπάζη πού άσχο- 
λείται μέ τόν βίο καί τό έργο τού μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης ’Αθανασίου 
Μεγακλή (1848-1909), ό όποιος διεποίμανε τήν έν λόγψ μητρόπολη τή δεκαετία 
1882-1893, γιά νά μετατεθεί έπειτα στήν κρίσιμη γιά τήν εποχή μητρόπολη Θεσ
σαλονίκης (1893-1903), καί νά κλείσει μαζί μέ τήν εκκλησιαστική σταδιοδρομία του 
καί τόν σύντομο, σχετικώς, βίο του ώς Γέρων Κυζίκου (1903-1909). Ό συγγρ. στά πέ
ντε κεφάλαια τού βιβλίου του, τό όποιο, σημειωτέον, είναι ή διδακτορική διατριβή 
του στό Τμήμα Θεολογίας τού Α.Π.Θ. υπό τήν έποπτεία τού καθηγητοΰ κ. Άπ. Γλα- 
βίνα, παρακολουθεί καταλεπτώς τήν πορεία τού ’Αθανασίου Μεγακλή· απαιτεί κυ
ριολεκτικούς νά μήν τού διαφύγει ή παραμικρή λεπτομέρεια, ή όποια κουράζει τόν 
αναγνώστη άλλ’ εις τόν ίδιο καιρό είναι καί χρήσιμη στόν ερευνητή πού ένδιαφέρεται 
καί πολλές φορές, άξιοποιεΐ αυτές τις ήσσονος σημασίας λεπτομέρειες.

Στό πρώτο κεφάλαιο ό κ. Δ. Παπάζης άσχολείται μέ τήν καταγωγή καί τίς σπου
δές τού Μεγακλή: γέννηση στήν Άδριανούπολη τό 1848, σπουδές στό λαμπρό Γυμνά
σιό της, συνέχισή τους στήν Ί. Θεολογική Σχολή τής Χάλκης, χειροτονία του σέ κλη
ρικό, οί συνταξιώτες του, ή έφεσή του στή βυζαντινή μουσική καί στό κήρυγμα, ή 
έπιλογή του άπό τό Πατριαρχείο γιά τόν βαθμό τού ίεροδικόνου, ή προαγωγή του σέ 
ύπογραμματέα τής Ίεράς Συνόδου, ή θητεία του ώς γραμματέως τής Έθνοσυνελεύ- 
σεως, αλλά καί αυτή τού άρχιγραμματέως τής Συνόδου ( 1876), ή έξαρχική αποστολή 
του στήν Κρήτη, οί ύποψηφιότητές του στή μητρόπολη Θεσσαλονίκης (1878), ή 
προαγωγή του ώς Μ. Πρωτοσυγκέλλου άπό τόν Πατριάρχη ’Ιωακείμ Γ', ό χειρισμός 
τού ζητήματος τής μητροπόλεως Άδριανουπόλεως πού προκλήθηκε άπό τούς ’Εξαρ
χικούς στήν πατρίδα του καί σέ βάρος τού μητροπολίτου Διονυσίου (1879) είναι άπό 
τά θέματα πού άπασχολοΰν τόν κ. Δ. Παπάζη. Ή μελέτη τους, ώς ελέχθη, είναι λε
πτομερής καί ή άξιοποίηση τού αρχειακού υλικού επιτυχής. Ό συγγρ. παραθέτει κα
θετί πού άφορά στήν παρουσία τού ’Αθανασίου Μεγακλή στήν πατριαρχική αυλή, τά 
ποιμαντικά καί οικονομικά ζητήματα, τήν εκκλησιαστική ευταξία καί τήν τήρηση τού
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