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430 Βιβλιοκρισίες

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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τυπικού, τή διοίκηση τών ενοριών, την εξομάλυνση τών σχέσεων τού Θρόνου μέ τούς 
Τούρκους, τήν έκπροσώπηση του Πατριάρχου, τό ενδιαφέρον του γιά τή Θεολογική 
Σχολή τής Χάλκης.

Στό τρίτο κεφάλαιο ό συγγρ. άσχολείται μέ τήν εκλογή του Μεγακλή ώς μητρο
πολίτου Σισανίου καί Σιατίστης (Φεβρ. 1882)· ύστερα δηλαδή άπό ένδεκαετή υπηρε
σία στό Φανάρι· καταγράφει στό κεφάλαιο αύτό τά τής ένθρονίσεως, τή διαποίμανση 
τής μητροπόλεως μέ τήν τακτοποίηση, σέ συνεργασία μέ τούς δημογέροντες τής Σιά
τιστας, τών εκκρεμοτήτων τού προκατόχου του Άγαθαγγέλου Στεφανάκη, τό εν
διαφέρον του γιά τήν παιδεία· ασχολήθηκε, ωσαύτως, μέ τήν επιλογή ικανών λαϊκών 
καί κληρικών γιά τά σχολεία καί τίς ενορίες τής επισκοπής του, τό πνευματικό δικα
στήριο, τή διαχείριση υποθέσεων σέ σχέση μέ τίς τουρκικές άρχές, τόν άγώνα του γιά 
τήν άνέγερση εκκλησιών, τή συντήρηση μονών, τήν ειρήνευση τών ερίδων γιά τή διεκ
δίκηση βοσκοτόπων. "Αξια σημειώσεως είναι ή συμβολή του στήν ίδρυση τού Τρα- 
μπαντζείου Γυμνασίου, παρά τή διαμάχη τών προυχόντων τής χώρας καί τής λαϊκής 
μερίδος τών Γερανείων, κατά τή γνωστή γεωγραφική διαίρεση τής Σιάτιστας σέ Χώρα 
καί Γεράνεια. Τά άφορώντα μάλιστα στήν ίδρυση τού Τραμπαντζείου εκθέτει λεπτο
μερειακούς ό συγγρ. καί καλώς πράττει, έφ’ όσον ή Ιστορία του Τραμπαντζείου σημα
τοδότησε τήν παιδευτική ανέλιξη τής Δυτ. Μακεδονίας καί, ώς έλέχθη ό ρόλος τού 
Μεγακλή στά καθέκαστα τής ίδρύσεώς του ήταν καθοριστικός.

Άπό τή σύνολη δεκαετή θητεία του στή Σιάτιστα τά τρία ετη 1888-1891 ήταν 
άπών, έκλεγείς άριστίνδην συνοδικός, χωρίς ασφαλώς νά παύσει ενδιαφερόμενος γιά 
τή μητρόπολή του, τή διοίκηση τής όποιας άσκοϋσαν άνθρωποι τής εμπιστοσύνης 
του. Ή εποχή ήταν δύσκολη καί γιά τή Μακεδονία πού ταλαιπωρείτο άπό τή δράση 
τών Έξαρχικών, αλλά καί γιά τό Πατριαρχείο τό όποιο περνούσε τήν περιπέτεια τού 
προνομιακού ζητήματος. Εκείνη μάλιστα τήν περίοδο άνατέθηκε στόν Μεγακλή ή 
προεδρία τής Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, ή όποια προσέφε- 
ρε πολλές υπηρεσίες στήν παιδεία τού άλύτρωτου ελληνισμού καί γιά τήν όποια πρέ
πει ταχέως νέος ερευνητής νά άσχοληθεΐ καί νά φέρει στό φώς τό μέγα εθνικό έργο 
πού αυτή έπετέλεσε. Παραλλήλως, στόν ’Αθανάσιο Μεγακλή, πάντα υπό τήν Ιδιότητα 
τού συνοδικού, τού είχε ανατεθεί ή προεδρία τής εφορείας τής Πατριαρχικής Μεγά
λης τού Γένους Σχολής (Μάϊος 1888), αυτή τής Πατριαρχικής Μουσικής Σχολής καί 
ό διορισμός του ώς μέλος τής εφορίας τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης. ’Ασχο
λήθηκε, ώσαύτως, μέ τό γνωστό περιοδικό 'Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, τού οποίου 
χρημάτισε πρόεδρος τής επιτροπής καί αντιλαμβάνεται κανείς τήν προσφορά τού Με
γακλή στήν πορεία τού περιοδικού αυτού κατά τήν πρώτη περίοδο τής κυκλοφορίας 
του. Τήν ίδια δραστηριότητα έπέδειξε καί ώς πρόεδρος τής επιτροπής τού πατριαρ
χικού τυπογραφείου. ’Ασχολήθηκε, ώσαύτως, ό ’Αθανάσιος καί μέ τά Εθνικά Φιλαν
θρωπικά καταστήματα πού άπετέλεσαν τόν άξονα τής φιλανθρωπικής δραστηριό- 
τητος τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, καί υπηρέτησε ώς μέλος τό Διαρκές Μικτό 
Συμβούλιο, τό Πατριαρχικό Εκκλησιαστικό Δικαστήριο, τού όποιου υπήρξε πρόε
δρος, τό Εθνικό Ταμείο, τήν επιτροπή τού πατριαρχικού ναού καί τού αγιάσματος 
τών Βλαχερνών, τής οποίας διετέλεσε πρόεδρος. Όλες αύτές οί υπηρεσίες τού ’Αθα
νασίου Μεγακλή πρός τό Γένος καί τό Πατριαρχείο εξετάζονται μέ κάθε λεπτομέρεια 
άπό τόν κ. Δ. Παπάζη.

Στό τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται ή περίοδος 1893-1903 οπότε ό ’Αθανάσιος 
Μεγακλής ήταν μητροπολίτης Θεσσαλονίκης- εδώ ό συγγρ. παρακολουθεί τήν εκ
κλησιαστική πολιτική του σέ μιάν εποχή πού ή Ελληνική Κοινότητα ήταν διηρημένη
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εξ αιτίας των ερίδων μεταξύ της λαϊκής μερίδος άπό τή μιά καί την ηγετική από την 
άλλη, στό μέσο των όποιων ερίδων εΰρέθη καί ό μητροπολίτης καί φαίνεται ότι αύτή 
ή έρις συνεχίσθηκε ώς τό 1903, οπότε κατέστη Γέρων Κυζίκου· ήταν άλλωστε καί τό 
ζήτημα τού νέου κοινοτικού κανονισμού τής Θεσσαλονίκης, τό εκλογικό σύστημα 
(κατ’ ενορίας ή καθολική ψηφοφορία), οί διαμάχες των παρατάξεων εντός τής κοι- 
νότητος, ό πόλεμος τών φυλλαδίων των δύο παρατάξεων, ένας άτελείωτος άριθμός 
ενεργειών άπό τίς δύο πλευρές πού βασάνισε τήν κοινότητα, καί σέ καιρούς μάλιστα 
κρίσιμους γι’ αυτήν, οί σχέσεις μέ τίς τουρκικές αρχές, τούς συνοίκους Εβραίους, καί 
τούς Βουλγάρους Έξαρχικούς, τούς γειτονικούς επισκόπους πού μέ πρόεδρο τόν ίδιο 
τόν Μεγακλή, ώς μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, απάρτιζαν τήν Επισκοπική Σύνοδο 
Θεσσαλονίκης. Μέ τούς τελευταίους ό ’Αθανάσιος Μεγακλής συνεργάσθηκε γιά τήν 
άναχαίτιση τής βουλγαρικής προπαγάνδας πού δροΰσε επικίνδυνα γιά τόν έλληνισμό 
στην περιφέρεια τής Θεσσαλονίκης καί πού διεκδικοΰσε εκκλησίες, σχολεία, κοιμη
τήρια, άλλά καί τήν άναχαίτιση τού σερβισμοΰ, τής ρουμανικής προπαγάνδας στη 
Μακεδονία, αλλά καί τής Ούνίας. Ή άντιμετώπιση τών ξένων προπαγανδών εκ μέρους 
τού Μεγακλή γινόταν μέ βάση τίς οδηγίες τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, μολονότι 
υπήρξε περίπτωση πού ό ’Αθανάσιος ενεργούσε παρά τίς οδηγίες τού Πατριαρχείου, 
σ’ ό,τι άφοροΰσε στην περίπτωση τής επισκοπής Πέτρας πού καταργήθηκε μέ τόν 
Συνοδικό Τόμο τής 9 ’Ιουνίου 1896 καί στήν οποία κατάργηση άντιδροΰσε ό 'Αθα
νάσιος καί μέ τήν ’ιδιότητα τού Προέδρου τής Επισκοπικής Συνόδου Θεσσαλονίκης, 
στήν όποια ύπέκειτο, μαζί μέ άλλες γειτονικές, καί ή επισκοπή Πέτρας. Καί δέν ήταν 
λίγες οί περιπτώσεις πού ό ’Αθανάσιος, όπως καί οί προκάτοχοί του, αντιμετώπισαν 
δυσκολίες άπό τή στάση τών επισκόπων στή διοίκηση τής Επισκοπικής Συνόδου -βλ. 
γιά παράδειγμα τό πρόσφατο βιβλίο μας, σέ συνεργασία μέ τόν π. Γεώργιο Τριαντα- 
φυλλίδη, Ιωακείμ, μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Ή έπίσημος άλληλογραφία ( 1872- 
1874), έκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2002.

Ενδιαφέρον είναι καί τό υποκεφάλαιο πού άναφέρεται στήν εκπαιδευτική δρα
στηριότητα τού ’Αθανασίου, τίς ένέργειές του γιά τή λειτουργία τών σχολείων, τήν 
πρόσληψη καί μισθοδοσία τών εκπαιδευτικών, τήν άνέγερση νέων, τά προγράμματα, 
τή συνεργασία μέ τό Προξενείο Θεσσαλονίκης, τήν άντιμετώπιση τών ξένων προπα
γανδών (έξαρχικής, σερβικής, ρουμανικής κ.ά.) κυρίως στις γειτονικές επισκοπές, μέ 
τούς επισκόπους τών όποιων, γιά τήν αντιμετώπισή τους, ό 'Αθανάσιος εύρισκόταν σέ 
επικοινωνία. Σημειωτέον ότι άπό τήν ύπερέχουσα θέση του, ώς μητροπολίτου Θεσσα
λονίκης, ό ’Αθανάσιος φρόντιζε καί γιά τή διευθέτηση ποικίλων προβλημάτων τών 
μητροπόλεων Βοδενών, Μελενίκου, Σερρών, Δεβρών καί Βελεσσού. Στήν Ιδια γραμμή 
κινήθηκε ό ’Αθανάσιος γιά τή λειτουργία τού Παπαφείου Οικοτροφείου, τήν περί
θαλψη τών σπουδαστών τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης, όταν αύτή διέκοψε τή 
λειτουργία της τό 1894 λόγω τού έπισυμβάντος σεισμού, τήν καλύτερη κυκλοφορία 
τής έφημερίδος Φάρος τής Μακεδονίας στήν περιφέρεια, άλλά καί άλλων χριστια
νικών εντύπων, τή μόρφωση τού κλήρου μέσω Ιερατικών σχολών, μία τών οποίων θά 
λειτουργούσε στή Μονή Βλατάδων καί γιά τήν ίδρυσή της πολύ εργάσθηκε ό 
’Αθανάσιος. Καί εδώ ό κ. Δ. Παπάζης εργάσθηκε μέ μεθοδικότητα καί μέ τήν πληθω
ρική παράθεση τών πηγών του εδωσε μία σαφή εικόνα τών εκπαιδευτικών δρωμένων 
στή Θεσσαλονίκη καί στήν περιφέρεια. Περιμένουμε, βεβαίως, καί τή δημοσίευση τής 
διατριβής τού κ. Εύστ. Βαχάρογλου, γιά τά σχολεία τής Θεσσαλονίκης καί τής περι
φέρειας της -μέ βάση τούς κώδικες τών σχολείων (1860-1912).

Εξίσου ενδιαφέρον είναι καί τό υποκεφάλαιο Κοινωνική προσφορά, όπου ό κ. Δ.
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Παπάζης κάμει λόγο στη συμβολή τοΰ ’Αθανασίου στην άνέγερση τοϋ Παπαφείου μέ 
τίς ποικίλες ένέργειές του στό Πατριαρχείο καί στίς τουρκικές αρχές, από τίς οποίες 
άντιμετώπισε πολλές δυσκολίες, τή συνεργασία του μέ τόν αρχιτέκτονα Ξ. Παιονίδη, 
τή δημογεροντία καί τους έφορους· τό αύτό ισχύει καί γιά τή συνέχιση τής εύρυθμης 
λειτουργίας τοΰ Χαρισείου Γηροκομείου, άλλά καί γιά τή συμβολή του στήν ίδρυση 
διαφόρων φιλανθρωπικών, φιλεκπαιδευτικών άδελφοτήτων καί λοιπών σωματείων 
(π.χ. Όμιλος Φιλομούσων, Σύνδεσμος ερασιτεχνών, Όρφεύς) καί τή συνεργασία του 
μέ παλαιότερους συλλόγους (Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Φιλόπτω
χος αδελφότης κυριών) καί όμόλογούς τους στήν περιφέρεια τής πόλεως, σέ συνερ
γασία μέ τούς γνωστούς συλλόγους τής ΚΠόλεως (π.χ. ’Αγαπάτε Άλλήλους). Ό 
συγγρ. άσχολείται, ωσαύτως, καί μέ τόν ρόλο τοϋ ’Αθανασίου στό πνευματικό δικα
στήριο σέ θέματα άφορώντα στό οικογενειακό δίκαιο, τή διοίκηση τών ενοριών, τίς 
σχέσεις του μέ τή δημογεροντία.

Πολυσέλιδο είναι τό υποκεφάλαιο Ό 'Αθανάσιος καί ό Οικουμενικός Θρόνος 
(ασ. 183-218), όπου περιγράφεται ή σχέση του μέ τούς τέσσερις πατριάρχες τής πε
ριόδου 1891-1912 ιδιαιτέρως μέ τόν ’Ιωακείμ Γ' καί τόν προστάτη του Διονύσιο Ε' 
καί μάλιστα κατά τήν έποχή τών έρίδων μεταξύ ίωακειμικών καί τών αντιπάλων του. 
Ό κ. Δ. Παπάζης έρευνα τή στάση τών πατριαρχών έναντι τοϋ ’Αθανασίου ιδιαιτέρως 
στά πλαίσια τής λειτουργίας τής ’Επισκοπικής Συνόδου, ή προεδρία τοΰ οποίου σ’ 
αυτήν άμφισβητήθηκε κατά καιρούς από επισκόπους της μέ καταγγελίες σέ βάρος του 
στό Πατριαρχείο· τό αύτό παρατηρήθηκε, κατά καιρούς, καί άπό μέρους ορισμένων 
κοινοτικών παραγόντων. Σημειωτέον ότι σέ όλες τίς περιπτώσεις τό Πατριαρχείο στή
ριζε τόν ’Αθανάσιο, ’ιδιαιτέρως ό Ιωακείμ ό Γ ' κατά τήν ένδεκαετή δεύτερη πατριαρ
χεία του (1901-1912). Στήν ίδια συνάφεια εντάσσεται καί τό θερμό ενδιαφέρον τοϋ 
’Αθανασίου γιά τήν Ί. Θεολογική Σχολή τής Χάλκης καί οί συχνές παρεμβάσεις του 
γιά ποικίλα οικονομικά θέματα τοϋ Πατριαρχείου (Εθνικό Ταμείο, επιχορήγηση, Εκ
κλησιαστική ’Αλήθεια, πατριαρχικές μονές στή Μακεδονία, έξαρχικές αποστολές 
κ.λπ.).

Στό πέμπτο κεφάλαιο τής διατριβής του ό συγγρ. έξετάζει τόν ’Αθανάσιο Με- 
γακλή ως μητροπολίτη στή γεροντική μητρόπολη Κυζίκου, πού ήταν ούσιαστικώς 
προαγωγή του. Ό ’Αθανάσιος άσχολήθηκε μέ τήν τακτοποίηση τών οικονομικών της, 
καί ’ιδιαιτέρως τών κοινοτήτων της (Άρτάκη, Πάνορμος, Δαρδανέλλια, Πέραμος, Βίγα 
κ.ά.) πού ανέρχονταν σέ εξήντα πέντε, τή διευθέτηση ζητημάτων έκκλησιών, μονών, 
σχολείων, κοινωνικής προνοίας, ’ιδιωτικών υποθέσεων, έκκλησιαστικών δικαστηρίων, 
άγιορειτικών μετοχίων. Τήν ίδια δραστηριότητα έπέδειξε, ώς Γέρων Κυζίκου, ô ’Αθα
νάσιος καί ώς συνοδικός τήν περίοδο 1904-1909, έτος κατά τό όποιο (1909) άπεβίωσε 
σέ ηλικία 61 έτών. Χαρακτηριστικό είναι αύτό πού έγραψε ή ’Εκκλησιαστική 'Αλή
θεια ώς νεκρολογία: ό αείμνηστος 'Αθανάσιος ό Κυζίκου λείπει μνήμην εμπείρου καί 
νοημονεστάτου άρχιερέως, ήτις εις τούς εν Μακεδονικαίς έπαρχίαις ζώντας επί πολύ 
ζώσα θέλει διαμένει.

Ή ωραία καί ενδιαφέρουσα αύτή μονογραφία-διατριβή τοϋ κ. Δημ. Παπάζη κα- 
τακλείεται μέ τά συμπεράσματα (άνασκόπηση δηλ. τοϋ όλου έργου τοϋ ’Αθανασίου), 
τήν αγγλική περίληψη, τό Παράρτημα, στό όποιο δημοσιεύονται ανέκδοτα κείμενα 
δύο ομιλίες ώς ίεροδιάκονος στήν Θεολογική Σχολή Χάλκης, υπόμνημα τής εκλογής, 
προσφωνήσεις καί βιβλιογραφία, αύτόγραφα τοϋ ’Αθανασίου καί τέλος τό Ευρετήριο.

Τελικώς ό κ. Δ. Παπάζης συνέθεσε μία μονογραφία-διατριβή άξιοποιώντας κατά 
τόν καλύτερο τρόπο τό πλούσιο άρχειακό υλικό σέ συνδυασμό μέ τή λοιπή έκδε-
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δομένη βιβλιογραφία. Ή συνδυαστική τών πηγών από τόν συγγρ. υπήρξε απολύτως 
άψογη καί, κατά συνέπειαν, επιτυχής. Κόπωση προκαλει, ενίοτε, ή λεπτομερής κατα
γραφή μιας έκάστης πτυχής τής δραστηριότητος τού βιογραφούμενου· τόν παρακο
λουθεί λεπτό πρός λεπτό, άντί νά αφομοιώνει ενότητες τής δράσεώς του. Αύτό είναι 
καί τό μειονέκτημά του. Ή βιβλιογραφία είναι εξαντλητική, τό αρχειακό υλικό 
πλουσιότατο, ό συνδυασμός τών πηγών, ώς έλέχθη, επιτυχής. Μακάρι νά είχαμε τέ
τοιες μονογραφίες γιά τέτοιες προσωπικότητες πού έδρασαν στή Μακεδονία στήν 
κρίσιμη πεντηκονταετία 1860-1910.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Miifide Pekin - Çimen Turan, MUbadele Bibliyografyasi. Lozan niit'us miibadelesi ile ilgili 
yayinlar ve yayimlanmamiç çahçmalar (Βιβλιογραφία της ανταλλαγής των πληθυσμών. 
Εκδομένες και ανέκδοτες μελέτες σχετικές με την ανταλλαγή των πληθυσμών της 
συνθήκης της Λωζάννης), έκδ. Lozan Miibadilleri Vakfi, Istanbul.2002, σσ. 207.

Τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία έχει παρατηρηθεί αξιόλογη συγγραφική δρα
στηριότητα γύρω από τα θέματα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, της Μι- 
κράς Ασίας και του Πόντου. Εδώ οι συγγραφείς για πρώτη φορά φέρνουν στο φως της 
δημοσιότητας έναν βιβλιογραφικό οδηγό που αφορά στον ελληνικό και τουρκικό 
πληθυσμό στις αρχές του 20ού αιώνα και την ανταλλαγή των πληθυσμών που υπογρά
φηκε μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στη Λωζάννη το 1923. Παρουσιάζουν περισσό
τερες από 1.100 μελέτες ή ανέκδοτες εργασίες (μεταπτυχιακές και διδακτορικές δια
τριβές, που υποβλήθηκαν στα πανεπιστήμια της Τουρκίας) και 600 άρθρα στην τουρ
κική, αγγλική, γαλλική, ιταλική και ελληνική γλώσσα (με λατινικούς χαρακτήρες).

Η συγγραφή του έργου απαίτησε πολύ χρόνο, κόπο και συντάχθηκε με προσοχή. 
Την έκδοσή του ανέλαβε το Ίδρυμα Ανταλλαξίμων Λωζάννης, που ιδρύθηκε το 2001 
με σκοπό τη διατήρηση των φιλικών δεσμών, την ανάπτυξη φιλίας και συνεργασίας 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, την έρευνα, τη συγκέντρωση αρχειακού υλικού, την 
καταγραφή και παρουσίασή του, καθώς και τη διάσωση της πολιτιστικής και πνευμα
τικής κληρονομιάς των μουσουλμάνων προσφύγων της Ελλάδας οι οποίοι εγκατα
στάθηκαν στην Τουρκία. Για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ιδρύματος, στις αρχές του 
2002, ιδρύθηκε σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ανταλλαξίμων Λωζάννης».

Η αξιόλογη αυτή εργασία παρουσιάζει μελέτες οι οποίες αναφέρονται, πριν και 
μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, στους Έλληνες και Μουσουλμάνους πρόσφυγες, 
εκ των οποίων οι πρώτοι εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα και οι δεύτεροι στην Τουρ
κία. Περιέχει πολλά βοηθήματα που αφορούν στη Μακεδονία, κυρίως τη Θεσσαλο
νίκη, που ήταν η πρωτεύουσά της, τη Δράμα και άλλες πόλεις, τον Μακεδονικό 
Αγώνα, τα γεγονότα (28-29 Απριλίου 1903) της Θεσσαλονίκης, τις εκλογές του 1919, 
τους Τούρκους, Έλληνες και Βούλγαρους κατοίκους της και την ανταλλαγή των πλη
θυσμών (1923). Αξιοσημείωτη είναι η μελέτη του Turgut Içiksal, «Makedonya üzerinde 
oynanan oyunlar ve bilinmeyen bir nüfiis sayimi» (Παιχνίδια που παίχτηκαν στη Μακε
δονία και μία άγνωστη απογραφή του πληθυσμού), Türk Tarihi Dergisi 7 (1971) 13-20, 
που αφορά σε γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Μακεδονία και σε μία ανέκδοτη 
στατιστική του πληθυσμού της. Ως γνωστόν στη Μακεδονία μετά τη μικρασιατική κα
ταστροφή εγκαταστάθηκε (1922-1924) ένα μεγάλο μέρος των προσφύγων σε διάφο-
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