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κεδονία καί ή Θράκη, πού έγκληματικά μετονομάστηκαν έπισήμως Βόρειος Ελλάς, δέν 
βρίσκονται στο έπίπεδο έκεΐνο της μέριμνας πού πραγματικά αξίζουν. Ή λεγομένη διοι
κητική καί βιομηχανική άποκέντρωση παραμένουν ακόμα στο οτάδιο τού προγραμματι
σμού. Ή κατάσταση αύτή έγκυμονει κινδύνους όχι μόνο γιά τις νευραλγικές παραμεθό
ριες επαρχίες, άλλα καί γιά τό έλληνικό σύνολο. Συνέπεια αύτής τής έγκαταλείψεως είναι 
ή μετανάστευση, ή άστυφιλία, ή ασύμφορη έλεφαντοποίηση τού αττικού λεκανοπεδίου, 
τό χαμηλό εισόδημα τών όρεινών πληθυσμών. Ό συγγρ., καθηγητής τής Πολιτικής Οικο
νομίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καί έπί δεκαετίες άνώτατος δημόσιος λειτουρ
γός στή Μακεδονία, αναπτύσσει μέ όξύνοια καί εύρύτητα σκέψεως τις απόψεις του στή 
ρωμαλέα εργασία του καί καταλήγει σέ συμπεράσματα, πού θά άπέβαιναν σωτήρια αν εισα
κούονταν.

X. Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ

Εύστρατίου’Ι. Μαυρουδή, Άγιον "Ορος: Άκρόπολις καί κιβωτός τής ’Ορ
θοδοξίας. Τό νομικόν αύτοϋ καθεστώς (Επιστημονική Έπετηρίς τής Σχολής Νομικών 
καί Οικονομικών Επιστημών τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. ΙΕ'. Προσφορά 
εις Παναγιώτην Β. Δερτιλήν), Θεσσαλονίκη 1968, σ. 125-137. Άνάτυπον, Θεσσαλονίκη 
1968, 8ον, σ. 15.

Ό κ. Μαυρουδής προβαίνει σέ σύντομη άνασκόπηση τού άγιορειτικοΰ καθεστώτος 
πριν καί μετά τον Καταστατικό Χάρτη (1926), άναφέρεται στή διεθνή θέση τού Άθω καί 
στις νομικές του σχέσεις μέ τό έλληνικό κράτος. Μολονότι ό συγγρ. διαθέτει τα προσόντα 
γιά συγγραφή μιας άξιόλογης έργασίας, δέν μπόρεσε να άποδώση Ικανοποιητικά. Υπάρ
χουν μερικές άβλεψίες (π.χ. οί Προέλληνες άναφέρονται ώς φύλο ελληνικό!), άσυστημα- 
τοποίητη διάταξη τής ύλης καί παρεμβολές τελείως επουσιωδών λεπτομερειών, όπως ή 
παράθεση όλων τών θεωριών περί τής έννοιας τού κράτους ή τά στοιχεία τού έδάφους από 
συνταγματικής άπόψεως. Θά ήταν προτιμότερο, άν στις λίγες σελίδες τού μελετήματός 
του, ό συγγρ. περιοριζόταν στά πλαίσια τού αντικειμένου τής έργασίας του μέ άφθονώτερα 
στοιχεία καί λιγώτερες μυθολογικές, ιστορικές καί θεολογικές παρεκβάσεις.

X. Κ. Π All ΑΣΤΑΘΗΣ

Κωνσταντίνου Ά. Βαβούσκου, Ή άπελευθέρωσις τής Θεσσαλονίκης ώς 
σύμβολον τής έθνικής όλοκληρώσεως, Θεσσαλονίκη 1968 (Άριστοτέλειον Πανεπιστή- 
μιον Θεσσαλονίκης), 8ον, σελ. 37.

Πρόκειται γιά τον πανηγυρικό λόγο, εμπλουτισμένο μέ νέα στοιχεία, πού έξεφώνησε 
ό συγγρ. στήν έπίσημη τελετή τού Άριοτοτελείου Πανεπιστημίου κατά τον έορτασμό τών 
έπετείων τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλονίκης καί τού έπους τού 40. Συνηθίσαμε—καί 
οχι πολύ άδικα — να θεωρούμε τούς πανηγυρικούς λόγους προσφορά αμελητέα. Ή αρχή 
αύτή δέν ισχύει γιά τό μελέτημα τού κ. Βαβούσκου. Μέσα σέ περιωρισμένο αριθμό σελί
δων μέ οξυδέρκεια άναπτύσσει τήν πνευματική, οικονομική καί έθνική πορεία τού μακε
δονικού ελληνισμού, τή δραστηριότητα τών ξένων προπαγανδών, τήν ιστορία τού Μα
κεδονικού Ζητήματος καί εύστοχα έρμηνεύει τις διάφορες φάσεις του. Ή βιβλιογραφία του 
είναι έκλεκτική καί τό ύφος του, χωρίς νά χάνη τήν ζωηρότητα τού προφορικού λόγου, 
κρατά άδιάσπαστο τό ένδιαφέρον τού αναγνώστη. "Ολα τά χαρακτηριστικά αύτά κάνουν 
τό μελέτημα χρησιμώτατο εύσύνοπτο έγχειρίδιο τής ιστορίας καί τών αγώνων τού μακε-



362 Βιβλιοκρισία! (Μ. I. Μανούσακα, ’Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα [1547-1806])

δονικοΟ έλληνισμοϋ. Τέλος, θά ήθελα να τονίσω ότι άπ’ όσο γνωρίζω, είναι ό πρώτος πα
νηγυρικός άπό τό βήμα τοΟ πανεπιστημίου τής μακεδονικής πρωτευούσης μέ αντικείμενο 
τή νεώτερη μακεδονική ιστορία.

X. Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ

Μ. I. Μανούσακα, ’Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα (1547-1806) πρός τούς 
έν Βενετία μητροπολίτας Φιλαδέλφειας καί τήν ’Ορθόδοξον Ελληνικήν ’Αδελφότητα, 
«Βιβλιοθήκη τού Ελληνικού ’Ινστιτούτου Βενετίας Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών 
Σπουδών», άρ. 3, Βενετία 1968, 4ο, σελ. κδ' + 164 + πίν. εκτός κειμ. 22.

Είναι γνωστό ότι μιά άπό τις πιό σπουδαίες έλληνικές παροικίες τού έξωτερικοϋ κατά 
τήν τουρκοκρατία ήταν ή Ελληνική Κοινότητα τής Βενετίας. Οΐ "Ελληνες τής Βενετίας 
κατόρθωσαν, ζώντας μέσα σέ περιβάλλον σχετικής ελευθερίας καί έντονης οικονομικής 
δραστηριότητας, νά άναπτύξουν καί αύτοί έμπορικά ένδιαφέροντα καί, σιγά σιγά, σχετικόν 
πλούτο καί εύημερία. Παράλληλα, έχοντας τό πλεονέκτημα νά παρακολουθούν άπό κοντά 
τά πολιτιστικά ρεύματα τής Δυτικής Ευρώπης, άνέπτυξαν άξιόλογη πνευματική δράση, ή 
όποια δέ στάθηκε ώφέλιμη μόνο γιά τά μέλη τής Κοινότητας, άλλα, όπως ξέρουμε όλοι, 
καί γιά όλο τό Έθνος, τό όποιο έπί αιώνες τροφοδοτήθηκε μέ λογής έκδόσεις καί χρήσιμα 
γενικά βιβλία (έκκλησιαστικά, φιλολογικά κλπ.), τυπωμένα στή Βενετία.

Ή Κοινότητα αύτή οργανώθηκε σύντομα (άπό τό 1498 κιόλας) σέ συστηματικό όργα
νο, τήν Ελληνική ’Αδελφότητα, ή όποια κατηύθυνε πολλές φορές τις ένέργειες τών Ελ
λήνων τής Βενετίας καί έπηρέαζε οπωσδήποτε τή στάση των άπέναντι σέ κρίσιμα ζητή
ματα τού Γένους καί τής ’Ορθοδοξίας. Καί μολονότι τά βενετικά Κρατικά ’Αρχεία άποτέ- 
λεσαν άντικείμενο ερευνάς έδώ καί πολλά χρόνια, τό συστηματικό ’Αρχείο τής ίδιας τής 
’Αδελφότητας έμενε ώς τά τελευταία χρόνια άνεκμετάλλευτο. Μόνο ό ’Ιωάννης Βελούδος, 
ό ιστορικός τής Κοινότητας, είχε χρησιμοποιήσει τήν πλούσια αύτή πηγή, άλλά ό καρ
πός τών έρευνών του παρουσιάστηκε τόν περασμένο αιώνα, πολύ πριν γίνη συστηματική 
άναδίφηση στά βενετικά άρχεία καί άρκετά χρόνια πριν διαφωτιστούν σημαντικές πτυχές 
τής έλληνικής ιστορίας τής έποχής τής τουρκοκρατίας. Τελευταία δημοσιεύτηκαν σκόρ
πια μερικά έγγραφα, πού άναφέρονταν σέ είδικώτε ρες, μεμονωμένες περιπτώσεις.

Μέ τό καινούργιο βιβλίο τού καθηγητοϋ κ. Μανούσακα, σημερινού Διευθυντοΰ τού 
’Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών— οτό όποιο περιήλθαν τό’Αρχείο 
καί κατά κάποιο τρόπο ή κληρονομιά τής Ελληνικής ’Αδελφότητας — έχουμε τήν πρώτη 
συστηματική παρουσίαση μιας μεγάλης σειράς εγγράφων τού ’Αρχείου αύτοΰ. Πρόκειται 
γιά τά πατριαρχικά έγγραφα πού άναφέρονται στις σχέσεις τής Κοινότητας, τής όποιας 
προΐστατο ό έκάοτοτε έπίσκοπος Φιλαδέλφειας, καί τών πατριαρχείων Κωνσταντινουπό
λεως, ’Αλεξάνδρειάς καί Ιεροσολύμων. Μέ τά γράμματα αύτά, πού παρέμεναν ώς τώρα 
ανέκδοτα, διαφωτίζεται μιά μεγάλη περίοδος δυόμισι αιώνων περίπου. Έκδίδονται διπλω- 
ματικώς σαράντα συνολικά επίσημα πατριαρχικά έγγραφα, άλλά στήν ούσία παρουσιά
ζονται, στά σχόλια καί στις ύποσημειώσεις, πολύ περισσότερα’ όχι μόνο έλληνικά, άλλά 
καί ιταλικά, τά όποια περιέχουν πληροφορίες γιά τά θέματα πού θίγουν τά κύρια σαράντα. 
Άπό τά 40 έκδιδόμενα, τά 27 άνήκουν σέ διαφόρους οικουμενικούς πατριάρχες, τά όκτώ 
ατούς πατριάρχες ’Αλεξάνδρειάς καί τά ύπόλοιπα πέντε στούς πατριάρχες τών Ιεροσολύ
μων. ’Εκτός άπό τά πατριαρχικά αύτά γράμματα, τά όποια συνδυάζονται μέ έκεΐνα πού έκ- 
δόθηκαν άπό τό Βελούδο, άναφέρονται άλλα εννέα, τά όποια ό εκδότης, κρίνοντάς τα 
μικρότερης σημασίας, δέν τά εκδίδει, άλλά τά παρουσιάζει μόνο μέ μιά σύντομη περιγραφή 
τους (βλ. ο. ιθ', σημ. 1)·
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