
  

  Μακεδονικά

   Τόμ. 9 (1969)

  

 

  

  Μ. I. Μανούσακα, Ανέκδοτα πατριαρχικά
γράμματα (1547-1806) προς τους εν Βενετία
μητροπολίτας Φιλαδελφείας και την Ορθόδοξον
Ελληνικήν Αδελφότητα 

  Στέφανος Ι. Παπαδόπουλος   

  doi: 10.12681/makedonika.1062 

 

  

  Copyright © 2015, Στέφανος Ι. Παπαδόπουλος 

  

Άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
Παπαδόπουλος Σ. Ι. (1969). Μ. I. Μανούσακα, Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα (1547-1806) προς τους εν Βενετία
μητροπολίτας Φιλαδελφείας και την Ορθόδοξον Ελληνικήν Αδελφότητα. Μακεδονικά, 9, 362–366.
https://doi.org/10.12681/makedonika.1062

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 17/05/2023 21:55:23



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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Τά τέσσερα πρώτα ανήκουν στον οικουμενικό πατριάρχη Διονύσιο Β' (1546-1555). 
Είναι τού Μαΐου καί του Δεκεμβρίου τοϋ 1547 (άριθ. 1, 2), τοϋ ’Οκτωβρίου τοΰ 1549 (άριθ. 
3) καί τοϋ ’Ιανουάριου τοϋ 1550 (άριθ. 4). Παραλήπτες των γνωστοί Έλληνες τής Βενετίας: 
Ό έφημέριος τοϋ έλληνικοϋ ναοϋ τής πόλης ’Αναστάσιος Πόρφυρος (άριθ. 1), ό γνωστός 
λόγιος κληρικός τοϋ 16ου αιώνα Μητροφάνης, μητροπολίτης Καισαρείας καί πατριαρ
χικός εξαρχος στή Βενετία καί τήν ’Ιταλία στά 1546-1549 (άριθ. 3), ή ’Αδελφότητα των 
Ελλήνων τής Βενετίας (άριθ. 3) καί ό έφημέριος τοϋ ναοϋ τοϋ 'Αγίου Γεωργίου καί γνω
στός καλλιγράφος καί κωδικογράφος Βασίλειος Βάρελης (άριθ. 4). ’Από τις πληροφορίες 
τών έγγράφων αυτών καί άπό τόν σχολιασμό τοϋ έκδοτη ας σημειωθοϋν έδώ τά νέα έξακρι- 
βωμένα στοιχεία γιά τό ταξίδι τοϋ Μητροφάνη στήν ’Ιταλία, πού καθορίζεται τώρα μέ 
άκριβεΐς χρονολογίες καί μέ σαφείς αιτιολογίες (βλ. σ. 7-11), καί οί μαρτυρίες γιά τις 
προσπάθειες τών Ελλήνων νά οικοδομήσουν τό ναό τους (τοΰ 'Αγίου Γεωργίου), ό όποιος 
άρχισε νά χτίζεται στά 1539 καί τελείωσε, ύστερα άπό πολλές οικονομικές θυσίες, τό 1573, 
γιά νά άποτελέση εναν άπό τούς μεγαλοπρεπέστερους έλληνικούς ναούς τοϋ έξωτερικοϋ.

Τό πέμπτο πατριαρχικό γράμμα άνήκει στόν άλλοτε μητροπολίτη Καισαρείας Μητρο
φάνη Γ' (β' πατριαρχεία του: 1579-1580) καί άπολύθηκε τόν ’Ιούνιο τοϋ 1580. Άναφέρε- 
ται σέ υποχρεώσεις καί δικαιοδοσίες τοΰ άρχιεπισκόπου Φιλαδέλφειας Γαβριήλ Σεβήρου 
(1577-1616) καί ο τήν ίδρυση έλληνικοϋ ορθοδόξου ναοϋ στο βενετικό νησάκι Sant’ Erasmo, 
όπου τό λοιμοκαθαρτήριο (τό λεγόμενο Nuovo Lazzaretto), άπ’ όπου περνούσαν υποχρεω
τικά πάρα πολλοί Έλληνες πού έρχονταν πρός τή Βενετία άπό τις κτήσεις της στήν Ελ
λάδα.

Τά έπόμενα τέσσερα γράμματα είναι τοΰ μεγάλου οικουμενικού πατριάρχη 'Ιερεμία 
Β'τοϋ Τρανοϋ (1572-1579, 1580-1584, 1587-1595). Άναφέρονται στή σοβαρή θεολογική 
διαμάχη πού ξέσπασε στή Βενετία μεταξύ τοϋ διακεκριμένου λογίου μητροπολίτη Κυθή
ρων Μαξίμου Μαργουνίου (1549-1602) καί τοϋ έπίσης σημαντικού κληρικού καί λογίου 
Γαβριήλ Σεβήρου, άρχιεπισκόπου Φιλαδέλφειας (άριθ. 6, 7, 8: Αύγουστος, Νοέμβριος 1590, 
’Ιούλιος 1592), καί (άριθ. 9: ’Ιούνιος 1594) στή μεγάλη οικονομική ένίσχυση τής Ελ
ληνικής ’Αδελφότητας πρός τή Μεγάλη ’Εκκλησία (στή σ. 31-32 δημοσιεύεται καί κατά
λογος τών όνομάτων τών Ελλήνων—άνδρών καί γυναικών — πού πήραν μέρος στόν 
έρανο όπέρ τοϋ οικουμενικού πατριαρχείου).

Τό ύπ’ άριθ. 10 γράμμα (7 Ιουνίου 1595) άνήκει σέ άλλη έξέχουσα μορφή τής έκκλη- 
σιαστικής μας Ιστορίας, στόν πατριάρχη ’Αλεξανδρείας Μελέτιο Α' τόν Πήγα (1590- 
1601). Άναφέρεται στήν «έλεημοσύνη» τών Ελλήνων τής Βενετίας πρός τόν πτωχό πα
τριαρχικό θρόνο ’Αλεξάνδρειάς.

Τό ύπ’ άριθ. 11 έγγραφο άνήκει στόν οικουμενικό πατριάρχη Θεοφάνη Α', τόν λεγό
μενο Καρύκη (1596-1597) καί άπολύθηκε τόν ’Ιανουάριο τοϋ 1597. Μέ τό γράμμα αότό 
διαφωτίζονται ικανοποιητικά τά σχετικά μέ τό πατριαρχείο στά σκοτεινά αυτά χρόνια τής 
έκκλησιαστικής μας ιστορίας. Ό έκδοτης σχολιάζοντας τά περιστατικά πού οδήγησαν 
στήν προσωρινή άνάρρηση τοϋ Μελετίου Πήγα στόν οικουμενικό θρόνο άποδεικνύει ότι 
ό Κρητικός πατριάρχης ’Αλεξανδρείας δέν άνέλαβε δυο φορές τήν τοποτηρητεία τοϋ 
θρόνου Κωνσταντινουπόλεως — όπως νομίζαμε ως τώρα — άλλά μιά μόνο φορά, άπό τόν 
Μάρτιο ή τόν ’Απρίλιο τοϋ 1597 ως τόν ’Απρίλιο τοϋ έπομένου χρόνου (βλ. σ. 38-39).

Τά ύπ’ άριθ. 12 καί 13 γράμματα άνήκουν στόν οικουμενικό πατριάρχη Ματθαίο Β' 
(1596, 1598-1602, 1603). Έκδόθηκαν τό πρώτο τόν ’Ιούνιο καί τό δεύτερο τόν Αύγουστο 
τοϋ 1599. ’Ενδιαφέρουσες είναι οί πληροφορίες πού περιέχουν γιά τήν άνοικοδόμηση 
τοϋ νέου πατριαρχείου στήν Κωνσταντινούπολη, πού πραγματοποιήθηκε πριν άπό τόν 
’Ιούλιο τοϋ 1599 στόν ναό τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, στό Φανάρι, όπου βρίσκεται καί σήμερα. 
Στήν οικοδόμηση τής νέας έδρας τοϋ οικουμενικού πατριάρχη καί στόν έφοδιασμό της
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μέ πολύτιμα άμφια καί έκκλησιαστικά βιβλία συμβάλλουν — όπως δείχνουν τά δυο αυτά 
έγγραφα — καί οί Έλληνες τής Βενετίας μέ πρωτοστάτη πάντοτε τον άρχιεπίσκοπό τους 
Γαβριήλ Σεβήρο.

Τά ύπ’ άριθ. 14, 15 καί 16 έγγραφα άνήκουν στον οικουμενικό πατριάρχη Ραφαήλ Β' 
(1603-1607) καί άπολύθηκαν τον ’Ιούλιο τοϋ 1603 (άριθ. 14), τόν Φεβρουάριο καί τον Μάιο 
τού 1604 (15,16). Τό πρώτο άναφέρεται στήν κινητή περιουσία του έπισκόπου Κυθήρων 
Μαξίμου Μαργουνίου καί τό άλλο στή συμβολή των Ελλήνων τής Βενετίας στον καλλω
πισμό τού νέου οικουμενικού πατριαρχείου. Τό έπόμενο έγγραφο (άριθ. 16) άναφέρεται 
σέ ατομική ύπόθεση οικονομικού ενδιαφέροντος.

Τό ύπ’ άριθ. 17 πατριαρχικό γράμμα άνήκει στον Νεόφυτο Β', πατριάρχη Κωνσταντι
νουπόλεως στά 1602-1603 καί 1607-1612. ’Απολύθηκε τόν ’Απρίλιο τοϋ 1609 καί άναφέ- 
ρεται σέ γνωστά πρόσωπα τής Ελληνικής ’Αδελφότητας τής Βενετίας, άπό τά όποια τό 
πιό σημαντικό ίσως είναι ό Κωνσταντίνος Ποστέλνικος (ή Ποστόλικος), ό όποιος έπαιξε 
πρωταρχικό ρόλο στις συνεννοήσεις τού μητροπολίτη Τρίκκης Διονυσίου Φιλοσόφου 
μέ τούς Ισπανούς κατά τις προετοιμασίες τών έπαναστάσεων στή Θεσσαλία καί τήν "Η
πειρο (1601,1611).

Στον οικουμενικό πατριάρχη Κύριλλο Α' τόν Λούκαρη άνήκουν τά έπόμενα δυό γράμ
ματα (Μάρτιος καί Ιούλιος 1622), τά όποια άναφέρονται σέ ζητήματα μελών τής Κοινό
τητας τής Βενετίας, άπό τά όποια τό ένα, ό Μάρκος Λιασής, χρημάτισε εφημέριος τής έλ- 
ληνικής έκκλησίας τής Πάλας καί άργότερα (1618) καί τοϋ ναού τοϋ 'Αγίου Γεωργίου 
τής Βενετίας. Ό έκδοτης παρουσιάζει, σχολιάζοντας τό δεύτερο γράμμα τοϋ Λούκαρη, 
τά στοιχεία πού συγκέντρωσε γιά τή διένεξη τού Λιασή μέ τόν αρχιεπίσκοπο Φιλαδέλφειας 
Θεοφάνη Ηενάκη, πού τελικά έληξε μέ τή δικαίωση τού έφημερίου (1629).

Τά ύπ’ άριθ. 20, 21 καί 22 έγγραφα είναι τού οικουμενικού πατριάρχου Ίωαννικίου 
Β' (άριθ. 20: ’Ιούνιος 1651, άριθ. 21: Δεκέμβριος 1653, άριθ. 22: 20 ’Απριλίου 1655). Μέ 
τό πρώτο — πού είναι συνοδικό χρυσόβουλλο γράμμα — άνανεώνονται τά προνόμια τοϋ 
αρχιεπισκόπου Φιλαδέλφειας, πού τότε ήταν ό ’Αθανάσιος Βαλεριανός (1635-1656). Τό 
δεύτερο άναφέρεται σέ μιά γνωστή μορφή τοϋ Ελληνισμού τής Βενετίας, στον Ιερέα ’Αν
τώνιο Μπουμπούλη, έφημέριο τοϋ 'Αγίου Γεωργίου άπό τόν Μάρτιο τοϋ 1649 καί συντάκτη 
καί εκδότη δημώδους στιχουργήματος (άπό 532 δεκαπεντασύλλαβους όμοιοκατάληκτους 
στίχους) πού άναφέρεται στό μαρτύριο τοϋ ’Αθηναίου Μιχαήλ Λίμπονα (έκδόθηκε τό 
1681). Τό τρίτο γράμμα τοϋ Ίωαννικίου Β' άναφέρεται σέ μιάν άπό τις πιό σημαντικές 
προσωπικότητες τής τουρκοκρατούμενης Ελλάδας, τόν λόγιο καί πολιτικό ’Αλέξανδρο 
Μαυροκορδάτο (1641-1709). Ό έκδοτης βρίσκει εύκαιρία, σχολιάζοντας τό έγγραφο 
αύτό, νά αποσαφήνισή πολλά βιογραφικά στοιχεία γιά τόν Μαυροκορδάτο, κυρίως γιά 
τήν έποχή τής νεότητάς του καί τοϋ ταξιδιού του στήν ’Ιταλία (βλ. τις σελ. 74-76).

Τό ύπ’ άριθ. 23 έγγραφο είναι γράμμα (τής 11ης Σεπτεμβρίου 1750) τοϋ πατριάρχη Ιε
ροσολύμων Παρθενίου τοϋ λεγάμενου Γερένη (1737-1766), ένός άπό τούς πιό αξιόλογους 
πατριάρχες τοϋ ίεροσολυμιτικοϋ πατριαρχικού θρόνου. Παρουσιάζονται στοιχεία γιά τις 
προσπάθειές του νά άνορθώση τά οικονομικά τοϋ πατριαρχείου του καί νά προστατεύση 
τά Ιερά Προσκυνήματα τοϋ Παναγίου Τάφου. Τοϋ ίδιου πατριάρχη είναι καί τά ύπ’ άριθ. 
26, 27 καί 28 έγγραφα (άριθ. 26 : 5 Δεκεμβρίου 1762, άριθ. 27 : 5 Φεβρουάριου 1763, άριθ. 
28 : 5 Μαΐου 1764). Άναφέρονται στις συνδρομές τών Ελλήνων τής Βενετίας προς τό πα
τριαρχείο, αλλά κυρίως στή γνωστή ύπόθεση τής αναγνώρισης ώς αρχιεπισκόπου Φιλα
δέλφειας τοϋ Γρηγορίου Φατσέα (t 1768).

Γιά τόν Φατσέα βρίσκουμε περισσότερες πληροφορίες στά έγγραφα ύπ’ άριθ. 24 καί 
25, πού άνήκουν στον οικουμενικό πατριάρχη Ίωαννίκιο Γ' Καρατζά (1761-1763)· έχουν 
καί τά δυό χρονολογία : 25 ’Απριλίου 1762. Σχολιάζονται τά γεγονότα μέ βάση άλλα έγ
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γραφα τοϋ αρχείου τής ’Αδελφότητας καί συμπληρώνονται όσα είχε κάνει γνωστά για τό 
πρόσωπο καί τή δραστηριότητα γενικά τοϋ Φατσέα ή σχετική έργασία τοϋ Γεωργίου Πλου- 
μίδη (βλ. «Θησαυρίσματα», τόμ. 4 (1967), σ. 85-113).

Τό έγγραφο ύπ’ άριθ. 29 είναι του οικουμενικού πατριάρχη Γαβριήλ Δ'. ’Απολύθηκε 
στις 8 Δεκεμβρίου 1781 καί αποδέκτης του είναι ό άλλοτε αρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας καί 
Ζακύνθου (1759-1782) Σωφρόνιος Κουτούβαλης, άρχιεπίσκοπος Φιλαδέλφειας στά 1782- 
1790. Ό έκδοτης παρουσιάζει όσα στοιχεία άναφέρονται στήν έκλογή του ώς Φιλαδέλφει
ας καί στις δυσκολίες πού παρουσίασε ή έπικύρωση τής έκλογής του. Ένδιαφέρουοες είναι 
καί οί πληροφορίες για τόν ρόλο πού έπαιξε στήν ύπόθεση αύτή καί ό Γεώργιος Κολόνας, 
γνωστός άπό τήν κατασκοπευτική του δράση κατά τήν εποχή τής δράσης του Λάμπρου 
Κατσώνη καί των Ρώσων στήν άνατολική Μεσόγειο (βλ. σ. 98-99, 104-105, 118-119, 122).

Στον ίδιο πατριάρχη Γαβριήλ Δ' άνήκουν καί τά ύπ’ άριθ. 32, 33 καί 34 έγγραφα (25 
Ίανουαρίου, 27 Φεβρουάριου καί 22 Νοεμβρίου 1782). Τό πρώτο άναφέρεται στήν έκλογή 
διαδόχου του Κουτούβαλη στά Επτάνησα, άπ’ όπου, καθώς είπαμε, προήχθη αύτός σέ άρ- 
χιεπίσκοπο Φιλαδέλφειας. Τά άλλα δυό άναφέρονται στήν προστασία νεαρών Ελλήνων 
σπουδαστών πού στάλθηκαν άπό τήν Ελλάδα στήν ’Ιταλία για σπουδές στό πανεπιστήμιο 
τής Πάδοβας.

Ό Γεώργιος Κολόνας έμφανίζεται καί σέ ένα άκόμη έγγραφο, στό γράμμα τοϋ πατρι
άρχη ’Αλεξανδρείας Κυπριανού (άριθ. 35, τής 16ης Φεβρουάριου 1783), τοϋ όποιου άπο- 
τελεϊ καί τόν έπίσημο άντιπρόσωπο γιά τή συλλογή τών εισφορών τών Ελλήνων τής Βε
νετίας ύπέρ τοϋ πατριαρχείου ’Αλεξανδρείας.

Διάδοχος τοϋ Κυπριανοΰ οτόν ίδιο θρόνο ήταν ό λόγιος καί δραστήριος Γεράσιμος 
Γ', ό λεγόμενος Γημάρης (1783-1788). Σ’ αύτόν άνήκουν τά έπόμενα δυό έγγραφα (άριθ. 
36 καί 37 : 23 Νοεμβρίου 1784), στά σχόλια τών όποιων ό έκδοτης παρουσιάζει μαρτυρίες 
γιά τή δικαιολογημένη δυσπιστία τής ’Αδελφότητας πρός τό πρόσωπο τοϋ Κολόνα (άριθ. 
36) καί γιά τήν άποστολή τών εισφορών τής Κοινότητας ύπέρ τοϋ πατριαρχείου ’Αλεξάν
δρειάς (άριθ. 36, 37).

Μέ τό ύπ’ άριθ. 38 πατριαρχικό γράμμα—πού ανήκει στον πατριάρχη ’Αλεξανδρείας 
Παρθένιο Γ', τόν λεγόμενο Παγκώστα (1788-1805), καί άπολύθηκε στις 5 ’Απριλίου 1790— 
άναγγέλλεται μέ μετριοφροσύνη καί χωρίς οικονομικές άπαιτήσεις ή έκλογή καί ένθρό- 
νιση τοϋ πατριάρχη αύτοϋ, ώς διαδόχου τοϋ Γερασίμου Γ'.

Ή ύπόθεση τής έκλογής τοϋ Λευκαδίτη ίερομονάχου Γερασίμου Ζυγούρα (1736 ci.- 
1820) ώς αρχιεπισκόπου Φιλαδέλφειας καί οί δυσκολίες πού παρουσιάστηκαν κατά τήν 
έπικύρωσή της απασχολεί τό ύπ’ άριθ. 39 έγγραφο. ’Ανήκει στον πατριάρχη Ιεροσολύμων 
Άνθιμο (1788-1808), έκδόθηκε στις 23 ’Ιουνίου 1793 καί άποτελεΐ διαβεβαίωση τοϋ πρωθι
εράρχου γιά τήν ύποστήριξη πού θά προσφέρη στον Ζυγούρα κατά τή διαδικασία τής έπι- 
κύρωσης τής έκλογής του.

Τό τελευταίο έγγραφο τής συλλογής άπολύθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1806 άπό τόν πα
τριάρχη ’Αλεξανδρείας Θεόφιλο Γ' (1805-1825), πρόσωπο γνωστό γιά τήν έκκλησιαστική 
άλλά καί τήν έθνική του δράση. Ό Θεόφιλος στέλνει έπίτροπό του στή Βενετία τόν άρχι- 
μανδρίτη Διονύσιο, ό όποιος θά έπιδιώξη νά είσπράξη γιά λογαριασμό τοϋ πατριαρχείου 
παλιές εισφορές τών Ελλήνων ύπέρ τοϋ θρόνου ’Αλεξάνδρειάς. Είναι ένδεικτικό ότι ό Κο
λόνας, πού, όπως είδαμε, είχε άναλάβει παλιότερα — παρά τις άντιρρήσεις τής ’Αδελφό
τητας — νά συλλέξη τά ποσά γιά τό πατριαρχείο, εμφανίζεται άπό τις μαρτυρίες τών έγ- 
γράφων αύτών ώς πρόσωπο άναξιόπιστο· φαίνεται ότι τελικά τά χρήματα πού είχαν συγ- 
κεντρωθή δέν έφθασαν στον προορισμό τους. Ό έκδοτης, σχολιάζοντας τό γράμμα, παρα
τηρεί χαρακτηριστικά ότι καί μέ τήν έκκληση αύτή τό πατριαρχείο δέν θά είχε πιά νά έλ- 
πίζη —· καθώς δέν θά μπορούσαν νά ελπίζουν καί τά άλλα όρθόδοξα πατριαρχεία τής Άνα-
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τολής — στή θετική καί πρόθυμη οικονομική συνδρομή τής Ελληνικής ’Αδελφότητας : 
Ή πτώση τής Βενετικής Πολιτείας τό 1797 είχε ώς συνέπεια καί τήν καταστροφή τοϋ με
γάλου πλούτου τών Ελλήνων τής Βενετίας.

Ή έκδοση τών έγγραφων έγινε μέ τρόπο ύποδειγματικό: Προτάσσεται περίληψη τοϋ 
γράμματος, τήν όποια άκολουθεϊ λεπτομερής παλαιογραφική του περιγραφή. ’Ακολουθεί 
τό κείμενο, τό κριτικό υπόμνημα — όταν χρειάζεται — καί τα σχόλια. Στα σχόλια ό κ. Μα- 
νούσακας βρίσκει τήν εύκαιρία νά παρουσιάση άπό κάθε πλευρά τό θέμα στό όποιο άνα- 
φέρεται τό πατριαρχικό έγγραφο, νά τό συμπλήρωσή μέ τήν έκδοση άλλων έγγράφων (κυ
ρίως άπό τό ’Αρχείο τής ’Αδελφότητας), νά διαφώτιση κάθε ασάφεια πού αφήνει ό πατρι
αρχικός γραμματέας. Μέ τις σημειώσεις πού άκολουθοϋν τα σχόλια δίδεται όλη ή σχετική 
βιβλιογραφία, ή όποια συνδυάζεται μέ νέα, ανέκδοτα καί πάλι, στοιχεία άπό τά ’Αρχεία 
τής ’Αδελφότητας. Μέ τον τρόπο αύτό ό έκδοτης προσφέρει κάθε γράμμα τής συλλογής 
σέ ξεχωριστή ένότητα, πλήρη άπό άποψη παλαιογραφική, ιστορική, βιβλιογραφική κλπ. 
Ο συνδυασμός πάλι όλων τών πατριαρχικών γραμμάτων, πού μέ παραπομπές καί συγκρί

σεις δένονται μεταξύ τους, προσφέρει, μέ απαράμιλλη μεθοδικότητα, ένιαία τήν εικόνα 
τής ιστορίας τής Κοινότητας άπό τά μέσα τοϋ 16ου ώς τις άρχές τοϋ 19ου αιώνα. ’Αλλά τό 
τοπικό πλαίσιο, όπου κινείται ό κ. Μανούσακας είναι έξ ίσου μεγάλο, όπως καί τό χρονικό: 
Ό αναγνώστης τοϋ βιβλίου δέν θά βρή πληροφορίες μόνο για τούς Έλληνες τής Βενετίας, 
άλλα καί για πρόσωπα (λογίους, έκκλησιαστικούς, έμπορους κλπ.) πού έδρασαν ποικοιλό- 
τροπα στήν ίδια χρονική περίοδο στήν υπόλοιπη ’Ιταλία, τήν Ελλάδα καί άλλα κέντρα 
τοϋ ορθόδοξου Ελληνισμού.

Ή έκδοση συνοδεύεται άπό λεπτομερή ευρετήρια (σ. 137-152), ιταλική περίληψη τοϋ 
έργου (σ. 155-164) καί 22 πίνακες έκτος κειμένου, οί όποιοι προσφέρουν χαρακτηριστικά 
δείγματα γραφής τών πατριαρχικών έγγράφων άπό τό 1547 ώς τό 1806. Τέλος, όλοφάνερη 
είναι ή έπιμέλεια κατά τήν έκτύπωση τοϋ βιβλίου· ή τυπογραφική του έμφάνιση είναι άψο
γη καί, μπορεί κανείς νά πή, άσυνήθιστη για έλληνικές έκδόσεις.

Ό τρόπος μέ τόν όποιο σύνθεσε καί αύτή τήν έργασία του ό κ. Μανούσακας, ή σαφή
νεια καί προπάντων ή έμφανής μεθοδικότητά του θά άποτελέσουν άσφαλώς υπόδειγμα σέ 
άλλες ανάλογες έργασίες, ιδιαίτερα σέ εκδόσεις έγγράφων τής έποχής τής τουρκοκρατίας.

ΣΤΕΦ. I. ΠΑΠΑΔ0Π0ΤΛ0Σ

Άποστ. Ε. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ,'Ιστορία τής Μακεδονίας (1354-1833), Θεσσα
λονίκη 1969, 8ο, σελ. κ' + 715.

Δέν είναι πρώτη φορά πού ό καθηγητής κ. Α.Ε. Βακαλόπουλος άσχολεΐται μέ τήν ιστο
ρία τής Μακεδονίας. Πάνω άπό τριάντα μονογραφίες έχει άφιερώσει σέ θέματα τής το
πογραφίας, τής ιστορίας καί τής έκκλησίας τής Θεσσαλονίκης, τής Θάσου, τής Δυτικής 
Μακεδονίας καί άλλων μακεδονικών περιοχών. Μέ τήν έκδοση όμως τής συνθετικής έρ- 
γαοίας, πού παρουσιάζω έδώ συνοπτικά, ό συγγρ. προσφέρει στή Βόρειο Ελλάδα τό συ
στηματικό καί βασικό ιστορικό της έγχειρίδιο. 'Οσα γράφτηκαν ώς τώρα — άπό τόν ίδιο 
ή άπό άλλους, Έλληνες καί ξένους Ιστορικούς — γιά τήν τουρκοκρατούμενη Μακεδονία 
συγχωνεύονται μέσα στό όγκώδες αύτό βιβλίο (πού ξεπερνά τις έφτακόσιες σελίδες), άφοϋ 
πρώτα περάσουν άπό τόν άπαραίτητο ιστορικό έλεγχο. ’Αλλά καί νέα στοιχεία προοά- 
γονται, τά όποια ό συγγρ. άντλησε μεθοδικά άπό παραγνωρισμένες καί άνεκμετάλλευτες 
πηγές, καθώς έπίσης καί άπό άνέκδοτες άρχειακές μαρτυρίες έλληνικών, αύστριακών, 
γαλλικών καί βενετικών άρχείων.

Ή έργασία άπλώνεται σέ μιά χρονική έκταση πέντε περίπου αιώνων. Τά τυπικά χρο-
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