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πηρετικόν τοΰ σκοπού του. Μέ το έργον τούτο ήθέλησεν ό σοφός Ιεράρχης 
νά έλκύση το ενδιαφέρον των απανταχού Κωνσταντινουπολιτών προς εν αξιό
λογου τμήμα τού κόσμου των και νά ικανοποίηση συνάμα καί τάς αξιώσεις 
τού ιστοριοδίφου. Τό εγχείρημα ήτο μέγα καί ή επιτυχία του είναι επίσης 
μεγάλη. Είθε νά εύρη μιμητάς καί δι“ άλλα τμήματα τής Πόλεως καί νά 
σχηματισθή ούτω πλήρης ή είκών των πέντε αιώνων, από τό 1453 μέχρι 
σήμερον.

Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΡΝΑΚΗΣ

Χρυσοστόμου Α. ΙΙαπαδοπούλου (f) ’Αρχιεπισκό
που Άΰηνών και π ά α η ς 'Ελλάδος, 'Ιστορία της Εκ
κλησίας ’Αντιόχειας. Χορηγία Χριστοφόρου Β' Πάπα και Πατριάρχον 
’Αλεξάνδρειάς, μερίμνη Γρηγορίου ΙΙαπαμιχαήλ, επιμε
λείς Γεωργίου Τ ρ ι α ν ταφυλλάκη π.Θ. Έν ’Αλεξάν
δρειά 1951 (8°ν σελ. 1048-\-π', μετ’ εικόνων τοΰ χορηγού καί του συγ- 
γραφέως καί Προλόγου υπό Γρηγορίου Παπαμιχαήλ).

Ό αείμνηστος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος αποτελεί μοναδικόν φαινό- 
μενον έν τή καθ’ όλου ελληνική θεολογική γραμματείφ. Πεντακόσιοι περί
που είναι οί τίτλοι τών εις πάντας τούς θεολογικούς κλάδους άναφερομένων 
συγγραφών του, ών ό μέγιστος αριθμός ανήκει εις την ιστορίαν τών εκκλη
σιών τής ορθοδόξου ’Ανατολής. Πολλά τών έργων του, όποια, φέρ’ είπεΐν, 
τά περί τών εκκλησιών 'Ιεροσολύμων, ’Αλεξανδρείας, Ελλάδος, ως καί περί 
τού Κυρίλλου ’Αλεξανδρείας, τού Κυρίλλου Λουκάρεως, τής Θεολογικής 
Σχολής τού Σταυρού, τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής κλ. άποτελούσι 
πολυσέλιδους μονογραφίας, άναδειξάσας αυτόν τον μόνον ιστορικόν τής ορθο
δόξου ελληνικής ’Ανατολής.

Πλήν τών συγγραφών, ας ειχεν ό αείμνηστος δημοσιεύσει ζών έτι, είχε 
καί πολλάς ανεκδότους, διά διαθήκης δε εκληροδότησε τά χειρόγραφά του εις 
τον γράφοντα, όπως μεριμνήση περί τής δημοσιεύσεώς των. Μεταξύ τούτων 
εύρέθη καί ή «'Ιστορία τής ’Εκκλησίας ’Αντιόχειας». Κατά την κατά και
ρούς συλλογήν τής διά την συγγραφήν ταύτην ιστορικής ύλης ό αοίδιμος 
ιστορικός προσέκοπτε προς πολλάς δυσκολίας, τάς οποίας δεν συνήντα ασχο
λούμενος περί τήν ιστορίαν τών άλλων εκκλησιών. Πολλαχοΰ άνακαλύ- 
πτων κενά δυσσυμπλήρωτα, έδυσφόρει διά τήν δυσχεραίνουσαν τήν συγ
γραφήν σπάνιν τών σχετικών βοηθημάτων, στερούμενος δε χρόνου ένεκα 
τών ημερησίων του αρχιεπισκοπικών ασχολιών καί μόλις διαθέτων ενίοτε
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εκ των νυκτερινών ωρών τινάς προς μελέτην, έστενοχωρεΐτο μή δυνάμενος 
νά μεταβή εις Ευρώπην προς επιτόπιους ερευνάς, «δέσμιος ών και δοΰλος 
μυρίων άσχολημάτων», ως έξεφράζετο εν έπιστολαϊς. ’Έφερε, λοιπόν, διαρ
κώς ικανά εξ εσπερίας συγγράμματα, δι’ δλης δε τής συγγραφικής εργασίας 
ευρισκε την ιστορίαν τής εν λόγφ εκκλησίας εντελώς άγνωστον, άλλα καί 
εκτάκτως ένδιαφέρουσαν, ως άνερεύνητον τό πλεΐστον καί ιδίως από ελληνι
κής καί ορθοδόξου άπόψεως. Διά τάς δυσκολίας ταΰτας καί διά την έλλειψιν 
χρόνου προς άνετωτέραν ένασχόλησιν, ώμολόγει δτι θά έθεώρει θαύμα αν 
θά κατώρθου νά φέρη τό έργον εις πέρας Τούτο πράγματι έπετεύχθη μόλις 
μικρόν προ τής τελευτής του, εξέφραζε δ’ επί τούτφ την ζωηράν του ίκανο- 
ποίησιν. Τόσον δ’ ήτο τό προς εκδοσιν τού συγγράμματος τούτου ενδιαφέ
ρον του, ώστε, κλινήρης καί βαρέως υπό τής νόσου κατατρυχόμενος, έδιδε 
προς τούς οικείους του οδηγίας περί τής έν τή βιβλιοθήκη του θέσεως (ορι
σμένου βιβλίου καί τής σημειώσεως παραλειφθείσης έξ αυτού παραπομπής" 
συνιστών δ’ δπως παραδοθή τό χειρόγρρφον εις τον γράφοντα, τριήμερον 
προ τής τελευτής του τον έκάλει παρ’ εαυτφ προς άνακοίνωσιν λεπτομερειών 
τινων σχετικών προς την συγγραφήν, την οποίαν έχαρακτήριζεν ως τό καλύ
τερον εκκλησιαστικοϊστορικόν του έργον.

‘Ο μέγας τού έργου όγκος μέ έφερεν εις αμηχανίαν, από τής οποίας μέ 
έξήγαγεν ό ακένωτος εις ευεργεσίας Μακαριώτατος Πάπας καί Πατριάρχης 
’Αλεξάνδρειάς κ. Χριστοφόρος Β', παλαιός μέν μαθητής τού συγγραφέως 
καί έμός δε συμμαθητής υπό τώ αύτφ διδασκάλω έν τή Θεολογική Σχολή 
τον Σταυρού. Ή Α. Μακαριστής, μόλις ώς ήκουσε τά τής στενοχώριας μου 
προς εκδοσιν τού σπουδαίου τούτου κληροδοτήματος τού λαμπρού διδασκά
λου μας, αμέσως προύθυμοποιήθη αυτός νά άναλάβη τήν δημοσίευσιν, ούτω 
δε, χάρις εις τήν πολύτιμον ταύτην πατριαρχικήν χορηγίαν, ή μέν εκκλησία 
’Αντιόχειας αποκτά τήν πλήρη αυτής 'Ιστορίαν από τής σοφής γραφίδος τού 
μοναδικού ιστορικού τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής Εκκλησίας, ή δ’ ’Ορθό
δοξος Θεολογία καταπλουτίζεται καί διά τού έργου τούτου τού άνυστάκτου 
θεράποντος της.

Τό έργον διαιρείται εις τρεις περιόδους. Τούτων ή μέν πρώτη περι
λαμβάνει τήν άρχαίαν ιστορίαν τής ’Εκκλησίας ’Αντιόχειας (35-451), εν ή 
ό λόγος περί τών τριών πρώτων αιώνων τής ζωής αυτής, περί τής έν αυτή 
έμφανίσεως τού αρειανισμού, τού νεστοριανισμού καί τού μονοφυσιτισμού" 
έν δέ τή δευτέρα (451-1517) ιστορούνται τά τής εκ τού μονοφυσιτισμού καί 
μονοθελητισμού διαιρέσεως τής ’Εκκλησίας, ή έσωτερική ζωή αυτής από τών 
αρχών τού δ' μέχρι τέλους τού ς' αίώνος, ή κατάστασις αυτής επί τής πρώ* 
της έν Συρίι? άραβοκρατίας, επί τής παλινορθώσεως τής ελληνικής κυριαρ
χίας καί ειτα δεσποτείας τών σελτζουκιδών, τών φράγκων καί τών μαμελού- 
κων' τέλος δ’ υποκείμενον τής τρίτης περιόδου αποτελεί ή νέα ιστορία τής
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Εκκλησίας Αντιόχειας (1517-1935), καθ’ ήν συντελεΐται ή άναγέννησις 
αυτής και εκτίθενται αί συνεπείς των ολέθριων διαιρέσεων τοϋ άντιοχικοϋ 
θρόνου καί της λατινικής έν Συρία προπαγάνδας εμφανισθεΐσαι νέαι έν τή 
άντιοχική εκκλησία διαιρέσεις, αί έκ τών υπέρ τής ορθοδοξίας τελευταίων 
αγώνων μεταβολαί και ή σύγχρονος τής Εκκλησίας ’Αντιόχειας συγκρότησις.

Εις τό σύγγραμμα προσαρτώνται χάρτης τοϋ κλίματος τοϋ Πατριαρχείου 
’Αντιόχειας κατά την αναγραφήν τών ’Επισκοπών επί ’Αναστασίου Α', χρο
νολογικός πίναξ τών πατριαρχών ’Αντιόχειας επί τή βάσει τής χρονολογικής 
σειράς τοϋ έργου καί λεπτομερής αλφαβητικός κατάλογος ονομάτων.

Είναι περιττόν νά έξαρθή ή μεγάλη σημασία τοϋ έργου τοϋτου τοϋ χαλ
κέντερου ιστορικοϋ τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής ’Εκκλησίας. Ό θάνατος 
κατέλαβεν αυτόν ετοιμάζοντα καί τήν ιστορίαν τής ’Εκκλησίας Κωνσταντι
νουπόλεως’ ταυτης δ'σα κεφάλαια ευρον έν τοΐς καταλοίποις χειρογράφοις του 
αυτοτελή καί άπηρτισμένα εδημοσίευσα εν τή «Θεολογία» καί εις ευάριθμα 
ανάτυπα, υπάρχει δέ καί άλλη σχετική ϋλη, μή υποκειμένη εις δημοσίευσιν 
ως τεμαχισμένη καί ασυμπλήρωτος.

Εύχομαι ό'πως, μερίμνη τοϋ Πατριαρχείου ’Αντιόχειας, έπιτευχθή ή εις 
τήν αραβικήν μετάφρασις τοϋ παρόντος έργου ή, τουλάχιστον, επίτομος 
αϋτοΰ περίληψις χάριν τοϋ αραβόφωνου ποιμνίου. Τό πράγμα δεν θά ήτο 
δΰσκολον, λαμβανομένου ύπ’ ό'ψιν, δτι ικανοί τών ευσεβών όρθοδόξονν Συ- 
ρων θά έδέχοντο νά άναδειχθώσι χορηγοί, προκειμένου νά συμβάλωσιν εις 
τον διά τήν εκκλησίαν αυτών εφοδιασμόν διά τοϋ περιφανοϋς τοΰτου μνη
μείου, τό όποιον ήγειρε προς τιμήν της ό σοφώτατος τών ιστορικών τής 
κατά Άνατολάς ορθοδόξου ’Εκκλησίας.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Forty-five Stories from the Dodecanese edited and translated from the 
Mss. of Jacob Zarraftis by R. M. Dawkins. Cambridge 1950, 
8ov μέγ., σελ. XII-\-560.

Ελληνικών παραμυθιών έχομεν, εκδεδομένας καί μή, άρκετάς συλλογάς, 
προσέτι δέ καί πολλών έξ αυτών μεταφράσεις εϊς ξένας γλώσσας, καί μάλιστα 
εις τήν γερμανικήν, γαλλικήν καί αγγλικήν.

Παρά τήν σχετικήν επάρκειαν όμως τοϋ συλλεχθέντος ύλικοϋ, τό όποιον 
είναι ανάγκη νά έπαυξηθή ακόμη, διά συλλογής νέων παραμυθιών ή παραλ
λαγών αυτών εξ άλλων ελληνικών περιφερειών, ή μελέτη τουτου δέν έχει 
άναπτυχθή παρ’ ήμΐν μέχρι τοϋδε δι’ αρκετών σχετικών εργασιών.
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