
Βιβλιοκρισία. 45δ

Άρχιεπι,οκόπου ’Αθηνών Χρυαάνϋ·ον, «Βησσαρίωνος προς την σύν
οδον η περ'ι των κα&’ ημάς». {’Ανατνπωσις εκ τον ενάτου τόμον 
τον ’Αρχείου τον Πόντου. Έν Άίΐήναις 1939, σ. 42).

Τό τεύχος τοΰτο περιέχει λόγον ανέκδοτον τοϋ Βησσαρίωνος προς 
την σύνοδον τής Κωνσταντινουπόλεως, συνταχθέντα πιθανώς μεταξύ 
των ετών 1422—1431, εις συνηγορίαν τοϋ βιαζομένου εις παραίτησιν έκ 
τής αρχιεπισκοπής αύτοϋ αρχιεπισκόπου Τραπεζοΰντος Δοσιθέου, τοϋ 
πνευματικού αύτοϋ πατρός, τοϋ έπιμεληθέντος τών σπουδών καί τής 
μορφώσεως αύτοϋ, έκ τοϋ ύπ’ άριθ. 533 ελληνικού κωδικός τής έν Βε
νετία Μαρκιανής βιβλιοθήκης (φύλ. 107α—129).

Έκ τού λόγου τούτου τοϋ Βησσαρίωνος τοϋ γραφέντος ύπ’ αύτοϋ 
ως έκ προσώπου τοϋ αρχιεπισκόπου Τραπεζοΰντος Δοσιθέου, άρυόμεθα 
ειδήσεις τινάς περί τής αρχιερατικής πολιτείας τοϋ Δοσιθέου έν Τρα- 
πεζοϋντι καί έπειτα έν Κωνσταντινουπόλει.

Ό Δοσίθεος, μετά διετή άρχιερατείαν έν Τραπεζοΰντι, πιθανώς τφ 
1417, έξαναγκασθείς έ'νεκα πολιτικών μηχανορραφιών έξυφανθεισών 
παρά τφ βασιλεΐ τής Τραπεζοΰντος Άλεξίφ Δ' (1417—1429) νά έγκατα- 
λίπη την Τραπεζοϋντα, κατέφυγεν είς Κωνσταντινούπολή, ένθα έμεινεν 
επί πέντε καί έπέκεινα έτη. Κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα 6 βασιλεύς 
καί ή πλειονότης τοϋ λαοΰ τής Τραπεζοΰντος έζήτουν έπιμόνως έ'τερον 
αρχιερέα, άλλ’ δ Δοσίθεος δένύπεχώρει καί ούτως έμεινεν έφησυχάζων έν 
Κωνσταντινουπόλει, ή ένδημούσα τής οποίας σύνοδος καί δ Πατριάρχης 
ήσαν κεκηρυγμένοι υπέρ τού Δοσιθέου ύποδεικνύρντες τφ τε βασιλεΐ καί 
τφ λαφ τής Τραπεζοΰντος τό αντικανονικόν τής αίτήσεως αύτών. Άλλ’ 
οί Τραπεζούντιοι έπέμενον, ή δε έκκλησία τής Κωνσταντινουπόλεως βλέ- 
πουσα τό άμετάπειστον αύτών καί φοβουμένη μή ή έκκλησία τής Τραπε
ζοΰντος, ήτις έπί έ'τη έμενεν «αποίμαντος επί ορη πλανωμένη καί βάρα
θρα», στασιάσασα άπορραγή τοϋ σώματος τής έκκλησίας, άπεφάσισεν, οι
κονομία χρωμένη, νά πείση τον Δοσίθεον νά ύποβάλη παραίτησιν από 
τοϋ θρόνου τής Τραπεζοΰντος. ΙΙρός τοΰτο συνεκαλούντο σύνοδοι, είς ας 
εκαλείτο δ Δοσίθεος νά ύποβάλη παραίτησιν, εις τινα δέ τούτων, ως φαί
νεται, υπέβαλε προφορικώς παραίτησιν. Ταύτης έπωφεληθεΐσα ή σύν
οδος προέβη εις άντικατάστασιν αύτοϋ. Άλλ’ δ Δοσίθεος διεμαρτυρήθη, 
διότι ούδεμίαν γραπτήν υπέβαλε παραίτησιν, ή δέ σύνοδος βιάζουσα 
αυτόν νά ύποβάλη έγγραφον παραίτησιν έταξεν αύτφ προθεσμίαν τριών 
ημερών έντός τών οποίων έπρεπε νά έπιστρέψη εις την έπαρχίαν αύτοϋ 
ή νά παραιτηθή. Κατά τής άποφάσεως ταύτης τής συνόδου συνετάχθη 
ύπό τοΰ Βησσαρίωνος δ παρών λόγος, έν φ προσπαθεί νά απόδειξη τό
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αντικανονικόν καί παράνομον της άντικαταστάσεως τοΰ Δοσιθέου εν τώ 
άρχιερατικφ θρόνφ της Τραπεζοϋντος.

Έκ των ανωτέρω προκύπτει δτι ό μετά περισσής έπιμελείας έκδο- 
θείς λόγος καί εξ άπόψεως νομοκανονικής είναι άξιος προσοχής.

Κ. I. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ

’ An. Βακαλοηούλον, Πρόσφυγες και τό προσφυγικόν ζήτημα κατά την 
έπανάστασιν του 1821, εν Θεσσαλονίκι, 1939. Σελ. ιβ' + 187.

Περί τοΰ θέματος, εις ο άναφέρεται τό βιβλίον τοΰ κ. Βακαλοποΰ- 
λου, υπάρχουν σποραδικώς ειδήσεις εις όλα τά έργα, γενικά ή ειδικά, τα 
σχετικά μέ τήν ιστορίαν τής επαναστάσεως τοΰ 1821 καί των πρώτων 
μετ’ αυτήν ετών. Εις όλα δηλ. τά έργα τά άναφερόμενα εις τήν ιστορίαν 
τής επαναστάσεως καί των πρώτων μετ’αυτήν χρόνων γίνεται λόγος κατά 
τό μάλλον ή ήττον διεξοδικός περί των Ελλήνων τών προσφυγόντων 
είς τό έδαφος τής έπαναστατημένης Ελλάδος έξ άλλων μερών τής οθω
μανικής αυτοκρατορίας καί ιδίως έκ τής ’Ηπείρου, τής Θεσσαλίας, τής 
Μακεδονίας, τής Θρμκης, τών παραλίο>ν τής Μ. ’Ασίας, τών νήσων τοΰ 
αίγαίου πέλαγους καί τής Κρήτης, ένθα ή κατεστάλη εγκαίρως ή έπανά- 
στασις, ή οί ελληνικοί πληθυσμοί κατ’ άντανάκλασιν ΰπέστησαν σκληράν 
τήν έκδίκησιν τών οθωμανικών αρχών καί τοΰ μουσουλμανικοΰ ό'χλου, 
καθώς καί περί τής φροντίδος τών ελληνικών τοπικών αρχών καί τής κυ- 
βερνήσεως προς περίθαλψιν καί άποκατάστασιν αυτών κατά τήν διάρ
κειαν τοΰ άγώνος καί τά πρώτα μετά τον αγώνα έτη. Κατ’ άντίθεσιν 
δμο)ς προς ταΰτα ή μελέτη τοΰ κ. Β. αποτελεί τήν πρώτην συστηματικήν 
έρευναν τοΰ ζητήματος τοΰτου.

Ή μελέτη είναι πλήρης, διότι διαλευκαίνονται δι’ αυτής αί ποικίλαι 
όψεις τοΰ προβλήματος—τά αίτια τής συρροής τών προσφυγών είς τό 
έδαφος τής έπαναστατημένης Ελλάδος έκ πάσης γωνίας τής οθωμανικής 
αυτοκρατορίας κατοικουμένης υπό Ελλήνων, ή περίθαλψις, τής οποίας 
έτυχον οΰτοι υπό τών γηγενών καί τών ελληνικών αρχών, αί προσπά- 
θειαι προς μόνιμον έγκατάστασίν των, ή αμοιβαία έπίδρασις πνευματι
κή, οικονομική κλπ., ήν ήσκησαν οί πρόσφυγες καί οί κάτοικοι τής έπα
ναστατημένης Ελλάδος κλπ.—καί λαμβάνονται ΰπ’ δψιν αί προσιταί μέ
χρι τής σήμερον πηγαί, είτε έξ ελληνικής, είτε εκ ξένης χειρός προ
έρχονται—τινές μάλιστα έκ τών έκδοθεισών κατά τά τελευταία έτη πη- 
γώ>ν, ως τό άρχεΐον τής κοινότητος "Υδρας, τό Χιακόν άρχεΐον, τό άρ-
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