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της, εΐσ'ιν δμολογουμένως σπάνιαι.’Εκεί τό χωρίον εις τό οποίον άναφέρεται 
ή συγγραφεΰς, δπως έξαγάγη συμπεράσματα περί τής συντάξεως τής προθέ- 
σεως είς, τυγχάνει προφανώς έσφαλμένον. Το περί οΰ δ λόγος χωρίον έχει 
πλήρως ώς εξής: «έν ή σχεδόν ήμερα καί ώρα διέβη προς τον άμηράν ή 
θυγάτηρ αυτής εις άμήρισσαν»· δέον δέ να γραφή «ή άμήρισσα» αντί τοΰ 
«εις άμήρισσαν». Πρόκειται περί τής περιφήμου κυρά-Μάρως, χήρας Μουράτ 
τοΰ Β', ήτις ήτο ήδη άμήρισσα.

Έν γένει ή δεσποινίς von Stepski έπεξειργάσθη τδ θέμα της μετ’ άφο- 
σιώσεως οΰ τής τυχοΰσης, καί φιλοπονίας θαυμαστής, παρασχοϋσα οΰτω 
άξιόλογον συμβολήν είς την μελέτην τής συντάξεως τής Ελληνικής Γλώσσης 
τής εποχής εκείνης. Ή εμβριθής εργασία της τιμά καί αυτήν καί τό φροντι- 
στήριον τοΰ διαπρεποΰς καθηγητοΰ κ. Fr. DSlger.

ΣΠΥΡ. ΣΥΓΚΟΛΛΙΤΗΣ 
Καθηγητής έν Θ/νίκη

Γεννάδιον Μ. Άραμπατζόγλον, μητροπολίτου 'Ηλιουπόλεως και Θείρων, 
Φωτίειος βιβλιοθήκη, ήτοι επίσημα κα'ι ιδιωτικά έγγραφα καί άλλα 
μνημεία σχετικά προς την ιστορίαν τον οικουμενικού Πατριαρχείου μετά 
γενικών καί ειδικών προλεγομένων. Μέρος δεύτερον (’Εν Κωνσταντινου- 
πόλει 1935 σ. 272 + α' - ιδ'.).

Τήν έκδοσιν τοΰ πρώτου μέρους τής Φωτιείου βιβλιοθήκης, την γενο- 
μένην τώ 1933, επηκολοΰθησεν ή έκδοσις τοΰ δευτέρου τοΰτου μέρους, τοΰ 
άποτελοΰντος τό τέλος τής βιβλιοθήκης ταύτης. Ό συγγραφεΰς, ως είχεν υπο
διαιρέσει τό πρώτον μέρος τοΰ έργου αΰτοΰ εις τέσσαρα κεφάλαια (Α'-Δ'), 
υποδιαιρεί καί τό δεύτερον τοΰτο μέρος είς τέσσαρα κεφάλαια (Ε'-Η'), ών 
προτάσσει «Γενικά προλεγόμενα» (σ. ε'-ιδ') καί «Δεύτερον παράρτημα τοΰ 
κεφ. Α'» (σ. 1 - 13)1 καί επιτάσσει «’Αλφαβητικόν πίνακα τών κυριωτέρων 
ονομάτων καί πραγμάτων, τών άναφερομένων είς άμφοτέρους τους τόμους 
τής Φωτιείου βιβλιοθήκης» (σ. 254 - 270).

Τα κείμενα τών τεσσάρων τούτων κεφαλαίων δημοσιεύονται κατά συν
έχειαν καί δη τοΰ Ε' κεφαλαίου από σελίδος 115- 167, τοΰ ζ" κεφαλαίου

1 Πραγματεύεται περί εγγράφου, μαζμπατά, τών έν Κωνσταντινουπόλει Μητροπολι
τών ύποβληθέντος εις τόν Σουλτάνον Σουλεϊμάν τόν Β' (1686 -1691) έκ τής συλλογής 
τοΰ Ί. Χότζη παραθέτων καί φωτοτυπίαν αϋτοΰ. Τό κείμενον τοΰ τουρκικού τοΰτου 
έγγραφου διά λατινικών χαρακτήρων μετά μεταφράσεως είς τήν ελληνικήν παραθέτει 
έν σελίδι 113 έ. τοΰ παρόντος τόμου.
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από σελίδος 167- 190, τοϋ Ζ' κεφαλαίου από σελίδος 190-234 και τοϋ Η' 
κεφαλαίου από σελίδος 235 - 253, προτάσσονται δέ τούτων, πάλιν κατά συν
έχειαν, προλεγόμενα άναφερόμενα εις έκαστον τούτων (σ. 14- 112) και δή τά 
εις τό Ε' κεφάλαιον από σελίδος 14 - 52 και τά εις τό <Γ' από σελίδος 53 - 69, 
τά εις τό Ζ' από σελίδος 70-90 καί τά εις τό Η' από σελίδος 91 - 112.

Έν τφ Ε' κεφαλαίφ δημοσιεύονται κείμενα άναφερόμενα εις τά Εκκλη
σιαστικά δικαστήρια, τάς αποφάσεις αυτών καί τά διαζύγια. Έν τφ ζ"' 
κεφαλαίφ δημοσιεύονται κείμενα άναφερόμενα εις την άλληλογραφίαν τοϋ 
πατριάρχου ’Αντιόχειας Σιλβέστρου. Έν τφ Ζ' κεφαλαίφ δημοσιεύονται 
κείμενα εκ τής συλλογής τοΰ Σ. Άριστάρχη Βέη μεγάλου Λογοθέτου καί δή

1) Γρηγορίου ζ"' άλληλογραφία (1842- 1867) σ. 190-202.
2) Πρακτικά τής διορισθείσης επιτροπής υπό τής γενικής συνελεύσεως 

τή 22 ’Απριλίου 1866 προς έξέτασιν τής μεταξύ τοϋ οίκουμενικοΰ Πατριαρ
χείου καί των Βουλγάρων ύφισταμένης διαφοράς, ώς καί επιστολή τοϋ ’Αλε
ξάνδρου Έξάρχου προς Κωστάκην Μουσοΰρον σ. 202 - 226.

3) ’Έγγραφα σχετικά προς τά έν Έλλάδι κτήματα τοϋ πατριαρχείου 
'Ιεροσολύμων καί Άλλων μονών σ. 227 -231.

4) ’Αλληλογραφία προς τον ’Άγγλον ιερέα Ε. Χάρτελυ σ. 231 - 232 καί
5) ’Ιδιαιτέρα άλληλογραφία τοϋ οίκουμ. πατριάρχου ’Ιωακείμ Γ' καί 

Κ. Μουσούρου περί τών έν Ρουμανία μοναστηριακών κτημάτων σ. 232- 234.
Έν τφ κεφαλαίφ τέλος Η' δημοσιεύονται κείμενα άναφερόμενα εις τήν 

βυζαντινήν έποχήν καί δή
1) Τάξις τής αγίας λειτουργίας κατά τον τύπον τής μεγάλης εκκλησίας 

σ. 233 - 240.
2) Ίωάσαφ ιεράρχου καί μεγάλου πρωτοσυγκέλλου άποκρίσεις προς τάς 

έρωτήσεις, ας ήρώτησεν 6 ευλαβέστατος έν ίερεϋσιν κύριος Γεώργιος δ Δρα- 
ζίνος, προς δν τό προοίμιον σ. 240 - 248

3) Γερμανού πατριάρχου λόγος είς τήν άρχήν τής ινδίκτου σ. 249-251 καί
4) Έπιστολαί μαθητών τής αυτής σχολής προς άλλήλους σ. 251 - 253.
Τοιούτον έν δυνατή συντομία τό περιεχόμενον τοΰ δευτέρου τόμου τής

Φωτιείου βιβλιοθήκης. Άναμφιβόλως ή βιβλιοθήκη αυτή περιέχει πολυτιμό
τατα κείμενα διαφωτίζοντα τήν έκκλησιαστικήν ημών ιστορίαν, είναι δ’ ά'ξιος 
θερμών συγχαρητηρίων δ σεβ. Γεννάδιος διά τήν έπιμέλειαν καί προσοχήν, 
μεθ’ ής συνέλεξε καί έξέδωκε τά κείμενα ταϋτα. Τά προτασσόμενα τών κει
μένων τούτων προλεγόμενα άποδεικνύουσιν είς πάντα άμερόληπτον κριτήν 
τήν πολυμάθειαν τοϋ συγγραφέως καί τήν σπουδαίαν τών κειμένων τούτων 
συμβολήν προς διαφωτισμόν τής έκκλησιαστικής ημών ιστορίας τής έποχής, 
είς ήν ταϋτα άναφέρονται.

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ
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