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Περιγραφή Βιβλίου
Ύστερα από μακρόχρονες έρευνες οι συγγραφείς εντόπισαν, καταγράφουν και σχολιάζουν διεξοδικά 111 πράξεις που εξέδωσε το
Πατριαρχείο Kωνσταντινουπόλεως από το έτος 1454 ως το 1498, πράξεις που αναδεικνύουν αυθεντικές πληροφορίες όχι μόνο για
την εσωτερική διοίκηση του θεσμού αλλά κυρίως για τις σχέσεις του Πατριαρχείου με τους ορθόδοξους χριστιανούς και με την
Πύλη τα πρώτα πενήντα χρόνια που ακολούθησαν την Άλωση της Bασιλεύουσας, περίοδος που θεωρείται σκοτεινή ως προς τις
σωζόμενες πηγές. Εντυπωσιάζει το εύρος των ζητημάτων που απασχόλησαν το Πατριαρχείο τη δύσκολη αυτή περίοδο
ανασυγκρότησης της κοινωνίας των χριστιανών μέσα στον κλοιό της οθωμανικής κυριαρχίας.
Στο προηγούμενο βιβλίο τους Επίσημα κείμενα του Πατριαρχείου Κωσταντινουπόλεως. Τα σωζόμενα από την περίοδο 1454-1498,
Aθήνα 2011, οι συγγραφείς είχαν συγκεντρώσει και εκδώσει τα κείμενα όσων πράξεων και αποφάσεων σώζονται σήμερα. H
σημαντική συμβολή του νέου βιβλίου είναι ο εντοπισμός πράξεων που δεν έχουν σωθεί αλλά οι συγγραφείς κατόρθωσαν να
ιχνηλατήσουν και να τις αναπλάσουν αντλώντας τις σχετικές πληροφορίες από άλλες ιστορικές πηγές.
Tο δημοσίευμα συνεχίζει για τη μεταβυζαντινή περίοδο το μνημειώδες επτάτομο έργο Les Regestes des actes du Patriarcat de
Constantinople του Γαλλικού Βυζαντινολογικού Ινστιτούτου (Institut Français d’ Études Byzantines), έργο που κάλυψε την περίοδο
ως το 1453. Οι πληροφορίες που αντλούνται από το νέο αυτό βιβλίο προσφέρουν άφθονο υλικό για ένα ευρύ πεδίο αναζητήσεων.
Πέρα από την αυτονόητη σημασία που έχουν για την Eκκλησιαστική Iστορία, το Kανονικό Δίκαιο και τη Διπλωματική, πολύτιμα
στοιχεία ανακύπτουν για τους μελετητές όχι μόνο της πολιτικής και της οικονομικής ιστορίας των χριστιανών αλλά και για εκείνους
που μελετούν την Οθωμανική Ιστορία.
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