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432 Βιβλιοκρισίες

όρθομαρμαρώσεως, ολόσωμους άγιους στραμμένους πρός τήν αψίδα καί σκηνές τοϋ 
θεομητορικού κύκλου. Ό συγγρ. τήν συσχετίζει μέ ύστεροκομνήνεια έργα, όπως οί 
τοιχογραφίες τοϋ Νέρεζι καί οί μικρογραφίες τοϋ σιναϊτικοΰ κώδικος 221 καί τήν 
τοποθετεί στό τρίτο τέταρτο τοϋ 12ου αί., αμέσως μετά τήν άνέγερση τοϋ δεύτερου 
ναοΰ.

Πάνω άπό τούς τάφους τής υποδομής τοϋ δεύτερου ναού βρέθηκαν λείψανα τοι
χογραφιών πού χρονολογούνται μεταξύ τής άνεγέρσεώς του καί τής Άλώσεως: Τρί
μορφο μέ άγγέλους, ό Χριστός καί ένας ιεράρχης, ό ένθρονος Χριστός μεταξύ τών αρ
χαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί πιθανώς ό Πρόδρομος. Στήν δυσανάγνωστη επι
γραφή τής δεύτερης συνθέσεως (σ. 137) διαβάζω ΔΟΥΛΥΟ άντί AOYAIC καί KYPCAMI 
άντί KYPCAAI.

Τά περισσότερα άπό τά γλυπτά πού περιγράφονται στό Παράρτημα έχουν χαθεί. 
Βρέθηκαν κατά τήν άνασκαφή τοϋ μνημείου ή στήν γειτονιά του· μερικά είχαν απο
δοθεί στόν ναό τής 'Αγίας Ευφημίας.

Διάφορα χαρακτηριστικά τής αρχιτεκτονικής τοϋ κτηρίου —ή επιμήκης πρό
θεση, ή μορφή καί ή διάταξη τών παραθύρων τών μακρών πλευρών, ή τοιχοποιία— 
όδηγοϋν σέ χρονολόγηση γύρω στά μέσα τοϋ 12ου αί. Τό πλησιέστερο πρός τό 
Όνταλάρ μνημείο είναι ή Κοσμοσώτειρα τών Φερρών. Σέ συνδυασμό μέ τις ΰστερο- 
κομνήνειες τοιχογραφίες τοϋ διακονικού, ό κ. Westphalen τό χρονολογεί στό τρίτο τέ
ταρτο τοϋ 12ου αί.

Τό βιβλίο τοϋ κ. Westphalen είναι μιά πολύ εύπρόσδεκτη προσθήκη στήν βιβλιο
γραφία γιά τά μεσοβυζαντινά μνημεία τής Βασιλεύουσας. Ό συγγρ. έχει πολύ καλή 
γνώση τής βιβλιογραφίας καί ή διαπραγμάτευση είναι συνήθως έξαντλητική καί πει
στική. Ή παρουσίαση είναι πολύ επιμελημένη, όπως καί στις άλλες μονογραφίες τής 
ίδιας σειράς, ή εκτύπωση τών φωτογραφιών άψογη. Τυπογραφικά λάθη υπάρχουν 
λίγα, κυρίως στις γαλλικές λέξεις. Στήν σημ. 171 διάβαζε latinité άντί γιά latinité, στήν 
σημ. 303 Descoeudres άντί γιά Descouedres, στήν σημ. 447 Monastère καί Météores άντί 
γιά Monastère καί Meteores, στήν σημ. 570 épaule άντί épule, στήν σημ. 576 inscription 
άντί insrciption, στήν σ. 143 άριθ. 5 Pralong άντί Prolong. Στήν σημ. 351 άντί γιά 
Cernigov διάβαζε Cernigov, στήν σημ. 364 καί στήν σ. 160 άντί Stauvrou διάβαζε 
Staurou ή Stavrou, στίς σσ. 123 καί 162 Sufica άντί Suc ica, στήν σ. 127 άριθ. 34 
Vorwürfe άντί γιά Vonvürfe, στήν σ. 140 Loros άντί Lorors.

Άς ευχηθούμε νά βρεθούν καί άλλοι βυζαντινολόγοι πού νά έκμεταλλευθοϋν τά 
κατάλοιπα παλαιοτέρων ερευνητών μέ τήν ίδια επιμέλεια καί πληρότητα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δημ. Α. Παπάζης, Ιστορία της Ίεράς Μονής Τίμίου Προδρόμου (Σκήτη) Βέ
ροιας, έκδ. Ίεράς Μητροπόλεως Βέροιας καί Ναούσης, άρ. 26, Βέροια 1995, σσ. 246.

Ό κ. Δ. Παπάζης είναι εκπαιδευτικός, άλλά τό πάθος του γιά τή μελέτη τής εκ
κλησιαστικής 'ιστορίας τής Μακεδονίας τόν οδήγησε στήν έρευνα συναφών θεμάτων, 
καρπός τών όποιων είναι αυτοτελείς ή δημοσιευμένες μελέτες σέ επιστημονικά περιο
δικά. Θά μάς άπασχολήσει εδώ τό βιβλίο του γιά τήν ιστορία τής Μονής Τιμίου Προ
δρόμου Βέροιας, τό όποιο προλογίζει ό σεβασμιώτατος μητροπολίτης Βέροιας καί
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Ναούσης κ. Παντελεήμων Καλπακίδης καί στην πρωτοβουλία τοϋ οποίου οφείλεται ή 
παρούσα έκδοση.

Άρχικώς ό κ. Δ.Π. κάνει λόγο γιά τήν εισαγωγή τοϋ Χριστιανισμού στη Βέροια 
καί φυσικά άναφέρεται στις δύο ή τρεις άποστολές τού αποστόλου Παύλου εκεί, στις 
δυσκολίες των αποστολών αυτών, στους συνεργάτες του πού τόν συνόδευαν, στόν χώ
ρο πού δίδαξε τό 50 ή τό 56 μ.Χ., οπότε είχε έπισκεφθεΐ τήν πόλη, στόν πρώτο επί
σκοπο τής Βέροιας Όνήσιμο (61-106 μ.Χ.). Στό έπόμενο υποκεφάλαιο ό λόγος γιά τίς 
μονές τής περιοχής ως τόν 9ο μ.Χ. αί. πού ίδρυσαν καί φρόντισαν "Ελληνες Βεροιεις. 
Ή εμφάνιση τού μοναχισμού στήν μακεδονική αυτή πόλη οφείλεται, πάντως, στήν 
αγία 'Ιερουσαλήμ άπό τήν ’Αλεξάνδρεια καί τά παιδιά της Σεκοΰνδο, Σεκένδικο καί 
Κήγορο πού μαρτύρησαν (3ος μ.Χ. αιών μεταξύ 276-282) καί πρός τιμήν τής όποιας 
έχει άνεγερθεί καί ομώνυμος ναός. Στήν Βέροια καί τήν περιοχή της λειτούργησαν 
κατά τούς πρώτους χριστιανικούς αιώνες αρκετές γυναικείες μονές καί επομένως θά 
άσκοΰνταν πολλές ασκητικές μορφές, όπως, λόγου χάριν, ή Ευδοκία Άγγελίνα Κο- 
μνηνή. Ή Σκήτη τής Βέροιας κατά τήν βυζαντινή περίοδο (9ος-14ος αί.) είναι τό έπό
μενο κεφάλαιο πού άπασχολεί τόν συγγραφέα, πού άνιχνεύει τήν ίδρυση τής Σκήτης 
Βέροιας άπό τόν 9ο αί. στις όχθες τού Άλιάκμονος, μέ πρώτη μονή αυτή τού Άγιου 
Λαζάρου, γύρω άπό τήν όποια δημιουργήθηκαν κελιά καί καλύβια, ώσπου εμφανί
σθηκε ή Μονή τού Τιμίου Προδρόμου πού άνθησε, κατά τήν έκφραση τοϋ κ. Δ.Π., στό 
νοητό Μακεδονικό τρίγωνο Βεργίνα, Πέλλα, Δίον. Μέ τήν εύκαιρία ό συγγρ. αναφέρει 
μονές πού κτίσθηκαν άπό ενωρίς στήν άριστερή όχθη τοϋ Άλιάκμονος (Προδρόμου - 
Λητής, Παναγίας Καλήπετρας, Δοβράς, Αγίου Αθανασίου Σφήνιτσας, Προφήτου 
Ήλία κ.λπ.), άλλά καί τά ερημητήρια τοϋ όσιου Αντωνίου τοϋ Νέου καί τοϋ Άγιου 
Γρηγορίου τοϋ Παλαμά, καθώς καί άλλα άσκηταριά τών όποιων σώθηκαν ερείπια ή 
διασώζει τήν ύπαρξή τους ή λαϊκή παράδοση. Σέ ειδικό υποκεφάλαιο ό κ. Δ.Π. άσχο- 
λειται μέ τόν όσιο Νικόδημο τόν Βεροιώτη (μέσα 13ου αί.), τοϋ όποιου τόν μοναστικό 
βίο στήν γενέτειρά του καί στήν Θεσσαλονίκη, στήν Μονή Φιλοκάλλη, παρακολουθεί 
ό συγγρ. φθάνοντας ώς τόν θάνατό του, περί τό 1308-1309, άπό τούς Καταλανούς. 
Τήν ίδια μέθοδο άκολουθει ό συγγρ. παρακολουθώντας τήν συμβολή τοϋ οσίου 
Αντωνίου τοϋ Νέου στήν δημιουργία τής Σκήτης· ό όσιος μόνασε στήν Βέροια περί 
τά τέλη τοϋ 9ου αί. καί άρχές 10ου. Έδώ ό κ. Δ.Π. άναλύει κείμενα, ερμηνεύει πληρο
φορίες τών πηγών καί τελικώς οδηγείται στό συμπέρασμα ότι ό όσιος Αντώνιος άπε- 
βίωσε πριν τό 1326 καί ό χώρος άσκήσεώς του έγινε καταφύγιο μοναστών καί τό 
άσκηταριό του τελικώς άπετέλεσε τήν Σκήτη τής Βέροιας. Τά αυτά εκθέτει ό συγγρ. 
γιά τήν συνεισφορά τοϋ άγιου Γρηγορίου τοϋ Παλαμά στήν δημιουργία τής Σκήτης 
μέ χρονική άφετηρία τό 1326, περίοδο κατά τήν όποια άρχισε νά άσκεΐται στήν περιο
χή τής Μονής Τιμίου Προδρόμου κοντά στόν Αλιάκμονα καί ή όποια άσκηση διήρ- 
κεσε ώς τό 1331 ή 1336. Ή προφορική παράδοση, πάντως, διέσωσε πληροφορίες γιά 
τρία μνημεία πού συνδέονται μέ τήν παραμονή τοϋ Γρηγορίου Παλαμά στήν περιοχή 
καί τά όποια, καθώς καί τούς άνάλογους χώρους, περιγράφει ό κ. Δ.Π. Μέ τήν Σκήτη 
τής Βέροιας συνδέθηκε καί ό όσιος Αθανάσιος ό Μετεωρίτης (γενν. 1303), τοϋ 
όποιου ό συγγρ. παρακολουθεί τήν περιπετειώδη πορεία ώς τήν στιγμή πού έφθασε 
στό Άγιον Όρος καί τέλος στήν Σκήτη τής Βέροιας μεταξύ 1340-1350.

Στό δεύτερο κεφάλαιο ό συγγρ. μελετά τίς συνθήκες τής ίδρύσεως τοϋ Τιμίου 
Προδρόμου άσχολούμενος μέ θέματα άναφερόμενα στήν Βέροια κατά τήν Τουρκο
κρατία, τήν άνέγερση τής μονής τό 1326 άπό τόν εύπορο σκουτάριο Θεόδωρο τόν Σα- 
ραντηνό· ή μονή άναγνωρίσθηκε ώς πατριαρχική καί σταυροπηγιακή καί άφιερώθηκε
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στην Μ. Βατοπεδίου. Κατά τά άλλα, μέ συνδυασμούς τών πηγών, ό κ. Δ.Π. προσπαθεί 
νά άνιχνεύσει αυτό τό τρίπτυχο: Σκήτη Βέροιας, Σκήτη Προδρόμου, Μ. Προδρόμου, 
άλλά καί τίς δραστηριότητες τών ηγουμένων τής μονής, τήν όποια ό ερευνητής 
παρακολουθεί καταλεπτώς μετά τά μέσα τού 18ου αϊ., οπότε οί πληροφορίες μας κα- 
Ιίστανται άσφαλώς περισσότερες μέσα άπό τά χειρόγραφα καί τά άνέκδοτα κείμενα, 
τίς καταστροφές καί τίς άνακαινίσεις της, τήν μεγάλη καταστροφή τού 1822 άπό τούς 
Τούρκους τού Άμπολουλούτ. ’Ανάλογες είναι καί οί καταστροφές τής μονής άπό τίς 
πυρκαγιές καί λεηλασίες τών ετών 1864, 1873, 1915. Ό κ. Δ.Π. κάνει λόγο γιά τίς 
ανακαινίσεις τού Τιμίου Προδρόμου τό 1523/24 καί τό 1828, οπότε έξεδόθη τό σι- 
γίλλιο του πατριάρχου Άγαθαγγέλου γιά τήν ανακαίνιση τής μονής μετά τήν κατα
στροφή του 1822- άναφέρεται, ακόμη, καί στίς ανακαινίσεις τού 1831-1832. 'Ακο
λούθως ό ερευνητής παρουσιάζει τά προνόμια, πού τά κατοχυρώνουν πατριαρχικά 
σιγίλλια άπό τόν Κύριλλο Λούκαρι ως τόν 19ο αί., τήν οικονομική κατάσταση, τούς 
ισολογισμούς έσόδων-έξόδων τής μονής τής περιόδου 1854-1866, τήν άπογραφή τού 
1874, τό κατάστιχο του 1899 κ.λπ. Σέ ένα άλλο κεφάλαιο ό κ. Δ.Π. άσχολεΐται μέ 
τούς ηγουμένους καί τούς άδελφούς τής μονής καί άναφέρει πρόσωπα καί γεγονότα 
συνδεόμενα μέ τήν μονή καί τήν Βέροια, τίς επισκοπές καί μονές τής Κομπανίας, τίς 
άντίστοιχες τής Μητροπόλεως Σερβίων καί Κοζάνης, τήν μονή Βλατάδων δίδει, 
ώσαύτως, πληροφορίες γιά τόν άριθμό τών κατά καιρούς μοναχών, τίς σχέσεις μέ τό 
Πατριαρχείο καί ’ιδιαιτέρως μέ τόν πατριάρχη ’Ιωακείμ τόν Γ’. Ενδιαφέρον παρου
σιάζει καί τό κεφάλαιο γιά τά κειμήλια τής μονής (τίμια λείψανα - Ιερά σκεύη - άμφια 
- βιβλία), ενώ συγκινητική είναι ή άναφορά τής διασώσεώς των άπό τούς μοναχούς 
κατά τά γεγονότα τού 1822. Ό κ. Δ.Π. άσχολεΐται μέ τίς σχέσεις άγιων μέ τήν μονή καί 
τήν σκήτη κατά τήν Τουρκοκρατία, όπως ό άγιος Διονύσιος ό Όλυμπίτης κατά τά έτη 
1525-1534, ό όποιος προώθησε σημαντικώς τόν μοναχισμό στήν περιοχή, ό όσιος Νι- 
κάνωρ (11534), ό όσιος Θεωνάς, ό γνωστός ηγούμενος τής Άγιας ’Αναστασίας Φαρ- 
μακολυτρίας, ό όσιος Θεοφάνης ό Νέος άπό τά ’Ιωάννινα κ.λπ.

Μετά τήν άπελευθέρωση τής Μακεδονίας ή μονή σταδιακώς άρχισε νά υπάγεται 
στήν Μητρόπολη Βέροιας καί Ναούσης· ήδη τό 1915 παρουσιάζεται στερημένη τών 
πατριαρχικών της δικαιωμάτων, ενώ μοναχοί καί λαϊκοί φρόντιζαν γιά τήν άνακαίνι- 
σή της (1915, 1958). Στό σημείο αυτό ό κ. Δ.Π. προβαίνει σέ περιγραφή τής σύγχρο
νης μορφής τής μονής εξετάζοντας τό εξωτερικό της, τήν είσοδο, τίς τοιχογραφίες, 
τήν Ωραία Πύλη, τίς εικόνες, τόν αΰλειο χώρο, τά κελιά, τούς ξενώνες, τό άρχοντα- 
ρίκι, τά παρεκκλήσια, τά άσκηταριά κ.λπ. Ή μονή συνδέθηκε καί μέ τήν λειτουργία 
τής εντός αυτής Ιερατικής Σχολής (1909-1915), ή όποια Ιδρύθηκε γιά νά ένισχύσει τό 
φρόνημα τών κατοίκων πού έβάλλετο άπό τήν ρουμανική προπαγάνδα καί πού είχε 
ιδρυθεί μέ πρωτοβουλία τού Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τήν Ιστορία τής σχολής 
(μαθήματα, διδάσκαλοι, μαθητές, οικονομικά) παρακολουθεί στήν ενότητα αυτή ό 
συγγρ. έπισημαίνοντας τήν καθοριστική της σημασία στόν Μακεδονικό ’Αγώνα καί 
τούς Βαλκανικούς Πολέμους. Τόν άπασχολοΰν, ώσαύτως, ή βιβλιοθήκη, τά παλαίτυ- 
πα καί τά λοιπά βιβλία μέ τίς ενθυμήσεις, τά μουσικά χειρόγραφα, τά λείψανα τών 
άγιων καί ο,τι άλλο συνιστά τόν πνευματικό πλούτο τής μονής. Στό τελευταίο κεφά
λαιο τού βιβλίου του ό συγγρ. παρουσιάζει τή διοίκηση τής μονής άπό τό 1912 ως τό 
1969. ’Ακολουθούν ό Επίλογος καί τό Παράρτημα, όπου έκδίδεται σειρά εγγράφων.

Τελικώς τό βιβλίο τού κ. Δ.Π. άποτελει μία πολύτιμη καταγραφή γιά ένα ιστο
ρικό μοναστήρι τής Βέροιας πού συνδέθηκε, όμως, καί μέ τόν ευρύτερο μακεδονικό 
χώρο. Ό συγγραφέας του έργάσθηκε μέ συνέπεια καί μέθοδο καί μάς έδωσε ένα πολύ



Χαρ. Βουρουτζίδης, Συντεχνίες των Σερρών (τέλη 15ου - αρχές 20οϋ αί.) 435

τιμο βιβλίο, τό όποιο ελπίζομε ότι θά καταστεί αρτιότερο στην δεύτερη έκδοσή του, ή 
όποια, ώς υπόσχεται ό συγγρ., θά έμπλουτισθεί μέ άρχειακό υλικό, τό όποιο ηΰρε στά 
αρχεία (άλλά καί άλλου) τής μονής. Τού εύχόμεθα νά τό παρουσιάσει συντόμως.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Χαράλαμπος Βουρουτζίδης, Συντεχνίες καί επαγγέλματα των Σερρών από τά 
τέλη τυϋ 15ου αίώνος εως τις άρχές τοϋ 20οϋ ai, έκδοση περιοδικού ΓΙΑΤΙ, άριθμ. 
18, Σέρρες 1995, σσ. 63.

Ό κ. X. Βουρουτζίδης έπιχειρει μέ τήν παρούσα μελέτη νά παρουσιάσει τίς 
συντεχνίες καί τά επαγγέλματα τών Σερρών άπό τά τέλη τού 15ου αί. ώς τίς άρχές τού 
20οϋ αί. Φυσικά στηρίζεται στήν ύπάρχουσα βιβλιογραφία, αλλά, παραλλήλως, 
επεξεργάζεται καί άξιοποιεί πολλές συναφείς πηγές. Ό συγγρ., μετά άπό ένα σύντομο 
εισαγωγικό σημείωμα, άσχολεΐται μέ τίς ονομασίες πού κατά καιρούς άπαντώνται οί 
συντεχνίες: ρουφέτια, έσνάφια, καί σπανιότατα συμμορίες, τάγματα. Περνά άκολού- 
θως στά μέλη τών συντεχνιών καί τόν τρόπο λειτουργίας τών εργαστηρίων ποίοι 
δηλαδή ήσαν μέλη τών συντεχνιών, ποιος ήταν ό άριθμός τών μελών τών συντεχνιών, 
ποιοι ήσαν οί πρωτομάστοροι, πόσες ώρες εργάζονταν καί μέ βάση ποιάν ώρα (βυ
ζαντινή ή τουρκική). Κάμει λόγο επίσης ό κ. Χ.Β. γιά τά τρία παζάρια τών Σερρών, τήν 
διαβάθμιση τού προσωπικού τών καταστημάτων, τίς σχέσεις τών συντεχνιών μεταξύ 
των, τήν δυνατότητά των νά παρεμβαίνουν στήν διαμόρφωση τών τιμών τών προϊό
ντων. Σέ μία άλλη ενότητα ό συγγρ. εξετάζει τά έξοδα τών ρουφετιών, τήν θέση τών 
εργαστηρίων, τήν γενική συνέλευση, τά έσοδα· τά τελευταία προέρχονταν άπό τίς συν
δρομές, τίς δωρεές, τά έσοδα τών έκκλησιών πού είχε κάθε συντεχνία υπό τήν προ
στασία της, τόν δανεισμό, τά πρόστιμα πού επιβάλλονταν ατούς παραβάτες τών κα
νονισμών τού ρουφετίου. Τά έξοδα τών ρουφετίων οφείλονται στήν καταβολή τών 
μισθών τών κλητήρων, τά δώρα πρός τούς κυβερνητικούς παράγοντες, τά έξοδα τών 
γλεντιών, τά έξοδα τής εορτής τού προστάτου άγιου. Τά καταστήματα τών συντεχνιών 
βρίσκονταν σέ ορισμένα σημεία τής πόλεως Σερρών, ενώ άλλων έπαγγελματιών (τών 
μπακάληδων, φουρνάρηδων) ήσαν διασκορπισμένα. Στήν συνέλευση ό πρωτομάστο
ρας παρουσίαζε τόν οικονομικό άπολογισμό καί τά πεπραγμένα τής συντεχνίας πα
ρουσία όλων τών μαστόρων μέ βάση τά κατάστιχα πού κρατούσε- οί συνελεύσεις (σύ
νοδοι) πραγματοποιούνταν στά γραφεία τών συντεχνιών ή στό προαύλιο τών έκκλη
σιών. Σ’ αύτές ψήφιζαν οί μάστοροι καί όχι οί μισθοδοτούμενοι (καλφάδες). Οί πρω- 
τομάστοροι ονομάζονταν καί προεστοί ή καί διευθυντές· οί προεστοί ήσαν συνήθως 
πλούσιοι καί τούς σέβονταν άκόμη καί οί Τούρκοι καί άποτελούσαν τήν δεύτερη 
κοινωνική τάξη μετά τήν δημογεροντία στις Σέρρες. Κάθε συντεχνία είχε τήν δική της 
σφραγίδα, στό κέντρο τής όποιας υπήρχε ό προστάτης άγιός της.

Στην έπόμενη ενότητα τού βιβλίου του ό κ. Χ.Β. άσχολεΐται μέ τά Καταστατικά 
τών συντεχνιών καί τό περιεχόμενό τους πού άναφέρονταν στήν ευσέβεια, στόν σεβα
σμό τών μικρών πρός τούς μεγάλους, τόν τόπο καί τόν τρόπο συγκλήσεως τής συνε- 
λεύσεως καθώς καί σέ άλλες διατάξεις, όπως, λόγου χάρη, ήσαν: ή άπαγόρευση τού 
άθέμιτου άνταγωνισμοΰ, ή άπαγόρευση τής μετακινήσεως τών μαστόρων, ό τρόπος 
επιβολής προστίμων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει καί τό κεφάλαιο γιά τίς εορτές τής
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