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Μοαχόπολις, Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 31 Όκτ. - 1 Νοεμβρ. 1996, εκδ. 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, άρ. 91, Θεσσαλονίκη 
1999, σσ. 287.

Ή Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών οργάνωσε Διεθνές Συμπόσιο μέ θέμα τή Μο- 
σχόπολη, τήν όμορφη αυτή ελληνική πόλη τής Βορείου Ηπείρου, πού τά ξενιτεμένα 
παιδιά της, πρόσφυγες πιά μετά τήν καταστροφή της τό 1769, διεδραμάτισαν σημα
ντικό ρόλο καθ’ όλον τόν 18ο καί 19ο αί. στις χώρες τής Βαλκανικής, τής Κεντρικής 
Ευρώπης καί στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Ένα πλήθος θεμάτων άναφερομένων 
στόν πολιτισμό καί τήν Ιστορία της έκλήθη νά εξετάσει τό συμπόσιο αυτό: ιστορικά, 
φιλολογικά, δημογραφικά, γλωσσολογικά, διοικήσεως, ιστορίας τής τέχνης. Στόν 
πρόλογο του τόμου, πού έκδόθηκε από τήν Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, ό Πρό
εδρος καθηγητής κ. K. Α. Βαβοΰσκος, άποτυπώνει τή φυσιογνωμία των εργασιών τοϋ 
Συμποσίου, αισθανόμενος ό ίδιος υπερήφανος γιά τή μητρόθεν καταγωγή του εκ τής 
λαμπράς αυτής πόλεως. Σημειωτέον ότι οί κάτοικοι τής Μοσχοπόλεως ήσαν έκ τών 
βλαχοφώνων Ελλήνων μέ πλήρη αφοσίωση στήν ελληνορθόδοξη παράδοση, άπόδειξη 
τής οποίας ήσαν οί μεγάλες ευεργεσίες τών Μοσχοπολιτών πρός τό ελληνικό έθνος.

Ή κ. Ευαγγελία Βίττη μέ τήν εισήγησή της «Βλάτσι (ή Βλάτση): Τόπος καταφυ
γής καί αφετηρία Μοσχοπολιτών» εξετάζει μία ποικιλία θεμάτων άναφερομένων στή 
σχέση Μοσχοπόλεως καί Βλάστης, πριν καί μετά τήν 2α Σεπτεμβρίου τοϋ 1769, όπότε 
οί πλεΐστοι τών Μοσχοπολιτών κατέφυγαν εκεί, γιά νά ξεκινήσουν λίγο άργότερα, 
πολλοί έξ αυτών, τό περιπετειώδες ταξίδι τους γιά τή Βιέννη, τό Βελιγράδι, τίς Ηγε
μονίες καί αλλαχού. Στις χώρες αυτές οί Μοσχοπολιτες διακρίθηκαν ενωρίς στήν 
οικονομική, κοινωνική, πνευματική ζωή τους, χωρίς νά λησμονήσουν, οί περισσό
τεροι, τή Βλάστη πού τή θεωρούσαν, πλέον, πατρίδα τους, άφοϋ τή Μοσχόπολη είχαν 
καταστρέψει όλοσχερώς εκείνο τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1769 οί ορδές τών άλβανικών 
συμμοριών. Μεταξύ τών άλλων, ή κ. Βίττη, μοσχοπολίτικης-βλατσιώτικης καταγωγής 
ή ίδια, έξετάζει στήν εισήγησή της τήν ιστορική υπόσταση καί τήν κοινωνική δομή τής 
Βλάστης πρό τοϋ 1769, τήν πιθανή σχέση της μέ τή Μοσχόπολη πρό τοϋ 1769, τίς 
μοσχοπολίτικες οικογένειες πού κατέφυγαν ώς πρόσφυγες στή Βλάστη, τίς οικογέ
νειες εκείνες πού παρέμειναν στή Βλάστη.

Ό καθηγητής τοϋ Α.Π.Θ. κ. ’Απόστολος Γλαβίνας εξέτασε τή «Συμβολή τοϋ Μο
σχοπολίτη ίερομονάχου Νεκταρίου Τέρπου στήν ανάσχεση τών έξισλαμισμών»· ό Νε
κτάριος Τέρπου (γεν. 1675) αφιέρωσε τά ώριμα χρόνια τής ζωής του, καί μέ κέντρο τή 
μονή τής Άρδεύουσας ή Άρδενίτσας, στή στήριξη τών Χριστιανών τής ’Ηπείρου, οί 
όποιοι έκ τών πιέσεων τοϋ ’Οθωμανού κατακτητοϋ, αντιμετώπιζαν τόν κίνδυνο τοϋ 
έξισλαμισμοϋ. Μέ τό έργο του Πίατις, πού έκδόθηκε τό πρώτον στή Βενετία τό 1732 
καί μέχρι τό 1818 γνώρισε άλλες δέκα εκδόσεις, βοήθησε τούς καταπιεζομένους Χρι
στιανούς καί τούς ίερεϊς νά διατηρήσουν τήν πίστη τους. Ό Τέρπου γνώριζε τά πάθη 
τών Ήπειρωτών χωρικών, τόν πειρασμό τών εκουσίων έξισλαμισμών, αλλά καί τήν 
ψυχολογία τους, γι’ αύτό καί άγωνίσθηκε διά βίου γιά τήν άποτροπή τής άλλαξο- 
πιστίας τους. Ό ίδιος, καί τό βιβλίο του Πίστις, βοήθησαν στόν μέγιστο βαθμό τούς 
χιλιοβασανισμένους Ήπειρώτες νά άντισταθοϋν στήν τυραννία προβάλλοντας, κατά 
τόν κ. Γλαβίνα, πρωτοφανή σέ άποφασιστικότητα άντίσταση.

Ό ιστορικός τής τέχνης κ. Πύρρος ©ώμος παρουσίασε στό συμπόσιο τίς «’Εκ
κλησίες τής Μοσχόπολης (αρχιτεκτονική ανασκόπηση)» καί μάς πληροφορεί ότι στήν 
πόλη λειτουργούσαν είκοσι έκκλησίες, άπό τίς όποιες σώθηκαν μόνον οί πέντε, μέ
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παλαιότερη αυτήν τής 'Αγίας Παρασκευής· βορείως τής πόλεως υψωνόταν ή μονή του 
αγίου Προδρόμου (άνέγ. 1632), στή συνοικία τής Παναγίας βρισκόταν ή εκκλησία τής 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (άνέγ. 1694-1699), ενώ ή εκκλησία του αγίου Νικολάου 
ήταν τό πιό ολοκληρωμένο μνημείο τής πόλεως (άνέγ. 1721). Άλλοι ναοί ήσαν: των 
Ταξιαρχών στήν παλαιά συνοικία του αγίου Μιχαήλ (άνέγ. 1696 ή 1722), του αγίου 
’Αθανασίου στήν ομώνυμη συνοικία (άνεγ. 1724). Οί ναοί αύτοί είναι άπό τίς πρώτες 
τρίκλιτες βασιλικές στή μεταβυζαντινή άρχιτεκτονική καί δεκαεννέα φωτογραφίες 
τους άναδεικνύουν τήν αρχιτεκτονική μορφή τους.

Ό κ. Kliti Kalamata στήν εισήγησή του (στά αγγλικά) ασχολήθηκε μέ τόν «Μοσχο
πολίτη άγιογράφο, τόν ιερομόναχο Κωνσταντίνο» πού έργάσθηκε στή Μοσχόπολη τήν 
περίοδο 1693-1726 σέ ένα εντυπωσιακό, γιά τήν εποχή, εργαστήριο, στό όποιο 
ασχολούνταν, πέραν τής αγιογραφίας, καί μέ τή διακόσμηση τέμπλων. Ό κ. Kalamata 
παρουσίασε στήν εισήγησή του τριάντα εικόνες τού Κωνσταντίνου παρακολουθώ
ντας τήν τεχνική του μέσα στό διάστημα αυτό καί ή όποια τεχνική τόν άνέδειξε ως 
έναν έκ τών άξιολογωτέρων καλλιτεχνών τής εποχής του.

Ό ύπογραφόμενος ασχολήθηκε μέ «Προσωπογραφικά Μοσχοπολιτών τού 18ου 
καί 19ου αί.» παρουσιάζοντας Μοσχοπολΐτες λογίους τού 18ου ai. πού έδρασαν στις 
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, τήν Τρανσυλβανία (Brasov καί Sibili), στή Χάλλη, στό 
Σεμλϊνο τής Σερβίας, τή Βιέννη, τό Βουκουρέστι· παρακολουθεί τίς σπουδές τους, τίς 
εκδόσεις τους, τή διασπορά τους στά Βαλκάνια καί τήν Κεντρική Ευρώπη, τό εν
διαφέρον τους γιά τό βιβλίο κ.ά.

Ό καθηγητής τού Δ.Π.Θ. κ. Στάθης Κεκρίδης, μέ τήν εισήγησή του «Ή Νέα 
’Ακαδημία τής Μοσχοπόλεως καί ή ακτινοβολία της στόν βαλκανικό χώρο» άνίχνευσε 
τή σημασία της γιά τήν έκπαίδευση τών βαλκανικών λαών, έφ’ όσον σ’ αυτήν συνέρρεε 
τήν περίοδο 1740-1769 πλήθος νέων μέ διαφορετική φυλετική, γλωσσική καί θρη
σκευτική προέλευση γιά νά λάβει τά φώτα τής ελληνικής παιδείας άπό σοφούς 
"Ελληνες διδασκάλους μέ κορυφαίο τόν Θεόδωρο Καβαλλιώτη. Ό κ. Κεκρίδης μελέ
τησε τή συμβολή τού διδασκάλου αύτοϋ καθώς καί τού Δανιήλ Μοσχοπολίτη πού τά 
έργα τους καί τά λεξικά τους άνοιξαν νέους δρόμους στήν άναγένηση, πολιτική καί 
πνευματική τών Βαλκανίων καί πού κατέληξε στά απελευθερωτικά κινήματά τους, 
παρόλες τίς σημειωθεΐσες διαχωριστικές γραμμές πού δεν μπόρεσε νά συγκροτήσει ή 
κοινή ορθόδοξη πίστη τους.

Ό καθηγητής κ. Φώτης Κιλιπίρης ασχολήθηκε μέ τούς «Μοσχοπολΐτες έμπορους 
στή Βενετία καί στίς χώρες τής Αυστροουγγαρίας (18ος - 19ος αιώνας)» άναφερθείς 
στά ειδικά προνόμια τών βλαχοφώνων οικισμών τού βορείου έλληνικοϋ χώρου, τήν 
άνάπτυξη τής κτηνοτροφίας, τής οικοτεχνίας καί βιοτεχνίας, άλλά καί τού μετανα- 
στευτικοΰ ρεύματος Μοσχοπολιτών πρός τή Βενετία άπό τά τέλη τού Που αί., πού 
προκάλεσε ένα δίκτυο διακινήσεως εμπορευμάτων μεταξύ Μοσχοπόλεως καί Βενε
τίας καί άντιθέτως. Παρόμοιο δίκτυο σχηματίσθηκε μεταξύ τών παροικιών τών Μο- 
σχοπολιτών στήν Αυστροουγγαρία καί τίς περιώνυμες μοσχοπολίτικες εμπορικές 
οικογένειες τής Βούδας, τής Πέστης, τής Βιέννης, τού Bra§ov καί Sibiu.

Ό κ. ’Αντώνιος Μ. Κολτσίδας, δρ. Φλ., δρ. Θ. μελέτησε τίς «Οικονομικές δραστη
ριότητες τών Μοσχοπολιτών ως παράγοντα διαφωτιστικής καί πολιτισμικής μετακέ- 
νωσης στόν Ελληνισμό». Ό κ. Κολτσίδας έξήγησε ότι ό συσσωρευθείς πλούτος τών 
Μοσχοπολιτών στή Διασπορά ευνόησε τή διάθεσή τους νά φροντίσουν γιά τήν άνά
πτυξη τής παιδείας (μέ τή «Νέα Άκαδήμεια» καί τό τυπογραφείο), τήν ίδρυση έρευ- 
νητικών κέντρων στο ελεύθερο ελληνικό βασίλειο (’Ακαδημία ’Αθηνών, Άστερο-
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σκοπειο), τή συμμετοχή τους στόν ’Αγώνα του 1821, αλλά καί στό κίνημα τής αύτο- 
νομήσεως τής Β. ’Ηπείρου τό 1914, όταν είχαν κατορθώσει νά ξανακτίσουν τήν πόλη 
τους.

Ή κ. Ευανθία Κωνσταντίνου ή Τέγου-Στεργιάδου, δρ. Φ., παρουσίασε στό συμ
πόσιο τούς «Ναούς καί τό μοναστήρι τής Μοσχόπολης»· οί ναοί, κατά τήν κ. Στεργιά- 
δου, ήσαν είκοσι δύο στις δώδεκα συνοικίες τής πόλεως, ενώ ή μονή τού 'Αγίου 
Ίωάννου τού Βαπτιστοϋ κατείχε έξέχουσα θέση στή θρησκευτική καί καλλιτεχνική 
ζωή τους. Άπό τή λεηλασία καί τήν καταστροφή τους άπό τούς ’Αλβανούς τό 1769, 
τήν έπακολουθήσασα παρακμή της καί τήν εγκατάλειψη τής πόλεως άπό τούς 
κατοίκους της, άλλά καί τή νέα λεηλασία της άπό ’Αλβανούς καί Γάλλους τό 1916, 
διασώθηκαν πέντε ναοί, τό καθολικό τής Μονής καί παρακείμενα κτίσματά της, πού 
δίδουν μία είκόνα τού μεγαλείου αυτής τής πόλεως. Ή κ. Στεργιάδου παραθέτει καί 
εξι φωτογραφίες μέ τή σύγχρονη κατάσταση ορισμένων ναών τής Μοσχοπόλεως.

Ό καθηγητής-βαλκανιολόγος κ. Άχιλλεύς Γ. Λαζάρου ασχολήθηκε μέ τά «Εθνο
λογικά καί Λαογραφικά τής Μοσχόπολης» ξεκινώντας άπό τήν αρχαιότητα καί τήν 
ρωμαϊκή κατάκτηση πού έπέφερε καί τόν γλωσσικό έκλατινισμό τών Ελλήνων τής 
περιοχής. Ό κ. Λαζάρου άναφέρει πλήθος πηγών καί ερευνητών πού ομιλούν γιά τήν 
ελληνικότητα τού ηπειρωτικού χώρου στούς άρχαίους χρόνους, άλλά καί τά αίτια τού 
γλωσσικού έκλατινισμοΰ τής εύρείας ρωμαϊκής επαρχίας Μακεδονία (εμπόριο, πολε
μική εμπειρία, οικονομικές δραστηριότητες Ελλήνων) καί προβαίνει σέ δριμεϊα κρι
τική κατά Ρουμάνων επιστημόνων, παλαιοτέρων καί συγχρόνων, πού άμφισβητοΰν τήν 
ελληνικότητα τών βλαχοφώνων πληθυσμών φέροντας ώς παραδείγματα βλαχόφωνους 
"Ελληνες, ήπειρωτικής καταγωγής, πού διακρίθηκαν στις ρουμανικές χώρες άπό τόν 
16ο αί. καί εξής ώς φορείς τού ελληνικού πολιτισμού. Χρήσιμος καί ό παρατιθέμενος 
κατάλογος τού συνόλου τών κατοίκων τής Μοσχοπόλεως πού παρουσιάζει μεγάλες 
αποκλίσεις: άπό 12.000-102.000!

Ό καθηγητής τού Α.Π.Θ. κ. Άντ. Δ. Μπουσμπούκης ασχολήθηκε, στήν εισήγησή 
του, μέ τή μορφολογία τού μοσχοπολίτικου ιδιώματος, τό όποιο κατέταξε στίς εξής 
κατηγορίες: εκκλησιαστικά (’Ιωσήφ, Άδάμη, Δανιήλ, Ναούμ κ.λπ.), πατριδωνυμικά 
(Γκόρας άπό τήν Γκόρα, περιοχή Β. τής Μοσχοπόλεως, Καβαλλιώτης, Μάντουκας, 
Όπαρις κ.λπ.), παρωνυμικά (Βέρας - Βερίκας, Γκάβας gavu = τυφλός, Γκλάβας - glava 
= κεφάλι, Ζιάβας, Ζαβός = στρεβλός, δύστροπος κ.λπ.), επαγγελματικά (βαϊνάκης = βα
ρελάς, καζαντζής, κουγιουμτζής κ.λπ.), διάφορα έτυμολογικώς άνερμήνευτα· εξετάζει, 
ώσαύτως τά κύρια ονόματα μέ τήν πολυτυπία τους (Δημήτρης, Δημητρούλης, Τού- 
λιας, Μήτης, Μπήτης, Δήμας κ.λπ.), τά εύχετικά (Στέργιος - γιά νά στεριώσει, Γιάννης - 
γιά νά γιάνει κ.λπ.), τά γυναικεία κ.λπ. Πάντως, κατά τόν κ. Μπουσμπούκη, τό μοσχο- 
πολίτικο επώνυμο εμφάνιζει τά τυπικά γνωρίσματα τών ονομάτων τον εσωτερικού 
ηπειρωτικού ελληνικού χώρον.

Ό καθηγητής τού Δ.Π.Θ. κ. Ίω. Α. Παπαδριανός μίλησε γιά τή «Συμβολή τής Μο
σχοπόλεως στόν οικονομικό καί πνευματικό βίο τής Κεντρικής Εύρώπης - Βαλκα
νικών χωρών (18ος-19ος αί.)», ήτοι τήν έμπορική παρουσία τών Μοσχοπολιτών στή 
Βενετία, τή Βλαχία, τή Βοσνία, τις αύστροουγγρικές πόλεις-έμπορικά κέντρα, άλλά 
καί τίς μακεδονικές πόλεις. Ό κ. Παπαδριανός άναφέρθηκε, επίσης, στούς λογίους 
Μοσχοπολίτες τής Διασποράς, τά σχολεία τους, τίς εκδοτικές δραστηριότητές τους, 
τούς εθνικούς εύεργέτες.

Ό καθηγητής τού Α.Π.Θ. κ. Χαρ. Κ. Παπαστάθης εξέτασε πτυχές τής άλληλο- 
γραφίας Μοσχοπολιτών εμπόρων μέ βάση τήν κλασσική μονογραφία τού V. Papahagi,



Aromàni moscopoleni §i comari ul vene (ian în secolele al XVII-lea §i al XVIII-lea, Boucureçti 
1935. Ό κ. Παπαστάθης σχολίασε τό εμπορικό, οικονομικό, κοινωνικό ενδιαφέρον 
πού παρουσιάζει ή αλληλογραφία τών Μοσχοπολιτών εμπόρων: τό είδος των εμπο
ρευμάτων που προτιμούν, τά καθημερινά τους ενδιαφέροντα, τίς ανθρώπινες αδυ
ναμίες τους, τά προβλήματά τους.

Ό καθηγητής κ. Max Demeter Peyfuss στην εισήγησή του (στά άγγλικά) παρουσία
σε τό τυπογραφείο τής Μοσχοπόλεως καί τίς εκδόσεις του τής περιόδου 1731-1769, 
πού ανέρχονται στίς είκοσι μία, οί τίτλοι τών οποίων είναι όλοι ελληνικοί θρησκευτι
κού χαρακτήρος καί συνδεόμενοι μέ τή γειτονική Μονή τού Ναούμ καί τήν άρχιεπι- 
σκοπή Άχρίδος. Ό κ. Peyfuss όμιλεΐ γιά κυριαρχία τών τοπικών σλαβικών παραδό
σεων πού αντανακλώνται στίς παραστάσεις γνωστών, ώς λέγει, Σλάβων αγίων τής πε
ριοχής στίς εκκλησίες τής Μοσχοπόλεως. Κατά τήν άποψή μας καί τό σύνολο τών βι
βλίων τού τυπογραφείου τής Μοσχοπόλεως καλύπτεται από ελληνικές εκδόσεις, 
αλλά καί σλαβικές παραστάσεις δέν υπάρχουν στούς ναούς (βλ. καί τίς μελέτες τών 
Πύρρου Θώμου καί Ευ. Τέγου-Στεργιάδου στόν παρόντα τόμο), ούτε σλαβικές παρα
δόσεις υπάρχουν στήν περιοχή τής Μοσχοπόλεως. Υπάρχει άραγε σύγχυση τού κ. 
Peyfuss μέ παραδόσεις τής πέραν τής Άχρίδος, περιοχής, όπου, όντως, συναντά κανείς 
τέτοιου είδους παραδόσεις;

Ό κ. Nikolla Simaku παρουσίασε στήν αγγλική γλώσσα τό θέμα «'Ιστορία καί Μο- 
σχόπολις σήμερα ή καλύτερα Μοσχόπολη: παρελθόν καί παρόν» καί άνέλυσε τή ση
μασία τής πόλεως τόσο γιά τόν ελληνικό πολιτισμό καί τήν Ιστορία, άλλά καί γιά τήν 
αλβανική Ιστορία. Ό κ. Simaku άναφέρθηκε στίς ομορφιές τής περιοχής, στό θαυμά
σιο κλίμα της, άλλά έξέφρασε καί τή λύπη του πού ή Μοσχόπολη έχει έγκαταλειφθει, 
γι’ αύτό καί έκ μέρους τού συλλόγου Rilindja e Voskopojes (Αναβίωση τής Μοσχοπό
λεως) άπηύθυνε έκκληση γιά τή σωτηρία της.

Ό κ. Miroslov Timotijevic, μιλώντας στήν άγγλική γλώσσα, άσχολήθηκε μέ τόν 
Μοσχοπολίτη άργυροχόο Γεώργιο Άργύρη, ό όποιος έργάσθηκε στό μοναστήρι τού 
KruSedoI τό 1724 μέ παραγγελία τού Geòrgie Melentijevic, στόν καθεδρικό ναό τού Βε
λιγραδιού, στίς μονές Sisatovac καί Vojlovica, καθώς καί σ’ αυτή τού Gomirje (1748). 
Ό κ. Timotijevic σημείωσε τήν επίδραση πού ήσκησαν τά εργαστήρια τής Μοσχοπό
λεως καί οί Μοσχοπολίτες αργυροχόοι στή σέρβική διακοσμητική τέχνη, δείγματα τής 
όποιας έδωσε μέ σειρά πέντε φωτογραφιών (δισκοπότηρα, έπενδύσεις ευαγγελίων 
κ.λπ.).

Ό έπίκ. καθηγητής τού Α.Π.Θ. κ. Μιχάλης Γ. Τρίτος άσχολήθηκε μέ τόν Μοσχο
πολίτη διδάσκαλο τού Γένους Νεκτάριο Τέρπου σημειώνοντας τήν Ιεραποστολική 
δράση του στήν Ήπειρο πού στόχευε στήν ένδυνάμωση τής πίστεως τών χωρικών καί 
στόν άγώνα του κατά τού Ίσλάμ. Άνέλυσε ώσαύτως, ό κ. Τρίτος τά δύο μαχητικά έργα 
τού Τέρπου Πίστιςκαί Ζητήματα διάφορα θεολογικά κατ’ έρωταπόκρισιν παραθέ
τοντας χαρακτηριστικά άποσπάσματά τους.

Ό κ. Γεώργιος Π. Τσότσος, ιστορικός τής Τέχνης, παρουσίασε τή «γεωγραφική 
έξάπλωση ορισμένων μορφολογικών στοιχείων τής άρχιτεκτονικής τών βλαχοφώνων 
οικισμών τής περιοχής πρώην Αρχιεπισκοπής Άχρίδος». Ό κ. Τσότσος άναφέρθηκε 
στήν επίδραση πού ήσκησαν οί Μοσχοπολϊτες μαστόροι στήν περιοχή τής Άχρίδος 
κατά τόν 18ο καί 19ο αί. μεταφέροντας σ’ αυτήν, καί στή Δυτ. Μακεδονία, έν γένει, τά 
αρχιτεκτονικά πρότυπα τής πόλεώς των. Ό κ. Τσότσος μελέτησε, επίσης, τά αρχιτε
κτονικά μνημεία τών περιοχών αυτών, ένετόπισε τίς άρχιτεκτονικές όμοιότητές τους, 
τούς δρόμους πού ακολούθησαν οί Μοσχοπολϊτες τεχνίτες στή Δυτική Μακεδονία
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καί τή Βόρειο ’Ήπειρο. Είναι χαρακτηριστικές οί περιπτώσεις τών βλαχοφώνων ελλη
νικών οικισμών στήν ΝΑ Βαλκανική (από τό Νυμφαίο, ώς τό Φράνερι καί τό Βυθι- 
κοΰκι καί άπό τά βλαχόφωνα χωριά τής ’Ηπείρου ώς τή FYROM), όπου διακρίνει κα
νείς αυτή τήν τυπική αρχιτεκτονική μορφολογία πού αναπτύχθηκε στήν εύρεια ζώνη 
πού κάλυπτε γεωγραφικά ή αρχιεπισκοπή Άχρίδος. Τήν εισήγηση πλαισιώνουν δώ
δεκα φωτογραφίες με πυργόσπιτα, οικίες κ.λπ. άπό τή Σαμαρίνα, τή Βλάστη, τή Φούρ
κα, τό Κρούσοβο, τό Μεγάροβο, τό Γκόπεσι, τό Νυμφαίο.

Τήν καθηγήτρια τού Α.Π.Θ. κ. Δέσποινα Τσούρκα-Παπαστάθη άπασχόλησε ή 
«Κοινωνική διαστρωμάτωση καί ή διοικητική όργάνωση τής Μοσχοπόλεως κατά τόν 
17ο καί 18ο αί.». Παρουσίασε, έτσι, τήν κοινωνική δομή τής πόλεως μέ τίς τρεις τά
ξεις α) αριστοκρατία, β) έμποροι καί τεχνίτες καί γ) βοσκοί, υλοτόμοι, αγωγιάτες 
κλπ.), τίς συντεχνίες, αλλά καί τίς ευθύνες τής πρώτης τάξεως (τών προεχόντων) πού 
έδιναν τό έναυσμα τής μεταναστεύσεως καί τής έγκαταλείψεως τής πόλεως μέ τά 
γεγονότα τού 1735 καί 1769’ ακολούθησε ή εξέταση τής πολιτικής διοικήσεώς της σέ 
σχέση μέ τό οθωμανικό σύστημα διοικήσεώς, άφού ή πόλη υπαγόταν τυπικά στόν 
μουτεσελίμη τής Κορυτσάς, στόν μπεϊλέρ μπέη τής Ρούμελης καί στόν βεζύρη τού 
Βερατίου, άλλ’ ήταν, κατά τόν Ιστορικό τής Μοσχοπόλεως ’Ιωακείμ Μαρτινιανό, 
«αυτόνομος καί αυτοδιοίκητος». ’Εξετάζει, επίσης, ή κ. Τσούρκα-Παπαστάθη τήν πο
λιτική καί διοικητική όργάνωση, τό συμβούλιο τών αρχόντων, τήν επιτροπή τών γε
ρόντων (1650-1919) τούς άρχοντες καί προεστούς, τό ανώτατο διοικητικό συμβούλιο, 
τό άνώτατο συμβούλιο τών συντεχνιών, τή συνέλευση.

Μέ τή μελέτη αυτή κλείνει ό τόμος Μοοχόπολις πού πιστεύουμε ότι αποτελεί μία 
σημαντική συμβολή στήν 'ιστορία όχι μόνον τής πόλεως, άλλά καί τών Βαλκανίων καί 
τού Νέου Ελληνισμού, αφού αυτή ή πανέμορφη πόλη τής Β. ’Ηπείρου υπήρξε ένα πο
λιτισμικό, καί πνευματικό κόσμημα τού Τουρκοκρατούμενου Ελληνισμού.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Actes de Vatopédi I. Des origines à 1329. Édition diplomatique par J. Bompaire, J. Le- 
fort, V. Kravari, C. Giros. Texte-Album (Archives de l’Athos XXI), P. Lethielleux, Paris 
2001, pp. 475+LXXXV planches.

Ή έκδοση τού πρώτου τόμου τών εγγράφων τής Μονής Βατοπεδίου σηματοδοτεί 
μία σημαντικώτατη πρόοδο στήν έρευνα τής άγιορειτικής ιστορίας κατά τή Βυζαντινή 
περίοδο. Οί εκδότες μάς προσφέρουν όχι μόνο μία άψογη διπλωματική έκδοση, αντά
ξια τών προηγούμενων εκδόσεων τής ίδιας σειράς, αλλά καί μία λιτή πλούσια όμως, 
σέ πληροφορίες εισαγωγή γιά τήν ιστορία τής μονής κατά τήν πρώτη φάση τής λει
τουργίας της.

Στή σύντομη αυτή παρουσίαση θά περιορισθούμε σέ ορισμένες παρατηρήσεις 
φιλολογικές, οί όποιες προέκυψαν κυρίως από μία δειγματοληπτική άντιβολή 
ορισμένων άπό τά έκδιδόμενα κείμενα μέ τίς αντίστοιχες φωτογραφίες πού συνοδεύ
ουν τήν έκδοση.
10, 1 Εις άπανίσταται. Στό κριτικό υπόμνημα διαβάζουμε lege Είς. Ή πρόταση όμως 
αυτή νοηματικά δέν ικανοποιεί. Προτιμότερο θά ήταν νά γράφει: lege El καί. Το Ei καί 
εισάγει μία εναντιωματική πρόταση πού φθάνει μέχρι τό καί οϊς (είναι άγνωστο τί 
πρέπει νά συμπληρώσουμε μετά), ενώ ή απόδοσή της αρχίζει μέ τό δει τούτω. Τ ό
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