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468 Βιβλιοκρισίαι (Δημ. Καμπασακάλης, 'Ιστορία της Μπάλτζας)

Δεύτερον, ή πληροφορία τού συγγραφέως (σ.18),δτι τό χωρίον ήρίθμει άνω των 4.000 
κατοίκων κατά τάς άρχάς τού 20οϋ αίώνος, έλέγχεται άνακριβής, διότι, συμφώνως προς 
άπογραφήν των χωρίων της έπαρχίας Θεσσαλονίκης τού 1911, πρωτοβουλία τής μητρο- 
πόλεως Θεσσαλονίκης, ή Μπάλτζα είχε, τό 1911, 446 οικίας, 996 άρρενας καί 979 θήλεις, 
σύνολον δηλαδή κατοίκων 1975 (βλ. 'Ιστορικόν Άρχεΐον Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, 
Φάκελ. 936).

Τέλος, άξιόπιστον άρχειακόν ύλικόν περί τής περιοχής αύτής Θεσσαλονίκης, όπου 
τά χωρία: Μπάλτζα, Μπαλάφτσα, Δαούτ-Μπαλή, Νεοχωρούδα, Γραδεμπόριον, Άσβεστο- 
χώρι, Δουδουλάρ, Λιγκοβάνη καί Σωχός, άπόκειται είς τούς φακέλους 537,538,539β, 539δ, 
540β, 541α, 543, 933, 934, 1050, 1051, 1052, 1056 καί 1057 τού προμνημονευθέντος άρχείου, 
τό όποιον άξιοποιούμενον θά διεφώτιζεν έπΐ πλέον τήν κοινοτικήν, τήν έκκλησιαστικήν, 
τήν έκπαιδευτικήν καί τήν έν γένει έθνικήν κατάστασιν τού νευραλγικού τούτου γεωγρα
φικού διαμερίσματος τής Θεσσαλονίκης κατά τό β' ήμισυ τού 19ου αίώνος μέχρι των βαλ
κανικών πολέμων.

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου ΑΘΑΝ. αγγελοποτλος

Γ. Καφταντζή-Θ. Τενεκετζή, Ή ιστορία τής Ήρακλείας Νομού Σερρών 
καί Λαογραφικά Ήρακλείας, Σέρρες 1973, σελ. 297.

Όπως ή «Ιστορία τής Μπάλτζας» τού Δ. Καμπασακάλη, ουτω καί ή «Ιστορία τής 
Ήρακλείας» τών Γ. Καφταντζή - Θ. Τενεκετζή έρχεται νά πληρώση κενόν είς τήν ιστορίαν 
τών έλληνικών πόλεων καί κοινοτήτων τής Μακεδονίας κατά τήν περίοδον τής τουρκο
κρατίας. Έν προκειμένω, δίδεται συνολική καί όσον τό δυνατόν πληρεστέρα είκών τής 
Ιστορίας είς τό πρώτον μέρος τής έργασίας (σ. 9-248) καί τού λαογραφικού πλούτου είς τό 
δεύτερον μέρος αύτής (σ. 249-297) τής ζωντανής έπί τουρκοκρατίας έλληνικής κοινότη- 
τος Τζιουμαγιάς (νΰν Ήρακλείας), τού καζά Δεμίρ-Ίσάρ είς τό σαντζάκιον Σερρών.

Θά έξάρω τά σημεία έκεϊνα τής έργασίας, τά άναφερόμενα είς τήν κοινοτικήν, τήν 
έκπαιδευτικήν, τήν έκκλησιαστικήν καί τήν έθνικήν κατάστασιν τής έλληνικής κοινότη- 
τος Τζουμαγιάς έπί τουρκοκρατίας, τά όποια, έξ άλλου, είναι καί τά πλέον ένδιαφέροντα. 
Τό δεύτερον μέρος συγγραφέν ύπό τού Θ. Τενεκετζή, δέν θά μέ άπασχολήση λόγιρ άναρμο- 
διότητος.

Κοινότης Τζουμαγιάς. Μέχρι τού 1894 τό έλληνοβλαχικόν στοιχείον 
Τζουμαγιάς, έγκατασταθέν έκεΐ περί τά τέλη τού 18ου καί τάς άρχάς τού 19ου αίώνος έκ 
Δυτικής Μακεδονίας καί Ηπείρου, ήτο διηρημένον είς δύο συνοικισμούς, άνταγωνιζομέ- 
νους ό είς τόν άλλον, τόν Αύγουστον όμως τού 1894 διά τού «Κανονισμού τής έλληνικής 
ορθοδόξου κοινότητος Δζουμαγιάς-Βαϊρακλή», έπικυρωθέντος ύπό τού Οικουμενικού Πα
τριαρχείου. έπήλθεν ή συνένωσις τών δύο τούτων συνοικισμών μέ λίαν θετικά άποτελέ- 
σματα διά τήν έπιβίωσιν τού αυτόθι έλληνικοΰ στοιχείου. Τό κείμενον τού ένδιαφέροντος 
τούτου κανονισμού δημοσιεύεται τό πρώτον είς τήν παρούσαν έργασίαν, ώς μία μοναδική 
πηγή διά τήν κατάστασιν τού έλληνισμοΰ τής περιοχής αύτής (σ. 81-88), όπως ούτος προ
βάλλει μέση) τού κοινοτικού καί έκκλησιαστικοΰ καθεστώτος τής περιόδου αύτής. Ό κα
νονισμός άποτελεϊται άπό 9 άρθρα, ύπογραφόμενα άπό 68 άντιπροσώπους, αί ύπογραφαί 
τών όποιων βεβαιοΰνται ύπό τού μητροπολίτου Μελενίκου Κωνσταντίνου (1894-1899). Ή 
σημασία τής ίδρύσεως τής νέας κοινότητος Τζουμαγιάς, μέ ένα κανονισμόν άνταποκρινό- 
μενον είς τάς τότε περιστάσεις, ύπήρξε μεγάλης σπουδαιότητος διά τήν άντιμετώπισιν ίδια 
τών ξένων προπαγανδών είς τήν ’Ανατολικήν Μακεδονίαν.
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Σχολική κατάστασις. Δίδεται (σ.116-126) λεπτομερής πίναξ διδασκάλων 
μετά βιογραφικών στοιχείων όσων ΰπηρέτησαν εις τά σχολεία τής Τζουμαγιας κατά τήν 
περίοδον 1883-1916. Καί ή κοπιώδης προσφορά αυτή του συγγραφέως του πρώτου μέρους 
τής έργασίας συμβάλλει, οπωσδήποτε, εις τήν περαιτέρω ερευνάν τής σχολικής κινήσεως 
εις τήν ’Ανατολικήν Μακεδονίαν κατά τάς τελευταίας δεκαετίας τής τουρκοκρατίας εις 
τήν Μακεδονίαν.

’Εκκλησιαστική ιστορία. Ή Τζουμαγιά έξειλίχθη σύν τφ χρόνω εις χει
μερινήν έδραν τοϋ έκάστοτε μητροπολίτου Μελενίκου. Διά τον λόγον αύτόν ό συγγραφεύς 
τοϋ πρώτου μέρους τής έργασίας παραθέτει λεπτομερείς έπισκοπικούς καταλόγους τής 
έπαρχίας αυτής, άπό τής ίδρύσεως τοϋ Τζουμαγιας μέχρι σήμερον, λίαν διαφωτιστικούς 
ώς προς τά βιογραφικά στοιχεία των μητροπολιτών Μελενίκου. Ούτοι ήσαν: Λεόντιος ό 
A' (1769-1796), Άνθιμος ό Β' (1796-1820), Σαμουήλ (1820-1830), Γρηγόριος ό Γ' ( 1830-1837), 
Διονύσιος ό Γ' (1837-1875), Προκόπιος (1875-1891), ’Αλέξανδρος (1891-1894), Κωνσταντί
νος (1894-1899), Λεόντιος (1899-1900), ’Ιωακείμ (1900-1903), Ειρηναίος (1903-1906), Αίμι- 
λιανός (1906-1911), Κωνσταντίνος (1911-1913), Παρθένιος (1913-1921), Νεόφυτος (1922- 
1931), Βασίλειος (1930-1967) καί ’Ιωάννης (1967-). Οί τελευταίοι τέσσαρες συνεχίζουν τήν 
Ιστορίαν τής μητροπόλεως Μελενίκου ώς μητροπολΐται Σιδηροκάστρου, έχοντες έδραν 
των τό Σιδηρόκαστρον, ένθα κατέφυγον οί περισσότεροι "Ελληνες κάτοικοι Μελενίκου 
μετά τό 1923, οτε ή πόλις καί τό βόρειον τμήμα τής έπαρχίας Μελενίκου παρεχωρήθησαν 
βάσει τής συνθήκης τοϋ Βουκουρεστίου εις τήν Βουλγαρίαν.

’Εθνικοί άγώνες. Ή κατ’ έξοχήν προσφορά τοϋ συγγραφέως τοϋ πρώτου μέ
ρους τής έργασίας έγκειται είς τήν έπιτυχή άναδίπλωσιν τής ιστορίας τοϋ Μακεδονικού 
Άγώνος είς τήν Τζουμαγιάν καί έν σχέσει προς τήν λοιπήν ’Ανατολικήν Μακεδονίαν. 
Αί ένοπλοι έλληνικαί όμάδες τής Τζουμαγιας διεδραμάτισαν ρόλον αμυντικής θωρακίσε- 
ως τοϋ έλληνισμοϋ τής ’Ανατολικής Μακεδονίας έναντίον τών όργάνων των ξένων προ- 
παγανδών, κυρίως τών Βουλγάρων καί δευτερευόντως τών Ρουμανοφίλων. Διεκρίθησαν ώς 
ήγετικά στελέχη τών ένοπλων έλληνικών σωμάτων οί: Θανάσης Χατζηπανταζής, Στέρ- 
γιος Βλάχμπεης, Θωμάς Τζιντζής, Δημήτριος Ρώτσκας, Νικολάκης Καλαμαρτζής, Γιάν
νης Πατσιάκας κ.ά.

Μερικαί διορθώσεις καί συμπληρώσεις. Ή βλαχική λέξις ΐσβου- 
ρου (πληθ. ίσβουρι) = πηγή, βρύση, δεν είναι ρουμανικής άλλα σλαβικής προελεύσεως, 
έκ τής σλαβικής λέξεως izvor = πηγή (βλ. σ. 19, σημ. 3). Ό τέως έπίσκοπος Χαριουπόλεως 
Κωνσταντίνος Άσημιάδης κατά τό 1911 έξελέγη μητροπολίτης Μελενίκου (1911-1913) 
καί ούχί Σιδηροκάστρου, όπως σημειώνει ό συγγραφεύς (σ. 96),τιμάται δέ ή μνήμη του ώς 
έθνομάρτυρος ύπό τήν ιδιότητα τοϋ μητροπολίτου Μελενίκου, κατακρεουργηθέντος ύπό 
τών Βουλγάρων είς τό Σιδηρόκαστρον τήν 25 ’Ιουνίου τοϋ 1913. Έργον τής Τοπικής Συν
όδου τοϋ 1872 έν Κωνσταντινουπόλει δεν ύπήρξεν ό άφορισμός τοϋ Βουλγάρου Έξάρχου 
διά να έπέλθη τό Σχίσμα (σ. 151), άλλά ή καταδίκη τοϋ έθνοφυλετισμοϋ ώς αίρέσεως καί 
τών οπαδών αύτοϋ ώς Σχισματικών,' έπ’ εύκαιρία τοϋ βουλγαρικού ζητήματος. Κατά τήν 
ύπ’ όψιν περίοδον, τέλος, δέν έχομεν «αυτοκέφαλη βουλγαρική έκκλησία» (σ.151), ή όποια 
άνεγνωρίσθη, ώς τοιαύτη, πολύ άργότερον, μετά τήν αρσιν τοϋ βουλγαρικού Σχίσματος.

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου αθαν. αγγελοποτλος

Nomikos Michael Vapori s, Codex (B) Beta of the Ecumenical Patriarchate 
of Constantinople. Aspects of the History of the Church of Constantinople, Brookline 1975,
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