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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,



470 Βιβλιοκρισίαι (Ν. Μ. Vaporis, Codex B, Codex Γ of the Ecumenical Patriarchate)

σελ. 1-166. ToO αύτοΟ, Codex (Γ) Gamma of the Ecumenical Patriarchate of Constan
tinople, Brookline 1974, σελ. 1-154.

Ό συγγραφεύς, καθηγητής τής έκκλησιαστικής Ιστορίας είς την Θεολογικήν Σχολήν 
τοδ Τιμίου Σταυρού έν Βοστώνη, άνέλαβε λίαν άξιέπαινον καί καρποφόρον προσπάθειαν 
έκδόσεως άγγλιστί των Κωδίκων ’Αλληλογραφίας έκ τοΟ ’Αρχείου του Οικουμενικοί) Πα
τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Έξεδόθησαν ήδη οί δύο πρώτοι ύπό παρουσίασιν τό
μοι, περιέχοντες τούς κώδικας Β καί Γ.

Περί τοδ κώδικος Β. Είς μίαν περιεκτικήν είσαγωγήν περιγράφεται ό κώδιξ 
καί δίδεται τό περιεχόμενον των 66 έγγραφων του, τής περιόδου 1616-1646, έκ των όποίων
29 άναφέρονται είς έκλογάς αρχιερέων, 8 είς μεταθέσεις καί 7 είς παραιτήσεις αρχιερέων, 
6 είς άρχιερατικάς όμολογίας πίστεως, 5 είς οικονομικά θέματα καί 10 είς διαφόρους περι
πτώσεις, έξ ών 2 είς διαρρυθμίσεις έκκλησιαστικών όρίων.

Διά τήν ίστορίαν τών έπαρχιών τοδ Θρόνου έν Μακεδονία καί Θεσσαλία ιδιαιτέραν 
σημασίαν ένέχουν τα ύπ’ άριθμ.1 καί 7 έγγραφα (σελ. 22-24 καί 37-39), άναφερόμενα είς 
τόν ύποβιβασμόν τής αρχιεπισκοπής Κασσανδρείας είς έπισκοπήν, ύπό τόν μητροπολιτι- 
κόν θρόνον Θεσσαλονίκης καί είς τήν προαγωγήν είς άρχιεπισκοπήν τής ύπό τού μητρο- 
πολιτικοδ θρόνου Λαρίσσης έπισκοπής Ζητουνίου καί Πτελέου.

Συγκεκριμένως, διά Συνοδικού Γράμματος άπό Όκτωβρίου-Νοέμβρίου 1612, πατριαρ- 
χεύοντος Τιμοθέου τού Β' (1612-1620), καί κατόπιν αίτήσεως τοδ μητροπολίτου Θεσσαλο- 
λονίκης Παϊσίου (1612-1624) ή κατά τό 1607 προαχθεΐσα είς άρχιεπισκοπήν ’Επισκοπή 
Κασσανδρείας έπανέρχεται είς τήν προηγουμένην κατάστασιν τής ύπό τόν μητροπολιτι- 
κόν θρόνον Θεσσαλονίκης έξηρτημένης έπαρχίας.

Φαίνεται όμως ότι ή πατριαρχική έκείνη άπόφασις τοδ 1612 δέν έφηρμόσθη άμέσως, 
διά τόν λόγον δέ αύτόν τόν Δεκέμβριον τού 1620 καί τόν ’Ιούλιον τοδ 1624 ό τότε πατριάρ
χης Κύριλλος Α' ό Λούκαρις έξέδωσε δίς νέας πράξεις ύποβιβασμοϋ τής έπαρχίας Κασ
σανδρείας είς έπισκοπήν ύπό τόν μητροπολιτικόν θρόνον Θεσσαλονίκης. Τελικώς, βέβαια, 
ή έπαρχία αΰτη κατέστη άνεξάρτητος μητρόπολις.

Ώς προς τήν άνύψωσιν τής έπισκοπής Ζητουνίου καί Πτελέου είς άρχιεπισκοπήν, τό 
Πατριαρχικόν Γράμμα τοδ ’Ιουνίου 1617 άναφέρει ότι κατόπιν αίτήσεως πρός τό Πατριαρ- 
χεϊον καί τήν Υψηλήν Πύλην τοδ κλήρου καί τοδ λαού τής έπαρχίας ταύτης διά κληρικο- 
λαϊκής έπιτροπής έμφανισθείσης καί ένώπιον τής Τέρας Συνόδου, άπεφασίσθη ή άνύψω- 
σις τής έπισκοπής ταύτης είς άρχιεπισκοπήν έπί τφ λόγφ τής αύξήσεώς της ώς πρός τόν 
πληθυσμόν καί τής προηγουμένης σχετικής συγκαταθέσεως τοδ κυριάρχου μητροπολίτου 
Λαρίσσης Τιμοθέου (1608-1617), έκ τής δικαιοδοσίας τοδ όποιου θά άπεσπατο ή έπισκοπή 
αδτη. Περαιτέρω, τονίζεται είς τήν σχετικήν Συνοδικήν Άπόφασιν ότι ή νέα αρχιεπισκο
πή θά έξηρτατο κατ’εύθεΐαν άπό τό ΟίκουμενικόνΠατριαρχεϊον Κωνσταντινουπόλεως καί 
δή ότι ή άνύψωσις αϋτη έγένετο κατ’ οικονομίαν, όπως καί είς άλλας μνημονευομένας πε
ριπτώσεις, διότι είναι άντικανονική ή κατ’ άρχήν άπόσπασις έπισκοπής τίνος άπό τήν 
οίκείαν μητρόπολιν.

Περί τού κώδικος Γ. Έν είσαγωγή (σ. 5-7) περιγράφεται ό κώδιξ καί δίδεται 
τό περιεχόμενον τών 88 έγγράφων τών έτών 1691-1702, 1718-1719 καί 1761, έκ τών όποίων
30 άναφέρονται είς έκλογάς άρχιερέων, 8 είς παραιτήσεις καί 5 είς μεταθέσεις άρχιερέων, 
17 είς παραχώρησιν καί έπικύρωσιν σταυροπηγιακών προνομίων είς διαφόρους μονάς, 18 
είς πατριαρχικός διακηρύξεις έπί διαφόρων ζητημάτων καί 10 είς διαφόρους μεμονωμένος 
περιπτώσεις, έξ ών μία είς συνένωσιν δύο έπαρχιών.

Διά τήν ίστορίαν τών έπαρχιών τοδ Θρόνου είς Πόντον άξιομνημόνευτον είναι τό
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ύπ’ άριθμ. 38 έγγραφον «Ένωτικόν Πατριαρχικόν Σιγιλλιώδες Γράμμα», επί πατριάρχου 
Καλλινίκου του Β', κατ’ ’Οκτώβριον, τού 1698 (σ. 73).

Κατά τό Σιγιλλιώδες τούτο Γ ράμμα, ή Πατριαρχική ’Εξαρχία τής Κερασοϋντος ένοϋ- 
ται μέ τήν μητρόπολιν τής Τραπεζοϋντος, κατ’ αίτησιν τοΟ μητροπολίτου Τραπεζοϋντος 
Νεκταρίου (1689-1706), ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι θά συνεχίζετο ή έτησία πληρωμή τών 
30 γροσίων εις τον Έξαρχον Δικαιοφύλακα ’Αντώνιον Σπανδωνήν (σ. 31).

Τά 154 έν συνόλιρ έγγραφα τών κωδίκων Β καί Γ, λεπτομερώς ύπομνηματισμένα ύπό 
του συγγραφέως, προάγουν τάς γνώσεις μας είς τούς έπί μέρους τομείς τών έπισκοπικών 
καταλόγων, τής έκκλησιαστικής πειθαρχίας καί τάξεως, τής Ιστορίας διαφόρων μονών, 
τής οικονομικής καταστάσεως τής Μεγάλης ’Εκκλησίας καί, καθώς ιδιαιτέρως έπεσημάν- 
θη, τής διαρρυθμίσεως τών έκκλησιαστικών όρίων έπαρχιών τινων τού Θρόνου. 'Ως έκ 
τούτων, οί δύο οΰτοι τόμοι προστίθενται άναμφιβόλως είς τήν βιβλιογραφίαν ώς μία έπί 
πλέον άξιόλογος πηγή τής έν γένει έκκλησιαστικής Ιστορίας καί δή καί τών έπί μέρους 
έκκλησιαστικών διαμερισμάτων τού Θρόνου τής Μακεδονίας καί Θράκης. Εύχόμεθα, ό
πως ό συγγραφεύς φέρη είς πέρας τό λίαν δημιουργικόν τούτο εργον του.

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου aman, αγγελοπουλος

Μιχαήλ Χατζή Ίωάννου, Άστυγραφία Θεσσαλονίκης, ήτοι τοπογραφική 
περιγραφή τής Θεσσαλονίκης, ’Εν Θεσσαλονίκη, έκ τού τυπογραφείου «Ή Μακεδονία», 
1880, σελ. 116 (Β' έκδοση φωτοτυπημένη. ’Εκδόσεις Νέας Πορείας, Θεσσαλονίκη 1976).

Ή Θεσσαλονίκη καί τά πλούσια μνημεία της άπετέλεσαν άπό πολλά χρόνια τό κέντρο 
τού ένδιαφέροντος πολλών έρευνητών, ίστορικών καί άρχαιολόγων, καί πλήθος σχετικών 
μελετών έχει γραφή. Ή έρευνα αυτή γιά τήν έπίλυση τών διαφόρων άρχαιολογικών προ
βλημάτων έξακολουθεΐ να άπασχολή τούς ειδικούς έπιστήμονες καί ή προσπάθειά τους 
στρέφεται στήν άνεύρεση νέων στοιχείων, πού αφορούν τά μνημεία πού έξαφανίστηκαν 
κατά τή διάρκεια τών αιώνων ή πού σώθηκαν παραμορφωμένα άπό έπισκευές καί προσθή
κες. Παρόλο ότι ή έπιστήμη έχει νά παρουσιάση στόν τομέα αύτό μεγάλα έπιτεύγματα, 
γιά τούς έρευνητές τών μνημείων τής Θεσσαλονίκης ύφίσταται βασικά τό έξής μειονέκτη
μα: Τό μεγαλύτερο μέρος τής Θεσσαλονίκης καταστράφηκε άπό τήν πυρκαϊά τού 1917 
καί ή ανοικοδόμηση πού έπακολούθησε άλλοίωσε τή μορφή τής παλιάς πόλης. Πολύτιμες 
έπομένως είναι οί πληροφορίες πού μάς παρέχουν κείμενα παλαιοτέρων έρευνητών, οί 
όποιοι εύτύχησαν νά μελετήσουν τή Θεσσαλονίκη καί τά μνημεία της, προτού ύποστοϋν 
τή φθορά άπό τις αίτιες πού άναφέραμε. Ένα τέτοιο βιβλίο είναι καί ή «Άστυγραφία Θεσ
σαλονίκης» τού Μιχαήλ Χατζή Ίωάννου.

Τό βιβλίο χωρίζεται σέ πέντε κεφάλαια. Στό πρώτο πού έπιγράφεται«Προοίμιον», γί
νεται λόγος γενικά γιά τή θέση τής Θεσσαλονίκης, τό κλίμα, τή χλωρίδα, τό έμπόριο καί 
τήν παιδεία της. Στό δεύτερο κεφάλαιο, «Ή Ιδίως πόλις», περιγράφονται τά τείχη μέ τούς 
πύργους καί τΙς πύλες τους. Τό τρίτο κεφάλαιο άφορα τά μέρη τής πόλης, άναφέρονται 
δηλαδή οί διάφορες συνοικίες, οί όδοί καί τά προάστια. Στό έπόμενο τέταρτο κεφάλαιο 
περιγράφονται τά διάφορα δημόσια κτήρια, τά άνάκτορα, ή άγορά, τό στάδιο, ό ιππόδρο
μος κ.λ. Τέλος, στό πέμπτο κεφάλαιο ό συγγραφεύς μιλεϊ γιά τις έκκλησίες, τις έκάστοτε 
μητροπόλεις καί τά μοναστήρια πού βρίσκονταν μέσα καί έξω άπό τήν πόλη.

Ό συγγραφεύς δέν περιορίζεται μόνο στήν περιγραφή τής πόλης καί τών μνημείων 
της, άλλά, χρησιμοποιώντας τίς γνωστές στήν έποχή του πηγές, καθώς καί περιηγητικά 
κείμενα καί σχετικές μελέτες παλαιοτέρων του έρευνητών, προχωρεί σέ χρονολογήσεις
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