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ΒΙΒΑΙΟΚΡΙΣΙΑΙ

Γεωργίου X. Χιονίδη, 'Ιστορία τής Βέροιας (τής πόλεως καί τής περιοχής). 
Τόμος Β'. (Βυζαντινοί χρόνοι), Θεσσαλονίκη 1970. (Τύποις Ν. Νικολαΐδη. Θεσσαλονίκη). 
Σελ. η'+200. Πίνακες 4. Εικόνες 5. Χάρται 2.

Εις τόν Ε' τόμον τών Μακεδονικών (1962), σ. 495-499, εϊχομεν παρουσιάσει τον Α' 
τόμον τής Ιστορίας τής Βέροιας τοϋ δικηγόρου καί ιστοριοδίφου κ. Γ. X. Χιονίδη. Νϋν 
ό ακαταπόνητος έρευνητής έδημοσίευσε τόν Β' τόμον τής Ιστορίας τής Βέροιας, τόν κα- 
λύπτοντα τήν βυζαντινήν περίοδον τής ιστορίας τής πόλεως, μέχρι δηλονότι τής όριστι- 
κής καταλήψεως τής Βέροιας υπό των Τούρκων. Έκ των λεγομένων τοϋ συγγραφέως είς 
τόν Πρόλογον τοϋ Β' τούτου τόμου διαφαίνεται ήδη ότι πρέπει να άναμένωμεν καί Γ' τό
μον τοϋ έργου, καλύπτοντα τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας. Τοϋτο υπόσχεται πλέον ό 
συγγραφεύς ρητώς εις τό τέλος τής Εισαγωγής (σ. 4).

Ό υπό παρουσίασιν ένταϋθα Β' ούτος τόμος διαιρείται είς τρία μεγάλα μέρη: Είς τό 
πρώτον μέρος έκτίθενται τά πολεμικά καί πολιτικά γεγονότα από τών μέσων τοϋ 4ου 
μ.Χ. αίώνος μέχρι τής όριστικής καταλήψεως τής Βέροιας υπό τών Τούρκων, όλίγον δη
λαδή προ τοϋ 1430 ή τό άργότερον τό 1430 κατά τόν συγγρ. Είς τό δεύτερον μέρος έκτί- 
θενται ή διοίκησις καί ή κοινωνία, ή οικονομία, ή τοπογραφία καί ή προσωπογραφία τής 
Βέροιας κατά τήν έξεταζομένην περίοδον ταύτην. Τό τ ρ ί τ ο ν, τέλος, μέρος περιέχει τήν 
έκκλησιαστικήν ιστορίαν τής πόλεως. Έπονται πίνακες βραχυγραφιών, βιβλιογραφίας, 
κυρίων ονομάτων, παροραμάτων, όκτώ εικόνες είς τρεις πίνακας καί δύο χάρται (σκαρί
φημα τής πόλεως καί τοπογραφικός χάρτης τής περιοχής).

Άναλυτικώτερον, τό πρώτον μέγα μέρος υποδιαιρείται είς τέσσαρα μικρότερα: 
Α. Ή Βέροια εως καί τον ΙΟον αιώνα. Β. ’Από τον 11ον αιώνα εως και την Φραγκοκρα
τίαν. Γ. 13ος καί 14ος αιών. Δ. Ai άλώσεις τής Βέροιας άπό τούς Τούρκους.

Τό δεύτερον μέγα μέρος υποδιαιρείται έπίσης είς τέσσαρα μικρότερα: Α. Ή διοί- 
κησις και ή κοινωνία τής Βέροιας. Β. Οικονομία τής περιοχής. Γ. Ή αννθεσις καί ai μετα
κινήσεις τον πληθυσμόν τής Βέροιας. Οί απόγονοι τοϋ Σελτζονκου Ίζζεδίν Καϊκαονς τοϋ 
Β'. Προσωπογραφία. Δ. Τοπογραφία τής Βέροιας. Τό τρίτον, τέλος, μέγα μέρος ύπο- 
διαιρεΐται είς τρία μικρότερα μέρη: A. II επισκοπή και ή μητρόπολις Βέροιας. Β. "Αγιοι 
καί "Οσιοι. Γ. Μοναστήρια και έκκλησίαι τής περιοχής Βέροιας.

Ή σύντομος αϋτη έπισκόπησις τών περιεχομένων τοϋ έργου, έκτος τής κατατοπίσεως 
τοϋ αναγνώστου, σκοπόν έχει καί νά δείξη ότι ό συγγρ. έξήντλησε σχεδόν τήν ύλην του 
καί συνεκέντρωσε σχεδόν παν ό,τι ήτο δυνατόν νά συγκεντρωθή έκ τών πηγών περί τής 
πόλεως διά τήν βυζαντινήν αυτής ιστορίαν. Όλίγα πράγματα τώ όντι έλλείπουν καί ταΰτα 
τρόπον τινά έν παραρτήματι τοϋ έργου, όπως π.χ. όσα ήδύναντο νά συγκεντρωθούν περί 
τής βυζαντινής τέχνης είς τήν πόλιν (πληροφορίαι πηγών, άνασκαφικοί χώροι καί εύρή- 
ματα, σφζόμενα μνημεία, έπιγραφαί κ.τ.τ.) ή περί λαογραφικών στοιχείων έπιβιωσάντων 
έκ τής βυζαντινής έποχής (άρχιτεκτονικαί μορφαί οικιών, ένδυμασίαι, σκεύη, ήθη καί 
έθιμα, άσματα, παραδόσεις κ.τ.τ.). Είναι όμως πιθανόν ότι ημείς προτρέχομεν καί ό συγγρ. 
σκοπεί νά προσθέση ταϋτα είς τό τέλος τοϋ όλου έργου, όλοκληρουμένου διά τοϋ τρίτου 
τόμου.
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Πριν νά είσέλθωμεν νϋν εις επί μέρους παρατηρήσεις, σημειοϋμεν ευχαρίστως ότι ό 
συγγρ. φιλοτίμως καί εύσυνειδήτως άπέφυγε τήν φοράν ταύτην κατά το εις αυτόν δυνατόν 
τά ύποδειχθέντα σφάλματα τοΟ A' τόμου (Μακεδονικά, τ. Ε'(1962), σ. 497) καί παρουσία- 
σεν έργον πολύ κριτικώτερον. Προς τούτο δέν αντιφάσκουν αί κατωτέρω παρατηρήσεις, 
έπί ιστορικών τινων άσαφειών ή άνακριβειών τού συγγρ., αί όποιαι όφείλονται πρώτον 
εις τό γεγονός, ότι ούτος εχων νομικάς σπουδάς καί έπαγγελματικήν άπασχόλησιν έκπρο- 
θέσμως καί παρέργως εισέρχεται εις ειδικά καί άντιλεγόμενα ιστορικά ζητήματα, καί δεύ
τερον εις τό γεγονός, ότι ούτος δίδων τό ιστορικόν πλαίσιον τών άφορώντων εις τήν Βέ
ροιαν γεγονότων άναγκάζεται νά προβαίνη εις περιληπτικός ίστορικάς διαπιστώσεις 
προσπαθών νά είπη δι’ όλίγων όσα δυσκόλως θά έλέγοντο διά πολλών. Ούτω π.χ. εύθύς 
εις τήν αρχήν (σ. 7) ή συντομία τής έκφράσεως ώδήγησεν εις δύο ίστορικώς άνακριβεϊς 
διατυπώσεις:

1) Μετ’ ολίγον την διοίκησιν τής επαρχίας τον ’Ιλλυρικόν άνέλαβεν ό Θεοδόσιος Α' 
<5 Μέγας (379), ό όποιος έτήρησε φιλογοτθικήν πολιτικήν, κατορθώσας οντιο νά άναχαιτίση 
τάς γοτθικός έπιδρομάς. Ό Θεοδόσιος, ώς γνωστόν, ένίκησε πρώτον έπανειλημμένως 
τούς Γότθους καί κατόπιν προήλθεν εις συμφωνίαν μετ’ αύτών. Δέν κατώρθωσε λοιπόν 
«ο ϋ τ ω», διά τής φιλογοτθικής του δηλαδή πολιτικής, νά τούς άναχαιτίση, αλλά ή πο
λιτική του αυτή έφηρμόσθη έπί ήττηθέντων καί άπέβλεπεν εις τό μέλλον.

2) Τελικώς ό ικανός στρατηγός τής Αύσεως Στιλίχων ήνάγκασε τούτους (τούς Γότ
θους τού Άλαρίχου δηλονότι) νά στραφούν προς άνατολάς. Ή τελική στροφή τών Βη- 
σιγότθων τού Άλαρίχου δέν έγένετο βεβαίως προς άνατολάς, άλλά προς δυσμάς, μέχρις 
ότου ούτοι κατέληξαν διά τής ’Ιταλίας εις τήν 'Ισπανίαν, καί ή ιστορία αύτών είναι πολύ 
μακρά διά νά δύναται νά διατυπωθή μέ μίαν μόνον φράσιν.

Τό χειρότερον όμως λέγεται περαιτέρω (σ. 9):
3) ...αλλά μετά ολίγον ένεφανίσθη νέος επιδρομεύς, οι Βούλγαροι, οΐ όποιοι θεωρούν

ται υπολείμματα τών θύννων. «Μ ε τ’ ολίγον» έννοεϊται τού έτους 488 έπί Ζήνωνος 
(βλ. σ. 8). Οί Βούλγαροι έμφανίζονται λοιπόν εις τήν 'Ιστορίαν τόσον ένωρίς καί είναι 
ύπολείμματα τών θύννων! 'Ολόκληρος δηλαδή ή άστήρικτος βουλγαρική θεωρία περί 
«Π ρωτο βουλγάρων» !.

Προχωροΰμεν εις άλλας άβλαβεστέρας ανακρίβειας καί παραλείψεις:
4) Είς τήν σ. 20 λέγεται: ...οι Άραβες πειραταί, οί γνωστοί Σαρακηνοί, οί όποιοι 

κατέστησαν κατά τό έτος 823 τήν Κρήτην κέντρον τού Ιδιορρύθμου «κράτους» των, τό 
όποιον επεξετάθη εις τήν Σικελίαν. Ούδεμίαν σχέσιν έχουν, ώς γνωστόν, οί έξ 'Ισπανίας 
έκδιωχθέντες καί μετά περιπλάνησιν εις Αίγυπτον τήν Κρήτην έν τέλει καταλαβόντες 
Άραβες προς τούς έκ τών παραλίων τής βορείου Αφρικής κατόπιν στασιαστικής προδο
σίας προσκληθέντας καί μέρος τής Σικελίας καταλαβόντας Άγλαβίτας Άραβας. Οί Σα
ρακηνοί τής Κρήτης ούδέποτε έπεξετάθησαν είς Σικελίαν. Απροσεξία τού συγγρ. ή άγνοια 
πολύ γνωστών ιστορικών γεγονότων; Έπί πλέον πρέπει νά σημειωθή ότι είς τήν σημ. 2 
τής αυτής σ. 20 ήγνοήθη έν τή βιβλιογραφία περί τής άλώσεως τής Θεσσαλονίκης τό 904 
ή ειδική εργασία τού A. Struck, Die Eroberung Thessalonikes durch die Sarazenen im 
Jahre 904, είς Byzantinische Zeitschrift 14 (1905), σ. 355 κ.έ.

5) Είς τήν σ. 24, σημ. 3 πρέπει νά σημειωθή ότι μέ τούς Κουμάνους ήσχολήθη κατά 
διεξοδικόν καί βασικόν τρόπον ÓD. Rasovskij, Kumanen. Είς τό Seminariutn Kon- 
dakovianum 7 (1935), σ. 245 κ.έ.—8 (1936), σ. 1661 κ.έ.-9 (1937), σ. 71 κ.έ.—10 (1940), 
σ. 155 κ.έ.

6) Είς τήν σ. 27 λέγεται: ...υπό τήν αρχηγίαν τον Πέτρου καί Άσάν, άμφισβητον- 
μένης βουλγαρικής καταγωγής. Τό ορθόν είναι ότι τό όνομα Άσάν είναι Κουμανικόν 
καί οί Άσάν είναι Βουλγαρο-Κουμάνοι. Βλ. περί τούτου G. Ostrogorsky, Geschichte
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des Byzantinischen Staates, 2α έκδ., München 1952, σ. 321. σημ. 5. Γαλλ. έκδ., Paris 1956, 
σ. 427, σημ. 1.

7) Εις τήν σ. 62 καί είς τόν υπολογισμόν των χριστιανικών χρονολογιών της β' καί 
γ' ένθυμήσεως πρέπει να άφαιρεθή από τό κοσμογονικόν έτος ό άριθμός 5508, διότι ό μήν 
είναι Μάϊος, καί όχι 5509. Τότε μόνον τό χριστιανικόν έτος είναι 1387.

Τα όλίγα ταϋτα άρκοϋν διά νά δείξουν πόσας γνώσεις ιστορίας απαιτεί καί πόσην 
προσοχήν κατά τήν διατύπωσιν χρειάζεται ή σύντομος έκθεσις τοϋ Ιστορικού πλαισίου, 
έντός του όποιου πρέπει νά τοποθετηθούν συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα. Ό συγγρ. 
ώς μή ειδικός ιστορικός έμφανίζει, ώς διεπιστώθη άνωτέρω, τήν άδυναμίαν ταύτην είς τό 
πρώτον μέγα μέρος, τό κυρίως ιστορικόν, τοϋ έργου του καί ή βιβλιοκρισία, παρά τήν ίκα- 
νοποίησίν της έκ τής κοπιώδους καί άφθονου άναδιφήσεως τών πηγών καί έκ τής εύρείας 
μελέτης τής σχετικής βιβλιογραφίας υπό τού συγγρ., δέν δύναται νά παρασιωπήση τήν 
καταφανή άδυναμίαν του, νά έκθέτη όρθώς τά ιστορικά πλαίσια τών γεγονότων, τά όποια 
ένδιαφέρουν τό θέμα αύτοΰ.

Είς τό δεύτερον τώρα μέγα μέρος τού έργου, όπου έξετάζεται ή διοίκησις καί ή κοι
νωνία, ή οικονομία, ή τοπογραφία καί τέλος ή προσωπογραφία τής Βέροιας, ή φιλόπο
νος έρευνα τού συγγρ. άπέδωκε διά τήν Ιδιαιτέραν ίστορίαν τής πόλεως τούς πλουσιωτέ- 
ρους καρπούς. Τά έπί μέρους περιεχόμενα έκάστης τών υποδιαιρέσεων τού δευτέρου τού
του μέρους τοϋ έργου δίδουν εικόνα τών αποτελεσμάτων τής έρεύνης τοϋ συγγρ. καί διά 
τοΰτο θά τά παραθέσωμεν ένταϋθα. Οΰτως:

Είς τήν ύποδιαίρεσιν A (ή διοίκησις καί ή κοινωνία τής Βέροιας) έξετάζονται τά έξής 
ζητήματα: 1. Τό θέμα τής Βέροιας, όλαι δηλαδή αί διοικητικοί μεταβολαί είς τήν Βέροιαν 
καί τήν περιοχήν της άπό τοϋ Διοκλητιανοϋ διά τής φραγκοκρατίας καί σερβοκρατίας 
μέχρι τής τουρκοκρατίας. 2. Τό Χαρτολονράτον (sic) τής Δοβροχουβίστης τό όμώνυμον 
κεφαλοχώριον δηλαδή μετά τών περί αυτό χωρίων καί άγροκτημάτων, τά όποια άπετέλουν 
χωριστήν στρατιωτικήν, διοικητικήν καί οικονομικήν περιοχήν, μικροτέραν τοϋ θέματος 
καί άναφερομένην συνήθως μετ’ αΰτοϋ. (Ή ταύτισις τοϋ κεφαλοχωρίου Δοβροχουβίστα 
προς τό πρό τοϋ 1822 ύπάρχον καί 5-7 χιλιόμετρα ΒΔ τής Βέροιας κείμενον χωρίον Δοβρά 
ύπό τοϋ συγγρ. φαίνεται λίαν πιθανή). 3. Διοικητα'ι τοϋ θέματος Βέροιας. ’Οκτώ δηλαδή 
πρόσωπα, τά όποια άναφέρονται είς τάς πηγάς ώς διοικήσαντα τήν Βέροιαν, καί όσα περί 
αυτών είναι γνωστά. 4. Αύτοδιοίκησις καί κοινωνική διάρθρωσις τής πόλεως. Οί άρχοντες 
δηλαδή, οί άριστοι καί ό δήμος, μετά τοϋ όποιου συνέπραττε καί ό κλήρος.

Είς τήν ύποδιαίρεσιν Β (ή οικονομία τής περιοχής) έξετάζονται τά έξής ζητήματα: 
1. Γ εν ικαί παρατηρήσεις, τούτέστιν παρατηρήσεις έπί τής έδαφολογικής διαμορφώσεως 
τής περιοχής Βέροιας καί έπί τών έπιπτώσεων τής διαμορφώσεως ταύτης έπί τής οικονο
μίας τοϋ τόπου. 2. Ή γεωργία, τά άγροκτήματα (ζενγηλατεία) και τά χωρία. Επτά δηλονότι 
ζευγηλατεΐα, ρητώς άναφερόμενα είς τά έγγραφα τών μονών κυρίως τοϋ Άθω, καί έννέα 
τεκμαιρόμενα ζευγηλατεΐα ή χωρία τής περιοχής Βέροιας. 3. 7α παραγόμενα προϊόντα 
καί ή ακμή τής Βέροιας. 4. Ή βιοτεχνία 5. Τό έμπόριον καί ή εβραϊκή παροικία.

Είς τήν ύποδιαίρεσιν Γ έξετάζονται: 1. Ή σννθεσις και αί μετακινήσεις τον πληθυ
σμόν τής Βέροιας 2. Οί απόγονοι τοϋ Καΐκαούς, Β'. 3. Συμβολή είς τήν προσωπογραφίαν 
τής Βέροιας (όχι είς τήν τοπογραφίαν, ώς κατά λάθος λέγεται είς τόν Πίνακα περιεχομέ
νων, σ. ζ'). Εξήκοντα δηλονότι ονόματα βυζαντινών προσώπων, άναφερομένων είς τάς 
πηγάς ώς κατοίκων Βέροιας, καί όσα περί αύτών καθίστανται γνωστά.

Τέλος, είς τήν ύποδιαίρεσιν Δ (τοπογραφία τής Βέροιας) έξετάζονται: 1. Ai σννοικίαι, 
τοποθεαίαι καί ποταμοί τής πόλεως. 2. Τά τείχη καί ai άκροπόλεις τής Βέροιας.

Όλίγαι παρατηρήσεις νϋν έπί τοϋ Β' τούτου μέρους τοϋ έργου δέν μειώνουν τήν άξίαν 
τών έρευνητικών άποτελεσμάτων αύτοϋ: Ούτω:

20
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1) Εις τάς σελ. 81 καί 82 τό Χαρτουλαράτον τής Δοβροχουβίστης αναγράφεται έπα- 
νειλημμένως ώς «χαρτολουρατον», έπειδή ούτως άναγράφεται (προφανώς έκ παλαιοτέρας 
ή έκ νεωτέρας παραναγνώσεως) είς T a f e 1 - T h o m a s, σ. 493 (βλ. κρινόμενον εργον, σ. 
82, σημ. 3). Άλλα είναι χαρτουλάριος-χαρτουλαράτον, όχι χαρτολούριος-χαρτολουράτον, 
καί είς τά λατινικά chartularatum, όχι chartuluratum.

2) Είς την σ. 139, σημ. 1, άδίκως τίθεται έν αμφιβάλω ή ειλικρίνεια τής πληροφορίας, 
ότι «Πότοκος είναι ροή ΰδατος, λεγομένη καί σήμερον υπό των Βεροιέων Ποτόκι». Δέν 
θά άνεγράφετο ή πληροφορία, έάν δέν είχε δοθή, καί «Ποτόκι», ώς ροή ΰδατος ΰπάρχει 
καί άλλαχοΰ, ώς σημειοΰται αύτόθι, σημ. 2.

3) Είς τήν σ. 143 λέγεται: «Δέν έχομεν ειδήσεις, έάν έπί Θεοδοσίου τοϋ Μεγάλου, 
τοΰ Αναστασίου καί τοΰ Ίουστιανιανοϋ διηυρΰνθησαν ή ένισχύθησαν τά τείχη τής Βέ
ροιας...». Έχομεν όμως έμμεσον εΐδησιν, ότι ή Βέροια έπί 'Ιουστινιανού τούλάχιστον ήτο 
καλώς ώχυρωμένη: Ό Προκόπιος δέν άναφέρει τήν Βέροιαν τής Μακεδονίας μεταξύ τών 
έπί τοϋ ’Ιουστινιανού γενομένων όχυρώσεων. Αναφέρει μόνον τήν Βερόην, Stara Zagora, 
τής Βουλγαρίας σήμερον: Προκοπίου, Περί κτισμ. IV, II, 19: Φιλιππουπόλεώς τε καί Βέ
ροιας. Έκ τούτου δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ότι ή Βέροια τής Μακεδονίας έπί ’Ιουστι
νιανού ήτο ήδη καλώς ώχυρωμένη, άλλως θά τήν άνέφερεν ό Προκόπιος.

4) Είς τήν σ. 144 καί σημ. 1 ό συγγρ. κακώς ήννόησε τήν πηγήν του (Καντακουζηνοϋ, 
111, 120-121). Δέν υπήρξαν «δύο σειραί τειχών», οϋτε ό Δουσάν κατεσκεύασε «πέραν τοΰ 
κατά τούς μακεδονικούς καί ρωμαϊκούς χρόνους ύφισταμένου τείχους,... άλλο, δεύτερον 
τείχος, κατεδαφίσας μέρος τής πόλεως καί τοϋ προηγουμένου». Είς τί θά έχρησίμευεν ή 
κατεδάφισις μέρους τής πόλεως, έάν τό νέον τείχος τοϋ Δουσάν εύρίσκετο «πέραν» τοϋ 
ύφισταμένου τείχους καί έξω άπό τήν πόλιν; Άλλα πράγματα λέγει ό Καντακουζηνός: 
Ό Δουσάν διεχώρισε μέγα μέρος τής έκτάσεως τής πόλεως (μέρος... υνκ ολίγον τοϋ περι
βόλου τής πρώτης πόλεως άποτεμόμενος) καί έκτισεν έγκαρσίως τείχος έντός τής πόλεως 
άπ’ άκρου είς άκρον, κατεδαφίζων τάς οικίας, τάς οποίας τό έγκάρσιον τοΰτο τείχος συ- 
νήντα κατά τήν διαδρομήν του (διετείχιζεν επί τά ένδον τάς οικίας καθαιρών). Οΰτως ή 
πόλις διηρέθη είς τρεις τομείς, άκρόπολιν καί δύο άνισα τμήματα πόλεως, χωριζόμενα 
μεταξύ των διά τοϋ έγκαρσίου έσωτερικοΰ τείχους. ’Επειδή δέ τό έντός τής πόλεως έγκάρ- 
σιον τοϋτο τείχος είχε πάχος όσον καί οί πύργοι του (πύργους ανίατη... τών κατά τά μεσο- 
πύργια τειχών πάχος σύμμετρον έχόντων) καί διπλός έπάλξεις έστραμμένας πρός άμφοτέ- 
ρας τάς πλευράς του, (διπλός εποίει τάς επάλξεις) έάν παρίστατο άνάγκη, είσελθόντος 
τοϋ έχθροϋ έντός τής πόλεως, νά έγκαταλειφθή είς έκ τών τομέων (εΐ δέοιτο άφ’ έτερον 
ίέναι), θά ήτο δυνατή ή άμυνα έκ τοΰ άλλου τομέως (εξ έτερον όαδίη εϊη ή διεξαγωγή, 
ενν. τοϋ πολέμου) καί έάν άκόμη κατελαμβάνετο ΰπό τοϋ έχθροϋ ή άκρόπολις, δέν θά πε- 
ριείρχετο ή φρουρά τής πόλεως μεταξύ δύο έπιτιθεμένων έχθρών, άπό τήν άκρόπολιν δη
λονότι καί άπό τά έκτος τής πόλεως, (καν αυμβείη τήν άκρόπολιν άλώναι, μηδέν παρα- 
βλάπτοιντο οί φύλακες ομοίως άπό τε τών εξω καί τών ένδον πολεμίων). Τό χωρίον τοΰ 
Καντακουζηνοϋ είναι σημαντικόν τόσον διά τήν ιστορίαν τών τειχών τής Βέροιας, όσον 
καί διά τήν όχυρωματικήν τέχνην τής έποχής καί είναι κρίμα ότι τό παρενόησεν ό συγγρ.

Παρ’ όλον τοΰτο καί παρά τά άνωτέρω μικρότερα desiderata τό δεύτερον τοϋτο μέγα 
μέρος τοϋ έργου μέ τό πλήθος τών συγκεντρωθεισών πληροφοριών, τήν κριτικήν έπεξερ- 
γασίαν αύτών καί τήν ένημερωμένην βιβλιογραφίαν του δίδει άρκετά ζωηράν εικόνα τής 
βυζαντινής ζωής τής πόλεως καί τής περιοχής της καί άποτελεϊ τόν κεντρικόν πυρήνα 
τοΰ όλου έργου. Είς τό μέρος τοΰτο ό συγγρ. προσέφερε πολλά καί ένδιαφέροντα.

Τό τρίτον, τέλος, μέρος τοΰ έργου περιέχει, ώς είδομεν, τήν έκκλησιασπκήν ιστο
ρίαν τής Βέροιας καί έξετάζει 1. τήν έπισκοπήν καί μητρόπολιν, 2. τούς άγιους καί όσιους 
καί 3. τά μοναστήρια καί τάς έκκλησίας τής Βέροιας.
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Μέ τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν τής Βέροιας ήσχολήθη καί άλλοτε εις ιδιαιτέραν 
μελέτην του ό συγγρ. Βλ. Γ ιώργου X. Χιονίδη, Σύντομη ιστορία τοϋ Χριστιανι
σμού στήν περιοχή τής Βέροιας. (I. Επίσκοποι καί μητροπολίτες. II. Άγιοι καί ξακου
στοί κληρικοί. III. Μοναστήρια. IV. Εκκλησίες). Βέροια 1961. Βλ. καί βιβλιοκρισίαν 
τής μελέτης υπό Γ. I. Θ ε ο χ α ρ ί δ ο υ εις «Μακεδονικά», τ. 5 (1962), σ.498-499. Ή μελέτη 
όμως έκείνη, εχουσα έκλαϊκευτικόν χαρακτήρα, άνευ άναγραφής πηγών, εΐχεν, ώς καί ό 
τίτλος αύτής δεικνύει, μεγαλυτέραν έπιφάνειαν ύλης, άνευ βεβαίως έρευνητικοϋ βάθους, 
έπισκοποϋσα τήν διάδοσιν τοϋ Χριστιανισμού εις τήν περιοχήν Βέροιας άπό τοϋ 50 μ.Χ. 
μέχρι σήμερον καί μή εχουσα πολλάς άξιώσεις έπιστημονικής έρεύνης. Τό τρίτον όμως 
τοϋτο μέρος τοϋ ύπό κρίσιν έργου, εχον έπί τοϋ αύτοϋ άντικειμένου έπιστημονικόν χαρα
κτήρα μετά άναγραφής πηγών καί βιβλιογραφίας, παρουσιάζει μικροτέραν έπιφάνειαν 
ύλης, περιοριζόμενον εις τήν βυζαντινήν κυρίως έποχήν, καί έρευνητικόν βάθος μετά 
αξιώσεων έπιστημονικής έρεύνης.

Ούτως εις τοϋ τρίτου τούτου μέρους τήν πρώτην ύποδιαίρεσιν (Α. Ή έπισκοπή καί ή 
μητρόπολις Βέροιας) έξετάζονται τα έξής τέσσαρα θέματα: 1. Ή επισκοπή Βέροιας. Ή 
πρώτη δηλαδή μνεία τής Βέροιας ώς έπισκοπής έπί Λέοντος ΣΤ' τοϋ Σοφοϋ καί ή περαι
τέρω τύχη αύτής έπί Βουλγαροκτόνου, έπί φραγκοκρατίας καί έπί Δεσποτάτου τής Ηπεί
ρου μέχρι τής έμφανίσεώς της ώς μητροπόλεως κατά τάς άρχάς τοϋ Μου αίώνος. 2. Ή προα
γωγή είς μητρόπολιν καί ό τίτλος τοϋ άρχιερέως. Πότε δηλονότι έμφανίζεται τό πρώτον 
ή Βέροια ώς μητρόπολις (έπί ’Ανδρονίκου Β') καί ποιος ήτο άρχικώς καί μετέπειτα ό τί
τλος τοϋ μητροπολίτου αύτής. 3. Ai γειτονικοί επίσκοποί τής Δρουγοβιτίας, τής Καμπα
νιάς καί τον Κίτρους. Ή περιφέρεια τής επισκοπής-μητροπόλεως Βέροιας. Ιστορία δη
λαδή τοϋ βυζαντινού βίου καί τών σχέσεών των πρός τήν Βέροιαν τών γειτονικών πρός 
αύτήν έπισκοπών, δύο τών όποιων (τών δύο πρώτων) τήν άνάμνησιν διασφζει τό όνομα 
τών χωρίων Έπισκοπή-Ναούσης καί Έπισκοπή-Βεροίας, ώς καί άλλα λείψανα. 4. ’Επι
σκοπικός κατάλογος δέκα οκτώ δηλαδή πρόσωπα ιερωμένων, οί όποιοι κατά τάς μαρτυ
ρίας τών πηγών διετέλεσαν έπίσκοποι καί μητροπολϊται Βέροιας άπό τοϋ 61-1410 μ.Χ.

Εις τήν δευτέραν ύποδιαίρεσιν (Β. Άγιοι καί Όσιοι) πρόκειται κυρίως διά τήν Α
γίαν Ιερουσαλήμ, ζήσασαν καί μαρτυρήσασαν έν Βεροία κατά τόν 3ον μ.Χ. αιώνα, καί 
διά τόν Όσιον Αντώνιον τόν Νέον, τόν έκ Βέροιας, ζήσαντα εις τήν περιοχήν τής Μονής 
Προδρόμου τοϋ Άλιάκμονος μεταξύ τοϋ 9ου καί Μου αίώνος, ένώ οί άλλοι (Γρηγόριος 
ό Παλαμας καί "Οσιος Αθανάσιος ό Νέος τών Μετεώρων) εζησαν μόνον έπί τινα χρόνον 
είς τήν Βέροιαν καί τήν περιοχήν της.

Εις τήν τρίτην ύποδιαίρεσιν (Γ. Μοναστήρια καί έκκλησίαι τής περιοχής Βέροιας) 
γίνονται 1. Γενικοί παρατηρήσεις έπί τών λόγων τοϋ μεγάλου άριθμοϋ τών άλλοτε καί νΰν 
ύπαρχουσών έκκλησιών έντός μικρός σχετικώς πόλεως, ώς ή Βέροια, καί έπί τοϋ βαθμοΰ 
τής σημασίας αύτών διά τήν τοπογραφικήν μελέτην τής βυζαντινής Βέροιας. ’Έπειτα έξε- 
τάζονται: 2. Ai σωζόμεναι εντός τής Βέροιας βυζαντινοί έκκλησίαι καί μοναί. Δώδεκα δη
λονότι βυζαντινά μνημεία τής πόλεως, ή θέσις των, ή ίστορία των καί τά έν αύτοϊς εύρή- 
ματα. 3. Ai βυζαντινοί μοναί καί έκκλησίαι, ai καταστραφεϊσαι κυρίως εκ πυρκαϊών. Δέκα 
έννέα δηλονότι ναοί καί μοναί τής Βέροιας, μαρτυρούμεναι ύπό τών πηγών καί μή ΰπάρ- 
χουσαι σήμερον, σπουδαιοτέρα τών όποιων ύπήρξεν ή Μονή τοϋ Προδρόμου τοϋ Θεοδώ
ρου Σαραντηνοϋ, περί τής όποιας τόσα μοναστηριακά έγγραφα όμιλοϋν. 4. ’Άλλαι σωζό
μεναι αξιόλογοι έκκλησίαι καί μοναί τής Βέροιας. Πρόκειται, έκτος τών ανωτέρω, διά δέκα 
τρεις σημερινούς ναούς τής πόλεως, οί όποιοι αποτελούν ή έπανειλημμένας έπισκευάς 
βυζαντινών κτισμάτων ή νέα κτίσματα έπί τών έρειπίων βυζαντινών ναών καί μονών. 5. 
Μοναί καί έκκλησίαι έκτος τής Βέροιας. Όκτώ ναοί καί μοναί τής περιοχής τής Βέροιας,
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έκ τών όποιων σήμερον σώζεται ναός ή επιδιορθωμένος εις μέγα μέρος ή ώς νέον κτίσμα 
έπί παλαιών έρειπίων ή μόνον είς έρείπια.

Ή τρίτη ύποδιαίρεσις αύτη τού τελευταίου μέρους τοϋ έργου, περιγράφουσα τάς μο
νός καί τούς ναούς, ικανοποιεί τό γενικώτερον αίτημα περί μιας έπισκοπήσεως τής βυζαν
τινής τέχνης είς τήν Βέροιαν καί τήν περιοχήν της έν μέρει βεβαίως μόνον, διότι τό περί 
αύτών διδόμενα στοιχεία είναι ώς έπί τό πλεϊστον ίστορικά, χωρίς κατόψεις, τοιχογραφίας 
καί κινητό άντικείμενα. 'Από ιστορικής όμως άπόψεως άποτελεΐ πράγματι καλόν όδηγόν 
διό τόν είδικόν έρευνητήν, ό όποιος θό ήθελε νό όσχοληθή μέ τήν μελέτην τών βυζαντινών 
μνημείων τής Βέροιας, καί αύτός ήτο ό σκοπός του συγγραφέως (βλ. σ. 144 είς τέλος).

Έν γένει ό Β' τόμος ούτος του έργου είναι πολύ καλύτερος τού πρώτου καί χρησιμώ- 
τερος είς τήν έπιστήμην. Ή ιστορία πόλεων είτε μεγαλυτέρων, όπως ή Θεσσαλονίκη (βλ. 
’Αλεξάνδρου Ν. Λέτσα, 'Ιστορία τής Θεσσαλονίκης. Τόμ. Ι-ΙΙ, Θεσσαλονίκη 1961- 
1963) είτε μικροτέρων, όπως ή Βέροια, ώς είδος Ιστοριογραφίας, είναι χρησιμωτάτη είς 
τήν ίστορικήν έπιστήμην, διότι άφ’ ένός μέν συγκεντρώνει διεσπαρμένον γενικής ιστο
ρίας καί δυσεύρητον τοπικής ιστορίας υλικόν, όφ’ ετέρου δέ δίδει τοπικήν εΙκόνα τού βίου 
τού Έθνους είς ώρισμένην έποχήν. Τό είδος τούτο τής ιστοριογραφίας, όταν δέν δύναται 
νό παρουσιάση έργα μνημειώδους χαρακτήρος, όπως είναι π.χ. τό εργον τοϋ P. L e m e r 1 e 
Philippes et la Macédoine Orientale à l’époque chrétienne et byzantine, Paris 1945, τούλά- 
χιστον άποτελεΐ όρυχεΐον πληροφοριών διό τήν τοπικήν ιστορίαν.

Ό συγγρ. τού υπό κρίσιν έργου έπέτυχε πολύ περισσότερα τής τελευταίας περιπτώ- 
σεως. Μέ τήν γνωστήν ήδη δύναμίν του έργασίας είργάσθη έπί μακράν καί έπιπόνως, 
ύπερενίκησεν όλας τός δυσκολίας, τός όποιας παρουσιάζει ή έπιστημονική έρευνα είς τήν 
επαρχίαν, συνέλεξε πλήθος πληροφοριών, διεξήλθε μεγάλην βιβλιογραφίαν καί παρου- 
σίασεν έργον, τό όποιον είναι πολύ σημαντικώτερον μιας άπλής συγκεντρώσεως υλικού. 
Τούτο, διότι έπεξειργάσθη κριτικώς τάς πηγάς του, διήρεσε καλώς τήν ύλην του, ελαβεν 
ιδίαν θέσιν έναντι τών γνωμών τής βιβλιογραφίας του καί ούτω παρουσίασε άρκετά σαφή 
εικόνα τού βυζαντινού βίου τής Βέροιας. Εύχόμεθα είς αυτόν μεγαλυτέραν έπιτυχίαν είς 
τόν Γ' τόμον τού έργου.

Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

Παύλου Τσάμη, 'Ιερή Γή, Α' Βραβεϊον διηγήματος Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών, Έκδοσις Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Λογοτεχνική Βιβλιο
θήκη άριθ. 6, Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 390.

Ό Παύλος Τσάμης έγεννήθη είς τό Πισοδέριον Φλωρίνης, είς τό όποιον διήλθε τήν 
παιδικήν του ήλικίαν, άποφοιτήσας άπό τήν ίστορικήν έκ τού Μακεδονικού Άγώνος Μο- 
δέστειον σχολήν, ή όποια έλειτούργει έπί τών παιδικών του έτών καί λειτουργεί είσέτι ώς 
δημοτικόν Σχολεΐον. Θά ήτο ίσως άδύνατον είς τόν άναγνώστην τού βιβλίου τούτου νά 
προσδιορίση τήν άξίαν τού περιεχομένου αύτοΰ, άν δέν έγνώριζε προηγουμένως τό πλαί- 
σιον, είς τό όποιον έγεννήθη καί έγαλουχήθη ό συγγραφεύς του.

Τό Πισοδέριον ύπήρξεν έπί τουρκοκρατίας έκ τών γνωστοτάτων χωρίων τής Μακε
δονίας, έκτισμένον έπί ύψους 1460 μ. καί έπί τής όδοϋ, ή όποια συνδέει τό Μοναστήριον 
διά τής Φλωρίνης, μέ τήν Κορυτσάν καί τήν Καστορίαν. Ώς έκ τού λόγου τούτου οί κά
τοικοί του άνέπτυξαν έμπορικήν δραστηριότητα, τήν όποιαν μετέφερον καί είς άλλα τμή
ματα τής Μακεδονίας, τής Χερσονήσου τού Αίμου καί πέραν ταύτης. Έκ τής δράστη ριό- 
τητος ταύτης άπέκτησαν εύμάρειαν, ή όποια κατεφαίνετο είς τάς άρχοντικάς οικίας καί
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