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498 Βιβλιοκριαίαι (Γ. X. Χιονίδη, Σύντομη ιστορία τοϋ Χριστιανισμού Βέροιας)

δεατικά, εις τον ΣΤ' τόμ. (1950) της Ε. Ε. Φιλ. Σχολής Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

Διά πάντα ταύτα παρά τούς μόχθους του σ. ή ιστορία τής Βέροιας 
δεν εγράφη ακόμη, άλλα γεγονός είναι δτι δεν θά είναι πλέον δυνατόν να 
γραφή ποτέ, εάν δεν ληφθή ΰπ’ οψιν καί το έργον τούτο, εις το όποιον τό
σον υλικόν συνεκεντρώθη. Παραμένει λοιπόν σχεδόν ακέραια ή ευγνωμοσύνη 
ημών προς τον συγγραφέα, ό όποιος εμόχθησε τόσον καί προελείανε την 
οδόν διά μίαν κριτικήν ιστορίαν τής Βέροιας.

Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

Γεωργίου X. Χιονίδη, Σύντομος ιστορία τού Χριστιανι
σμού στη περιοχή τής Βέροιας. (I. Επίσκοποι καί μητροπολίτες. II. "Αγι
οι καί ξακουστοί κληρικοί. III. Μοναστήρια. IV. Εκκλησίες). Βέροια 
1961. Σελ. 69. (’Έκδοσις τής Χριστιανικής ’Αδελφότητος Νεανίδων «ό Πε
λεκάν»).

"Οπως εξηγεί εις τα προλεγόμενα ό συγγραφεύς (9-11), το βιβλίον 
εγράφη διά να εξυπηρέτηση κοινωφελή σκοπόν, ΐνα δηλαδή εκ τής πωλή- 
σεώς του ενισχυθούν οί πόροι τής Χριστιανικής ’Αδελφότητος διά τήν ά- 
ποπεράτωσιν τού Οικοτροφείου αυτής. Λόγφ λοιπόν τού είδικού σκοπού 
τού βιβλίου έδόθη εις αυτό εκλαϊκευτική μορφή άνευ παραθέσεως πηγών, 
άνευ επιστημονικής συζητήσεως γνωμών, καί εγράφη εις τήν όμιλουμένην 
δημοτικήν. TÒ υλικόν όμως τής εργασίας θεμελειούται επί επιστημονικών 
βάσεων εν μέρει μέν εις τον προηγηθέντα Α' τόμον τού έργου τού σ. «Ιστο
ρία τής Βέροιας», εν μέρει δε εις τον μέλλοντα να άκολουθήση Β' τόμον 
τού αυτού έργου.

I. Εις τό πρώτον μέρος ό σ. επισκοπεί τήν διάδοσιν τού Χριστιανι
σμού εις τήν περιοχήν τής Βέροιας από τού 50 μ.Χ. μέχρι σήμερον.

Όμιλεΐ πρώτον περί τής επισκέψεως τού ’Αποστόλου Παύλου εις τήν 
Βέροιαν περί τό 50/1 μ.Χ., περί τού λεγομένου «βήματος τού ’Αποστόλου 
Παύλου» εν Βεροία, τήν παράδοσιν περί τού οποίου υποστηρίζει, καί πε
ρί τού Βεροιέως μαθητοΰ τού ’Αποστόλου Σωπάτρου ή Σωσιπάτρου, τού 
όποιου τό συναξάριον διηγείται.

Κατά τήν ρωμαϊκήν εποχήν σημείο! τέσσαρα ονόματα επισκόπων Βέ
ροιας, άναφερομένων ε’ις τα πρακτικά τών Συνόδων, καί διηγείται τό 
μαρτύρων τής 'Αγίας ’Ιερουσαλήμ εκ τού συναξαριού της.

Κατά τήν βυζαντινήν εποχήν, ή οποία άρχεται κατά τον σ. από τού 
Μ. Κων/τίνου, μετά τήν εξιστόρησιν τής ιδρύσεως τής Πρώτης Ίουστινια- 
νής υπό τού ’Ιουστινιανού καί τής επανόδου τού ’Ιλλυρικού εις τό ’Ανατο
λικόν ρωμαϊκόν κράτος επί Λέοντος Γ' τού Ίσαύρου, ό σ. διέρχεται επι- 
τροχάδην τόν Βασίλειον Β' Βουλγαροκτόνον καί τήν Δ' Σταυροφορίαν καί
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κατόπιν απαριθμεί εκ των πρακτικών των Οικουμενικών Συνόδων, εξ εγ
γράφων καί εξ επιγραφών τούς φερομένους ώς μητροπολίτας Βέροιας.

Κατά τήν εποχήν τής Τουρκοκρατίας μετά γενικά τινα περί τής θέσε- 
ως τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας εντός τοΰ ’Οθωμανικού κράτους ό σ. συλ
λέγει εκ διαφόρων, ώς φαίνεται, πηγών πλήθος ονομάτων μητροπολιτών 
Βέροιας. Εξηγεί κατόπιν διατί ό τίτλος τού μητροπολίτου Βέροιας αναφέ
ρει αυτόν καί ώς Ναούσης καί καταπολεμεί τήν γνώμην, δτι ή μητρόπολις 
Βέροιας ΰπήγετό ποτέ επί Τουρκοκρατίας εις τήν ’Αρχιεπισκοπήν Άχρί- 
δος,ύποστηρίζων δτι αύτη ΰπήγετο εις τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον, δπως 
καί δλαι αί άλλαι.

Διά τούς νεωτέρους χρόνους, από τού 1912 μέχρι σήμερον, άπαρι- 
θμούνται οί γνωστοί πλέον μητροπολίται τής Βέροιας καί γίνεται βραχύς λό
γος περί τής θρησκευτικής σημερινής κινήσεως έν Βεροία διά τής ίδρύσεως 
διαφόρων χριστιανικών συλλόγων.

II. Εις τό δεύτερον μέρος βιογραφούνται συντόμως είκοσι μία θρη
σκευτικά! προσωπικότητες, αί όποϊαι είτε κατάγονται έκ Βέροιας είτε ε- 
πεσκέφθησαν τήν Βέροιαν, από τού Βεροιέως πατριάρχου Νήφωνος (1311 - 
1315) μέχρι τού Κοσμά τοΰ Αίτωλού (1714 - 1779).

III. Εις τό τρίτον μέρος άπαριθμούνται μετά συντόμου ιστορίας αυ
τών τριάκοντα έν μοναστήρια, κείμενα εντός καί εν τή περιοχή τής Βέροι
ας, γινομένου ιδιαιτέρου λόγου διά τα μοναστήρια τής Ναουσης.

IV. Εις τό τέταρτον μέρος άπαριθμούνται εβδομήκοντα δύο έκκλησί- 
αι, εκ τών οποίων πεντήκοντα τρεις υπάρχουν μέχρι σήμερον, καί τέσσαρες 
έκκλησίαι τής Ναουσης. Περί τών σφζομένων δίδονται σύντομοι πληροφορίαι.

‘Η εργασία παρά τον εκλαϊκευτικόν της χαρακτήρα είναι πολύ επιμε
λής. Δεδομένου όμως δτι εκ τού ανωτέρω λόγου δεν σημειούνται αί πηγαί 
τών πληροφοριών τοΰ σ., ούδεμία συζήτησις προς τό παρόν περί τής ακρί
βειας τούτων δύναται να γίνη. ’Ασφαλώς δμως, δταν δημοσιεύση τάς πηγάς 
του, πολλαί πληροφορίαι του θά ελεγχθούν ώς μή ακριβείς.

Ό σ. με δύναμιν εργασίας άξιοσημείωτον εδωκεν ούτω εις τούς έρευ- 
νητάς τού μέλλοντος οδηγόν διά μίαν ιστορίαν τής ’Εκκλησίας τής Βέροιας, 
διά τούτο είναι άξιος επαίνου καί ευχαριστιών, δεδομένου πρός τούτοις δτι 
τό έργον, άνευ επιστημονικών αξιώσεων νέας ερεύνης, υπηρετεί, τόσον μά
λιστα επιμελώς συντεθειμένον, κοινωφελή σκοπόν.

Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

’Αναστασίου Έμμ. Χριστοδούλου, 'Ιστορία τής Βέ
ροιας. Βέροια 1960. Σελ. 176. (Μετά πολλών εικόνων εντός κειμένου).

'Ο τίτλος τοΰ βιβλίου είναι ολίγον παραπλανητικός. Δεν πρόκειται 
ακριβώς περί συστηματικής καί κατά χρονικός περιόδους ταξινομημένης ϊ-
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