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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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στορίας τής πόλεως Βέροιας, αλλά περί τοΰ είδους, τοΰ λεγομένου «Λεύ
κωμα», εις τό όποιον ενυπάρχουν κατά το ήμισυ ιστορικά, αρχαιολογικά 
καί λαογραφικά στοιχεία καί κατά τό έτερον ήμισυ ανεκδοτολογία, προσω
πικά! αναμνήσεις τοΰ συγγραφέως κα! προσωπογραφίας πάντα «άτάκτως 
ερριμμένα» εις μή ήριθμημένα κεφάλαια.

Ή εργασία στερείται τελείως επιστημονικού χαρακτήρος κα! δεν εί
ναι πιθανόν δτι ό συγγραφευς αυτής έχει, παρά τον επιστημονικόν τίτλον 
τοΰ έργου, τοιαύτας αξιώσεις. Εις τα ιστορικά κεφάλαια οΰδεμία ακριβής 
παραπομπή εις πηγάς γίνεται, ουδέ συγκεντροϋνται καν πληροφορίαι πηγών 
έπ! ωρισμένων ζητημάτων. Αί δε ιστορικά! πληροφορίαι τοϋ σ. είναι α
νεύθυνοι κα! λανθασμένοι. ’Ιδού μερικά παραδείγματα : Σελ. 9 : «Τό 989 
μ.Χ. κατελήφθη (ή Βέροια) υπό τοΰ Κρούμμου. Τό δε 1001 μ.Χ. άνακατελή- 
φθη υπό τοΰ Βασιλείου Β' τοΰ Βουλγαροκτόνου». (Ό Τσάρος των Βουλγά
ρων Κροΰμμος άπέθανε προ των τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως τήν 13 ’Απρι
λίου 814 μ.Χ., αί δε επιδρομαί του περιωρίζοντο εις τήν Θράκην μεταξύ 
Μεσημβρίας κα! Άδριανουπόλεως κα! μέχρι τής Κωνσταντινουπόλεως, Τί 
ζητεί ό Κροΰμμος εις τήν Βέροιαν 175 έτη μετά τον θάνατόν του ;). Πάλιν 
σελ. 9 : «Τό 1185 κατελήφθη υπό τών Σικελών. Τό 1186 υπό τών Βλαχο- 
βουλγάρων, οϊτινες ίδρυσαν Μέγα Βλαχικόν Κράτος». (Οί Νορμανδο! τοΰ 
1185 κατηυθύνθησαν κατ’ ευθείαν εις τήν Θεσσαλονίκην, τό δε β' Βουλγα- 
ροβλαχικόν κράτος τής Μεγάλης Βλαχίας έξετείνετο από τής Θεσσαλίας προς 
τήν Δυτικήν Μακεδονίαν. Οΰδείς εξ αυτών κατέσχε τήν Βέροιαν). Εις τα 
αρχαιολογικά πάλιν κεφάλαια (σ. 10-26) παρατίθενται μεν τα κείμενα πολ
λών επιγραφών τής Βέροιας κα! γίνεται λόγος περί τοΰ ναοΰ τοΰ Χριστού 
τής Βέροιας κα! τοΰ ζωγράφου αύτοΰ Καλιέργη, άλλα ή σοβαρότης τών 
πραγμάτων μειοΰται διά παρατηρήσεων, ως ή εξής (σ. 23) : «Παρεμπιπτόν
τως χρονογραφικώς άναφέρομεν ό'τι οί έκκλησιαζόμενοι εις τον Ναόν τοΰ 
Χριστοΰ εΐχον τό προνόμιον, όπως μετά τήν άπόλυσιν, επιστρέφοντες οΐ- 
καδε, γεΰωνται ενωρίτερον τών άλλων τα χριστουγεννιάτικα εδέσματα, με
ταξύ τών οποίων πρωτεύουσαν θέσιν εΐχον οί πατροπαράδοτοι «Σαρμάδες». 
"Ενας μάλιστα φαγάς συμπολίτης μας τόσον πολύ ηύχαριστεΐτο από τό νό
στιμου κα! τερψιλαρύγγιον τοΰτο φαγητόν, ώστε κατεβρόγχθιζε σαράντα 
σαρμάδες, προς τιμήν ίσως τών σαράντα ημερών τής νηστείας...». Τοιαΰ- 
ται παρατηρήσεις, ως κα! πλήθος άλλο παραπλήσιων (βλ. σ. 25, 40, 59, 
115 κ.ά.) αφοπλίζουν πάσαν κριτικήν.

Άναγνωρίζοντες τήν αναμφισβήτητου αγάπην τοΰ σ. προς τήν γενέτει
ράν του πόλιν περιοριζόμεθα μόνον να παρατηρήσωμεν ότι τό έ'ργον του ως 
μόνην δικαιολογίαν τοΰ κόπου τής συγγραφής κα! τής εκτυπώσεώς του έχει, 
εί μή τι άλλο, τό γεγονός, ότι διασφζει εκ τής λήθης μερικά στοιχεία τής 
τοπικής ιστορίας τής Βέροιας, άφορώντα εις πρόσωπα καί πράγματα, ώς
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καί τινα λαογραφικά, ώς π. χ. είς τα κεφάλαια 1) Οί εΰεργέται και δωρη- 
ταί, σ. 84 κε., 2) Αί έορταί καί πανηγύρεις, σ. 99 κε.. 3) Ή μεγάλη πυρ- 
καϊά τής Βέροιας τοϋ 1864, σ. 107 κε., 4) Τα αρχαιολογικά ιστορικά μνη
μεία (παλαιά αρχοντικά), σ. 115 κε., 5) Βεργιώτικα ήθη καί έθιμα, σ. 141 
κε., 6) Οί Βεργιώτικοι τύποι, σ. 149 κε., 7) Τά ανέκδοτα, σ. 161 κε., 8) 
Τά Βεργιώτικα τραγούδια, σ. 165 κε. κ.ά.,ώστεδ καταλληλότερος τίτλος τοΰ 
έργου θά ήτο μάλλον «Λαογραφικά Βέροιας», άφοΰ περί ούδεμιάς ιστορίας 
πρόκειται. ’Αλλά καί τά λαογραφικά ακόμη απαιτούν αυστηρόν ταξινόμησιν 
κατά λαογραφικά θέματα καί αντικειμενικήν συλλογήν τοϋ υλικού. Ταΰτα ό
μως δεν τηρούνται εις το έργον τοϋ σ., δπου από τήν απαγωγήν τής ανεψιάς 
τοϋ Δεσπότη επί Τουρκοκρατίας το 1887, σ. 109 — θέμα ιστορικόν— μετά- 
βαίνομεν είς τήν σύγχρονον εποχήν, είς τό κεφάλαιον περί τής μεγάλης πλημ
μύρας τής Βέροιας τήν 9 Δεκεμβρίου 1935, σ. 111, καί έπειτα πάλιν οπί- 
σω είς τήν Τουρκοκρατίαν με τά Παλαιά ’Αρχοντικά (’Αρχαιολογικά ιστορι
κά μνημεία, σ. 115)—θέμα λαογραφικόν — ή από τήν ’Απόπειραν εξισλα- 
μίσεως κορασίδος, σ. 122,—θέμα πάλιν ιστορικόν—είς τήν ΐδρυσιν τοϋ °ίί· 
δείου τής πόλεως τό 1927, σ. 123, καί πάλιν ολίγον κατωτέρω εις το λαο
γραφικόν θέμα τής εξαφανίσεως τών αρχοντικών τής πόλεως, σ. 133. 'Η 
παλινδρομική ό'μωςαϋτη κίνησις τοΰ σ. μεταξύ τών θεμάτων του εξακολου
θεί καί δημιουργεί αίσθημα ιλίγγου είς τον αναγνώστην.

Ή άποθάρρυνσις βεβαίως τοπικών λογίων καί ή αποτροπή των από 
τής χρησίμου άπασχολήσεώς των με τήν έρευναν τής ιστορίας τοΰ τόπου των 
καί εσφαλμένη είναι καί εθνικώς επιζήμια, αλλά υπάρχουν καί μερικοί στοι
χειώδεις κανόνες τακτοποιήσεως τής ύλης καί διακρίσεως τοΰ σοβαρού 
από τοϋ άσημάντου ή γελοίου, απαραίτητοι διά τήν σοβαράν εμφάνισιν μιας 
εργασίας, ιδίως δταν φέρη αυτή τον βαρύν τίτλον «'Ιστορία».

Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

’Ιωάννου Κ. Βασδραβέλλη, 'Ο λιμήν τής Θεσσαλονίκης. 
Θεσσαλονίκη 1959. Σελ. 92. [Μετά αγγλικής βραχείας περιλήψεως, 3 σχε
διαγραμμάτων εντός κειμένου, μιας χαλκογραφίας, 4 εικόνων καί ενός σχε
διαγράμματος έκτος κειμένου). Τύποις Ν. Νικολαΐδη.

Τό δλον έργον έν τή ουσίφ του διαιρείται εις δύο μέρη, εις έν πρώ
τον μέρος ιστορικόν, περιλαμβάνον τήν ιστορίαν τής πόλεως Θεσσαλονίκης 
καί τοΰ λιμένος της μέχρι τής άπελευθερώσεως τοΰ 1912 είς τάκεφ· Α'-Δ’, 
καί εις έν δεύτερον μέρος συγχρόνου εποχής, περιλαμβάνον τήν ιστορίαν μό
νον τοϋ λιμένος τής Θεσσαλονίκης από τοϋ 1912 μέχρι σήμερον εις τά κεφ. 
Ε' - Θ' καί εις τό Έπίμετρον. Ό σ. δμως επροτίμησε νά μή κάμη τήν διά- 
κρισιν ταύτην εις δύο μέρη, αλλά νά άριθμήση μόνον κατά κεφάλαια, ή διά- 
κρισις δμως είναι διαφανής καί επιβεβλημένη εκ τών πραγμάτων.
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