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Τέλος, το έβδομο κεφάλαιο, το σχετικό με τις συλλογικές μορφές της εθνικής 
αλληλεγγύης. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως κεντρική συσσωμάτωση του Γένους, 
και οι μερικότερες εκδηλώσεις της, όπως ήταν τα εσνάφια (συντεχνίες), τα αδελφάτα 
(«κλειστοί» σύλλογοι), οι σύλλογοι για την προαγωγή των γραμμάτων, των τεχνών και 
των επιστημών, -είναι χαρακτηριστικό ότι στην δεκαετία του 1880 λειτουργούσαν 
στη μεν Πόλη είκοσι τέτοιοι σύλλογοι, στην δε Αθήνα μόλις επτά-, τα παραρτήματα 
ευρύτερων διεθνών οργανώσεων, και τα φιλογενή καταστήματα, όπως νοσοκομεία, 
γηροκομεία, ορφανοτροφεία, και τα οποία έφθασαν με την πάροδο του χρόνου να 
αποτελούν το σημαντικότερο συγκρότημα νοσηλείας καί περίθαλψης στα Βαλκάνια, 
όπως παρατηρεί ο συγγρ.

Το εδώ παρουσιαζόμενο έργο του κ. Κωνστ. Σβολοπούλου συνιστά την πληρέ
στερη σύνθεση για την εποποιία του Ελληνισμού της Κωνσταντινουπόλεως κατά την 
περίοδο της μεγάλης του ακμής. Η πραγμάτευση όλων των πτυχών αυτής της επο
ποιίας έχει διεξαχθεί με τρόπο μεθοδικό, ενδελεχή πληρότητα, μόνιμη θεμελίωσή της 
στις πηγές και με αντικειμενικότητα άξια κάθε επαίνου. Νομίζω ότι ο κ. Κωνστ. Σβο- 
λόπουλος θα αδικήσει το λαμπρό αυτό έργο του, αν δεν προχωρήσει στην έκδοση με
τάφρασής του σε μια διεθνή γλώσσα.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ

Νικόλαος Δημ. Σιώκης, Ή ιστορία καί τά κειμήλια τών ιερών ναών 'Αγίου Νικο
λάου καί Αγίου Δημητρίου Κλεισούρας Καστοριάς, έκδ. Συλλόγου 'Απανταχού 
Κλεισουριέων «Ό "Αγιος Μάρκος», University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 
112. Πρόλογος Σεβασμ. Μητροπολίτου Καστοριάς κ. Σεραφείμ.

Ή τοπική ιστορία καί ô πολιτισμός τής Μακεδονίας, ιδιαιτέρως κατά τούς χρό
νους τής Τουρκοκρατίας, είναι από τά θέματα πού ελκύουν τούς ερευνητές, δπως 
στήν προκειμένη περίπτωση κατά τήν οποία ό νέος ερευνητής κ. Ν. Δ. Σιώκης πού 
ασχολήθηκε μέ τήν Ιστορία καί τόν πολιτισμό μιας κωμοπόλεως τής Δυτ. Μακεδο
νίας, τής Κλεισούρας δηλονότι πού έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά τόν 18ο καί 19ο αί. 
όχι μόνον σ’ ό,τι αφορά στόν στενό τοπικό χώρο, αλλά καί τόν ευρύτερο βαλκανικό. 
Ό κ. Ν.Δ.Σ. μάλιστα είσαγωγικώς δίδει μία συνοπτική ιστορία τής Κλεισούρας πού 
φέρεται οίκισθείσα κατά τόν 15ο αί. γιά νά φθάσει στό απόγειό της τήν περίοδο 1750- 
1880, οπότε καί κτίζονται τά άρχοντικά της, ιδρύονται τράπεζες καί σχολεία, φιλαν
θρωπικοί σύλλογοι καί σωματεία. Είναι ή εποχή πού οί Κλεισουριώτες ιδρύουν στήν 
Κ. Ευρώπη καί τήν Β. Βαλκανική τίς κοινότητές τους καί οί απόδημοι φροντίζουν 
πολλαπλώς γιά τήν πρόοδο τής γενέτειράς τους, ή όποια θά άναδειχθεΐ έξέχον κέντρο 
τού Μακεδονικού Άγώνος μετέχοντας, λόγω τής γεωγραφικής θέσεώς της καί στούς 
λοιπούς αγώνες τού Γένους. Μεταξύ τών πολιτισμικών μνημείων τής Κλεισούρας οί 
ναοί τών Αγίων Νικολάου καί 'Αγίου Δημητρίου, μέ τούς όποιους άσχολεΐται είδικώς 
ό κ. Ν.Δ.Σ. Καί κατ’ αρχήν δ ναός τού 'Αγίου Νικολάου πού ανοικοδομήθηκε τό 1839, 
έπομένως είναι παλαιότερος, άλλά καί πού πυρπολήθηκε στις 2.11.1912 από τούς 
Τούρκους γιά νά άνοικοδομηθεΐ έκ νέου τό 1920-1922. Καί είναι εύλογο κατά τήν 
πυρπόλησή του νά καταστράφηκαν πολλά στοιχεία τού ναού, όπως τό περίφημο ξυ
λόγλυπτο τέμπλο του. Ό κ. Δ.Ν.Σ. δίδει σύντομη περιγραφή τών αρχιτεκτονικών 
στοιχείων τού ναού, ό οποίος, σημειωτέον, δέχθηκε νέο πλήγμα τόν ’Απρίλιο τού 1941 
από βομβαρδισμό τών Γερμανών.
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Παρόμοια μεθοδολογία ακολουθεί ό νέος συγγρ. Ν.Δ.Σ. καί γιά τόν ναό τού 'Α
γίου Δημητρίου, πού είναι καί αυτός μία τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική μέ έξωνάρ- 
θηκα, πού κτίσθηκε τό 1856, πάνω σέ ομώνυμο ναό τού 1700-αύτό κατά τήν παρά
δοση. Ό Ν.Δ.Σ. μάλιστα προτείνει τήν υπόθεση νά λειτουργούσαν ναοί, καί πρό τού 
1700, άφού τό 1773 ή Κλεισούρα ήταν, προσωρινώς καί γιά αδιευκρίνιστους λόγους, 
έδρα τού μητροπολίτου Καστοριάς Γενναδίου. "Αλλωστε έγγραφες μαρτυρίες κω
δίκων τής Κλεισούρας μαρτυρούν, καί μάλιστα μέ ασφαλή τεκμηρίωση, τή λει
τουργία ναών πρό τών σταθερών αυτών ημερομηνιών ίδρύσεως τών δύο ναών, ήτοι 
1839 καί 1856 άντιστοίχως. Τό θέμα αυτό, σέ συνδυασμό μέ τήν έκφρασθεΐσα υπό
θεση, συζητεί ό κ. Ν.Δ.Σ. άξιοποιώντας χρονολογίες εγγράφων, ενθυμήσεις εκκλησια
στικών βιβλίων, χρονολογίες εκκλησιαστικών σκευών κ.λπ. Τόν απασχολεί, επίσης, τό 
ξυλόγλυπτο τέμπλο τού ναού, τό όποιο καί περιγράφει λεπτομερειακώς, προσέχοντας 
μάλιστα καί τή χρονολογία που κατασκευάσθηκε, τό 1819· ένα έτος αργότερα, τό 
1820, κατασκευάσθηκε τό Προσκυνητάρι. Συνδρομητές στήν κατασκευή τέμπλου, 
προσκυνηταρίου καί δεσποτικοΰ θρόνου ό Γεώργιος Ούρμάν, ό Γεώργιος Μπασιός, ή 
συντεχνία τών ραπτάδων καί αυτή τών σουτζήδων (γαλατάδων;) τής Κωνσταντινουπό
λεως. ’Ακολούθως ό κ. Ν.Δ.Σ. μελετά τίς τοιχογραφίες τών δύο ναών. Τόν "Αγιο Νι
κόλαο άγιογράφησαν διάφοροι ζωγράφοι, όπως ό αύτοδίδακτος Νικ. Κ. Παπαγιάννης 
(1870-1953) πού έργάσθηκε καί σέ άλλα μέρη τής Μακεδονίας, ενώ τόν "Αγιο Δημή- 
τριο Χιοναδίτες, Σαμαριναίοι καί Κλεισουριώτες ζωγράφοι. Παρέχεται, κατόπιν, ή 
καταγραφή τών τοιχογραφιών τών δύο ναών καί τά ονόματα τών δωρητών, νεώτερων 
κατά κανόνα χρονολογικώς.

Στήν επόμενη ένότητα ό Ν.Δ.Σ. όμιλεΐ γιά τά κειμήλια τών ναών καί τήν εκ
κλησιαστική άργυροχοΐα- στόν "Αγιο Νικόλαο σώζονται έξι άγια ποτήρια τού 19ου 
αί., ένα ρωσικό δισκάριο τού 19ου ai. (1869), μία λόγχη κ.ά., στόν "Αγιο Δημήτριο 
δύο δισκάρια, τέσσερα Ευαγγέλια· εδώ καταγράφονται άπό τόν συγγραφέα τού βι
βλίου καί τά διάφορα σημειώματα, τά άργυρεπίχρυσα ελάσματα τών πινακίδων τών 
Ευαγγελίων κ.ά. Ή αυτή περιγραφή ’ισχύει καί γιά τά παλαιό έξαπτέρυγα τών δύο 
ναών, τούς σταυρούς λιτανείας, ευλογίας, αγιασμού, τά θυμιατήρια, τούς δίσκους, εκ 
τών όποιων ενδιαφέρων είναι αυτός τού ναού τού 'Αγίου Δημητρίου τών μέσων τού 
18ου ai. (1746), τά στέφανα τού γάμου, τά μυροδοχεία, οί πόρπες, έργα όλα έξοχου 
τέχνης.

Άσχολείται, ωσαύτως, ό κ. Ν.Δ.Σ. μέ τήν εκκλησιαστική χρυσοκεντητική, όπως 
είναι ό επιτάφιος τού 'Αγίου Δημητρίου, πού φιλοτεχνήθηκε στή Βιέννη τό 1868, 
αφιέρωμα Στεφ. Βαρβέρη ή αυτός τού Άγιου Νικολάου φιλοτεχνημένος τό 1868 καί 
ένας άλλος μεταγενέστερος τού ίδιου ναού (έτος 1922). Παρουσιάζεται, επίσης, ό 
άέρας καί τά δισκοποτηροκαλύμματα, τά φελώνια, τά άντιμήνσία, δωρεές, τά περισ
σότερα αποδήμων Κλεισουριωτών. Σημειωτέον ότι ό συγγρ. άναφέρεται κάθε φορά, 
πριν πραγματευθεΐ τά καθέκαστα περί τών εκκλησιαστικών σκευών, στήν ιστορία άπό 
τήν άποψη τής λατρείας ενός έκάστου έξ αυτών. Ακολουθεί ή ένότητα μέ κατάλογο 
εικόνων: καταγράφονται 133 εικόνες στόν ναό τού Αγίου Νικολάου, 44 τού Αγίου 
Δημητρίου καί 5 τού Αγίου Μάρκου.

Τό βιβλίο τού κ. Ν.Δ.Σ. κλείνει μέ τή βιβλιογραφία καί τίς εικόνες, όπου παρου
σιάζονται οί δύο ναοί μέ τούς θησαυρούς τους (τέμπλα, φορητές εικόνες, δισκοπό
τηρα, επιτάφιοι, λαβίδες, ευαγγέλια, θυμιατήρια κ.λπ.).

Τελικώς ή μελέτη τού κ. Ν.Δ.Σ. είναι μία σημαντική συμβολή στήν 'ιστορία τού 
πολιτισμού τής Μακεδονίας, αφού περιγράφονται όχι μόνον οί δύο ναοί τής Κλει-
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σούρας, αλλά καταγράφονται καί τά πολλά εκκλησιαστικά σκεύη τους, άπαράμιλλοι 
θησαυροί τού λαμπρού παρελθόντος τής Κλεισούρας.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

t Ιουλία Βοκοτοπούλου, Ιωακείμ Α. Παπάγγελος, Ευαγγελία Καμπούρη, Λόης 
Λαμπριανίδης, Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Θύμιος Παπαγιάννης, Γερακίνα Μυλωνά, 
Χαλκιδική, Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου - Ορμύλια, Αθήνα 2002, 4ο, 
σσ. 300, εικ. 192, 1 χάρτης.

Διεύθυνση έκδοσης: Στέλιος Α. Παπαδόπουλος, Φωτογραφίες: Ανδρέας Σμαρα- 
γδής, Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιάννης Κουρούδης.

Όπως ακριβώς προϊδεάζει ο τίτλος του βιβλίου πρόκειται για μία συνολική πα
ρουσίαση τόσο του γεωγραφικού όσο και του ιστορικού χώρου της Χαλκιδικής, 
γραμμένη από γνωστούς επιστήμονες και συνοδευόμενη από λαμπρό φωτογραφικό 
υλικό.

Μετά τους τίτλους, τα περιεχόμενα, τον πρόλογο (σ. 9) από τον Στέλιο Παπαδό- 
πουλο, ακολουθούν τα κείμενα: «Η γεύση του χώρου» (σσ. 13-31) από τον Θ. Παπα- 
γιάννη, «Η Χαλκιδική στους αρχαίους χρόνους» (σσ. 35-97) από την I. Βοκοτοπού
λου, «Η χριστιανική Χαλκιδική» (σσ. 103-194) από τον I. Παπάγγελο, «Η παραδο
σιακή αρχιτεκτονική» (σσ. 199-212) από την Ευαγ. Καμπούρη, «Το τοπίο στη σύγ
χρονη ζωγραφική» (σσ. 217-229) από την Γ. Μυλωνά, «Η Χαλκιδική τον 20ό αιώνα» 
(σσ. 233-248) από τους Λ. Λαμπριανίδη και Λ. Παπαγιαννάκη και η βιβλιογραφία, 
σημειώσεις και ευρετήριο (σσ. 253-298).

Το κενό που υπήρχε στη βιβλιογραφία τόσο από τη γεωγραφική όσο από την ιστο
ρική, αρχαιολογική και οικονομική προσέγγιση του ευρύτερου χώρου της Χαλκι
δικής επιχειρεί να καλύψει ο πολυτελής αυτός τόμος που εκδόθηκε πρόσφατα από το 
Ιερό Κοινόβιο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Ορμύλιας, μετόχι της Ιεράς Μο
νής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους, αφιερωμένος στη μνήμη της Ιουλίας Βοκοτοπού
λου. Έγκριτοι και αναγνωρισμένοι επιστήμονες, καταξιωμένοι στον επαγγελματικό 
και εν γένει χώρο της έρευνας, έγραψαν τα μεστού περιεχομένου κείμενα, εμπλουτι
σμένα από τις εξαιρετικές φωτογραφίες του φωτογράφου Α. Σμαραγδή. Το μεγαλύτε
ρο βάρος της εκδοτικής προσπάθειας επικεντρώνεται κυρίως στην παρουσίαση, ανά
δειξη και προβολή του αρχαιολογικού πλούτου της Χαλκιδικής για την ύπαρξη του 
οποίου υπάρχουν μαρτυρίες και αναφορές από τα απώτατα προϊστορικά έως και τα 
νεότερα χρόνια.

Οι συγγραφείς των κειμένων κατέχουν άριστα τα αρχαία, μεσαιωνικά και νεότερα 
κείμενα και την ειδικευμένη βιβλιογραφία που αφορά σε αυτά. Οι γνώσεις αυτές συν
δυάζονται και εναρμονίζονται με τον απλό και σαφή επιστημονικό τους λόγο, κερδί
ζοντας με τον τρόπο αυτό και τον αμύητο και μη ειδικό αναγνώστη.

Ιδιαίτερη τιμητική αναφορά οφείλεται δίκαίφς στην αείμνηστη αρχαιολόγο Ιου
λία Βοκοτοπούλου, τέως προϊσταμένη της Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων αρμόδιας για τη Χαλκιδική, η οποία αφιέρωσε ένα αρκετά αξιόλογο και 
ώριμο τμήμα της πλούσιας ανασκαφικής και επιστημονικής της έρευνας στον χώρο 
αυτό, τον οποίο πρόβαλε και ανάδειξε πολλαπλώς. Στο κείμενό της διαπραγματεύε
ται, με τον σοφά απλό και άρτιο επιστημονικό της λόγο, την ιστορία, αρχαιολογία και
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