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1. КРИТИКА. 

Σ ε ρ ρ α ϊ κ α . Προσθήκη το ι ς περί Σερρών πόλεως ε ίρημένοις (Βυζαντινά 
Χρονικά, Ι, σ. 673—683). 

"Ινα τα περί της πόλεως των Σερρών εν τούτω τω βιβλίω γεγραμμένα προς 
συμπλήρωσιν της άξιοσπουδάστου συγγραφής Πέτρου του Παπαγεωργίου χρη-
σιμώτερ' άποβώσι τοις άσχολουμένοις περί την ίστορίαν εκείνης, εγώ σήμερον 
ενταύθα προστίθημι καί ετερά τίνα σημειώματα. Καί δη πρώτον μεν ρητέον, 
ότι πρότερον εγώ τε καί ό Παπαγεωργίου παρεδράμομεν «Το χρονικον του παπα-
Συναδινου», ούτινος εύρε το πρωτότυπον Σπυρίδων ό Λάμπρος εν τινι κώδικι του 
Κουτλουμουσίου, εξ ού καί τεμάχη τινά τύποις άντιγραψάμενος εξεδεδώκει [Δελ-
τίον της ιστορικής καί εθνολογικής εταιρίας της Ελλάδος· τεύχος 8—ον, 1889, σ. 
640—650]. Τοΰτο piv ούν το χρονικόν, ως ό Λάμπρος εφανέρωσεν, αναφέρεται 
προς τε την πόλιν τών Σερρών καί προς άλλους τινάς τόπους της Μακεδονίας' 
αναγράφει δε πράγματα μακεδόνικα γενόμενα μεταξύ του 1598-ου καί του 
1642-ου έτους'ως δε τά νυν έκδεδομένα τεμάχη διδάσκουσιν, ούτος ό παπα-Συνα-
δινός έγένετο λογοθέτης μεν Σερρών ετει 1632-ω, σακελλάριος δε τών αυτών ετει 
1635-ω* τούτω δε τω ύπουργηματι γνωστός εστί καί εκ της βίβλου του Παπα
γεωργίου [σ. 40]. Περί δε τών επί Συναδινου της πόλεως αρχιερέων μανθάνομεν 
ταύτα* ότι ό μεν Θεοφάνης άρχιερεύς έγένετο Σερρών ουχί £τει1603-ω [Παπαγ. 
σ. 38], άλλ' ετει 1602-ω, καί ότι ούτος ην αδελφός της μονής Κοσινίτζης* ό 
δε Δανιήλ δίς έχρημάτισε μητροπολίτης, το μεν πρώτον άπο της 17-ης Ιουλίου 
μηνός, έτους 1628-ου, μέχρι του φεβρουαρίου μηνός Ιτους 1638-ου, ό'τε καί 
συνεξωρίσθη μετ' άλλων τινών αρχιερέων υπό του πατριάρχου Κυρίλλου του εκ 
Βερροίας, είτα δε άπό του 1639-ου έτους, ως φαίνεται, άχρι του1650-ού έτους, 
ως οι κώδικες τών Σερρών έκδηλουσι [Παπαγ. σ. 38, 39, 4 0 ] ' λέγω δε το 
1639-ον έτος, επειδή τότε διωχθέντος του πατριάρχου Κυρίλλου διάδοχος αύτου 
Παρθένιος ό πρώτος έγένετο, ού τήν άναγόρευσιν διενη'ργησαν συν άλλοις πολλοίς 
άρχιερεύσι καί οί παρά του Κυρίλλου συνεξορισθέντες καί παρά γνώμην αύτου 
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προς την Κωνσταντινούπολη έπανελθόντες [πρβλ. Δελτίον, τεύχος ια', 1891, 
σ. 500]. с 0 Συναδινός διδάσκει, ότι του Δανιήλ έξορισθέντος ετει 1638-ω μητρο
πολίτης έγένετο Σερρών ό Γαλακτίων* τούτου μέντοι το όνομα, καθα καΐ άλλων 
τινών αρχιερέων, οί εν Σέρραις μητροπολιτικοί κώδικες άποσιωπώσι, δια το ό'τι 
πιθανώς ό Γαλακτίων ουκ ήλθεν εις Σέρρας, η προς ύποστη'ριξιν έν τω πατρι
αρχικοί θρόνω του Κυρίλλου μείνας εν x?j Κωνσταντίνου πόλει. η προς άναμονην 
των εκ της εξορίας του Δανιήλ αποτελεσμάτων. Ό Λάμπρος σημειοΰται, ό'τι ό 
παπα-Συναδινός έκτίθησι δια μακρών έν τω ρηθέντι του Κουτλουμουσίου κώ-
δικι τα κατά την έξορίαν του Δανιη'λ. Τέλος ό Συναδινός έν τοίς έκδεδομένοις 
του χρονικού τεμαχίοις ου μόνον τα προσεσημειωμένα διδάσκει, άλλα και άλλα 
τινά περί της πόλεως των Σερρών, olov πυρκαι'άς, θανατικά, καταδρομάς και 
την υπό Τούρκων ερημωσιν της εκκλησίας του Ταξιάρχου [1632], ην οι Σερραίοι 
άνωκοδόμησαν ε'τει 1850-ψ [Παπαγ. σ. 31]. 

Είτα δε, ίνα τα περί της μητροπόλεως τών Φιλίππων είρημένα μοι τελεώ-
τερα γένωνται [Βυζ. Χρ. Ι, σ. 679—681], προστίθημι σιγίλλιον «περί τών χω
ρίων (τών) άποσπασθέντων ποτέ παρά της μητροπόλεως Φιλίππων και πάλιν 
ένωθέντων», όπερ, ως ή τούτου μηνύει χρονολογία, συνετάχθη ε'τει 1614-ω* 
Ιχει δε ούτως*)' «Τιμόθεος, ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 
Νέας 'Ρώρ,ης, και οικουμενικός πατριάρχης.—"Οτι μεν τάς έκασταχου επαρχίας 
τών μητροπόλεων και επισκοπών άναγκαίως έστιν Ιχειν άναφαιρέτως τα εαυ
τών ενοριακά δίκαια και προνόμια, τα έξ άρχης δηλονότι έπικρατησαντα, και 
ότι τους προέδρους αυτών έ'ξεστιν άνακαλείσθαι και άνακτασθαι τα παραλόγως 
καΐ άμετόχως άρπαγέντα χωρία καί τα εκκλησιαστικά αυτών δίκαια, και 
τοΰτο καλώς και προσηκόντως αποστολικοί θείοι κανόνες και πατριαρχικοί 
διαταττόμενοι φαίνονται" ό'τι δε πολλοί τών κατά καιρούς οίκονομούντων τάς 
εκκλησίας εις ουδέν τάς αποφάσεις τών κανόνων λογιζόμενοι ενός και μόνου 
φροντίζουσι, του παραλόγως νικαν και τα αλλότρια παρακερδαίνειν, και άλλοις 
μεν έτολμηθη, μάλιστα δε περί την έπαρχίαν Φιλίππου' και γαρ χωρία γνη'σια 
και ενοριακά της επαρχίας αύτου ( = τ ο υ μητροπολίτου Φιλίππων) και τών έρη-
μωθεισών επισκοπών αύτου άποσπασθηναι καί άφαιρεθηναι αδίκως παρά τών 
προστατούντων καί διοικούντων τάς μητροπόλεις Περιθεωρίου καί Καβάλας 
φαίνεται* άπερ είσι ταύτα όνομαστί, το Βασιλάκιον, το Κουρουτζη, (τό) του 
Ζυγοστου, ή Μποπληανη', το Πολύστυλον 2) και (το) του Δουκάλου 3) . Μη φέ
ρων δε μηδέ άνεχόμενος ό ίερώτατος μητροπολίτης Φιλίππων, ύπέρτιμος καί 
έ'ξαρχος πάσης Μακεδονίας, κυρ Κλημης, ό έν άγίω πνεύματι αγαπητός ημών 
αδελφός καί συλλειτουργός της ημών μετριότητος, ήτήσατο ερευναν γενέσθαι 
περί της αδίκου ταύτης κατασχέσεως. Καί δη, κατά τόπον σωματικώς παρα-
γενομένων τών δύο ίερωτάτων μητροπολιτών και ύπερτίμων, του Σερρών κυρ 

1) Άντεγράφη εκ της Νομικής συναγωγές του Δοσιθεου, φ. 285b Πρβλ.Σάθα, Μεσ. 
Βιβλ. III, σ. 559. 

2) Μωάν. Καντακουζ. II, σ. 226 κχι 277. G. Parthey, Hieroclis Syiiecd., not. 3, 574. 
10, 659. Append. 61. Acta et diplomata graeca medii aevi, I, σ. 474. 475, 554. 

3) Ώνομάζετο κ α: Δοχάλον, ει'περ άληθες* οττερ άμαρτύρως εταυτίσθη τω Δοξατω. 
Σταύρος Μερτζίδης, ΑΙ χώραι του παρελθόντος και αι έσφαλμεναι τοποθετήσεις των. Έν 
'Αθήναις [γρ. Κωνσταντινουπόλει] 1885, σ. 47. 
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Δαμάσκηνου *) κα.1 του Ζιχνών κυρ 'Ιακώβου, των εν άγίω πνεύματι αγαπη
τών η^ών αδελφών καί συλλειτουργών, και μετά φόβου Θεού και αληθείας 
έξετασάντων ακριβώς, έφάνη καί απεδείχθη ασφαλώς, ως δι' αναφοράς αυτών 
εγγράφου έπιστώθημεν, ότι τα μεν τών χωρίων αυτών εισι γνήσια καί ενοριακά 
της μητροπόλεως ταύτης Φιλίππων, τα δε τών επισκοπών αύτοΰ τών έρημω-
θεισών άνη'κοντα αύτώ και ως κανονικον και δίκαιον ύποκείσθαι τη μητροπόλει 
Φιλίππων καί ούδενι άλλω* καί έδεη'θη χορηγηθηναι αυτά) ταΰτα καί δια πα
τριαρχικού γράμματος. Τούτου ένεκεν η μετριότης ημών, την α'ίτησιν αυτού 
μη παριδούσα, ως εύλογον, γράφει και εν άγίω πνεύματι αποφαίνεται δια του 
παρόντος αύτης πατριαρχικού συνοδικού σιγιλλιώδους γράμματος, ίνα τα όνο-
μαστι ταύτα ε'ιρημένα χωρία της μητροπόλεως Φιλίππων, ήτοι το Βασιλακιον, 
το Κουρουτζη, (το) τού Ζυγοστού, η Μπομπληανη', το Πολύστυλον και (το) τού 
Δουκάλου, ώσιν υποκείμενα άπο τού νύν και εις το έξης τη μητροπόλει ταύτη 
Φιλίππων και έξουσιάζωνται και κυβερνώνται παρ' αυτού τού γνησίου άρχιε-
ρέως εις α'ιώνα τον άπαντα, μη τολμώντος τού τε νύν ίερωτάτου μητροπολίτου 
Περιθεωριου και Ηάνθης και τού μετ' αυτόν έσομένου, μη'τε τού προστάτου Κα
βάλας, μητ' άλλου τινός, ένόχλησί\ τίνα ποιησαι και καθ' οίονδη'τινα τρόπον 
άρπάσαι εξ αυτών, η είσελθεΐν και άρχιερατικόν τι διαπράξασθαι, στηριζόμενος 
επί παραλόγοις δικαιώμασι* έπεί, η αυτός η άλλος διαπράξαι τούτο τολμησων 
καί καταπατησαι τα χωρία ταύτα, τω πκρ' ένορίαν ύποπεσέιται έγκληματι, 
και έ'σται αργός πάσης αρχιερατικής ενεργείας κα· τάξεως, ως άρπαξ τών αλ
λότριων και Ιερόσυλος, όφειλόντων καί τών έν τοίς χωρίοις τούτοις ευρισκομένων 
ιερωμένων και λαϊκών, νέων τε καί γερόντων, εχειν και γινώσκειν γνη'σιον αυτών 
και καθολικον μητροπολίτην τον ίερώτατον τούτον μητροπολίτην Φιλίππων και 
ούδένα άλλον, και αύτώ μόνω παρέχειν υποταγή ν και εύπείθειαν και τα εκκλη
σιαστικά πάντα δικαιώματα, τα άπό τε κανονικών τών Ιερέων, συνοικεσίων 
πανηγύρεων, ζητίας και τών λοιπών συνήθων: μηδενός έναντιουμένου αύτώ, η 
καταφρονούντος και άντιλέγοντος, έν άργίικ άσυγγνώστω και άφορισμω άλύτω 
τω άπο θεού παντοκράτορος. Έφ ' ο!ς άπασιν και το παρόν συνοδικον σιγιλλιώ-
δες γράμμα εγένετο καί έπεδόθη τω διαληφθέντι ίερωτάτω μητροπολίτη κύρ 
Κλημεντι, τω εν άγίω πνεύματι άγαπητω ημών άδελφω και συλλειτουργώ, εις 
μόνιμον και διηνεκή βεβαίωσιν καί άσφάλειαν. Έ ν ετει Ζ—Φ ρ—Φ κ—Φ β~ί{)

5 

εν μην ι Ίουνίω ινδικτιώνος ιβ'»> ( = 1614). 
Έν τούτω τω γράμματι μνημονεύεται προστάτης Καβάλας* ούτος δε φαί

νεται πατριαρχικός ην επίτροπος και την θέσιν άρχιερέως είχεν έν τγ) πάλαι 
μητροπόλει Καβάλας* η γαρ έπιθαλάσσιος αυτή πόλις ώνομάζετο πρότερον 
Χριστούπολις και μητρόπολις ην, ως γνωστόν, ονομαστή'. Έτε ι δε 1616-ω παρ
εδόθη τω μητροπολίτη. Φιλίππων κατόπιν εγένετο εξαρχία πατριαρχική* άλλ' 
έ'τει 1675-ω λόγω διατροφής παρεδόθη τινι τών διαθεσίμων αρχιερέων, τω 
πρώην Δράμας μητροπολίτη Γερμανω [Κ. Σάθα, Μεσαίων. Βιβλιοθ. I l l , σ. 601]. 
Την δ' ενωσιν της Καβάλας μετά της μητροπόλεως τών Φιλίππων αναγράφει 
γράμμα πατριαρχκόν, έχον ώδε 2). « \ Τιμόθεος, ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κ/πό-

1) Π. Παπαγεώργιος, Αϊ 2έρραι, σ. 38, 39. 
2) Έκ της Νομικής συναγωγής, φ. 286ϊ>· Πρβλ. Σάθα, Μεσαίων. Βιβλιοθ. III, σ. 560. 

ВизантінсЕІй ВрѳмѳнниЕъ. 9 



632 ОТДѢЛЪ п. 

λεως, Νέας 'Ρώμης, καΐ οικουμενικός πατριάρχης.—'Επειδή ή μητρόπολις Κα
βάλας άπο χρόνων πολλών ηρημώθη έΐς το παντελές και έπιστάτην 'ίδιον αρχιερέα 
ού δύναται εχειν, ε'ις εύλογίαν και άγιασμον των εκεΤ καταλειφθέντων ολίγων 
χριστιανών, τούτου χάριν ή μετριότης ημών αποφαίνεται, ί'να ή Καβάλα, ως 
ειρηται, υπάρχω ηνωμένη εις την άγιωτάτην μητρόπολη Φιλίππων και εχ'/j ό 
αυτός ίερώτατος Φιλίππων κυρ Κλη'μης, ό εν άγίω πνεύματι αγαπητός αδελφός 
και συλλειτουργός, άρχιερατεύειν εν αυτή καΐ έκτελε"ϊν άπαντα τα αρχιερατικά 
μετά της του ίεροΰ συνθρόνου εγκαθιδρύσεως, κρίνειν τε πασαν έμπίπτουσαν 
εκκλησίαστικήν ύπόθεσιν και είς τον του δικαίου τόπον άποκαθισταν, παρ' 
ούδενος έναντιούμενος εν αργία και άφορισμω. "Οθεν και εις άσφάλειαν εδόθη 
και το παρόν εν ετει yZ—? ρ—? κ~Φ ε—φ, εν μηνί δεκεμβρίω Ινδικτιώνος ιε'» 
( = 1616). 

Περί δε της νυν καταστάσεως της πόλεως των Σερρών ορα Γεωργίου Τσιακα. 
« μονογραφίαν περί Σεροών» [Άθαν. Παλαιολόγου Ήμερολόγιον -ιης Ανατολής, εν 
Κ/πόλει 1882, σ. 266 — 270], την ανωνύμου τινός άρχιερέως ώφέλιμον πραγμα-
τείαν, ης ή επιγραφή'" «Ή επαρχία Σερρών κατά την έκκλησιαστικήν διαίρεσιν 
και την εκπαιδευτικήν κίνησιν» [Ήμερολ. της Ανατολής, 1885, σ. 158 — 166]э 

και μάλιστα την άνώνυμον ωσαύτως, άλλα χρησιμωτάτην « Στατιστικήν του 
πληθυσμού και της εκπαιδευτικής καταστάσεως εν τ*?) εκκλησιαστική περιφέ
ρεια Σερρών και τών εν τ^ Ανατολική Μακεδονία πόλεων και κωμοπόλεων Με-
λενίκου, Νευροκόπου, Πετρίτσης, Δεμιρ-ισσαρίου, Κάτω-Τζουμαγιας, Άλιστράτης 
και 'Ροδολείβους » [Νεολόγος Κ/πόλεως, 1885, αριθ. 4861, 4863, 4864 
και 4866]. 
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Новая книга А. А. Дмитріевскаго посвящена изученію вновь откры-
таго, весьма важнаго и любопытнаго, литургическаго памятника, а именно: 
устава церковныхъ службъ, совершавшихся въ X в. на святыхъ мѣстахъ 
въ Іерусалимѣ во дни страстной недѣли и недѣли св. Пасхи. Іерусалимъ, 
городъ полный воспоминаниями о жизни, страданіяхъ и воскресеніи 
Іисуса Христа, особенно съ IV в., когда были открыты и украшены 
священные памятники, постоянно привлекалъ къ себѣ множество христіан-
скихъ паломниковъ, которые собирались сюда со всѣхъ концовъ хри-
стіанскаго міра по преимуществу въ то время года, на которое падаетъ 
воспоминаніе о послѣднихь дняхъ жизни Спасителя. Во время пребы-
ванія паломниковъ въ Іерусалимѣ всѣ благочестивый упражненія ихъ 
состояли въ посѣщеніи мѣстъ, ознаменованныхъ- священными воспомд-
наніями и въ освѣженіи для себя этихъ воспоминаній посредствомъ мо-
литвъ и чтеній. Іерусалимская церковь приходила къ нимъ въ этомъ 
случаѣ на помощь. Еще .въ IV в. она выработала довольно сложный и 
полный драматизма ритуалъ богослуженія на эти знаменательные дни. 


