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MIX. ΚΑΛΙΝΔΕΡΗ, Ό κώδιξ της Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης 

(1686—), Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών αριθ. 42, 

Θεσσαλονίκη 1974, σχ. 8 σελ. 152, πίνακες φωτοτυπικοί XVII. 

Δέν εϊναι άγνωστος ή ατελής και χασματώδης άντίληψις περί των συγχρόνων 
και των αμέσως παλαιοτέρων ιστορικών γεγονότων, την οποίαν έχομεν κατά την 
μεγίστην μας πλειονοψηφίαν οι Νεοέλληνες. Ακόμη και κεφαλαιώδη τινά ιστορικά 
γεγονότα του 1821 έχουν παραδοθή εις την μνήμην του λαοΰ μας παρηλλαγμένα 
και ενίοτε παραμορφωμένα τόσον, ώστε να σημειουνται συχνάκις Ιριδες μεταξύ 
πόλεων ή χωρίων εν τη επιπόλαιη και άνοικείω ματαιοδοξία να οικειοποιηθούν 
προχθεσινά ακόμη ιστορικά επιτεύγματα, μή ανήκοντα εις τους κατοικουντας 
τότε τον τόπον των προγόνους. 

Φαίνεται δτι οι "Ελληνες έξακολουθουμεν να μή γηράσκωμεν πλέον τών είκοσι 
ετών, δπως εϊπόν ποτέ εις τον Σόλωνα οι Αιγύπτιοι ιερείς, και να μή ενθυμού
μεθα και τα πρόσφατα ακόμη γεγονότα όπως ακριβώς έξειλίχθησαν. Είναι λυπη-
ρον δτι ή πνευματική ηγεσία μας μετά το 1821 έξακολουθητικώς μέχρι σήμερον 
δέν κατώρθωσε να εξοικείωση τον λαόν μας με το πάθος της ακριβείας και τήν 
εύλάβειαν προς τήν άλήθειαν ουδέ να στρέψη τήν προσοχήν τών εύπαιδεύτων πο
λιτών εις τήν άναζήτησιν και μελέτην τών πηγών, τών βοηθημάτων και τών στοι
χείων της ιστορίας μας, ιδία δε τών ιστορικών έγγραφων καΐ άλλων μαρτυρίων 
άμεσων ή εμμέσων, οπόθεν δύναται να διαφωτισθή το ιστορικόν μας παρελθόν 
αύθεντικώς. 

Ώ ς έξαίρεσις δύνανται να θεωρηθή ή εις τινας περιφερείας υπαρξις ώρισμέ-
νων λογίων και εκπαιδευτικών λειτουργών, οι όποιοι με πάθος ιερόν αναδιφούν 
ερείπια παλαιά, έκκλησίδια, κτίσματα, μονάς, ναούς και παλαιάς ίδιωτικάς ή δη
μοσίας συλλογάς βιβλίων και εγγράφων, ϊνα ανακαλύψουν νέας ή διακριβώσουν 
παλαιάς πληροφορίας περί του παλαιοτέρου βίου τών κατοίκων του τόπου μας, 
περί του οποίου αόριστος μόνον ή θολή άντίληψις μας έχει παραδοθή. 

Εις τήν κατηγορίαν τών εκλεκτών τούτων δια τον τόπον μας ατόμων ανήκει 
και ό συγγραφεύς του εν έπικεφαλίδι βιβλίου Μιχ. Καλινδέρης. 'Από τών νεανι
κών του ακόμη ετών ούτος συνεχώς μέχρι σήμερον διερευν^ άνά τήν Δυτικήν 
Μακεδονίαν άπασαν κάθε πηγήν πληροφοριών δια τήν ίστορίαν του τόπου και τήν 
άναπαράστασιν του βίου καί τών ηθών τών παλαιοτέρων του κατοίκων, έχει δε 
δημοσιεύσει πλήθος βιβλίων. 

Νυν εκδίδει τον περίφημον κώδικα της Μητροπόλεως Σισανίου καί Σιατίστης, 
άρχόμενον άπο του 1686. Ό κώδιξ ούτος παρέχων συνεχώς στοιχεία μέχρι του 
1744, είτα δε σποραδικώς κατά τα έτη 1797 καί 1838—1845 αποτελεί πηγήν 
πληροφοριών συνεχή καί έγκυρον εκ τών σχετικώς παλαιοτέρων του είδους των. 
Καί είναι άξιον σημειώσεως δτι το πολύτιμον αυτό ορυχεΐον ιστορικών πληροφο
ριών έχει μείνει μέχρι σήμερον άνεκμετάλλευτον, έκτος ολίγων τινών στοι
χείων, άτινα άποσπασματικώς έδημοσίευσεν εις διάφορα έργα του παλαιότερον 
ό ίδιος ό Καλινδέρης. 

Ό κώδιξ ούτος τον όποιον μετέγραψεν ό συγγραφεύς άπο του 1939 καί δη
μοσιεύει τώρα, περιέχει καταγραφήν ποικιλωτάτων υποθέσεων ρυθμιζόμενων ενώ
πιον του Άρχιερέως, προσδίδοντος ούτω κύρος ύπερσυμβολαιογραφικόν είς τάς 
πράξεις, αίτινες αναφέρονται είς διάνομήν περιουσίας, είς εξοφλήσεις χρεών, είς 
λογαριασμούς επιτρόπων περιουσίας, είς λογαριασμούς συντροφιών (εταιρειών), 
εις προικώα, άγωγάς χρέους, διαζύγια, υιοθεσίας, διαθήκας, αφιερώματα, ομό
λογα, πωλητήρια, γηροτροφάς, διαλύσεις γάμων, κλπ. Επίσης έχει καταχωρισθή 
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είς τον κώδικα και ή πραξις της καθαιρέσεως του Μεθοδίου Άνθρακίτου, ήτις 
άνεκοινώθη εις τον εν Σιατίστη εδρεύοντα Άρχιεπίσκοπον Άχριδών και συγχρό
νως έπίσκοπον Σισανίου Ζωσιμαν, άρχιερατεύοντα άπο 1686 1746. 

'Από το πλήθος καΐ τήν ποικιλίαν τών πράξεων τούτων δ αναγνώστης πληρο
φορείται περί της ιδιοτυπίας του οικογενειακού βίου τών χωρίων και τών πόλεων, 
περί του θεσμού του κληρονομικού δικαίου και περί τών σχέσεων τών μελών τών συν
τροφιών διαμενόντων εν τε τη Σιατίστη καί έν πόλεσι άνά την Τουρκικήν αύτο-
κρατορίαν καί εξω ταύτης εις τήν Εύρώπην καί δη καί είς Βενετίαν, Αύστρίαν καί 
Ούγγαρίαν. Βλέπει τις εκ τών εγγράφων τήν ποικιλίαν της ζωής, τάς λεπτομέ
ρειας του βίου, τήν ίσχυράν θρησκευτικήν παράδοσιν, τήν κοινωνικήν διάρθρωσιν 
καί τήν οίκονομικήν όργάνωσιν, τά ήθη καί τά έθιμα καί τήν διασταύρωσιν τών 
σχέσεων τών κατοίκων. Έ κ τών ειδήσεων τούτων διαφωτίζεται έναργώς ό κατά 
τήν Τουρκοκρατίαν βίος του τόπου περί τήν Σιάτισταν εις έποχήν σχετικώς 
παρωχημένην. Ουχί έκ τών ήττον ενδιαφερόντων σημείων είναι καί ή διάλεκτος 
με τάς δυσδιάκριτους τήν σημασίαν λέξεις, τάς οποίας άπο τεσσαρακονταετίας 
φυλοκρινών βοηθεία παλαιών κατοίκων καί παλαιών έγγραφων ό συγγραφεύς 
επεξηγεί νυν εις τα πολύτιμα υπομνήματα του, τα συνοδεύοντα έκαστον δημοσίευα-
μενον έγγραφον. 

Τα έ'γγραφα, οσα μεν είναι σημαντικά παραθέτει αυτούσια ό συγγραφεύς, τα 
λοιπά δέ έν περιλήψει, μετά παραθέσεως ενίοτε χαρακτηριστικών περικοπών. Δίδει 
δμως πάντοτε άρτίαν τήν περίληψιν εκάστου έμπλουτίζων αυτήν έν ύπομνήματι 
μέ τάς αναγκαίας συμπληρωματικάς πληροφορίας, συσχετίσεις καί επεξηγήσεις. 

Άξιανάγνωστον κείμενον είναι το άποσπασματικώς παρεχόμενον της κατα-
κρίσεως του Μεθοδίου, πολλάκις άλλαχοΰ δημοσιευθέν. Πολλήν συγκίνησιν δέ δίδει 
το τελευταΐον παρατιθέμενον έ'γγραφον του κωδικός, ή αντιγραφή του Σουλτα
νικού Φιρμανίου, του "Ελμι χαμπέρι του 1254 (— 1838), δι' οδ ό Σουλτάνος απο
δοκιμάζει τάς καταδυναστεύσεις τών χριστιανών άπο τους «μεμονρ δες, έξονσια-
στάς. βοντζονχιδες και αγιάνιδες» οι όποιοι «δεν προσέχονν εις το ονσούλι τον 
βασιλέως ώς άνδράποδα μεταχειριζόμενοι τονς ραγιάδες και βαστώσιν αντονς εις 
τα τζιψλίκια των με βίαν χωρίς μισθον καί τονς έμπυδίζονν να απέλθονν και 
τονς ενοχλονσιν εις τήν εκπληρώσω τον άϊνίον των.. . παρά τον δηλωθέντα τον 
βασιλέως τζεσνα καντενεμέ. . . Και επειδή εις μερικά μέρη λαμβάνονσι τάς θν-
γατέρας τών ραγιάδων και λέγοντες δτι αντη εδέχθη τον μονσονλμανισμον âvv-
πάρκτως, τάς νπανδρενωσι βία. Δια να παύσονν αντά και άλλα ζονλούμια. βίαι 
και δνναστεϊαι εξεδόθη βασιλικός Ιραδές. 'Εδόθη εις τον Πατρικχανέ τών ρω
μαίων το παρόν ελμι χαμπέρι. 

"Η αποσπασματική παράθεσις του έγγραφου τούτου κανονικώς δεν είχε θέσιν εις 
μίαν βιβλιογραφικήν παρουσίασιν, δμως τα σύγχρονα γεγονότα επιβάλλουν να μή 
λησμονήται καί ή ιστορία τόσον ευκόλως. Εις τι άλλο θα έχρησίμευεν άλλως τε 
ή ίστοριοδιφική ιερά μανία του Καλινδέρη, τήν οποίαν έπηνέσαμεν καί προεβάλα-
μεν προς μίμησιν, ει μή νά μας αποσαφήνιση το ιστορικόν μας παρελθόν ίνα μας 
διδάσκη καί μας φρονηματίζη ; 
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