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Φούρκας έτσι πού τού τά διηγήθηκαν δύο γέροντες τού χωριού. Τά δέκατο, ένδέκατο 
καί δωδέκατο κεφάλαια είναι άφιερωμένα στά τοπικά παιγνίδια, στις λαϊκές παροι
μίες καί στά αΙνίγματα άντίστοιχα· πρόκειται γιά μικρά, καί άτήν περίπτωση αύτήν, 
κεφάλαια, άλλά μέ πρωτότυπο καί ένδιαφέρον υλικό. Τό βιβλίο κλείνει μέ βιογρα- 
φικό σημείωμα τού συγγρ. καί μέ παράθεση τής βιβλιογραφίας.

Γενικά έχουμε, μέ αυτό τό βιβλίο τού κ. X. Έξάρχου, μία λαμπρή καί υποδειγ
ματική Ιστορία ένός έλληνικού χωριού: μία κατάθεση υλικού συνδεδεμένη καί μέ 
άλλες έκφάνσεις τοπικές καί πολιτισμικές. Πρόκειται γιά μιάν έργασία πολύ χρήσιμη 
στόν Ιστορικό, στόν λαογράφο, στόν κοινωνιολόγο, στόν 'ιστορικό τού δικαίου, στόν 
κάθε φιλίστορα, μία μονογραφία πού γράφτηκε μέ άγάπη καί έξαιρετική έπιμέλεια, 
γι’ αύτό καί δίκαια τιμήθηκε καί βραβεύθηκε άπό τήν ’Ακαδημία τών ’Αθηνών.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αθ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Τό μοναστήρι τού Τιμίου Προδρόμου («Σκήτη Βέροιας»), Πρακτικά Διημερί
δας, Έκδοσις τής Τέρας Μητροπόλεως Βέροιας καί Ναούσης, Άρ. Σειράς 25, Βέροια 
1994, σελ. 262.

Στίς 27 καί 28 Μαρτίου 1993 ή 'Ιερά Μητρόπολις Βέροιας καί Ναούσης καί ή 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας όργάνωσαν έπιστημονική διημερίδα άφιερω- 
μένη στό όνομαστό μοναστήρι τού Τιμίου Προδρόμου Βέροιας. Πολύ ενωρίς, συγκρι
τικά μέ άλλα συνέδρια, χάρη στήν φιλότιμη προσπάθεια τών όργανωτών του, άλλά 
καί χάρη στήν χορηγία τής Μητροπόλεως κυκλοφορήθηκαν καί τά πρακτικά. Ό μα
καριστός γέρων Βέροιας Παύλος, πού βοήθησε όσο κανείς άλλος, δέν ζοΰσε πιά μέ τό 
τέλος τής έκδόσεως, γι’ αύτό καί οί άρμόδιοι τού συνεδρίου άφιέρωσαν στήν μνήμη 
του τήν παρούσα έκδοση. Ή ζωή τού μακαριστού Παύλου ήταν μάλλον βραχεία, άλλά 
τό έργο του πλούσιο· πέθανε σέ ηλικία μόλις 64 έτών (1929-1993). Προλογικώς 
έξηγεϊται γιατί Αφιερώνεται ή έκδοση στήν μνήμη του, άκολουθεϊ τό πρόγραμμα τής 
διημερίδας, ή προσφώνηση τού κυροΰ Παύλου κατά τήν έναρκτήρια συνεδρία, ό 
χαιρετισμός τού Προέδρου τής Εφορείας τής Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης τής 
Βέροιας κ. Γ. X. Χιονίδη καί άκολουθοΰν οί δημοσιεύσεις τών εισηγήσεων.

Ό καθηγητής τού Α.Π.Θ. πρωτοπρεσβύτερος κ. Θ. Ζήσης μίλησε γιά τόν άγιο 
Γρηγόριο τόν Παλαμά πού τόν συσχετίζει μέ τόν άπόστολο Παύλο, παρακολουθεί τήν 
παρουσία του στήν Βέροια, τήν διδασκαλία του καί τίς προεκτάσεις της στήν ση
μερινή πραγματικότητα στήν σχέση Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός καί ’Ορθόδοξος Φω
τισμός. ’Ακολουθεί ή εισήγηση τού π. Πορφυρίου, Σιμωνοπετρίτου, ό όποιος Ασχο
λήθηκε μέ τούς μεγάλους γέροντες τής Σκήτης άπό τόν 14ο-17ο al.: τόν Γρηγόριο 
Παλαμά, τόν ’Αθανάσιο, τόν άγιο Διονύσιο τόν έν ’Ολύμπι»), τόν άγιο Θεωνά Θεσ
σαλονίκης, τόν Καλλίνικο ιερομόναχο καί διδάσκαλο. Ό καθηγητής τού Α.Π.Θ. Κ. Β. 
Φανουργάκης άνεζήτησε τόν χρόνο άσκήσεως τού άγιου Γρηγορίου Παλαμά στήν 
σκήτη τού Τιμίου Προδρόμου Βέροιας μέσ’ άπό τίς πηγές: κατ’ αυτόν ό Γρηγόριος ό 
Παλαμάς έμεινε στήν σκήτη πέντε χρόνια άπό τό 1326 ως τό 1331, όπότε άνεχώρησε 
γιά τόν Άθωνα.

Ό καθηγητής τού Α.Π.Θ. κ. Γ. Α. Στογιόγλου μίλησε γιά τό ένδιαφέρον τού 
επισκόπου Κομπανίας Θεοφίλου γιά τήν μονή τού Τιμίου Προδρόμου (Σκήτη) Βε-
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ροίας: ό καθηγητής παραθέτει συναφείς πληροφορίες άπό έγκύκλια γράμματα ύπέρ 
των Προδρομιτών πνευματικών, την άλληλογραφία του μαζί τους, τήν άλληλογραφία 
τών Προδρομιτών μέ κοινοτάρχες τής Κολακιάς, τήν συμπαράστασή του στον ηγού
μενο Γεράσιμο, τήν κάρα τού άγιου Κηρύκου καί τέλος παραθέτει τά συναφή κείμενα 
στό παράρτημα. Στήν συνέχεια ό κ. Κ. Π. Χαραλαμπίδης, καθηγητής τού Α.Π.Θ., 
άνέλυσε τήν παράσταση τής Κοίμησης τής Θεοτόκου στό παρεκκλήσιο Μεταμόρ
φωσης Σωτήρα τής Μ. Τιμίου Προδρόμου στήν περιοχή τού 'Αλιάκμονα· πρόκειται 
γιά αίσθητική άνάλυση βασισμένη στήν θεολογία τού φωτός τής παλαιολογείου 
περιόδου.

Ό μακαρίτης πιά λαμπρός έρευνητής τής βυζαντινής Βέροιας Σωτήριος Κ. Κίσ- 
σας (t Αύγ. 1994) έξέτασε τόν μοναχισμό στήν σκήτη Βέροιας στά βυζαντινά χρόνια 
καί βασίζεται στόν δσιο ’Αντώνιο τόν νέο καί τήν σκήτη τής Βέροιας. Ό ’Αντώνιος 
εζησε στό δεύτερο μισό τού 10ου αί. ή στίς άρχές του 11ου αί. καί υπήρξε ό πρώτος 
άναχωρητής στήν περιοχή τής Σκήτης τής Βέροιας πού έπηρέασε τόν μοναχισμό, τήν 
άγιολογία, τήν τέχνη στήν Βέροια. Ό κ. Παύλος Πυρινός, καθηγητής-λυκειάρχης, πα
ρουσίασε ’Ανέκδοτα στοιχεία γιά τή μονή Τιμίου Προδρόμου (1825-1922) άναφε- 
ρόμενα στήν πνευματική, οικονομική, εθνική ζωή της. Ό νέος έπιστήμων κ. Σ. Α. Πα- 
σχαλίδης άσχολήθηκε μέ τούς άγιους πού συνδέθηκαν μέ τή σκήτη Βέροιας καί τήν 
Μ. Τιμίου Προδρόμου: ό Γρηγόριος Παλαμάς, ό Διονύσιος ό έν Όλύμπψ, ό Θεωνάς, ό 
’Αντώνιος ό Νέος ό Βεροιώτης, ό άγιος ’Αθανάσιος ό Μετεωρίτης, ό όσιος Νικάνωρ ό 
συνασκητής τού όσιου Διονυσίου, ό όσιος Θεοφάνης ό Νέος, ό άγιος Κοσμάς ό 
Αίτωλός. Ό επίσης νέος έπιστήμων κ. Άπ. Φ. Κραλίδης παρουσίασε, μέ τήν σειρά 
του, τήν Μονή στά πλαίσια τού έρευνητικοΰ προγράμματος τού Κέντρου Βυζαντινών 
’Ερευνών. "Ενας άκόμη νέος έρευνητής, ό κ. Δ. Α. Παπάζης, έξέτασε ηγουμένους καί 
άδελφούς τής Μονής κατά τήν Τουρκοκρατία καί άσχολήθηκε μέ βιβλιογραφικό σχο
λιασμό τών πηγών πού άναφέρονται σέ όνομαστές προσωπικότητες τής Μονής παρα
θέτοντας καί άνέκδοτα στοιχεία γι’ αυτούς. Ή άρχιτέκτων-πολεοδόμος κ. ’Αναστασία 
Μ. Πάπαρη άνέλυσε τήν Μονή Τιμίου Προδρόμου άπό άρχιτεκτονική άποψη (άποτύ- 
πωση - άνάλυση - τεκμηρίωση)· μία θαυμάσια μελέτη συνοδευόμενη άπό σχέδια, 
άποτυπώσεις, φωτογραφίες τής Μονής πού διευκολύνουν τόν άναγνώστη νά γνωρίσει 
καλύτερα τήν πορεία της μές στόν χρόνο.

Ό καθηγητής τού Α.Π.Θ. κ. Γ. Μαντζαρίδης έκλεισε τήν διημερίδα μέ μία όμιλία 
πού συνόψιζε τό πνευματικό κλίμα τής έποχής, ήτοι τήν κοινωνία μέ τόν Θεό κατά τόν 
άγιο Γρηγόριο τόν Παλαμά.

Αυτός ήταν έν όλίγοις ό τόμος τών Πρακτικών γιά τήν διημερίδα τήν 
άφιερωμένη στήν Σκήτη τής Βέροιας, τού Τιμίου Προδρόμου. Θά άξιζε νά σημειώ
σουμε τήν θαυμάσια έκδοση πού όφείλεται βεβαίως στούς καλούς έκδοτες καί στήν 
γενναιοδωρία τής Μητροπόλεως Βέροιας, Ναούσης καί Κομπανίας.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Α0. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟ:
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