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δύο κώδικες τούς όποιους βρήκε ατό 'Ιστορικό ’Αρχείο Μακεδονίας τής Εταιρείας Μα
κεδονικών Σπουδών καί οί όποιοι άναφέρονται στή μητρόπολη Πελαγονίας. 'Ο σ. δημο
σιεύει ενα τμήμα από τα ανέκδοτα ακόμη Πρακτικά τής Δημογεροντίας καθώς καί ιδιόχειρο 
του μητροπολίτη Πελαγονίας ’Ιωακείμ ’Επαρχιακό Κανονισμό των 'Ιδρυμάτων τοϋ Μο
ναστηριού. Έξ άλλου δέν παραλείπει να άναδημοσιεύση όσα έγραψε τότε ό ξένος τύπος 
σχετικά μέ τήν κατάσταση στή Μακεδονία (σ. 100-115).

Εις τό τέλος τοϋ έργου τοϋ κ. Γερομιχαλοϋ παρατίθενται διάφοροι λεπτομερείς στα
τιστικοί πίνακες άπό τούς όποιους παρουσιάζεται τόσο ή πλουσιώτατη έκπαιδευτική καί 
μορφωτική δραστηριότητα των 'Ελλήνων στο Μοναστήρι, όσο καί τα αποτρόπαια έγκλή- 
ματα τοϋ Βουλγαρικού Κομιτάτου κατά τα έτη 1903 -1908 (σ. 115-118).

Τέλος, ό σ. εύχεται στο τέλος τοϋ προλόγου του (σ. 4), όπως ή μελέτη του γιά τον 
μητροπολίτη Πελαγονίας ’Ιωακείμ Φορόπουλο άποτελέση παράδειγμα προς μίμηση καί 
«εύλαβές μνημόσυνον είς πάντας έκείνους, οίτινες έθυσιάσθησαν διά νά ζήσωμεν ήμεϊς 
έλεύθεροι».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΠΑΠΟΤΛΙΔΗΣ

Ίωάννου Μ. Φουντούλη, Συμεών, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τά λει
τουργικά συγγράμματα, τ. I, Εύχαϊ καί ύμνοι, Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σελ. κδ' + 280. 
[Έκδοσις 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ’Επιστημονικοί Πραγματείαι, Σειρά φιλο
λογική καί θεολογική, άριθμ. 10].

'Ο κ. Φουντούλης είναι έντεταλμένος υφηγητής τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Άρι- 
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έξ άλλου είναι γνωστός στο θεολογικό καί 
φιλολογικό κόσμο άπό τά πολλά του δημοσιεύματα, τά όποια άναφέρονται στον κλάδο 
τών λειτουργικών σπουδών. 'Ο ζήλος τοϋ σ. γιά τις λειτουργικές μελέτες, χρονολογείται 
άπό τά φοιτητικά θρανία μέ τό δάσκαλό του κ. Π. Ν. Τρεμπέλα, στον όποιο καί αφιερώνει 
τήν έργασία του. ’Αργότερα, συμπληρώνει τήν ειδίκευσή του (Βέλγιο - Γαλλία - Δ. Γερμα
νία καί ’Ιταλία) χρησιμοποιώντας ό,τι καλύτερο έχει νά έπιδείξη ή Δ. Εύρώπη στον κλάδο 
τής λειτουργικής, ιδίως στα θέματα τής όνομαζομένης «λειτουργικής κινήσεως».

'Ο ’Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Συμεών ( + 1429) διακρίθηκε ώς συγγραφεύς δο
γματικών καί λειτουργικών έργων. Είναι, άλλωστε, ό τελευταίος σπουδαίος έρμηνευτής 
τών ιερών ακολουθιών καί ό συντάκτης έκκλησιαστικών ευχών καί ϋμνων τοϋ Βυζαντίου. 
Είναι όμως γνωστός καί ώς λειτουργικός μεταρρυθμιστής.

'Ο κ. Φουντούλης ήταν ό ένδεδειγμένος γιά μία τέτοια σοβαρή έργασία. Ή πείρα του 
στα προβλήματα τής λειτουργικής στάθηκε πολύτιμος σύμβουλος στήν παρουσίαση τοϋ 
έργου τοϋ ’Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Συμεών. Τό 1966 τό "Ιδρυμα Μελετών Χερσονή
σου τοϋ Αίμου τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών έξέδωσε τήν διατριβή του ώς ύφη- 
γητοϋ 1. Στή διατριβή του έκείνη ό σ. ύποσχέθηκε (σ. 27, σημ. 1) νά δώση αργότερα στό 
φώς τής δημοσιότητος τά ανέκδοτα λειτουργικά έργα τοϋ Συμεών. Τό σημερινό λοιπόν 
έργο τοϋ κ. Φουντούλη είναι μία έκπλήρωση τής ύποσχέσεώς του έκείνης, τήν όποια

1. I. Μ. Φ ο υ ν τ ο ύ λ η, Τό λειτουργικόν έργον Συμεών τοϋ Θεσσαλονίκης. (Συμβο
λή είς τήν θεωρίαν τής θείας λατρείας), Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, "Ιδρυμα Μελε
τών Χερσονήσου τοϋ Αίμου, άριθμ. 84, Θεσσαλονίκη 1966, σελ. 180+3 φωτογραφίες 
κωδίκων. Βλ. κριτική τοϋ Γ. I. Μαντζαρίδη, στό περιοδικό «Ελληνικά» 2 (1967) 
458 - 460.
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πραγματοποιεί μέ έπιτυχία, άφοϋ δημοσιεύει άνέκδοτα έργα μέ εισαγωγή καί σχόλια σέ 
κριτική έκδοση, σύμφωνα μέ τά 14 άνέκδοτα χειρόγραφα καί 3 έκδόσεις σχετικών έργων 
τοϋ Συμεών, τά όποια ύπάρχουν σήμερα (βλ. σ. ιβ' - κα').

Ό πρώτος τόμος τών ανεκδότων έργων τοϋ Συμεών, έκτος από τήν εισαγωγή (σ. ζ'- 
κδ'), διαιρείται από τόν σ. σέ δύο μέρη : α) Τις ευχές (σ. 1-72) καί β) τούς ύμνους (σ. 75- 
266). Στό πρώτο μέρος παρουσιάζει ό σ. 26 διάφορες εύχές (σ. 1 - 69) καί μία άμφισβητού- 
μενη- πρόκειται περί τών «αιτήσεων τών λεγομένων έν λιτανεία» (σ. 70 - 71). Στό δεύτερο 
μέρος, στους ύμνους, παρουσιάζει : 42 στιχηρά (σ. 75-118), 8 δοξαστικά (σ. 119-122), 

8 ιαμβικά θεοτοκία (σ. 123 -127), 21 καθίσματα (σ. 129 - 137), 4 κοντάκια καί οίκους (σ. 
139-141) καί ενα άμφισβητούμενο (σ. 141 - 142), 28 κανόνες (σ. 143 -261) καί 12 έξα- 
ποστειλάρια (σ. 263 - 266). Στό τέλος τοϋ έργου ό σ. παραθέτει δύο χρήσιμους πίνακες : 
στον πρώτο παρουσιάζει τις εύχές «καθ’ ύλην» (σ. 267 - 268) καί στό δεύτερο τούς ύμνους 
κατά τήν έορτολογική καί λειτουργική τους σειρά (σ. 269 - 273).

Πολλαπλή σπουδαιότητα παρουσιάζουν τά έργα τοϋ Συμεών καί έδώ ακριβώς έγκειται 
ή συμβολή τοϋ κ. Φουντούλη :

1. ’Επιστημονική : Διότι παρουσιάζουν μία άγνωστη μέχρι σήμερα πτυχή τής συγ
γραφικής δραστηριότητος ένός βυζαντινού έκκλησιαστικοϋ συγγραφέως καί καταδει
κνύουν τήν ιδιαίτερα σημαντική συμβολή του στή βυζαντινή λειτουργική γραμματεία. 
Οι εύχές καί οί ύμνοι τόν παρουσιάζουν έφάμιλλο προς τούς μεγάλους βυζαντινούς συγ
γραφείς τοϋ είδους του, όχι μόνο γιά τή σημαντική έκταση τών έργων του, άλλά καί γιά 
τήν ποιότητα καί τό θεολογικό τους βάθος. Έτσι μέ τά άνέκδοτα μέχρι τώρα συγγράμμα- 
τά του ό Συμεών παίρνει τή θέση πού τοϋ άνήκει μεταξύ τών βυζαντινών λειτουργικών 
συγγραφέων, τών ύμνογράφων καί αύτών άκόμα τών διαρρυθμιστών τής ορθοδόξου 
λατρείας.

2. ’Ιστορική και τοπική : Μέ τή δημοσίευση τών άνεκδότων έργων τοϋ Συμεών, προ
βάλλεται ή μορφή ένός λόγιου καί λαμπροΰ ιεράρχη τής Θεσσαλονίκης, ιεράρχη ό όποι
ος μπορεί νά παραβληθή πρός τούς άλλους μεγάλους ιεράρχες τής βυζαντινής Θεσσαλο
νίκης, σάν τόν Εύστάθιο, τόν Νείλο Καβάσιλα καί Γρηγόριο τόν Παλαμά. Άλλωστε 
πολλές εύχές πού συνέταξε, άναφέρονται στά γεγονότα τής έποχής του, π.χ. σέ έπιδρο- 
μές, σέ «λιμούς», σέ «λοιμούς», σέ θεομηνίες κ.λ.π. Άλλες εύχές άναφέρονται σέ γιορτές 
καί σέ πανηγύρεις ναών τής Θεσσαλονίκης, όπως τής Αγίας Σοφίας, τοϋ Αγίου Δημη- 
τρίου καί τής Αχειροποιήτου. Άλλες πάλι σέ λιτανείες πού έγιναν κατά τήν έποχή 
έκείνη στήν πόλη αυτή, σάν τή λιτανεία τών Βαΐων, τοϋ Εύαγγελισμοϋ, τής Ίνδίκτου 
κ.λ.π. Ιδιαίτερα σημαντική είναι ή «ύπέρ τών βασιλέων» εύχή στήν όποια γίνεται σαφής 
άναφορά στό πολιτικό σχήμα πριν άπό τήν παράδοση τής Θεσσαλονίκης στούς Βενετούς 
(σ. 18-20). Άλλωστε σέ πολλές εύχές διεκτραγωδείται ή ήθική καί πνευματική κατά
πτωση τής πόλεως, ή δυστυχία καί ή έσωτερική γενικά κατάστασή της. "Υμνοι τοϋ 
Συμεών άναφέρονται σέ τοπικούς άγιους, όπως στον άγιο Δημήτριο, τόν Γρηγόριο Πα
λαμά κ.ά.

3. Πρακτική : Διότι οί εύχές καί οί ύμνοι τοϋ Συμεών μπορούν νά πλουτίσουν τίς 
έκκλησιαστικές ακολουθίες καί τά λειτουργικά βιβλία τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί 
νά συμπληρώσουν διάφορες έλλείψεις μέ νέα πρωτότυπα κείμενα άγνωστα μέχρι 
σήμερα.

Ό δεύτερος τόμος τών άνεκδότων έργων τοϋ Συμεών, πού μένει νά παρουσιάση ό κ. 
Φουντούλης, θά περιέχη τά έργα τοϋ Συμεών πού άναφέρονται στό λεγόμενο : «Τυπικόν 
τής Άγιας Σοφίας Θεσσαλονίκης».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΠΑΠΟΤΛΙΔΗΣ
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