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υποχωρημένο ή όχι δίσκο (Bog. εκκλ. μονής του Λιβός, ναοί Καστοριάς), ρόδακες με 
σκυφίο στο κέντρο (Pomposa) ή απλώς πλινθοπερίβλητα σκυφία (Γεράκι). Στα δύο 
τελευταία παραδείγματα τα σκυφία παρεμβάλλονται σε διακοσμητικές ζώνες. Σύμ
φωνα με επί του τοίχου ένδειξη και συγκριτικά στοιχεία, είναι ενδεχόμενο να υπήρχαν 
και άλλοι δύο φεγγίτες ή απλοί ρόδακες (τυφλοί), σε ρυθμική αντιστοιχία με τα εκα
τέρωθεν του διλόβου απλά παράθυρα.

4. Το μεσαίο από τα παράθυρα της ανώτατης σειράς, ήταν δίλοβο, γιατί:
α) Σε δύο αθωνικούς μεσοβυζαντινούς ναούς χωρίς πλευρικές κόγχες, τον γειτονικό, 

του Ραβδούχου και εκείνον του Αγ. Προκοπίου, οι αντίστοιχες πλευρές διαρθρώ
νονται με δύο επάλληλα δίλοβα.

β) Στους μεσοβυζαντινούς ναούς της Κωνσταντινούπολης η διάρθρωση είναι συνή
θως τριμερής και τα ανώτατα ανοίγματα, κατά το μέτρο που επιτρέπει η διαγραφή 
της εσωτερικής καμάρας σε συνάρτηση με την κλίμακα μεγέθους, δεν είναι στε
νότερα από τα αμέσως κατώτερα.

γ) Στα μνημεία του ελλαδικού χώρου, της ίδιας περιόδου, υπάρχει συνηθέστατα υπό 
το αέτωμα αξονικό δίλοβο. Στις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, η γραμμή βά
σης του τριγώνου του αετώματος διέρχεται πλησιέστατα προς τα κέντρα των 
ημικυκλίων των τόξων του διλόβου.
5. Διευκρινίζεται ότι το κάτω τοξωτό άνοιγμα, κατά τον κατακόρυφο άξονα της 

όψης, ήταν κατά την α ' οικοδομική φάση, θύρα. Στο σχέδιο δεν έχει αναπαρασταθεί ο 
νάρθηκας.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γ. ΦΟΥΝΤΑΣ

ΤΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ 
Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
(1 ’Οκτωβρίου 1997)

Ή Α.Θ. Παναγιότης ό Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος κατά τήν 
όλιγοήμερη παραμονή του στή Θεσσαλονίκη έτίμησε τήν 1.10.1997 μέ επίσκεψή του 
τήν Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Ή υποδοχή τού προκαθημένου τής Μεγάλης 
του Χριστού Εκκλησίας έγινε στό Θέατρο τής Ε.Μ.Σ., τό όποιο ήταν κυριολεκτικά 
κατάμεστο από εταίρους καί φίλους τού ιδρύματος καί πλήθος κόσμου πού ήθελε νά 
ίδεΐ άπό κοντά τόν Οίκ. Πατριάρχη καί ζητήσει τήν ευλογία του. Τό Δ.Σ. τής Ε.Μ.Σ. 
σύσσωμο υποδέχθηκε τόν Οίκ. Πατριάρχη στά προπύλαια τού Θεάτρου. Τόν Πα
τριάρχη συνόδευαν μητροπολίτες τού οικουμενικού θρόνου, μητροπολίτες τής 
Εκκλησίας τής Ελλάδος καί πλήθος κληρικών. Παρέστησαν ό υπουργός Μακεδο- 
νίας-Θράκης, ό δήμαρχος Θεσσαλονίκης, οί πρυτάνεις τών πανεπιστημίων Μακεδο
νίας καί Οικονομικού ’Αθηνών, ό διοικητής τού Γ ' Σώματος Στρατού, ό αστυνομικός 
διευθυντής Θεσσαλονίκης, ό κεντρικός λιμενάρχης, ό διοικητής τής Πυροσβεστικής 
'Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, πρόξενοι, κοσμήτορες καί πρόεδροι σχολών τού Α.Π.Θ., 
καθηγητές πανεπιστημίου, δικαστές, διευθυντές τραπεζών κ.λ. Τή φήμη τού Οικου
μενικού Πατριάρχη, καθώς καί άλλους έκκλησιαστικούς ύμνους, έψαλε ή χορωδία 
«’Ιωάννης Κουκουζέλης» ύπό τή διεύθυνση τού κ. Έμμ. Δασκαλάκη.

Ό Πρόεδρος τής Ε.Μ.Σ. καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Βαβούσκος «εις άψογον καί 
άπταιστον εκκλησιαστικήν καθαρεύουσαν ελληνικήν γλώσσαν», κατά τήν έκφραση 
τού ίδιου τού Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη, έξήρε τήν προσωπικότητα
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τού προκαθημένου της Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας καί έτόνισε την αξία τού 
Οικουμενικού Πατριαρχείου ώς θεσμού θεμελιακού τού Γένους. Μετά τό τέλος της 
ομιλίας του ό κ. Βαβοΰσκος άνέγνωσε τό Ψήφισμα τού Δ.Σ. τής Ε.Μ.Σ. καί έπέδωσε 
τό χρυσό μετάλλιο τής τεσσαρακονταετηρίδος τής Εταιρείας καί τήν από δέρμα λύ
κου σχετική περγαμηνή στόν τιμώμενο Πατριάρχη. Ό Οικουμενικός Πατριάρχης στήν 
αντιφώνησή του ευχαρίστησε γιά τήν εγκάρδια υποδοχή καί τή γενομένη πρός αυτόν 
τιμή καί μέ τή σειρά του έξήρε τό επιστημονικό, πολιτιστικό καί εθνικό έργο τής 
Ε.Μ.Σ., άναφέρθηκε δέ στις στενές σχέσεις τού Πατριαρχείου μέ τήν Ε.Μ.Σ. καί μέ τόν 
Πρόεδρο αυτής, ό όποιος είναι καί μέγας όφικιάλιος τού Πατριαρχείου. Ό Πατριάρ
χης πριν άναχωρήσει έξέφρασε τίς εύγνώμονες ευχαριστίες του καί στό βιβλίο εθι
μοτυπίας τής Εταιρείας, στό όποιο συνυπέγραψαν καί οί άκολουθούντες αυτόν άρ- 
χιερεΐς. Έν συνεχεία παρετέθη στό υπερώο τού Θεάτρου μικρή δεξίωση, κατά τή 
διάρκεια τής όποιας ό Πατριάρχης έδέχθη καί συνομίλησε μέ μεγάλο αριθμό παρευ- 
ρισκομένων.

Δημοσιεύονται παρακάτω οί έκφωνηθέντες λόγοι, τό ψήφισμα καί ή ευχαριστή
ρια επιστολή τού Οικουμενικού Πατριάρχη.

Ή προσφώνηση τοϋ Προέδρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

«Θειότατε καί Παναγιώτατε Δέσποτα,
Ή Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών χαίρει χαράν μεγάλην ύποδεχομένη έν τοίς 

καταστήμασιν αυτής τήν Ύμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα, τόν ’Αρχιεπίσκοπον 
Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οικουμενικόν Πατριάρχην. Ή Εταιρεία Μα
κεδονικών Σπουδών, άνώτατον επιστημονικόν καί έν ταύτώ πνευματικόν καθίδρυμα 
έν τή περιοχή τής κανονικής δικαιοδοσίας τού Άποστολικού, Πατριαρχικού καί Οι
κουμενικού θρόνου, ανέκαθεν πρός τόν θρόνον τούτον στενάς διετήρησε σχέσεις, διά 
τε τήν ιστορικήν αυτού συμβολήν τόσον έν τοίς πρός άποκατάστασιν τής έλευθερίας 
άγώσι τού Έθνους, όσον ίδίμ έν τοις πρός τόν αυτόν σκοπόν άγώσι τού Μακεδονικού 
Ελληνισμού περί τά τέλη τού προηγουμένου καί τάς άρχάς τού ένεστώτος αίώνος, 
καί τήν έξακολουθητικώς ύπάρχουσαν έπί παγκοσμίου έπιπέδου ΰπερτάτην πνευμα
τικήν έπιρροήν έξ ής καί έπί μέρους τό ήμέτερον γένος αντλεί τά αγαθοποιό απο
τελέσματα αυτής.

Πρό τίνος χρόνου ή Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών παρέστη δι’ ημών κατά τήν 
ένθρόνισιν τής Ύμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος έν τώ περιλάμπρω ού μήν καί 
μαρτυρική) ©ρόνω τού ’Αποστόλου Άνδρέου καί ηύχήθη τά άριστα Ύμιν τώ νέω 
προκαθημένω τής Μεγάλης τού Χριστού ’Εκκλησίας. Έμνήσθημεν τότε τών μακα
ρίων μεγάλων Πατέρων, οΰς ή Ύμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης έκλήθη ϊνα διαδεχθή 
καί συνέχιση τό έργον αυτών. Καί έμνήσθημεν Γρηγορίου τού θεολόγου, τού καί 
Προέδρου τής Β ' Οικουμενικής Συνόδου διατελέσαντος, καί Άνατολίου, τού καί 
προέδρου τής περιλαλήτου Δ' Οικουμενικής Συνόδου διατελέσαντος, καί Ταρασίου, 
τού καί προέδρου τής Ιστορικής Ζ ' Οικουμενικής Συνόδου διατελέσαντος, καί έπί 
τούτοις τού ευκλεούς Ίωάννου Χρυσοστόμου τού καί Χρυσορρήμονος καί τού δια- 
βοήτου έπί παιδείςχ καί σοφίμ Φωτίου τού Πάνυ καί τού ηρωικού Μιχαήλ Κηρου- 
λαρίου, ού μήν καί τού μαρτυρικού Γενναδίου Σχολαρίου καί τού έθνομάρτυρος 
Γρηγορίου τού Ε', ώς καί τού έν νεωτέροις ’Ιωακείμ τοϋ Γ' τού Μεγαλοπρεπούς καί 
Άθηναγόρου καί τού τής άγάπης έκφραστοΰ Δημητρίου A '.

Πάντες ούτοι, οί μέν δόξη, οί δέ άκανθίνω στεφάνω περιβληθέντες, εαυτούς μέν
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τώ Θεφ καί τή ίστορίμ καθαρούς τη καρδίςχ παρέδωσαν, τήν ορθόδοξον πίστιν έκρά- 
τυναν, τό γένος ημών εν έγρηγόρσει διετήρησαν καί τήν εΰγνώμονα άνάμνησιν έν ταΐς 
καρδίαις πάντων ημών έστερέωσαν. Δι’ Ö, οτε τό πρώτον, άμα τή εθνική παλιγγενεσία, 
θέμα αύτοκεφάλου εκκλησιαστικού καθεστώτος έν Έλλάδι προσετέθη, ή πενταμελής 
Επιτροπή ή συσταθεισα εκ τών αρχιερέων εκ Πελοποννήσου όρμηθέντων, Κορίνθου 
Κυρίλλου, Τριπόλεως Δανιήλ, Ρέοντος Διονυσίου, Άνδρούσης Ιωσήφ καί Βρεσθέ- 
νης Θεοδωρήτου, ύπό τής έν Τροιζήνι Γ' τών Ελλήνων Εθνικής Συνελεύσεως τού 
Μαϊου 1827, ήτις, σύν τοις άλλοις, τήν έθναρχικήν έξουσίαν τού κλήρου άφήρεσε, 
καί αυτήν τήν έπιτροπήν είδικώς πρός σύνταξιν Κανονισμού ρυθμίζοντος προσωρι- 
νώς τά τής διοικήσεως τής φερομένης πρός άνακήρυξιν αύτοκεφάλου, έν Έλλάδι, 
Εκκλησίας ώρισε, μή άποδεχομένη τήν τοιαύτην τής τότε Πολιτείας άπόφασιν καί δή 
ένεργοΰσα άντιθέτως πρός τάς προθέσεις αυτής, όμοφώνως τό αύτοκέφαλον άπέ- 
κρουσεν άνταποκρινομένη είς τάς μυχίας τού Έθνους σκέψεις καί τήν προσήλωσιν 
αυτής είς τό Οικουμενικόν Πατριαρχειον διεδήλωσε διά βαρυσήμαντου διακηρύξεως, 
ής καί τμήμα άπαγγέλλω διά τού λόγου τό άσφαλές.

«Επειδή πάντες ημείς, έξαιρέτως δέ οί τού Ιερού κλήρου τής ’Ανατολικής Εκ
κλησίας, ούκ έγνωρίσαμεν άλλην μητέρα, είμή τήν Μεγάλην Εκκλησίαν, ούτε άλλον 
κυριάρχην, είμή τόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, καθ’ ά καί ό μεγαλόφρων 
αύτής Πατριάρχης Γρηγόριος πρό ολίγων χρόνων έθυσιάσθη υπέρ τής ίεράς ημών πί- 
στεως καί ύπέρ Πατρίδος, διά τούτο ούκ έφείται ήμΐν άποσπασθήναι απ’ αύτής καί 
άποσκιρτήσαι, άλλ’ οί ευρισκόμενοι κατά τήν Ελλάδα αρχιερείς ένούμενοι έν πνεύ- 
ματι, κυβερνήσωμεν, όση ήμΐν δύναμις, τάς έμπεπιστευμένας ήμίν έκκλησίας, μηδέ 
σχίσμα ή διαίρεσιν έμποιοΰντες είς τήν πνευματικήν ημών ένότητα καί έκκλησια- 
στικήν κοινωνίαν».

Παρ’ όλα ταύτα τό αύτοκέφαλον καθεστώς τότε, τό 1833, έπεβλήθη ούσίμ πολι
τειακός καί δή αύτογνωμόνως παρά τήν άγαθήν προαίρεσιν τού τότε μακαρίου προ- 
κατόχου 'Υμών Κωνσταντίου, προσχήματι μέν μήπως τό Οικουμενικόν Πατριαρχειον, 
ώς ευρισκόμενον παρά τή έδρςχ τού σουλτάνου, παρεμβάλη ύπό τήν πίεσιν αύτού 
έμπόδια είς τόν διεξαγόμενον έθνικόν άγώνα, ούσίςχ δέ πρός προβολήν είς τό προσκή- 
νιον τού Έθνους τών αύτοχθόνων παραγόντων, έξ ού καί οί όροι «παράγων», «παρα- 
γοντισμός» εκτοτε έκράτησαν.

Τήν λαϊκήν άπαρέσκειαν έπί τή γενομένη τότε ρυθμίσει έξέφρασεν άνέτως ή ίκα- 
νοποίησις, ήτις προεκλήθη έκ τής μετά 17ετίαν άποκαταστάσεως τών πραγμάτων, είς 
τόν βασιλέα Όθωνα, όστις ύποδεχόμενος τήν βάσει πλέον τού Πατριαρχικού καί Συν
οδικού τόμου τής 28ης ’Ιουνίου 1850 συγκροτηθεΐσαν Ίεράν Σύνοδον τής Έκκλη
σίας τού Βασιλείου τής Ελλάδος, ώς άπεκλήθη, καί άντιπροσφωνών αύτήν είπε: «τήν 
έπανάληψιν τών κανονικών σχέσεων τής Ελληνικής Έκκλησίας μετά τών λοιπών ’Ορ
θοδόξων Εκκλησιών θεωρώ ώς εν τών έπί τής βασιλείας μου λαμπροτέρων συμβεβη- 
κότων». "Αλλωστε τό πρός τό Οικουμενικόν Πατριαρχειον έγγραφον δι’ ού τό τότε 
υπουργικόν Συμβούλιον ήτήσατο τήν αποδοχήν τής Έκκλησίας τής Ελλάδος ώς έν 
Χριστώ αδελφήν διεμήνυε μεταξύ άλλων ότι «ώς γνήσια τέκνα τής Αγίας μητρός 
ήμών Καθολικής ’Ορθοδόξου Έκκλησίας άπονέμοντες πάντοτε τή Ύμετέρςχ Πανα- 
γιότητι τών παρά πάντων τών ’Ορθοδόξων όφειλόμενον Αύτή φόρον εύλαβείας καί 
σεβασμού, ώς πρώτα) τής Καθολικής Έκκλησίας τών ορθοδόξων ποιμενάρχη καί 
πνευματική) πατρί».

Ή Θεσσαλονίκη, ή ούσίςχ, ούχί δέ τύποις, τότε συμβασιλεύουσα τού Βυζαντίου, 
αειθαλής πρωτεύουσα τής Μακεδονίας ύπό τήν σκέπην πάντοτε τού μεγαλομάρτυρας
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'Αγίου Δημητρίου, ή έδρα έοτί της έπιφανεστέρας τών έν ταΐς άποκληθείσαις Νέαις 
Χώραις ευρισκομένων Μητροπόλεων τού Οικουμενικού Θρόνου. Ώς γνωστόν αύταί 
παρεχωρήθησαν υπό τού Θρόνου τούτου τη θυγατρί Αύτοκεφάλω Εκκλησία τής 
Ελλάδος έπιτροπικώς ϊνα μετ’ αυτής άποτελέσωσι την Εκκλησίαν τής Ελλάδος, 
διατηρηθείσης πάντως τής κανονικής δικαιοδοσίας τού Θρόνου τούτου, ώς άλλωστε 
καί αυτός ό νόμος 3615 τού 1928 τής Ελληνικής Πολιτείας έκύρωσε.

Καί αί μέν περιστάσεις, ύφ’ ας ή παραχώρησις αϋτη έλαβε τότε χώραν διά τής Πα
τριαρχικής καί Συνοδικής Πράξεως άπό 14ης Σεπτεμβρίου 1928, παρήλθον, έν τού- 
τοις ό Θρόνος ούτος είς οΰδεμίαν άντίστοιχον ενέργειαν προέβη ύπό τήν αυτονόητον 
πάντοτε άξίωσιν τού σεβασμού τών κυριαρχικών αύτοΰ δικαιωμάτων, άτινα άλλωστε 
άκέραια διατηρεί, ώς πολλάκις έχομεν συγγράψει καί δικογραφήσει, καί τύποις καί 
ούσίμ άσκει έν ταΐς Μητροπόλεσι Δωδεκανήσων καί Κρήτης καί έν Άγίω Όρει, ώς 
καί έν ταις Μητροπόλεσι τής αλλοδαπής κατά τόν ΚΗ' Κανόνα τής Δ' Οικουμενικής 
Συνόδου, ώς έν τοις βαρβαρικοΐς έν τή τότε έννοίμ εΰρισκομέναις. Καί έν τοις καθ’ 
ημάς χρόνοις διετυπώθη άποψις, καθ’ ήν ή τυχόν άνάκλησις τής μνησθείσης Πατριαρ
χικής καί Συνοδικής Πράξεως δυνατόν νά καταστήση εΰεπίφορον τήν έκ τής Τουρ
κίας έξάρτησιν τών Μητροπόλεων τών Νέων Χωρών, άποψις ήν καί αυτοί οΰτοι οί 
έσχάτως ίδίμ διατυπώσαντες αυτήν, ώς Ισχυρίζονται, ού πιστεύουσιν, άλλ’ απλώς έν 
δυνητική άπορίμ διατυποΰσι περί αυτής, έν τούτοις ούδείς λόγος χωρεΐ άτε τού Οι
κουμενικού Πατριαρχείου έχοντος μακράν παράδοσιν άντιστάσεως μέχρι θυσίας έν 
τοιαύταις περιστάσεσιν. Ύπομιμνήσκομεν απλώς τήν περίπτωσιν τού μακαρίου έκ 
τών προκατόχων υμών Διονυσίου, όστις, ότε ό σουλτάνος προσεπάθησε περί τά τέλη 
τού παρελθόντος αίώνος, ϊνα άναιρέση τά προνόμια τής Εκκλησίας, μετέβη παρ’ 
αύτφ διαμαρτυρόμενος καί φέρων μετ’ αύτοΰ τό σχοινίον τό πρός άπαγχονισμόν 
αυτού.

Έπί τούτοις πρόσφατον παράδειγμά έστιν ή περίπτωσις τής Έσθονικής Εκκλη
σίας, ήν τό Οικουμενικόν Πατριαρχειον, διασκεδάζον τάς αντιδράσεις τής Ρωσικής 
Εκκλησίας καί τάς άλλοθεν πιεστικάς συστάσεις φύσεως έξωτερικής πολιτικής, προ
έβη είς ένεργοποίησιν τού Πατριαρχικού καί Συνοδικού Τόμου τού ’Ιουλίου 1923, 
δι’ οΰ τήν Εκκλησίαν τής Εσθονίας αύτοκέφαλον άνεκήρυξεν άνταποκριθέν είς τήν 
θέλησιν τού έσθονικοΰ λαού.

Καί άναμιμνήσκομαι έν τώ τοιώδε τού μακαρίου Γερμανού, τού άρνηθέντος νά 
έφαρμόση τόν νόμον Δέοντος τού Γ ' περί άφαιρέσεως τών εικόνων έκ τών ναών, καί 
Φωτίου τού Πάνυ, άρνηθέντος τήν άνάμιξιν τού Πατριάρχου Ρώμης είς τά τής Βουλ
γαρίας πράγματα.

Έν πάση περιπτώσει σημειωθήτω ότι ήδη έπί τών ημερών ημών ό Οικουμενικός 
Πατριαρχικός Θρόνος ανακτά συνεχώς τήν προτέραν αύτοΰ λαμπρότητα καί τό μέλ
λον αύτοΰ προοιωνίζεται άντάξιον τής οικουμενικής αύτοΰ προσφοράς.

Χαιρόμεθα, διότι καί ημείς έν τώ τόπω τούτω άγωνιζόμεθα έξ απλής άγάπης καί 
σεβασμού πρός προώθησιν τής έμπεδώσεως τής πατριαρχικής ταύτης αξίας. Τό Οι
κουμενικόν Πατριαρχειον, τή ένεργείμ ημών άνεγνωρίσθη ύπό τού Άρείου Πάγου ώς 
Νομικόν πρόσωπον Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου καί ώς συνέπεια αύτοΰ ό Οικουμενι
κός Πατριάρχης τιμάται ώς άρχηγός κράτους. ’Ανεξαρτήτως τούτων ό Οικουμενικός 
Πατριάρχης έστιάζεται έν ταις καρδίαις πάντων ημών ώς άρχηγός τής ’Ορθοδοξίας, 
ώς συντηρητής τοΰ άρχαίου επισκοπικού κάλλους, ώς έγγυητής τής ορθοδόξου πί- 
στεως ημών.

Εύχαριστοΰμεν τήν Ύμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα διά τήν άκρως τιμητικήν



Ε.Μ.Σ., Τελετή πρός τιμήν τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχη 423

έπίσκεψιν Αυτής έν τοις καταστήμασι τής ήμετέρας Εταιρείας Μακεδονικών Σπου
δών καί χαιρόμεθα διότι 'Υμείς νέος τήν ηλικίαν, γλωσσομαθής, μεμορφωμένος καί 
δυναμικός εύρέθητε εχοντες έμπεπιστευμένον Ύμΐν τόν οΐακα τής Μεγάλης τοϋ Χρι
στού Εκκλησίας καί έν ταυτφ τόν οΐακα τής καθολικής κατ’ Άνατολάς Άποστο- 
λικής Εκκλησίας.

Ές πολλά τά έτη τής Παναγιότητος Υμών».

’Ανάγνωση καί επίδοση ψηφίσματος άπό τόν Πρόεδρο τής 'Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπονδών

«Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, Θειότατε καί Παναγιώτατε Δέσποτα, άπεφάσισε 
ψήφω όμοθύμφ τήν απονομήν εις Ύμάς τού όλοχρύσου μεταλλίου τής τεσσαρακον- 
ταετηρίδος τής Εταιρείας ημών καί τήν άπονομήν ψήφου έπί μεμβράνης. Τό κείμενον 
έχει ώς εξής:

ΤΥΧΗ ΑΓΑΘΗ
ΕΔΟΞΕ ΤΩ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

ΤΗΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΟΔΩ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

ΕΤΟΥΣ ΕΒΔΟΜΟΥ ΕΝΕΝΗΚΟΣΤΟΥ ΕΝΑΚΟΣΙΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΣΤΟΥ 
ΤΠ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΙ ΤΆ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΆ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

ΔΕΞΙΆ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΙΑΚΟΣΤΡΟΦΩ 
ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΣ ΜΟΧΘΟΥΝΤΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ,
ΘΕΡΑΠΟΝΤΙ ΔΕ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΑΧΩ ΕΥΣΤΑΘΕΙ 

ΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΔΟΓΜΑΤΩΝ,

ΑΠΟΝΕΙΜΑΙ

ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΑΥΤΗΣ 1939-1979 
ΩΣ ΕΝΔΕΙΞΙΝ ΤΙΜΗΣ, ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΑΥΤΆ ΤΕ

ΚΑΙ ΤΆ ΣΕΠΤΩ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΆ ΘΡΟΝΆ ΚΟΙΤΙΔΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΟΛΕΙ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ 
ΤΠ ΠΡΩΤΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΤΟΥΣ ΕΒΔΟΜΟΥ ΕΝΕΝΗΚΟΣΤΟΥ ΕΝΑΚΟΣΙΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΣΤΟΥ, ΙΝΔΙΚΤ. ΣΤ'

Πριν ή άπονείμω αυτό Παναγιώτατε δύο λέξεις θά εΐπω. Ό Αύγουστος Βασιλεύς 
καί Αύτοκράτωρ ’Ιωάννης ό Τσιμισκής έδωσεν είς τό "Αγιον Όρος διάταγμα κατα- 
στρωθέν έπί δέρματος τράγου. Τό διάταγμα τούτο φέρει τήν έπωνυμίαν ό Τράγος. 
Ημείς έθεωρήσαμεν τί τό ϊσχυρότερον τού αύτοκρατορικοΰ Τράγου νά ποιήσωμεν. 
Διετυπώσαμεν αυτό έπί δέρματος Λύκου, τό όποιον είναι άκριβώτερον καί καλύτερον 
καί στερεώτερον καί συμβολικώτερον. Πρέπει νά έχετε καί ένα λύκον έκει. Καί παρα- 
καλοΰμεν έφεξής νά τό χαρακτηρίζετε «ό Λύκος», καί όποιος θέλει νά τό έπισκέ- 
πτεται νά λέγη «ό Λύκος», τόν όποιον ή Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών έχάρισεν 
είς τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον.

Ή αντιφώνηση τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχη

«Έντιμολογιώτατε κύριε Πρόεδρε τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 
’Αγαπητοί κύριοι σύμβουλοι καί συνεργάται,
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Ή ήμετέρα Μετριότης αίσθανόμεθα Ιδιαιτέραν χαράν έπισκεπτόμενοι τό Ίδρυμα 
τούτο της επιπόνου καί επιμόνου σπουδής των άφορώντων είς τόν Ιστορικόν καί γεω
γραφικόν χώρον τής Μακεδονίας. Έκφράζομεν τόν θαυμασμόν ημών διά τό έπιτε- 
λούμενον έργον, τοϋ οποίου ή έκ του πλησίον γνώσις εκπλήσσει, όσον καί αν εξ άκοής 
εΐχομεν πληροφορηθή τά περί αυτού.

Μετά μεγάλης συγκινήσεως παραλαμβάνομεν παρά τής σπουδαιότατον έργον 
έπιτελοΰσης Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών τό άπονεμηθέν τή ήμετέρμ Μετριό- 
τητι χρυσοΰν μετάλλιον καί τιμητικόν δίπλωμα επί περγαμηνής. Τό μετάλλιον καί τόν 
Λύκον. Έκφράζομεν τάς θερμάς ημών ευχαριστίας διά την έξόχως τιμητικήν ταύτην 
διάκρισιν, ή όποια εκφράζει τόν βαθύν σεβασμόν υμών πρός τήν Μητέρα Αγίαν τού 
Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν καί τόν θεσμόν τού Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τό 
μετάλλιον καί δίπλωμα τούτο αποτελούν ένα εμφανή κρίκον τού αοράτου, άλλ’ 
ίσχυροτάτου συνδέσμου, ό όποιος ΰφίσταται μεταξύ τού Οικουμενικού Πατριαρ
χείου καί τής Μακεδονίας, είς ον άνεφέρθη έπιτυχώς ό προλαλήσας Έντιμολογιώτα- 
τος Πρόεδρος τής Εταιρείας υμών. Θά άποτελή δέ δι’ ήμας καί μίαν συνεχή ύπό- 
μνησιν τών φιλαλλήλων αισθημάτων μεταξύ ημών καί ύμών, καί τών άλληλεγγύων 
αισθημάτων, ίσως δέ καί θά δίδη είς τόν εξ ημών, τών άγαπωμένων φίλων, έκάστοτε 
έμπερίστατον τήν δυνατότητα όπως βλέπη άμφιδρόμως τό τού ’Αποστόλου Παύλου 
όνειρον, άκούων όχι μόνον τό «διαβάς είς Μακεδονίαν βοήθησον ήμίν», αλλά καί τό 
«διαβάς έκ Μακεδονίας βοήθησον ήμίν».

Ή Εταιρεία, άλλωστε, Μακεδονικών Σπουδών είναι εύφήμως γνωστή διά τήν 
πολυσχιδή καθαρώς επιστημονικήν δράσιν καί τήν προσφοράν αυτής είς τήν μελέτην 
καί βαθυτέραν γνώσιν τών διαβιούντων είς τήν Μακεδονίαν καί είς τήν ιστορίαν 
αυτών. Διότι ή Μακεδονία, ώς γεωγραφική περιοχή τού εύρυτέρου χώρου είς ον 
κατφκουν καί έδραστηριοποιοΰντο τά διάφορα ελληνικά φύλα τής άρχαιότητος, 
είναι άπό άρχαιοτάτων χρόνων παρούσα είς τήν ιστορίαν καί δή καί πρό, βεβαίως, τού 
Μεγάλου ’Αλεξάνδρου καί μετ’ αυτόν, καί έπί Βυζαντίου καί μέχρι σήμερον, ώστε ή 
σπουδή αυτής νά είναι πολλαχώς διδακτική καί ώφέλιμος. Μάλιστα μετά τήν 'Οθω
μανικήν κατάκτησιν οί εκχριστιανισμένοι λαοί τής Βαλκανικής, τεθέντες υπό τήν 
πνευματικήν προστασίαν τού Οικουμενικού Θρόνου καί άποτελέσαντες τό Ρουμ- 
Μιλλετί τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήσθάνθησαν ηνωμένοι εν τή χριστιανική 
αύτών πίστει, άντιτιθεμένη πρός τήν ίσλαμικήν πίστιν τής αύτοκρατορικής εξουσίας, 
καί ολίγου δειν θά ήνοΰντο εν Χριστώ, τούθ’ όπερ βεβαίως δέν θά κατήργει τήν φυλε
τικήν ίδιοπροσωπείαν αύτών, άλλά θά ένέτασσεν αυτήν είς τήν προσήκουσαν 
ύποδεεστέραν θέσιν τών διαφορών ανευ έσχατολογικής σημασίας έν Χριστφ, όπου 
ούκ ένι ’Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, ελεύθερος.

Ή ιστορική έξέλιξις καί ή έξαρσις τών εθνικών ιδιαιτεροτήτων έφερεν άτυχώς 
τούς έν Χριστώ αδελφούς λαούς τής Βαλκανικής είς όξυτάτας πολεμικός καί φυλε
τικός συγκρούσεις, πολλαί τών όποιων διεδραματίσθησαν είς τήν Μακεδονίαν, καί 
τών όποιων τόν αντίκτυπον ζώμεν έως σήμερον. Επειδή ή άληθής γνώσις πάντοτε 
έλευθερώνει άπό προκαταλήψεις καί πεπλανημένας παραδοχάς, αί όποίαι σχεδόν 
πάντοτε εύρίσκονται όπισθεν τών συγκρούσεων, πιστεύομεν ότι τό έργον τής Εται
ρείας Μακεδονικών Σπουδών είναι όχι μόνον μία προσφορά είς τήν γνώσιν άλλά καί 
μία ούσιαστική προσφορά είς τήν ειρήνην. Εύχόμεθα όπως εύοδώνται οί σκοποί 
αυτής έπ’ άγαθφ τής έν τή Βαλκανική ειρήνης καί τής παγκοσμίου, ή όποια πολλάκις 
κινδυνεύει άπό τοπικάς συγκρούσεις.

Είς όλους υμάς, τούς έπιτελούντας τό ηράκλειον τούτο έργον άξίζει δίκαιος
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έπαινος. Συγχαίρομεν ΰμΐν επί τούτω καί έπιδαψιλεύομεν ύμΐν όλόθυμον τήν πατρι
κήν καί πατριαρχικήν ημών ευλογίαν καί ευχήν, δεόμενοι τοΰ Κυρίου όπως διαφυ- 
λάσαη υμάς υγιείς καί αποδοτικούς καί όπως φωτίζη υμάς διά τοΰ 'Αγίου Πνεύματός 
Του, ώστε νά αποβαίνετε είρηνοποιοί γνώσται καί διάκονοι τής αλήθειας, ή όποια 
πράγματι ελευθερώνει από τάς ψυχικάς έμπλοκάς.

Ιδιαιτέρως συγχαίρομεν τώ Έντιμολογιωτάτφ καί φιλτάτιρ Προέδρω τής Εται
ρείας Καθηγητή κυρίω Κωνσταντίνφ Βαβούσκιρ, Άρχοντι Μεγάλφ Χαρτοφύλακι τής 
καθ’ ημάς 'Αγίας τοΰ Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας καί σοφώ πανεπιστημιακή) δι- 
δασκάλω καί ότρηρώ συγγράφει, διά τό πολυδιάστατον έργον καί τήν μακροχρόνιον 
προσφοράν αυτού είς τήν Μακεδονίαν, τά Γράμματα, τήν Εκκλησίαν, τήν κοινωνίαν, 
τό Έθνος, καί έπικαλούμεθα επ’ αυτόν πανοικί τήν χάριν καί τήν ευλογίαν τοΰ Θεού, 
ήτις εΐη καί μετά πάντων υμών, τών προφρόνως ένταΰθα είς ύπάντησιν ημών συνα- 
χθέντων, αδελφοί καί τέκνα εν Κυρίω λίαν ήμίν αγαπητά.

Έπιθυμοΰμεν νά προσθέσωμεν τά ιδιαίτερα συγχαρητήρια καί τήν ευαρέσκειαν 
ημών είς τόν Έντιμολογιώτατον κύριον Πρόεδρον τής Εταιρείας δι’ όσα πρό ολίγου 
είπε περί καί ύπέρ τών δικαίων καί τών ιστορικών προνομιών τής Μητρός Αγίας τοΰ 
Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, δίκαια καί προνομίας διά τά όποια καί διά τάς όποιας 
ύπερεμάχησε καί ΰπερμαχεΐ άπό πολλών ήδη ετών δίδων μαρτυρίαν καί ιστορικήν καί 
επιστημονικήν τεκμηρίωσιν περί αυτών, έτι δέ περισσότερον συγχαίρομεν διά τήν 
άψογον καί άπταιστον εκκλησιαστικήν καθαρεύουσαν ελληνικήν γλώσσαν, είς τήν 
οποίαν διετύπωσε τάς απόψεις του».



426 Σύμμεικτα

Τώ Έντιμολογιωτάτω κυρίω Κωνσταντίνα) Βαβούσκω, "Αρχοντι Μ. 
Χαρτοφύλακι τής καθ ’ ημάς 'Αγίας τοΰ Χρίστου Μεγάλης ’Εκκλησίας, 
Προέδρφ τής 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Όμοτίμφ Καθηγητή 
Πανεπιστημίου, τέκνφ τής ημών Μετριότητος έν Κυρίω άγαπητώ, χάριν 
καί ειρήνην παρά Θεοΰ.

Έπανακάμψαντες είς τήν έν Φαναρίφ Ίεράν Καθέδραν ημών έκ 
τής έπισήμου ημών έπισκέψεως είς τήν άγιοβάδιστον πάλιν τής 
Θεσσαλονίκης, μετά πολλής συγκινήσεως άναπολοΰμεν τάς 
άλησμονήτους ώρας, τάς όποιας διήλθομεν πλησίον υμών έν τή καθ 
ύμδς 'Εταιρεία κατά τήν έπίσκεψιν ήμών είς αυτήν.

’Ανεξίτηλοι παραμένουσιν είς τήν μνήμην ήμών ή μεθ' υμών 
πάντων έγκάρδιος συνάντησις, συνομιλία καί συναναστροφή, οι 
πρόφρονες καί εύγενεΐς λόγοι τούς όποιους άπηυθύνατε πρός τήν 
ήμετέραν Μετριότητα καί υπέρ τής Μητρός ’Εκκλησίας, ής τά 
άπαράγραπτα δίκαια καί τάς προνομίας πολλάκις μέχρι τοϋδε 
σθεναρώς ύπεστηρίξατε, ή έπιφυλαχθεΐσα είς ήμάς τιμητική ύποδοχή 
καί αί παρασχεθεΐσαι ήμιν καί τοις συνοδοις ήμών ποικίλοι 
περιποιήσεις καί φιλοφρονήσεις. Διά πάντα ταΰτα έκφράζομεν ύμΐν τάς 
άπό μέσης πατρικής καρδίας θερμάς ήμών καί τοΰ Οικουμενικού 
Πατριαρχείου ευχαριστίας.

Ταϊς εύχαριστίαις δέ καί ένθερμους έπάγομεν εύχάς καί 
προσευχάς όπως Κύριος ό Θεός έπευλογή ύμδς καί τά προσφιλή μέλη 
τής 'Εταιρείας ύμών καί χαρίζηται ύμιν ύγείαν καί μακροημέρευσιν 
είς έτη ότι πλεΐστα έν βίω είρηνικώ, άδιαταράκτω καί δημιουργικφ, 
όστις εϊη εύλογημένος δι’ ύμδς έν παντί έργω άγαθώ καί έπιστημονικώ.

Έπί δέ τούτοις, έπιδαψιλεύομεν ύμΐν, σύν τόϊς οίκείοις καί 
συνεργάταις ύμών, όλόθυμον 'τήν πατρικήν καί Πατριαρχικήν ήμών 
εύλογίαν καί εύχήν όπως διάγητε πάντοτε ύπό τήν κραταιάν σκέπην 
καί προστασίαν τοΰ Θεοΰ καί έπικαλούμεθα έφ ’ ύμδς τήν χάριν καί τό 
άπειρον Αύτοΰ έλεος.

Ή εύχαριστήρια επιστολή τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίον 
γιά τήν εγκάρδια ύποδοχή του στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.
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