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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΧΡΙΔΑ
Χριστιανική Μακεδονία: Θεσσαλονίκη-Άχρίδα 34α Δημήτρια 9-11 Δεκ. 1999

Τό Α.Π.Θ., ό Δήμος Θεσσαλονίκης καί τό "Ιδρυμα Εθνικού καί Θρησκευτικού 
Προβληματισμού στά πλαίσια των Δημητρίων 1999 οργάνωσαν επιστημονικό συμπό
σιο στό Α.Π.Θ. μέ θέμα τήν Θεσσαλονίκη καί τήν ’Αχρίδα, δύο εξαίρετων πνευματι
κών κέντρων τής βυζαντινής καί υστεροβυζαντινής περιόδου. Ό καθηγ. κ. Άθ. Άγ- 
γελόπουλος στήν πρσφώνησή του εξήγησε τούς λόγους πού οδήγησαν στήν σύγκληση 
τού παρόντος συνεδρίου, τό όποιο χαιρέτησαν ό Πρύτανης τού Α.Π.Θ. κ. Μ. Παπα- 
δόπουλος καί ό Δήμαρχος κ. Β. Παπαγεωργόπουλος καί τόνισαν τήν σημασία του. Οί 
καθηγητές τού Α.Π.Θ. κ.κ. Άθ. Άγγελόπουλος καί Άθ. Ε. Καραθανάσης παρουσία
σαν τούς A ' - Β ' τόμους γιά τά Ιερά Προσκυνήματα - Προπύργια τής ’Ορθοδοξίας, Α
θήνα 1998-1999 καί τό έργο τού καθηγ. κ. Ν. Μουτσοπούλου, Ή Βασιλική τον Αγίου 
’Αχίλλειου στήν Πρέσπα, έκδ. Παρατηρητής, 1999.

Οί ανακοινώσεις, ώσαύτως, παρουσίασαν εξαιρετικό ενδιαφέρον, έφ’ όσον πα- 
ρουσιάσθηκαν νέες ειδήσεις πού άφοροΰσαν στήν ιστορία καί τήν τέχνη τής βυ
ζαντινής αυτής πόλεως. Πρώτος εισηγητής ό ύπογραφόμενος πού μίλησε γιά δύο 
στιγμιότυπα τής ιστορίας τής πόλεως· τό πρώτο αφορούσε στήν δράση τής Παπικής 
Προπαγάνδας κατά τά μέσα τού 17ου αί. στήν πόλη μέσω Ελλήνων καί Δυτικών 
αποφοίτων καί στελεχών τού Παπικού Κολλεγίου τού Αγίου Αθανασίου τής Ρώμης· 
τό δεύτερο παρουσίαζε τίς ενέργειες τού μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, καί έπειτα 
Οικουμενικού Πατριάρχου ’Ιωακείμ, ό όποιος τό 1874 προσπαθούσε απεγνωσμένα νά 
προστατεύσει τίς εκκλησίες τών Ελλήνων πού κινδύνευαν νά άρπαγοΰν άπό τούς 
Βουλγάρους. Ό επίτιμος Πρόεδρος τού Άρείου Πάγου κ. Βασ. Κόκκινος μίλησε γιά 
τά ιστορικά τών γειτονικών πόλεων Μοναστηριού καί Κρουσόβου καί γιά τίς προσω
πικότητες τής νομικής επιστήμης πού κατάγονταν άπό αυτές, όπως ό Ίω. Σόντης, ό 
Άλέξ. Σβώλος, ό Κ. Βαβοΰσκος· ό κ. Βαβοΰσκος, σέ παρέμβασή του, πού αφορούσε 
στήν νομική προσωπογραφία τής Άνω Μακεδονίας υπενθύμισε τήν καταγωγή άπό 
εκείνα τά μέρη τού πρώτου αντιπροέδρου τού Συμβουλίου ’Επικράτειας Φιλώτα Πα- 
παγεωργίου, τού Ποτλή, τού φιλολόγου καί πρυτάνεως τού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Ίω. Πανταζίδου. Ή καθηγήτρια τού Α.Π.Θ., βυζαντινολόγος κ. Αλκμήνη Σταυρίδου- 
Ζαφράκα εξέτασε τήν δράση τού διαπρεπούς ιεράρχου καί νομικού Δημ. Χωματινοΰ 
στήν Αχρίδα (13ος αί.), αλλά καί τίς αντιδράσεις τού Οικουμενικού Πατριαρχείου 
καί τού διοικητοΰ τής Θεσσαλονίκης, συνεργαζομένου μέ τόν δεσπότη τής ’Ηπείρου 
Θεόδωρο Δούκα, πού κατηγορούσαν τόν Χωματινό ώς άντικανονικώς πράττοντα. Ό 
ομότιμος καθηγητής τού Α.Π.Θ. κ. Γεώργ. Στογιόγλου παρουσίασε τήν διαμάχη Ναου- 
σαίων, κληρικών καί λαϊκών, πού ξέσπασε τίς πρώτες δεκαετίες τού 18ου αί. άπό τήν 
έπιθυμία μερίδος Ναουσαίων νά έντάξουν τήν πόλη τους στήν άρχιεπισκοπή Άχρίδος. 
Ό έπίκ. καθηγητής τού Α.Π.Θ. κ. Μιχ. Τρίτος εξέτασε τήν προσωπικότητα τού άρχιε- 
πιοκόπου Αχριδών Ίωάσαφ, ό όποιος στίς πρώτες δεκαετίες τού 18ου αί. άσχολήθη- 
κε δραστηρίως μέ θέματα παιδείας τής περιοχής του, τά όποια ό κ. Τρίτος συνεδύασε 
μέ τήν Ακαδημία τής Μοσχοπόλεως καί τό τυπογραφείο της· ό ίδιος εισηγητής 
υπενθύμισε τίς σχέσεις τού Ίωάσαφ μέ τούς Δυτικούς πού στόχευαν στήν άποτίναξη 
τού τουρκικού ζυγού. Ό ιστορικός κ. Γεώργ. Τουσίμης άνέλυσε τό συναξάρι τού 
νεομάρτυρος άρχιεπισκόπου Αχριδών Βαρλαάμ πού μαρτύρησε στά Βελεσσά τό 
1595 καί κατέστη γνωστό άπό τόν Ουκρανό μοναχό Βισάνσκυ. Ό ομότιμος καθηγητής 
τού Α.Π.Θ. σλαβολόγος κ. Άντ.-Αίμ. Ταχιάος αιτιολόγησε τήν έπανίδρυση τής άρ-
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χιεπισκοπής Άχρίδος από τόν Βασίλειο Βουλγαροκτόνο τό 1018 έξαιτίας τής επιθυ
μίας του νά καθησυχάσει, όπως καί έγινε, τούς ήττημένους Βουλγάρους. Ήταν πράγ
ματι, σημείωσε ό κ. Ταχιάος, μία ειρηνική περίοδος έλληνοσλαβικής συμβιώσεως.

Ό καθηγητής τής Ί. Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης κ. Βασ. Σταυρίδης έπε- 
σήμανε τήν σπουδαιότητα των πατριαρχικών εγγράφων πού έξέδωσε ό Καλλίνικος 
Δελικάνης καί τά όποια άναφέρονται στήν επισκοπή ’Αχριδών καί τά όποια αποτε
λούν πολύτιμη πηγή γιά τήν μελέτη τής Ιστορίας τής βυζαντινής αυτής πόλεως άπό 
τόν 16ο αί. καί εφεξής. Ό κ. Ν. Δόβας, Δρ. Θεολογίας, παρουσίασε τό Ιστορικό τών 
ελληνικών κωδίκων τής αρχιεπισκοπής Άχρίδος πού ταξίδευσαν από τήν ’Αχρίδα 
πρός τήν Λειψία, τήν Κωνσταντινούπολη, τήν Σόφια· εξέτασε, ώσαύτως, τό έργο τών 
Θεΐζετ, Srægarov, Χειμωνιού έπί τών κωδίκων αυτών καί ανακοίνωσε τόν εντοπισμό 
αποσπασμάτων άπό αντίγραφά τους. Ή καθηγ. τού Α.Π.Θ. κ. Δέσπω Άθ. Λιάλιου, 
εξετάζοντας τό έργο τού αρχιεπισκόπου Άχρίδος Θεοφυλάκτου, πρώην άρχιδιακό- 
νου τής Αγίας Σοφίας, έπεσήμανε τήν συγκαταβατικότητά του έναντι τών Δυτικών καί 
τήν βαθύτατη επίδραση πού ήσκησε στόν σοφό αυτόν ιεράρχη ό Πατριάρχης Μιχαήλ 
Κηρουλάριος. Ό καθηγητής τού Α.Π.Θ. κ. Χρ. Οικονόμου ασχολήθηκε καί αυτός μέ 
τόν Θεοφύλακτο ερευνώντας τήν μεθοδολογία του, τό ερμηνευτικό του έργο, τίς 
πηγές του επισημαίνοντας, παραλλήλως, τήν πνευματική ζωή τής Άχρίδος κατά τήν 
υπόψη περίοδο, έφ’ όσον, εικάζεται, ότι ό Θεοφύλακτος συνέθεσε μέγα τμήμα τού 
έργου του εκεί. Ό έπίκ. καθηγητής τού Δ. Π. Θράκης κ. Εύστ. Κεκρίδης έπεσήμανε 
τήν συμβολή τού Άναστ. Καβαλλιώτη στήν παιδευτική ανέλιξη τής Άχρίδος, στήν 
όποια, κατ’ αυτόν, μετέφερε τό πρόγραμμα τής Ακαδημίας τής Μοσχοπόλεως καί 
αυτό τού διδασκάλου του Ευγενίου Βουλγάρεως. Ή κ. Σοφία Τάχου-Ήλιάδου καί ό 
Ιστορικός ερευνητής κ. Ίω. Άδάμου παρουσίασαν κοινή άνακοίνωση, θέμα τής 
όποιας ήταν ή παιδεία στήν Αχρίδα καί τήν ευρύτερη περιοχή της· έπεσήμαναν τό 
ενδιαφέρον τού αρχιεπισκόπου της Ζωσιμά γιά τήν άνέλιξή της περί τά τέλη τού Που 
ai., τήν ίδρυση σχολείου τήν ίδια εποχή στό Βαρόσι ή στήν άνω βλαχική συνοικία, 
άλλά καί τήν κατοπινή εκπαιδευτική δραστηριότητα τού Μαργαρίτη Δήμιτσα καί τού 
άρχιεπισκόπου Μελετίου, όπως καί αυτή τού Πηχεών πού άνακόπτεται, δυστυχώς, 
άπό τίς ασχήμιες τών έξαρχικών, τών ρουμανιζόντων καί τών Σέρβων περί τό 1860. Ό 
επιστημονικός συνεργάτης τής Ε.Μ.Σ. κ. Ίω. Μπάκας παρουσίασε ένα πανόραμα τής 
ελληνικής παιδείας στήν Αχρίδα καί τήν ευρύτερη περιοχή της στά τέλη τού 19ου αί. 
καί αρχές τού 20ού αί. Γιά τήν άνθιση τής παιδείας φρόντισαν, όσο μπορούσε, τό 
ελληνικό κράτος, ό Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, ό 
Φιλολογικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης· τήν ανάπτυξη τής έλληνικής παιδείας άνέ- 
κοψε, περί τό 1880, ή δράση τών έξαρχικών καί ρουμανιζόντων. Ό αυτός εισηγητής 
ομίλησε, έπίσης, γιά τήν ελληνική παιδεία στήν γειτονική Ρέσνα, τό Γκόπεσι, τή 
Μηλόβιστα καί τό Κρούσοβο. Ό κ. Βασ. Κουκουσάς, Δρ. Θεολογίας έκαμε λόγο γιά 
τήν παρεμβολή τής άρχιεπισκοπής Άχρίδος στήν μητρόπολη ’Ιταλίας κατά τόν 16ο 
αί., όπου ήσαν έγκατεστημένοι Έλληνοαλβανοί καί Έλληνοϊταλοί καί όπου τρεις μη
τροπολίτες ’Ιταλίας χειροτονήθηκαν άπό τόν Άχρίδος μέ άνοχή τού Βατικανού. Ή 
μητρόπολη ’Ιταλίας έκτεινόταν τότε στήν Άπουλία, Καλαβρία, Σικελία. Ό κ. Γ. Τσό- 
τσος, τοπογράφος-μηχανικός, ομίλησε γιά τήν τυπολογία τών παραδοσιακών οικι
σμών τής Άχρίδος τονίζοντας τίς έπιδράσεις τής βυζαντινής οχυρωματικής τεχνικής 
στόν αστικό χαρακτήρα τής πόλεως- μέ τήν προβολή διαφανειών ό κ. Γ. Τσότσος 
έδειξε τόν κοινό χαρακτήρα ορισμένων χαρακτηριστικών μέ τό διπλό σαχνισί καί 
άλλα χαρακτηριστικά τής μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής. Άντιθέτως, είπε, στό Mo-
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ναατήρι, όπως καί στην Θεσσαλονίκη ("Ανω Πόλη) καί τό Κρούσοβο έπεκράτησε ό 
κλασσικισμός καί ό έκλεκτισμός. Ό 'ιστορικός τής Τέχνης κ. Εύ. Κυριακούδης έδειξε 
τίς επιδράσεις Θεσσαλονικέων ζωγράφων τού 12ου αί. στούς ναούς τής Άχρίδος 
('Αγία Σοφία) μέ πρωτοβουλία τού άρχιεπισκόπου Άχρίδος Αεοντίου. ΟΙ ζωγράφοι 
αυτοί εργάσθηκαν στην Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης καί στην Παναγία Χαλκέων. Τό 
αυτό συνέβη καί κατά τόν 13ο αί. μέ την παρουσία στην ’Αχρίδα των περιωνύμων 
ζωγράφων τής Θεσσαλονίκης Μιχ. Άστραπά καί Ευτυχίου, πού είχαν προσκληθεί άπό 
τόν Κωνσταντινουπολίτη τοπάρχη Σγουρό. Στούς ναούς τής Άχρίδος έργάσθηκε καί 
ό θεσσαλονικεύς ζωγράφος Καλλιέργης.

Τό επιστημονικό αυτό συμπόσιο τό άφιερωμένο στην Αχρίδα έδειξε πόσα πολλά 
άκόμη απομένουν νά αντληθούν άπό αυτή τήν δεξαμενή τού πνεύματος πού συνιστά, 
εν τέλει, ή μελέτη τής ιστορίας της, σέ όλα τά επίπεδα. Τίς τρεις αυτές μέρες τού Συν
εδρίου άκούσθηκαν πράγματα καί νέες πληροφορίες καί δόθηκαν αφορμές όχι μόνον 
γιά μάς τούς παλαιότερους, άλλά καί γιά τούς νεωτέρους ερευνητές, γιατί αυτοί θά 
συνεχίσουν, αν τό θελήσουν, τό έργο αύτό. Καί είναι σημαντικό νά λεχθεί ότι στην πα
νηγυρική συνεδρία στήν αίθουσα Τελετών τού Α.Π.Θ. τονίσθηκε ή άνάγκη μιας συσ
τηματικότερης μελέτης τής Χριστιανικής Μακεδονίας γιά νά άναδειχθεΐ ή ιδιομορφία 
της στόν ελληνικό καί ευρωπαϊκό ορίζοντα ώς ένα σημείο πολιτιστικής άναφοράς 
τού Χριστιανικού Πολιτισμού. Οί άνακοινώσεις γύρω άπό τήν βυζαντινή Αχρίδα 
έδωσαν τήν ευκαιρία νά φανεί έναργέστερον ό χαρακτήρας αυτός σέ μία γραμμή πού 
γιά αιώνες συνέδεε τήν Θεσσαλονίκη καί τήν Αχρίδα.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
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