
  

  Μακεδονικά

   Τόμ. 30, Αρ. 1 (1996)

  

 

  

  Βυζαντινή Μακεδονία: ένα επιστημονικό
συμπόσιο στην Μελβούρνη της Αυστραλίας 

  Αθ. Ε. Καραθανάσης   

  doi: 10.12681/makedonika.250 

 

  

  Copyright © 2014, Αθ. Ε. Καραθανάσης 

  

Άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
Καραθανάσης Α. Ε. (1996). Βυζαντινή Μακεδονία: ένα επιστημονικό συμπόσιο στην Μελβούρνη της Αυστραλίας. 
Μακεδονικά, 30(1), 329–335. https://doi.org/10.12681/makedonika.250

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 22/05/2023 19:07:58



ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΗΝ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Τό Αυστραλιανό "Ιδρυμα Μακεδονικών Σπουδών οργάνωσε μέ απόλυτη επιτυ
χία άπό 10-17 Ιουλίου 1996 τό τρίτο διεθνές επιστημονικό συμπόσιο πού είχε ώς 
θέμα του τήν Βυζαντινή Μακεδονία. Είχαν προηγηθεΐ δύο ενδιαφέροντα επιστημο
νικά συμπόσια τό 1988 καί τό 1992 πού είχαν, καί πάλι, ώς γενικό θέμα τους τήν 
Μακεδονία. Στό φετινό συμπόσιο παρουσίασαν ισάριθμες ανακοινώσεις είκοσι πέντε 
Έλληνες καί δώδεκα ξένοι πανεπιστημιακοί. Διακεκριμένοι Έλληνες καί ξένοι βυ- 
ζαντινολόγοι αποτελούσαν τήν επιστημονική οργανωτική επιτροπή, ενώ τήν γραμμα
τειακή στήριξη άποτελούσαν γνωστά μέλη τής έλληνικής παροικίας τής Μελβούρνης 
μέ επικεφαλής τόν οργανωτή τού Συμποσίου καί Πρόεδρο τού Αυστραλιανού 'Ιδρύ
ματος Μακεδονικών Σπουδών Δρ. ’Αναστάσιο Τάμη. Στήν οργάνωσή του συμμετεί
χαν, μέ ηθική καί υλική βοήθεια, ελληνικοί οργανισμοί, εφημερίδες, έπιχειρήσεις, 
μέσα μαζικής ενημερώσεως κλπ. τής όμογένειας τής Μελβούρνης. Οί εργασίες τού Συ
νεδρίου άρχισαν τήν Δευτέρα 10 Ιουλίου στήν μεγάλη αίθουσα Great Hall, τής Εθνι
κής Πινακοθήκης τής Victoria μέ χαιρετισμούς τού Δρ. Α. Τάμη καί τού "Ελληνα Πρε
σβευτή στήν Αυστραλία κ. Γ. Κωνσταντή. Στήν συνέχεια ό Αυστριακός άκαδημαϊκός 
καθηγητής κ. J. Koder μίλησε γιά τούς Μακεδόνες καί τήν Μακεδονία στήν Βυζαντινή 
περίοδο καί τόνισε ότι καθόλη τήν διάρκεια τής βυζαντινής αυτοκρατορίας τήν Μα
κεδονία κατοικούσαν γνήσιοι "Ελληνες Μακεδόνες. ’Ακολούθησε μουσικό κονσέρτο 
μέ τήν Θεσσαλονικιά πιανίστρια δ. Αίκατ. Άσσημή καί τήν ορχήστρα τού Σπ. Ράνδου.

Τήν Τρίτη 11 ’Ιουλίου οί εργασίες τού Συμποσίου συνεχίσθηκαν στό μεγάλο 
αμφιθέατρο τής ’Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου τής Μελβούρνης μέ πρώτη όμι- 
λήτρια τήν έπίκ. καθηγήτρια τού Α.Π.Θ. κ. Διον. Μισσίου πού άνέπτυξε τό θέμα Ό 
ρόλος τής Μακεδονίας στή βυζαντινή περίοδο· ή κ. Μισσίου έπεσήμανε ότι ιδιαίτερα 
κατά τήν ύστερη βυζαντινή περίοδο ή Μακεδονία ταυτίζεται μέ τήν βυζαντινή αυτο
κρατορία, Μακεδόνες αποτελούν τόν αύτοκρατορικό στρατό καί ένισχύεται ή ιδεο
λογική ταύτιση Μακεδόνων καί αυτοκρατορίας διά μέσου τού δημοφιλούς άναγνώ- 
σματος τής ζωής τού Μ. ’Αλεξάνδρου. ’Ακολούθως ό καθηγ. τού Α.Π.Θ. κ. Ίω. Ταρνα- 
νίδης παρουσίασε τούς Μακεδόνες κατά τήν βυζαντινή περίοδο. Ό ομιλητής σημείω
σε ότι οί βυζαντινοί συγγραφείς είναι σαφείς ονομάζοντας τούς κατοίκους τής Μα
κεδονίας Μακεδόνες, ενώ σέ καμία περίπτωση δέν ονομάζουν έτσι τούς κατά καιρούς 
κατερχομένους πρός τήν Μακεδονία Σλάβους επιδρομείς, μολονότι ορισμένοι έξ αυ
τών φαίνεται νά εγκαθίστανται καί μονίμως ("Αβαροι, Σλάβοι, Βούλγαροι κλπ.). Κατά 
τόν κ. Ταρνανίδη οί βυζαντινοί συγγραφείς χρησιμοποιούν τόν γεωγραφικό όρο Μα
κεδονία καί επισημαίνουν τήν ελληνική συνείδηση πού είχαν οί Μακεδόνες κατά τήν 
βυζαντινή περίοδο. Ό Dion Smythe, ιστορικός τού Kings College, μίλησε γιά τούς Μα
κεδόνες τόν 11ο καί 12ο ai. στήν βυζαντινή ιστοριογραφία, καί έπεσήμανε τήν απή
χηση τού μυθιστορήματος τού Μ. ’Αλεξάνδρου στούς Μακεδόνες τής εποχής, ενώ ό κ. 
J. Koder έπανέλαβε ότι σύμφωνα μέ τις βυζαντινές πηγές ό όρος Μακεδονία εκτεινόταν 
ώς τήν Θράκη, τήν Ήπειρο καί τήν Θεσσαλία. Ό κ. Α. Schminck., τού Πανεπιστημίου
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τής Φραγκφούρτης, παρουσίασε τούς Αύτοκράτυρες τής Μακεδονικής Δυναστείας 
καί τήν Μακεδονία καί τήν σύνδεσή τους μέ τούς αρχαίους Μακεδόνες καί τόν Μ. 
’Αλέξανδρο καί τήν προβολή τής χώρας αύτής, μολονότι ό αρχηγέτης τής μακεδονι
κής δυναστείας ήταν άρμενικής καταγωγής. Ή καθηγήτρια τού Α.Π.Θ. κ. ’Αλκμήνη 
Σταυρίδου-Ζαφράκα ύπεστήριξε στήν εισήγησή της δτι τά θέματα, αυτές οί διοικητι
κές καί στρατιωτικές διαιρέσεις τής αυτοκρατορίας, θεσπίσθηκαν, όσον άφορά τήν 
Βαλκανική στά τέλη τού 7ου αί.: τό θέμα Θράκης στά 680-685, τό θέμα τής Ελλάδος 
μεταξύ 687-695 καί τό θέμα Κλεισούρας στά στενά τού Στρυμόνος τό 688. Ή Θεσσα
λονίκη υπαγόταν στό θέμα τού ’Ιλλυρικού- στά τέλη τού 8ου καί στίς αρχές τού 9ου ή 
Μακεδονία άποσπάσθηκε άπό τό θέμα τής Θράκης καί άπό αυτά τού Στρυμόνος καί 
τής Θεσσαλονίκης. Τότε εμφανίσθηκαν καί οί τίτλοι τού δουκός, τού καπετάνιου, 
τού στρατηγού τής Θεσσαλονίκης, τής Βερροίας, τού Στρυμόνος, τής Δρουγουβιτίας 
καί ’Εδέσσης. Τόν 11ο και 12ο αί. εμφανίσθηκαν νέα θέματα: αυτά τής Άχρίδος, τής 
Σερβίας, των Μογλενών, τής Κολωνείας, τής Στρούμιτζας, Ζαγορίων καί Μελενίκου. 
Σημειωτέον ότι ή εκκλησιαστική διοίκηση δέν ακολουθούσε πάντοτε τις πολιτικές 
διαιρέσεις τής Μακεδονίας.

Ή καθηγήτρια τού Πανεπιστημίου τού Μάντσεστερ κ. Rosemary Horris άνε- 
ζήτησε τις σχέσεις των αγιορειτών πατέρων μέ τούς γείτονές τους σ’ ο,τι άφορά τις 
σχέσεις ιδιοκτησίας γαιών κατά τόν 10ο καί 11ο αί.· ή όμιλήτρια έπεσήμανε τήν 
ανάπτυξη ιδιοκτησίας αγιορειτών στήν Μακεδονία καί τήν Θράκη, καί τίς συνέπειες 
πού είχε αύτή στίς σχέσεις τους μέ τίς γειτονικές αγροτικές κοινότητες καί μεμονω
μένα άτομα. ’Ακολούθως ή καθηγήτρια τού Α.Π.Θ. κ. Β. Νεράντζη-Βαρμάζη παρου
σίασε, μέ βάση τίς βυζαντινές πηγές, τήν κατάσταση πού επικρατούσε στήν Δυτική 
Μακεδονία κατά τόν 12ο καί 13ο αί. Οί βυζαντινοί άρχιεπίσκοποι Άχρίδος Θεο
φύλακτος (1089-1126) καί Δημ. Χωματιανός (1217-1235) άφησαν πολλές πλη
ροφορίες γιά τήν πλούσια άγροτική οικονομία τής περιοχής, πού ύπέστη πολλά πλή
γματα άπό τούς Φράγκους σταυροφόρους πού επέβαλαν βαριά φορολογία, άφαί- 
μαξαν, μέ αλλεπάλληλες βίαιες στρατολογήσεις, τήν περιοχή άπό τό άνθρώπινο δυνα
μικό της, άλλά καί δημιούργησαν νέες κοινωνικές τάξεις. Ή κ. Σ. Μανιάτη-Κοκκίνη, 
τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, παρουσίασε μία εικόνα των διεκδικήσεων εκκλησια
στικών καί λαϊκών στήν Βυζαντινή Μακεδονία άπό τόν 12ο-14ο αί. καί ύπεστήριξε 
ότι μεγάλο μέρος τού μακεδονικού χώρου βρισκόταν υπό τήν κατοχή εκκλησιαστικών 
εκπροσώπων, άλλά καί λαϊκών τής μέσης καί άνώτερης άστικής τάξης.

Σέ ειδική εκδήλωση ή καθηγήτρια τού Πανεπιστημίου τού Harvard κ. ’Αγγελική 
Λαΐου-Θωμαδάκη μίλησε μέ θέμα ή Θεσσαλονίκη καί ή Μακεδονία έπισημαίνοντας 
ότι ή πόλη τού Άγ. Δημητρίου υπήρξε τό πιό πολύτιμο οικονομικό καί εμπορικό κέ
ντρο τής αυτοκρατορίας, μέ σημαντική πολιτισμική κίνηση, τό κέντρο τής Βαλκα
νικής.

Ή δεύτερη ημέρα τού Συμποσίου (12 Ιουλίου) ήταν άφιερωμένη στήν ’Αρχαιο
λογία καί τήν ’Αρχιτεκτονική τής Μακεδονίας- πρώτος ομιλητής τής ημέρας αύτής 
ήταν ό καθηγητής τού Α.Π.Θ. κ. ’Αριστοτέλης Μέντζος πού παρουσίασε τήν ιστορία 
τής εκκλησιαστικής άρχιτεκτονικής κατά τήν πρώιμη βυζαντινή περίοδο στήν Πιερία 
καί τήν περιοχή της. Ό κ. Μέντζος παρουσίασε σειρά βυζαντινών εκκλησιών πού βρί
σκονται στό Δίο, στήν Πύδνα-Κίτρος καί τόνισε τήν άρτια οργανωμένη κοινωνική ζωή 
τής περιοχής κατά τόν 7ο αί. έπισημαίνοντας, παραλλήλως, μία ενδιαφέρουσα σειρά 
άρχιτεκτονικών άρχών καί σχεδίων πού χαρακτήριζαν τόν Ελληνικό Μεσαίωνα υπό 
τήν ελληνοχριστιανική προοπτική του. Ό καθηγ. τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Π.
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Βοκοτόπουλος (ή ανακοίνωσή του άναγνώσθηκε από τόν κ. Πλ. Θεοχαρίδη) μίλησε 
γιά τήν τυπολογία των βυζαντινών έκκλησιών τής μεσαιωνικής καί ϋστερης βυζα
ντινής περιόδου στήν Μακεδονία. Ό κ. Βοκοτόπουλος έξήτασε ποικίλους ναούς από 
τόν 8ο-15ο αί., τίς μεταλλαγές τους μες τόν χρόνο, τά χαρακτηριστικά τους (βασιλική, 
βασιλική μετά τρούλλου, τρίκογχοι, τετράκογχοι κλπ.), τά κέντρα όπου εμφανίσθη
καν, τόν ρόλο τής Κωνσταντινουπόλεως, τής Θεσσαλονίκης καί τού 'Αγίου Όρους ώς 
χώρων δημιουργίας καί τής έπιδράσεως πού ήσκησαν σέ γειτονικές χώρες, όπως ή 
Θεσσαλία, ή "Ηπειρος, ή Σερβία. Ή διευθύντρια τού Βυζαντινού Μουσείου Θεσσαλο
νίκης κ. Ευτυχία Νικολαΐδου-Κουρκουτίδου παρουσίασε τόν πλούτο τών πρώιμων 
χριστιανικών μωσαϊκών στήν Μακεδονία πού έδειχναν καί τήν άκμάζουσα κοινωνία 
τής Μακεδονίας καί τής Θεσσαλονίκης. Ή κ. Νικολαΐδου έπεσήμανε, ακόμη, ότι τά 
σωζόμενα μωσαϊκά στούς ναούς τής ’Αχειροποιήτου, τού 'Αγ. Γεωργίου (Rotonda), 
τού 'Αγ. Δημητρίου αποτελούν πολιτιστικούς θησαυρούς πρώτης τάξεως όχι μόνον 
γιά τήν Ελλάδα, αλλά καί γιά τόν παγκόσμιο πολιτισμό. Ή καθηγήτρια τού Α.Π.Θ. κ. 
Χρ. Μαυροπούλου-Τσιούμη παρουσίασε Εικονογραφίες τής Μακεδονίας κατά τήν 
μεσοβυζαντινή περίοδο: ψηφιδωτά καί τοιχογραφίες τού Άγ. Δημητρίου, τού Άγ. 
Γεωργίου, τής Αγίας Σοφίας, τής Παναγίας Χαλκέων, τής Περιστεράς άποδεικνύουν 
από τήν μιά μεριά τήν υψηλού επιπέδου αισθητική τών Μακεδόνων καί άπό τήν άλλη 
τήν ανθηρή οικονομική κατάστασή τους. Καί φυσικά τήν διάχυση τής αισθητικής 
αυτής στήν Βέρροια, τήν Καστοριά, τήν Πρέσπα. Ό Ιστορικός τής Τέχνης κ. Ε. Κυρια- 
κούδης μίλησε γιά τά μνημεία τής ζωγραφικής στήν Μακεδονία κατά τήν περίοδο τών 
Κυμνηνών επισημαίνοντας ότι τέτοια μνημεία ελάχιστα διασώθηκαν στήν Κωνσταντι
νούπολη, ένώ, άντιθέτως, πολλά διασώζονται στήν Θεσσαλονίκη, τήν Καστοριά, τήν 
Βέρροια, τό "Αγιον "Ορος, τήν Άνω Μακεδονία, τήν Σερβία καί τήν Βουλγαρία, πού 
είχαν άμεση σχέση μέ τήν Θεσσαλονίκη, πού ήταν πρώτης γραμμής καλλιτεχνικό κέ
ντρο. Ή Παλαιολόγειος περίοδος συνέχισε τήν περίοδο τών Κομνηνών καί έδωσε έξο
χα δείγματα ζωγραφικής ιδιαίτερα στήν Μακεδονία. Ό καθηγητής τού Πανεπιστη
μίου τών Τιράνων κ. Πύρρος Θώμος παρουσίασε, κατά τήν εισήγησή του, τά Βυζα
ντινά Μνημεία στήν Μ. Πρέσπα πού καλύπτουν τήν χρονική περίοδο άπό τόν 12ο- 14ο 
αί. Χαρακτηριστικό μνημείο αυτής τής περιόδου ό ναός τής Παρθένου στό νησάκι 
Maligrad καί άλλα δύο-τρία κτισμένα σέ φυσικά σπήλαια γύρω άπό τήν Πρέσπα καί 
δυσκόλως προσπελάσιμα. Τά μνημεία αύτά, κατά τόν κ. Θώμο, δέν παρουσιάζουν άπό 
αρχιτεκτονική άποψη ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι όμως πολύ σημαντικά άπό τήν άπο
ψη τών μωσαϊκών καί τών φορητών εικόνων, πού μέ τίς επιγραφές τους παρέχουν, πα- 
ραλλήλως, ενδιαφέρουσες πληροφορίες γιά κοσμικές καί εκκλησιαστικές προσωπι
κότητες τής περιόδου. Ό Σέρβος καθηγητής κ. G. Subotió ασχολήθηκε μέ τά δύο με
γάλα κέντρα τής βυζαντινής ζωγραφικής στήν Μακεδονία: τήν ’Αχρίδα καί τήν Καστο
ριά. Ή ’Αχρίδα, ή αρχιεπισκοπή Πρώτης Ίουστινιανής, άπετέλεσε αντικείμενο εξαίρε
του ενδιαφέροντος γιά τήν βυζαντινή αυτοκρατορία, γι’ αυτό καί στάλθηκαν έκεΐ έξέ- 
χοντες εκκλησιαστικοί άνδρες πού επηρέασαν μέ τήν ζωή καί τό έργο τήν κοινωνική 
καί πνευματική ζωή τής περιοχής· σημειωτέον ότι ή επίδραση αύτή έπηρέασε όχι 
μόνον τό ελληνικό, άλλά καί τό σλαβικό στοιχείο. Γνήσια έκφραση αυτής τής ακμής ό 
ναός τής Αγίας Σοφίας, πού κτίσθηκε άπό Κωνσταντινοπολϊτες ή Θεσσαλονικεις 
μαΐστορες (μέσα 11ου αί.). Στόν ίδιο ναό προσετέθησαν καί άλλα κτίσματα (πύργοι, 
νάρθηκες κλπ.). Στήν Ιδια εποχή κτίσθηκε καί ή μονή τού 'Αγίου Κλήμεντος καί 
πλουτίσθηκε μέ δωρεές τού σεβαστοκράτορος Ίσαακίου Δούκα. Σημαντική ήταν καί 
ή επίδραση πού άσκησε στήν ’Αχρίδα, δημιουργώντας μάλιστα καί τοπική σχολή, ό
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Ίω. Θεριανός πού έπέζησε καί στις επόμενες δεκαετίες. Ό καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. 
Κ. Χαραλαμπίδης παρουσίασε στρατιωτικούς άγιους τής μεσυβνζαντινής καί υστερο
βυζαντινής αγιογραφίας στήν Μακεδονία, όπως οί άγιοι Γεώργιος, Δημήτριος, Θεό
δωρος, Νέστωρ, Μερκούριος, Μηνάς καί Προκόπιος, πού ένέπνευσαν τούς βυζαντι
νούς ζωγράφους, πού τούς θεώρησαν προστάτες τής αυτοκρατορίας, φύλακες τής 
ακεραιότητάς της καί τής πνευματικής κληρονομιάς της, αποδίδοντας, με την εικονο
γράφησή τους, τήν τιμή καί τόν σεβασμό τού χριστιανικού λαού. Ό κ. Θεοχ. Παζαράς, 
καθηγητής τού Α.Π.Θ., ασχολήθηκε μέ τήν γλυπτική στήν Μακεδονία κατά τήν μέση 
καί ύστερη βυζαντινή περίοδο. Πρόκειται, κυρίως, γιά διακοσμητικά μοτίβα (γεωμε
τρικά σχήματα, κύκλοι, ροζέτες, σταυροί κλπ.) πού άπαντώνται στό Πρωτάτον τού 
Άγ. Όρους, στό Βατοπέδι, στή Ξενοφώντος, στήν Παναγία Χαλκέων, στούς 'Αγίους 
’Αναργύρους τής Καστοριάς. Κατά τήν Παλαιολόγειο εποχή, σημείωσε ό κ. Παζαράς, 
έχουμε μία έξαρση τής βυζαντινής γλυπτικής πού παρουσιάζει ποικίλες εναλλαγές σέ 
θέματα, τεχνικές, υλικά, επίκεντρο των όποιων υπήρξε ή Θεσσαλονίκη μέ τούς τεχνί
τες της. ’Ακολούθησε ή κεντρική διάλεξη-είσήγηση τής ημέρας άπό τόν καθηγητή τού 
Πανεπιστημίου Ίωαννίνων κ. Ε. Χρυσό πού παρουσίασε τό πρόγραμμα ΣΟΦΙΑ: Μία 
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη τής Βυζαντινής Ιστορίας καί Τέχνης γιά έκπαιδευτική 
χρήση.

Τήν τρίτη ημέρα τού Συμποσίου (13 ’Ιουλίου) ό Έλληνοαυστραλός ερευνητής κ. 
Παν. Παναγιωτίδης παρουσίασε σειρά βυζαντινών καί μεταβυζαντινών μουσικών χει
ρογράφων τού Άγ. Όρους καί έκαμε λόγο γιά τήν σπουδαιότητά τους στήν σύγχρονη 
έρευνα. Ό Δρ. Παντελεήμων Τσορμπατζόγλου μίλησε γιά τήν «Μεγαλόπολη» Θεσ
σαλονίκη, όπως αυτή παρουσιάζεται στά αγιολογικά καί ιστορικά κείμενα τής μεσυ- 
βυζαντινής περιόδου. Έτσι ό ομιλητής, μέ βάση τόν πλούτο των αγιολογικών κειμέ
νων, παρουσίασε μιάν εικόνα τής Θεσσαλονίκης κατά τόν 7ο καί 8ο αί. διαφωτί
ζοντας, τοιουτοτρόπως, πολλές πτυχές τής κοινωνικής, πολιτιστικής καί καθημερινής 
ζωής της πού πέρασαν απαρατήρητες άπό τούς χρονικογράφους τής Κωνσταντινου
πόλεως. Ό κ. W. Liebeschuetz, τού Πανεπιστημίου τού Nottingham, ασχολήθηκε μέ τήν 
Κοινοτική διοίκηση τοϋ ύστερου Βυζαντίου καί ειδικότερα μέ τήν Θεσσαλονίκη, ενώ 
ή καθηγήτρια κ. ’Αγγελική Λάιου μέ τήν Οικονομία τής Βυζαντινής Μακεδονίας κατά 
τήν παλαιολόγεια περίοδο καί έπεσήμανε ότι ως τά μέσα τού Μου αί. αυτή ήταν, κατά 
τό μάλλον ή ήττον, άρτια δομημένη, κατά βάση αγροτική, εμπορική καί βιοτεχνική. 
Άπό τά μέσα τού Μου αί. επέρχεται όξύτατη κρίση μέ άμεση συνέπεια τήν συγκέ
ντρωση τών πλουτοπαραγωγικών πηγών στούς ολίγους καί μέ εμφανείς τίς αντιδρά
σεις τών μικρομεσαίων. Ό καθηγητής τού Μετσοβείου Πολυτεχνείου κ. Γ. Λάββας 
άνεζήτησε τήν Σταθερότητα καί τήν 'Αλλαγή στήν αστική οικοδόμηση τής Βυζαντι
νής Μακεδονίας παρουσιάζοντας τύπους οικιών τής αρχαιότητας καί τού Βυζαντίου, 
προβαίνοντας στις άναγκαιες συγκρίσεις καί έπισημαίνοντας τήν αισθητή σημασία 
πού άπέδιδαν οί βυζαντινοί στήν αρχιτεκτονική επηρεασμένοι άπό τήν θρησκευτική 
οντολογία καί τήν πατερική αντίληψη περί χώρου, κενού, διαστήματος, σύμπαντος.

Ό καθηγητής τού Α.Π.Θ. κ. Θεόδωρος Κορρές παρουσίασε τίς προσπάθειες τών 
Άβαροσλάβων νά καταλάβουν τήν Θεσσαλονίκη καί τά θαύματα τοϋ Αγίου Δημη- 
τρίυυ■ οί επιδρομές αυτές, τόνισε ό ομιλητής, άρχίζουν άπό τά τέλη τού 6ου αί., όταν 
δηλ. οί Άβαροσλάβοι έπετέθησαν τό πρώτον κατά τής Θεσσαλονίκης (22 Σεπτ. 597) 
καί σταματούν στά χρόνια τού ’Ιουστινιανού πού τούς κατενίκησε καί μετέφερε σημα
ντικό μέρος τους στό θέμα τού Όφικίου τής Μ. Ασίας. Ό κ. Κορρές παρουσίασε, 
επίσης, κείμενα τών θαυμάτων τού Άγ. Δημητρίου, όπου περιγράφονται οί έπεμβά-
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σεις τού 'Αγίου γιά τήν σωτηρία τής Θεσσαλονίκης. Στήν εισήγησή του ό καθηγητής 
κ. Ε. Χρυσός ασχολήθηκε μέ τίς σλαβικές εγκαταστάσεις καί τήν βυζαντινή εξουσία 
στά Βαλκάνια κατά τον Μεσαίωνα καί εξέτασε τούς μηχανισμούς πού μεταχειρίσθηκε 
ή βυζαντινή αυτοκρατορία προκειμένου νά ελέγξει τίς εγκαταστάσεις αύτές τών Σλά
βων στά εδάφη της εφαρμόζοντας, κατά πρώτον, τόν θεσμό τής σκλαβηνίας πού άπε- 
τέλεσε μετά τά μέσα τού 8ου αί. μία οργανωμένη πολιτικο-εθνική ενότητα ύπό τόν 
έλεγχο τής κεντρικής εξουσίας. Ό καθηγ. τού Πανεπιστημίου τού Sydney κ. Μ. Jef
freys παρουσίασε τήν προσπάθεια τοϋ αϋτοκράτορος Μανουήλ Κομνηνυϋ νά δη
μιουργήσει ένα μακεδονικό στρατό στήν Ιδια τήν Μακεδονία, τήν Θράκη καί τήν Μι
κρά Άσία κατά τά πρότυπα τών ιπποτών. Μία άποψη, πού κατά τόν ομιλητή, πρέπει 
νά έπαναγνωσθει μέ βάση, πάντοτε, τίς βυζαντινές πηγές. Ή έρευνήτρια δ. "Αννα Κα- 
ραμανίδου μίλησε γιά τούς Άγιους τής Μακεδονίας σέ ερευνητικό πρόγραμμα τοϋ 
Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών τοϋ Α.Π.Θ: πρόκειται, είπε, γιά ένα φιλόδοξο πρό
γραμμα, ύπό τήν έποπτεία τοϋ καθηγητοϋ πατρός Θεοδώρου Ζήση, πού στοχεύει στήν 
παρουσίαση τού βίου καί τών έργων αγίων σχετιζομένων μέ τήν Μακεδονία καί πού θά 
βοηθήσει πολλούς επιστημονικούς τομείς (βυζαντινολογία, θεολογία, τέχνη, λαογρα
φία, ιστορία) μετά τήν ολοκλήρωσή του.

Στήν κεντρική διάλεξη-είσήγηση τής ημέρας ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου 
τής Πενσυλβανίας κ. Anthony Cutler μίλησε γιά τήν 'Ανταλλαγή Δώρων μεταξύ Βυ
ζαντινών καί Μουσουλμάνων κατά τόν 9ο-Ilo ai. καί τόνισε ότι οί ανταλλαγές αύτές, 
εκτός φυσικά έκείνων επί διπλωματικού επιπέδου, δείχνουν τήν επικοινωνία τών δύο 
ετεροδόξων γειτονικών λαών, τήν βούλησή τους γιά ειρήνη, τήν επιδίωξή τους νά προ
βάλουν τόν πολιτισμό τους καί, εν πάση περιπτώσει, παρέχουν μία πολύ διαφορετική 
εικόνα άπό εκείνη πού έχουμε διαμορφώσει περί έχθρικών σχέσεων μεταξύ των. Ό 
καθηγ. τοϋ Πανεπιστημίου τής Δυτ. Αύστραλίας κ. Norman Ashton παρουσίασε στήν 
εισήγησή του μία επιγραφή άπό τήν Κρήτη, όπου πολλές άναφορές στήν Θεσσαλονί
κη τής ρωμαϊκής περιόδου· παραλλήλως επιχείρησε νά εξηγήσει τήν λέξη άρχισυνά- 
γωγος πού περιέχεται στήν επιγραφή. ’Ακολούθως ό ελληνιστής κ. Ίω. Irmscher, τοϋ 
Πανεπιστημίου τοϋ Βερολίνου, μίλησε μέ θέμα τήν Μακεδονία άπό τήν άρχή ως τό 
τέλος τής 4ης Σταυροφορίας μέ βάση τίς παλαιότερες πηγές, εύρωπαϊκές καί ελλη
νικές, καί τόνισε ότι ή Μακεδονία ήταν ένα άναπόσπαστο τμήμα τής βυζαντινής αύτο- 
κρατορίας μέ άμεση συνείδηση τής παραδόσεως τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου. Τό θέμα τής 
είσηγήσεως τοϋ άρχιτέκτονος-άρχαιολόγου κ. Πλουτ. Θεοχαρίδη ήταν οί βυζαντινοί 
πύργοι τής Μακεδονίας- ό ομιλητής παρουσίασε σειρά σωζομένων πύργων ή ερειπίων 
τους, τήν άρχιτεκτονική τους, τήν ιστορική προοπτική τους, τήν χρησιμότητά τους, 
τήν καταγωγή τους, τά προσκτίσματα καί φυσικά τήν ’ιδιαιτερότητα τών πύργων τοϋ 
Αγίου Όρους.

Ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου τής Φραγκφούρτης κ. G. Podskalsky παρου
σίασε τούς άρχιεπισκόπους Άχρίδος Θεοφύλακτο καί Δημήτριο Χωματιανό καί τήν 
σημασία τους γιά τήν κοσμική καί εκκλησιαστική ιστορία τής Μακεδονίας. Ό ομι
λητής ανέλυσε τό ενδιαφέρον τους, όπως καί αυτό ένός άλλου διαδόχου τους τοϋ Κ. 
Καβάσιλα, γιά τήν εκκλησιαστική αυτονομία τής περιοχής, τόν ασίγαστο ζήλο τους 
γιά τήν πρόοδο τών άπαιδεύτων Σλάβων, τήν ειρηνική τοποθέτησή τους άπέναντι στήν 
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, τήν άντίθεση τοϋ Χωματιανοΰ απέναντι στήν άντικανο- 
νική αύτοκέφαλη σέρβική άρχιεπισκοπή, στήν συγγραφή κανόνων εκκλησιαστικού 
δικαίου άφορώντων στούς πληθυσμούς τής βυζαντινής Μακεδονίας. Ό καθηγ. τοϋ 
Πανεπιστημίου τής Ν. Ύερσέης π. Δημ. Κωνσταντέλος ασχολήθηκε μέ τήν κλασσική
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παιδεία καί κληρονομιά τον Θεοφυλάκτου, ’Αρχιεπισκόπου Άχρίδος, ενώ ό καθηγ. 
τού Α.Π.Θ. κ. Άθαν. Καραθανάσης μίλησε γιά την παρουσία του Φιλίππου, τού Μ. 
’Αλεξάνδρου καί τής Μακεδονίας στά έργα τών φιλοσόφων, των θεολόγων καί τών 
πολιτικών τής Παλαιολογείου περιόδου. Ό κ. Καραθανάσης έπεσήμανε ότι κατά την 
κρίσιμη αυτήν περίοδο οί βυζαντινοί λόγιοι, Ιδίως οί καταγόμενοι άπό την Θεσσαλο
νίκη, μνημόνευαν τούς δύο Μακεδόνες βασιλείς ώς παραδείγματα θάρρους, δυνά- 
μεως, δόξης καί καλοϋσαν άρχοντες καί λαό νά τούς μιμηθοΰν άνθισταμένους απένα
ντι στόν τουρκικό κίνδυνο. Ό καθηγ. τού Πανεπιστημίου ‘Ιωαννίνων κ. ’Απόστολος 
Καρπόζηλος μίλησε γιά την Μακεδονία όπως αυτή παρουσιάζεται στην επιστολογρα
φία τυϋ Μου al.· ό ομιλητής στηρίχθηκε ιδιαίτερα στό κείμενο τού Νικηφόρου Γρή
γορά, όπου περιγράφεται τό ταξίδι του ώς τά Σκόπια, κατά τό όποιο εντυπωσιάσθηκε 
άπό τήν καταστροφή τής υπαίθρου έξαιτίας τών επιδρομών. “Αλλες πηγές γιά τήν 
Μακεδονία τής εποχής οί επιστολές τού Ματθαίου Γαβαλά, τού Θωμά Μαγίστρου καί 
ή αλληλογραφία τού Μανουήλ Β ' Παλαιολόγου καί τού Δημ. Κυδώνη, άπό τήν όποια 
έχουμε πολλές πληροφορίες γιά τήν Θεσσαλονίκη τών ετών 1382-1387. Ό μουσικο- 
λόγος καθηγητής τού Α.Π.Θ. κ. Άντ. Άλυγιζάκης παρουσίασε τό φιλοσοφικό καί 
θεολογικό υπόβαθρο τής βυζαντινής μουσικής καί υπενθύμισε ότι ή Κωνσταντινού
πολη, ή Θεσσαλονίκη, τό “Αγιον Όρος άπετέλεσαν τίς εστίες τής μουσικής δημιουρ
γίας πού επηρέασε τόν δυτικό καί σλαβικό κόσμο. Κατά τόν ομιλητή ή βυζαντινή 
μουσική προβάλλει τήν διδασκαλία καί τήν γενική ιδέα τής Εκκλησίας μέσ’ άπό τήν 
ορθόδοξη θεολογία πού τήν προοπτική της δηλώνει τό σύστημα τών οκτώ ήχων στό 
βυζαντινό λειτουργικό τυπικό. Στοιχεία της τό μυστήριο τής όγδοης ημέρας, ή ’Ανά
σταση, ή αιωνιότητα, ή λύτρωση άπό τήν φθορά καί τόν θάνατο, ό θειος έρως.

Ό καθηγ. τού Πανεπιστημίου τής Δυτ. Αυστραλίας κ. John Melville Jones παρου
σίασε τό Τέλος τής Βυζαντινής Μακεδονίας καί έπεσήμανε τίς δυνατότητες πού είχε ή 
βυζαντινή αυτοκρατορία νά περισώσει τήν Μακεδονία μετά τήν ήττα τού Βαγιαζίτ 
στήν μάχη τής Άγκύρας τό 1402 άπό τόν Τιμούρ Λέγκ. “Ετσι, μέ βάση τίς πηγές, ό κ. 
Melville προχώρησε στήν εξέταση τών συνθηκών πού διαμορφώθηκαν στήν αυτοκρα
τορία καί πού οδήγησαν σταδιακά στήν άπώλεια τής Κασσανδρείας, τού Πλαταμώ- 
νος, τής Ίερισσού, τής Χριστουπόλεως (1425) καί τέλος τής Θεσσαλονίκης τό 1430. 
Ό καθηγ. κ. Γ. Καναράκης παρουσίασε τίς πολλές καί ποικίλες επιδράσεις τού Βυζα
ντίου στήν Φιλολογία, τήν τέχνη, τήν αρχιτεκτονική τής σύγχρονης Αυστραλίας. Ή 
καθηγήτρια τού Α.Π.Θ. κ. Μάρθα Γρηγορίου-Ίωαννίδου άσχολήθηκε μέ τήν έκφραση 
«ή καθ’ ημάς γλώσσα», πού άπαντάται στά θαύματα τού Άγιου Δημητρίου καί πού 
φυσικά σημαίνει τήν ελληνική καί μόνον καί, ώς εκ τούτου, πρέπει νά άπορριφθεΐ ή 
εικασία γιά ύπαρξη ιδιαίτερης διαλέκτου τής Θεσσαλονίκης. Αφορμή γιά τό σχόλιο 
αυτό έδωσε μία άναφορά τών κειμένων τών θαυμάτων τού Άγ. Δημητρίου ότι ό 
Μαύρος, ύπαρχηγός τών σκλάβων τού Κοΰβερ, μιλούσε εκτός τής λατινικής, τής σλα
βικής καί τής βουλγαρικής καί τήν «καθ’ ημάς» γλώσσα. Ή καταληκτήρια διάλεξη 
τού Συμποσίου είχε ομιλητή τόν καθηγ. τού Α.Π.Θ. κ. Φαίδ. Μαλιγκούδη καί θέμα 
της: Συμφιλίωση τοϋ παρόντος μέ τό παρελθόν■ ή Βυζαντινή Θεσσαλονίκη καί ή σλα
βική ένδοχώρα. Ό ομιλητής έδειξε ότι τό ιστορικό παρελθόν τών έλληνοσλαβικών 
σχέσεων προσφέρεται, γιά τούς επιστήμονες καί τούς πολιτικούς, ώς ένα πεδίο συμ- 
φιλιώσεως καί συνεργασίας καί ή Θεσσαλονίκη ώς ένα κέντρο ορθοδόξου παραδό- 
σεως μέ άπήχηση στούς σλαβικούς ορθόδοξους λαούς —ένα ρόλο πού είχε, άλλωστε, 
καί κατά τήν βυζαντινή περίοδο.

Τίς εντυπώσεις τους καί τά συμπεράσματα τού Συμποσίου εξέθεσαν στό τέλος οί
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καθηγητές J. Koder, ’Αγγελική Λαΐου, R. Scott, Ε. Χρυσός, Φ. Μαλιγκούδης καί Ant. 
Cutler. Έπρόκειτο γιά ένα Συμπόσιο πού σέ διεθνές επίπεδο άνέδειξε τόν ρόλο καί 
τόν χαρακτήρα τής Βυζαντινής Μακεδονίας μέσ’ από τήν ελληνική κλασσική παρά
δοση καί τήν ’Ορθοδοξία.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Μέ πρωτοβουλία τής Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τής Χαλκιδικής 
πού εδρεύει στήν Θεσσαλονίκη οργανώθηκε άπό 13-15 ’Οκτωβρίου 1995 στό Ποσεί- 
δι τής Χαλκιδικής τό τέταρτο Ιστορικό συμπόσιο μέ θέμα τήν Χαλκιδική κατά τήν 
Τουρκοκρατία. Τό Συμπόσιο αύτό έρχεται ώς συνέχεια τού Συνεδρίου «’Αναπτυξια
κός σχεδιασμός τής πρό τού 'Αγίου περιοχής», πού είχε οργανώσει ό ’Αναπτυξιακός 
Σύνδεσμος τής Γεωγραφικής Ένότητος ό «’Αριστοτέλης», πού τελούσε ύπό τήν αιγί
δα τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τής Χαλκιδικής. Είκοσι πέντε ειση
γητές, γνωστοί πανεπιστημιακοί καί ερευνητές, παρουσίασαν θέματα 'ιστορίας, πο
λιτισμού, τέχνης, δικαίου τής Χαλκιδικής άπό τόν 15ο-20ό αιώνα.

Τήν Παρασκευή 13 ’Οκτωβρίου έλαβε χώρα ή πανηγυρική εναρκτήρια συνεδρία 
τού Συμποσίου, στήν όποια παρέστησαν οί εκκλησιαστικές, πολιτικές, στρατιωτικές 
καί λοιπές αρχές τής Χαλκιδικής. Στήν προσφώνησή του ό Πρόεδρος τής 'Ιστορικής 
καί Λαογραφικής Εταιρείας τής Χαλκιδικής κ. Β. Πάππας έπεσήμανε τήν σημασία 
τού Συμποσίου αυτού πού, τέταρτο στήν σειρά, φιλοδοξεί νά καλύψει ένα μεγάλο 
κενό, τήν άνάδειξη δηλ. τής Χαλκιδικής κατά τήν Τουρκοκρατία. Τήν συγκλονιστική 
φυσιογνωμία καί Ιστορική πορεία τής Χαλκιδικής καί τήν ανάγκη γιά τήν βαθύτερη 
γνώση των 'ιστορικών δρωμένών της έτόνισαν στίς προσφωνήσεις τους ό εκπρόσωπος 
τού 'Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης κ. Κ. Τριαρίδη κ. Ίωαννίδης, ό πρόεδρος τής 
ΤΕΔΚ Ν. Χαλκιδικής κ. Δ. Τζηρίτης, ό δήμαρχος Κασσανδρείας κ. Π. Παπαγιάννης, ό 
εκπρόσωπος τού Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Συνεσίου καί ό εκπρόσωπος τής 
Ίεράς Συνάξεως τού 'Αγίου "Ορους π. Μάξιμος Ίβηρίτης. ’Ακολούθησαν τά εγκαίνια 
φωτογραφικών εκθέσεων μέ θέματα τήν φυλή τών Καλάς, απογόνων τού Μ. ’Αλεξάν
δρου στό ’Αφγανιστάν, τόν λαϊκό πολιτισμό τής Χαλκιδικής καί τόν Ελληνισμό τής 
Ίμβρου καί Τενέδου.

Κατά τήν πρώτη συνεδρία μέ πρόεδρο τόν καθηγητή κ. Κ. Α. Βαβοΰσκο, Πρόε
δρο τής 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ή αντιπρόεδρος τής 'Ιστορικής καί Λαο
γραφικής Εταιρείας τής Χαλκιδικής κ. Ερατώ Ζέλιου-Μαστοροκώστα, λυκειάρχης- 
δρ. Φ., παρουσίασε τήν Χαλκιδική κατά τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας καί ειδικό
τερα κατά τόν Μακεδονικό ’Αγώνα, ενώ ό κ. Βαβοΰσκος εξέτασε θέματα απονομής 
δικαιοσύνης στήν Τουρκοκρατούμενη Χαλκιδική, όπως ή ίερολογία έπί μνηστείας, ή 
προφορική συμφωνία έπί προικός, τό κοινοτικό πνεύμα τής Χαλκιδικής, ό ρόλος τής 
Εκκλησίας σέ θέματα δικαίου. Κατά τήν απογευματινή συνεδρία, μέ πρόεδρο τόν κα
θηγητή κ. ’ΑΘ. Άγγελόπουλο, ό άρχιτέκτων-άναστηλωτής κ. Ζαφ. Οίκονόμου παρου
σίασε διαχρονικώς τήν ιστορία τής Γαλάτιστας έπιμένοντας στήν περίοδο τής Τουρ
κοκρατίας, τήν συμμετοχή της στήν ’Επανάσταση τού 1821, μέ τόν έπίσκοπο ’Ιγνάτιο,
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