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νάγκες1. Κατά τί διαφέρει ή δική του δουλειά από τούς προηγούμενους, τί παίρνει καί τί 
καινούργιο προσθέτει, αΰτό άποτελεΐ άντικείμενο είδικής φιλολογικής ερευνάς, πού θά 
στηριχθεΐ στή σύγκριση των καταλλήλων κειμένων. Στή βιβλιογραφία τών Γκίνη-Μέξα. 
ύπάρχουν καταγραμμένες οΐ διαδοχικές έκδόσεις τής Γραμματικής τού Γ. Γενναδίου: 
1838, 18392, 18413 κ.ά. Μια άπό τις έκδόσεις αυτές πρέπει νά είχε ύπόψη του ό Κ. Άνα- 
στασιάδης.

Ή άξια τού κώδικα είναι γενικά φιλολογική άπό τήν άποψη τού περιεχομένου καί 
ειδικά γιά τή Νάουσα ίστορική. Είναι τό μοναδικό ώς τώρα σωζόμενο χφ τής Νάουσας. 
Βέβαια δέν πρόκειται γιά εύρημα Ιδιαίτερης άξίας. Πάντως, άποτελεΐ σημαντικό δείγμα 
γιά τήν πεντάρφανη άπό παρόμοια μνημεία τού παρελθόντος μακεδονική πόλη.

Νάουσα κώστας στ. ςπορελας

ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προσφάτους έδημοσιεύθη λίαν ένδιαφέρουσα εργασία τού κ. Τωάν. Φουντούλη, κα- 
θηγητού τού Παν/μίου Θεσσαλονίκης, υπό τόν τίτλον «Μαρτυρίαι τού Θεσσαλονίκης 
Συμεών περί τών ναών τής Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονίκη 1976, άνάτυπον έκ τής ’Επιστη
μονικής Έπετηρίδος τής Θεολογικής Σχολής 21(1876) 125-185. Πρόκειται άναμφιβόλως 
περί σοβαράς συμβολής εις τήν διερεύνησιν τής τοπογραφίας τής Θεσσαλονίκης, τών 
άρχών τού 15ου αίώνος, ώς καί τών έν αύτή ναών καί μονών, έπί τή βάσει τών μαρτυριών 
τού άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Συμεών (t 1429).

Είς τό πρώτον μέρος (σσ. 131-150) παρατίθενται τά κείμενα, ένθα αί ένδιαφέρουσαι 
τούς ναούς, τάς μονάς καί τήν τοπογραφίαν τής πόλεως πληροφορίαι, τό δέ δεύτερον (σσ. 
151-177) άποτελεΐ εύρετήριον κατ’άλφαβητικήν σειράν τών έν αύτοΐς άντικειμένων καί 
στοιχείων.

Ούτω, διαφωτιζόμεθα σαφέστερο ν περί τών ναών ’Αγίας Σοφίας, 'Αγίων ’Αποστό
λων, ’Αχειροποιήτου, 'Αγίου Δημητρίου, 'Αγίων Θεοδώρων, τής Παναγίας τής Καταφυ
γής, τού 'Αγίου Νικολάου, τής Όδηγητρίας, τού Άπ. Παύλου, τού Σωτήρος, περί τών μο
νών Άκαπνίου, Βαπτιστοϋ καί Χορταΐτου, τών μονών καί ναών τής Άκροπόλεως, ώς καί 
περί του μητροπολιτικοΰ οΙκήματος.

"Ας μάς έπιτραπή όμως νά προσθέσωμεν ότι τά δημοσιευόμενα κείμενα άξίζουν έ_ 
ξάρσεως όχι μόνον άπό τοπογραφικής σκοπιάς, είς τήν όποιαν άποβλέπει κυρίως ό κ. Ίω, 
Φουντούλης, άλλά καί άπό Ιστορικής πλευράς, διότι αί δημοσιευόμενοι πηγαί προάγουν 
ώρισμένως καί τάς γνώσεις μας περί τής τοπικής έκκλησιαστικής Ιστορίας, τών άρχών 
τού 15ου αίώνος.

Τά κείμενά μας είναι λίαν διαφωτιστικά ώς προς τόν θεσμόν τής ’Επαρχιακής Συνό
δου τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ή όποια, άπαρτιζομένη έκ τών ύπό τόν μητροπολί

1. Κάτι άνάλογο έχουμε άργότερα στά 1890 μέ εναν άλλο Ναουσαΐο, τό γνωστό
δάσκαλο Θεολόγη Τσακμάκη, ό όποιος συνέγραψε άναγνωστικά γιά όλες τις τάξεις τού
δημοτικού σχολείου. Δείγμα τής δουλειάς του, πού είχε άναλάβει νά έκδώσει έκδοτικός 
οίκος τής Θεσσαλονίκης, άποτελεΐ σωζόμενο «Άναγνωσματάριον» τής Ε' τάξεως Δημο
τικού.
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την Θεσσαλονίκης έπισκόπων, συνήρχετο δίς τοΰ έτους είς Θεσσαλονίκην, τό Φθινό- 
πωρον καί τήν "Ανοιξιν, προς έξέτασιν καί έπίλυσιν .διαφόρων έκκλησιαστικών, έθνικών 
καί κοινωνικών προβλημάτων τής μητροπολιτικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

Πληροφορούμεθα, λοιπόν, ότι διά τούς έν Θεσσαλονίκη παρεπιδημοϋντας έπισκόπους 
τής μητροπόλεως ταύτης, είς τόν καθεδρικόν ίερόν ναόν τής 'Αγίας Σοφίας (άρχαί 15ου 
αίώνος) υπήρχε συγκεκριμένη τάξις στάσεως αυτών, συμφώνως προς τήν οποίαν οί έπί- 
σκοποι ούτοι, όταν ήσαν παρόντες έν Θεσσαλονίκη, έπλαισίωνον τόν αρχιεπίσκοπον ίστά- 
μενον είς τόν θρόνον του, κατά τάς έν 'Αγία Σοφίμ ακολουθίας, προηγουμένου κατά τήν 
τάξιν στάσεως αύτοϋ τοΰ «πρωτοθρόνου» έπισκόπου· «ΐσταται οΰν ό άρχιερεύς είς τό στα- 
σίδιον αύτοϋ, κάτωθεν δέ έμπροσθεν του στασιδιού κατά τάξιν οί έπίσκοποι, ώς προς ά- 
νατολάς άνερχόμενοι, έκ δεξιών δηλαδή, άνω ίσταμένου τοΰ άρχιεπισκόπου. Έξ άριστε- 
ρών δέ αύτοϋ καί τοΰ ίσταμένου κάτω πρωτοθρόνου τών έπισκόπων οΐ σταυροφόροι άρ- 
χόμενοι ϊστανται κατά τάξιν...» (σ. 131).

Προβάλλει, δηλαδή, ένώπιόν μας είς τυπικήν τάξιν στάσεως έν τφ ναώ ό άρχαιότα- 
τος έν Θεσσαλονίκη θεσμός τής Επαρχιακής Συνόδου, άπαρτιζομένης έκ τοΰ αρχιεπι
σκόπου, τοΰ σώματος τών ύπ’ αύτόν έπισκόπων, καί τοΰ πρωτοθρόνου αύτών, ό όποιος 
ήτο ό έκάστοτε έπίσκοπος Κίτρους1.

Πέραν όμως τών ανωτέρω μαρτυριών περί τοΰ τρόπου συγκροτήσεως τής έκκλησια- 
στικής διοικήσεως τής μητροπολιτικής περιφερείας Θεσσαλονίκης τά ίδια αύτά κείμενα 
μάς πληροφορούν έπί πλέον ότι οί επίσκοποι τής μητροπόλεως συνήρχοντο είς Θεσσα
λονίκην δίς τοΰ έτους, τό Φθινόπωρον, έπ’ εύκαιρία τής έορτής τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, 
καθ’ ήν «...ποιοϋντες μετάνοιαν οί επίσκοποι, θυμιώσι καί αύτοί τό προσκύνημα, τόν τά
φον... άπολύσεως δέ μή γενομένης, τοΰ άρχιερέως ήλλαγμένου όντος, μετά τοΰ κλήρου 
καί τών έπισκόπων καί Ιερέων πάντων, γίνεται περιοδεία έντός τοΰ ναοΰ...» (σσ. 145-146) 
καί τήν "Ανοιξιν, εύθύς μετά τό Πάσχα, τήν έβδομάδα τής Διακαινησίμου (βλ. «Ύποτύ- 
πωσιν» 1/33: «Τή νέςι Δευτέρα. Έν τη μητροπόλει ό ασπασμός παρά τών έπισκόπων, ή- 
γουμένων καί πνευματικών» (σ. 134 καί 140).

Έπί τουρκοκρατίας όμως, ότε ή έορτή τοΰ 'Αγίου Γρηγορίου Παλαμα είχε καθιερω- 
θή να έορτάζεται κυρίως τήν Β' Κυριακήν τών νηστειών καί έξειλίχθη είς μεγάλην πα- 
νήγυριν, ίσαξίαν τής τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, καθ’ ήν συνήρχοντο έπ’ εύκαιρία ταύτης είς 
Θεσσαλονίκην έκ δευτέρου όλοι σχεδόν οί ύπό τόν Θεσσαλονίκης έπίσκοποι, έπεκρά- 
τησεν ώστε εύθύς μετά τήν έορτήν αύτήν νά γίνεται καί ή έαρινή Σύνοδος τών έπισκόπων 
τής μητροπολιτικής περιφερείας Θεσσαλονίκης, αντί τής Διακαινησίμου, ότε οί έπίσκο- 
ποι έπρεπε νά εύρίσκωνται είς τάς έπαρχίας των μεταξύ τοΰ ποιμνίου των. Οΰτω, έχομεν 
άλλαχόθεν τήν πληροφορίαν, πολύ βεβαίως μεταγενεστέραν (19ος αιών), ότι ή Επαρχια
κή Σύνοδος Θεσσαλονίκης συνήρχετο εύθύς μετά τήν πανήγυριν τοΰ Γρηγορίου Παλαμα, 
τήν Β' Κυριακήν τών νηστειών, «καθ’ ήν έθει άρχαίφ παρευρίσκονται έν αύτή πάντες οί 
τή ιερά Μητροπόλει ύποκείμενοι Ίερώτατοι ’Επίσκοποι2.

Ή έκφρασις «έθει άρχαίφ» δέν δύναται νά έννοή τήν προ τής Τουρκοκρατίας βυζαν
τινήν περίοδον, διότι, ώς γνωστόν, ό Γρηγόριος Παλαμάς συνεωρτάζετο, προ τής κατα- 
λήψεως τής Θεσσαλονίκης ύπό τών Τούρκων μετά τοΰ Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, τήν

1. Άθ. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, Ή ’Επισκοπική Σύνοδος τής Μητροπόλεως Θεσ
σαλονίκης καί ή σημασία αύτής σήμερον, Άθήναι 1977, σ. 8-9 (άνάτυπον έκ τής «Θεολο. 
γίας» 1977). Πρβλ. καί Γ. Κονιδάρη, Περί τήν Ιστορίαν τών Μητροπόλεων Βορεί
ου Ελλάδος... Α' Μακεδονία, 1952, σ. 7.

2. Ά θ. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, έ. ά., σ. 9 καί 26.
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13 Νοεμβρίου (σ. 165)1, παραλλήλως προς τήν κατά τήν Β' Κυριακήν τών νηστειών έπα- 
ναληπτικήν έορτήν τοϋ ίδιου άγιου2.

Συνοψίζοντες τάς ανωτέρω πληροφορίας περί τοϋ θεσμοϋ τής Επαρχιακής Συνόδου 
τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, κατά τόν 15ον αιώνα, καί έχοντες ύπ’ όψιν καί τάς μέ
χρι τοΰδε γνώσεις μας περί τοϋ θεσμοϋ αύτοϋ, θά ήδυνάμεθα να καταλήξωμεν είς τά έξής 
συμπεράσματα:

Πρώτον, έπί τή βάσει τών λειτουργικών καί τυπικών κειμένων τοϋ Συμεών Θεσσα
λονίκης, μαρτυροΰνται δύο συναθροίσεις έτησίως τών ύπό τόν μητροπολίτην Θεσσαλο
νίκης έπισκόπων, ή πρώτη επ’ ευκαιρία τής εορτής τοϋ 'Αγίου Δημη ιρίου καί ή δευτέρα 
έπ’ ευκαιρία τής έορτής τοϋ Πάσχα, τήν έβδομάδα τής Διακαινησίμου. Έξ άλλων πηγών 
γνωρίζομεν ότι έξ άφορμής τών δύο αΰτών μεγάλων θρησκευτικών καί τελετουργικών γε
γονότων καί μετά τό πέρας αυτών ό μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καί οί ύπ’ αύτόν έπαρ- 
χιοϋχοι έπίσκοποι συνήρχοντο, συμφώνως προς τήν κανονικήν τάξιν, είς Σύνοδον, τήν 
έπαρχιακήν καί έπισκοπικήν καλουμένην, καθ’ ήν έπελαμβάνοντο γενικωτέρων θεμάτων 
τής μητροπολιτικής περιφερείας Θεσσαλονίκης.

Δεύτερον, είδικώτερον ώς πρός τόν χρόνον τής έαρινής συγκλήσεως τής ’Επαρχιακής 
Συνόδου, συμφώνως πρός τά δημοσιευόμενα κείμενα τοϋ Συμεών, κατά τούς βυζαντινούς 
χρόνους, καί άκριβέστερον τόν 15ον αίώνα, συμπίπτει προφανώς ούτος πρός τήν μετά τό 
Πάσχα περίοδον, ένώ, συμφώνως πρός άλλας πηγάς πολύ μεταγενεστέρας ή έαρινή σύναξις 
τών άρχιερέων έπί τουρκοκρατίας, άγνωστον όμως πότε άκριβώς καί ύπό ποιας προϋποθέ
σεις, είχε μεταφερθή προ τοϋ Πάσχα, μετά τήν β' Κυριακήν τών νηστειών, έορτήν καί 
πανήγυριν τοϋ 'Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, ό όποιος, ώς προελέχθη, προ τής τουρκοκρα
τίας συνεωρτάζετο μετά τοϋ Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου καί τήν 13 Νοεμβρίου. Ό άκρι- 
βής, έπομένως, χρονικός προσδιορισμός τής ύπερεξάρσεως τής μνήμης τοϋ Γρηγορίου 
Παλαμά κατά τήν Άνοιξιν μέ άποτέλεσμα νά άτονήση ό συνεορτασμός του μετά τοϋ ίεροϋ 
Χρυσοστόμου τό Φθινόπωρον, όλίγας μόνον ήμέρας μετά τήν λαμπράν πανήγυριν τοϋ Ά
γιου Δημητρίου, θά έπετέλει καί τήν λογικήν καί προφανή προϋπόθεσιν μετατοπίσεως 
τής έαρινής συνάξεως τών έπισκόπων προ τοϋ Πάσχα καί όπωσδήποτε εύθύς μετά τήν β' 
Κυριακήν τών νηστειών.

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου αθαν. ΑΓΓΕΛΟΠΟϊΛΟΣ

1. Πρβλ. καί Ί ω. Φουντούλη, Συμεών άρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Τά λει
τουργικά Σύγγραμματα, τ. 1, Εύχαί καί Ύμνοι, Θεσσαλονίκη 1968, σ. 120 καί 132-133.

2. Βλ. Συμεών Θεσσαλονίκης, «Ύποτύπωσις έν συνόψει τών άκολουθιών τών έορ- 
τών τοϋ όλου ένιαυτοϋ» είς κώδικα 2047, Φ 23ν. «Τή δευτέρα Κυριακή τών νηστειών τά 
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