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ΘΕΩΝΑΣ A'
Ο ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ό άγιος Θεωνάς «τίνα μέν είχε πατρίδα έπί τής γης, ή τίνας γονείς, ή 
μέ ποιον τρόπον έγένετο Άρχιερεύς τής Θεσσαλονίκης, άπό ιστορίαν έγ
γραφον ή παράδοσίν τινα, δέν έμάθομεν. ”Η διότι ό "Αγιος δέν έφανέρωσεν 
εις ούδένα τό όνομα τής πατρίδος καί των γονέων του, καθώς τό άπέκρυψαν 
καί πολλοί άλλοι έκ των 'Αγίων επειδή έμίσησαν όλοσχερώς όλα τα γήινα 
πράγματα... "Η διότι ό πανδαμάτωρ χρόνος, καθώς καί άλλα πολλά, ούτως 
ήφάνισε καί τά περί τής ζωής τοΰ 'Αγίου υπομνήματα καί διηγήσεις· τόσα 
δέ μόνον ήξεύρομεν περί αύτοϋ, όσα αναφέρει ό βίος τοϋ Όσιομάρτυρος 
’Ιακώβου του νέου1, τοϋ εν Άγίω Όρει τοϋ "Αθω άκμάσαντος άνωθεν τής 
των Ίβήρων Μονής, όπου τώρα είναι ή σκήτη τοΰ Τίμιου Προδρόμου»2. 
Παράδοσίς τις έν Μυτιλήνη θέλει τόν Θεωνάν Μυτιληναίον3, δΤ δ καί οί 
νεώτεροι ερευνηταί τόν άποκαλοϋν Λέσβιον, είτε διότι κατήγετο έκ τής 
νήσου Λέσβου, είτε διότι παρέμεινεν έν αύτή ώς πνευματικός4. Άπήχησιν

1. Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον ήτοι μαρτύρια των 
νεοφανών μαρτύρων τόν μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως κατά διαφόρους και
ρούς καί τόπους μαρτυρησάντων. Συναχθέντα έκ διαφόρων Συγγραφέων καί μετ’ έπιμε- 
λείας πλείστης διορθωθέντα έν οίς καί ίκαναί άκολουθίαι προσετέθησαν, Άθήναι 19613, 
σ. 38α-44β.

2. Βίκτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής τής ’Ορθοδόξου Εκκλη
σίας, Άθήναι 1960, τ. Δ', Μήν ’Απρίλιος, σ. 81. Ό βίος τοϋ άγιου Θεωνά έξεδόθη τό 
πρώτον εις τό Νέον Έκλόγιον περιέχον βίους άξιολόγους διαφόρων αγίων, Έν οίς προσε- 
τέθη ήδη καί ό βίος τοϋ έν Άγίοις Πατρός ήμών Θεωνά ’Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 
καί άλλα ψυχοφελή διηγήματα έκλεχθέν έκ πολλών καί διαφόρων βιβλίων, εις απλήν τε 
φράσιν μεταγλωττισθέν, καί διά φιλοχρίστου τίνος χριστιανού τό πρώτον έκδοθέν, δευ- 
τέρα εκδοσις ύπό Άββακούμ ΐεροδιακόνου καί Άνθιμου μοναχού τών άγιορειτών καί 
άδείμ τής τοϋ Χριστοϋ Μεγάλης Εκκλησίας, Έν Κωνσταντινουπόλει ,αωξγ', 1863, σ. 
383α-386β.

3. Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, Εκδρομή εις τήν βασιλικήν καί πατριαρ
χικήν μονήν τής άγιας Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας τήν έν Χαλκιδική, ΒΖ, τ. 7 
(1898), σ. 62. Έν Μυτιλήνη δείκνυται δήθεν καί οικία τοΰ κοσμικού Θεωνά μετά 25 έλαιο- 
δένδρων, σ. 65.

4. Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολϊται άπό Θεωνά τοϋ άπό 
ηγουμένων μέχρι Ίωάσαφ Άργυροπούλου (1520-1578), ΒΖ, τ. 12 (1903), σ. 131. Δ ι ο ν. 
Δ α κ ο υ ρ ά, Θεωνάς. Ό Λέσβιος. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, «Θρησκευτική καί ’Ηθι
κή Εγκυκλοπαίδεια», τ. 6, στ. 502.
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τής παραδόσεως ταύτης εύρίσκομεν έν τή Λεσβιάδι του Σταυράκη ’Ανα
γνώστου, ένθα άναφέρονται τα έξης. «Ίερεύς τις ενάρετος καί εύλαβής καθ’ 
υπερβολήν έκ του έξω τής Θεσσαλονίκης ευρισκομένου Μοναστηριού τής 
άγιας ’Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας καταγόμενος, Θεωνας, προ δύο 
καί ήμισείας, ή καί επέκεινα έκατονταετηρίδων, διέτριβεν εις Πλομάριον, 
έπαγγελλόμενος τον Πνευματικόν καί ταξιδιώτην τούτον (όστις είναι σή
μερον ό "Αγιος Θεωνας) έσυκοφάντησαν έπί μοιχεία τινές έκ των κατ’ εκεί
νην τήν έποχήν Πλομαριωτών ό δε εύλαβής καί θεοφοβούμενος ούτος άνήρ, 
μετά τήν θείαν Μυσταγωγίαν, έπεκαλέσθη τήν θείαν δίκην κατά των κατη
γόρων του- καί έξαίφνης έκεϊθεν άνεχώρησεν εις τό Μοναστήριόν του- οπού 
καί έναρέτως μέχρι τέλους διαβιώσας άπέθανε καί ό τάφος του έκεΐ σώζεται 
σήμερον, σεβόμενος ώς ό του αγίου Θεωνά ό τάφος»1. Ταύτα πάντως απο
τελούν προφορικήν παράδοσιν, μή δυναμένην νά διακριβωθή, ήτις, άγνω
στον πόθεν έλκουσα τήν αρχήν, έσώζετο μέχρι των άρχών τού αίώνος μας 
εις τήν μονήν τής 'Αγίας ’Αναστασίας2.

Έξ όσων ήμΐν είναι γνωστά, ό Θεωνας πρέπει νά έγεννήθη περί τό δεύ
τερον ήμισυ τού 15ου αίώνος. Είναι όλως ύποθετική καί ούδαμού στηρίζε
ται ή γνώμη τού Σεβ. Μητροπολίτου 'Ιερισσού, 'Αγίου Όρους καί Άρδα- 
μερίου κ. Διονυσίου (άποθανόντος Μητροπολίτου ’Εδέσσης καί Πέλλης), 
ότι ό Θεωνας, τον όποιον ταυτίζει μετά τού έτέρου Μητροπολίτου Θεσσα
λονίκης Θεωνά (1560-1565), τού άπό Παροναξίας, έγεννήθη κατά τό έτος 
14953.

Ό άγιος Θεωνας, μεταβάς εις τό "Αγιον Όρος, ήσκήτευσε κατ’ άρχήν 
εις τήν μονήν τού Παντοκράτορος4, ένθα ήτο έφημέριος5. ’Επειδή όμως 
ήγάπα τήν ήσυχον ζωήν περισσότερον τής κοινοβιακής, μετέβαινε προς 
συνάντησιν τού 'Αγίου ’Ιακώβου, όστις έμόναζεν άνωθεν τής μονής των 
Ίβήρων, εις τό μονύδριον τού Τιμίου Προδρόμου, τό όποιον άνεκαίνισε, 
καί όστις ήτο περιβόητος μεταξύ όλων των πατέρων τού Όρους διά τάς

1. Σ τ α υ ρ . ’Αναγνώστου, Ή Λεσβιάς φδή ή ιστορικόν έγκώμιον τής νήσου 
Λέσβου, Σμύρνη 1850, σ. 139-140, παρά Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, ’Εκδρομή, 
ε.ά., σ. 62, ύποσ. 1.

2. Β α σ. Π. Σ τ ο γ ι ά ν ν ο υ, "Ελληνες λόγιοι έπί Τουρκοκρατίας. "Οσιος Θεωνας 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, «Γρηγόριος ό Παλαμας», τ. 54(1971), σ. 257.

3. Μητρ. ΤερισσοΟ, ’Αγίου "Ορους καί Άρδαμερίου Διονυσίου, Ή 'Αγία ’Ανα
στασία ή Φαρμακολύτρια καί ή όμώνυμος ιερά μονή. Ό "Αγιος Θεωνας αρχιεπίσκοπος 
Θεσσαλονίκης Β' κτίτωρ τής ίερδς μονής. Τό άγιον λείψανον αύτοϋ. Τά σύγχρονα θαύ
ματα τής άγιας ’Αναστασίας, Έν Θεσσαλονίκη 1950, σ. 24.

4. Νικοδήμου τού ’Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ε.ά., σ. 40β. Β ί- 
κτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής, ε.ά., σ. 81.

5. Κ ω ν σ τ. X ρ. Δ ο υ κ ά κ η, 'Ο Μέγας Συναξαριστής, τ. 8, Μην ’Απρίλιος, Άθή- 
ναι 19622, σ. 48.
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μυστικάς άποκαλύψεις καί τά ούράννα χαρίσματα, τά όποια ήξιώθη παρά 
του Θεού1. Ότε ό άγιος Ιάκωβος άνεχώρησεν άπό τήν Σκήτην ταύτην καί 
μετέβη μετά των εξ μαθητών του εις τό ενδότερον μέρος του ’Άθω, τόν ήκο- 
λούθησε καί ό όρεγόμενος περισσότερον ήσυχίαν Θεωνάς. Καί ένταϋθα 
όμως ό άγιος 'Ιάκωβος δέν παρέμεινεν επί πολύ. Παραλαβών τούς μαθητάς 
του, άνήλθεν εις τό όρος τού Άθω διά να προσευχηθή καί μετά άπό όλονύ- 
κτιον δέησιν, δι’ οπτασιών ένισχυόμενος, άπεφάσισε νά έξέλθη πλέον ευθύς 
τού Αγίου ’Όρους. Άναχωρήσας εκείθεν, μετέβη μετά τών μαθητών του εις 
κάστρον όνομαζόμενον Πέτρα, του όποιου προεΐπε τήν μετά τρεις ήμέρας 
γενομένην πυρκαϊάν. Έκειθεν μετέβησαν διά τών Μετεώρων, ένθα ό ’Ιάκω
βος διώρθωσε τούς έκεΐ μοναχούς, εις τήν μονήν τού Τίμιου Προδρόμου 
έν Τρεβεκίστα2 ή Δερβεκίστα, κειμένην ούχί έν Μακεδονία, ώς δέχονται 
οί Σάθας3, Legrand4, Petit5, Κάρδαρης6 καί Vlachos7, άλλ’ έν σπηλαία) παρά 
τόν Εύηνον, φέροντι είσέτι τό όνομα «Άσκηταριό» καί άπέχουσαν μίαν 
ώραν έκ τοϋ ομωνύμου χωρίου Δερβέκιστα (νυν Άνάληψις) τού τέως δήμου 
Παμφίας τής επαρχίας Τριχωνίδος τοϋ νομοϋ Αιτωλοακαρνανίας8.

Ή έν Δερβεκίστα παραμονή τοϋ ’Ιακώβου καί τών μαθητών αύτοΰ, 
συνετέλεσεν όλως έπωφελώς εις τήν έξύψωσιν τοϋ θρησκευτικοϋ φρονήμα
τος τών χριστιανών τής περιοχής, διά τής διδαχής καί τών θαυμάτων, άτινα 
έτέλει ό άγιος9. Τόν άγιον Θεωνάν, εχων πιστότερον καί γνησιώτερον μα
θητήν ό άγιος ’Ιάκωβος, άπέστειλε προς τόν Αρχιερέα τής Άρτης Ακάκιον

Ι.Βίκτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συνξαριστής, ε.ά., σ. 81. Νικοδήμου 
τοϋ 'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ε.ά., σ. 38β.

2. Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ε.ά., σ. 39β-40α. 
Πρβλ. καί Βίκτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής, ε.ά., σ. 81.

3. Κ co V σ τ. Ν. Σ ά θ α, Νεοελληνική Φιλολογία. Βιογραφίαι των έν τοίς γράμμασι 
διαλαμψάντων Ελλήνων άπό τής καταλύσεως τής βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι τής 
έλληνικής έθνεγερσίας (1453-1821), Έν Άθήναις 1868, σ. 211.

4. Émile Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages 
publiés en Grec par des Grecs au XVe et XVI0 siècles, t. 1er, Paris 1885 (Bruxelles 1963), 
σ. 313.

5. L. Petit, Les évêques de Thessalonique, «Échos d’Orient», τ. 5 (1901-1902), σ. 151 β.
6. Άρχ. Παρθενίου Κάρδαρη, Ό "Αγιος Θεωνάς ’Αρχιεπίσκοπος Θεσσα

λονίκης. Βίος, πολιτεία καί άκολουθία αύτοϋ. Ό "Αγιος ’Ιωσήφ ό έκ Κρήτης. Βίος, πολι
τεία καί άκολουθία αύτοϋ, Έν Θεσσαλονίκη 1947, σ. 9.

7. Theod. N. Vlachos, Die Geschichte der byzantinischen Stadt Meienikon, 
Thessaloniki 1969, σ. 84.

8. Δ. Λ(αμπαδαρίου), Δερβέκιστα, «Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 
Παύλου Δρανδάκη», τ. 9, σ. 48γ. Πρβλ. Πάνου Βασιλείου, Αιτωλίας καί ’Ακαρνα
νίας Μητρόπολις, «Θρησκευτική καί ’Ηθική Εγκυκλοπαίδεια», τ. 1, στ. 1128. Βασ. Π. 
Στογιάννου, "Οσιος Θεωνάς, ε.ά., σ. 257.

9. Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ε.ά., σ. 40α.



Θεωνάς A' ό από ηγουμένων μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 273

και τοϋ έφερε ένταλτήριον γράμμα, διά να έξομολογή τούς εις αυτόν ερχο
μένους χριστιανούς1. Επειδή όμως ό άγιος ’Ιάκωβος έτέλει θαύματα «ό Άρ- 
της Άρχιερεύς ’Ακάκιος, παρανομίας ποιων, καί φοβούμενος, μήπως φα
νερωθούν αύται άπό τον άγιον, άμα δέ καί διαφθαρείς τον νοϋν άπό κάποιους 
ψευδομοναχούς, όπού έφθόνουν τόν όσιον, έπήγε (φευ) ό άθλιος, καί έπρό- 
δωσε τόν "Αγιον εις τούς έξουσιαστάς του τόπου διαβαλών αυτόν ότι συνά
ζει πλήθος διά ξηράς, καί διά θαλάσσης, καί δεν ήξεύρει τί θέλει νά κάμη»2. 
Ή καταγγελία αυτή τού ’Ακακίου, εις βάρος τοϋ άγιου ’Ιακώβου, έμηνύθη 
εις τόν Μπέην των Τρικάλων, όστις άπέστειλε δεκαοκτώ στρατιώτας αύτού, 
νά συλλάβουν τόν άγιον καί νά τόν μεταφέρουν εις τά Τρίκαλα. Ένω δέ οί 
άλλοι μαθηταί τοϋ ’Ιακώβου, μικροψυχήσαντες, έπέστρεψαν είς τήν μονήν 
τοϋ Τιμίου Προδρόμου έν Δερβεκίστα, ό Θεωνάς καί έτερός τις μαθητής, 
ό Μαρκιανός, μή δειλιάσαντες, έμειναν συντροφεύοντες τόν άγαπητόν διδά
σκαλόν των. Ό Μπέης των Τρικάλων έβαλε τόν ’Ιάκωβον τεσσαράκοντα 
ήμέρας είς τήν φυλακήν, «έως οΰ έλθη παρά τοϋ βασιλέως άπόφασις». Η
μέραν τινά οί δύο πιστοί μαθηταί του, Θεωνάς καί Μαρκιανός, ή ρώτησαν 
τόν έν φυλακή εύρισκόμενον μετά τοϋ διακόνου ’Ιακώβου καί τοϋ Διονυσίου, 
περί τής τύχης τής μονής καί των έν αύτή αδελφών, μετά τόν θάνατόν του. 
Ό ’Ιάκωβος τότε προεφήτευσε τήν άποχώρησίν των έκ τής μονής καί τήν 
έπανασυγκέντρωσιν αυτών εις τινα μονήν παρά τήν Θεσσαλονίκην3, «έγρα
ψε δέ καί έπιστολήν ό όσιος έκ τής φυλακής προς τούς άδελφούς, όπού εύ- 
ρίσκοντο είς τό έν Τρεβέκιστα Μοναστήριον, συμβουλευτικήν τών πρεπόν
των, δι’ ής άπεκατέστησεν είς αυτούς ’Ηγούμενον τόν Παππά Θεωνάν, πα- 
ραγγείλας είς αυτούς νά τόν ύποτάσσωνται, ώσάν καί αυτόν καί νά τούς 
τελέσουν μετά τόν θάνατον τόν σαρανταλείτουργόν τους»4.

Ό άγιος ’Ιάκωβος, ό διάκονος ’Ιάκωβος καί ό μοναχός Διονύσιος, ώδη- 
γήθησαν προς τόν Βασιλέα, τή διαταγή τοϋ οποίου έβασανίσθησαν σκλη- 
ρώς επί δέκα επτά ήμέρας, τέλος δέ ό άγιος ’Ιάκωβος ύποστάς τόν δι’ άγχό- 
νης θάνατον, παρέδωκε τό πνεΰμα, τήν Ιην Νοεμβρίου τοϋ 1520. Τά λείψανα 
τών τριών Μαρτύρων ήγοράσθησαν υπό τών χριστιανών, μετεφέρθησαν τρία 
μίλια έξω τής πατρίδος των, είς τό παρά τήν Άδριανούπολιν Άλβανιτοχώ- 
ριον, καί έναπετέθησαν είς τρία χωριστά μνημεία5.

1. Βίκτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής, ε.ά., σ. 81.
2. Νικοδήμου του 'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ε.ά., σ. 40α.
3. Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ε.ά., σ. 40β. Β ί- 

κτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής, ε.ά., σ. 81-82.
4. Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ε.ά., σ. 40β-41α. 

Πρβλ. Βίκτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής, ε.ά., σ. 83.
5. Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ε.ά., σ. 40α-42β.
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Έκ τής ημερομηνίας τοϋ θανάτου του άγιου 'Ιακώβου, δυνάμεθα να 
συμπεράνωμεν ασφαλώς, ότι ό Θεωνάς έγένετο ήγούμενος έν τή μονή τοϋ 
Τιμίου Προδρόμου έν Δερβεκίστα τό έτος 15201.

Συμφώνως προς τήν προφητείαν τοϋ άγιου Ιακώβου, μετά τον θάνατόν 
του, οί έν Δερβεκίστα μοναχοί, έγκαταλείψαντες την μονήν, μετέβησαν εις 
τό "Αγιον "Ορος, εις τήν μονήν τής Σίμωνος πέτρας2. Ένταϋθα ευρισκόμε
νος καί ό άγιος Θεωνάς, έπληροφορήθη μετά των λοιπών μαθητών τοϋ άγιου 
’Ιακώβου, παρά τίνος Άρτηνοϋ ίερέως, Νικολάου, ότι τά λείψανα τών τριών 
αγίων ήσαν ένταφιασμένα πλησίον τής Άδριανουπόλεως. Τότε έστάλησάν 
τινες, ήνοιξαν τούς τάφους αύτών, έλαβον τά λείψανα καί έπέστρεψαν εις 
τό "Αγιον "Ορος3.

Μετ’ ού πολύ «οί μαθηταί τοϋ 'Αγίου καί διά τήν ένδειαν τών αναγκαίων, 
καί μάλλον διά τήν προφητείαν τοϋ 'Αγίου άνεχώρησαν άπό τήν Σιμονό- 
πετραν»4 καί λαβόντες τά λείψανα, ήλθον παρά τήν Θεσσαλονίκην. Εύρόν- 
τες δε έκεΐ τό Μοναστήριον τής 'Αγίας ’Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας5 
ή Φαρμακευτρίας, ώς αναφέρει ό Σάθας6, «τό όποιον ήτο τότε Μονύδριον 
μικρότατον, παλαιότατον καί σεσαθρωμένον, άνοικοδόμησαν έκ βάθρων 
καί ικανά κελλία έκτισαν διά τούς αδελφούς, χάριτι δέ Χριστοϋ συνήχθη-

1. Νικοδήμου τοΰ 'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, έ.ά., σ. 38. Ό Γ ε- 
ράσιμος Μικραγιαννανίτης, ’Ιάκωβος, «Θρησκευτική καί ’Ηθική ’Εγκυ
κλοπαίδεια», τ. 6, στ. 639, άναφέρει τό έτος 1519.

2. Νικοδήμου τοϋ'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, έ.ά., σ. 43α. Β ί- 
κτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής, έ.ά., σ. 82.

3. Βίκτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής, έ.ά., σ. 82. Ό Ν ι κ ό δ η - 
μος'Αγιορείτης, Νέον Μαρτυρολόγιον, έ.ά., σ. 42β-43α, αναφέρει ότι ό έξ Άρτης 
καταγόμενος ίερεύς Νικόλαος, μεταβάς προς συνάντησιν τοϋ κατοικοϋντος εις τον Δού- 
ναβιν άδελφοϋ του, εύρε τά λείψανα τών αγίων, τών όποιων τμήματα καθώς καί τήν κάραν 
τοϋ 'Αγίου ’Ιακώβου, μετέφερεν εις τό "Αγιον “Ορος, προς τούς μαθητάς τοϋ ’Ιακώβου, 
οϊτινες έστειλαν τόν μοναχόν Θεόφιλον καί έφερε τά έπίλοιπα λείψανα τοϋ όσιου καί τών 
μαθητών του.

4. Νικοδήμου τοΰ 'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ε.ά., σ. 43.
5. Περί τής Άγιας ’Αναστασίας πρβλ. Άρχιμ. ’Αποστόλου Δημέλη, Ό 

βίος καί τό μαρτύριον Αγίας ’Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας. Βίος — παρακλητικός 
κανών—'Ιστορία τής ίεράς μονής Άγιας Αναστασίας — 'Ιερά άκολουθία, Άθηναι 1969. 
Ίω. Σ π. Ρ ά μ φ ο υ, Ή Άγια Αναστασία καί Φαρμακολύτρια, «Εκκλησία», τ. 26 (1949), 
σ. 27 κ.έ. Τοΰ αύτοΰ, Αναστασία. Ή Φαρμακολύτρια, «Θρησκευτική καί ’Ηθική 
’Εγκυκλοπαίδεια», τ. 2, στ. 565-567. Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρα- 
τ ι ά δ ο υ, Κατάλογος τών έν τή μονή τών Βλατέων άποκειμένων κωδίκων, «Γρηγόριος ό 
Παλαμάς» τ. 2 (1918), σ. 102, 225 καί 441 (χειρόγραφος παράδοσις τοϋ βίου καί τοΰ μαρ
τυρίου τής Αγίας).

6. Κ ω ν σ τ. Ν. Σ ά θ α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη ή συλλογή ανεκδότων μνημείων 
τής έλληνικής ιστορίας, τ. Γ', Έν Βενετία 1872, σ. 568, τ. Ε', Έν Βενετία 1876, σ. νη'.
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σαν έως εκατόν πεντήκοντα αδελφοί, οϊτινες διήγον κοινοβιακήν ζωήν. Είς 
δέ τάς οικοδομάς ταύτας καί είς όλους τούς άδελφούς, ήτο Ηγούμενος καί 
προεστώς ό "Αγιος Θεωνάς»1, διδάσκων τούς ύπ’ αύτόν μοναχούς2.

Δεν είναι γνωστόν πότε ό Θεωνάς καί οί σύν αύτω μαθηταί μετέβησαν 
είς τήν μονήν τής 'Αγίας ’Αναστασίας. Το έτος 1520 δεν δύναται νά έκλη- 
φθή ώς έτος άνοικοδομήσεως τής μονής παρά του Θεωνα, ώς δέχεται ό Dar- 
rouzès3, διότι κατά τό έτος τούτο ό Θεωνάς έγένετο ήγούμενος είς τήν έν 
Δερβεκίστα μονήν τού Τιμίου Προδρόμου. Έάν πιστεύσωμεν εις τινα παρά- 
δοσιν, συμφώνως προς τήν όποιαν ό Θεωνάς παρέμεινεν είς τό "Αγιον Ό
ρος μόνον δύο έτη, δτε έγκατέλειψε τήν Δερβέκισταν4, τότε ή άνοικοδόμη- 
σις τής μονής τής 'Αγίας ’Αναστασίας πρέπει νά τοποθετηθή περί τό έτος 
1522. Πάντως τά δεδομένα ταΰτα καθιστούν σαφές, ότι ό άγιος Θεωνάς δεν 
ήτο δυνατόν νά ήτο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κατά τό έτος 1520 καί 
εφεξής, τούλάχιστον μέχρι τού έτους 1525, ώς προσπαθεί νά άποδείξη ό 
Ζερλέντης, στηριζόμενος είς επισφαλείς μαρτυρίας5. Ουτω π.χ. ή μαρτυ
ρία τού Βελούδου, καθ’ ήν ό Θεωνάς ήτο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης τό 
15206, τήν οποίαν επικαλείται ό Ζερλέντης7, δέν δύναται νά έκληφθή σοβα- 
ρώς, καθ’ οτι γνωρίζομεν ότι τό 1520 ό Θεωνάς ήτο ακόμη είς τήν Δερβέκι
σταν. Επίσης ό Βελούδος είς ούδεμίαν πηγήν παραπέμπει, έξ ής θά ήδυνά- 
μεθα νά βεβαιωθώμεν περί τής άπιθάνου όντως ταύτης πληροφορίας. Ή δευ- 
τέρα μαρτυρία, τήν όποιαν επικαλείται ό Ζερλέντης, προέρχεται έκ τού βίου 
τού άγιου Θεωνα, ένθα άναφέρεται ρητώς: «Έζη δέ ό "Αγιος Θεωνάς είς τό 
χιλιοστόν πεντακοσιοστόν εικοστόν πέμπτον έτος από Χριστού»8. Κατά

Ι.Βίκτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής, ε.ά., σ. 82. Πρβλ. καί Ν ι- 
κοδήμου του ’Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ε.ά., σ. 43β.

2. Ν ι κ. Π. X ρ υ σ α ν θ ί δ ο υ, Αύτοσχέδιος περιγραφή τής Χαλκιδικής Χερσονή
σου μετ’ αρχαιολογικών σημειώσεων καί Ιστορικών συμβάντων, Έν Κωνσταντινουπό- 
λει 1870, σ. 47 καί 49.

3. Jean Darrouzès, Les manuscrits du monastère Sainte-Anastasie Pharmaco- 
lytria de Chalcidique, «Revue des Études Byzantines», τ. 12 (1954), σ. 45.

4. Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολϊται, έ.ά., σ. 132.
5. Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολϊται, έ.ά., σ. 132-133. 

Τοϋ αύτοϋ, Θεωνάς ό από ηγουμένων καί Μακάριος ό Ζακύνθιος αρχιεπίσκοποι Θεσ
σαλονικέων, ΒΖ, τ. 14 (1905), σ. 254-255.

6. Ίωάννου Βελούδου, Ελλήνων ’Ορθοδόξων άποικία έν Βενετία. 'Ιστορικόν 
ύπόμνημα, εκδοσις δευτέρα. Άναθεωρηθεϊσα υπό τοϋ αύτοϋ συγγραφέως, Βενετία 1893, 
σ. 198.

7. Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολϊται, 6.Ù., σ. 132. Τ ο ΰ 
αύτοϋ, Θεωνάς ό από ήγουμένων, ε.ά., σ. 254.

8. Βίκτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής, ε.ά., σ. 83. Πρβλ. Νικο
δήμου τοϋ 'Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, έ.ά., σ. 43β.
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τον Ζερλέντην, ένταύθα μαρτυρεΐται ό θάνατος του άγιου Θεωνδ1. Έκ των 
συμφραζομένων όμως καί μόνον καθίσταται σαφές, ότι ό άγιος Θεωνδς δεν 
άπέθανε τό 1525, άλλ’ ότι ήτο ήδη ήγούμενος τής μονής τής 'Αγίας Ανα
στασίας2, ή δε συνέχεια τού κειμένου του βίου παρουσιάζει τον Θεωνδν ζών- 
τα. «Άφ’ ου δέ έστερέωσε καλώς τοϋτο τό κοινόβιον, καί κατά τον τύπον καί 
κατά τά ασκητικά του μεγάλου Βασιλείου, έρρύθμισε καί έκανόνισε τούς 
μαθητάς του νά πολιτεύωνται, έκτισε τό άσκητήριον καί άναχωρών από τό 
Μοναστήριον κατά καιρούς, ήσύχαζεν έκεΐ μόνος, μόνφ τω Θεω προσευχό
μενος· καί πάλιν μετέβαινε προς τούς μαθητάς του, παρηγορων αύτούς εις 
τούς άγωνας τού μοναχικού πολιτεύματος»3.

Έπί πλέον, έκ τίνος βραχέος σημειώματος έν χειρογράφω τεύχει τής 
βιβλιοθήκης τού Βατικανού, καθίσταται δήλον, ότι ό Θεωνδς ήτο ήγούμενος 
τής 'Αγίας ’Αναστασίας τόν ’Ιανουάριον τού έτους 1523. Τό σημείωμα τούτο, 
τό όποιον έξέδωκε καί ό Ζερλέντης, άναφέρει τά έξης: «...Κάλλιστος άμό- 
να[χος]. Έτους ζλα'. (7031-5508=1523) μηνή ειανουάρήο είγουμενο[υ] Θεονα 
του πάνη. έν τε άγια άναστασια έν το ειερό κηνοβήο...»4 5.

Καί άλλοι όμως λόγοι συνηγορούν εις τήν άποψιν, ότι ό Θεωνδς, ό άπό 
ήγουμένων, δέν ήτο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, καθ’ ήν έποχήν ό Ζερ
λέντης τοποθετεί τήν Άρχιερατείαν του. Έπί πλακάς έντετειχισμένης άνω
θεν τής πύλης τού πύργου, τού ευρισκομένου εις τό έν Κριτζιανδ τής Επα
νομής μετόχιον τής μονής τής 'Αγίας ’Αναστασίας, άναγέγλυπται διά κεφα
λαίων γραμμάτων, ποικιλώτατα συμπεπλεγμένων, επιγραφή τού Θεωνδ, τού 
’Οκτωβρίου τού 1529, ήγουμένου τότε τής μονής τής 'Αγίας ’Αναστασίας6. 
Νεώτερος έκδοτης τής αυτής έπιγραφής, δέχεται, διορθών τόν πρώτον εκ
δότην Παπαγεωργίου, ότι ή σωστή χρονολογία αυτής είναι τό έτος 1530

Ι.Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολίτου έ·&·, σ. 133. Τ ο ϋ 
α ύ τ ο ϋ, Θεωνδς ό άπό ήγουμένων, ε.ά., σ. 254.

2. Δέν είναι όρθόν, ότι κατά τό έτος τοϋτο έγένετο ή άνοικοδήμησις τής μονής ύπό 
τοϋ αγίου Θεωνδ. Τό έτος τοϋτο πάντως δέχονται ό Μητροπ. Ίερισσοϋ, 'Αγίου "Ορους 
καί Άρδαμερίου Διονύσιος, Ή Άγια Αναστασία, ε.ά., σ. 10 καί 26-28 καί ό Ί ω. 
Κ. Κορναράκης, Αναστασίας αγίας Μονή, «Θρησκευτική καί ’Ηθική ’Εγκυκλο
παίδεια», τ. 2, στ. 568.

3. Βίκτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής, έ.ά., σ. 83. Ό Μ. Ί ω. Γ ε- 
δ ε ώ V, ’Ιωακείμ μοναχός ό Άναστασιώτης, «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια», έτος Δ' (1883), 
σ. 11 β, αναφέρει ότι ό Θεωνδς έπεσκεύασε τήν μονήν έν τφ μέσω τοϋ ΙΣΤ' αίώνος. Ό αύ- 
τός Μ. Ί ω. Γ ε δ ε ώ V, Μνεία των προ έμοϋ. 1800-1863-1913, Έν Άθήναις 1934, σ. 42, 
αναφέρει, ότι ή μονή ήρξατο κτιζομένη μεταξύ τών έτών 1522-1540.

4. Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Περί τριών ιεραρχών Θεσσαλονίκης φερόντων τό 
όνομα Θεωνδς, «Εκκλησιαστική ’Αλήθεια», τ. 31 (1911), σ. 260β.

5. Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, ’Εκδρομή, ε.ά., σ. 80. Πρβλ. καί σ. 43. Ή
έπιγραφή σ. 80-81.
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καί όχι τό 15291. Εϊς έκδοτήριον γράμμα του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης 
Ίωάσαφ, τοϋ Ιουνίου του έτους 1531, ό Θεωνας, δστις άποκαλεΐται «θεοφι
λής καί θείος» καί εις τον όποιον ό Ίωάσαφ άναθέτει τήν διακυβέρνησιν 
καταπεπτωκότος μοναστηριού έν Θεσσαλονίκη, του τής ύπεραγίας Θεοτό
κου ή τοϋ κυροΰ Ίωήλ2, ήτο είσέτι ήγούμενος τής 'Αγίας ’Αναστασίας3. Εις 
κώδικά τινα τής έν "Αθω μονής τής Μεγίστης Λαύρας (Κώδιξ I 40 έβδομα- 
δαρία φ. 156), τον Ιούνιον τοϋ έτους 1535 μνημονεύεται ό Θεωνας ετι «πα
πάς»' «έν τω ζμγ' (1535) ίνδ. η' έν μηνί Ίουνίω α' κάγώ Σωσίπατρος μονα
χός παραγενόμην έν τω μοναστήρίω τής άγιας ’Αναστασίας καί εδωκα εις 
τούς προϊσταμένους αδελφούς, τόν τε παπά κύριον Θεωνάν τόν ήμιόνιον 
ον εΐχον καί τετραβάγγελον πάνυ ώραϊον καί Πανθέκτην ομοίως ήν είχον 
ψάλλειν, Ώρολόγιον όκτάηχον καί Έβδομαδαρίαν καί τα ήθικά τοϋ μεγά
λου Βασιλείου βιβλίον ώραϊον»4 5. Έκ τούτων λοιπόν καταφαίνεται ότι, του
λάχιστον μέχρι τοϋ έτους 1535, ό ήμέτερος Θεωνας, ό από ήγουμένων, δεν 
ήτο ακόμη Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Οϋτω πιστεύομεν, ότι δεν εύστα- 
θεϊ ή προσπάθεια τοϋ Ζερλέντου’ νά παρουσιάση μεταξύ των έτών 1520 καί 
1542, δύο διάφορα πρόσωπα φέροντα τό όνομα Θεωνας, ένω πρόκειται περί 
ενός καί τοϋ αύτοϋ προσώπου, τό όποιον οπωσδήποτε μέχρι τοϋ 1535 ήτο 
ήγούμενος. Τό άνακόλουθον των σκέψεων καί των έπιχειρημάτων τοϋ Ζερ- 
λέντου, άπέδειξεν ευκρινώς ό Petit6, ένω ή εις τάς παρατηρήσεις τοϋ Petit 
άπάντησις τοϋ Ζερλέντου, έβασίσθη έκ νέου έπί των αύτών στοιχείων7, τά 
όποια έπεκαλέσθη καί ότε διά πρώτην φοράν ήσχολήθη μέ τό θέμα αυτό8.

'Η έν τή μονή τής 'Αγίας ’Αναστασίας παραμονή τοϋ Θεωνά, άνήγαγε 
ταύτην εις περιωπήν, ήτις μαρτυρεΐται έκ τοϋ πλήθους των άνά τό όρος αύτής 
διεσπαρμένων παρεκκλησίων (9 τόν άριθμόν, τής άγιας Τριάδος, των αγίων

Ι.Θεοχ. Παζαρά, 'Η κτητορική έπιγραφή τοϋ μετοχιού της 'Αγίας ’Αναστασίας 
στα Κριτζιανά ’Επανομής, «Μακεδονικά», τ. 10 (1970), σ. 150. Δι’ έτέρας έπιγραφάς τής 
'Αγίας’Αναστασίας βλ. Λίνου Πολίτη, Επιγραφές 'Αγίας ’Αναστασίας, «Ελλη
νικά», τ. 12 (1952-1953), σ. 379-383.

2. Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, ’Εκδρομή, ε.ά., σ. 62 καί 63.
3. Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, ’Εκδρομή, έ.ά., σ. 72. Τό όλον γράμμα 

σ. 71-73.
4. Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Άγιορειτικων κωδίκων 

σημειώματα. Α' τής Λαύρας τοϋ αγίου ’Αθανασίου, «Γρηγόριος ό Παλαμδς», τ. 1 (1917), 
σ. 618. Jean Darrouzès, Les manuscrits, ε.ά., σ. 56. Πρβλ. καί σ. 48-49.

5. Τήν αποψιν τοϋ Ζερλέντου αποδέχεται καί ό Βασ. Π. Στογιάννος, Όσιος 
Θεωνας, ε.ά., σ. 260. Πρβλ. καί σ. 256.

6. L. P e t i t, Nouveaux évêques de Thessalonique, «Échos d’Orient», τ. 6 (1903), σ. 
295β-296β. Πρβλ. καί Jean Darrouzès, Les manuscrits, έ.ά., σ. 56.

7. Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεωνας ό από ήγουμένων, 6.ά., σ. 254-255.
8. Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολϊται, ε.ά., σ. 132-133.
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Κηρύκου καί Ίουλίττης, Ίωάννου τοϋ Προδρόμου, των Δώδεκα "Αποστό
λων, τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, του άγιου ’Αντωνίου, τοϋ άγιου Γεωρ
γίου, του άγιου Δημητρίου καί τοϋ προφήτου Ήλιού, οίς έπειτα προσετέθη 
τό τοϋ άγιου Θεωνά, πλησίον τής σκήτης αύτοϋ)· δείκνυται εν τή νοτία αύλή 
τή εντός τής μονής ευμεγέθης θολωτός λουτρών, έπικείμενος βαθεΐ καί εύ- 
ρυχώρφ ύπογείω θαλάμω (έν φ κρέμανται σταλακτΐται), κτίσμα τοϋ Θεωνά, 
πλησίον δε τοϋ ναϊδρίου Ίωάννου τοϋ Προδρόμου έρείπια θεμελίων τοϋ 
ύπό Θεωνά ίδρυθέντος σχολείου των προς τον μοναστικόν βίον προπαιδευο- 
μένων ή παράδοσις λέγει καί περί νοσοκομείου τοϋ Θεωνά1.

Πότε έγένετο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ό ήμέτερος Θεωνας; Εϊ- 
δομεν άνωτέρω, ότι ό Θεωνας ήτο άκόμη εις τήν μονήν τής 'Αγίας ’Αναστα
σίας τον ’Ιούνιον τοϋ 1535. ’Εκτός τούτου μέχρι τοϋ έτους 1535 προΐστατο 
τής Θεσσαλονικέων ’Εκκλησίας ό Ίωάσαφ, διότι κατ’ αύτό τό έτος δαπάνη 
αύτοϋ άντεγράφη μηνιαϊον τοϋ ’Ιανουάριου2. Επομένως ή άνάρρησις τοϋ 
Θεωνά, εις τόν θρόνον τής Θεσσαλονίκης, έγένετο οπωσδήποτε μετά τό 1535. 
Ή εικοσαετής άρχιερωσύνη τοϋ Θεωνά έν Θεσσαλονίκη, 1520-1540, ώς 
δέχεται ό ’Άνθιμος Άλεξούδης3, δεν είναι δυνατόν νά θεωρηθή ότι εύσταθεΐ. 
Τόν Ίωάσαφ λοιπόν διεδέχθη πιθανώς ό Θεωνας4 καί ούχί τόν Μακάριον, 
ώς δέχονται οί Ζερλέντης5 καί Παπαδόπουλος-Κεραμεύς6. Ό Μακάριος 
ήδη τό έτος 1537 ώνόμαζεν έαυτόν πρώην Θεσσαλονίκης άρχιεπίσκοπον7 
καί άπέθανε τήν 12ην ’Απριλίου τοϋ 15468.

1. Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, ’Εκδρομή, ε.ά., σ. 62.
2. Σ π υ ρ. Π. Λάμπρου, Κατάλογος των έν ταϊς βιβλιοθήκαις του 'Αγίου 

Όρους Ελληνικών κωδίκων, τ. Β', έν Κανταβριγία τής ’Αγγλίας 1900, σ. 244 β. Π ε- 
ρικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσαλονικέων μητροπολϊται, ε.ά., σ. 135.

3. ’Ανθίμου Άλεξούδ η, Χρονολογικοί Κατάλογοι των άπό Χρίστου Άρχιε- 
ρατευσάντων, κατ’ έπαρχίας (έκ τοϋ Νεολόγου Κ/πόλεως τής Τετάρτης 28 Φεβρ. 1890, 
αϋξ. άρ. ιρυλ. 6188 καί έξής), Πανελλήνιον Λεύκωμα ’Εθνικής Έκατονταετηρίδος 1821- 
1921. Ή Χρυσή Βίβλος τοϋ Ελληνισμού, τ. Στ'. ’Εκκλησία-Κλήρος, ’Εν ’Αθήναις 1922, 
σ. 183.

4. Πρβλ. καί L. Petit, Les évêques, ε.ά., σ. 151α. Τ ο ϋ αύτοϋ, Nouveaux évêques, 
ε.ά., σ. 296α.

5. Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολϊται, ε.ά., σ. 135-136. 
Πρβλ. τοϋ αύτοϋ, Θεωνας ό άπό ηγουμένων, ε.ά., σ. 255.

6. ’Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ή μονή ’Αναστασίας τής Φαρμακο- 
λυτρίας, ΒΖ, τ. 10 (1901), σ. 194.

7. Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ή μονή ’Αναστασίας, ε.ά., σ. 194. 
Περ ικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολϊται, ε.ά., σ. 136.

8. Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολϊται, ε.ά., σ. 136. Μ. 
Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί ’Εφημερίδες, ’Αθήναι 1936, σ. 23. Ό Μακάριος έχειροτονήθη 
Μητροπολίτης Κορίνθου τό 1507 καί άπέθανεν ώς μοναχός Μιχαήλ εις τήν μονήν Βατο
πεδίου.
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'Η πρώτη σαφής μαρτυρία, οτι ό Θεωνάς ήτο Μητροπολίτης Θεσσαλο
νίκης, προέρχεται εκ τίνος γράμματος αύτοϋ, του όποιου μνείαν ποιείται ό 
Langlois1. Έκ τούτου καταφαίνεται, οτι ό Θεωνάς το έτος 1539 κατείχε ήδη 
τον μητροπολιτικόν θρόνον τής Θεσσαλονίκης. Έξ άλλου δε γράμματος2, 
δι’ ου δηλοϋται περί των προσερχομένων καί άφιερούντων πράγματα τω μο- 
ναστηρίω Μαρίας τής άεί Παρθένου,όπως απερχόμενοι αύτοϋ μή άντιποιών- 
ται ταύτων3, καθίσταται σαφές, ότι έξηκολούθει νά προΐσταται τής Θεσσα
λονίκης τόν Μάϊον τοϋ 1541.

'Ως Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ό Θεωνάς «έπρόσθετε νηστείαν επά
νω εις νηστείαν, αγρυπνίαν εις τήν αγρυπνίαν, προσευχήν εις τήν προσευ
χήν, τοις πάσι πάντα έγίνετο, κατά τόν ’Απόστολον, μόνον διά να κερδίση 
πάντας τούς έμπιστευθέντας αύτω Χριστιανούς καί νά φυλάξη τά ποίμνιά 
τουάπότάς έπιβουλάς τών αισθητών καί νοητών λύκων, ώς αληθινός ποιμήν 
καί του Άρχιποίμενος Χρίστου μαθητής γνησιώτατος»4.

Εις γράμμα τοϋ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 'Ιερεμίου Β', έκδο- 
θέντος τόν ’Απρίλιον του 1542, ό Θεωνάς μνημονεύεται «ώς ό μακαρίτης 
πρώην άρχιερεύς χρηματίσας Θεσσαλονίκης κύριος Θεωνάς εκείνος»5. 
Επομένως ό Θεωνάς έχρημάτισε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης τουλάχι
στον άπό τοϋ έτους 1539 καί έποίμανε τήν Εκκλησίαν τών Θεσσαλονικέων 
μέχρι τοϋ χρονικοϋ διαστήματος μεταξύ τοϋ Μαΐου τοϋ 1541 καί τοϋ ’Απρι
λίου τοϋ 15426.

1. V. Langlois, Le Mont Athos et ses monastères, Paris 1867, σ. 70.
2. Tò γράμμα έν Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, Εκδρομή, ε.ά., σ. 73.
3. Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολΐται, ε.ά., σ. 136.
4. Βίκτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής, ε.ά., σ. 84.
5. Τό γράμμα έν Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολΐται, ε.ά., 

σ. 143-144. Περίληψιν τοΰ γράμματος βλ. έν Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, Εκ
δρομή, ε.ά., σ. 74-75. Ό Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου, Ό Μητροπολίτης Θεσ
σαλονίκης Θεωνάς ό Α' καί τό εργον αύτοϋ μαρτυρολογικόν, «Εκκλησιαστική ’Αλή
θεια», τ. 31 (1911), σ. 180β, παρακινηθείς ύπό τίνος χειρογράφου τεύχους τοϋ μαρτυρίου 
τοϋ άγιου Μιχαήλ τοϋ Μαυρουδή, έπιγεγραμμένου: «Μαρτύριον τοΰ άγιου ένδοξου με- 
γαλομάρτυρος Μιχαήλ τοϋ νεωστΐ μαρτυρήσαντος έν Θεσσαλονίκη· συγγραφέν παρά τοΰ 
πανιερωτάτου άγιου Θεσσαλονίκης κυρίου Θεωνά», έν φ άναφέρεται, έν σ. 69 τοϋ τεύ
χους, ή 21η Μαρτίου τοϋ έτους 7052 (-5508=1544) ώς χρόνος μαρτυρίου τοϋ Μιχαήλ, δέ
χεται, οτι ό Θεωνάς εζη έτει 1544 ώς μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Είναι προφανές, οτι τό 
όνομα τοϋ Θεωνά έξελήφθη ένταϋθα άντί τοϋ Θεοφάνους.

6. Π ρβλ. Θεοχάρη Παζαρά, Ή κτητορική έπιγραφή, έ.ά., σ. 148. Ό Μ i c h a e- 
1 i s Le Q u i e n, Oriens christianus in quatuor patriarchatus digestus, tomus secundus, 
Parisiis 1740, σ. 62-63, ούδένα λόγον περί τοϋ ήμετέρου Θεωνά ποιείται, εΐ μή μόνον περί 
τοϋ Θεωνά τοΰ άπό Παροναξίας. Ό πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος Εύστρατιά- 
δ η ς, Άγιολόγιον τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, Έκδοσις τής Άποστολικής Διακονίας 
τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, σ. 203α, άναφέρει, ότι ό Θεωνάς έκοιμήθη έν ειρήνη περί 
τό 1544-5.
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Ώς διοικητήριον του Μητροπολίτου Θεωνα έχρησίμευσεν οικία τις 
κειμένη νοτίως καί άπέναντι τοϋ ναοϋ των Άσωμάτων ("Αγιος Γεώργιος- 
Rotonda) καί ήτις διετήρει στοιχεία βυζαντινής κοσμητικής αρχιτεκτονι
κής, ενώ δύο ετεραι νοτίως συνεχόμενοι οίκίαι έχρησίμευον ώς κατοικία 
αύτοϋ, ό δέ ναός των Άσωμάτων ήτο ό μητροπολιτικός ναός1. Τήν τελευταίαν 
ταύτην αποψιν ήμφεσβήτησεν ό Θεοχαρίδης2, τόν όποιον ήκολούθησε καί 
ό Λέτσας3. Ό Θεοχαρίδης έδέχθη, ότι από τοΰ 1525 καί έξής μητροπολιτι- 
κός ναός τής Θεσσαλονίκης ήτο ό μικρός ναός τοϋ Αγίου Δημητρίου. Εις 
τήν συζήτησιν έπανήλθεν ό Βακαλόπουλος καί έτεκμηρίωσε τήν αποψιν, 
ότι ό ναός των Άσωμάτων ήτο επί Θεωνα ό μητροπολιτικός ναός4 5.

Τό ιερόν καί σεβάσμιον λείψανον τοϋ αγίου Θεωνα, άπολέσαν κατά 
τήν ετει 1821 εις τήν νήσον Σκόπελον καί έκεΐθεν εις τό Άγιον Όρος (εις 
τήν μονήν τοΰ Έσφιγμένου) υπό των μοναχών Μητροφάνους καί Νικοδή
μου μεταφοράν αύτοϋ μέγα μέρος τοϋ δέρματος8, εύρίσκεται έτι ολόκληρον 
εις τήν 'Ιεράν Μονήν τής Αγίας Αναστασίας, τής όποιας υπήρξεν ό ανακαι
νιστής καί ήγούμενος, «εύωδίαν άναπνέον άρρυτον, θαύματα ένεργοϋν καί 
ιάματα παρέχων τοΐς μετά πίστεως τή σορρώ αύτοϋ προσερχομένοις»6.

Ό Άγιος Θεωνάς έορτάζεται τήν 4ην Απριλίου7, τήν δέ μνήμην αύτοϋ 
τελοϋν οί πατέρες τής Μονής τής Αγίας Αναστασίας κατά τήν τετάρτην 
Κυριακήν των Νηστειών, «αγρυπνίαν έπιτελοϋντες καί πανήγυριν, έν ή 
συνέρχονται οί από τά πέριξ Χριστιανοί, κατά μίμησιν τοϋ τής δευτέρας 
Κυριακής έορταζομένου Αγίου Γρηγορίου τοΰ Παλαμά, τοϋ οποίου ούχί 
μόνον εις τόν θρόνον υπήρξε διάδοχος, άλλά καί εις τήν άρετήν καί άγιό- 
τητα έφάμιλλος, ό μακάριος Θεωνάς»8.

Δέν είναι γνωστόν πότε ήρχισε να έορτάζεται ώς άγιος ό Θεωνάς. Ό 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Ε' (1797-1798), κατά μήνα 
Σεπτέμβριον τοΰ 1797, άναφερόμενος εις τόν Θεωνάν, δέν άποκαλεϊ τοϋτον

1. Άι Βακαλοπούλου, Τρεις οίκοι βυζαντινού ρυθμοϋ έν Θεσσαλονίκη, 
«Γρηγόριος ό Παλαμάς», τ. 19 (1935), σ. 311. Τ ο ϋ αύτ οΟ, Ό Ναός τοϋ 'Αγίου Γεωργίου 
(Rotonda) ώς μητρόπολις κατά τόν 16ον αιώνα, «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον», τ. 16 (1940) 
σ. 245-250.

2. Γ ε ω ρ γ. I. Θ ε ο χ α ρ ί δ ο υ, 'Ο ναός των Άσωμάτων καί ή Rotonda τοϋ 
Άγιου Γεωργίου Θεσσαλονίκης, «Ελληνικά», τ. 13(1954), σ. 58-66.

3. Ά λ ε ξ. Ν. Λέτσα, 'Ιστορία της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1961, σ. 439-444.
4. Ά π. Βακαλοπούλου, Ύπήρξεν έπί Τουρκοκρατίας μητροπολιτικός ναός 

ό Άγιος Γεώργιος (Rotonda) καί πότε; «Μακεδονικά», τ. 4(1955-1960), σ. 547-549.
5. Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, Εκδρομή, ε.ά., σ. 65.
6. Βίκτωρος Ματθαίου, 'Ο Μέγας Συναξαριστής, ε.ά., σ. 84-85.
7. Μηναΐον Απριλίου, εκδ. τό «Φως» τής Χριστιανικής Ένώσεως έργαζομένης νεο

λαίας, Άθήναι 1961, σ. 33β.
8. Βίκτωρος Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής, ε.ά., σ. 85.
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άγιον, άλλ’ άναφέρει ρητως, δτι ή μονή τής 'Αγίας ’Αναστασίας άνφκοδο- 
μήθη έκ βάθρων «παρά τίνος κύρ Θεωνδ, του μετέπειτα καί Μητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης γενομένου»1. Είναι πιθανόν ότι τον Θεωνδν έκήρυξεν ώς 
άγιον ό μοναχός Νικόδημος ό 'Αγιορείτης2, δστις εγραψεν, δχι μόνον τόν 
βίον τοϋ άγιου, άλλά συνέθεσε καί τήν άκολουθίαν του3. ’Ακολουθίαν τοϋ 
'Αγίου Θεωνδ έξέδωκεν ομοίως ό Άρχιμ. Παρθένιος Κάρδαρης4. Έτέρα 
ακολουθία, ποιηθεΐσα έν 'Αγίω ’Όρει ύπό Γερασίμου μονάχου Μικραγιαν- 
νανίτου ύμνογράφου τής Μεγάλης του Χρίστου Εκκλησίας, έξεδόθη, έγ- 
κρίσει τής Ιερός Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, ύπό τοϋ 'Ιερού 
Ναοϋ 'Αγίου Θεράποντος Κάτω Τούμπας Θεσσαλονίκης5.

Περί τοϋ Θεωνδ τοϋ άπό Παροναξίας, χρηματίσαντος ομοίως Μητρο
πολίτου Θεσσαλονίκης (1560-1565), τόν όποιον ώρισμένοι έκ των μελετη
τών6 ταυτίζουν προς τόν ήμέτερον Θεωνδν, θά εϊπωμεν τά είκότα είς έτέραν 
μελέτην.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘ. ΓΛΑΒΙΝΑΣ

1. Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Ή 'Ιερά μονή τής 
άγιας ’Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας, «Γρηγόριος ό Παλαμάς», τ. 2 (1918), σ. 259.

2. Άρχ. Παρθενίου Κάρδαρη, Ό "Αγιος Θεωνας, ε.ά., σ. 11-12.
3. Κώδιξ 8 τοϋ Καθολικού τής μονής τοϋ Παντοκράτορος (μή περιγράφεις ύπό τοϋ 

Σπυρ. Λάμπρου), Σ π υ ρ. μοναχοϋ Λαυριώτου-Σωφρονίου Εύστρατιά
δου Μητροπ. Πρ. Λεοντοπόλεως, Κατάλογος των Κωδίκων τής Μεγίστης Λαύρας (τής 
έν Αγία) "Ορει), τεύχος Β' καί Γ', Paris 1925, σ. 392α. Κώδιξ 868 (φ. 101α-115) τής μονής 
τοϋ Παντελεήμονος, Σπυρ. Π. Λάμπρου, Κατάλογος, ε.ά., σ. 449α. Χειρόγραφα τής 
μονής Αγίας Αναστασίας. Πρβλ. ομοίως L. Petit, Les évêques, ε.ά., σ. 151β. Σ ω φ ρ ο- 
νίου Εύστρατιάδου, Πρ. Λεοντοπόλεως, Νικόδημος 'Αγιορείτης, «Μακεδονικά», 
τ. 1 (1940), σ. 53καίύποσ.1. Const. Papoulidis, Nicodème l’Hagiorite (1749-1809), 
«Θεολογία», τ. 38 (1967), σ. 301.

4. Άρχ. Παρθενίου Κάρδαρη, Ό Άγιος Θεωνας, ε.ά., σ. 19-33.
5. Ακολουθία τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών ΘΕΩΝΑ άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 

ού ή μνήμη τή Δ' Κυριακή Νηστειών, «Άστήρ», Άθήναι 1971.
6. Ό Κ ω V σ τ. Ν. Σ ά θ α ς, Νεοελληνική Φιλολογία, ε.ά., σ. 212, ό Π έ τ ρ ο ς Σ. 

Σπανδωνίδης, Μελένικος ό νεκρός μακεδονικός άκρίτας, Θεσσαλονίκη 1930, σ. 
47, ό Θ ε ό δ. Καστανάς, Θεσσαλονικείς άγιοι, «Γρηγόριος ό Παλαμάς», τ. 19 (1935), 
σ. 156, ό Άρχ. Παρθένιος Κάρδαρης, Ό Άγιος Θεωνας, ε.ά., σ. 9-12, ό Μητρ. 
Ίερισσοϋ, Αγίου Όρους καί Άρδαμερίου Διονύσιος, Ή Αγία Αναστασία, ε.ά., 
σ. 28-29, όΔιον. Δακουράς, Θεωνας, ε.ά., στ. 503, ό Theod. Ν. Vlachos, Die 
Geschichte, ε.ά., σ. 84-85 καί ή Ακολουθία, ε.ά., σ. 7-8.



RÉSUMÉ

Apostolos G 1 a V i n a s, Théonas 1er, higoumène, devenu métro
polite de Thessalonique.

Théonas, dont on ne sait ni l’année de sa naissance, ni son origine, ni son 
éducation, avait été d’abord hiéromoine au monastère du Pantokrator au Mont 
Athos.

Disciple de Saint Jacques Néomartyr, à la scète de Saint Prodrome, près 
d’Iviron, Théonas avait suivi son maître à Dervékista de Naupacte. En 1520 
avait été nommé, sur la recommandation de Jacques, higoumène du couvent 
de Saint Prodrome à Dervékista. Après la mort de son maître, Théonas s’était 
retiré au Mont Athos avec les autres disciples du Saint. De là, Théonas s’était 
rendu près de Galatista, où releva de ses ruines le monastère de Sainte-Ana- 
stasie Pharmacolytria, vers 1522, duquel Théonas était devenu higoumène. En 
1523, 1530, 1531, 1535, Théonas est attesté comme simple higoumène. 11 
fut nommé métropolite de Thessalonique après 1535 et avant 1539, car, à cette 
dernière date, est attesté, qu’il était à la tête de l’église de Thessalonique. Au 
mois de Mai 1541, était encore au siège de Thessalonique, mais au mois d’Avril 
1542, Théonas est qualifié de μακαρίτης.

Un autre Théonas, disciple du célèbre maître Théophane EleavoulcosNo- 
taras, qui était devenu métropolite de Paros et Naxos et par la suite métropo
lite de Thessalonique (1560-1565), se distingue nettement de notre prélat.
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