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Ἀγαπητέ μου π. Ἀπόστολε,
Μέ πολλή χαρά καί ἐνδιαφέρον ἔλαβα το πόνημά σας «ΕΥΧΗ ΚΑΙ 

ΜΕΛΟΣ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Θέλω  νά σας συγχαρῶ γιά αὐτή σας τήν ἐργασία 
πού ἀσχολείται με τον εὐχολογικό καί ὑμνητικό λόγο τῆς Ἐκκλησίας 
μας, μέ γνώμονα τήν διδασκαλία ἑνός ἁγίου Πατρός τῆς Ἐκκλησίας 
μας, τοῦ ἁγίου Συμεών Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.

 Ἡ ὀρθόδοξη Λατρεία εἷναι ζωντανή καί ἐπίκαιρη γιά κάθε ἐπο-
χή, πολύ δέ περισσότερο γιά τήν δική μας ὅπου ὁ σύγχρονος τρόπος 
ζωῆς καί οἱ καθημερινές βιωτικές μέριμνες, τείνουν νά καταστήσουν 
τήν μετοχή στήν  Λατρεία τοῦ  Θεοῦ  ἕνα τυπικό καθήκον.

Ἡ συμμετοχή στήν θεία Λατρεία ἐκφράζει  τήν ἀγάπη μας στόν 
Θεό, φανερώνει τόν βαθμό τῆς πίστεώς μας. Ἡ θεία Λατρεία καλλι-
εργεῖ τό ὀρθόδοξο ἤθος καί τό ἐκκλησιαστικό φρόνημα.

Ἔχουμε ὅλοι χρέος νά  ἀναζωπυρώνουμε τό χάρισμα τοῦ εὐλογη-
μένου λαοῡ μας ὥστε νά συμμετέχει στήν θεία Λατρεία, νά γίνεται 
Σῶμα Χριστοῦ καί νά ἐκκλησιάζει τήν ζωή καί τά προβλήματά του.  
Λυποῦμαι πολύ γιατί ἔχουν ἀποϊεροποιηθεῖ καί ἐκκοσμικευθεῖ σήμε-
ρα, ὅλα τά τελούμενα στόν Ναό, τά Μυστήρια καί οἱ ἁγιαστικές ἀκο-
λουθίες.

Μόνο μέ τήν ζωντανή, ἐνεργό συμμετοχή μας στήν θεία Λατρεία, 
στά Ἅγια Μυστήρια ὑπερβαίνουμε τίς ποικίλες κρίσεις μας, ἐνερ-
γοποιοῡμε τά χαρίσματά μας καί γινόμαστε Πρόσωπα, ὁδηγούμενοι 
στήν κατά χάρη θέωση, στήν ἀδελφική ἐπικοινωνία, ὅπου τά πάντα 
καί ἐν πᾶσι Χριστός.

Ἐλπίζω ὅτι τό σύγγραμμα αὐτό θα συμβάλει  στήν ἀνάδειξη καί τήν  
βαθύτερη κατανόηση  τοῦ  λειτουργικοῦ λόγου τῆς Ἐκκλησίας καί, 
δι᾽ αὐτῆς, στήν οὐσιαστικότερη καί πιό ἐνσυνείδητη συμμετοχή στήν 
λειτουργική ζωή.

     Εὔχομαι ὁ Ἅγιος Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά προστατεύει τήν 
προσφιλῆ οἰκογένειά σας.

Μετ᾽ ἐνθέρμων εὐχῶν
† Ο ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ



ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ἔργο τῶν μοναχῶν εἶναι ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ, ἐξ οὗ καὶ ὁ χαρακτη-
ρισμὸς τῆς μοναστικῆς πολιτείας ὡς ἀγγελικῆς, ἀφοῦ οἱ μοναχοὶ μι-
μοῦνται τὸ ἔργο τῶν οὐρανίων ταγμάτων. Ἡ λατρεία εἶναι ἡ ζωή τους, 
γι' αὐτὸ καὶ τὰ τυπικὰ τηροῦνται μὲ προσοχὴ καὶ εὐλάβεια, γι' αὐτὸ 
καὶ στὸν χῶρο τῆς λατρείας ἐφαρμόζεται κατεξοχὴν τὸ παράγγελμα 
τοῦ ἀποστόλου Παύλου, "πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω".

Σήμερα πολλὰ πράγματα μπερδεύονται, καὶ ἡ ἀνθρώπινη ὀλιγωρία, 
νωθρότητα καὶ αὐθαιρεσία ἐπιχειροῦν νὰ ρίξουν οὐσιώδη στοιχεῖα 
στὴν λήθη καὶ στὴν ἀφάνεια. Εἶναι λοιπὸν ἀναμενόμενη ἡ χαρὰ καὶ 
εὐαρέστηση ποὺ γεννᾶται στοὺς μοναχοὺς κάθε φορὰ ποὺ ἐκπονεῖται 
καὶ δημοσιεύεται μιὰ σοβαρὴ καὶ ὑπεύθυνη ἔρευνα γιὰ τὴν θεία λα-
τρεία, φωτίζοντας τόσο τὴν ἱστορικὴ πορεία της ὅσο καὶ ἀναδεικνύο-
ντας τὶς θεολογικὲς πτυχές της. Ἰδιαίτερη μάλιστα εἶναι ἡ χαρά, ὅταν 
ἡ μελέτη αὐτὴ δὲν εἶναι παραγωγὴ ψυχρὴ ἀκαδημαϊκοῦ γραφείου, 
οὔτε ὑπηρετεῖ μιὰ προσωπικὴ καριέρα, ἀλλὰ εἶναι καρπὸς πνευμα-
τικῆς ζωῆς, μέριμνας καὶ εὐγενοῦς ἀνησυχίας, καρπὸς ψυχῆς ποὺ ζεῖ 
καὶ ἀναπτύσσεται μέσα στὸν ζωτικὸ καὶ φωτοφόρο χῶρο τῆς λατρείας 
καὶ προσευχῆς.

Εὐχόμεθα τὸ ἀνὰ χεῖρας πόνημα νὰ βρεῖ τὸν δρόμο του πρὸς τὸ 
πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, καὶ νὰ οἰκοδομήσει ὅλους μας. Τὸ ἀξίζει.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου
Ἀρχιμανδρίτης Χριστόδουλος
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Ὅταν ἐνώπιον τῆς τριμελοῦς ἐπιτροπῆς, στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ 
τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὁ πολυαγαπητός 
μου π. Ἀπόστολος ὑποστήριξε τὴ Μεταπτυχιακή του Διπλωματικὴ 
Ἐργασία, ὡς δάσκαλός του στά προπτυχιακὰ καὶ ὡς σύμβουλός του 
στὴ μεταπτυχιακή του σπουδή, εἶχα πεῖ τὰ ἑξῆς: «Ἁπλὰ καὶ ταπεινὰ 
αἰσθάνομαι δικαιωμένος ποὺ ἐπέλεξα, γιὰ τὸν π. Ἀπόστολο, τὸ ἀπαι-
τητικὸ αὐτὸ θέμα. Μὲ καλὴ μελέτη τῆς βιβλιογραφίας καὶ τῶν πηγῶν, 
μὲ συνθετικὴ ἱκανότητα καὶ ἐρευνητικὴ ἐπιτηδειότητα πραγματεύθη-
κε στιβαρὰ τὸ θέμα τῆς ἐργασίας του καὶ τὸ ἔφερε εἰς πέρας μὲ τὸν 
καλύτερο δυνατὸ τρόπο».

Σήμερα εὑρίσκομαι στὴν πολὺ εὐχάριστη θέση νὰ προλογίζω τὴν 
τύποις ἔκδοση τῆς ἄριστης ἐκείνης ἐργασίας, μὲ τὸν τίτλο «Εὐχὴ καὶ 
Μέλος στὴ θεία λατρεία, κατὰ τὸν ἅγιο Συμεὼν Θεσσαλονίκης». Ἤδη 
ἐπάλληλες ἐργασίες μεταπτυχιακῶν μας φοιτητῶν, στὴν εἰδίκευση 
τῆς Λειτουργικῆς, ἀρχίζουν νὰ ἀναδιφοῦν τὸν καθαρότατο βυθὸ τῆς 
διδασκαλίας τοῦ μεγίστου λατρειολόγου τῆς ὑστέρας Βυζαντινῆς πε-
ριόδου, τοῦ ἁγίου Συμεὼν Θεσσαλονίκης. Ἐκεῖ λαμπερὰ καὶ πολύτιμα 
μαργαριτάρια ἀνακαλύπτονται καὶ πλουτίζουν ἀπρόσμενα τὶς γνώσεις 
μας γιὰ τὴν ἱστορία καὶ τὴ θεολογία τῆς ἀνυπερβλήτου κάλλους θείας 
λατρείας τῆς κατὰ Ἀνατολὰς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ λειτουργικὴ βίωση τῶν Ὀρθοδόξων ἀπαιτεῖ ἰσόρροπα τὴ συμμε-
τοχὴ σύνολης τῆς ὕπαρξης τοῦ ἀνθρώπου, τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματός 
του, τοῦ νοὸς καὶ τῶν αἰσθήσεών του. Τὸν σκοπὸ αὐτὸ ὑπηρέτησαν 
καὶ ὑπηρετοῦν ταπεινὰ διὰ μέσου τῶν αἰώνων οἱ λειτουργικὲς τέχνες 
(ναοδομία, ζωγραφική, ποίηση, μουσικὴ, ἡ εὐχή, ὁ ὕμνος καὶ τὸ μέ-
λος).

Ὁ εὐχετικὸς λόγος τῶν τελουμένων, ἡ ποίηση τῶν ἀδομένων καὶ 
ἡ μελουργικὴ ἐπένδυση τῶν ὑμνογραφημάτων συντέθηκαν ἁρμονικὰ 
στὸ μνημειῶδες καὶ ἀνυπέρβλητο «ἄγαλμα» τῆς ὀρθοδόξου λειτουρ-
γικῆς παραδόσεως καὶ ἀποτέλεσαν τὰ κατ᾽ ἐξοχὴν ἐκφραστικὰ μέσα 
τῆς λατρεύουσας ψυχῆς τῶν πιστῶν, διακονώντας διαχρονικὰ τὴν 
κοινὴ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ψαλλόμενη προσευχή της. 

Σκοπὸς τοῦ στιβαροῦ θεολογικοῦ εὐχετικοῦ λόγου, τοῦ ὑμνογρα-
φικοῦ κάλλους καὶ τῆς λατρευτικῆς ὑμνωδίας εἶναι ἡ αἰσθητοποίηση 
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τῶν εὐλαβῶν βιωμάτων, ὁ φωτισμὸς καὶ ὁ ἁγιασμὸς τῶν αἰσθήσεων, ἡ 
θεραπεία τῆς ὕπαρξης καὶ ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου. Γιὰ 
τοὺς λόγους αὐτούς, ἡ καλλιτεχνία, ἄκρως ἀναγκαία γιὰ τὸν καλλω-
πισμὸ καὶ τὴν ὡραιότητα τοῦ οἰκοδομήματος τῆς ὀρθοδόξου λατρεί-
ας, δὲν εἶναι σὲ καμμία περίπτωση ἀνεκτὸ νὰ αὐτονομεῖται κοσμικὰ 
καὶ αὐθαίρετα στὸν χῶρο τοῦ ναοῦ κατὰ τὴν ὥρα τῶν συνάξεων, προ-
σευχητικῶν ἢ εὐχαριστιακῶν. Ὁ «ποιητὴς» τῶν εὐχῶν ἢ τῶν ὕμνων 
ἐκφράζει μὲ τὴ χαρισματικὴ τέχνη του τὴν κοινὴ ψυχὴ τῶν πιστῶν, τὸ 
σύνολο τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ τελετουργός, ὁ ψάλτης 
καὶ ὁ ὑμνωδὸς εἶναι οἱ ταπεινοὶ καὶ ἐνεπίγνωστοι διάκονοι τῆς «ἐν 
πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» λατρείας τοῦ ἁγίου Θεοῦ, ἀληθεῖς νοηματο-
δότες τοῦ λόγου, διὰ τῆς ἀπαγγελίας καὶ τοῦ μέλους, τῶν ἀνεπα-
νάληπτων, σὲ ἀξία, κάλλος καὶ θεολογικὸ περιεχόμενο, λειτουργικῶν 
κειμένων. Ἐν τέλει, συγγραφεῖς εὐχῶν, ὑμνογράφοι καὶ μελωδοὶ δὲν 
ὑπῆρξαν ποτὲ κοσμικοὶ λογοτέχνες καὶ τραγουδιστές, ἀλλὰ πάντοτε 
φιλάνθρωποι ὁδοδεῖκτες τῆς ἐνσυνειδήτου βιωματικῆς μετοχῆς στὴ 
λογικὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ «ἐν μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας».

Ὁ ἅγιος Συμεὼν (τὸν ὁποῖο μὲ σεβασμὸ καὶ ἐπιστημονικὴ ἐπιτη-
δειότητα προσεγγίζει ὁ π. Ἀπόστολος, καθὼς ὁ ἴδιος καὶ λειτουργὸς 
εὐλαβὴς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι, καὶ γνώστης ἄριστος τῆς ψαλτικῆς τέ-
χνης, εὐχόμενος καὶ ψάλλων ἀδιαλείπτως), πλὴν τῶν κοινωνικῶν καὶ 
πολιτικῶν καταστάσεων, ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπίσει κατὰ τοὺς ταρα-
χώδεις καιροὺς τῆς ἀρχιερατείας του καὶ ποιμαντικὰ καὶ λειτουργικὰ 
ζητήματα, ποὺ ἀφοροῦσαν τὸν κλῆρο καὶ τὸν λαὸ τῆς Θεσσαλονίκης, 
τὴν τάξη καὶ εὐσχημοσύνη τῶν λατρευτικῶν συνάξεων, τὴν εὐλάβεια 
πρὸς τὰ θεῖα καὶ τὴν πνευματικὴ καλλιέργεια τῶν χριστιανῶν, τὴ στη-
λίτευση καὶ διόρθωση τῶν κακῶς κειμένων, τὸν πλουτισμὸ τῆς δημόσι-
ας κοινῆς λατρείας καὶ τὴ νοηματοδότηση τῶν τελουμένων, μὲ συνεχὴ 
διδασκαλία, μὲ συγγραφὴ εὐχῶν καὶ ποίηση ὕμνων, ἀλλὰ κατ᾽ ἐξοχὴν 
μὲ τὰ σοφά του λειτουργικὰ συγγράμματα.

Μέσῳ ὅλων αὐτῶν ἀναζητεῖ τὸν νοῦν τῆς θείας λατρείας στὸ ἐδῶ 
καὶ τὸ ἐπέκεινα, στὸ καιρικὸ καὶ τὸ αἰώνιο, στὸν «νῦν» καὶ τὸ «ἀεὶ» 
τῆς ζωῆς καὶ τῆς λειτουργικῆς βιώσεως τῶν πιστῶν, στὸν τελεστικὸ ρε-
αλισμὸ τοῦ παρόντος χρόνου καὶ αἰσθητοῦ χώρου, ἀλλὰ καὶ στὶς συ-
νεχεῖς συμβολικὲς ἀναγωγὲς στὸν νοητὸ χῶρο τῶν ἐπουρανίων καὶ τὸν 
ἀτελεύτητο χρόνο τῆς αἰωνίου Βασιλείας. Ὁ λειτουργικὸς χῶρος καὶ ὁ 
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λειτουργικὸς χρόνος πλατύνονται καὶ ἐκτείνονται στὴν ἀπεραντοσύνη 
τῆς δημιουργίας καὶ στὸ ἀτελεύτητο τῆς αἰωνιότητας.  Αὐτὸ ὅμως θὰ 
ἦταν ἀδύνατο νὰ κατανοηθεῖ καὶ νὰ βιωθεῖ χωρὶς τὴ λειτουργικὴ τυ-
πολογία καὶ χωρὶς τὴ συμβολικὴ καὶ ἀναγωγικὴ γλῶσσα τῶν εὐχῶν καὶ 
τῶν ὕμνων τῆς ὀρθοδόξου λειτουργικῆς παραδόσεως.

Τὸ περιεχόμενο καὶ τὴ θεολογία τοῦ εὐχετικοῦ λόγου τῆς λατρείας, 
ἀλλὰ καὶ τὸ κάλλος τῆς ποίησης καὶ τοῦ μέλους τῆς Ἐκκλησίας, ἀνα-
ζητεῖ ἡ παροῦσα ἐργασία τοῦ π. Ἀποστόλου Ραυτοπούλου, μεθοδικὰ 
καὶ ἐρευνητικά, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν λειτουργικῶν συγγραφῶν τοῦ ἁγίου 
Συμεὼν (εὐχὲς καὶ ὕμνους) καὶ κυρίως τῶν ἑρμηνευτικῶν του ὑπομνη-
μάτων στὰ τελούμενα, τὰ ἀναγινωσκόμενα καὶ τὰ ψαλλόμενα στοὺς 
ἱεροὺς ναοὺς τῶν ὀρθοδόξων.

Στὸν μὲν συγγραφέα τῆς ἐργασίας, ἡ ὁποία χαίρει τῆς ἀξίας τῆς 
παρούσης ἐκδόσεως, εὔχομαι ἀπὸ καρδίας συνέχιση ἀγαπητικὴ τῶν 
λειτουργικῶν του ἐνασχολήσεων καὶ τῶν ἐρευνητικῶν του καταθέσε-
ων, στοὺς δὲ ἀναγνῶστες, τίς πλούσιες μυσταγωγικὲς καταφυγὲς στὸ 
ἔργο τοῦ ἁγίου Συμεών, ἐξ ἐπόψεως θεωρίας καὶ πράξεως, νοήματος 
καὶ βιωματικῆς προσψαύσεως, ἱστορίας καὶ θεολογίας τῆς χριστια-
νικῆς καὶ ἰδιαζόντως τῆς ὀρθοδόξου θείας λατρείας.

                                                       Ἀρχιμ. Νικόδημος Σκρέττας
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Ὁ  εὐχολογικός καί ὁ ὑμνητικός λόγος τῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ, συνι-
στοῦν τό λειτουργικό λόγο τῆς Ἐκκλησίας. «Ὁ λειτουργικός λόγος», 
ὅπως τονίζει ὁ Φώτης Κόντογλου, «εἶναι ὁλότελα διαφορετικός ἀπό 
τόν μή λειτουργικό. Ὁ λειτουργικός λόγος, μέ τήν ὑμνωδία, πού σμί-
γει τό λόγο μέ τήν μουσική καί τόν κάνει ψαλμωδία, μέ τίς εὐχές πού 
διαβάζονται κατανυκτικά, μέ τίς ἐκφωνήσεις, ἔχει τέτοιον χαρακτή-
ρα, πού φέρνει τήν  κατάνυξη σ’ ἐκεῖνον πού τόν ἀκούει, δηλαδή 
τή θρησκευτική συγκίνηση, καί τόν ἀνεβάζει στό μυστικό κόσμο τῆς 
μακαριότητος».

Ὁ ἁγιώτατος  ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Συμεών  ἐπιβεβαιώ-
νει πανηγυρικά τήν παραπάνω ἀλήθεια. Μέ τόν μοναδικό τρόπο πού 
προσεγγίζει ἑρμηνευτικά τήν θεία λατρεία, ἀνασύρει τόν ἀείφωτο λύ-
χνο τοῦ εὐχολογικοῦ καί τοῦ ὑμνητικοῦ λόγου τῆς Ἐκκλησίας κάτω 
ἀπό τόν μόδιο τῆς ἄγνοιας, τῆς ἀδιαφορίας, τῆς βιασύνης καί τῆς 
ὑποτίμησής του, ἀκόμα καί ἀπό  ἱερωμένους ἐνίοτε, καί τόν θέτει 
έπί τήν λυχνία τῆς Ἁγιογραφικῆς καί Πατερικῆς ἐκκλησιαστικῆς  πα-
ραδόσεως. Ἐτσι, οἱ εἰσπορευόμενοι στά ἄδυτα τῆς θείας λατρείας, 
βλέπουν τό φῶς, πού δεν εἶναι ἄλλο ἀπό τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ πού 
φαίνει πᾶσι.

Ἀπό τήν θέση αὐτή εὐχαριστῶ ἐκ μέσης καρδίας τόν σύμβουλο κα-
θηγητή μου π. Νικόδημο Σκρέττα, γιά τήν σοφή καθοδήγησή του, τίς 
διορθώσεις  καί τίς πολλές ὑπομονές πού ἔκανε μαζί μου.

Πολλάς χάριτας ὀφείλω καί  στόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Πέτρας και 
Χερρονήσου κυρό Νεκτάριο. Δέν θά ξεχάσω ποτέ τόσο  τήν ἀγάπη 
μέ τήν ὀποία περιέβαλε ἐμένα καί τήν οἰκογένειά μου, ἀπό τήν πρώ-
τη μέρα τῆς γνωριμίας μας καί μέχρι τέλους,  ὄσο καί τό ἀδιάπτωτο 
ἐνδιαφέρον του για τήν πορεία αὐτῆς ἐργασίας. Θεωρῶ δέ ἰδιαίτερη 
εὐλογία καί τιμή τό ὄτι  πρόλαβε να προλογίσει αὐτή τήν ἒκδοση λίγο 
πρίν ἀρχίσει ἡ περιπέτεια τῆς ὐγείας του.

Εὐχαριστίες ὀφείλω καί στόν καθηγούμενο της Ἱεράς Μονῆς Κουτ-
λουμουσίου και σεβαστό μου γέροντα, πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμαν-
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τό πρόσωπο καί τό ἔργο τοῦ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονί-
κης Συμεών εἶναι συνυφασμένο μέ τήν ἱστορία τῆς συμβασιλεύουσας 
κατά τίς ἀρχές τοῦ ΙΕ´ αἰῶνος.

 Πρίν ἀπό τήν πραγμάτευση τοῦ κυρίως θέματος πού μᾶς ἔχει ἀνα-
τεθεῖ, θεωροῦμε ἀναγκαία τήν πρόταξη ὁρισμένων ἱστορικῶν στοιχεί-
ων, πού μᾶς εἰσάγουν στό πολιτικοϊστορικό κλίμα καί στήν λειτουρ-
γική κατάσταση τῆς ἐποχῆς πρίν καί μετά τήν ἀνάρρηση τοῦ Συμεών 
στόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο τῆς Θεσσαλονίκης. Οἱ ἐξαιρετικά δυσμε-
νεῖς ἱστορικές συγκυρίες δίνουν μεγαλύτερη ἀξία στό, οὕτως ἤ ἄλλως, 
σημαντικότατο ποιμαντικό καί λειτουργικό (πού κυρίως ἐνδιαφέρει 
τήν παροῦσα ἐργασία)  ἔργο τοῦ θεοφόρου πατρός.

 Τά δύσκολα χρόνια, στά ὁποῖα ἐκλήθη ὁ ἅγιος Συμεών νά διαποι-
μάνει τήν ἐκκλησία τῆς Θεσσαλονίκης, εἶναι, ὅπως προαναφέραμε, 
οἱ ἀρχές τοῦ 15ου αἰῶνος καί συγκεκριμένα τά ἔτη 1416-17 ἕως 14291. 
Κατά τόν προηγηθέντα 14ο αἰώνα, μία σειρά ἀπό ἐπιδρομές ἀλλο-
φύλων, ἐμφυλίους πολέμους, συνωμοσίες, πολιτικά καί κοινωνικά κι-
νήματα ἀναταράζουν τήν ἐν γένει ζωή τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορί-
ας καί ἀφήνουν ἀνεξίτηλα τά ἴχνη τους στόν πολιτικό, κοινωνικό καί 
πνευματικό βίο τῆς Θεσσαλονίκης2.

1 D.Balfour, Ἁγίου Συμεών Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης (1416/17-1429) (=Ἔργα Θεολογικά) 
[Ἀνάλεκτα Βλατάδων 34], Θεσσαλονίκη 1981, σσ. 36-37.

2 Αθ. Αγγελόπουλου Νικόλαος  Καβάσιλας Χαμαετός. Ἡ ζωή καί τό ἔργον αὐτοῦ (=Ν. 
Καβάσιλας), Θεσσαλονίκη 1970, σσ. 13-14 « ...Τό πρῶτο κατά χρονολογικήν σειράν σπουδαῖον 
γεγονός ὑπῆρξεν ἡ ἐπιδρομή τῶν καταλανῶν (1305-1309) εἰς τήν Μικράν Ασίαν (1304), τήν Θράκην 
(1305), τήν χερσόνησον τῆς Χαλκιδικῆς, καί κυρίως εἰς τό Ἅγιον Ὄρος (1321-1328). Ἐν συνεχείᾳ... 
ἐξέσπασεν ὁ ἐμφύλιος μεταξύ τῶν δύο Ἀνδρονίκων διά τήν διαδοχήν τοῦ θρόνου (1321-1328). Εἰς τήν 
προσωπικήν ταύτην διαμάχην μεταξύ πάππου καί ἐγγονοῦ ἡ Θεσσαλονίκη διεδραμάτισε σημαντικώτατον 
ρόλον μέ βασικάς ἐπιπτώσεις  εἰς τήν καθόλου πνευματικήν πορείαν τῆς πόλεως, καθόσον αὕτη κατέστη 
τό ἐπίκεντρον τῆς ἐπαναστατικῆς δράσεως αὐτῶν. Ἀπό τό 1328 μέχρι τοῦ ἔτους 1341, ἡ Θεσσαλονίκη 
εἶναι ἤρεμος πολιτικῶς. Πράγματι κατά τήν περίοδον ταύτην, ἐπί Ἀνδρονίκου τοῦ Γ´ (1328-1341), ἡ 
πόλις παρουσίασε τήν μεγίστην πνευματικήν καί καλλιτεχνικήν ἀνάπτυξιν ὡς  τό κατ’  ἐξοχήν κέντρον τῶν 
γραμμάτων καί τῶν τεχνῶν τῆς Μακεδονίας...Ἀλλ’ ὁ θάνατος τοῦ Ἀνδρονίκου Γ´ (1341) σημαίνει καί  τήν 
ἀρχήν τοῦ τέλους τής  πνευματικῆς ταύτης αἴγλης τῆς πόλεως, διότι ἐκσπᾶ  νέος φοβερώτατος ἐμφύλιος 
πόλεμος (1341-1347), ἐν συνεχείᾳ δέ καί τρίτος (1353-1354) καί πάλιν διά τήν διαδοχήν τοῦ θρόνου 
μεταξύ Ἰωάννου Ε´ τοῦ Παλαιολόγου καί Ἰωάννου ΣΤ´ τοῦ  Καντακουζηνοῦ, μεγάλου δομεστίκου. Οἱ 
πόλεμοι αὐτοί ὄχι μόνον προεκάλεσαν ἔντασιν τῶν ἐπιδρομῶν τῶν Σέρβων ἐπί Στεφάνου Δουσάν (1345-
1355) εἰς τήν Μακεδονίαν, ἀλλά ὑπέθαλψαν τό κίνημα τῶν ζηλωτῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ (1342-1349), 
ἐνέπλεξαν εἰς τήν πολιτικήν τό ἡσυχαστικόν κίνημα καί συνετέλεσαν ἀκολούθως να καταστοῦν μόνιμοι αἱ 
τουρκικαί ἐπιδρομαί εἰς τάς εὐρωπαϊκάς ἐπαρχίας, ἀνεστάλη δέ ὁριστικῶς πᾶσα πνευματική εὐφορία εἰς 
τήν πόλιν τῆς Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία τέλος  ὑπετάγη ὁριστικῶς εἰς τούς Τούρκους (1430).
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 Το πολιτικοκοινωνικό καθεστώς τῆς συμβασιλεύουσας κατά τήν 
ἐποχή αὐτή, ἐντός τοῦ ὁποίου πραγματώνεται ἡ πολιτιστική, ἡ πνευ-
ματική καί ἡ καλλιτεχνική δραστηριότητα καί κίνηση, διαμορφώνεται 
ὡς ἑξῆς:

 «Στή Θεσσαλονίκη  ὑπάρχουν δύο ἐξουσίες: 1) ἡ πολιτική, πού 
ἀντιπροσωπεύει ὁ διοικητής της,  2) ἡ ἐκκλησιαστική μέ τόν ἀρχι-
επίσκοπο, πού μόνος αὐτός ἀπό τούς ἄλλους ἀξιωματούχους τοῦ 
οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου ἔχει τό προνόμιο καί τήν τιμή νά φέρει 
τόν τίτλο «παναγιώτατος», ἰσότιμος κατά τοῦτο μέ τόν οἰκουμενικό 
πατριάρχη. Ἐκτός ὅμως ἀπό τίς δύο αὐτές ἐξουσίες ὑπάρχει καί μία 
τρίτη, ἡ κοινοτική, πού  ἐκπροσωπεῖ τή βούληση τῶν κατοίκων της, οἱ 
ὁποῖοι χωρίζονται σέ τέσσερις τάξεις: 1) στούς δυνατούς (πλούσιους, 
κυρίως εὐγενεῖς), 2) στόν κλῆρο, 3) στούς μέσους (ἀστούς) καί 4) 
στόν δῆμο ἤ στό κοινόν (κυρίως τούς φτωχούς) » 3.

 Μέσα σ᾽ αὐτό, λοιπόν, τό καθεστώς καί τίς ἐξωτερικές παραμέ-
τρους πορεύεται ἡ Θεσσαλονίκη κατά τόν 14ο αἰώνα καί, παρά τούς 
διαφόρους κλυδωνισμούς, ἀναπτύσσεται ἀξιόλογη πνευματική κίνηση 
καί ἀναζωογόνηση τῶν σπουδῶν καί τῶν καλῶν τεχνῶν4.

 Στό θεολογικό πεδίο κατά τόν 14ο αἰώνα ἀναφύεται ἡ ἡσυχα-
στική ἔριδα5. Ὁ μακρινός προκάτοχος τοῦ ἁγίου Συμεών, ἅγιος Γρη-
γόριος ὁ Παλαμᾶς, ἀντικρούοντας τίς κακοδοξίες τοῦ Βαρλαάμ τοῦ 
Καλαβροῦ προάγει τήν θεολογική σκέψη καί ἡ Θεσσαλονίκη ἀναδει-
κνύεται «τό κατεξοχήν κέντρο καί τῆς θεολογικῆς προβολῆς τῆς μο-
ναστικῆς ἡσυχίας»6.

 Ὅσο ὅμως ὁ 14ος αἰώνας πλησιάζει πρός τό τέλος του τά συ-

3 Απ. Βακαλόπουλου, «Γενική  θεώρηση τῆς Παλαιολόγειας ἐποχῆς στή Θεσσαλονίκη», 
Συμπόσιο, σσ. 44-45. «Ἡ τρίτη ἐξουσία ἡ κοινοτική, ή δημοτική ὅπως θά λέγαμε σήμερα, διαθέτει, ὅπως 
εἶναι εὔλογο, μεγάλη δύναμη  γιατί ἔχει βαθύτατες ρίζες στό παρελθόν ὡς τήν ἐλληνιστική καί ρωμαϊκή  
ἐποχή, διασώζει κατά παράδοση παλαιά προνόμια καί δικούς της τοπικούς νόμους, τάς «συνηθείας τοῦ 
τόπου», ὅπως ὀνομάζονται, σύμφωνα μέ τούς ὁποίους ἀπονέμεται καί ἡ δικαιοσύνη».

4   Αθ. Αγγελόπουλου,  Ν. Καβάσιλας,  σ. 14.
5 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ζήση, «Συμεών Θεσσαλονίκης περί τοῦ βίου, τῶν συγγραμμάτων καί τῆς 

διδασκαλίας αὐτοῦ», Πρακτικά λειτουργικοῦ συνεδρίου εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν 
Συμεών ἀρχιεπισκόπου  Θεσσαλονίκης τοῦ θαυματουργοῦ (15-9-1981), Θεσσαλονίκη 1983 (στό ἑξῆς θά 
μνημονεύεται ὡς Πρακτικά ),  σ. 45. Πρβλ. Ν. Καβάσιλας,  σ. 14.

6 Ν. Καβάσιλας, σ. 14: «Εἰς τήν ἀνωτέρω ἄνθησιν συνέβαλον κυρίως τά καθημερινά βιώματα τῶν 
μοναχῶν, τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ τά οποῖα συνεχῶς ἀνεζωογονοῦντο διά τῶν συχνῶν, σχεδόν καθημερινῶν 
ἱερῶν ἀκολουθιῶν εἰς μέγα πλῆθος ναῶν καί μονῶν. Ἡ πόλη ὄντως κατά τήν ἐποχήν ταύτην ἐθρήσκευε 
βαθέως».


