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158,13' μόνο στον Ευστάθιο).’Οφείλω να σημειώσω ότι όλες αυτές οί λέ
ξεις, πού παρουσιάζουν ενδιαφέρον, προέρχονται από ελάχιστες σελίδες τοΰ 
κειμένου τοΰ Ευσταθίου. ”Ας προσθέσω επίσης ότι ήδη ό T. Hedberg, κα
θώς πραγματεύεται σέ παράρτημα τής μελέτης του για τον Ευστάθιο ως ατ
τικιστή 1 (=μελετητή τής αττικής διαλέκτου) τον τρόπο με τον όποιο χρησι
μοποιεί τις πηγές του, κάνει παρατηρήσεις που δείχνουν ότι ό λόγιος ιεράρ
χης συχνά αντικαθιστά τη δόκιμη ή αρχαϊκή λέξη τοΰ κειμένου πού έχει 
ύπ’ όψη του με λέξη τοΰ μεταγενέστερου ελληνισμού.

Άλλα καί λέξεις ή εκφράσεις πού τις θεωρεί δημοτικές ό εκδότης (βλ. 
σελ. XXXII), όπως στάμα, πέζενμα, εκστέλλω, μύρισμα, εξερενγω (χρή
ματα), χόλω διαρρήγννμαι δέν καταγράφονται στον πίνακα, ενώ βρίσκει 
κανείς καταγραμμένες λέξεις πού θά μπορούσαν να λείπουν, όπως βααιλίς, 
πολιούχος, ταντάλειος, ταρτάριος, κλπ.

Το συμπέρασμά μου από τή μελέτη τής έκδοσης τοΰ Κυριακίδη είναι 
ότι πρόκειται για πολύ αξιόλογο δημοσίευμα, πού μπορεί να άποτελέση πρό
τυπο για μελλοντικές κριτικές ή κριτικοερμηνευτικές εκδόσεις κειμένων τής 
μεσαιωνικής μας γραμματείας. Πρέπει να συγχαρούμε το Σικελικό’Ινστιτούτο 
βυζαντινών καί νεοελληνικών σπουδών για τήν ευτυχή έμπνευσή του νά ζη- 
τήση άπό έναν λαμπρό μελετητή τής ελληνικής καί ιδιαίτερα τής βυζαντινής 
ιστορίας καί φιλολογίας τήν προπαρασκευή τοΰ τόμου πού έχομε τώρα στή 
διάθεσή μας καί νά τοΰ ευχηθούμε αγλαούς καρπούς στήν προσπάθειά του 
να ενίσχυση τή μελέτη τής ιστορίας τών βυζαντινών καί νεοελληνικών πραγ
μάτων γενικώς, άλλα καί ειδικότερα τών σχέσεων μεταξύ τοΰ Βυζαντίου καί 
τής νότιας ’Ιταλίας καί τής Σικελίας.

Ε. ΚΡΙΑΡΑΙ

Γεωργίου X. Χιονίδου, ‘Ιστορία τής Βέροιας (τής πόλεως 
καί τής περιοχής). Τόμ. A' (I. Εισαγωγικοί έννοιαι. II. ‘Η Βέροια επί Μα- 
κεδόνων. III. ‘Η Βέροια επί ‘Ρωμαίων). Σελ. 253. Βέροια 1960.

’Ήδη ή εις τήν αρχήν τοΰ έργου παρατιθεμένη ογκώδης βιβλιογρα
φία (33 σελ.) ό'χι μόνον προδίδει το ύπέρμετρον τοΰ μόχθου, άλλα καί επιδει
κνύει το άκατάβλητον τοΰ ζήλου τοΰ νεαρού συγγραφέως.

Ό πρώτος ουτος τόμος τοΰ συνέχειαν ύποσχομένου έργου, περιέχων 
τήν ιστορίαν τής Βέροιας από τής ίδρύσεώς της μέχρι τοΰ τέλους τής ρω
μαϊκής εποχής, διαιρείται εις τα άνω τρία μεγάλα μέρη.

I. Το πρώτον καί εισαγωγικόν μέρος διαιρείται εις δύο κεφάλαια.
Εις τό κεφ. Α' ό σ. άσχολεΐται 1. μέ τήν θέσιν, 2. μέ τον ιδρυτήν καί

1 Eustatios als Attizist, Ουψάλα 1935, σελ. 194-200.
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την ονομασίαν της πόλεως Βεροίας, 3. μέ την ετυμολογίαν τοϋ τοπωνυμίου, 
4. με την ορθογραφίαν τής λέξεως και 5. με την εθνολογικήν γλωσσικήν 
προέλευσιν τοΰ ονόματος τής Βεροίας.

Εις το κεφ. Β' ό σ. άσχολεΐται 6. μέ τους προϊστορικούς κατοίκους 
τής Μακεδονίας, 7. μέ τους πρώτους κατοίκους τής Βεροίας, 8. μέ τους μυ
θολογικούς κήπους τοϋ Μίδα καί 9. μέ τον χρόνον ίδρυσεως τής Βεροίας.

II. Εϊ το δεύτερον μέρος έπιχειρΠται εις τέσσαρα περαιτέρω κεφάλαια 
εξιστόρησις τών τυχών τής Βεροίας επί Μακεδόνων. Οΰτω :

Εις τό κεφ. Γ' λέγονται γενικά τινα περί ’Ημαθίας καί περί Μακε
δόνων.

Εις τό κεφ. Δ' εξετάζονται τα δρια καί αί πόλεις (’Έδεσσα ή Αίγαί, 
Βέροια, Μίεζα, Κίτιον, Σκόδρα, Βάλλα) «τοϋ βασιλείου τής ’Ημαθίας».

Εις το κεφ. Ε' εκτίθενται αί τυχαι τής Βεροίας επί Μακεδόνων μέ
χρι τής εποχής τών Άντιγονιδών, ήτοι ή σειρά τών Μακεδόνων βασιλέων, 
τα Περσικά, ή εκστρατεία τών ’Αθηναίων εις την Μακεδονίαν τό 432 π,Χ., 
τό ζήτημα, εάν ή Βέροια ήχο παραθαλασσία πόλις, ή ιστορία τής Βεροίας ε
πί ’Αρχελάου, περιγράφεται τό άγαλμάτιον «ή κόρη τής Βεροίας», ή κατά- 
κτησις τής Βεροίας υπό τών Όλυνθίων καί εξιστορείται ή τύχη τής Βεροίας 
επί Φιλίππου Β' καί ’Αλεξάνδρου τοϋ Μεγάλου.

Εις το κεφ. ΣΤ' εξιστορούνται αί τυχαι τής Βεροίας επί Άντιγονιδών, 
ήτοι ή επίσκεψις τοϋ Δημητρίου Πολιορκητοΰ εις Βέροιαν, ή κατάληψις τής 
Βεροίας υπό τοΰ Πόρρου, περιγράφονται τα τείχη καί ή στρατηγική αξία 
τής Βεροίας κατά τον 3ον π.Χ. αιώνα, ή εισβολή τών Γαλατών καί ή δρασις 
Αντιγόνου τοΰ Γόνατα, ή όργάνωσις καί ή διοίκησις τής Βεροίας επί Άν- 
τιγονιδών, ή θρησκεία έν Βεροία επί Άντιγονιδαιν καί ή θέσις τών δουλών 
εν Βεροίφ επί Άντιγονιδών.

III. Εις τό τρίτον μέρος εξιστορούνται εις δυο περαιτέρω κεφάλαια 
αί τόχαι τής Βεροίας επί τής εποχής τών 'Ρωμαίων. Οϋτω :

Εις τό κεφ. Ζ' οί 'Ρωμαίοι καταλαμβάνουν τήν Βέροιαν, γίνεται ό 
εμφύλιος πόλεμος Πομπηΐου καί Καίσαρος, ό Απόστολος Παύλος επισκέ
πτεται τήν Βέροιαν, εμφανίζεται ό μαθητής τοϋ Αποστόλου άγιος Σώπατρις 
ό Βεροιευς, ό Λουκιανός επισκέπτεται τήν Βέροιαν, λαμβάνει χώραν κατά 
τούς διωγμούς τών Χριστιανών τό μαρτυριον τής αγίας ’Ιερουσαλήμ.

Τέλος, εις τό κεφ. Η' εκτίθεται ή διοίκησις τής Βεροίας επί 'Ρωμαί
ων (Βουλή, Δήιιος, ’Άρχοντες, Κοινόν τών Μακεδόνων), ή θρησκεία (Θεοί, 
Ναοί, ‘Ιερείς), αί οργανώσεις τών πολιτών (Ενώσεις εφήβων, νέων, πρεσβυ
τέρων, Σωματεία), ή πνευματική κίνησις, καί άναφέρονται επιφανείς Βεροι- 
είς επί 'Ρωμαιοκρατίας.

Ό συγγραφεύς κατέβαλε τεραστίαν προσπάθειαν, εργαζόμενος εις τήν 
επαρχίαν υπό δυσμενείς ορούς επιστημονικής εργασίας, άπερρόφησεν απλή-
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στως παν το έχον καί μεμακρυσμένην ακόμη σχέσιν προς tò θέμα του καί 
μετέφερεν έπιμόχθως κα'ι τον πλέον άπίθανον κόκκον πληροφορίας. Δεν 
είναι όμως φιλόλογος. Δικηγόρος το επάγγελμα, είναι ερασιτέχνης εις την 
ιστορικήν επιστήμην. 'Ένεκα τούτου το εργον του υστερεί εις μέθοδον ερ
γασίας καί εις κριτικόν πνεύμα.

Διά τον Α' τοϋτον τόμον τής 'Ιστορίας τής Βέροιας ή βιβλιοκρισία 
θά εχρειάζετο περισσοτέρους τοΰ ενός τόμου, 1. διά να άπομακρύνη τα πε
ριττά, 2. διά να διόρθωση τα εσφαλμένα, 3. διά να άποφασίση διά τα αμ
φισβητούμενα, καί 4. διά να συμπληρώση τα έλλείποντα. ’Αντί λοιπόν μι
ας μακράς κουραστικής λεπτομερούς κριτικής θά περιορισθώμεν ενταύθα 
να σημειώσωμεν τάς ελλείψεις, τάς οποίας παρουσιάζει ή εργασία τού σ., εν 
τή ελπίδι, ότι θά καταβληθή προσπάθεια, ϊνα πληρωθούν αΰται εις τον 
προβλεπόμενον Β' τόμον τού έργου.

Ούτω δ σ. α) δεν αξιολογεί τάς πηγάς του. Πράττει δε τούτο κατά 
δύο τρόπους: I. δεν ασκεί κριτικήν των αρχαίων πηγών, μύθος π.χ. άνα- 
φερόμενος υπό τού Ηροδότου (Τημενίδαι λ.χ.) ή διασωθείς υπό Στεφά
νου τοΰ Βυζαντίου (Βέρης και θυγάτηρ αυτού λ.χ.) δεν έχει τήν αυτήν α
ξίαν, όσην έχει π.χ. μία πληροφορία τού Θουκυδίδου, 2. αναμειγνύει ως 
ϊσης αξίας πληροφορίας εξ αρχαίων πηγών καί πληροφορίας εξ άρθρων 
εγκυκλοπαιδειών, β) παραθέτει κατά τρόπον κουραστικόν πάσας τάς εκφρα- 
σθείσας γνώμας επί ζητήματος τίνος, καί τάς πλέον άπιθάνους ή γελοίας, ως 
π.χ. τήν γνώμην, ότι εις τήν λέξιν Βέροια ενυπάρχει ως δεύτερον συνθετι
κόν ή λέξις «ροιά» τ. έ. ρωδιά (σ. 54), γ) επιδίδεται εις αφελείς ετυμολο
γίας, πολλάκις καί φανταστικάς, ως π.χ. ότι το όνομα Βέροια δυνατόν να 
προέρχεται έκ (φανταστικής) προστακτικής «Βερετ» φρυγικού ρήματος «Α- 
βερετ» (σ. 64), ενφ ή ετυμολόγησις είναι εκ τών δυσκολωτέρων κεφαλαίων 
τής γλωσσολογίας ακόμη καί διά τούς ειδικούς, δ) έχει ελλείψεις εις τάς ί- 
στορικάς του γνώσεις, ούτω π.χ. δεν φαίνεται να γνωρίζη τήν ιστορίαν 
τής καθόδου τών μακεδονικών φύλων είς τήν ύπ’ αυτών κατόπιν δνο- 
μασθείσαν Μακεδονίαν (μεγαλυτέραν τού ΰφ’ ενός έκ τών φύλων ίδρυθέ- 
ντος καί βαθμηδόν επεκταθέντος βασιλείου τής Μακεδονίας) καί όμιλεΐ 
περί παγίου «βασιλείου τής ’Ημαθίας» (σ. 91), ε) δεν διακρίνει τα ση
μαντικά από τα δευτερευούσης σημασίας, διά τούτο ασχολεΐται εις ιδιαίτερα 
κεφάλαια με τούς μυθικούς κήπους τού Μίδα (σ. 72 κ.ε.) καί με το άγαλ- 
μάτιον «ή κόρη τής Βέροιας» (σ. 134 κ. ε.) καί ς-) απορρίπτει γνώμας 
καί εργασίας ειδικών άνευ νέων στοιχείων, άλλα μέ τήν επιχειρηματο
λογίαν τής ϊδικής του λογικής, τής οποίας ασφαλώς δεν εστερούντο εκεί
νοι, ως π.χ. εν σ. 117 τήν διόρθωσιν τού Grote εις το χωρίον τού Θουκυδ. 
I, 61,4 καί όλην τήν εργασίαν τού Σ. Πελεκίδη, Γύρω από τα Ποτει-
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δεατικά, εις τον ΣΤ' τόμ. (1950) της Ε. Ε. Φιλ. Σχολής Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

Διά πάντα ταύτα παρά τούς μόχθους του σ. ή ιστορία τής Βέροιας 
δεν εγράφη ακόμη, άλλα γεγονός είναι δτι δεν θά είναι πλέον δυνατόν να 
γραφή ποτέ, εάν δεν ληφθή ΰπ’ οψιν καί το έργον τούτο, εις το όποιον τό
σον υλικόν συνεκεντρώθη. Παραμένει λοιπόν σχεδόν ακέραια ή ευγνωμοσύνη 
ημών προς τον συγγραφέα, ό όποιος εμόχθησε τόσον καί προελείανε την 
οδόν διά μίαν κριτικήν ιστορίαν τής Βέροιας.

Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

Γεωργίου X. Χιονίδη, Σύντομος ιστορία τού Χριστιανι
σμού στη περιοχή τής Βέροιας. (I. Επίσκοποι καί μητροπολίτες. II. "Αγι
οι καί ξακουστοί κληρικοί. III. Μοναστήρια. IV. Εκκλησίες). Βέροια 
1961. Σελ. 69. (’Έκδοσις τής Χριστιανικής ’Αδελφότητος Νεανίδων «ό Πε
λεκάν»).

"Οπως εξηγεί εις τα προλεγόμενα ό συγγραφεύς (9-11), το βιβλίον 
εγράφη διά να εξυπηρέτηση κοινωφελή σκοπόν, ΐνα δηλαδή εκ τής πωλή- 
σεώς του ενισχυθούν οί πόροι τής Χριστιανικής ’Αδελφότητος διά τήν ά- 
ποπεράτωσιν τού Οικοτροφείου αυτής. Λόγφ λοιπόν τού είδικού σκοπού 
τού βιβλίου έδόθη εις αυτό εκλαϊκευτική μορφή άνευ παραθέσεως πηγών, 
άνευ επιστημονικής συζητήσεως γνωμών, καί εγράφη εις τήν όμιλουμένην 
δημοτικήν. TÒ υλικόν όμως τής εργασίας θεμελειούται επί επιστημονικών 
βάσεων εν μέρει μέν εις τον προηγηθέντα Α' τόμον τού έργου τού σ. «Ιστο
ρία τής Βέροιας», εν μέρει δε εις τον μέλλοντα να άκολουθήση Β' τόμον 
τού αυτού έργου.

I. Εις τό πρώτον μέρος ό σ. επισκοπεί τήν διάδοσιν τού Χριστιανι
σμού εις τήν περιοχήν τής Βέροιας από τού 50 μ.Χ. μέχρι σήμερον.

Όμιλεΐ πρώτον περί τής επισκέψεως τού ’Αποστόλου Παύλου εις τήν 
Βέροιαν περί τό 50/1 μ.Χ., περί τού λεγομένου «βήματος τού ’Αποστόλου 
Παύλου» εν Βεροία, τήν παράδοσιν περί τού οποίου υποστηρίζει, καί πε
ρί τού Βεροιέως μαθητοΰ τού ’Αποστόλου Σωπάτρου ή Σωσιπάτρου, τού 
όποιου τό συναξάριον διηγείται.

Κατά τήν ρωμαϊκήν εποχήν σημείο! τέσσαρα ονόματα επισκόπων Βέ
ροιας, άναφερομένων ε’ις τα πρακτικά τών Συνόδων, καί διηγείται τό 
μαρτύρων τής 'Αγίας ’Ιερουσαλήμ εκ τού συναξαριού της.

Κατά τήν βυζαντινήν εποχήν, ή οποία άρχεται κατά τον σ. από τού 
Μ. Κων/τίνου, μετά τήν εξιστόρησιν τής ιδρύσεως τής Πρώτης Ίουστινια- 
νής υπό τού ’Ιουστινιανού καί τής επανόδου τού ’Ιλλυρικού εις τό ’Ανατο
λικόν ρωμαϊκόν κράτος επί Λέοντος Γ' τού Ίσαύρου, ό σ. διέρχεται επι- 
τροχάδην τόν Βασίλειον Β' Βουλγαροκτόνον καί τήν Δ' Σταυροφορίαν καί

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

