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Ζαχαρία Ν. Τσιρπανλίϊ, Οί Μακεδόνες σπουδαστές του Ελληνικού Κολ- 
λεγίου της Ρώμης καί ή δράση τους στην Ελλάδα καί στήν ’Ιταλία (16ος αί. - 1650) (Έκ- 
δοσις Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Βιβλιοθήκη, άριθ. 35), Θεσσαλο
νίκη 1971, 8ον, σελ. 299 (212).

Είναι γνωστόν ότι μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Τούρκων 
πλήθος Ελλήνων λογιών μετέβη εις διαφόρους πόλεις τής ’Ιταλίας, συντελέσαν εις τήν 
πνευματικήν άναγέννησιν αυτής τής χώρας. ’Αλλά ή μετάβασις Ελλήνων εις τήν’Ιταλίαν 
συνεχίσθη καί κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους τής τουρκοκρατίας καί πολλοί νέοι 
έταξίδευαν εις τήν γείτονα χώραν διά τήν συνέχισιν τών σπουδών των, διότι εις τήν ύπό- 
δουλον 'Ελλάδα ήτο δυσχερής καί έλλιπής (όταν δέν ήτο ανύπαρκτος) ή παρεχομένη 
μόρφωσις, συνεπεία τής τυραννίας τών Τούρκων, τής έλλείψεως οίκονομικών μέσων καί 
καταλλήλων σχολείων καί διδασκάλων.

Τήν κατάστασιν ταύτην έξεμεταλλεύθη ή Καθολική ’Εκκλησία, ή όποια κατέβαλεν 
άξιολόγους προσπάθειας διά τον προσεταιρισμόν τών ’Ορθοδόξων, Χριστιανών τής ’Ανα
τολικής ’Εκκλησίας καί προς τόν σκοπόν τούτον έχρησιμοποίησε τό όπλον τής παιδείας. 
Εις τά πλαίσια αύτής τής προσπάθειας τής παπικής έκκλησίας εντάσσεται καί ή ϊδρυσις 
(1576) τού Ελληνικού Κολεγγίου τής Ρώμης (δηλαδή «μιας άνωτάτης έκκλησιαστικής 
σχολής, μέ τάς άνθρωπιστικάς σπουδάς ώς ύπόβαθρον», κατά τόν συγγραφέα τής άνωτέρω 
μελέτης), είς τό όποιον έφοίτησαν πολλοί Έλληνες. Μεταξύ τών ύποδούλων ’Ορθοδόξων 
ιδιαιτέραν θέσιν κατέχουν οί έκ Μακεδονίας σπουδασταί, οί όποιοι έφοίτησαν εις τό κολ- 
λέγιον αύτό καί τών όποιων ό άριθμός ύπήρξε μεγάλος, πολλοί δέ τούτων άνεδείχθησαν 
καί κατέλαβαν έξαιρετικήν θέσιν είς τήν πνευματικήν ζωήν τής τουρκοκρατουμένης Ελ
λάδος, συμβαλόντες είς τήν άνάπτυξιν τής παιδείας της.

Ό συγγραφεύς τής παρουσιαζομενης μελέτης, έκ τού πλήθους τών 'Ελλήνων σπου
δαστών τού Ελληνικού Κολλεγίου τής Ρώμης, έδιάλεξε τούς Μακεδόνας σπουδαστής 
τού πρώτου ήμίσεος τού Που αίώνος καί μάς δίδει πλούτον αγνώστων καί άνεκδότων πλη
ροφοριών, τάς όποιας συνδυάζει μέ τάς μέχρι τούδε γνωστός ειδήσεις. Προς τόν σκοπόν 
τούτον είργάσθη έπιτοπίως (είς τήν Ρώμην) έπί δεκάμηνον (1968-1969), έλαβε δέ ύπ’ ΰψιν 
του καί έγγραφα τού Βενετικού ’Αρχείου καί τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης. Τό γεγονός 
ότι ύπήρξεν ούτος μαθητής καί έπιστημονικός συνεργάτης τοϋ καθηγητοϋ τής Φιλοσο
φικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μανούσου Μανούσακα, τού έδωσε 
τήν εύκαιρίαν νά σπουδάση τήν λατινικήν καί ιταλικήν παλαιογραφίαν, έργασθείς (από 
τού 1963 καί ύστερα) ώς συνεργάτης τούτου διά τόν έλεγχον, τήν παρασκευήν κ.λ. πρός 
έκδοσιν τού’Αρχείου τοΰΔουκός τής Κρήτης (13-17 αί.), τό όποιον εύρίσκεται είς τά ’Αρ
χεία τής Βενετίας. Τοιουτοτρόπως (δεδομένης καί τής γλωσσομάθειάς του), ήδυνήθη 
ύστερα νά μελετήση εύχερώς τό άρχειακόν ύλικόν, τό όποιον τόν ένδιέφερεν, ώστε νά 
παρουσιάση μίαν πρωτότυπον καί περιεκτικήν μελέτην, στηριζομένην κυρίως είς άνε- 
κμεταλλεύτους (κατά κανόνα) μέχρι στιγμής πηγάς, αί όποΐαι τελευταίως αποτελούν άντι- 
κείμενον λεπτομερούς μελέτης καί άλλων πολλών νέων μελετητών, δημοσιευσάντων ήδη 
είδικάς έργασίας είς έπιστημονικά, ιστορικά περιοδικά ή καί αύτοτελώς είς βιβλία.

Ή ώς άνω μελέτη διαιρείται είς τρία κύρια μέρη. Προηγούνται τά «Προλεγόμενα» 
(σ. 7-15), όπου ό συγγραφεύς εισάγει τόν άναγνώστην είς τό ιστορικόν καί είς τά προβλή
ματα τής έργασίας του, παρέχων τήν σχετικήν μέ τό θέμα βιβλιογραφίαν, άναφέρων καί 
ευχαριστών τούς βοηθήσαντες τοϋτον κατά τήν προεργασίαν κ.λ. τού βιβλίου του.

’Ακολουθεί τό «Παράρτημα» (σ. 213-242), όπου δημοσιεύονται 18 έγγραφα (συντε
ταγμένα είς τήν έλληνικήν ή λατινικήν γλώσσαν), τά όποια είναι πρωτότυπα (αύτόγραφα)
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ή αντίγραφα, έκδίδονται δέ το πρώτον, κατά τάς απαιτήσεις τής συγχρόνου διπλωματικής 
έπιστήμης.

Έν συνεχεία καταχωρίζεται ή σχετική βιβλιογραφία (σ. 249-256), μέ παραπομπήν 
εις τούς χρησιμοποιηθέντας ανεκδότους κώδικας (σ. 245-248), δημοσιεύεται δέ (σ. 244) 
καί πίναξ των σχετικών βραχυγραφιών.

Κατόπιν δημοσιεύεται λεπτομερές εύρετήριον τών κυρίων ονομάτων, έλληνικών (σ. 
257-271) καί ξένων (σ. 271-280), μετά συχνών έπεξηγήσεων τούτων, έντός παρενθέσεων.

Τέλος, καταχωρίζεται περίληψις τής μελέτης εις τήν γαλλικήν γλώσσαν (σ. 283-293), 
ώς καί πίναξ τών 13 εικόνων καί χαρτών (σ. 295) καί τών περιεχομένων (σ. 297-299).

Αύτό είναι, συνοπτικώς, τό διάγραμμα τής μελέτης. "Ηδη θά έξετάσωμεν τά τρία κύ
ρια μέρη ταύτης.

Εις τό πρώτον μέρος (σ. 19-64) ό συγγραφεύς άσχολειται είσαγωγικώς μέ τήν πνευ
ματικήν κατάστασιν εις τήν Μακεδονίαν κατά τόν 16ον αιώνα καί μέ τήν ΐδρυσιν τού 
Ελληνικού Κολλεγίου τής Ρώμης, ήτοι μέ τούς Μακεδόνες λογίους, τήν έκπαιδευτικήν 
κίνησιν καί τάς έπαφάς μέ τήν Ευρώπην, κατά τό πρώτον καί δεύτερον ήμισυ τού 16ου 
αί., μέ τούς διδασκάλους τής Θεσσαλονίκης, τάς σχέσεις μέ διαμαρτυρομένους καί καθο
λικούς, τά αποτελέσματα τών σχέσεων, τήν παιδείαν καί τούς βιβλιογράφους (κατά τά 
τέλη τού 16ου αί.). Συνεχίζει μέ τήν ΐδρυσιν τού 'Ελληνικού Κολλεγίου τής Ρώμης καί 
τήν άπήχησίν του εις τήν Μακεδονίαν είδικώς καί εις τήν Ελλάδα γενικώτερα, δηλαδή 
μέ τό ένδιαφέρον τού Πάπα Γρηγορίου τού Που διά τούς Έλληνας, μέ τάς εύνοϊκάς κρί
σεις τών 'Ελλήνων διά τό κολλέγιον τούτο, μέ τάς στατιστικής διαπιστώσεις καί τάς άπου- 
σίας τών Μακεδόνων από τό κολλέγιον κατά τόν 16ον αί., ώς καί μέ τήν στάσιν τής Βενε
τίας καί τάς πρώτας άρνητικάς έκδηλώσεις.

Εις τό δεύτερον μέρος (σ. 67-122) έξετάζει τήν έμφάνισιν καί τήν φοίτησιν τών πρώ
των Μακεδόνων σπουδαστών εις τό Ελληνικόν κολλέγιον τής Ρώμης κατά τό πρώτον 
ήμισυ τού Που αί., επισημαίνει δέ τούς μαθητάς αυτού εις τάς σχετικάς πηγάς, άναφερό- 
μενος έν συνεχείμ εις τούς Βεροιεΐς Κωνσταντίνον Καλοκρατάν καί Ίωάννην Κωττούνιον, 
δηλαδή τούς πρώτους μαθητάς τού κολλεγίου. Κατόπιν δίδονται πληροφορίαι διά άλλους 
πέντε Μακεδόνας (1609-1630), μικροτέρας άξίας, δηλαδή διά τόν Ματθίαν Μαλακρίνην, 
διά τόν Θεσσαλονικέα μοναχόν Χρύσανθον, τόν Ευστάθιον Βόϊον από τούς Φιλίππους, 
τόν Θεσσαλονικέα Ίωάννην Ευγένιον ή Εύγενικόν καί τέλος διά τόν Καστοριανόν Θωμάν 
Ράλην. Ή έρευνα συνεχίζεται μέ τούς έξαδέλφους Κωνσταντίνον καί Νικόλαον Λογοθέτην 
άπό τό Νευροκόπιον (1632), τόν γνωστόν μητροπολίτην τής Βέροιας Ίωαννίκιον Διόδιον 
καί τόν Θεσσαλονικέα μοναχόν Ρωμανόν. Έν συνεχείς έξετάζει ό συγγραφεύς τό γεγονός 
τής έντονωτέρας (ύστερα, 1636-1650) παρουσίας κληρικών καί Αγιορειτών εις τό κολ
λέγιον, χάρις εις τήν προπαγάνδαν τού περιβοήτου Νικολάου Ρώση, δίδων στοιχεία διά 
τόν Θεσσαλονικέα (ίσως όμως Βεροιέα) Νικόλαον Κριτόπουλον, τόν Θεσσαλονικέα 
Αγιορείτην Μελέτιον, τούς Άγιορείτας Βενιαμίν, Δημήτριον καί Δαβίδ Παπαδήμου 
ή Παπίγκην (άπό τόν Βόλον), διά τόν (μέχρι τώρα σχετικώς γνωστόν) Βεροιέα διάκονον 
καί διδάσκαλον Καλλίνικον Μάνιον ή Μανιόν καί τέλος διά τόν Καστοριανόν Νικόλαον 
’Αθανάσιον.

Εις τό τρίτον καί τελευταΐον μέρος (σ. 124-212) άσχολειται μέ τήν ζωήν καί τήν δράσιν 
τών άποφοίτων Μακεδόνων εις τήν Ιταλίαν καί τήν Ελλάδα, Ιδιαιτέρως δέ μέ τούς Κ. Κα
λοκρατάν καί Ί. Κωττούνιον (καί κυρίως μέ τόν δεύτερον, σ. 126-159), τόν Ρωμανόν, τόν 
Θ. Ράλην, τούς Κωνσταντίνον καί Κοσμάν Λογοθέτην (σ. 164-190), τόν Νικόλαον ή Νι- 
κηφόρον Λογοθέτην καί τόν Καλλίνικον Μανιόν. Τέλος, ό συγγραφεύς έκφέρει τήν γνώ
μην του διά τό έπίμαχον πάντοτε πρόβλημα τής διατηρήσεως ή μή τής έθνικής συνειδή- 
σεως τών Ελλήνων μαθητών τού κολλεγίου, άλλά καί (κυρίως) τής ’Ορθοδοξίας των.
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Διά τό πρώτον άποφαίνεται ότι είναι αναμφισβήτητος ή διαφύλαξις τής έλληνικής συνει- 
δήσεως καί ή μεγάλη προσφορά τών μορφωμένων αποφοίτων τοϋ κολλεγίου διά τήν πνευ
ματικήν - έκπαιδευτικήν ζωήν τής υποδούλου πατρίδος των, αλλά διά τό δεύτερον ζήτημα 
έκφράζεται έπιφυλακτικώς, έλλείψει καί συγκεκριμένων στοιχείων διά πολλούς έκ τούτων.

Ή λεπτομερής άναφορά εις τα περιεχόμενα τοΰ βιβλίου έδωσε, πιστεύομεν, μίαν εικόνα 
τής σπουδαιότητός του. Εις ταύτην συνετέλεσαν, ή άρίστη βιβλιογραφική ένημέρωσις 
τοΰ συγγραφέως, ή κατάλληλος χρησιμοποίησις mi άξιοποίησις του άρχειακοϋ ύλικοϋ, 
ή κριτική άξιολόγησις τής βιβλιογραφίας, ή έπιτυχής, μεθοδολογικός, διαίρεσις τής 
ύλης καί διάρθρωσις τοΰ βιβλίου, ή σαφήνεια καί ή κριτική ίκανότης τούτου, δείγματα 
έπιμόνου καί πολύχρονου ένασχολήσεως μέ τό θέμα τής μελέτης, ώς καί τής πνευματι
κής ωριμότητάς του. Λίαν όρθώς, λοιπόν, ή Ε.Μ.Σ. περιέλαβε τήν έξαίρετον καί ένδια- 
φέρουσαν αυτήν έργασίαν εις τήν Μακεδονικήν Βιβλιοθήκην της (διότι ή χρησιμότης 
τοΰ βιβλίου τούτου, ώς πηγής καί ώς ύποδειγματικώς συγγραφέντος βοηθήματος, διά τήν 
'Ιστορίαν τής Μακεδονίας είναι λίαν σημαντική) καί έπιτυχώς ή Φιλοσοφική Σχολή τοϋ 
Πανεπιστημίου τών Ίωαννίνων έξέλεξε, τόν (φερέλπιδα καί ήλικίας μόλις 33 έτών) συγ
γραφέα τής μελέτης αυτής, ώς καθηγητήν της.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΧΙΟΝΙΔΗΣ

Γεωργίου X. Χιονίδη, ’Ανέκδοτος ’Ακολουθία του νεομάρτυρος ’Αρσενίου, 
Μητροπολίτου Βέροιας, Θεσσαλονίκη 1971, σελ. 34.

Εύτυχώς πού, ανάμεσα στά πολλά λόγια τών πανηγυρισμών, θά μας άφήσει τό 1971 
καί μερικές έκδόσεις σημαντικές καί χρήσιμες. Δέν ήρθε ή ώρα βέβαια νά κάνει κάποιος 
τις άπαραίτητες άποτιμήσεις, γιατί ό έορτασμός τής 150ετηρίδος συνεχίζεται, μέ τόμους 
πού βρίσκονται άκόμη στά πιεστήρια. 'Ωστόσο, μπορούμε από τώρα νά ποΰμε, πώς ή προσ
φορά του κ. Γ. X. Χιονίδη, μέ τήν έκδοση τής ’Ακολουθίας του νεομάρτυρος ’Αρσενίου, 
είναι μιά θετική προσφορά στή μακεδονική άγιολογία καί ύμνογραφία, καθώς καί στή 
γενικώτερη βιβλιογραφία τών Νεομαρτύρων τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας. Καί είναι προς 
τιμήν τοΰ Μητροπολίτου Βέροιας καίΝαούσης κ. Παύλου, πού έγινε χορηγός τής έκδόσεως 
βάζοντάς την ύπό τή σκέπη «τής Μητροπόλεως, έπί τή συμπληρώσει 150 έτών άπό τής 
έθνικής παλιγγενεσίας». Ό πρόλογος, πού θυμίζει «δεσποτικό κήρυγμα» γενικοτήτων, 
(έκτος άπό τό σόλοικο «άξιώσαι» πού διέφυγε κι άπό τόν φοβερό διορθωτή Ντίνο Χρι- 
στιανόπουλο, σ. 5, κάτω) βοηθάει τόν άπλό άναγνώστη νά καταλάβει, πώς« ό νεομάρ- 
τυς καί ίερομάρτυς ’Αρσένιος αποτελεί μεγάλην φυσιογνωμίαν έν τή χορείςι τών Αγίων 
Πατέρων τής ’Ορθοδόξου ήμών ’Εκκλησίας» καί πώς κι αύτός πρέπει νά γίνει συνεχι
στής τοϋ έργου τοΰ αγίου ’Αρσενίου, μέ τήν άφοσίωσή του στό Χριστό καί στό «μέγα 
ήμών Έθνος» (σ. 5-6).

Ό κ. Χιονίδης είναι γνωστότατος συγγραφέας καί δέν έχει ανάγκη νά τόν παρουσιά
σουμε. Συλλογίζομαι, μάλιστα, πώς αν είχαμε σέ κάθε μακεδονική πόλη ή χωριό έναν 
Χιονίδη (δικηγόρο, καθηγητή, ίερέα ή δάσκαλο,—αδιάφορο), θά ξέραμε τόν τόπο μας καί 
τις ρίζες μας πολύ καλύτερα άπ’ ό,τι σήμερα. Άπό άγάπη προς τήν πατρίδα του τήν ιδιαί
τερη καί προς τήν ιστορία της, ό κ. Χιονίδης ρίχτηκε στή μελέτη άγιολογικών καί ύμνο- 
λογικών έργων, γιά νά βγάλει σωστά τήν ’Ακολουθία τοΰ άγιου ’Αρσενίου, έπισκόπου 
τής Βέροιας, πού έμαρτύρησε πιθανώτατα — κατά τήν άποψη τοΰ συγγραφέα — στά 1836.

Ό συγγραφέας μάς δίνει τά συμπεράσματα τών έρευνών του, ΰστερ’ άπό σχεδόν έξαν- 
τλητική χρήση τών πηγών καί τών βοηθημάτων του (σ. 7-18)· στή σ. 19 έχουμε τις εύ-
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