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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-



448 Βιβλιοκρισίαι (Γ. X. Χιονίδη, ’Ανέκδοτος’ Ακολουθία τού νεομάρτυρος ’Αρσενίου)

χαριστίες του πρός όλους όσοι τον βοήθησαν (G. Krodel, Λ. Πολίτης, Λ. Βρανούσης, 
Β. Δ. Φόρης, Ί. Στεφάνής, Σ. Ποιμενίδης, Ν. Νικολαΐδης, Ντ. Χριστιανόπουλος καί άγιος 
Βεροίας καί Ναούσης Παύλος)· στις σελίδες 23-29 μάς δίνει τό κείμενο τής ’Ακολουθίας, 
όπως τό βρήκε στον Κώδικα 269 (παλιά του αρίθμηση: Β. 353) τών Μετεώρων (*Ι. Μ. Με- 
ταμορφώσεως), ff. 102Γ-111ν. Στο τέλος τοϋ βιβλίου, ό άναγνώστης βρίσκει λεπτομερή 
βιβλιογραφία (σ. 31-32), τέσσερις ασπρόμαυρους πίνακες (ανάμεσα στις σ. 32 καί 33) καί 
έναν πολύ χρήσιμο πίνακα κυρίων προσώπων (σ. 33-34), πού θά ήταν πιο χρήσιμος 
ακόμη αν περιελάμβανε καί τά πράγματα - θέματα.

Γενικά ή έκδοση, σαν εκτύπωση καί σαν έμφάνιση, δίνει έξαιρετική εντύπωση. Τούτο 
οφείλεται στό συγγραφέα, στον κ. Χριστιανόπουλο καί στον τυπογράφο κ. Νικολαΐδη.Γιά 
όσα γράφει στα σοφά «Εισαγωγικά» του ό κ. Χιονίδης, καθώς καί για τό κείμενο τής 
’Ακολουθίας, θά θέλαμε να σημειώσουμε εδώ μερικές παρατηρήσεις μας. Περισσότερο 
για συζήτηση πάνω σέ μερικά έρωτηματικά καί λιγώτερο, ίσως, διόρθωση τών έσφαλμένων.

Πρώτα-πρώτα, μοϋ φαίνεται λίγο τραβηγμένη ή ερμηνεία τοϋ «ευωχία μυστική» (σ. 
8 καί 18). Έδώ δέν έχουμε «κρυφό» πανηγυρισμό, από φόβο τής Τουρκίας, άλλα μυστικό 
πανηγυρισμό καί συμπόσιο — μέ τήν έννοια πού δίνουν σ’ αύτή τή λέξη οί όρθόδοξοι 
βάρδοι τής ύμνογραφίας μας.

Τίποτε δέν αποκλείει να χάθηκε τό πρωτότυπο χειρόγραφο τής ’Ακολουθίας σέ κά
ποια πυρκαϊά τής Βέροιας, όπως μάς λέγει ό συγγραφέας (σ. 10)· δέν αποκλείεται, ακόμη, 
ό ύμνογράφος της να είναι ό ίδιος μέ τον ’Ιωάννη, πού έγραψε τόν κατανυκτικό κανόνα 
«εις τόν Κύριον ήμών Ίησοϋν Χριστόν» (χφ Μετεώρων 269, ff. 97Γ-101ν. Βλ. Ν. Βέη, 
Τά χειρόγραφα τών Μετεώρων, σ. 294). Όμως, τίποτε δέν μας ύποχρεώνει να δεχθούμε, 
πώς ό ’Ιωάννης αυτός είναι κάποιος Μητροπολίτης Βεροίας. Μπορεί καί νά ήταν, άλλα 
δέν έχουμε άποδείξεις νά τό πούμε, όπως θά ήθελε ό συγγραφέας μας (σ. 10). Τό ίδιο θά 
μπορούσαμε νά πούμε καί γιά τόν άντιγραφέα Μαυριάνο, έπειδή τό μόνο πού ξέρουμε είναι, 
πώς κάποιος Δημήτριος Μαυριάνος έτυχε νά ’ναι Βεροιώτης. Άλλωστε, δέν ξεκαθαρίζεται 
αν τό όνομα Μαυριάνος είναι όνομα βαφτιστικό ή έπώνυμο, στό τέλος τής ’Ακολουθίας, 
πού μάς άπασχολει. "Εχουμε, λοιπόν, έκεΐ τό δίστιχο, πού ό έκδοτης μας τό άφήνει μισο
τελειωμένο, άφοΰ δυσκολεύεται καί δέν διακρίνει — μέ τό δίκιο του, άφοϋ είναι μουτζου- 
ρωμένο ή άχνό — τό στίχο ως τό τέλος· εύτυχώς ό Βέης είχε προλάβει νά τό διαβάσει 
καί μάς τό διασώζει ολάκερο:

f έργον τό παρόν ευλαβούς θυηπόλου 
τοϋ μαυριάνου τούπίκλην γονικίτου.

’Εδώ θά μπορούσε νά σημειώσει κανείς, πώς τό δίστιχο τούτο είναι γιά τόν κώδικα 
στό σύνολό του καί όχι γιά τήν ’Ακολουθία ειδικά. Θά μπορούσε, λοιπόν, νά παραλειφθεϊ 
χωρίς νά ζημιώνεται ή έκδοση. Έτσι μάλιστα πού μπαίνει στό τέλος, ό απλοϊκός άνα
γνώστης μπορεί νά πάρει τό Μαυριάνο καί γιά ποιητή τής ’Ακολουθίας.

Συμφωνούμε άπόλυτα μέ τόν κ. Χιονίδη γιά τήν αναγνώριση ή άνακήρυξη (σ. 11) τού 
νεομάρτυρος ’Αρσενίου σέ Άγιο. Άφοΰ, λοιπόν, είναι θαυματουργός καί στή συνείδηση 
τού όρθοδόξου λαού άναγνωρίζεται ήδη ώς άγιος, ό οικείος Επίσκοπος πρέπει νά τό ζη
τήσει άπό τό Οικουμενικό Πατριαρχείο, γιά νά γίνη ή σχετική Πράξη.

Τό συναξάρι τού άγιου (σ. 15-18), πού έκμεταλλεύεται σωστά τήν Ακολουθία, είναι 
πολύ καλά γραμμένο, έστω καί αν ή γλώσσα καί τό ύφος δείχνουν πέννα ιστορικού καί όχι 
συναξαριστή. Ή τελευταία παράγραφος (σ. 18), θά πήγαινε καλύτερα σαν ύποσημείωση, 
νομίζω.

Άς έρθουμε τώρα στά ύμνογραφικά θέματα. Μερικές άπό τις παρατηρήσεις, ίσως 
στενοχωρήσουν τόν κ. Χιονίδη. Δέν θά τό ήθελα. Τις σημειώνω μόνο καί μόνο άπό άγάπη.



Άν αύριο κυκλοφορήσει μια «λειτουργική έκδοση» τής ’Ακολουθίας, ίσως να μήν είναι 
εντελώς άχρηστες αύτές - έδώ οΐ άράδες, μέ τις στενόχωρες παρατηρήσεις.

Γιά όσους ξέρουν λίγο από ύμνολογική παλαιογραφία, τά σημάδια (κόκκινα ή μαύρα) 
πού πλημμυρίζουν τούς στίχους δέν είναι κατάχρηση «τών τελειών», άλλα ή μετρική λε
γάμενη στίξη, πού άλλοτε όδηγοϋσε τόν άναγνώστη καί τόν ψάλτη. Σήμερα, όταν δέν 
μπορούμε νά έκδώσουμε τά κείμενα τής βυζαντινής ύμνογραφίας σέ στίχους, τά έκδίδουμε 
καταλογάδην, άλλά πάντα μέ τή μετρική στίξη ή μέ αστερίσκους (όπως οί παλιότερες 
έκδόσεις τής Ρώμης, τής Βενετίας, τού Τρεμπέλα στήν «’Εκλογή» καί τού Φουντούλη τε
λευταία στήν έκδοση τού Συμεών) — άλλα ποτέ μέ τή στίξη τής γραμματικής καί τού συν
τακτικού.

Γιά τις λέξεις «άθρόον» (ff. 111Γ καί 102ν), «εύέντευκτον» (f. 103ν, καί όχι 103Γ)καί 
«ύπέρευγε» (f. 105Γ), συμφωνώ άπόλυτα μέ τόν έκδοτη τής ’Ακολουθίας. Ή διόρθωση 
όμως τού «άγαλληθείοις» (f. 105Γ) σέ «άγαλληθείης» δέν μοΰ φαίνεται εύτυχής, ούτε έπι- 
τυχής. Ευκτικές σέ τέτοιες περιπτώσεις δέν είναι συνηθισμένες. Καθώς ό ποιητής χρησι
μοποιεί συχνά τό «άγάλλη», ίσως θά μπορούσε ό έκδοτης νά ψάξει άλλου τόν όρθό τύπο: 
παλαιογραφικά καί μετρικά οί καλύτερες έκδοχές θά ήταν «άγάλλη θείως» ή «άγάλλη 
θείε».

Γιά τις βραχυγραφίες τής ζ' φδής δέν ήταν δύσκολο νά βρει τή λύση ό έκδοτης, αν 
έψαχνε σ’ ένα όποιοδήποτε Είρμολόγιο, νά ίδεί τόν ειρμό «Είκόνος Χρυσής». Στούς κω- 
δικογράφους καί τούς αντιγράφεις θεωρείται τόσο γνωστό τό τέλος τής φδής, πού πολύ 
συχνά τό παραλείπουν, χωρίς καν νά σημειώσουν καί τις βραχυγραφίες. Έχουμε, λοιπόν, 
στά τρία πρώτα τροπάρια τής έβδομης φδής τήν ίδια πάντα κατάληξη - έφύμνιο: «εύλο- 
γητός εί ό Θεός, ό τών Πατέρων ήμών» (γιά ν’ άπαλειφθοΰν τ’ αποσιωπητικά τού κ. Χιο- 
νίδη).

Γιά τις όχτώ ή έννιά φδές τών κανόνων (δηλαδή τήν παράλειψη τής β' φδής) ή συζή
τηση θά μας πήγαινε μακριά. Πάντως δέν έχουμε πάντοτε όχτώ φδές. Ό Παπαδόπουλος- 
Κεραμεύς τό έχει γράψει άπό τό 1897, καί ό ύπογραφόμενος βρήκε άρκετούς κανόνες μέ 
έννιά φδές στά λειτουργικά χειρόγραφα τής ’Οξφόρδης. Τά στοιχεία είναι στή διάθεση 
τού κ. Χιονίδη.

Δυστυχώς δέν μπορώ νά συμφωνήσω καθόλου μέ τόν κ. Χιονίδη καί στό θέμα τής 
άκροστιχΐδος. Τά καθίσματα καί τ’ άλλα τροπάρια δέν μπαίνουν ποτέ στήν ακροστιχίδα 
τού κανόνος. Δέν είναι, λοιπόν, σωστό νά λέμε: «Άρχιθύτη τό μέλισμα Βερροίας τόδε 
Ίωάννου», άλλά: «Άρχιθύτη μέλισμα Βερροίας τόδε. Ίωάννου». "Οπως σ’ αύτές τις περι
πτώσεις συμβαίνει, βγάζοντας τό όνομα τού ποιητοΰ (Ίωάννου), έχουμε τό στίχο μέ τά 
χαρακτηριστικά τού ιαμβικού τρίμετρου, όπως λέγαν οί παλιότεροι, ή τού βυζαντινού 
δωδεκασύλλαβου, όπως θέλουν οί νεώτεροι: «Άρχιθύτη μέλισμα Βερροίας τόδε». Κανο
νικός βυζαντινός δωδεκασύλλαβος, μέ τήν τομή στήν έβδομη συλλαβή («έφθημιμερής»),

Άν κάποτε χρειαστεί νά γίνει μιά «Φυλλάδα» γιά λειτουργική χρήση, θά πρέπει άπό 
τήν Ακολουθία τού κ. Χιονίδη νά λείψει ή γραμματική καί νά μπει ή μετρική στίξη. 
Ή άνω-κάτω τελεία, πού δέν ύπάρχει στά λειτουργικά μας βιβλία, νά δώσει τή θέση της 
στήν άνω στιγμή. Νά ξεχωριστοΰν οί τυπικές φράσεις - τίτλοι πριν άπό τά τροπάρια, 
πού βοηθούν στή σύγχυση (όπως στή σ. 24, όπου τό Απολυτίκιο τό παίρνει εύκολα 
κανείς γιά θεοτοκίο). Καί νά μπει ό ήχος στό Απολυτίκιο καί στά τρία Δοξαστικά (σ. 
23, 24 καί 29), πού παραλείπεται. Φυσικά, θά φύγουν οί παρενθέσεις, άγκύλες, καθώς καί 
τ’ άλλα φιλολογικά σημάδια πού κοσμούν τή σημερινή φιλολογική έκδοση. Τότε όμως 
θά γίνει μιά σωστή δουλειά, καί ό κόπος τού κ. Χιονίδη θά είναι εύλογημένη διακονία καί 
θυμίαμα εΰοσμον εις τόν άγιον Αρσένιο.

Π. Β. ΠΑΣΧΟΣ
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