
ΠΕΡΙ TINA ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ 
ΕΙΣ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΓΕΝΙΚΟΝ

Τό χειρόγραφον. Χειρόγραφον περιέχον ανέκδοτόν τινα ακολουθίαν 
Μ. Ευγενικού, είναι τό ϋπ’ αριθμόν 19 τής Βιβλιοθήκης τοϋ Μπενακείου 
Μουσείου ’Αθηνών1. Τοϋτο προέρχεται εκ τής βιβλιοθήκης Άλεξ. Κ α ρ ά
θεο δω ρή, παλαιότερον δέ άνήκεν εις τον Νικόλαον Καρατζάν, 
δστις καί συνήνωσε τά διάφορα τετράδια, εκ των οποίων απαρτίζεται1 2 3. Είναι 
σπουδαιότατον, διότι, πλήν των άφορώντων εις τήν σύνοδον τής Φλωρεντίας 
κειμένων, περιλαμβάνει τό χρονικόν τοϋ Σφραντζή, άντιγραφέν τφ 1753 έν 
Κωνσταντινουπόλει3 εκ τίνος παλαιοτέρου χειρογράφου καί τό όποιον δ 
’Ιωάννης Παπαδόπουλος εις τήν ϋπ’ αυτοϋ γενομένην έκδοσιν τοϋ 
χρονικοΰ, τό έλαβεν ϋπ’ οψιν του ως λίαν άξιόλογον4 5. Τό χειρόγραφον άνε- 
κοίνωσεν ό’Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεΰς, όστις διά μακρών περιέ
γραψε τά περιεχόμενά του6 καί έξέδωκεν εξ αυτών τινά σχετικά μέ τον 
Μ. Ευγενικόν καί τήν άγιοποίησιν αυτοϋ6.

Είναι κώδιξ σύμμεικτος, άποτελεσθείς έκ τής συσταχώσεως διαφόρων 
τετραδίων, χαρτφος, διαστάσεων 0,219X0,158 7.

Περιλαμβάνει 428 φύλλα ήριθμημένα διά νεωτέρας άριθμήσεως, έτερα 
δέ κενά ανευ άριθμήσεως, τρία εις τήν αρχήν καί τέσσαρα εις τό τέλος8. 
’Επί τής οπίσθιας σταχώσεως είναι προσκεκολλημένα δυο φύλλα. Τινά έξ 
αυτών είναι έφθαρμένα, έτερα δέ, ως φαίνεται, έχουν άφαιρεθή 9. Υπάρχουν

1 Δυστυχώς δέν έδημοσιεύθη ακόμη συγκεντρωτικός κατάλογος πάντων των 
χειρογράφων τοΰ Μουσείου.

2 Ε Φ.Σ.Π., έτος Η', Άθήναι 1904, σ. 5 κ.έ.
3 Φ. 229β.
4 G e ο r g i i Plirantzae, Chronicon, edidit J. B. Papadopoulos, 

vol. I, Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1935, σ. XIV.
5 Ε.Φ.Σ Π., έτος Η', Άθήναι 1904, σ. 7 -23.
6 Αυτόθι, σ. 22-23 Β.Ζ. 11, 1902, σ. 54-61, 63, 65, 66.
7 Δίδονται αί διαστάσεις τής σταχώσεως.
8 "Ετερα κενά φύλλα : 5, 261α - 264β, 346α - 350α, 395, 404α - 407β κ λ.π.
9 Τό τετράδων, τά περιέχον τήν διήγησιν τοϋ Δούκα Καταβολάνου περί 

τής έν Φλωρεντία συνόδου ( φ. 266α - 345β ), είναι κολοβόν.
ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΖ' 21
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370 Κ. Μσμιόνη

πέντε διαφορετικοί γραφαί εις τό χειρόγραφον, αναγόμενοι εις τον 16°ν καί 
18ον αιώνα1.

Ή ακολουθία Μ. Ευγενικού. Ή ασματική τοϋ Μ. Ευγενικού ακο
λουθία μετά τοϋ συναξαριού, περιέχεται εις τά φ. 353“ - 365“ 1 2, αποτελεί δέ 
μέρος τετραδίου γραφέντος τφ 17313 υπό Συλβέστρου τοϋ Βυζαν
τίου ίερομονάχου έκ Κεφαλληνίας4 5. Αϋτη, ώς δηλοΐ ό τίτλος της, -ψάλλεται 
την 19Τ)ν Ίανουαρίου, εορτήν τής μνήμης τοϋ αγίου, συνετέθη δε παρά 
τριών διδασκάλων Κωνσταντινουπόλεως, Μακαρίου μητροπολίτου Φιλα
δέλφειας, Γεωργίου Βύζαντος καί Γρηγορίου τοϋ Βυζαν
τίου, επί πατριαρχίας Γενναδίου τοϋ Σχολαρίου6.

Τής ακολουθίας προτάσσεται εν είδος άφιερωτικής επιστολής προς τον 
Γεννάδιον Σχολάριον, ήτις φέρει την υπογραφήν τοϋ Γρηγορίου Βυζαν
τίου β, ταΰτης δέ έ'πεται βεβαίωσις τοϋ Σχολαρίου τοϋ έτους 1456, διά τής 
οποίας οΰτος θεσπίζει δπως ή ακολουθία τών τριών διδασκάλων ψάλληται 
κατά τήν εορτήν τοϋ αγίου7. Ή άφιερωτική επιστολή, ή βεβαίωσις τοϋ 
Γενναδίου Σχολαρίου, ώς καί τό συναξάριον8, εύρίσκονται εις τό χειρόγρα
φον γεγραμμένα διά γλωσσικού ιδιώματος δημώδους, τά όποια ό Ά. Παπα- 
δόπουλος - Κεραμεύς θεωρεί ώς μεταπλάσεις έκ τοϋ πρωτοτύπου, πονηθείσας 
υπό τοϋ Συλβέστρου 9.

Είτε πρόκειται ό'μως περί μεταπλάσεων έκ τοϋ πρωτοτύπου πάντων τών 
ανωτέρω,— ή έξέτασις τού ποιητικού μέρους τής ακολουθίας θά έγείρη 
σοβαράς αμφιβολίας ώς προς τούτο,— είτε περί πλαστογραφημάτων, ή μορφή, 
υπό τήν οποίαν παρουσιάζονται ταϋτα εις τό χειρόγραφον, είναι έργον 
τοϋ Συλβέστρου. Τούτο καταδεικνύεται πλήρως έκ τής αντιπαραβολής τοϋ

1 Ή παλαιοτέρα γραφή είναι τοΰ χρονικού τοϋ Δούκα Καταβολάνου, 
ή δέ νεωτέρα τοΰ Νικολάου Καρατζά, δστις έξ ίδιων ερευνών κατέγραψε παν 
σχετικόν μέ τά είς τό χειρόγραφον περιεχόμενα.

2 Πρώτη μνεία τής ακολουθίας έγένετο υπό τοΰ Α. Παπαδοπούλου-Κε- 
ραμέως, έν τφ Παλαιογραφικφ δελτία) τοΰ Παραρτήματος Φιλ. 2υλ. Κωνσταντι
νουπόλεως, τοΰ 16ου τόμου, έν Κωνσταντινουπόλει 1885, σ. 6. Αυτόθι άναφέρονται 
ώς ανέκδοτα καί τινα άλλα περιεχόμενα τοΰ χειρογράφου.

3 Φ. 377β.
4 Πρβλ. καί Κ. Γ. Μαμοινη, Μάρκος ό Ευγενικός, Άθήναι 1954, σ. 33.
5 Πρβλ. αυτόθι, ένθα τά είς τήν ακολουθίαν άφορώντα, μή δντος είσετι είς ήμάς 

γνωστοΰ τοΰ περιέχοντος αύτήν χειρογράφου, έγράφησαν ώς βεβαιοΰν αί υποσημειώ
σεις έπΐ τή βάσει τών περιγραφών τοΰ Άθ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως.

6 Φ. 351α-352α. Έκδεδ. Β.Ζ. 11, 1902, σ. 55-56.
7 Φ. 352α. Έκδεδ. αυτόθι, σ. 56.
8 Φ. 359 - 362α. Έκδεδ. αυτόθι, σ. 56 - 59.
9 Πρβλ. αυτόθι, σ. 54.
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ύφους καί τής γλωσσικής έκφράσεως αυτών, μετά τής εν τφ αΰτφ χειρο- 
γράφφ απολογίας περί Μ· Εύγενικοϋ, συντεθείσης ΰπ’ αύτοϋ *. Είς τό τέλος 
τής δλης ακολουθίας διά χειρός Νικ. Καρατζά προστίθεται καί εν τροπά- 
ριον είς τήν μνήμην τοϋ αγίου 1 2 3, αγνώστου συνθέτου.

Ποιοι είναι οι τρεις « διδάσκαλοι», οι φερόμενοι ως συνθέσαντες τήν 
ακολουθίαν; Έπί τοϋ θέματος αυτού αί πληροφορίαι είναι πενιχραί. Έκ 
τών συγχρόνων μόνον ό Θεόδωρος Άγαλλιανός ( Ίερομνήμων) ανα
φέρει τον Μακάριον μητροπολίτην Φιλαδέλφειας, ως γράψαντα βίον τοϋ 
Μ. Ευγενικού. ’Αναφέρει δε προσέτι ό ’Αγαλλιανός, ότι τήν ιδιόχειρον υπο
γραφήν τοϋ Μακαρίου είδεν εν τινι τόμω κατά Βαρλαάμ καί Ακίνδυνου 
« ...Συνεγράφη καί δ βίος αυτόν και ή αίλλησις και ολίγα τών θαυμάτων 
προς ενός τούτων, ανδρός καί βίφ και λόγφ κεκοσμημένον, καί διά πάντων 
τό αίδέσιμον εχοντος, Μακαρίου τοϋνομα μητροπολίτου Φιλαδέλφειας, ου 
την οίκειόχειρον υπογραφήν αυτός έώρακα εν τφ κατά Βαρλαάμ και ’Ακίν
δυνου τόμω, τφ έπ'ι τον βασιλέως Καντακονζηνον γεγονότι. Έπε'ι καί αυτός 
τη Σννόδφ εκείνη παρην και τοίς δρϋοδόξοις σννηγωνίζετο » 8. "Οτι ό γρά- 
ψας βίον καί ά'θλησιν Μ. Ευγενικού — μετά τό 1444 βεβαίως, έτος τοϋ 
θανάτου του4, — υπέγραψε τόμον κατά Βαρλαάμ καί Ακίνδυνου καί 
παρέστη είς τήν έπί τού βασιλέως Ίωάννου Καντακουζη'νοΰ σύνο
δον (1351)5 6 7, είναι χρονικώς άστήρικτον. Ό Άγαλλιανός, ως φαίνεται, θά 
είδε τήν υπογραφήν ετέρου Μακαρίου Φιλαδέλφειας έν τφ είρημένφ τόμιρ, 
περί τού οποίου ποιείται λόγον ό Καντακουζηνός εις τήν ιστορίαν τουβ, καί 
θά τον έταύτισε μετά τοϋ γράψαντος βίον Μ. Εύγενικοϋ.

Έκ τών μεταγενεστέρων, ό Σύλβεστρος ό Βυζάντιος, είς τό έν τφ αΰτφ 
χειρογράφφ ανέκδοτον «’Έλεγχος και απολογία προς τον άγιον Μάρκον τής 

Εφέσου », γράφει άναφερόμενος είς τούς γράψαντας είτε ακολουθίας, είτε 
ό,τιδήποτε άλλο έξαίρον τούς υπέρ τής ορθοδοξίας αγώνας αυτού : « αφήνω 
νά λέγω τον κυρ Μακάριον μητροπολήτην Φιλαδελφίας, όπου τήν άκολου- 
ϋείαν έσήν&εσε με δύο μαϋητάς τοϋ άγιου»1. Ποιοι είναι οί δύο οΰτοι 
μαθηταί τοϋ Μ. Εΰγ. δεν αναφέρει ρητώς ό Σύλβ. ΰπαινισσόμενος βεβαίως

1 Φ. 36όβ - 377β.
2 Φ. 365α. Έκδεδ. είς: « Βιβλίον καλούμενον ραντισμοϋ στηλίτευσις... δι’ επι

στασίας καί έπιμελείας τοϋ πανοσιολογιωτάτου κυρίου Σεραφείμ τοΰ Πισσι- 
δείου», Λειψία 1758, σ. 229, καί Ε.Φ.Σ.Π., έτος Η', Άθήναι 1904, σ. 17.

3 Δοσιθέου, Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων, Τόμος Χαράς, 1705, σ. 627.
4 L. Petit, έν « Patrologia orientalis » XVII, fasc. 2, 1923. σ. 326-328, 

καί « Dictionnaire de Theologie Catholique > 92, 1927, στ. 1970- 1972.
5 Καντακουζηνός. "Εκδοσις Βόννης, τόμ. Ill, 1832, σ. 169 κ.έ.
6 Αυτόθι, σ. 275.
7 Φ. 376α. Τηρείται ή ορθογραφία τοΰ χειρογράφου.
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372 Κ. Μαμώνη

τούς εις την επιγραφήν τής ακολουθίας άναφερομένους Γεώργιον Βΰζαντα 
καί Γρηγόριον Βυζάντιον.

Οί τρεις ούτοι « διδάσκαλοι » ούδαμοϋ μαρτυροϋνται ως ύμνογράφοι. 
Μόνον ό Ε. Γ. Παντελάκης έν τή Μεγάλη Έλ. Έγκυκλοπαιδείφ (τόμ. 
7°?, σ. 924), αναφέρει τον Βΰζαντα Γεώργιον ως ύμνογράφον τοΰ ΙΕ'αίώ- 
νος, τοΰ οποίου γνοιστή είναι μόνον ή, περί ής ό λόγος, ακολουθία, πονη- 
θεΐσα μετά των λοιπών δυο, Μακαρίου Φιλαδέλφειας καί Γρηγορίου τοΰ 
Βυζαντίου.

Ία αυτά ακριβώς επαναλαμβάνονται υπό ανώνυμου καί εις την Θρη
σκευτικήν καί Χριστιανικήν Εγκυκλοπαίδειαν1. Τάς ειδήσεις αύτάς, ασφα
λώς οί γράψαντες ήρΰσθησαν έκ τών υπό τοΰ Α. Παπαδοποΰλου - Κεραμέως 
διαληφθέντων. Ό γράψας τήν ακολουθίαν Σΰλβεστρος δ Βυζάντιος1 2 3 εις τό 
τέλος τής ανεκδότου απολογίας του προς τον Μάρκον υπογράφει, δίδων συγ
χρόνως ακριβή χρονολογικά στοιχεία : « εν ετι σωτηρίω ,αψλα' γαμηλιώνος λ' 
παρά συλβέστ ρου τον Βυζαντίου, ιερό μονάχον εκ κεφαλλήνιας » 8.

Τήν ανέκδοτον αυτήν απολογίαν, εις τήν οποίαν δ Συλβ. άναφέρεται 
καί εις τινας μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως νεοφανείς αγίους, 
έγνώριζεν δ Ευγένιος Βοΰλγαρις, παραλαβών έξ αυτής στοιχειά τινα4 *.

Ό Γεώργιος Ζαβίρας, έξ άλλου, αναφέρει ως έργα τοΰ Συλβ. τήν ως 
άνω υπέρ Μάρκου Εφέσου απολογίαν, ώς καί τινα κατάλογον τών μετά τήν 
άλωσιν νεοφανών αγίων6, θεωρήσας δηλονότι τό τελευταϊον τοΰτο ως ιδιαί
τερον έργον αύτοΰ. 'Ο αυτός δε Ζαβίρας δηλοϊ, δτι δεν γνωρίζει τον χρόνον 
τής ακμής του6. Είς τό χειρόγραφον διά τής γραφής τοΰ αύτοΰ Συλβ., 
υπάρχει καί « *1σον άπαράλλακτον τον ύκδοϋέντος πατριαρχικού συνοδικού 
γράμματος περί Ιερού Μάρκον ’Εφέσου τού Ευγενικού καί της τούτον ετη
σίου εορτής»7. 'Ως έκ πάντων τών ύπ’ αύτοΰ γεγραμμένων έν τφ χειρο-

1 «Θρησκευτική καί Χριστιανική ’Εγκυκλοπαίδεια», τόμος Β', ’ Αθήναι 1937, 
σ. 746.

2 Ό Ήλίας Ά. Τσιτσέλης εις τά : Κεφαλληνιακά σύμμεικτα, τόμ. Α", 
έν ’Αθηναίο 1904, σ. 14, σημ. 8. κακώς άποκαλεϊ αυτόν Σαμουήλ Βυζάντιον.

3 Φ. 377β. Τηρείται ή ορθογραφία τοΰ χειρογράφου.
4 ’Επιστολή Ευγενίου Βουλγάρεως πρός Πέτρον τον Κλαίρ- 

κ ι ο ν. Περί τών μετά τό σχίσμα Αγίων τής’Ορθοδόξου’Ανατολικής’Εκκλησίας καί
τών γινομένων έν αύτή θαυμάτιον, Άθήνησιν 1844, σ. 22, 25, 26.

6 Γεωργίου Ίωάννου Ζαβίρα, Νέα Ελλάς ή ‘Ελληνικόν Θέατρον, 
έκδοθέν υπό Γεωργίου Π. Κρέμου, Άθήνησι 1872, σ. 529. Είς τήν σελ. 538 
τοΰ αύτοΰ έργου, ό Ζαβ. διαλαμβάνων πάλιν περί τών έργων τοΰ Συλβ. γράφει : « εγρα- 
ψεν απολογίαν περί Μ. ’Εφέσου εν fj καί κατάλογον... ».

3 Αυτόθι, σ. 538.
7 Φ. 390α - 394β. Ίδ. σχετικά : Μανουήλ Ί. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί

πίνακες, έν Ιίωνσταντινουπόλει, 1890, σ. 633, σημ. 1158. Β.Ζ. 11, 1902, σ. 65-67.
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γράφφ καταφαίνεται, δ Σύλβ., παρά τήν οϊκείωσίν του μέ τά θεολογικά πρά- 
γρατα, ήτο μέτοχος μετριωτάτης παιδείας. Τοΰτο καταδεικνύεται έκ τοϋ 
γλωσσικού υφους, έκ τοϋ πλήθους των συντακτικών και γραμματικών σφαλ
μάτων κατά τήν σΰνθεσιν και έκ τής σωρείας τών ορθογραφικών λαθών και 
κατ’ αυτήν τήν αντιγραφήν.

'Η έπισταμένη άνάγνωσις καί έξέτασις τοϋ ποιητικού μέρους τής ακο
λουθίας τών τριών « διδασκάλων », γεννά ώρισμένα προβλήματα καί έρω- 
τήματα ως προς τήν γνησιότητα αυτής καί τών μετ’ αυτής συνδεομένων. 
’Επί τοϋ σημείου αϋτοΰ έγραι(ιεν 6 Ά. Παπαδόπουλος - Κεραμεΰς: 
« ’Άλλως δε αυτής τής τών τριών διδασκάλων ακολουθίας ή γλώσσα είναι 
γλαφυρά, πλήρης λέξεων ποιητικών, καλοσνντακτος, εκ δε ρυθμικής έπό- 
■ψεως άπταιστος. Πάντως τών ασμάτων αυτής ή σύνθεσις οφείλεται εις 
χεΐρας ελλογίμους και συνεπώς ουδεν ήμας κωλύει νά παραδεγθώμεν συν- 
τάκτας τούς εν τή επιγραφή μνημονευόμενους διδασκάλους » *. 'Ο Ά. Παπα
δόπουλος - Κεραμεύς είδε δηλαδή μίαν ανομοιογένειαν μεταξύ τοϋ κυρίως 
ποιητικού μέρους τής ακολουθίας καί τών μετ’ αύτοΰ συνδεομένων, θεω- 
ρήσας τό πρώτον μέν τέλειον φραστικώς καί ρυθμικώς, τά λοιπά δέ ως 
μηδεμίαν μετ’ αύτοΰ έχοντα σχέσιν, δι’ 8 καί έξέλαβε ταϋτα ως μετα- 
πλάσεις.

Έν τοΰτοις, ή έπισταμένη έξέτασις τοϋ φσματικοΰ τούτου μέρους πάν 
τουναντίον καταδεικνύει ως προς τήν γλωσσικήν, συντακτικήν, έκφραστικήν 
καί μελικήν αύτοΰ αρτιότητα. Τοΰτο γέμει ασυνταξιών, ακυρολεξιών, κατα
χρήσεων έννοιολογικών, μετρικών παρεκκλίσεων καί αντιγραφών έκ παλαιο- 
τέρων καί δή καθιερωμένων εις τήν λειτουργικήν χρήσιν ύμνολογικών πηγών. 
’Επαναλήψεις δέ, ρητορισμοί, κενολόγος μεγαλοστομία μαρτυρούν έν αύτφ 
πάσαν έ'λλειψιν άνωτέρας ποιητικής έμπνεύσεως. Κατωτέρω θά άναφέρωμεν 
τά πλέον χαρακτηριστικά σημεία, τά έπαληθεύοντα πλήρως τάς ως ά'νω παρα
τηρήσεις καί θέτοντα έν άμφιβόλφ τήν γνησιότητα τής ακολουθίας. Βεβαίως 
θά ήτο δυνατόν νά δεχθώμεν, δ'τι μεταξύ τοΰ άναφερομένου χρόνου τής συγ
γραφής του (1456) καί τής παραδόσεως αύτοΰ (1731) μεσολαβούν περί
που τρεις αιώνες. Τοιαΰται φθοραί όμως θά ήσαν έμφανεΐς οπωσδήποτε 
κατά μέγα μέρος, καί δή είς τον Κανόνα δ'στις φέρει ακροστιχίδα. Ή αντι
γραφή έκ παλαιών ύμνολογικών πηγών, αντιγραφή καί αύτής τής άκροστι- 
χίδος τοΰ Κανόνος ως θά ίδωμεν, λάθη έπαναλαμβανόμενα καθ’ ομοιον 
τρόπον, λάθη έκφράσεως καί συντάξεως καί έκεΐ οπού ή μετρική τών στί
χων είναι άμεμπτος καί επομένως ούδεμία φθορά τοΰ κειμένου θά έγινε, * 1

Ή λ ία Ά. Τσιτσέλη, ένθ·’ άν. σ. 17, σημ. 3. Ε.Φ.Σ.Π., έτος Η', 1904, σ. 18. 
Κ. Γ. Μαμιόνη, έν9·* άν., σ. 34.

1 Β.Ζ. 11, 1902, σ. 54.
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374 Κ. Μαμώνη

οφείλονται οπωσδήποτε εις την χεΐρα τοϋ συγγράψαντος καί δχι τοΰ άντι- 
γραφέως.

Ή ακολουθία από άπόψεως τυπικού είναι πλήρης. Άπό άπότβεως περιε
χομένου οΰδεμίαν ποικιλίαν θεμάτων ή πληροφοριακών στοιχείων παρου
σιάζει. Τό θέμα τής έξάρσεως των κατά των δυτικών παρεμβάσεων αγώνων 
τοΰ Μάρκου, διαλαμβάνεται σχεδόν αποκλειστικούς. Μόνη παρέχεται ή πλη
ροφορία, δτι δ Μάρκος ήτο γνώστης τής « εσω » καί τής «ι9ύρα·&εν» παι
δείας καί δτι ΐδρυσεν εις την ’Έφεσον «μουσεία δύο και δέκα», όπου 
έσΰχναζεν «ό χορός των ενάρετων» καί όπου έδίδαξεν ό αδελφός αυτού 
ίεροδιάκονος ’Ιωάννης (φ. 353^). "Οτι ό Μ. Ευγενικός ύπήρξεν ιδρυτής 
δώδεκα σχολείων έν Έφέσφ, ούδαμοΰ αλλαχού μαρτυρεΐται. Μη έπικυρουμέ- 
νης δμως έκ τών κατωτέρω παρατηρήσεων τής γνησιότητος τής ακολουθίας, 
δεν είναι δυνατόν να έπικυρωθή καί ή αξιοπιστία τής μαρτυρίας αυτής. 
Βέβαιον μόνον φαίνεται, δτι ή ως άνω μαρτυρία δεν είναι άσχετος μέ την 
υπό τών δυο αδελφών Ευγενικών διατήρησιν τού πατρικού φροντιστηρίου 
έν Κωνσταντινουπόλει.

Παρατηρήσεις. Έν τή άκολουθίρ παρατηρούνται:
Α'. Άντιγραφαί. Αί άντιγραφαί αυταί αφορούν εις την ακροστιχίδα 

τού Κανόνος, εις τα Θεοτοκία καί εις τινας λοιπούς στίχους τών προσομοίων 
ή τών ιδιομέλων, τών άπαρτιζόντων τό σΰνολον αυτής. 'Ο Κανών τής ακο
λουθίας φέρει την ακροστιχίδα « Πτωχόν παΰών δεΐξόν με εϋχαΐς σου 
μάκαρ » (ψ. 357)'. Αύτη είναι ειλημμένη έκ τοΰ Κανόνος τοΰ ’Ιωσήφ 
εις τον "Αγιον Ίωάννην Καλυβίτην (15 ’Ιανουάριου)1 2, έν τφ δποίφ Κανόνι 
τό νόημα τής άκροστιχίδος εύρίσκεται βεβαίως τελείως πρησηρμοσμένον προς 
τό νόημα τής μνήμης τοΰ αγίου. Ή άκροστιχίς δμως αυτή δεν είναι εύστο
χος διά τον Κανόνα τού Μάρκου. 'Ως προς τά Θεοτοκία παρατηρούμεν, δτι 
τινά έξ αυτών έχουν ληφθή είτε ιδίαις λέξεσιν, είτε παρηλλαγμένα κάπως έκ 
παλαιοτέρων Θεοτοκίων καί μάλιστα καθιερωμένων εις τήν λειτουργικήν 
χρήσιν. Τοιαύται άντιγραφαί καί παραλλαγαί είναι αί κάτωθι3.

1 Έκ ταΰτης ελλείπει οπωσδήποτε τό Υ τής λέξεως « εϋχαΐς »· έτερα δέ τέσσαρα 
γράμματα αυτής, κανονικώς έλλείποντα, φαίνεται δτι άναπληροϋνται, κακώς βεβαίως, 
διά τών αρχικών ξένων Ειρμών.

2 Ή άκροστιχίς τοϋ Κανόνος τοΰ ’Ιωσήφ έχει «Πτωχόν παύών με δεΐξον 
εϋχαΐς σου μάκαρ, ’Ιωσήφ ». Βλ. Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοΰ- 
Ίωάννου Μαρτίνου, Μηναϊον ’Ιανουάριου, έν ’Αθήναις 1896, σ. 142.

3 Ή ορθογραφία καί ή στίξις άποκαθίστανται. Χωρίζονται μετρικώς οΐ 
στίχοι, δηλουμένων τών Ειρμών. Αί αναπτύξεις γραμμάτων τίθενται εντός παρεν- 
θέσεως. Τινά στοιχειωδέστατα λάθη, πρός εύόδωσιν τής έννοιας τοΰ κειμένου, 
διορθοΰμεν.
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Την ωραιότητα.

Θεομακάριστε, 
μήτηρ ανύμφευτε, 
την άσ&ενοΰσάν μου 
ψυχήν ϋεράπευσον, 
δτι συνέχομαι πολλοίς 
εν πταίσμαοι, Θ(εοτό)κε, 
διά τούτο κράζω σοι 
στεναγμω τε και δάκρυσι, 
δέξαι με, πανάσπιλε, 
τον πολλά πλημμελήσαντα, 
ΐνα εν παρρησία, κραυγάζω :
« Χαΐρε ή κεχαριτωμένη ».

( Θεοτοκίον Κάθισμα, φ. 356α ).

Πρόκειται περ'ι παραλλαγής Θεοτοκίου Καθίσματατος ειλημμένου έκ 
τής Παρακλητικής (’Όρθρος, πρωία Τρίτης, τοϋ γ' ήχου)

‘Αρματηλάτην Φαραώ.

Χαΐρε κατάρας παλαιας ή λύτρωσις 
και ευλογίας πηγή.
Χαΐρε, ζωής μήτηρ, 
αδου ή καϋαίρεοις, 
ϋανάτου ή άναίρεσις.
Χαΐρε, λύσις τής λύπης, 
χαρας χωρίον εύρύχωρον.
Χαΐρε, Θ(εοτό)κε πανύμνητε.

(Θεοτοκίον της α' ώδής τοΰ Κανόνος, φ. 357α).

Πρόκειται περί αντιγραφής εκ παλαιοτέρου Κανόνος εις τήν Θεοτόκον 1 2.

Ουρανίας άψΐδος δροφονργέ.

Θειον δπλον σε έχω 
χαΐρε, πιστών Δέσποινα.
Χαΐρε, κραταιά προστασία.

1 Άνδρέου τοΰ Ίδρωμένου-Σπυρίδωνος ίερομονάχου Ζερ
βού, Παρακλητική, εκδοσις 7υ , Βενετία 1900, σ. 110.

2 Θεοτοκάριον ωραιότατον καί χαρμόσυνον. Τό πριν έπιμελώς συγγραφέν εκ 
των τοΰ 'Αγίου ορούς βίβλων παρ’ ’Αγαπίου Μοναχοΰ τοΰ Κρητός καί 
τό νΰν μετατυπωθέν τε καί διορθωθέν... παρά Νικολάφ Γλυκεΐ τφέξ Ίωαν- 
νίκων, Ένετίησιν ,αχπα', σ. 151.
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Χαΐρε, άντίληψις.
Χαΐρε, βοήθεια 
αμαρτωλών. Χαΐρε, τείχος 
των προσκαλούμενων σε.
Χαΐρε, του κόσμου χαρά.

( Θεοτοκίον γ' φδής, φ. 357β ).

Πρόκειται περί αντιγραφής εκ τοΰ ίδιου Κανόνος εις την Θεοτόκον, έκ 
τοϋ οποίου έλήφθη καί τό προηγουμένου Θεοτοκίον τής α φδής1.

Θείας πίατεως.

Θείας γέγονας σκηνή τοΰ λόχου, 
μόνη, πάναγνε Παρ·&ενομήτορ, 
τη καΰαρότητι άγγέλους ϋπερέχουσα, 
τον υπέρ πάντας εμέ χοϋν γενόμενον, 
μεμολυσμένον σαρκός άμαρτήμασι 
άπακά·&αρον, Παρ&ένε, τοΐς ένίλεοις νάμασι, 
παρέχουσα, άχνη, το μέγα έλεος.

( Θεοτοκίον Κάθισμα γ' φδής, φ. 358α).

Είναι παραλλαγή Θεοτοκίου Καθίσματος τής Παρακλητικής. (Εσπέρα 
Δευτέρας, τοΰ γ' ήχου) 1 2.

‘Ιλάα&ητί μοι, Σωτήρ.

Χαρίσϋητε αί δειναι ( sic)
καί ίκεαίαις πταισμάτων μου (sic)
Θεοκυήτορ, άγνή 3, 
καί τύχοιμεν, Πάναγνε, 
τής ύείας ελλάμψεως 
τοϋ έκ σοϋ άφράστως 
σαρκωϋέντος υίοϋ τοϋ Θεοϋ.

( Θεοτοκίον ς' φδής, φ. 359α ).

Οί δυο πρώτοι στίχοι είναι παρεφθαρμένοι. Πρόκειται περί παραλλα
γής Θεοτοκίου τής Παρακλητικής. ( Πρωία Κυριακής τοΰ πλαγίου δ' ήχου )4, 
έχοντος ως εξής:

‘ Ρυσΰείημεν των δεινών 
πταισμάτων ταΐς ίκεαίαις σου,

1 Αυτόθι.
2 Παρακλητική, ένθ’ άν., σ. 105.
3 Έν τφ χειρ, αγνής.
4 Παρακλητική, ένθ’ άν., σ. 324.
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Θεογεννητορ άγνή, 
και τνχοιμεν, Πάναγνε, 
της άείας έλλάμψεως 
τον εκ σοϋ άφράοτως 
σαρκωάέντος υίοϋ τοϋ Θεόν.

‘Ο ονρανόν τοΐς αοτροις.

*Ημείς, άγνη Θ(εοτό)κε, 
εν σοι κανχώ μεάα άει 
και προς Θ(εό)ν σε εχομεν 
τείχος1 καί προστασίαν 
την χεΐρά σου την άμαχον 
εκτεινον τοΐς σοΐς δονλοις 
καί άραϋσον τονς εχΰρονς ημών 
πρεσβείαις τον Ιεράρχον.

( Έξαποστειλάριον Θεοτοκίον -θ'’ ωδής, φ. 364α).

Είναι παραλλαγή τοϋ γνωστού Έξαποστειλαρίου Θεοτοκίου τοΰ Μεγά
λου 'Ωρολογίου « 'Ημείς εν σοι κανχώμεϋα » (πρωία Σαββάτου), δπερ συχνά- 
κις χρησιμοποιείται καί εις μνήμας αγίων1 2.

"Ετεροι στίχοι, παρουσιάζοντες καταφανή αντιστοιχίαν μέ στίχους πα- 
λαιοτέρων ΰμνογραφικών πηγών, είναι οί ακόλουθοι, δσους βεβαίως ήδυνή- 
τθημεν να έξακριβώσωμεν. Προς ευκολίαν συγκρίσεως, παραθετομεν τα χρη- 
σιμεΰσαντα ως πρότυπα ΰμνογραφικά αποσπάσματα.

Αεϋτε, άπαντα τής γης τά πέρατα,
τον στερεώσαντ α την ευσέβειαν δοξολογήσω μεν,
Μάρκον τον Ευγενικόν και πολναϋλον,
οί μεν, μιμούμενοι
τον εν&εον αντον ζήλον
καί τά παλαίσματα,
οί δε, τονς πόνονς καί τονς μόχέλονς
υπέρ τής άμωμήτον πίατεως'
και έτεροι, τάς έν λιμω και δίψτ]
αντον κακαπαάίας'
άλλοι δε πάλιν, την περίοδον αντον
καί τής ϋαλάασης τά νανάγια.

Τά κατά πόλιν δεαμά καί τας άλιψεις 
τίς διηγήσεται, 
απόστολε Παύλε;
Τους κόπους, τονς μόχ&ους, 
τάς αγρυπνίας, 
τάς εν λιμφ καί δίψη 
κακοπαάίας,

την περίοδον, τον βυάόν, 
τά ναυάγια ;

1 ’Εν τφ χειρ, τοίχον.
2 Ώρολόγιον τό μέγα. ”Εκδ. Άποστολικής Διακονίας, έν Άθήναις 1952, σ. 81.

σου
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"Ινα κόσμον κερδήση 
και τή άλη&εία παραστήση, 
μέχρι δανάτον έκινδννευε...

( Ίδιόμελον, φ. 355β ).

Έξεχνϋη η χάρις τοΐς σοΐς χείλεσιν, 
δσιε Π(άτ)ερ, 
καί γέγονας στνλος 
τής του Χ(ριστ)ον ’Εκκλησίας, 
διδάσκων τά πέρατα τής γής 
μωρολογίας άπέχεοϋαι.

( Ίδιόμελον, φ. 356β ).

Τοΐς πάαιν μεν έξέλαμψεν 
δ βίος αυτόν ώς αστραπή, 
αλλά καί ώσπερ βροντή 
εις ονς ό ήλιος έφορα.

( Ίδιόμελον, φ. 365α ).

Πάντα ονν νπέμεινας 
έν τφ ένδυναμοϋντί σε Χριστφ, 
ινα κόσμον κερδήσης...

( Ίδιόμελον Άνδρέου Κρήτης 
εις τόν Άπόστ. Παύλον ) *.

Έξεχνϋη ή χάρις έν χείλεαί σου, 
δσιε Πάτερ, 
και γέγονας ποιμήν 
τής τον Χρίστου ’Εκκλησίας, 
διδάσκων τά λογικά πρόβατα 
πιστεύειν εις Τριάδα όμοονσιον...

( Ίδιόμελον είς τόν "Αγιον Βασίλειον ) 1 2.

’Εξέλαμψεν ό βίος ώς αστραπή, 
έξεχΰδη δέ, Πάτερ, ό φϋόγγος σου 
ώσπερ βροντή 
πασιν ονς ό ήλιος έφορα.

(Έκ τοϋ Κανόνος Θεοφάνους Γραπτού 
είς τόν Μ. ’Αθανάσιον)3.

Β'. Λάθη συντάξεως, έκ τών όποιων συνηθέστερα είναι ή άκαιρος χρήσις 
συνδέσμων καί ή αντί ρήματος χρησιμοποίησις τής μετοχής. Στίχους τινάς, 
ορθούς μετρικώς, έμφαίνοντας τά ως ά'νω λάθη, παραθέτομεν κατωτέρω4 5.

ΙΙανεύφημοι μάρτυρες.

*Ω Μάρκε, λαμπρότατε φωστήρ, 
οικουμένης έ'σοπτρον, 
έκ τής έφας άνέτειλας 
πάμφωτος ήλιος, 
καϊ καταλα μπρύν cον 
πάσαν τήν υφήλιον 
άκτισι 6 διδαγμάτων όρϋότητος,

1 Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοϋ-Ίωάνννου Μαρτί
νου, Μηναΐον Ιουνίου, έν Άθήναις ( άνευ χρονολ- ), σ. 118.

2 Μηναΐον Ίανουαρίου, ένθ’ άν., σ. 5, 7 (καί άλλαχοϋ είς τά Μηναία).
3 ΓΙαναγιώτου Ν. Τρεμπέλα, ’Εκλογή ελληνικής ορθοδόξου ΰμνογρα- 

φίας, Άθήναι 1949, σ. 200.
1 Αί κακώς άπό συντακτικής άπόψεως τεθεΐσαι λέξεις δηλοΰνται δΓ αραιών 

γραμμάτων.
5 Έν τφ χειρ, ακτίνας.
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Χ(ριστό)ν Ικέτευε 
δρθοδόξως πολιτενεσθαι 
τους τελοΰντας
την πάνσεπτον1 μνήμην αον. ( φ. 353α)

‘Αρματηλάτην Φαραώ.

Την άτοπίαν θ ρ ια μ β εν ο ας, ένδοξε,
των κακοδόξων εχθρών
και έπιστηρίζων
πιστούς τφ Κ(υρί)ω τ ε,
διό οε μακαρίζομεν
τφ Θεφ έκβοώντες
τον στηριχθήναι πρεσβείαις οου
πίστιν αληθή καί ανόθευτον. (φ. 357α)

Ουρανίας άψΐδος.

Νοΰν άθόλωτον έχων 
και σταθερόν, άγιε, 
πρόβολος και πύργος έδείχθης 
εις τούς παράφρονας, 
άποοκορπίσας γ ά ρ 
των εναντίων φληνάφονς, 
πονηράν αυνάθροισιν,
σοφίας λόγω αον. (φ. 357β )

‘Ιλάσ&ητί μοι, Σωτήρ.

Ίΐδέσθη πάσα ή γή 
τά σά λαμπρά κατορθώματα· 
τον ζήλον καί την ορθήν 
πίστιν, παμμακάριστε 
θεόφρον, εκήρυξας 
κ a I τρανώς έ λ έγ ξ ας
δνσσεβών τά ατοπήματα. (φ. 358β )

Έξέστη επί τούτορ ο ουρανός.

’Απάντων άνεδείχθης καθηγητής 
και άκέστωρ ψυχών και σωμάτων τ ε, 
καθοδηγών

1 Έν τφ χειρ, μπάοεπτον.
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ώς θεοπτικώτατος Μωϋσής,
ου μιμητής γενόμενος
σχίζοντος1 την θάλασσαν των εχθρών,
δ δ εν ο α ς άκωλύτως
εις γην ορθοδοξίας
τους εναντίους τροπωσάμενος. ( φ. 363β )

'Ρητόρων εναντίων τάς μηχανάς 
ώς αράχνης ιστόν έξηφάνιαας,
Μάρκε οοφέ,
λόγοις των δογμάτων σου των ορθών, 
κ αΐ νονθετών τήν ποίμνην σου 
νόθα ζιζανίων κα'ι άκανθών 
βλαστήματα έκτέμνειν, 
αιρέσεις κακοδόξων,
τή δρεπάνι] τής θείας δρθότητος. ( φ. 363β )

Γ'. Μετρικά! παρεκκλίσεις από τοΰ άναφερομένου Είρμοϋ, υπάρχουν 
πάρα πολλαί. Παραλείψεις ή περισσεύματα συλλαβών, ελλειψις όμοτονίας εις 
στίχους τινάς παρατηρούνται συνηθέστατα. Πολλάκις ό'μως υπάρχουν παρα
λείψεις ολοκλήρων στίχων εκεί, ό'που τό νόημα δεν δεικνύει χάσμα, ώστε νά 
ύποτετθή φθορά τού κείμενου, προσέτι δέ και ολοσχερείς αποκλίσεις από 
τοΰ Ειρμού.

Δείγματα των σοβαρωτέρων μετρικών παρεκκλίσεων εν τή ακολουθία, 
παρέχομεν κατωτέρω. Σημειοΰμεν τάς παραλείψεις στίχων.

Χαίροις ασκητικών άλη&ώ;.

Μέγας τής εκκλησίας φωστήρ
συ άνεδείχθης αληθώς, Μάρκε πάνσοφε,
στηρίζων πιστών τάς πόλεις
και τάς ψυχάς προς Θεόν
άμιάντφ δόξη πολιτενεσθαι
και μη νπακούειν καινοφωνίας ζιζάνια1 2,
τών εναντίων
παραχαράττόντας δόγματα3,

1 Έν τφ χειρ, σχίζοντας.
2 ‘Ηνώσαμεν μετρικώς τούς δύο στίχους είς ένα, πρός 

έν τφ μέσω λέξεως.
3 Σχετικά μέ τόν στίχον ίδ. περαιτέρω, σ. 384 (γ).

αποφυγήν περικοπής
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α ονκ οΐδαμεν
άτι’’ αρχής οί χριστώνυμοι1.
Πρόφίλασον ούν, πανεύφημε, 
καί φνλαξον άπαντας 
καινοτομίας άτοπων

____L-----------L —

καί εχϋρών των πολεμούν των

άδιαλείπτως κακώς. ( φ. 354β - 355α)

Στύλος τής εύοεβείας σαφώς
Μάρκε, έφάνης ώς Μωσής δ παν&αύμαστος,
εξάγων τους δρϋοδόξονς
φαραωνίτου1 2 χειρών
καί επί τον ορούς άγαγών αυτούς,
κάκεΐϋ·εν γάρ ελ.αβες
τά ορθότατα δόγματα
χ___ χ _
Χ_Χ_______L____

καί παρέδωκας
τοΐς πιοτοΐς 3, ίερώτατε.

“Ελαμψας, εύσεβέστατε, 
πατήρ ημών όσιε, 
ώς έωσφόρος τφ κόομω 
καί έκδιώξας κανόνοιαν 
μανίαν καί σκότος 
τών άφρόνως πολεμούντων
πίστιν την άσειστον. ( φ, 355α )

Πύργος έρηρεισμένος Χ(ριστ)φ,
Μάρκε, εδείχύλης ευσεβών περιτείχισμα,
τδ κλέος τών ορθοδόξων
καί εκκλησίας λαμπτήρ,
ω λαμπρά βραβεία νίκης ήρατο,
μεϋ·’ ών4 έπανήλϋες τή βασιλίδι τών πόλεων5

1 Έν τφ χειρ, χριοτόνομοι.
2 Έν τφ χειρ, φαραωνίτων.
3 Έν τφ χειρ, τών πιστών.
4 Έν τφ χειρ. Si’ ών.
5 Ήνώσαμεν μετρικώς τούς δύο στίχους εις ένα. Εις τόν στίχον αυτόν, ώς κα'ι 

είς τόν προηγούμενον, υπάρχει πλήρης ασυνταξία.
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X____ L __
χ _ χ _ _ j_ _ _

καϊ υπέρτερος 
άνεδείχ&ης τοις πέρασιν 
έοτηοας γάρ τά τρόπαια 
διώκων κακόνοιαν 
και νικηφόρος εφάνης

έλαυμαστδς των πλανώμένων

έξακουστός των πιοτών. ( φ. 355β )

Την Σοφίαν και Λόγον.

Καινοτομίας τά νέφη τά χαλεπά
εκδιώξας, παμμάκαρ, καρτερικώς,
άβλαβώς διεφύλαξας
τών πατέρων διδάγματα·
τους δέ εις ύψους λαλήσαντας
αδικίαν διήλεγξας
και στερρώς άνέλιστάμενος
παρανόμου συνάξεως,
διελέγχων τ}]ν ανοιαν
και την τούτων φαυλότητα.

"Ο&εν άνεβόας προς τον πάντων δεσπότην;
«ιλεως γενοΰ, Κ(ύρι)ε,
τοϊς πρός σε ευσεβώς μετανοοΰσιν,
ώς μόνος πολυέλεος ». ( φ. 356α - 356β )

Είς τούς ανωτέρω στίχους υπάρχουν πλεΐσται μετρικά! παρεκκλίσεις, 
ιδίως εις τούς εξ τελευταίους, οΐτινες επρεπε να είναι οκτώ και οϊτινες ούδε- 
μίαν μετρικήν αντιστοιχίαν έχουν πρός τον Ειρμόν1.

Την ωραιότητα.

Παύλου συνέκδημος 
εδείχύης, πάνσοφε,
Μάρκε πανϋανμαστέ, 
πιστών το καύχημα

1 Τούς στίχους αυτούς, ώς καί τους λοιπούς άρρυθμους, οί όποιοι ακολουθούν, 
έχωρίσαμεν επί τή βάσει τοΰ νοήματος.
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κα'ι την ορθόδοξον καλώς
έτήρησας εκκλησίαν,
δτι εστήριξας ημάς
καινοφωνούντων1 άπέχειν

κα'ι γέγονας φωστήρ δαδούχων
τής οικουμένης τα πέρατα. (φ. 356β )

Εις ιούς πέντε τελευταίους ως άνω στίχους, υπάρχει πλήρης αρρυθμία, 
προσέτι δέ ελλειψις δυο ολοκλήρων στίχων-

Ουρανίας άψϊδος.

ΙΙατών τά σκήπτρα 
ανακτόρων, ένδοξε, 
ονδέν λελόγισαι 
μηδ'ε δειλιάσας
την τούτων ρώμην, πολύα&λε, 
στερρώς δε έκραζες 
πλατυσμώ εύσεβείας :
« ονκ αρνονμαι πατέρων παράδοσιν ». ( φ. 357β )

Οί στίχοι ούδεμίαν μετρικήν σχέσιν έχουν προς τον Ειρμόν-

Φώτιοον ημάς τοΐς προατάγμααί σου.

“Ορον τον όρ·&όν,
Μάρκε (λείε, ούκ εαάλενσας 
άλλ’ ώς προίκα τούτον 
τή οικουμένη 1 2 έπροικοδότησας.

Νόσων χαλεπών
τούς πιστούς, μάκαρ, διέσωσας
είς τάς παγίδας τών άντιπάλων
καί κακοδόξων την σκοτόμαιναν. (φ. 358β )

Πλήν τών δυο πρώτων στίχων αμφοτέρων τών τροπαρίων, οι λοιποί 
στίχοι είναι άρρυθμοι.

Πλήν τών ανωτέρω ρυθμικών παρεκκλίσεων, στοιχειώδες λάθος μορ
φής έν τή άκολουθίςι δύναται να χαρακτηρισθή τό δτι τό έφΰμνιον τοΰ 
Οίκου 3 είναι τελείως διάφορον τοΰ εφυμνίου τοΰ Κοντακίου4.

1 Έν τφ χειρ, κενοφωνοϋντας.
2 Έν τφ χειρ, την οικουμένην.
3 « Τό οτέμα γάρ υπάρχεις τής όρ&ής, τριομάκαρ, πίστεως ».
4 « Τών ευσεβών ορθοδόξων το σύστημα ».
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Δ'. ’Άστοχοι εκφράσεις. Υπάρχουν έν τι} ακολουθία εκφράσεις, αί 
όποΐαι έτέθησαν άστόχως και κατά τρόπον παραλλάσσοντα τό αληθές νόημα 
τών στίχων. Έξ αυτών αί μάλλον χαρακτηριστικαί είναι αί ακόλουθοι:

α') Παύλου συνέκδημος έδείχϋης, πάνσοφε... (φ. 356Ρ). Συνέκδημος 
τοϋ Παύλου ύπήρξεν ό απόστολος Τιμόθεος καί δχι ό Μάρκος (πρβλ. Κον- 
τάκιον εις τον άγιον Τιμόθεον)1.

β') Την οικουμένην έστησας, εις ομώνυμον πίστιν... (φ. 357“ ). Ή 
«ομώνυμος πίστις» δεν έχει θέσιν εδώ (πρβλ. Άπολυτίκιον είς την αγίαν 
Παρασκευήν, δπου ή αυτή έκφρασις χρησιμοποιείται εύστόχως)1 2.

γ') ... καί μη ύπακοΰειν καινοφωνίας ζιζάνια, των εναντίων παραχαράτ- 

τοντας δόγματα... ( φ. 354β . 'Ολόκληρον τό τροπάριον σ. 380 ■ 381). Εϊτε τό 
« παραχαράττοντας » πρέπει να διορθωθή είς « παραχαράττοντα », είτε δχι, 
οί στίχοι αυτοί δεν αποδίδουν την δέουσαν εννοιολογικήν σημασίαν. ’Ασφα
λώς πρέπει να νοηθούν εδώ τά παρακεχαραγμένα « δόγματα των εναντίων ». 
Η ώς άνω έκφρασις δμως, διαστρεβλοΐ τό νόημα τούτο.

δ’) Ύμνοϋμεν, ένδοξε, και πιστώς σε τιμώμεν, οί ανάξιοι τοιούτων 
εγκωμίων... ( φ. 363α). Ή έκφρασις « ανάξιοι τοιούτων εγκωμίων » είναι 
άστοχος. Τό νόημα τών στίχων πρέπει νά είναι: « Σε ύμνοΰμεν, ημείς οί 
όποιοι εΐμεθα ανάξιοι νά συνθέσωμεν τοιούτους ύμνους». Ή ανωτέρω 
έκφρασις δμως δεν αποδίδει τό νόημα τούτο.

ε') Τί σε νϋν προσείπωμεν, άγιε, ζηλωτην άλλον Ήλίαν τάς αιρέσεις 
έκτεμών (sic), Ίωάννην Θεολόγον νοημάτων τών γραφών; (φ. 364β). Οί 
ανωτέρω στίχοι, ως καί οί άκολουθούντες τού τροπαρίου, κατά τον Ειρμόν 
« Τί ήμας καλέσωμεν άγιοι », είναι ορθοί μετρικώς. Έκτος δμως από τό 
κακώς κείμενον « έκτεμών» τού δευτέρου στίχου, υπάρχει καί πλήρης ασάφεια 
είς τό νόημα τού τρίτου στίχου.

Πλείστας άλλας παρατηρήσεις, άποδεικνυοΰσας παν άλλο ή τελείαν μετρι
κώς καί φραστικώς τήν ακολουθίαν, θά ήδύνατό τις έξετάζων τό χειρόγρα
φον νά έκφέρη. Άνεφέραμεν τάς πλέον καίριας καί πλέον χαρακτηριστικάς. 
Έκ τών παρατηρήσεων τούτων άγόμεθα είς τό συμπέρασμα, δτι οπωσδή
ποτε τό μσματικόν μέρος τής ακολουθίας δεν οφείλεται, ώς ύπεστήριξεν ό 
Άθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, είς « χεΐρας ελλογίμους » 3.

’Απομένει νά εξετάσωμεν τήν γνησιότητα τής ακολουθίας.
Είναι βεβαίως δυνατόν νά δεχθώμεν, δτι οί τρεις άναφερόμενοι ώς 

συνθέσαντες αυτήν, μεταξύ τών οποίων ό είς επίσκοπος, δεν υπήρξαν άνδρες

1 Ώρολόγιον τό μέγα, ένθ’ άν., σ. 304.
2 Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοΰ, Μηναΐον ’Ιουλίου, έν Άθή- 

ναις 1905, σ. 128.
3 Β.Ζ. 11, 1902, σ. 54.

15 -1 -1958
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ελλόγιμοι. Ό θρησκευτικός ζήλος καί ή ευσέβεια προ καί, ιδίως, μετά την 
άλωσιν παρήγαγον αφθονα προϊόντα, στερούμενα καί τής πλέον στοιχειώ
δους φιλολογικής καί αισθητικής αξίας. Άλλα πώς είναι δυνατόν νά δεχθώ- 
μεν, δτι μίαν τοιαΰτην χειριστής ποιότητος σΰνθεσιν έπεκΰρωσεν δ Γεννά
διος Σχολάριος καί καθιέρωσεν εις την λειτουργικήν χρήσιν; Καί αν θεω- 
ρήσωμεν ταΰτην οπωσδήποτε δφειλομένην εις τούς τρεις άναφερομένους 
εις το χειρόγραφον «διδασκάλους », είναι αδύνατον νά δεχθώμεν γνησίαν 
τήν βεβαίωσιν τοΰ Σχολαρίου, ήτις θεσπίζει δπως αυτή ψάλληται κατά την 
εορτήν τής μνήμης τοΰ αγίου.

Ή μή παραδοχή τής γνησιότητος τής επισήμου βεβαιώσεως τοΰ Σχο
λαρίου, ήτις παρέχεται εις τό χειρόγραφον εις δημώδη διάλεκτον καί ήτις 
καθιεροΐ τφ 1456 τον Μάρκον Ευγενικόν ως άγιον *, ουδόλως αντιβαίνει προς 
τήν παραδοχήν τής άγιότητος αυτού αμέσως από τοΰ θανάτου του.

Ή ακολουθία, τήν οποίαν συνέθεσεν ’Ιωάννης δ Ευγενικός προς 
τιμήν τοΰ αδελφού του 1 2, έψάλλετο εν Κωνσταντινουπόλει αμέσως μετά τον 
θάνατόν του, πράγμα τό δποΐον δηλοΐ τήν πλήρη αποδοχήν τής άγιότητος 
αυτού, ά'νευ επισήμου τίνος εκκλησιαστικού διακανονισμού3 4, έν τή συνειδή- 
σει τού κλήρου καί τοΰ λαού. Διότι εις τήν ορθόδοξον Εκκλησίαν διά τήν 
άναγνώρισιν των αγίων ίσχύν απόλυτον έχει μόνον ή δμόφωνος άπόφασις 
κλήρου καί λαού, εις τήν δποίαν είναι δυνατόν νά προστεθή άργότερον 
εκκλησιαστική πράξις επισημοποιήσεως *. Είναι δυνατόν δμως ή πράξις αΰτη 
καί νά παραλειφθή 5.

Διά ταύτα πάντα δεχόμεθα:
α') Ή βεβαίωσις τού Γενναδίου Σχολαρίου, ή παρεχομένη εις 

τό χειρόγραφον, είναι πλαστή, καί δή συντεθεϊσα ευθύς έξ αρχής ύπ’ αυτού 
τοΰ Συλβέστρου. "Οτι είναι πλαστή, πλήν των άλλων, επικυροΰται καί 
έκ τού δτι εις ούδέν έτερον χειρόγραφον, καθ’ δσον γνωρίζομεν, παραδίδε- 
ται, δχι βεβαίως ύπό τήν αύτήν μορφήν, δηλαδή τήν δημώδη, αλλά υπό 
άλλην τινά, λογίαν, ήτις θά ήτο δυνατόν νά έκληφθή ως γνησία. Μία βεβαίω- 
σις τού Σχολαρίου, έπικυροϋσα την λειτουργικήν χρήσιν ακολουθίας προς 
τιμήν τού διδασκάλου του καί έπιβεβαιοΰσα τήν αγιότητα αυτού, θά έπρεπε 
νά έχη ποιάν τινα θέσιν εις τήν πληθύν τών χειρογράφων τών διασωζόντων

1 Τήν βεβαίωσιν αύτήν αναφέρουν καί οί : Μ α ν. Ί. Γ ε δ ε ώ ν, ένθ’ άν., σ. 
476 καί Ά. Ή. Τσιτσέλης, ένθ’ άν., σ. 17, σημ. 3.

2 « Άνάπλασις », Άθήναι 1905, 1 Φεβρ. - 1 Άπριλ., άριθ. 361 - 365 καί « Studi 
Bizantini » II, Ρώμη 1927, σ. 193 -235.

3 Πρβλ. Β.Ζ. 11, 1902, σ. 52.
4 Άμίλκα Σ. Άλιβιζάτου, Ή άναγνώρισις τών αγίων έν τή όρθοδόξφ 

’Εκκλησία, είς τό περιοδ. < Θεολογία », τόμ. ΙΘ', έν Άθήναις 1948, σ. 18-52.
5 Αυτόθι, σ. 41.

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΖ' 25
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έργα τοΰ Μάρκου, ακολουθίας προς τιμήν αυτού, είτε δ,τιδήποτε άλλο σχετι
κόν μέ τον βίον καί τήν δράσίν του. Ή συνοδική άπόφασις τοΰ 1734, ή επι
σημοποιούσα τήν αγιότητα Μ. Ευγενικού, συνεξεδίδετο μέ πολλάς μεταγενε- 
στέρας ακολουθίας1, ήτο δηλαδή εύρυτατα γνωστή.’Άλλως τε, ή υπαρξις τής 
συνοδικής αυτής άποφάσεως, τής ληφθείσης επί πατριαρχίας Σεραφείμ 
τό έτος 1734, στηρίζει ακόμη περισσότερον τήν μή ίίπαρξιν προτέρας συνο
δικής βεβαιώσεως τού Σχολαρίου.

β') Τό μσματικόν μέρος τής ακολουθίας, ως προανεφέρθη, δεν είναι 
άπίθανον νά είναι γνήσιον, δφειλόμενον ό'μως, οπωσδήποτε, εις άμουσους 
συνθέτας. Εις τήν περίπτωσιν αυτήν βεβαίως τα εις δημώδη γλώσσαν, συνα- 
ξάριον καί προσφώνησις τού ενός έκ των συνθετών αυτών, θά πρέπη νά 
εκληφθοΰν ώς μεταγενέστεραι μεταπλάσεις τοΰ Συλβέστρου.

Άλλ’ έφ’ δσον ή βεβαίωσις τοΰ Σχολαρίου, ή συνδεόμενη μετά τής ακο
λουθίας, ώς ύπεστηρίχθη, είναι πλαστή, διατί νά μή θεωρηθή βέβαιον, δτι 
καί ή δλη κακότεχνος ακολουθία καί ή προσφώνησις είναι επίσης πλασταί;

Πλαστογράφον πάντων αυτών, πρέπει νά δεχθώμεν τον Σΰλβεστρον. 
Οΰτος διατριβών έν Κεφαλληνία, έν μέσφ φιλενωτικοΰ κλίματος, θελήσας 
νά εορτάση τήν μνήμην τού αγίου 1 2 καί μή ευρών πρόχειρον ετέραν ακολου
θίαν, θά συνέθεσεν ό ’ίδιος μίαν, τήν οποίαν συνήψε μετά πλαστής συνοδι
κής βεβαιώσεως τοΰ Σχολαρίου, διά νά έχη μεγαλΰτερον κύρος.

Ή ακολουθία αυτή ψάλλεται τήν 191Ίν ’Ιανουάριου, ημέραν ασφαλώς 
τής ανακομιδής τών λειψάνων τού Μάρκου 3, καί δχι τήν 23Ίν ’Ιουνίου, ημέραν 
τοΰ θανάτου 4 του. Ότι ό Σΰλβεστρος ύπήρξεν ό πλαστογράφος αυτής βε- 
βαιούται καί διά τών κάτωθι:

α') Τόσον εις τό ρηματικόν μέρος αυτής, δσον καί είς τά μετ’ αυτού 
συνδεόμενα, παρατηρούνται στοιχειώδη λάθη γραμματικής καί συντάξεως, 
τά όποια παρατηρεί τις καί είς τήν εις τό αυτό χειρόγραφον « απολογίαν » 
του περί Μάρκου.

β') 'Η δλη συνθεσις τής άσματικής ακολουθίας έχει μετρικήν καί φρα
στικήν ομοιογένειαν. Ή ομοιογένεια αυτή θά διεσπάτο κάπως, αν οί συν- 
θέται της ήσαν οί άναφερόμενοι τρεις.

Ή δλη συνθεσις μαρτυρεί ένα συνθέτην, ά'μουσον, έχοντα μόνον μίαν, 
τρόπον τινά, ακουστικήν ύμνογραφικήν παιδείαν, καί αυτήν βεβαίως ατελή. 
'Ως τοιοΰτον είναι άσφαλέστερον νά δεχθώμεν τον ιερομόναχον Σΰλβεστρον.

Κ. ΜΑΜΩΝΗ

1 Ίδ. ανωτέρω σημείωσιν 7, σ. 372.
2 Β.Ζ. 11, 1902, σ. 65.
3 Αυτόθι, σ. 59.
4 Κ. Γ. Μαμώνη, ένθ’ άν., σ. 31.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:53 EEST - 34.211.113.242


