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λόγος μάλιστα μέριμνα τοϋ συγγραφέως φθάνει μέχρι τοΰ νά καταρτίση 
πίνακα αλφαβητικόν των επιστολών έκ τοΰ πρώτου γράμματος εκά- 
στης αυτών. ’Αντί τοΰτου όμως θά έπροτιμώμεν πίνακα ιδιαίτερον εμφαί- 
νοντα, έστω καί έκ τών ένόντων, τους άποδέκτας τών επιστολών.

Εις το έργον επισυνάπτονται ή αυτοβιογραφία Γρηγορίου τοΰ Κυ
πρίου καί ή προς τον ρήγα τής Κΰπρου επιστολή μετά γαλλικής μετα- 
φράσεως, έν τή όποί$ παρεισέφρησαν άβλεψίαι τινές. Έν σελ. π.χ. 191, 
5-6 ό συγγραφεύς τής «αυτοβιογραφίας» δεν εκφράζεται τόσον κατηγο- 
ρηματικώς όσον παρίσταται τό πράγμα έν τή μεταφράσει1.

Επειδή δετό περί ου δ λόγος χωρίον είναι δυνατόν νά δώση τό έν- 
δόσιμον εις τό νά θεωρηθή ή «αυτοβιογραφία» ως πράγματι παρ’ ετέρου 
γραφεϊσα θά έπρεπε νά μετεφράζετο μετά μεγαλυτέρας έπιφυλάξεως ή 
τουλάχιστον ώς έχει έν τφ κειμένφ.

’Εν σελ. 187, 14 ή λέξις melanges είναι ανεπαρκής διά νά άποδώση 
τό νόημα τής λέξεως «συγγραφή», ήτις εύρίσκεται ένταΰθα έν έναργεΐ 
άντιθέσει προς την λέξιν «πυκτίδα», ήτις επακολουθεί κατωτέρω, σοβαρά)- 
τερον όμως είναι τό έν τή αυτή σελίδι 20-23.

Έξ όσων έφερεν είς φως ή θαυμαστή προσπάθεια τοΰ κ. Lameere 
καί τά όποια μετά τοσαΰτης σαφήνειας έκτίθενται έν τφ έργφ του τοΰτφ 
άποδεικνΰεται ότι μία νέα έκδοσις τής αλληλογραφίας Γρηγορίου τοΰ Κυ
πρίου είναι απαραίτητος. Τήν έκδοσιν ταΰτην, τήν οποίαν θά άναλάβη ό 
ίδιος ό σοφός συγγραφεύς π. Lameere δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θά 
διεξαγάγη μετά τής αυτής έπιτυχίας.

I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Stephane Binon, «La vie de St Pierre VAthonite». Έν τφ E' τόμφ 
τών «Studi Bizantini et Neoellenici» L Άνακοίνωαις γενομένη έν 
τφ V Διεϋνεϊ Βνζαντινολογικφ Σννεόρίφ της Ρώμης κατά Σε
πτέμβριον τοϋ 1936.

Ό δτρηρός τής Βυζαντινής περιόδου μελετητής κ. St. Binon από 
πολλοΰ έστρεψε τάς έρευνας του προς τό άγιώνυμον όρος παρασκευά-

1 Ή σχετική φράσις δέον νά μεταφρασθή γαλλιστί ώς έξης : Je le consid£re 
comrae moi metne et c’est ainsi que je le designe. Τό δέ άκρα ημών έ'νωσις μό
νον ώς notre parfaite union δύναται νά μεταφρασθή καί οΰχΐ notre sublime 
unite*.
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ζων ιστορίαν τοΰ εν ’Άθφ μοναχισμού, περί ου επιστημονική τοιαΰτη 
δεν υπάρχει μέχρι τής σήμερον. Έπί τοΰ αντικειμένου τοΰτου άλλωστε 
καί αί ύφιστάμεναι πηγαί είναι λίαν πενιχροί. Το άρχαιότερον δημοσιευ- 
μένον κείμενον τό σχετικόν προς τον ’Άθω χρονολογείται από τοΰ 872. 
Άξιόλογον συμβολήν θά παράσχωσιν εν προκειμένφ τά αρχεία τοΰ αγίου 
’Όρους καί προ πάντων τά Συναξάρια. Παρήλθε βεβαίους,ό καιρός, καθ’ 
δν τά Συναξάρια έθεωροΰντο άπλά παραμυθία. Έν αυτοΐς πολλάκις 6 
ιστορικός δύναται νά άντληση άξιολόγους ειδήσεις εκεί όπου ή ιστορία 
σιωπά. Ούχ ήττον όμως ό κ. Binon συνιστά έν προκειμένφ μεγάλην επι- 
φυλακτικότητα, λόγφ τοΰ ότι πολλάκις οί συναξαρισταί έξυμνοΰντες ένα 
ά'γιον άντλοΰσι λεπτομέρειας έξ άλλων βιογραφιών αγίων. Τό βάσιμον 
τής όρθοτάτης παρατηρήσεώς του ό κ. Binon εκθέτει έν τη ως άνω 
ανακοινώσει, προκειμένου περί τής βιογραφίας τοΰ άγιου Πέτρου τοΰ 
Αθωνίτου, όστις θεωρείται ό πρώτος τοΰ Αγίου ’Όρους μοναστής.

Τ-ήν βιογραφίαν ταΰτην ό κ. Binon μάς παρουσιάζει ώς πρότυπον 
τών μεθόδων τάς οποίας μετήρχοντο έ'νιοι τών συναξαριστών προς συγ
γραφήν τών Βίων τών 'Αγίων.

'Ως συγγραφεΰς τής βιογραφίας Πέτρου τοΰ ’Αθωνίτου παρουσιάζε
ται Νικόλαός τις μοναχός, όστις τήν όλην άφήγησίν του τοποθετεί υπό 
τό κΰρος τοΰ Μεθοδίου ’Επισκόπου Πατάρων.

Κατά τήν βιογραφίαν ταΰτην ό Πέτρος ήτο στρατιώτης. Συλλη- 
φθείς αιχμάλωτος υπό τών ’Αράβων ήχθη εις τήν νέαν πρωτεΰουσάν των 
τήν Σαμάραν. ’Εκεί σφζεται εκ τής αιχμαλωσίας ήπό τοΰ αγίου Νικο
λάου καί οδηγείται εις Ρώμην, ένθα κείρεται μοναχός υπό τοΰ πάπα, 
μεθ’ ο αναχωρεί έκζητών τόπον κατάλληλον όπως μονάση. ’Αλλά τό 
πλοΐον ου έπέβαινεν έσταμάτησε θαυμασίως έμπροσθεν τοΰ Αγίου ’Ό
ρους, όπου ό ά'γιος κατήλθε νοήσας ότι οΰτος ήτο δ τόπος ό άνωθεν προσ
διορισμένος αΰτφ. Μετά ασκητικόν βίον 53 ετών άπέθανεν εν τή έρη- 
μίφ, τό δε λείψανόν του άνευρέθη μετά έν έτος υπό κυνηγού .ινος καί 
δυο μοναχών, οΐτινες παραλαβόντες αυτό τό μετεκόμισαν προς ταφήν.

Ό κ. Binon παρατηρεί ότι δυο σημεία έν τή βιογραφίμ ταΰτη 
έλέγχουσιν αμέσως τήν έξάρτησιν αυτής έξ άλλων βιογραφιών. Ταΰτα 
δε είναι τό ως έκ θαύματος σταμάτημα τοΰ πλοίου έν ( έτη θαλάσση 
καί ή τυχαία άνεΰρεσις μετά καιρόν τοΰ νεκρού σώματος τοΰ ασκήτοϋ 
υπό κυνηγού ή μοναχού. Ταΰτα άπαντώνται συχνάκις καί όμοιομόρφως 
καί έν άλλοις Βίοις Αγίων. Μετά τής ίδιαζοΰσης αυτφ έπιμελείας ό κ. Βί- *
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* Ή μελέτη αΰτη έξεδόθη πλήρως τελευταίως, περίληψις δμως αυτής καί 
άπασών τών ανακοινώσεων έδημοσιεύθη καί έκοινοποιήθη πολύ πρό τής ένάρξεως 
τών εργασιών τοΰ έν Ρώμη Συνεδρίου.
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non αναφέρει τούς σοφούς τούς άσχοληθέντας περί τούς εν τοΐς Βίοις 
'Αγίων κοινούς τούτους τόπους. ’Αλλά δεν είναι τούτο μόνον’ ό συγγρα- 
φεύς προβαίνων έτι περαιτέρω εν ταΐς έρεύναις του άποδεικνύει περι- 
τράνωςδτι τό Συναξάριον Πέτρου τού Αθωνίτου εν τφ συνόλφ του ήν- 
τλήθη έκ δύο συμπληρουσών άλλήλας διαφορετικών πηγών. Και τό μεν 
πρώτον μέρος ήντλήθη εκ τής άφηγήσεως τού επισκόπου Λακεδαιμόνιας 
Βασιλέως, δστις περιγραφών τρία θαύματα τού εν άγίοις πατρός ημών Νι
κολάου επισκόπου Μύρων τής Λυκίας, αναφέρει εν τφ τρίτφ τούτων τον 
στρατιώτην Πέτρον, τον όποιον ό άγιος Νικόλαος εμφανιζόμενος εις αυ
τόν, σφζει εκ τής αιχμαλωσίας καί τον οδηγεί εις Ρώμην ένθα ό Πάπας 
τον κείρει μοναχόν.

Ό Βασιλεύς δμως σταματά μέχρι τού σημείου τούτου, ούδέν δ’ απο
λύτως αναφέρει περί τού μετέπειτα βίου τού Πέτρου. Ό κ. Binon ηύτύ- 
χησεν εν ταις έρεύναις του να άνακαλύψη έν τφ Παρισινφ έλλην. κώδικι 
345 την ανέκδοτον ακολουθίαν Πέτρου τού ’Αθωνίτου ποιηθεΐσαν υπό 
τού περικλεούς ’Ιωσήφ τού Ύμνογράφου. Ούτος δμως μόνον περί τού 
ασκητικού βίου καί τού θανάτου τού Πέτρου ποιείται λόγον, ούδέν δ 
απολύτως αναφέρει περί τού προτέρου κατά κόσμον βίου του. Είναι λοι
πόν έκτος πάσης αμφιβολίας δτι ό συγγράψας τον Βίον Πέτρου τού ’Αθω
νίτου μοναχός Νικόλαος ήντλησε τό μεν πρώτον μέρος τού πονήματος 
έκ τής άφηγήσεως τού έπισκόπου Βασιλέως, τό δέ δεύτερον έκ τής ακο
λουθίας ’Ιωσήφ τού 'Υμνογράφου. Άγνωστον δμως, παρατηρεί ό κ. Βί. 
non, αν Πέτρος ό Στρατιώτης καί Πέτρος ό Άθοονίτης είναι έν καί τό 
αυτό πρόσωπον, ή αν ό συγγράψας τό Συναξάριον μοναχός Νικόλαος έκρι
νε καλόν νά προσάρτηση εις την βιογραφίαν τού ’Αθωνίτου καί την τού 
Πέτρου τού Στρατιώτου διά νά λαμπρύνη καί τον πρότερον βίον τού 
έν Άθφ άκμάσαντος άσκητοΰ. Τοιαΰτα δέ πράγματι παραδείγματα δέν 
είναι σπάνια έν τοΐς Συναξαρίοις.

’Εν τέλει ό κ. Binon επιλαμβάνεται τού ζητήματος τής πατρότητος 
τής περί ής ό λόγος βιογραφίας, τίς είναι δηλαδή ό συγγράψας αυτήν. 
Κατά τούς άγιορείτας πρόκειται περί τού Νικολάου τού Κατασκεπηνοΰ 
συγγραφέως καί άλλων βιογραφιών. Ό κ. Binon δμως άποδεικνύει, επί 
τή βάσει άδράς έπιχειρηματολογίας, δτι ό γράψας την βιογραφίαν Πέτρου 
τού ’Αθωνίτου είναι Νικόλαος ό Σιναΐτης συγγραφεύς τής βιογραφίας 
καί τού ετέρου διαπρεπούς άσκητοΰ τού αγίου Όνουφρίου, προς ον πα
ραλληλίζεται πάντοτε Πέτρος ό ’Αθωνίτης. Ή μνήμη αυτών γεραίρεται 
τή αυτή ημέρα (τή 12η ’Ιουνίου), όμού παρίστανται έν ταΐς τοιχογραφίαις 
τών μονών τού Αγίου ’Όρους, άμφότεροι δ’ έν τή αυτή Άκολουθίφ εγ
κωμιάζονται παρά ’Ιωσήφ τού Ύμνογράφου.

Προκειμένου παρά τού χρόνου καθ’ δν ήκμασε Πέτρος ό ’Αθωνίτης
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δ κ. Binon παρατηθεί, ελλείψει ετέρου τεκμηρίου, διι οΰτος έζησε προ 
τοΰ 893 καί τοϋτο διότι κατά τον χρόνον τούτον άπεβίωσεν ’Ιωσήφ ό 
Ύμνογράφος.

Ή αξία τής περισπούδαστου ταύτης πραγματείας τοΰ κ Binon δεν έγ
κειται μόνον έν τή νέα θεωρίμ περί τοΰ τρόπου τής χρησιμοποιήσεως 
των Συναξαρίων, ούδ’ εις την επιτυχή έπ.ίλυσιν διαφόρων προβλημάτων 
άφορώντων εις την βιογραφίαν τοΰ πρώτου τοΰ 'Αγίου όρους μοναστοΰ, 
άλλ’ εν τή παραθέσει πολυαριθμοτάτων παραπομπών, αί πλεΐσται των 
οποίων Ιξ ανεκδότων κειμένων προέρχονται. Θά ήτο ευχής έργον άν ή 
ό'ντως πολύτιμος καί διδακτικωτάτη αυτή μελέτη μετεφράζετο ελληνιστί.

I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

438 I. Παπαδοπούλου

Elpidio ΛΙΐοηϊ, Romano il Melode, Saggio critico e died inni inedi- 
ti—G. B. Paravia et C. Torino 1937 a. 233.

Ή πνευματική τοΰ Ρωμανοΰ κληρονομιά, ή εις τους κώδικας άπο- 
κειμένη καί τμηματικούς τό πρώτον υπό τοΰ Καρδηναλίου Πίτρα τώ 1876 
εις τά Analecta Sacra δημοσιευθεΐσα, είτα δε υπό τοΰ Krumbacher 
καί τοΰ Ρ. Maas καί άλλων πλουτισθεΐσα καί γνωστή γενομένη, διά τής 
έκδόσεως δέκα νέων ανεκδότων ύμνων υπό τοΰ Έλπιδίου Μιόνη έκ τοΰ 
Πατμιακοΰ κώδ 213 αποβαίνει έτι πολυτιμοτέρα καί ενισχύει τήν περί 
τοΰ Ρωμανοΰ έξενεχθεϊσαν γνοόμην ως υπάτου μελψδοΰ καί ποιητοΰ όχι 
μόνον τής ορθοδόξου εκκλησίας, αλλά καί παντός τοΰ χριστιανικού 
κόσμου.

Τής έν λόγορ έκδόσεως προηγείται έκτενής εισαγωγή (σ. 1—68), διη- 
ρημένη εις 6 Κεφάλαια, έν οίς όρθώς ορίζεται ή έποχή τής ακμής 
τοΰ Ρωμανοΰ, ό έ'κτος αιών, καί έπιφέρονται τά γνωστά πενιχρά βιογρα- 
φικά σημειώματα περί τοΰ ποιητοΰ (σ. 1—■ 10), έρευνάται ή ονομασία καί 
σημασία τοΰ Κοντακίου, τήν οποίαν δυσκολεύεται ό έκδοτης νά όρίση, 
καθορίζονται τά άπαρτίζοντα τό Κοντάκιον στοιχεία καί μέρη (προοί- 
μιον, έφύμνιον, μέτρον, ήχος, ειρμός, Κεφ. Β', σ. 10—17), υποδεικνύονται 
αί πηγαί έξ <δν ήντλησε τάς υποθέσεις τών ύμνων του δ Ρωμανός (Π. 
καί Κ. Διαθήκη, Έφραίμ δ Σύρος, οι πατέρες τής έκκλησίας καί οί βίοι 
τών αγίων (Κεφ. Γ' σ. 18—26), εξετάζεται ή ποίησις τοΰ Ρωμανοΰ ώς 
δράμα θρησκευτικόν τέλειον, κατά τον δρισμόν τον όποιον έξήνεγκεν δ 
Bauvy εις τό έργον του Poetes et Melodes (σ. 36), έξαίρεται ή αξία καί 
τέχνη τής ποιήσεως τοΰ Ρωμανοΰ καί τό ποιητικόν αύτοΰ έξαίρετον τά-
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