
ΣΥΜΕΩΝ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ο ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ1

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΕΡΓΑ

Όσον γνωστός κα'ι διάσημος έγένετο έν τε τη έκκλησίφ κοά τη ιστορία 
των γραμμάτων και τοίς άξιώμασιν έν τη Βυζαντινή κοινωνία, τόσον σκοτεινή 
και ακαθόριστος ή εποχή, καθ’ ήν ό Λογοθέτης τοΰ Λρόμου και περιώνυμος 
Μεταφραστής έζησε. Δυο εκ των διαπρεπέστερων τής Βυζαντινής ιστορίας 
ερευνητών, ό Ehrhard και Delehaye, εις τήν λΰσιν τοΰ προβλήματος μετ’ 
επιμονής και αγάπης έγκύψαντες, έπ'ι υποθέσεων μόνον σιηριχθέντες ώρισαν 
τήν εποχήν τής ακμής τοΰ Μεταφραστοΰ, εις τό δεύτερον ήμισυ τοΰ δεκάτου 
αΐώνος. ΓΙρός ένίσχυσιν των ανωτέρω δυο σοφών προσήλθεν επίκουρος ό 
γνωστός κα'ι διαπρεπής Βυζαντινολόγος Μ. Jugie από άλλης, υποθετικής κα'ι 
ταύτης, πλευράς ΰποστηρίξας τήν γνώμην αυτών και καθορίσας ώς χρόνον 
τής ακμής τοΰ Συμεών τον δέκατον αιώνα. Αί υποθέσεις τών ανωτέρω τριών 
διακεκριμένων ερευνητών, δσον σοβαρα'ι κα'ι αληθοφανείς και αν φαίνωνται, 
είναι υποθέσεις καί δεν δΰνανται νά φέρωσι τήν σφραγίδα τοΰ απολύτως 
άληθοΰς, ουδέ νά λΰσωσιν όριστικώς τό τούς ιστορικούς καί φιλολόγους άπα- 
σχολήσαν επί τοσοΰτον χρόνον πολυθρΰλητον ζήτημα.

Ό Ehrhard εις περισπούδαστον άρθρον 2 άναιρών τάς γνώμας τών ορι
ζόντων ώς χρόνον τής ακμής τοΰ Συμεών τήν αρχήν τοΰ δεκάτου αΐώνος, 
καθορίζει, επί υποθέσεων πάντοτε στηριζόμενος, ώς χρόνον ακμής τό δεύτε
ρον ήμισυ τοΰ αύτοΰ αΐώνος. Τό σπουδαιότατον επιχείρημα εις τον Ehrhard 
καί Delehaye παρέσχεν ό βίος τοΰ αγίου Σαμψών 3 (27 ’Ιουνίου) γραφείς

1 ’Απόσπασμα έκ του ανεκδότου συγγράμματος μου «περί Μελφδών καί Ποιητών 
τής ’Εκκλησίας».

!Α. Ehrhard, Die Legendensammlung des Symeon Metaphrastes und ihr 
urspriinglicher Bestand. Eine palaeographische Studie zur griech. Hagiographie. 
Festschrift zum 1100 jahrigen Jubilaum des deutschen Catnpo Sancto in Rom. Frei
burg (1896) σ.46-82. ”16. τοΰ αΰτοΰ, Forscbungen zur Hagiographie der griech. 
Kirche, Rom, 1897 καί Symeon Metaphraste und die griech. Hagiographie, έν Roe- 
tuische Quartalschrift, τ. XI (1897) a. 531 - 553. Πρβλ. καί Byzant. Zeitschrift τ. VI 
(1897) σ. 198 καί Geschichte der Byz. Litter.2 a. 200.

3 H. Delehaye, La vie de Saint Paul le Jeune et la chronologie de Meta
phraste, Revue des Questions historiques Ίούλ. 1893 τ. X (nouvelle serie) a. 49 - 85,
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48 •j· Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εΰστρατιάδου

μετά την βασιλείαν τοϋ Τζιμισκή (+ 976). Έκ δεδομένων τινών εν τφ βίφ 
τοΰτφ καθορίζει μετά βεβαιότητος τήν ύπόδεσιν τής ακμής τοΰ Συμεών, και 
εις ένίσχυσιν ταΰτης επιφέρει καί τό γεγονός, ό'τι Συμεών ό Μάγιστρος καί 
Λογοθέτης1, — ό κατά πάσαν πιθανότητα ών τό αυτό πρόσωπον2 μέ τον Μετα
φραστήν Συμεών — ό συγγραφεύς τοΰ Χρονικού, καταπαύει τήν ιστορίαν 
αυτοΰ εις τό έτος τοΰ θανάτου Ρωμανοΰ τοΰ Λεκαπηνοΰ ( + 948).

Ό 'Ιππόλυτος Deleliaye εν τή μελέτη αυτοΰ περί τών Ελληνικών μηνο- 
λογίων3 αφορμήν λαβών έκ τών δημοσιευμάτων τοΰ Ehrhard επανέρχεται εις 
τό θέμα, περί τής ακμής τοΰ Μεταφραστοΰ, καί ομολογεί ότι αί τελευταϊαι 
έρευναι δεν έλυσαν μεν όριστικώς τό ζήτημα, έπέχυσαν δμως ολίγον φώς νέαι 
ενδείξεις δυνάμεναι νά προσδιορίσωσι τήν ακμήν τοΰ Συμεών εις τό δεύτερον 
ήμισυ τοΰ δεκάτου αϊώνος4 καί ως επιχείρημα προσάγει (έκ τοΰ βίου και πάλιν 
τοΰ αγίου Σαμψών) τήν έν τφ βίφ μνείαν άγιογραφικής έπιχειρήσεως, εις ήν 
φαίνεται δτι περί εαυτοΰ όμιλεΐ ό Μεταφραστής5. Εις ά'λλην μελέτην αυτοΰ έπί 
τοΰ αυτοΰ θέματος 6 ένισχόει τήν ανωτέρω γνώμην αυτοΰ ό Deleliaye έξ δσων 
Μάρκος 6 Εφέσου εις τήν ’Ακολουθίαν αυτοΰ εις τον Μεταφραστήν καί δή 
εις τό Συναξάριον περί τοΰ Συμεών λέγει7 8, δτι δηλονότι έγεννήθη έπί Δέον
τος τοΰ Σοφοΰ ( + 911) καί άπέθανεν έπί Βασιλείου Β' τοΰ Βουλγαροκτόνου 
(976- 1025) γενόμενος μοναχός περί τά τέλη τοΰ βίου αυτοΰ. Καί ένφ ομο
λογεί ό Delehaye τήν σπουδαιότητα τών χρονολογιών τών παρεχομένων 
υπό τοΰ Μάρκου, παρατηρεί δτι «ΐΐ est difficile d’admettre que nous 
ayons ici l’expression d’une opinion qui serait le resultat de combi- 
naisons erudites. Marcus Eugenicos s’est servi de quelque autre docu
ment qu’il importerait de retrouver* s.

Βεβαίως δεν δυνάμεθα νά βασισθώμεν εις συναξαρικήν πληροφορίαν, δσον 
καί αν προέρχεται έκ προσώπου περιφ&νοΰς, διά τον λόγον δτι 6 Μάρκος 
γράφει μετά παρέλευσιν 400 δλων χρόνων από τοΰ θανάτου τοΰ Μεταφρα-

' νΙδ. Geschichte der Byz. Litteratur 2 σ. 200.
2 Τής αυτής γνώμης είναι καί ό Krumbacher, Ένθ’ άνωτ. σ. 358 καί ό Ρώσσος 

Vasiljevskiy καί ό Θεόφιλος Ίωάννου, (Μνημεία αγιολογικά σ. 11).
2 Analecta Bollandiana t. XVI (1897), Les Menologes grecs a. 311 - 329.
‘ Ένθ’ άνωτ. σ. 329.
8 Ένθ’ άνωτ. σ. 322 «Dans cette piece il y a une mention assez distincte d’une 

entreprise kagiographique, et il semble bien que ce soit Metapbraste lui-meme 
qui parle».

6 Analecta Bollandiana τ. XVII σ. 450-451. «I>e Menologe de Metaphraste».
’ V. V a s i 1 j e vs k i y, Ό συνοδικός Κώδιξ τοϋ Μεταφραστοΰ St. Petersburg 1899. 

Έν τφ έργφ τούτφ γίνεται λόγος περί τοϋ Συναξαριού τούτου τοΰ συνταχθέντος υπό τοΰ 
Μάρκου Εΰγενικοΰ (έδημοσιεύθη υπό Ιίεραμέως έν τή Μαυροκορδ. Βιβλιοθήκη 1888) 
καί περί τών αύτοκρατόρων οΰς αναφέρει ό Μάρκος, ύφ’ ους έπέζησεν ό Συμεών.

8 Analecta Bollandiana τ. XVII ένθ’ άνωτ.
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στοΰ, άγνωστον εκ ποιας πηγής άρυσθεις τάς βιογραφικάς περί τοϋ Συμεών 
ειδήσεις· δπως ποτ’ αν ή, ή σήμερον επικρατούσα γνώμη είναι δτι δ Συμεών 
εζησε τον δέκατον αιώνα χωρίς να προσδιορισθή όριστικώς ή ακριβής περί 
αυτού χρονολογία.

ΕΙς την παραδεδεγμένην ταΰτην, σχεδόν βεβαίαν ύπόθεσιν, προσέρχεται 
συνεπίκουρος και ό ακαταπόνητος Μ. Jugie προσάγων επιχειρήματα φιλο
λογικής μορφής εν τή μελέτη αυτού. «Sur la vie et les procedes litte- 
raires de Symeon Metaphraste son recit de la vie de la sainte 
Vierge» l. Συγκεφαλαιών ούτος τάς γνώμας των δύο σοφών άγιογράφων, 
ως ανωτέρω, πειράται να στηρίξη την γνώμην αυτών δι’ ενός άλλου επιχει
ρήματος, ούχι επίσης απροσβλήτου, δτι δηλονότι ό Μεταφραστής Συμεών 
τον λόγον αυτού εις τήν Θεοτόκον2 συνέταξεν έχων ενώπιον του τον εις τήν 
Θεοτόκον λόγον Ίωάννου τού Γεωμέτρου, τον έπιγραφόμενον: «Έξόδιος ή 
προπεμπτήριος εις τήν Κοίμησιν τής υπερενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτό
κου» διασωθέντα εν τή Βιβλιοθήκη τοϋ Βατικανού ύπ’ άριθ. 504 (αιών. ιγ')3. 
Ό ’Ιωάννης Γεωμέτρης ακμάζει τον δέκατον αιώνα, ως ασφαλώς πληροφο- 
ρούμεθα έκ των επιγραμμάτων αυτού και επιταφίων εις Νικηφόρον τον 
Φωκάν (Ί* 969), εις τον πατριάρχην Πολύευκτον (J970) καί εις τον Τσιμι- 
σκήν Ίωάννην (f 976)4. Ό εις τήν Θεοτόκον λόγος τού Μεταφραστοϋ εύρη- 
ται εις πολλούς κώδικας, ούς απαριθμεί ό Jugie5, ών ό αρχαιότατος τής 
Συνοδικής Βιβλιοθήκης τής Μόσχας, χρονολογούμενος από τοϋ 1063 6 * 8.

Έκ τής παραβολής τού λόγου τούτου προς τον τοϋ Γεωμέτρου άνεκάλυ- 
ψεν ό Jugie δτι τεμάχια ολόκληρα τοϋ λόγου τοϋ Μεταφραστοϋ έλήφθησαν 
Ικ τοϋ λόγου τοϋ Γεωμέτρου, δστις έχρησίμευσεν ως πηγή καί βάσις εις 
εκείνον, έκ τής τοιαύτης δέ τών δύο λόγων συγγένειας κα'ι εσωτερικής σχέ- 
σεως συνεπέρανεν, δτι ό Μεταφραστής ήν σύγχρονος τφ Γεωμέτρη, και έπε-

1 Έν Echos d’ Orient έτ. 26 (1923) σ. 5 -10.
2 Ό Λόγος τοΰ Μεταφραστοϋ επιγράφεται ούτως: «Λόγος διαλαμβάνων τά από τής 

σεβάσμιας γεννήσεως καί ανατροφής τής ύπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου, τής θεο- 
πρεποΰς τε γεννήσεως Χρίστου τοΰ Θεού ημών καί όσα μέχρι τής ζωηφόρου αυτής
συνέδραμε τελευτής, προσέτι καί περί τής φανερώσεως τής τιμίας αυτής έσθήτος, καί
όπως ό μέγας ουτος πλούτος Χριστιανοΐς τεθησαύρισται».

8 Μ. Jugie, Ένθ’ άνωτ. σ. 8.
* Έδημοσιεόθησαν υπό J. A. Cramer καί περιελήφθησαν έν τή Πατρολογία τοϋ

Migne τ. 106 σ. 901-1002.
8 Ένθ’ άνωτ. σ. 6- 7. Εις τούτους δέον νά προσθέσωμεν καί τούς Βατοπεδινοϋς 436 

(σ. 7- 100), 443 (φ. 1-17), 441 (φ. 1-29), 636 (φ. 2ό-35) καί τούς Λαυριωτικούς Δ52 
(φ. 6 - 29;, Δ 53 (φ. 213 - 239), Δ 58 (φ. 29 - 58), Ε182 (φ. 241 - 286), Η 179 (φ. 1 - 35,) Ω 138 
(φ. 373-391). ”Ιδ. Σωφρονίου Εύστρατ ιά δου, Συμπλήρωμα Άγιορειτικών κατα
λόγων Βατοπεδίου καί Λαύρας, Paris 1930 σ. 26.

“Βλαδιμήρου, Κατάλογος τ. Λ' σ. 576.
Επετηρις Εταιρείας Βυζλντ. Σπουδών, ίτος Η' 4
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σφράγισε την μελέτην του διά τών έξης: De toute maniere il est sur que 
le celebre hagiographie a vecu et travaille dans la seconde moitie du 
Xe siecle, et qu’il ne s’est pas gene pour utiliser l’ceuvre d’un des ses 
contemporains.

To επιχείρημα καί το συμπέρασμα τοΰ Jugie οΰτε ασφαλές είναι 
ούτε άκλόνητον. “Οτι ό Μεταφραστής Συμεών τούς βίους τών αγίων συν- 
έγραψεν επί τή βάσει άρχαιοτέρων βίων, περί τούτου ούδεμία αμφιβολία. 
’Αρχαιότερα κείμενα άγιογραφικά έχρησίμευσαν ώς πηγαί τής συγγραφής 
αύτοΰ καί βάσεις' το τοιοΰτον έλαβε χώραν καί κατά την σύνταξιν τοΰ Λόγου 
εις την Θεοτόκον, έν φ, προς ταΐς ά'λλαις πηγαΐς, έχρησιμοποίησε καί τον 
Λόγον τοΰ Γεωμέτρου, δστις πάντως δέν ύπήρχεν έν τοΐς ζώσιν. Έκ τής 
συγγένειας όμως τών δύο Λόγων δέν δυνάμεθα να συμπεράνωμεν δτι οί συγ
γραφείς τούτων ήσαν σύγχρονοι, τουναντίον μάλιστα. Συγγραφεύς τής περιω
πής τοΰ Μεταφραστοΰ δέν θά έξετίδετο εις τούς συγχρόνους του αντιγράφων 
τεμάχια λόγου γνωστού συγχρόνου λογίου, οίος ήν ό Γεωμέτρης· τοΰτο έγέ- 
νετο μετά τον δάνατον αύτοΰ πολλά έτη ύστερον επομένως ού'ιε τό σύγχρο
νον εκ τοΰ συμπεράσματος τούτου καταδείκνυται, ού'τε ή εποχή τής ακμής 
τοΰ Μεταφραστοΰ διά τών επιχειρημάτων τών ανωτέρω διαπρεπών Βυζαντι- 
νολόγων καθορίζεται ασφαλώς. Αί υποδέσεις στεροΰνται ιστορικής βάσεως.

Τό σπουδαιότατον τοΰτο ζήτημα δά έλάμβανεν οριστικήν λύσιν, αν 
εύρίσκετο Κώδιξ τών έργων τοΰ Μεταφραστοΰ αρχαιότερος τοΰ ta' αίώνος. 
Οί υπάρχοντες αρχαιότεροι χρονολογοΰνται από τοΰ ια' αίώνος (από τοΰ 
1063 τής Συνοδικής Βιβλιοδήκης τής Μόσχας). Ό έν τή Λαύρα τοΰ άγ. 
’Αθανασίου Κώδιξ Δ71 αύτόγραφος τοΰ Μεταφραστοΰ ανάγεται καί 
αυτός εις τον ια' αιώνα, ώς έκ τής γραφής είκάζομεν b

Άπό παλαιογραφικής άπόψεως ούδέν ασφαλές τεκμήριον έχομεν συνη- 
γοροΰν υπέρ τής έξενεχθείσης υπό τών ανωτέρω έρευνητών γνώμης. Τουναν
τίον ένισχυόμεθα εις τήν γνώμην, δτι ό Συμεών έζησε κατά τον ια' αιώνα καί 
άπέθανε προ τοΰ Ψελλοΰ (f 1079), δστις γνωρίσας προσωπικώς τον Συμεών 
καί έκτιμήσας τάς άρετάς τοΰ άνδρός, εύδύς μετά τον θάνατον αύτοΰ συνέταξε 
τό έγκώμιον καί τήν εις αύτόν ακολουθίαν, έν ή έγκωμιάζει πρεπόντως τον 
έκλιπόντα σοφόν 1 2. Τά αγιολογικά τοΰ Μεταφραστοΰ έργα τά τόσον περιζήτητα

f Πρ. Λεοντοπόλεώς Σωφρονίου Εύστρατιάδοτ)

1 Έν φ. 6 τοΰ έν λόγιρ Κωδικός άναγτνώσκομεν: «Ή παρούσα βίβλος χ ε ι ρ ό ς 
έγράφη τοΰ πάνυ Συμεώνος τοΰ Μεταφραστοΰ καί ποιητοΰ τοΰ έξοχο- 
τάτου τών ποιητών καί συγγραφών τών μουσικοχαρίτων». ”Ιδ. ήμέτερον Κατάλογον 
Λαύρας, Paris 1925 σ. 68.

2 Τό έγκώμιον καί ή ’Ακολουθία έν τή Πατρολ. Migne τ. 114 σ. 183-205. Οΰτε έκ 
τοΰ έγκωμίου οΰτε έκ τής ’Ακολουθίας άρυόμεθα θετικόν τι περί τοΰ χρόνου τής ακμής 
τοΰ Μεταφραστοΰ. Έν τφ έγκωμίφ λέγεται ότι ήν Κωνσταντινουπολίτης, έξ εΰγενοΰς καί
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και απαραίτητα εις την ζωήν των μοναχικών ταγμάτων άντεγράφοντο και διεδί- 
δοντο μόλις έξερχόμενα τοϋ καλάμου αύτοϋ· έκ τοΰτου εξηγείται ό αριθμός των 
περισωθέντων Κωδίκων, των γραφέντων ζώντος έ'τι τοϋ Συμεών. “Οσα μέχρι 
τοϋ τελευταίου τετάρτοτι τοϋ ια'αίώνος άπόγραφα έσώθησαν, ταϋτα, καθ ημάς, 
είναι σύγχρονα τοϋ Μεταφραστοϋ, αν μή είναι αυτά τά πρωτότυπα. Ή παρα
βολή τοϋ ανωτέρω μνησθέντος Λαυριωτικοϋ Κωδικός (Δ 71), τοϋ χειρ! γρα- 
φέντος τοϋ Μεταφραστοϋ, ως αναφέρει τό σχετικόν τοϋ Κώδικος σημείωμα, 
προς τά χρονολογημένα τοϋ Μεταφραστοϋ χειρόγραφα θά είχεν ώς αποτέ
λεσμα τήν λύσιν τοϋ ζητήματος από παλαιογραφικής τουλάχιστον άπόψεως. 
Διά τοϋ καθορισμοϋ τής ταύτότητος τής γραφής προς τά φέροντα χρονολο
γίας τοϋ Μεταφραστοϋ κείμενα θά εΐχομεν άσφαλεστάτην τήν λύσιν τοϋ 
ζητουμένου' ή παραβολή λ. χ. τοϋ Συνοδικοΰ Κώδικος τής Μόσχας ύπ’ άριθ. 
382 προς τον Λαυριωτικόν Δ 71 (τον αύτόγραφον τοϋ Συμεών) θά παρείχε 
θετ ικόν κέρδος.

Έτέρα οδός ευθύ άγουσα προς τό ζητούμενον είναι ό καθορισμός τών 
προσώπων, μεθ’ ών ήλθεν εις επιστολικήν επικοινωνίαν ό Μεταφραστής. Ώς 
γνωστόν, τούτου περισώθησαν ικαναί έπιστολαί προς διάφορα σύγχρονα 
αύτφ φιλικά πρόσωπα, εξ ών εννέα μέν έδημοσιεύθησαν υπό τοϋ Άλλατίου ζ 
δεκαεννέα δέ άλλαι κεΐνται ανέκδοτοι έν τφ Λαυρεωτικφ Κώδ. Ω126, αί 
πλεϊσται ανεπίγραφοι2. Αϋται κατά τήν τάξιν τοϋ Λαυριωτικοϋ κώδικος 
έχουσιν ως εξής:

1) (’Ανεπίγραφος) ’Αρχή: «’Αλλά συ μέν τίμια μοι καί θεοφιλεστάτη 
•ψυχή ζήλφ τφ περί τούς πένητας».

2) Εις τον ’Όλυμπον, εις τον Κύμινά, εις τό Λάτρο καί εις τον 
’Άθω. ’Αρχή: «Οίδα κόπων υμών καί αγώνων πρόξενος».

* 3) (’Ανεπίγραφος)8 ’Αρχή: «Ώς εύστόχως ό γράψας καί λίαν έπιτυχώς».
* 4) Νικήταν μητροπολίτην Σμύρνης. ’Αρχή: «Γράμματα ήμΐν 

ήκεν εναργής είκοόν».
5) Εις τον Δερμοκαΐτην. ’Αρχή: «Επειδή περ τήν σήν εύλάβειαν».
6) (’Ανεπίγραφος) Αρχή: «Τι δέ έ'μελλον νϋν έν τοιούτφ καιρώ πρώτον».
7) Εις τον ’Όλυμπον, εις τον Κύμινά, εις τό (ν) Λάτρον, εις τον * 1 2

πλούσιας οικογένειας, πλούσιος καί αυτός, φιλόσοφος καί ρήτωρ «φιλοσόφων μεταηθι
κής πιθανότητος καί ρητορεύων μετά φιλοσόφου βαθύτητος» (Ψ ε λ λ ό ς, παρά Μ i g n e, 
Ένθ’ άνωτ. σ. 188).

1 Μ i g η e, Patrol. Gr. τ. 114 σ. 227.
2 Ό Κώδ. οδτος, πλήν τών έπιστολών τού Μεταφραστοϋ, περιέχει καί 105 έπιστολάς 

τοΰ Νίκαιας Θεοδώρου, 30 τού Πατριάχου Φωτίου (φ. 108-112) καί άλλας διαφόρων, 
Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, Βασιλείου καί άλλων.

8 Αί φέρουσαι * εΰρηνται παρά Μ i g n e, ’Ένθ’ άνωτ.
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’Άθω. ’Αρχή: «Επειδή περ ταΐς τοΰ Χριστού έντολαΐς καί τό τής ειρήνης 
αγαθόν».

8) (Ανεπίγραφος) ’Αρχή: «Έδεξάμην σου την επιστολήν αδελφέ την 
καλήν».

9) Είς τον Σμύρνης [Νικήταν], ’Αρχή: «Ό των παρόντων μοι 
τούτων προς σε γραμμάτων φίλων».

* 10) (’Ανεπίγραφος)1. ’Αρχή: «Τή καλή ταύτη κα'ι χαριεστάιη των επι
στολών εντυχών».

* 11) Τφ Λαοδικείας. ’Αρχή: «Έδεξάμην την πάλήν εκείνην καί ήδί- 
στην επιστολήν».

* 12) ’Άλλη [τώ αύτφ]2. ’Αρχή: «Τό τής θεοφιλείας γραμματεΐον επιμε- 
λώς άναγνόντες».

* 13) (’Ανεπίγραφος). ’Αρχή: «Τοΐς τής σής θεοφιλείας γράμμασιν έντυ- 
χόντες».

* 14) Είς τόν κυρ Κ ω ν[στ α ν τΐν ο ν] τον Ρωμαΐον. ’Αρχή: «Γράμ
ματά μοι ήκε παρά τής φίλης έμοί χειρός καί γλώττης».

15) Είς τόν Μάγιστρον. ’Αρχή: «Τουτονί σοι προσάγω τόν ά'νδρα 
τφ των καλών τε καί αγαθών θηρευτή».

* 16) Είς τόν Λαοδικείας. ’Αρχή: «Έγκαλοϋμαι νϋν έφ’ οίς».
17) Είς τόν Κοιαίστορα. ’Αρχή: «Τιμίας σου αναφοράς Κύριέ 

μου καταλαβούσης.
18) Ώς έκ τοΰ βασιλέως τινί μητροπολίτη. ’Αρχή: «Οίδα ότι τόν 

παρά σοΰ γνησίως λατρευόμενον Κύριον».
19) Τινί κατά πνεύμα πατρί. ’Αρχή: «Σύντροφον μέν σοι καί 

συνήθη την νηστείαν».
20) Τινί στρατηγφ. ’Αρχή: «"Ωσπερ αυτός απαιτείς εύλόγως παρά 

τών ύποτεταγμένων σοι».
21) Τινί στρατηγφ. ’Αρχή: «Καί νηστεύειν ούκ άποτρέπω- συμ- 

φέρειν γάρ οιδα».
22) Τινί συγκλητι κφ. ’Αρχή : « Καλόν καί νηστείας είδέναι καιρόν».

* 23) (’Ανεπίγραφος)1 2 3 ’Αρχή: «Μετά τήν εντεύθεν, ως μη ώφελεν, έκδη- 
μίαν σου».

24) ’Άλλη. Αρχή: «Ή νηστεία βρωμάτων έστιν αποχή, ου τής κατά 
Θεόν αγάπης αποτροπή».

25) Τινί κατά πνεύμα πατρί. Αρχή: «Οιδ’ δτι καί τόν τοΐς άλλοις 
τρυφής όντα καιρόν».

52 γ Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου

1 Παρά Migne «τφ αΰτφ» ήγουν Νικήτφ Σμύρνης.
2 Παρά Migne «τφ αύτφ».
’ Παρά Migne «τφ αύτφ» ήτοι τφ Λαοδικείας.
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Συμεών Λογοθέτης ό Μεταφραστής. 53

26) Τινί στρατηγφ. ’Αρχή: «Ού προς τούς ορατούς οίδά σε μόνον 
εχθρούς μαχόμενον».

27) Τινί μητροπολίτη. ’Αρχή: «Αυτός φ παρίστασαι καί λατρεύεις 
Θεφ, αυτός καί τό τής νηστείας έδειξε χρήσιμον καί τό τής αγάπης εθέσπισεν».

28) Τοΰ μητροπολίτου Κυζίκου. ’Αρχή: «Εί εν τφ πληθυνθήναι 
την ανομίαν».

29) Προς ταΰτα αντιγράφει «χάριν έχω τή μακρα ταύτη μου σιωπή».
Έκ τών 29 τούτων επιστολών τοΰ Μεταφραστοΰ (έ| <δν ή μία τοΰ μητρο

πολίτου Κυζίκου) ή 41' μόνη καί ή 14^ περισωζουσι τα ονόματα τών προς 
οΰς άπεστάλησαν ή 4’ΐ προς τον Σμύρνης Νικήταν καί ή 14γι προς Κωνσταν
τίνον τον Ρωμάϊον, άλλα καί ούτοι είναι άγνωστοι εις ημάς *. Ό Δερμοκαΐτης 
(άριθ. 5) πιθανόν νά ήναι ό εν Όλύμπφ άσκήσας δσιος ’Ιωάννης ό Δερμο
καΐτης, ό την ιζ' Νοεμβρίου εορταζόμενος2 *, άλλα καί τούτου ή εποχή είναι 
άγνο)στος8.

"Οτι μέ τούς εν Όλύμπφ άσκητάς εύρίσκετο ό Μεταφραστής εϊς 
πνευματικήν επικοινωνίαν μαρτυροΰσιν αι επιγραφαί τών επιστολών αύτοΰ 
(άριθ. 2 καί 7), εις τον Όλυμπον, Κυμινάν, τον Λάτρον καί τον "Αθω. Καί ό 
μεν ’Όλυμπος, ό Κυμινάς4 καί τό Λάτριον άνθοΰοιν άσκητικώς κατά τον 
ό'γδοον καί εννατον αιώνα. Έν τφ Όλύμπφ ήσκησεν 6 μέγας Ίωαννίκιος, 
εν τφ Κύμινα ό Μαλέϊνος Μιχαήλ, ό καθηγητής ’Αθανασίου τοΰ έν τφ ’Άθφ, 
εν τφ Λάτρφ 6 Παΰλος καί άλλοι γνωστοί άσκηταί. ’Αλλά ό Άθως προς τί; 
Οΰτος μόλις κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ δεκάτου αίώνος (961) διά τής 
εγκαταβιώσεως έν αύτφ τοΰ οσίου ’Αθανασίου τοΰ Τραπεζουντίου ήρξατο 
γνωριζόμενος5 *, ή δέφήμη αύτοΰ έστερεώθη κατά τον ια' αιώνα, οπότε ΐδρύ-

1 Δύο ομωνύμους μητροπολίτας Σμύρνης γνωρίζομεν κατά τον θ' αιώνα, Νικήταν 
τόν Α'. διαδεχθεντα τόν γνωστόν τοΰ Φωτίου αντίπαλον, τόν ποιητήν Μητροφάνην (περί 
τό 868), καί Νικήταν τόν Β' (περί τό 879). Ίδ. Έκκλ. ’Αλήθειας έτος Γ' σ. 514-516. 
Φωτίου ’Αμφιλοχία ιβ'.

2 Hipp. Delehaye, Synaxarium Eccl. Con/nae σ. 234,3.
s Γνωστός μοναχός Δερμοκαΐτης έν Όλύμπφ ασκούμενος καί φήμην έχων άγιό- 

τητος ήν ό έπί Ρωμανού τοΰ Λεκαπηνοΰ άκμάζων. Είς τούτον, μεταξύ άλλων όσιων έν 
Όλύμπφ ασκούμενων, άπετάθη ό Λεκαπηνός εξομολογούμενος έν έσφραγισμένη μεμ
βράνη τάς αμαρτίας μετά τήν πτώσιν αύτοΰ 945/941 υπό τό βάρος διατελών τών έλέγχων 
τής συνειδήσεως καί έξαιτούμενος άφεσιν (Ο ί μ ετ ά Θ ε ο φ ά νη ν, έκδ. Βόννης 439/40. 
PG. τ. 109,457 Β ), άλλ’ αν οΰτος δύναται νά συνταυτισθή μέ τόν πρός δν γράφει ό Μετα
φραστής είναι αμφίβολον· ή συνταύτισις τών δύο προσώπων θά ένίσχυεν έτι μάλλον τήν 
γνώμην τών οριζόντων ώς χρόνον τής ακμής τοΰ Μεταφραστοΰ τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 
δεκάτου αίώνος.

* Τό όρος τούτο ήν πλησίον τής Άχεράους, κωμοπόλεως τής Βιθυνίας, ένθα διέμεινε 
Γερμανός ό.Κ/πόλεως ό Β' πριν ή έκλεγή πατριάρχης.

5 Ύπήρχον μέν έν ”Αθφ καί πρό τοΰ ’Αθανασίου άσκηταί, έξ ών ό γνωστότερος
Πέτρος δ ’Αθωνίτης, είς δν ό Ύμνογράφος Ιωσήφ έφιλοπόνησε καί ’Ακο?νθυθίαν, αλλά
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54 t Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου.

θησαν τόσαι όίλλαι μοναί περιφανείς περικλείουσαι ευωδέστατα άνθη τής 
άσκήσεως. ’Αν περιορίσωμεν τήν ακμήν τοϋ Μεταφραστοΰ εις το δεύτερον 
ήμισυ τοΰ δέκατου αίώνος, ως θέλει δ Delehye, καί δ Ehrhard, ή μνεία τοΰ 
’Άθω παρά τφ Μεταφραστή δυσκόλως προς τον δριζόμενον χρόνον συμβιβά
ζεται. Όπως εις τα περιώνυμα τοΰ ασκητισμού δρη, τον ’Όλυμπον (τής Βιθυ
νίας), τον Λάτρον καί τον Κυμινάν απευθύνεται διά τών εν λόγφ επιστολών 
ως εις άκροπόλεις τοΰ άναχωρητικοΰ βίου εγνωσμένος καί πεπαλαιωμένας, 
οΰτω προσβλέπει καί εις τον Άθω, δστις κατά την ΰποδεικνυομένην εποχήν 
δεν είχεν άλλην τινά νά επίδειξη περγαμηνήν άσκήσεως, είμή τήν μεγαλο
πρεπή Λαύραν μόλις δε ΰποφώσκουσα φήμη περί τον Άθω άρχεται από 
τοΰ θανάτου τοΰ ίδρυτοΰ τής Λαύρας ’Αθανασίου καί σταθερά πλέον από 
τοϋ ιοΓ αίώνος, δπότε δ εν Άθω ασκητικός βίος έγένετο τοΐς πασι γνωστός’ 
επομένως ή παρά τφ Μεταφραστή μνεία τοΰ Άθω λόγον έχει τοιαΰτην τινά 
άκμαίαν ασκητικής ζωής περίοδον λ 1

τήν φήμην αύτοΰ ό "Αθως οφείλει εις ιόν όσιον ’Αθανάσιον, όστις εΐλκυσε περί έαυτόν 
πληθύν μοναχών εις τήν ύπ’ αύτοΰ κτισθεΐσαν Λαύραν, καί εις τήν μετά ταΰτα ΐδρυσιν 
τών άλλων μεγάλων μονών.

1 Έν τφ βίφ τοΰ οσίου ’Αθανασίου τοϋ έν τφ Άθφ ούτωσί περιγράφεται ή κατά- 
στασις τοΰ "Αθω, ώς εΰρεν αυτήν ό όσιος: «Ώς δ’ σδν έπέβη τοΰ όρους (ό ’Αθανάσιος) 
περινοστει μέν αύτό, περισκοπεί δέ καί τούς έν αΰτφ, οΰ πολλούς όντας τότε τούς ασκού
μενους· καί τούτων τήν τραχυτάτην αγωγήν άνιχνεύσας καί τον ερημικόν καί άπράγμονα 
βίον έθαύμαζέ τε καί ήδετο, καί ώς άληθώς όρεσιν έγγίζειν ούρανίοις έπείθετο, Θεφ 
μάλλον ώμολόγει τήν χάριν, ός ώδήγησεν, ήγαγεν αυτόν εις όρος αΰτοϋ καί εις τά σκη
νώματα αύτοΰ- ού γάρ γην ήρουν, ούκ αύλακα έτεμνον, οΰ βουν είχον, οΰχ ΰποζύγιον, 
ούκ άλλο τι των αχθοφόρων ζφων, ού κυνάριον, ού κύνα- άλλα καλύβας έκ μικρών 
πηξάμενοι ξύλων καί οροφήν αύταΐς έκ χόρτων συμφορηθεΐσαν έπισχεδιάσαντες· εί δέ 
ποτέ καί γένοιτό τις χρεία μετακομίσαι τι τών παρ’ αύτοϊς, αύτοί δι’ εαυτών τήν τών 
νωτοφόρων ζφων χρείαν έπλήρουν έπιστρώματα γάρ τινα οΐα τών ήμιόνων τοΐς εαυτών 
έπιθέντες νώτοις, ταΰτα δή τά τοΰ Χριστοΰ υποζύγια ούτως έν αύτοϊς τά άχθη μετέ- 
φερον· τροφή δέ αύτοϊς μετά τήν πνευματικήν ή σωματικήν άσκησιν πάσα καί απέριττος 
καί τό όλον όρειος· εί χρή ταύτην σωματικήν τοΐς άσάρκοις μικροΰ δεΐν καί άναίμοσι 
σοιμασι προσφερομένην όνομάζειν τών γάρ άγριων δένδρων συλλέγοντες τούς καρπούς, 
αύτοσχέδιον έαυτοΐς παρετίθουν τήν τράπεζαν, πλήν εΐ μήπου πλοίου ποθέν άποκείλαν- 
τος εύχής χάριν παρέλαβόν τινες· τοΰτο γάρ εΐθιοτό τισιν έκ πολλοΰ οίς καί τών έξ 
έθνους έπικομιζομένων μεταδίδοντες, οΐον σίτον ή κέχρον, εί τύχοι, ή εΐ τίνος άλλου 
τών σπερμάτων, τών παρ’ έκείνος άντελάμβανον οπωρών» (Γεδεών, ό ”Αθως σ. 96. 
καί Κ. Φ ρ ε α ρ ί τ ο υ, έν Πανδώρρ τ. ΙΕ’ σ. 196). Ή έν άγίφ Όρει ζωή τών τοιούτων 
μοναχών, άμοιρος άνωτέρας πνευματικότητος καί στείρα περιοριζομένη εις φανατικήν 
τινα σωματικήν άσκησιν, δέν ήτο δυνατόν νά σαγηνεύση καί συνδέση πνευματικώς τόν 
Μεταφραστήν- ούδ’ αύτός ό όσιος ’Αθανάσιος έφαντάζετο ότι θά συνήντα έν Άθφ) 
μοναχούς, οΐτινες έξαγριωθέντες έκ τής παρουσίας αύτοΰ καί τών συντελουμένων 
ύπ’ αύτοΰ κτισμάτων άπεκάλουν πλάνον καί πονηρόν ώς τούς αρχαίους τύπους καί έθιμα 
καταλύοντα καί ζεύγη βοών ώνούμενον καί τό όρος κόσμον μεταποιοΰντα. ’Αμόρφωτοι
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Και εις επίρρωσιν των συμπερασμάτων μου προσέρχεται μαρτυρία 
ασφαλής καί πολΰτιμος. Έν κώδικι τοΰ ιγ' αίώνος τής Εθνικής Βιβλιοθή
κης Παρισίων * 1 υπ’ άριθ. 18 φ. 381α άνεκάλυψα Κανόνα εις τον Πρόδρο
μον φέροντα ακροστιχίδα τοιαυτην: «Αινεί βασιλεύς τον Πρόδρομον έκ 
πόθου- ποίημα τοΰ Λογοθέτου Συμεόάν, ώς έκ προσώπου τοΰ βασιλέως Κυροΰ 
Μιχαήλ τοΰ Δοΰκα· έστι δε ό τοιοΰτος κανών εϊς πάσας τάς εορτάς τοΰ αγίου»2. 
Ό Συμεών δ Λογοθέτης καί Μεταφραστής ζή άρα επί τής βασιλείας Μιχαήλ 
Ζ' τοΰ Δοΰκα τοΰ Παραπινάκη (1071 - 1078), ώς έκ προσώπου τοΰ οποίου 
συντάσσεται καί ό παρών Κανών εις τον Πρόδρομον, δπως καί ή ΰπ’άριθ. 18 
μνημονευθεΐσα ανωτέρω έπιστολή τοΰ Συμεών «ώς έκ προσώπου τοΰ βασι- 
λέως τινί μητροπολίτη».

Ότι Συμεών ό Λογοθέτης τοΰ Δρόμου είναι αυτός ό καί Μάγιστρος 
καί Μεταφραστής επικαλούμενος, περί τοΰτου μαρτυροΰσι πλεΐστοι Κώδικες, 
έν οίς ότέ μέν καλείται Μάγιστρος, ότέ δέ Μάγιστρος καί Λογοθέτης, ότέ 
Λογοθέτης καί Μεταφραστής, άλλοτε απλώς Λογοθέτης, καί άλλοτε απλώς 
Μεταφραστής. Ούτως έν Κώδ. Η 26 τής Λαύρας φ. 280 φέρεται «Στιχηρά 
ποίημα Συμεόιν τοΰ Μεταφραστοΰ»· ομοίως καί έν τώ Κουτλουμουσιανφ 
Κώδ. τφ περιέχοντι τά Τριφδια τής κδ' Δεκεμβρίου «ποίημα Συμεών τοΰ 
Μεταφραστοΰ»3. Έν Κώδ. 543 φ. 5 Βατοπεδίου «Συμεών Μαγίστρου 
καί Λογοθέτου επιτομή κανόνων». Έν Κώδ. Δ55 Λαύρας φ. 219 ό προ
εόρτιος Κανών «ποίημα Συμεών τοΰ Λογοθέτου τοΰ Δρόμου. Έν

καί άπλοι καί άγριοι καί ακοινώνητοι καί άγνωστοι εις τόν λοιπόν κόσμον δέν ήτο δυνα- 
τον νά εύρίσκοντο έν έπικοινωνίφ πνευματική μετά του σοφού Συμεών, τόν όποιον μόνον 
ή ανώτερα πνευματική ζωή ήδύνατο νά συγκίνηση. Επικοινωνεί έπιστολικώς μετά ίου 
*Αθω, ότε ούτος ήν έν τη ακμή τής πνευματικής ζωής, τουτέοτι κατά τόν ια' αιώνα.

1 Ό Κώδ. μεγάλου σχήματος, μεμβράνινος, δίστηλος έκ φύλλων 478 περιέχει τά 
δώδεκα Μηναία, τήν Παρακλητικήν, τό Τριώδιον καί τό Πεντηκοστάριον.

2 Ό Κανών τοΰ Συμεών εις ήχον πλ. δ' προς τό: «'Αρματηλάτην Φαραώ», άρχεται 
ούτως :

Άνοιγομένης δι ελέους άβυσσον 
της ενσπλαγχνίας Θεόν 

ώς πρωϊνδς δρθρος
και άστήρ φανόιατος 

ό Πρόδρομος ανέτειλεν 
έκ μητρός στειρευονσης 

έμφαίνων πάοι τόν ήλιον
τής δικαιοσύνης έγγίζοντα.

2 νΙδ. τήν υπό Κουτλουμουσιανοΰ Βαρθολομαίου κατά τήν κ' Δεκεμ
βρίου έν τώ Μηναίφ σημείοοσιν. Έν τή έκδόσει τών Μηναίων τή γενομένη έν Κ/πόλει 
τώ 1843 τά τριώδια επιγράφονται: «ποίημα Συμεών Λογοθέτου καί Μετά- 
φρ αστού».
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τφ ανωτέρω μνησθέντι Παρισινώ Κώδ. (13) ό Κανών τοΰ Προδρόμου λέγεται 
«ποίημα τοΰ Λογοθέτου Συμεών»- εν τφ αύτφ Κώδ. φ. 291Ρ ό Κανών 
Μαρίας της Αιγύπτιας «ποίημα Σ υ μεώ ν Μ α γ ί σ τ ρ ο υ καί Λ ο γ ο θέ το υ 
τοΰ Μεταφραστοΰ». Έν Κώδ. Γ111 Λαύρας φέρεται «Συμεών Μαγί- 
στρου και Λογοθέτου εκλογή λόγων τριάκοντα από πάση; συγγραφής 
τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου αρχιεπισκόπου Κ/πόλεως τοΰ Χρυσο
στόμου». Έν Κώδ. Δ8 καί Δ52 Λαύρας άναγιναόσκομεν «Συμεών Λογο
θέτου Λόγος διαλαμβάνων τά από τής σεβάσμιας γεννήσεως κ. έ. Έν Κώδ. 
Ε188 Λαύρας φ. 83“ «τή Λ' Κυριακή των νηστειών υπόμνημα εις την 
επωνυμίαν τής άχράντου και προσκυνητής είκόνος τής παναμώμου Δεσποί- 
νης... συγγραφέν παρά τοΰ κυροΰ Συμεοον καί Λογοθέτου τοΰ 
Μ ετα φ ρ α στ ο ΰ».

Αί έπιγραφαί αΰται εις τούς διαφόρους Κώδικας έναλλάσσουσιν, ότέ 
πάντας τούς τίτλους τοΰ Συμεών περιλαμβάνουσαι, ότέ τούς δύο καί πότε τόν 
ένα- τό βέβαιον δέ είναι ότι διά πάντων καταφαίνεται ή ταύτότης τοΰ αύτοΰ 
προσώπου, παρά την γνώμην τών χωριζόντων Συμεών τόν Μάγιστρον από 
Συμεών τόν Μεταφραστήν. Ό Συμεών ήν Λογοθέτης τοΰ Δρόμου, Μάγι- 
στρος καί Μεταφραστής.

Άλλ’ έν τή έποχή τοΰ Μιχαήλ Δούκα άπαντώμεν Συμεών τόν Μάγι
στρον τόν έπικαλούμενον Σήθ. Εις τό τέλος τής διατάξεως Μιχαήλ τοΰ 
Άτταλειάτου 1 άναγινώσκομεν: «έξωνήθη (μετά τήν τελευτήν τοΰ Άτταλειά- 
του) από τοΰ άποιχομένου Μαγίστρου κυροΰ Συμεών τοΰ Σήθ βιβλία μετα
φράσεις δέκα»- προφανώς ό λόγος ένταΰθα περί τοΰ δεκάτομου άγιογραφι- 
κοΰ έργου τοΰ Μεταφραστοΰ. “Εκαστος μήν τών βίων τοΰ Μεταφραστοΰ άπε- 
τέλει ένα ή καί δύο τόμους, έάν κρίνωμεν έκ τής έπιγραφής Κώδικός τίνος, 
όστις τούς βίους τών αγίων τοΰ μηνός Μαΐου έπιγράφει ως δεκάτην βίβλον 
«Δέκατος βίβλος τών Λογοθέτου λόγων». “Οτι ό Συμεών Σήθ έπί τής έπο- 
χής τοΰ Μιχαήλ ζή έχομεν τό γνωστόν έργον τοΰ Συμεών τό έπιγραφόμενον 
«Συμεών Μαγίστρου τοΰ Σήθ προς τόν βασιλέα κύρ Μιχαήλ τόν Δούκα 
περί τροφών». "Οτι δέ καί μεταφραστής ήν ό Σήθ μανθάνομεν έκ τίνος 
αύτοΰ μεταφράσεως περισωθείσης είς πολλούς Κώδικας2, έν δέ τφ ύπ’ άριθ. 
65 φ. 12^ τής μονής τών Βλατέων3 φέρεται- «’Αρχή σύν Θεφ τών ιε' όμι-

1 Κ. Σ άθ α, Μεσαίων. Βιβλ. τ. Α' σ. 68. Ό Άτταλειάτης ίδρυσε τήν μονήν τοΰ Πανοι- 
κτίρμονος καί τό πτωχοκομεϊον τφ 1077· ή αγορά τών μνημονευόμενων δέκα μεταφρά
σεων έγένετο ύπό τής μονής μετά τόν θάνατον τοΰ Άτταλειάτου (πότε ακριβώς ούτος 
άπέθανεν άγνοοΰμεν· ή ιστορία αύτοΰ περατοΰται είς τό έτος 1080· άν έπέζησε καί 
πέραν τοΰ έτους τούτου άγνωστον).

2 Έν Κώδ. Θ187 φ. 102 Λαύρας (περί στεφανίτου καί Ιχνηλάτου), Λ 20 Λαύρας, 
Ω15 Λαύρας καί άλλοις.

3 Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Κατάλογος τής μονής Βλατέων σ, 109.
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λιών οπού συνομίλησεν φιλόσοφός τις τώ βασιλεΐ ’Ινδίας Άβεσαλώμ' δποΰ 
τάς έφερεν είς την παρούσαν ό Περζουε ο σοφος ιατρός και τα εμεταγλωτ- 
τησεν έπειτα Συμεών ό Σήθ καί πρίγγιπος ’Ιταλίας τα ήφερεν ε’ις την 
ελληνικήν φωνήν καί νΰν εγώ Θεοδόσιος είς την απλήν γλώσσαν ονομάζε
ται δε το βιβλίον Κοιλήλε καί Δίμνε άρραβικώς ή κατά στεφανίτην καί 
ήχνιλάτην μυθική διήγησις». Ό αυτός περίπου τίτλος καί εν τφ Βατοπε- 
δινφ Κώδικι 597, ένθα λέγεται δτι τάς ομιλίας ταΰτας μετέφερεν Ιξ ’Ινδιών 
ό ιατρός Περζουε είς Περσίαν «καί τα έμεταγλώττησεν επειτα ό Συμεών 
Σήθ καί πρίγγιπος ’Ιταλίας τα ήφερεν εις τήν ελληνικήν» 1. Έν δέ τφ Βατο- 
πεδινφ2 Κώδ. 524 ό είς τό άπλοϋν ιδίωμα μεταφράσας το ελληνικόν τοϋ 
Συμεών κείμενον Πρωτονοτάριος Θεοδόσιος ό Ζυγομαλάς8 έκτίθησιν οΰτω 
τά τής μεταφράσεως:

«Βίβλος μυθική εξ ’Ινδικής σοφίας 
προαενεχθείσα προς γλώσσαν τήν περσίδα 
αραβικήν τε εϊτα τήν έλληνίδα 
και νΰν προς απλήν τήν των πολλών δημώδη 
προς βιωτικονς παρομοιώδεις ϋθλονς 
ονς ό Περζουε μεταγλωττήαας πρώτος 
Συμεών φιλόσοφος δεύτερος άνεφάνη 
ος και αμνρας και ρήξ ήν Σικελίας 
Καλλαβρίας τε πρίγγιπος ’Ιταλίας, 
αΰθις Θεοδόσιος ταντ'ι γεγράφει 
δώρον τώ καιρω χρήσιμον τοΐς άνθρώποις 
ηδονής ώς φέροντα προς οδόν ξένην 
λόγοι σοφιστών μεταοχηματισθέντες 
ενοιοι θαυμάσιοι εξνφασμένοι

Τον μεταφραστήν τούτον Σήθ ό Ζυγομαλάς καλεΐ φιλόσοφον, οί δέ 
Κώδικες (είς τήν περί τροφών πραγματείαν προς Μιχαήλ τον Δούκα) 
μάγιστρον. Ωσαύτως μάγιστρον καλεΐ τούτον καί ό μοναχός ό προσθέσας 
εν τή διατάξει τού Άτταλειάτου τήν περί εξαγοράς τών δέκα βιβλίων τών

1 “Ίδ. ήμέτερον κατάλογον Κωδίκων μονής Βατοπεδίου σ. 117.
« Ένθ’ άνωτ. σ. 108.

• 3 Έν σελ. 2 τοΰ Βατοπεδ. Κώδ. 524 ώς έπικεφαλίς τών στίχων «εξηγητική Θεοδο
σίου πρωτονοταρίου». Ή μετάφρασις τοϋ Συμεών έξεδόθη τό πρώτον έν Βερολίνφ τφ 
1697 ΰπό G. Stark καί τφ 1889 υπό τοϋ Vittorio Puntoni. Ή μετάφρασις τοϋ 
Θεοδοσίου Ζυγομαλά, γενομένη τφ 1584, σφζεται έν τφ Παρισινφ Κώδ. 2902. ”Ιδ. 
Krumbacher, Gesch. der Byz. Litter, σ. 896 Έν φ. 13β τοΰ ανωτέρω Παρισινοΰ 
Κώδ. σημειοΰται: «Καί νΰν έγώ Θεοδόσιος καί Πρωτονοτάριος Ζυγομαλάς Ναΰπλιος 
τά έμετέφερα είς τήν απλήν καί σύντομον στράταν, ότι καί τό ελληνικόν πολλοί τό έτέ- 
φρωσαν άλλως καί άλλως* *.
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μεταφράσεων σημείωσιν, Λογοθέτην δέ δ Παρισινός Κώδ. (13) εις τον 
Κανόνα τοΰ Προδρόμου, όν γράφει ό Συμεών ώς έκ προσώπου Μιχαήλ 
τοΰ Δοΰκα.

Κατά ταΰτα εις την εποχήν τοΰ Δοΰκα (ια' αιώνα) συναντώμεν Συμεών 
τον Λογοθέτην στενώς μετά τοΰ Δοΰκα Μιχαήλ συνδεόμενον και έκ 
προσώπου αύτοΰ γράφοντα κανόνα και έπιστολάς, ως άνωτέρο) έλέχθη, καί 
Συμεών τον Μάγιστρον τον Σήθ, ομοίως γνωστόν τω Μιχαήλ Δοΰκα καί τό 
περί τροφών σΰγγραμμα αΰτώ προσφέροντα. Τοΰτου ούτως έχοντος, δυνά- 
μεθα να ύποθέσωμεν δτι δΰο διαφόρους Συμεοόν, τον Λογοθέτην, καί Μάγι
στρον Σήθ έχρησιμοποίει ως γραμματείς τρόπον τινά αύτοΰ ό βασιλεύς 
Μιχαήλ, οπότε ό είς, δ φιλόσοφος καί Μάγιστρος έπήρκει εις τάς πνευματι
κός χρείας τοΰ αΰτοκράτορος; Πάντως ούχί. Ό Λογοθέτης καί Μάγιστρος 
Σήθ ήν τό αυτό πρόσωπον περιβεβλημένον τά αξιώματα ταΰτα καί στενώς 
μετά τοΰ Δοΰκα συνδεόμενον. Ό τό κείμενον τοΰ Συμεών εις τό δημώδες 
ιδίωμα μεταφράσας Θεοδόσιος δ Ζυγομαλάς έσημείωσεν άκριβέστερον καί 
τούς λοιπούς τίτλους τοΰ φιλοσόφου Συμεών, δτι ήν άμηράς καί ρήξ τής 
Σικελίας καί Καλαβρίας καί πρίγκηψ τής Ιταλίας έπιπροσθέσας τοΰτοις καί 
τό Σήθ, τό άγνωστον τοΰτο καί ξενίζον επίθετον. ’Αλλά δ Μεταφραστής 
Συμεών ήν Κωνσταντινουπολίτης. Τοιοΰτον δέ έπώνυμον ξενικόν ούτε γινώ- 
σκομεν, ούτε ήτο δυνατόν νά φέρη προσωπικότης τοιαΰτη. Μή άρά γε τό 
επίθετον Σήθ έχει σχέσιν προς τό μεταφραστικόν αύτοΰ έργον, άφοΰ τόσον 
έπιδεξίως έκ τής Περσικής γλώσσης μετέφερεν είς τήν Έλληνίδα φωνήν τό 
σύγγραμμα τοΰ Περζουέ; Μήπως ήν δ επίσημος διερμηνεύς μεταξύ τής Περ
σικής καί Βυζαντινής αυλής, καί τών αμοιβαίων έγγράφων μεταφραστής, έξ 
ου άπεδόθη αύτψ δ Περσικός τίτλος τοΰ Σήθ; Ό Ψελλός έν τώ έγκωμίφ 
αύτοΰ είς τον Μεταφραστήν Συμεών υπαινίσσεται τοιοΰτόν τι υπούργημα 
τοΰ Συμεών, έν οίς λέγει· «έπεί δέ ή τοΰ τρόπου πίστις έν τοΰτοις τοΰτον έκήρυξε, 
μετά τών άδυτων καί τάς κοσμικάς φροντίδας συνείληφεν, ώς αύτό ν γεγε- 
νήσθαι άπαγγελέα τε τφ κρατοΰντι τών έξωθεν καί έξαγγε- 
λέα τών τοΰ κρατοΰντος τοις έ'ξωθεν καί ήν ώσεί δεσμός 
τής διοικήσεως ακριβής»1. Καί μήπως έκ τοΰ αξιώματος τοΰτου, 
τοΰ μεταφραστοΰ έκ τής Περσικής είς τήν Ελληνικήν γλώσσαν καί τάνάπαλιν 
τών επισήμων τών δΰο αύλών έγγράφων προσέλαβε τήν έπωνυμίαν καί τον 
τίτλον τοΰ Μεταφραστοΰ, δστις δέν άνταποκρίνεται προς τά παραδεδεγμένα, · 
δτι δηλονότι τά αγιολογικά υπομνήματα μετέφρασεν εις ίδιον ύφος καί 
λεκτικόν;2. Ή έργασία τοΰ Συμεών εις τά αγιολογικά μνημεία δέν είναι

1 Μ i g n e, Patr. Gr. t. 114 σ. 189.
2 Ό Ψελλός έν τφ έγκωμίφ αύτοΰ είς τόν Μεταφραστήν (Μ i g n e, νΕνί>’ άνωτ. σ. 189) 

ούτωοί καθορίζει τό έργον τού Συμεών. «Οί πρό τοΰ θαυμάσιου τοΰδε άνδρός ένταΰθα
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κατά ΐήν κυριολεξίαν εργασία μεταφραστοϋ, διασκευαστοΰ μάλλον ιών 
αρχαίων υπομνημάτων, τα όποια κατά την έ'κφρασιν τού Ψελλοϋ «εκάλλυνε 
καί κατεκόσμησε». Έκ τής τοιαυτης καί μόνης εργασίας δεν ήτο δυνατόν νά 
προσλάβη τον τίτλον τοΰ Μεταφραστοϋ, δστις δεν άνταποκρίνεται πλήρως 
προς την ουσίαν τοΰ πράγματος* 1. Ή μετάφρασις τής Περσικής βίβλου τοΰ 
Περζουέ δικαιολογεί όρθότερον την τοιαΰτην επωνυμίαν, την οποίαν οί σύγχρο
νοι αΰτφ άπέδωκαν άνταποκρινομένην προς την γλωσσομάθειαν καί την σο
φίαν αΰτοΰ. Οί τίτλοι τους οποίους 6 Συμεών κατά διαφόρους εποχάς έφερε 
συνετέλεσαν εις τήν έπικρατήσασαν περί αΰτοΰ σΰγχυσιν καί τον διχασμόν εις 
δυο διάφορα πρόσωπα χρονολογικώς άπ’άλλήλων άπέχοντα' εχώρισαν τον χρο
νογράφον Συμεών τον Μάγιστρον από τον Μεταφραστήν, τον οποίον καί 
περιέφερον, άνευ απόχρωσης άποδείξεως, από εποχής είς εποχήν 2. Τά προσ- 
αγόμενα παρ’εκάστου επιχειρήματα δεν ήσαν τοιαυτης φΰσεως ώστε νά λΰσουν 
όριστικώς τό ζήτημα· ιστορικά! αποδείξεις δεν ΰπήρχον εικασίαι μόνον καί 
γνώμαι επισφαλείς άνατρεπόμεναι άκόπως υπό των άλλων. Τήν εγκυρωτέραν 
μαρτυρίαν περί τοΰ χρόνου τής ακμής τοΰ Συμεών παρέχει ό ανωτέρω μνη
μονευθείς παρισινός Κώδιξ άναγράφων καί τό ό'νομα τοΰ ποιητοΰ είς τον 
Κανόνα τοΰ Προδρόμου καί τον έκζητήσαντα τήν σύνταξιν αΰτοΰ Μιχαήλ 
Δοΰκα. Καί έ'χομεν οΰτω φως παρήγορον ικανόν νά διάλυση τά σκότη καί 
όδηγήση ασφαλώς τους ερευνώντας είς τό ποθουμενον. Ή άπόστασις ή χωρί- 
ζουσα τους πρώτους άφ’ ήμών δεν είναι μεγάλη· είς τον δέκατον εσταμάτησαν 
αιώνα οί πρώτοι σοφοί έρευνηταί, διότι πέραν τοΰτου δεν εΰρον τά ίχνη τοΰ 
Μεταφραστοϋ, είς τον ενδέκατον άνήλθομεν ημείς διά τών ανωτέρω άνακα-

τάς εκείνων πράξεις αναγραφόμενοι, ούμενοΰν τής μεγαλοπρεπείας εκείνων έφίκοντο. 
’Αλλά τά μέν αυτών κατεψεύσαντο, τά δέ μή δυνηθέντες κατάλληλα θεΐναι, άκομψον 
έκείνοις τό αγαθόν καί άφιλότιμον συγγεγράφασιν οΰτε καλήν ύποθέμενοι έννοιαν, ούτε 
μήν εύπρεπέσι κατεκοσμήσαντο λέξεσιν οΰδ’ ακριβώς ύπογράψαντες.. . άλλ’ ούχί καί ό 
θαυμάσιος Συμεών ταΰτόν έπεπόνθει τούτοις.. . αλλά καί τούς τών μαρτύρων αγώνας καί 
δρόμους, τάς τε τών ασκητών εγκράτειας καί καρτερίας έκάλλυνέ τε καί κατεκόσμησε».

1 Ό Β a il 1 e t έν τφ έργω αΰτοΰ «Discours sur la vie des Saints σ. 58 λέγει δτι ό 
Μεταφραστής ώνομάσθη οΰτω, διότι μετέφερεν εις ίδιον δφος καί μέθοδον τούς βίους 
τών αγίων ώς traducteur, glossateur και interpolates (Mi gne, τ. 114 τ. 158).

? Ό'Αγιορείτης Νικόδημος (Συναξ. τ. Α' σ. 249 Νοεμ. θ') θέλει τόν Συμεών 
άκμάζοντα επί Λέοντος τοΰ Σοφοΰ, έν άντιθέσει πρός τήν έν τφ Νέα> Παραδείσφ γνώ
μην, δτι οΰτος ήκμασεν έπί Λέοντος τοΰ μεγάλου (ενθ’ άνωτ. σημ. 2). ό Γ ε δ εώ ν (Βυ
ζαντινόν Έορτολόγιον σ. 190 σημ. 55) έπί Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογεννήτου, ομοίως 
καί ό Γ ε (ύ ρ γ ι ο ς Παπαδόπουλος (Συμβολαί είς τήν ιστορίαν τής παρ’ ήμϊν έκκλ. 
μουσικής σ. 256). OEhrhard, Delehaye, Jugie καί Ε m e r e a u (Hyrnno- 
graphi Byzantini έν Echos d’ Orient έτ. 28 (1925) σ. 175) κατά τόν δέκατον αιώνα, ό δέ 
Casimir Oudinus (Commentarius τ. Β στ. 1301) άγωνίζεται ν’ απόδειξη τήν 
ακμήν τοΰ Μεταφραστοϋ κατά τόν ιβ’ αιώνα, καίτοι γνωρίξων δσα περί τών Συμεώνων 
γράφει ό Άλλάτιος.
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λύψεων. Και εις την χρονικήν ταύτην περίοδον πιστεύομεν δη θά καταλήξη 
και ή περαιτέρω έρευνα ένισχΰουσα την βάσιν ταΰτην καί νέα προσέτι προσ- 
κομίζουσα μαρτυρία. Ή περιγραφή ά'λλως τοΰ εξωτερικού οχήματος καί αυτού 
έτι τού μειδιάματος, ως διαγράφονται εν τω έγκωμίφ τού Ψελλοΰ, πείθει 
ημάς δτι ό Ψελλός έγνώρισε προσωπικώς τον Μεταφραστήν. 'Ιδού αί λέξεις 
τού Ψελλού. «Καί επί τοΰτοις ουδέ χαρίτων άμοιρος ό άνήρ, άλλα κατήρτυτο 
αύτφ προς πάσαν σπουδήν μετ’ εμμελούς παιδιάς καί ή γλώσσα καί ή διά
νοια, μεγαλοπρεπώς δέ έχων καί τής στολής καί τού σχήματος άμα καί τοΰ 
βαδίσματος άντήλλαττε τό ήθος προς τό φαινόμενου, έπίχορίς τε ών καί ευπρό
σιτος καί αύτόθεν έλκων πάντας τω μειδιάματι»λ Οί λόγοι ούνοι τού έγκω- 
μιαστού Ψελλοΰ δεν προδίδουσι προσωπικήν γνωριμίαν καί αυτοψίαν τού 
μεγαλοπρεπούς άρχοντος, τοΰ σαγηνεύοντος πάντας διά τής εξωτερικής παρα- 
στάσεως, τού βαδίσματος, τού ευπροσηγόρου ήθους καί τού μειδιάματος; 
Προς τί νά προσθέση τά τοιαύτα ό Ψελλός, δστις εύρίσκετο έν αμηχανία τί 
πρώτον περί τοΰ άνδρός νά εΐπη ή ποιαν αυτού αρετήν νά έξυμνήση; ’Αλλά 
προσέθηκε ταΰτα υπό τήν έπίδρασιν τής ωραίας καί ευπρεπούς εξωτερικής 
παραστάσεως τού έκλιπόντος σοφού διατελών, τον όποιον είδε καί βαδίζοντα 
καί επιχαρίτως μειδιώντα. Ύπήρξεν ά'ρα σύγχρονος αυτού ό Συμεών, κατά 
τον ια' άκμάσας αιώνα, καί δή επί τής βασιλείας Μιχαήλ τού Δούκα.

Ό Μεταφραστής Συμεών, πλήν τών πολλών αυτού άλλων έργων 1 2, άφή- 
κεν εις ημάς καί σημαντικόν αριθμόν ποιημάτων εκκλησιαστικών. Ταύτα λίαν 
ενωρίς είσήλθον εις τον κύκλον τών έν τή εκκλησία ψαλλομένων ασμάτων ώς 
δείγμα εξαιρετικής τιμής, ήν ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία εις τον κατ’ εξοχήν άγιο- 
γράφον έδειξε, τον έν όσίοις έργοις καί θεαρέστφ βίφ τήν ζωήν διανύσαντα. 
Είναι δέ τά επόμενα :

Α'. ΚΑΝΟΝΕΣ 

Έν μηνι Δεκεμβρίου.

Τή κ' Προεόρτια τών Χριστουγέννων.

1) Κανών ου ή άκροστιχίς «Ώσαννά Χριστός ευλογημένος Θεός».
ΤΗχος δ'. "Ώφθησαν αί πηγαί.

«Στόματος 
εξ άνδρών θεηγόρων 

και προφητών Ιερών»3.

1 Migne, νΕνθ' άνωτ. σ. 189.
- "Ιδ. Ά λ λα τ ίου, De scriptis Synieonis Metaphraste diatriba παρά Migne 

t. 114 t. 129). Ehrhard, παρά Krumbacher, Geschichte der Byz. Litt. 
a. 178,200.

3 Κώδ. Δ όό φ. 219° Λαύρας, ποίημα Συμεών τοΰ Λογοθέτου τοΰ Δρόμου.
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2) Τριώδιον, συ ή άκροστιχις «Τη Δευιέρα».
Ήχος βΤώ τήν άβατον.

«Ή απόρρητος 
Λόγον Θεόν κατάβασις

δπερ αυτός θεάνθρωπος .. .»ι.

3) Τη κα' Διφδιον, οΰ ή άκροστιχις «Τρίτη τε».
Ήχος β'. ’ίλδή η'. Τφ δόγματι.

«Ραθυμίας ύπνον αφ ημών 
βαλώμεθα

καί ψυχών έγρηγόρσει.. .»2.

4) 'Γή κβ' Τριώδιον, οΰ ή άκροστιχις «Τετράδι ψαλώ».
Ήχος β'. Τίδή γ'. Τής πίστεως.

«Έν κενοΐς τό συνέδρων τον Ήρώδον 
και γνώμη συναθροίζεται μιαιφόνφ ...» 3.

5) Κανών, οΰ ή άκροστιχις «Τη μακρα Πέμπτη μακρόν ύμνον έξάδω»,
Ήχος πλ. β'. Τμηθείση τιμάται.

«Ή πανταιτία 
και παρεκτικη ζωής

ή άπειρος σοφία του Θεόν ...»4.

(3) Τη κγ' Τριφδιον, οΰ ή άκροστιχις «Προσάββατόν τε».
Ήχος πλ. β'. Ώδή ε'. Προς σέ όρθρίζω.

ιΡνφθέντες φρένας 
και προκαθαρθέντες

μυστηρίου μεθέξει.. .»δ.

7) Τη κδ' Κανών, οΰ ή άκροστιχις κατ’ άλφάβητον.
Ήχος πλ. β'. Κύματι θαλάσσης.

«’’Αρχών εξ ’Ιούδα 
έξέλιπεν η δη

φ γάρ άπόκειται.. . » 6.

”Ιδ. έντυπα.
”Ιδ. έντυπα.
”Ιδ. έντυπα.
”Ιδ. έντυπα.
”Ιδ. έντυπα.
”Ιδ. έντυπα-
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8) "Ετερος Κανών, οΰ ή ακροστιχίς «Και σήμερον δέ Σάββατον μέλπω 
μέγα».

*Ηχος πλ. β'. Κΰμαπ θαλάσσης.

«Κύριε Θεέ μου 
γενέθλιον ύμνον

καί προεόρτιοι’ . . . »1.

Έν μην'ι Άπριλίω

Tf) α'. Μαρίας τής Αιγύπτιας.

9) Κανών, ήχος πλ. β'. Ώς έν ήπείρω.

«Τφ μακαριό] και πρώτοι και νοερώ 
φωτ'ι πλησιάζονοα

ώς ημέρας κα'ι φωτός 
γεγονυια τέκνον, καθαρά ... » 2.

Έν μηνϊ Αύγούατφ

Τή κθ'. Ή άποτομή τής κεφαλής τοϋ Προδρόμου.

10) Κανών, οΰ ή ακροστιχίς: «Αινεί βασιλεύς τον Πρόδρομον έκ πόθου».

Ποίημα τοϋ Αογοϋ'έτον Συμεών 
ώς έκ προσώπου τοϋ βασιλέας κυροΰ Μιχαήλ τοϋ Δούκα

Έστι δέ ό τοιοϋτος Κανών εις πάσας τάς έόρτάς τοΰ αγίου.
Ήχος πλ. δ'. 'Αρματηλάτην Φαραά).

«Ανοιγομένης δι ° ελέους άβυσσον 
τής εύοπλαγχνίας Θεόν 

ώς πρωινός δρθρος 
και φωατήρ φανότατος

ό Πρόδρομος άνέτειλεν» .. . 3.

1 ”Ιδ. έντυπα. Τά ανωτέρω Τριφδια έν Κώδ. τής μονής Κουτλουμουσίου, ώς σημειοΐ 
ό Κουτλουμουοιανός Βαρθολομαίος έν τφ Μηναίφ τοΰ Δεκεμβρίου (κ' τοϋ μηνός), επι
γράφονται «ποίημα Συμεών τοΰ Μεταφραστοΰ» ώς καί έν τή έν Κ/πόλει τφ 1843 γενο- 
μένη έκδόσει τών Μηναίων «ποίημα Συμεών Λογοθέτου καί Μεταφραστοΰ». Ίδ. καί 
Byz. Zeitschrift τ. Η' ο. 77.

8 Κώδ. 13 φ. 291Ρ Έθνικ. Βιβλ. Παρισίων («ποίημα Συμεών Μαγίστρου καί Λογο
θέτου τοΰ Μεταφραστοΰ»). 341 φ. 213“ τής αυτής Βιβλιοθήκης. Δ 37 φ. 25Ρ Λαύρας).

3 Κώδ. 13 φ. 381“ Έθνικ. Βιβλ. Παρισίων. Θ 33 σ. 224 Λαύρας.
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11) Κανών είς την Ύπεραγίαν Θεοτόκον.

ΤΗχος πλ. β'. Κυματι θαλάσσης.

«■Θέλων σου το πλάσμα 
σωτήρ μου ζωώοαι

στανρώ άνήριηοαι» ... 1 *.

Β'. ΣΤΙΧΗΡΑ

(Μαΐου κα'). Συμεών τοΰ έν τώ Θαυμαστώ δρει

1) Στιχηρά προσόμοια, ών ή άκροστιχίς «Συμεών».

Ήχος πλ. α'. "Οσιε πάτερ.

α) Στύλος πυρίπνους... 
β) Ύψος προς θειον... 
γ) Μάρθας τής θείας... 
δ) 'Έχων θεόθεν... 
ε) ώ τών θαυμάτων... 
ς) Νεύματι θείω ... *.

2) "Ετερα Στιχηρά κατ’ άβ διπλά.

Ήχος δ'. Ήθελον δάκρυσι.

«Άνοιξον Κύριε ό Θεός μου 
μετάνοιας πύλας μοι...

’Άνω το όμμα τής διανοίας 
άτενίσαι σώτερ ... 3.

3) "Ετερα Στιχηρά κατ’ άβ.

Ήχος δ'. ’Ήθελον δάκρυσι.

«Ήττας ό βίος μου μετά πορνών 
και τελωνών εκόεδαπάνηται...» i.

Συμεών Λογοθέτης ό Μεταφραστής. 63

1 Κώδ. .14 φ. 234« Λαύρας. 396 σ. 187 Έθνικ. Βιβλ. Παρισίων.
Κώδ. 1574 φ. 201“ Έθνικ. Βιβλ. Παρισίων ένθα σημειοϋται ώς ποίημα «Θεοφά- 

νους», αλλ’ εις τάς ακροστιχίδας θέτουσι συνήθως οί ποιηταί τό δνομά των.
3 Κώδ. Η 26 φ. 280“ Λαύρας. 762 φ. 1β Βατοπαιδίου. Θ 84 φ. 67 Λαύρας. I 195 

σ. 236 Λαύρας. Γ 105 φ. 97 Λαύρας (είς τούς τρεις τελευταίους Κώδικας η β μόνον 
σειρά τής άβ.

1 Ιδ. Τριωδιον έντυπον τή Τετάρτη τής Ε' έβδομάδος εσπέρας. Πρβλ. Βαρθ. Κου- 
τλουμουσιανοΰ, Μηναϊον Δεκεμ. εκδ. 1895 τή κ' τού μηνός σιιμείωσιν.
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Γ'. ΚΟΝΤΑΚΙΑ

Εις τον άγιον Σάββαν (ε' Δεκεμ.):

Κοντάκιον, συ ή άκροστιχίς «Συμ[εών]».

Ήχος α'. Χορός αγγελικός.

« Τον βίον ευσεβώς 
επί γης εκτελέσεις ...»

Ό Οίκος.

α) Σοφίας υπάρχων βλάστημα Σάββα όσιε,.. 
β) ' Υπό της θείας εμπνενσεως έλλαμπόμενος... 
γ) Μεγάλης εκ προοιμίου σου Σάββα όσιε ... 1.

Δ'. ΘΡΗΝΟΙ ΚΑΤ’ ΑΒ.

1) Έκαστου στίχου έννοιαν άπαρτίζοντος λίαν χαριεστάτην.

«Άπο χειλέων λόγους σοι ποιους προσοίσω Αόγε... 2 * 4.

2) "Ετεροι Στίχοι εις την Θεοτόκον.

«Παντάνασσα, παννμνητε, παρθένομήτορ κόρη»9.

3) Ευχή δι’ ιαμβικών στίχων τρίμετρων ακατάληκτων («τοϋ Μεταφρα- 
στοϋ κυροΰ Συμεών τοΰ Λογοθέτου»).

« τΩ Πάτερ Υιέ Πνεύμα τριάς αγία 
αγαθόν άκένωτον εις πάντας ρέον 
κάλλ,ος πολνέραατον ονκ έχον κόρον 
πίστει μόνη αώσόν με καί παρ ελπίδα

4) Στίχοι κατανυκτικοί κατ’ αβ.

«Άπο βλεφάρων δάκρυα, από καρδίας πόνους 
από ψυχής μετάνοιαν προσφέρω σοι τώ κτίστη ...5.

1 Κώδ. Γ 28 φ. 58 καί Γ. 27 Λαύρας. 1041 φ. 64Ρ Βατοπεδίου. νΙδ. καί Pitra, Ana
lecta Sacra τ. Α' σ. 432-433.

2 Κώδ. Κ 111 φ. 223 - 224Ρ Λαύρας. Β 43 φ. 67° Λαύρας (επ’ όνόματι Οΰρανοΰ 
τοϋ Μαγίοτρου). νΙδ. Byz. Zeitschrift τόμ. Η' σ. 68- 70.

* Κώδ. Κ 113 φ. 270 Λαύρας.
4 Κώδ. Κ 13 φ. 171 -185 Λαύρας. 596 φ. 106 Βατοπεδίου.
* Κώδ. Θ 19 φ. 263« Λαύρας καί Μ ί gn e, Patr. Gr. τ. 114 στ. 132.
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5) Στίχοι ετεροι κατ’ αβ.

« Άναλογίζον ταπεινή ψνχή μου παναθλία . .. »*.

6) Στίχοι εις τήν ιδίαν ψυχήν.

«Ψυχή στέναξον και ατεναγμοϊς δακρύων ... »2.

7) "Ετεροι Στίχοι εις τον κΰριν Στυλιανόν τον πρωτασηκρήτιν.

« Φίλου θανόντος πώς οΐσει ραδίως ... » 3.

f ο πρ. ΛΕΟΝΤΟΠΟΛΕΩΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ * 8

1 Migne, “Ενθ’ άνωτ.
5 Migne, Ένθ’ άνωτ.
8 Migne, *Ένθ’ άνωτ.
Επετηρις Εταιρείας Βϋζαντ. Σπουδών, έτος Η'. 5
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