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τά δημοτικά του κηρύγματα»), είναι λίαν ενδιαφέροντα, εκτίθενται διά
πρώτην φοράν και αποτελούν τό μοναδικόν πρωτότυπον καί άξιοπρόσεκτον
μέρος τού δλου έργου.
Έν συμπεράσματι, τό βιβλίον τού Βαλέτα είναι μέν έ'ργον μόχθου καί
ενθουσιασμού, δι’ α είναι ά'ξιος παντός επαίνου ό συγγραφεΰς, αλλά συγχρό
νως καί εργον προχειρότητας καί σπουδής, τό όποιον υπό εκλαϊκευτικήν
έ'ποψιν δύναται ίσως νά είναι χρήσιμον, όλίγιστα δμως προσφέρει υπό έ'ποψιν αύστηρώς επιστημονικήν. Θά ήτο δέ καί περιττόν νά κριθή ενταύθα, αν
δεν προεβάλλετο μέ επιστημονικόν φαινομενικώς εξοπλισμόν καί μέ αξιώσεις
φιλολογικής εργασίας καί αν συγγραφεύς αυτού δεν ήτο ό Γ. Βαλέτας, ό
φιλόλογος καί μελετητής, εις τού οποίου την θαυμαστήν εργατικότητα, ως
καί τον ενθουσιασμόν καί τό πάθος διά τήν πρόοδον των νεοελληνικών
σπουδών όμολογουμένως όφείλομεν τόσα πολλά. Ή παρούσα βιβλιοκρισία
εγράφη μέ ειλικρινή θλΐψιν, αλλά καί μέ τήν ελπίδα ό'τι θά συντελέση ίσως
εις τό νά τον πείση πόσον επιστημονικούς έπιζήμιον αποβαίνει καί δι* αυτόν
καί διά τήν έρευναν, δταν παρασΰρεται εις τοιαΰτας εκδόσεις καί θυσιάζη
τό ποιόν χάριν τού ποσού.
Μ. I. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ

A') V italien Laurent, Lavie merveilleuse de Saint Pierre d’Atroa

(f837), edit6e, traduite et commentee par —. Societe des Bollandistes, Bruxelles 1956, 8»v, οελ. 246 (Subsidia hagiographica, no 29).
B') Vitalien Laurent, La vita retraetata et les miracles posthumes de Saint Pierre d’Atroa. Texte grec edite, traduit et comments
par —. SocUte des Bollandistes, Bruxelles 1958, 8°v, οελ. 186
(Subsidia hagiographica, no 31).
Εις άμφότερα τά δημοσιεύματα ταύτα τών Βολλανδιστών δ βαθύς μελε
τητής τής βυζαντινής καθόλου γραμματείας πατήρ Vit. Eaurent εκδίδει τον
βίον τού οσίου Πέτρου τού έν τή Άτρομα έν Βιθυνία, ασχολούμενος συγχρό
νως καί περί τά φιλολογικά τής έκδόσεως τού κειμένου ζητήματα ως καί
μέ τήν έξέτασιν τών έν τούτορ ειδήσεων, ιστορικών, έκκλησιαστικών, τοπο
γραφικών, τού λαϊκού βίου κ.ά.
'Ο δσιος Πέτρος, γεννηθείς τόρ 773 εις τήν κώμην Ελαίαν, κειμένην
παρά τάς έκβολάς τού Καΐκου ποταμού, άφιερώθη από παιδικής ήλικίας ύπό
τών γονέων του εις τήν ’Εκκλησίαν.
Γενόμενος μοναχός, έφυγεν, οδηγηθείς ύπό ονείρου, εις Φρυγίαν δπου
συναντήσας τον γέροντα Παύλον έγένετο ακόλουθος καί μαθητής του·
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Οΰτος, ό δσιος Παύλος, έλθών άργότερον μετά τοΰ Πέτρου εις τάς υπώ
ρειας τοΰ Βιθυνικοΰ Όλυμπου, ΐδρυσεν εν τφ εΰκτηρίφ τοΰ προφήτου Ζαχαρίου Μονήν εις την οποίαν άποθνήσκων άφήκεν ως διάδοχόν του, ηγού
μενον τής αδελφότητος, τον δσιον Πέτρον.
Τήν πρώτην δεκαετίαν τής έν τή μονή ταυτη επιστασίας του διήλΌεν
οΰτος ήσΰχως, κατόπιν δμως υπομένει, αμυνόμενος εν τή Όρθοδοξίρ, μετά
τής αδελφότητος τάς διώξεις των είκονομάχων, μετακινείται δ’ ενεκα τούτων
εις διαφόρους θέσεις τής περιοχής και εις ερημικά ησυχαστήρια.
Ταχέως διεδόθη ή φήμη περί αΰτοΰ ως έχοντος τό χάρισμα έκ τοΰ Θεοΰ
τής προγνώσεως τοΰ μέλλοντος, κυρίως δε τής θεραπείας ασθενών. Οΰτω είς
τον έκδιδόμενον ενταύθα βίον του παρουσιάζεται δ δσιος Πέτρος οΰ μόνον
αγωνιστής υπέρ τής προσκυνήσεως τών εικόνων αλλά καί θαυματουργός μέ
πλήθος θαυμάτων παρ’ αΰτοΰ έν ζωή καί μετά θάνατον.
Τον βίον τούτον τοΰ Όσιου συνέγραψεν ολίγον μετά τον θάνατόν του,
τφ 837, ό μαθητής αΰτοΰ μοναχός Σάβας.
Είς τό ανωτέρω Α' δημοσίευμα έκδίδεται τό έν λόγφ κείμενον έκ τοΰ
μόνου γνωστού μέχρι τοΰ 1956 κώδικος τής Μαρκ. Βιβλιοθήκης. Είς τήν εισα
γωγήν ( σ. 1 - 61) 6 L. συζητεϊ λεπτομερώς περί τοΰ συγγράψαντος τον βίον
μοναχοΰ καί άγιογράφου Σάβα ( σ. 9 εξ.), εΐτα ( σ. 18 εξ.) περί τής έπιχειρουμένης ενταύθα έκδόσεως καί τών έν τφ κειμένφ διαφόρων χρονολογιών (σ.
24 έξ.). ’Εν συνεχείφ παρέχεται έν συντόμφ άνάλυσις τών άναφερομένων έν
τφ βίφ προσώπων καί γεγονότων (σ. 29-35), γίνεται λόγος περί τών μονα
στικών ιδρυμάτων τών σχετιζομένων προς τον βιογραφοΰμενον "Οσιον
(Μονή τοΰ προφήτου Ζαχαρίου, τοΰ αγίου Πορφυρίου (σ. 35 εξ.), τής Βαλεντίας (σ. 40)), περί τοΰ ασκητικού βίου αΰτοΰ εις τό Καλόν ’Όρος τής
Λυδίας (σ. 41 έξ.) κλπ., τής λατρείας (σ. 48 έξ.) καί τέλος περί τής ΰπαρχοΰσης εις αΰτόν θαυματουργού δυνάμεως, τής θεραπείας έκ δαιμονικής έπηρείας καί άλλων νόσων, τής άναρρΰσεως αιχμαλώτων, άπελευθερώσεως φυλα
κισμένων, άπελάσεως βλαβερών έντόμων καί άλλων χαρισμάτων είς αΰτόν.
’Ακολουθούν ( σ. 62 - 63) δυο τοπογραφικά σχεδιάσματα τής περιοχής τής
δράσεως τοΰ Όσιου, είτα δε ( σ. 64-225) τό έκδιδόμενον κείμενον μέ μετάφρασιν άντιστοίχως τούτου εις τήν γαλλικήν·
Εις τό τέλος τοΰ βιβλίου τούτου ( σ. 226 - 246) προστίθενται πίνακες
τών άξιοσημειώτων γλωσσικών δρων καί πραγμάτων είς τό κείμενον (σ.
226-234), τών κυρίων ονομάτων καί τοπωνυμιών (σ. 235-239) ως καί
πίναξ (σ. 240-246) γραμματικός (φωνητικής, τυπικού, συντάξεως κ.ά.).
Ό έκδιδόμενος βίος, σφζων κείμενον είς αρχαιότητα έκ τών χρόνων τών
προ τοΰ Μεταφράστου, είναι μεγάλης σπουδαιότητος οΰ μόνον έκ τής σημα
σίας του διά τήν πληρεστέραν γνώσιν τής μοναστικής πολιτείας είς τήν περί
τον Βιθυνικόν ’Όλυμπον περιοχήν, περί τής οποίας ή ειδική έργασία τοΰ
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Β. Menthon (I/Olympe de Bithynie. Ses Saints, ses couvents, ses
sites. Paris 1935), άλλ’ έτι και εκ τών ύπαρχουσών έν τουτορ ειδήσεων,
άναφερομένων εις εκκλησιαστικά πράγματα τής περιφερείας ταύτης άλλα κα'ι
των γειτονικών τής Λυδίας και Φρυγίας (μοναστήρια, έπισκοπαί, εκκλησια
στικοί ά'ρχοντες), προς δε εις τήν πολιτικήν ιστορίαν, το δίκαιον, την τοπο
γραφίαν, τον λαϊκόν βίον (λαϊκή ιατρική, κοινωνικά έθιμα, ένδυμα κλπ.).
’Ολίγον μετά τήν έμφάνισιν τής έκδόσεως ταΰτης εγένετο γνωστή υπό
τοΰ πατρός Fr. Halkin (Anal. Boll. 75, 1957, σ. 68-69) ή άνακάλυψις
υπό τοΰ άββά Μ. Richard εις τήν βιβλιοθήκην τοΰ Πανεπιστημίου τής
Γλασκώβης κώδικος εις τον όποιον περιέχεται επίσης ό υπό συζήτησιν βίος,
συμπληροΰμενος μάλιστα εις τον επίλογον μέ τά μετά τον θάνατον θαύματα
τοΰ 'Οσίου.
Έπ'ι τή βάσει του νέου τοΰτου κειμένου τό όποιον άνεγνωρίσθη δτι
αποτελεί δευτέραν εκδοσιν τοΰ βίου τοΰ όσ. Πέτρου υπό τοΰ αΰτοΰ μοναχοΰ
Σάβα, συμπεπληρωμένην και έπηυξημένην μέ τά μετά τον θάνατον θαύματα,
ό πατήρ Eaurent προβαίνει εις τό ως άνω δημοσίευμα Β' εις έπανεξέτασιν
τοΰ έκδεδομένου εις τό Α' δημοσίευμα βίου τοΰτου και τήν παράθεσιν ένταΰθα, κατόπιν άντιβολής των κειμένων, των διαφερουσών γραφών τοΰ κώδ.
τής Γλασκ., τήν έξ ολοκλήρου δ’ εκδοσιν τών εις τοΰτον νέων κειμένων.
Εις τήν προτασσομένην και ένταΰθα εκτενή εισαγωγήν ό συγγρ. αναφέ
ρει περί τοΰ νέου χ/φου και τοΰ έν τούτοι βίου, όστις είναι ένταΰθα έλλιπής
εις τάς παραγρ. 18 - 36 και 53- 77 ένεκα έκπτώσεως τών σχετικών φύλλων τοΰ
κώδικος, γραφέντος, κατά τον έκδ. ( σ. 15), τό πρώτον ήμισυ τοΰ 10ου αΐ.
Περαιτέρω γίνεται λόγος περί τοΰ άντιγραφέως τοΰ βίου ( σ. 17 ) ώς καί
περί τοΰ συντάκτου αΰτοΰ, όστις ταυτίζεται μέ τον συγγρ. τοΰ βίου τοΰ
Μαρκιανοΰ χ/φου, δηλαδή τον μοναχόν Σάβαν. Οΰτος κατά τήν γνώμην τοΰ
L. έπεχείρησεν εις τον δεύτερον τοΰτον βίον διόρθωσιν καί συμπλήρωσιν
τής πρώτης βιογραφίας διά τής προσθήκης ίδίφ έν παραγρ. 87-115 τών
μετά θάνατον θαυμάτων τοΰ 'Οσίου ( σ. 19-26).
Εις τό II κεφ· τής είσαγωγής του ( σ. 26 - 35) ό L. έξετάζων τά τής
ιστορίας τοΰ κειμένου τοΰτου τοποθετεί χρονικώς τήν πρώτην σΰνθεσιν τοΰ
βίου τοΰτου εις τήν περίοδον μεταξύ τοΰ 847 - 850 (σ. 28) καί παρακολου
θεί τήν τΰχην τοΰ έν λόγφ» χ/φου από τοΰ 17ου αί. εις χεΐρας τοΰ ίατροΰ
Jacques du Poirier εις τό Tours (σ. 33- 34, 55-65) μέχρι τοΰ 1805, ότε
τοΰτο εμφανίζεται εις τον κατάλογον τής βιβλιοθήκης τοΰ Πανεπιστημίου τής
Γλασκώβης.
Εις τό III κεφ. (σ. 35-49) έξετάζονται τά ιστορικά στοιχεία εις τον
βίον, βιογραφικά καί άλλα, έν συνεχεία δε εις τό κεφ. IV ( σ. 49 - 54) τά
άφορώντα εις τήν λατρείαν τοΰ Όσιου καί τά μετά θάνατον θαΰματα αΰτοΰ.
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Εις δυο εν τελεί παραρτήματα γίνεται λόγος περί τοϋ, ως ανωτέρω, ίατροϋ
Jacques du Poirier (σ. 55-65) καί των τοπωνυμίων Μεσόνησος καί Μαλάγινα ( σ. 66 - 74).
Είς τό β' μέρος τοΰ βιβλίου (σ. 75-171) περιλαμβάνεται ό βίος κατά
τό κείμενον τοϋ χ/φου τής Γλασκ. 'Ως έλέχθη, ό εκδότης παραθέτει ενταύθα
μόνον τάς διαφοράς έκ τοϋ κειμένου τού Μαρκ. χ/φου (σ. 76-132) συζη
τούν έτι καί διάφορα φιλολογικά ζητήματα έκ τής μελέτης των δυο κειμένων,
εκδίδει δ5 έτι εξ ολοκλήρου τό κείμενον είς πέντε παραγράφους καί τό τής
συλλογής των μετά θάνατον θαυμάτων ( σ. 133-171).
Ό συγγρ. μέ εύρεΐαν καί πλήρη γνώσιν τής ιστορίας, πολιτικής καί
εκκλησιαστικής, τοϋ Βυζαντίου ως καί τών θεσμών τοϋ Κράτους καί τής
σχετικής βιβλιογραφίας διευκρινεΐ μέ ερμηνευτικά σχόλια άρκετάς εν τφ βίφ
τούτφ ειδήσεις, άναφερομένας είς την τοπογραφίαν τής Βιθυνίας καί τών
ομόρων επαρχιών τον 9ον αιώνα, την εκκλησιαστικήν ιστορίαν, θεσμούς τοϋ
δημοσίου βίου καί εκδηλώσεις τοΰ συγχρόνου λαϊκού βίου, ίδίςι είς την θρη
σκευτικήν λαογραφίαν κ.ά.
’Ορθή ύπήρξεν ή συντηρητικότης τοϋ εκδότου είς τό ζήτημα τής διορθώσεως γλωσσικών ανωμαλιών είς τό κείμενον σχετικών προς τήν ορθογρα
φίαν, τό τυπικόν καί τήν σύνταξιν, διότι τίθεται επ’ αυτών τό πρόβλημα
μήπως αΰται προέρχωνται έκ τής γραφίδος τοϋ μοναχού Σάβα, τοΰ συγγραφέως τοΰ βίου. Έν τούτοις λαμβανομένης ΰπ’ δψιν τής δλης γλωσσικής μορ
φής τοΰ βίου καί τής έξ αυτής άναμφισβητήτου μορφώσεως τοϋ συντάκτου
αυτού, μοναχού Σάβα, νομίζω ότι δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ως σφάλματα
τοΰ άντιγραφέως έξ απροσεξίας, οΰτω δε νά διορθώσωμεν τήν ορθογραφίαν
λέξεων ως π.χ.: καθημένον (ένν· τον δχλον) (§ 8, 7. Α', σ. 87) εις: καθήμενον φοβερόν δφιν... ένειλημένον τφ σώματι (§ 24, 47· Α', σ. 123) είς:
ένειλιμένον σιδηρά δεσμά (§ 39, 29. Α', σ. 151) είς: σιδηρά δεσμό■ έν
κώμη Πηγαδία (§ 61, 5· Α', σ. 185) εις: έν κώμη Πηγάδια’ αψίδας
(§ 81, 10. Α', σ. 215) εις: αψίδας· θλίψιν (§ 83, 32. Α', σ. 219) είς:
θλϊψιν κλπ.
Είς τήν 7Τ)ν παράγρ. τοϋ βίου ( Α', σ. 85-86. Β', σ. 92) υπάρχει ή
διήγησις περί έρίφου πλανωμένου περί τό εσπέρας πλησίον τής Μονής τής
Θεοτόκου έν τφ δρει Φιλάργυρου τής Φρυγίας καί τής διασώσεως αύτοΰ διά
τής άλωποϋ, ή οποία ήρχετο κατά συνήθειαν τήν ώραν ταύτην είς τήν Μονήν.
Α', σ. 85, στ. 9 έξ. « •••’Ο δε °Οσιος λέγει... « Κάλεσον την κατά συνή
θειαν έρχομένην άλωπόν και είπε αυτή. Ό γέρων λέγει σοι. Παραλαβονοα
τον έριφον διάσωσον αυτόν έν τή μάνδρα, αυτόν ». Ή
θουαα,

αυτή

τή ώρα έπιλαβομένη

τον έριφον,

δε

διέσωσεν

παραυτά είσελαυτόν διά

τής

νυκτός εν τή μάνδρα αύτοϋ... έκπεπλήρωκεν τήν αποστολήν ( τήν επιστολήν :
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χ/φον Μαρκ.: τήν εντολήν: χ/φον Γλασκ.) αύτοϋ το άλογώτατον κτήνος».
'Ο έκδ., εις τον οποίον τό δ'νομα : ή άλωπός παρέσχε δυσκολίαν ώς προς
τό ζφον εις to όποιον τοΰτο άναφέρεται, ενφ τό ταυτίζει (σ. 84 ύποσημ. 3)
προς τό: άλώπηξ, θεωρεί τό ζφον τοΰτο ως bete domestique.
Νομίζω ότι τό κατά συνήθειαν εις τήν Μονήν προσερχόμενον ζωον
τοΰτο ήτο ή ελαφος.
Ό άντιγραφεΰς θά είχε πιθανώτατα προ οφθαλμών κείμενον μέ παρατονισμένην ϊσως τήν λέξιν ταΰτην, οιον: ελαφόν, τήν οποίαν καί διεστρέβλωσεν εις : άλωπόν, ώς ακριβώς συνέβη εις τό κείμενον τοΰ χ/φου τής Γλασκ.
εις τήν εις τον τελευταΐον στίχον, ώς ανωτέρω, τοΰ κεφαλ. τοΰτου λέξιν:
εντολήν, ήτις έχει μεταβληθή υπό τοΰ άντιγραφέως τοΰ Μαρκ. χ/φου εις:
επιστολήν (βλ. καί τήν παρατήρησιν τοΰ έκδ. έν τή Β', σ. 92). Τήν απο
ρίαν σήμερον τοΰ έκδ. επί τής λέξ. ταΰτης φαίνεται δτι αντιμετώπισε καί ό
άντιγραφεΰς τοΰ κώδ. τής Γλασκ., δστις διώρθωσε ταυτην εις τον τίτλον τής
διηγήσεως εις ό'νομα αρσενικόν : ό άλωπός· « περί τής διασώσεως τον έρίφον
υπό τοϋ άλωπον», ένφ άφήκεν αυτήν εις τό κείμενον κατά θηλ. γένος.

Ή άλώπηξ - άλωπός οΰδαμοΰ, δσον γνωρίζω, τής αγιολογικής γραμμα
τείας άπαντοί ΰπηρετοΰσα εις τους μονάχους ή άλλους, ή οποία άντιθέτως
χαρακτηρίζεται ώς πανοΰργον ζφον (Φ. Κουκούλες, Βυζαντινός βίος καί
πολιτισμός, τόμ. 6, 1957, σ. 318 ). Ή ελαφος δμως μαρτυρείται καί είς
αγιολογικά κείμενα (Βίος Άθηνογένους καί Συμεών τοΰ Στυλίτου βλ. παρά
Στιλ π. Κυριακίδη, Θυσία έλάφου έν νεοελληνική παραδόσει καί συναξαρίοις. Λαογρ. 6, 192 κεξ.) καί είς νεοελληνικός παραδόσεις τοΰ λαοΰ
(Στίλπ- Κυριακίδη ς, ένθ’ άν., σ. 189 κεξ. Δη μ. Οϊκονομίδης,
Ή 'Αγία Παρασκευή είς τον βίον τοΰ έλληνικοΰ καί τοΰ ρουμανικοΰ λαοΰ.
Έπετ. τοΰ Λαογραφ. “Αρχείου Άκαδημ. “Αθηνών, τόμ. 9 -10 ( 1955 -1957 ),
σ. 90 - 91) ώς κατά συνήθειαν έρχομένη είς ώρισμένας έορτάς καί προσφέρουσα
είς τους χριστιανούς τον νεβρόν αυτής ή Ιαυτήν προς θυσίαν. Ουτω είς τον
βίον τοΰ όσ. Άθηνογένους: «...τήν δέ ΰπαντήσασαν αυτφ (= τφ Άθηνογένει πορευομένφ προς τήν Μονήν) έλαφον ήν άνεθρέψατο καί έπηΰξατο
μή άγρευθήναι αυτήν τε καί τό σπέρμα υπό τών κυνηγών, άλλά καθ’ έκαστον
χρόνον έν τή μνήμη αΰτοΰ, αυτήν τε καί τάς εξ αυτής μελλούσας φόεσθαι,
νεβρόν προσάγειν ένα ο καί γέγονεν. 'Ωρατο γάρ μετά τήν άνάγνωσιν τών
αγίων Ευαγγελίων έν τή Έκκλησίφ εισερχόμενη ή ελαφος... » ( βλ. παρά Σ τ.
Κυριακίδη, ένθ’ άν., σ. 192).
Περαιτέρω άναφέρεται ή ελαφος, είς τον βίον τοΰ άγ. Ευσταθίου, Θεο
πίστης καί τών υιών “Αγαπίου καί Θεοπίστου (Acta S. Sept. 6, 124, κεφ.
3-4), έμφανισθεΐσα εις τον καταδιώκοντα αυτήν ειδωλολάτρην Πλακίδαν μέ
σταυρόν έν μέσιρ τών κεράτων της- « υπέρ τήν λαμπρότητα τοΰ ήλιου λαμποντα, μέσον δέ τών κεράτων τήν εικόνα τοΰ θεοφόρου σώματος». Περισσό
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τερον όμως διδακτική νομίζω δτι είναι ή μαρτυρία περί τοΰ ζφου εις το
μαρτΰριον τοΰ έπί Διοκλητιανοϋ μαρτυρήσαντος Άρτέμονος, πρεσβυτέρου
εις την Λαοδίκειαν τής Φρυγίας' (έκδ. τοΰ μαρτυρίου εν Archiv f. Slav.
Philologie 20 (1898 ) 18ό -197 καί συντόμου έκ μηναίου διηγήσεως περί
αύτοϋ εις Act. S. Octob. IV, σ. 41-45).
Λέγεται ενταύθα περί τού διώκτου τών Χριστιανών Πατρικίου, δστις,
όδεύων εκ Λαοδικείας προς Καισαρείαν, συνήντησε καθ’ οδόν τον πρεσβύτερον Άρτέμονα, έπανερχόμενον από κυνηγίου. Οΰτος δέ « τά γάρ άγρια ζφα
ήν θηρεΰων τή έπικλήσει τού ’Ιησού Χριστού. Ήκολού&ησαν δε αϋτφ τfj
επικλήσει τοΰ ’Ιησού δύο ελαφοι καί εξ αίγαγροι ώς και απήεισαν προς τον
επίσκοπον Σιαίννιον' εΐχεν γάρ δ επίσκοπος Σισίννιος

παράδεισον καί παν

ζφον άγριον ήν έγκεκλεισμένον εκεί ». ( Arch. f. S. Phil., ένθ’ αν., σ. 187 ).
• Ό Άρτέμων συλληφθείς υπό τού Πατρικίου καί οδηγούμενος εις Και
σαρείαν « κελεύει τους εξ αιγάγρους και τάς δύο ελάφους άπελϋειν προς
τον επίσκοπον Σιαίννιον εν τφ παραδείσιο τω δντι αύτώ· ατινα μετά σπου
δής απελϋόντα έστησαν πλησίον τοΰ παραδείσου ». Ίδών 6 επίσκοπος τά
ζφα ταύτα καί ερωτήσας τον θυρωρόν πώς είσήλθον εις τον κήπον, « ευθέως
μία τών έλάφων, άνοίξασα τό στόμα αυτής, άνθρωπίνην έλάλησεν φωνήν καί
ειπεν, δτι « ό δούλος τού Θεού Άρτέμων, κρατηθείς υπό τού μιαρωτάτου
κόμητος, δέσμιος απέρχεται έν Καισαρείςι, δυσι στρατιώταις παραδοθείς.
Ημάς δλ. εκέλευσεν ελϋεΐν εν τφ παραδείσφ σου» (ενθ’ άν. σ. 187). Άργότερον δέ, δτε έπρόκειτο νά μαρτυρήση δ Άρτέμων, « μία τών ελάφων τών
δντων έν τφ παραδείσφ Λαοδικείας έν τφ έπισκοπίφ, έξιχνιάσασα τά ίχνη
αυτού, ήλθεν έν Καισαρεία καί είσελθούσα έν μέσφ τού δχλου προσπίπτει
τοΐς ποσίν τού αγίου Άρτέμονος ύπολείχουσα τούτους καί στάσα άντικρύς
τού κόμητος φωνή ανθρώπινη λέγει... » (ενθ’ άν·, σ. 189).
Αί μαρτυρίαι αΰται περί τής έλάφου, κατά συνήθειαν έρχομένης προς
θυσίαν ή έκτελούσης υπηρεσίαν κατ’έντολήν, είναι, πιστεύω, αρκούντως ένδεικτικαί δτι καί υπό τό δνομα: ή αλωπός έν τφ υπό συζήτησιν βίφ τού δσ.
Πέτρου πρόκειται περί έλάφου, έκτελούσης κατ’ έντολήν υπηρεσίαν έν τή ως
άνω Μονή τής Θεοτόκου.
Τό από τού 7ου ίδίρ αΐώνος άπαντών πλέον εις κοινήν χρήσιν δνομα
Πόλις προς δήλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως (βλ. Δ η μ. Δουκάτου,
* Ή Πόλη » στή γλώσσα καί τά κείμενα τού ελληνικού λαού. Νέα Εστία,
έτ. ΚΖ' (1953) (Αφιέρωμα 1453- 1953), σ. 833 ύποσ. 4) άπαντά έπίσης
εις τήν περιοχήν τής Βιθυνίας κατά τά μέσα τοΰ 9ου αΐ. ως λαϊκόν όνομα«τον δσιον πατέρα παρακαλέσω καί προς τήν βασιλεύουσαν καταλάβω πόλιν...
*Ω αδελφοί, δ άββάς Σάβας καταλιπεΐν ημάς βούλεται καί προς τά ίδια εις
τήν Πόλιν άπελθεΐν (§ 48, στ. 10-11, 15-17. Α', σ. 165). Άς σημειωθή
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δτι εις to Β' χ/φον παραλείπεται ή φράσις: εις τήν Πόλιν (Β', σ. 122).
Εις to ύπ’ άριθμ. 112 (Β', σ. 167) θαύμα άναφέρεται περί μοναχοί)
εν Φρυγία 6 όποιος « επί είκοσι καί τρία έτη βήσσων εις έκτικόν ένέπεσεν
πυρετόν καί θανάσιμον » (στ. 3-4).
Τό έπίθετον έκτικδς ενταύθα νομίζω δτι δεν κεΐται με τήν σημασίαν:
συνεχής, αδιάκοπος πυρετός, ώς πιστεύει ό εκδότης μεταφράζων : il tomba
dans une fievre continue et mortelle, άλλα με τήν έννοιαν: φυματικός,
φθισικός, δηλαδή φθισικός πυρετός. Προς τήν σημασίαν ταύτην συντρέχει
καί τό δτι ό ασθενής έβηχεν επί ετη, γνώρισμα χαρακτηριστικόν τής φυματιώσεως.
Αί δλίγαι παρατηρήσεις αυται δεν αποβλέπουν εις τήν κατά τινα τρόπον
μείωσιν τής μέ πολύν κόπον άλλα κυρίως με βαθεϊαν γνώσιν τών σχετικών
ζητημάτων τού κειμένου τούτου εξαιρετικής αυτού έκδόσεως υπό τού πατρός
V. Eaurent.
Γ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

Ρωμανόν τοϋ Μελφδοϋ, “Υμνοι. ’Έχδοσις

κριτική. Τόμος τρίτος.

Μέρος Α' Κονδακάρια τοϋ Σινα. Μέρος Β' °Υμνοι ΚΘ' - AT'. Μετά
εισαγωγών, σχολίων, μεταφράαεως

IV. Β. Τωμαδάκην. Άϋήναι

και

πινάκων. ’Αφιέρωμα εις τον

1957. Σελ. I - VII + α' - νξ' -\- 1 - 400.

Σχ. 8»ν μέγα.

Τρίτος εις τήν σειράν βλέπει τό φως τής δημοσιότητος ό ώς άνω ογκώ
δης τόμος, υπό τών συνεργατών τού Φροντιστηρίου Ρωμανού, τοϋ ύπό τον
καθηγητήν Νικ. Τωμαδάκην, «πρωτεργάτην τής έκδόσεως», εις δν αΰτη
καί προσφωνεΐται επί τή πεντηκονταετηρίδι αυτού (1907 -1957). Προτάσ
σονται έκτος κειμένου έν φωτοτυπίφ έπιστολαί τής Α.Θ.Π. τοϋ Οικουμενι
κού Πατριάρχου κ. Άθηναγόρα, τοϋ Μακαρ. ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.
Μακαρίου καί τού Μακαρ. ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών (ώς Προέδρου τής
'Ιεράς Συνόδου) κ. Θεοκλήτου. ’Εν ταΐς έπιστολαις ταύταις έξαίρεται ή
σημασία καί ή αξία τής περί τον Ρωμανόν φιλολογικής έργασίας, δι’ ής
παρέχεται σαφής είκών τής λειτουργικής ποιήσεως τής ’Ανατολικής ’Εκκλη
σίας καί είδικώς τής ποιήσεως τού Ρωμανού. Ή κριτική έκδοσις τών ρωμα
νικών ύμνων περιποιεΐ τιμήν εις τον καθηγητήν καί τούς συνεργάτας τοϋ
Φροντιστηρίου, προσφέρει χαράν εις τήν Εκκλησίαν καί προσφέρει μέγα
έπιστημονικόν δφελος είς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν καί τήν θεολογικήν
’Επιστήμην. Έν τφ τόμφ τούτφ συνεργάζονται οί εξής κατ’ αλφαβητικήν
σειράν φιλόλογοι καί καθηγηταί, τινές μεν έν Έλλάδι, τινές δέ έν τφ Έξω-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
05/12/2020 02:20:13 EET - 3.239.45.252

