
Η «ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΙΣ»
ΚΑΙ Ο ΣΥΜΕΩΝ Ο ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

Ή υπό τοΰ Στεφάνου Έφεσίου κατά τον <χ" η Ζ' αιώνα συνταχθεισα 
«Κανονική σύνοψις» περιέχουσα εν επιτομή τούς κανόνας των συνόδων ύπέ- 
στη μεταγενεστέρως νέαν διασκευήν, προστεθέντων τών υπό τών εν τφ 
μεταξύ συγκροτηθεισών συνόδων εκδοθέντων κανόνων, όφειλομένην, κατά την 
μαρτυρίαν τών χειρογράφου, εις τι να Συμεών μάγιστρον και λογοθέτην1. 

Δεδομένου δτι ή διασκευή αύτη συνετάχθη μετά τό έτος 691, καθ’ δ συν- 
εκροτήθη ή εν Τρούλλω Πενθέκτη σύνοδος, ής τούς κανόνας περιέλαβεν, ίσως 
δέ καί μετά τό 861, άφ’ οΰ εις τινα χειρόγραφα άπαντώσι καί τής συνόδου 
ταύτης οί κανόνες, πάντως δμως προ τοΰ ΙΒ' αϊώνος, δτε άπετέλεσε τήν 
βάσιν εις τό ερμηνευτικόν υπόμνημα τοΰ ’Αλεξίου Άριστηνοϋ, ό συντάκτης 
της δυνατόν νά είναι τό αυτό πρόσωπον μέ τον υπό τό επίθετου Μεταφρά- 
στης γνωστόν ιστορικόν καί άγιογράφον, ού ή ακμή συμπίπτει μέ τό δεύτε
ρον ήμισυ τοΰ I' αίώνος1 2,3. ’Αμέσους δμως αποδείξεις διά τήν ταύτισιν 
αυτών δεν κατώρθωσα νά εύρω.

1 Βλ. περί τής Κανονικής συνόψειος έν γένει, τών χειρογράφων καί τών εκδό
σεων αυτής Κ. Β. Zacharia von Lingenthal, Die Synopsis canonum. 
Ein Beitrag zur Geschichte der Quel leu des kauonischen Reclits der griechi- 
schen Kirche έν Sitzungsberichte der koniglich preussischen Akademie der Wis- 
senschaften zu Berlin, Jahrgang 1887 a. 1147 - 1163, Μ. Κρασνοζέν, Σύνοψις 
κανόνων καί ιστορία τής αρχής αυτής έν Βυζαντινών Χρονικών τόμ. 17 (1910) σ. 224 - 
246 (ρωσ.)' πρβλ. τοΰ αυτοί, Σχόλια ’Αλεξίου τοΰ Άριστηνοϋ είς τήν Κανονικήν 
σΰνοψιν αυτόθι τόμ. 20 (1913) σ. 189-207 (ρωσ.).

2 'Ο Zacharia δέν θίγει τό ζήτημα περί τής ταυτότητος τοΰ συντάκτου τής 
διασκευής πρός τόν Μεταφράστην, έν φ ό Μ. Κρασνοζέν, Σύνοψις κανόνων κλπ. 
σ. 229 σημ. 1 τήν δέχεται άνευ συζητήσεως.

8 Περί Συμεών τοΰ μεταφράστου καί τοΰ χρόνου τής ακμής του βλ. τήν κατά 
τάς τελευταίας δεκαετηρίδας άναπτυχθεΐσαν πλουσίαν σχετικώς βιβλιογραφίαν παρά 
V. Laurent άρθρ. Symeon Logothetes έν Eexikon fiir Theologie und Kirche’ 
τόμ. IX, Freiburg i. Br. 1937 στ. 564 - 565 καί A. Ehrhard, Liberlieferung 
und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der griechi- 
schen Kirche τόμ. II, Leipzig 1938 σ. 306 έπ. ένθα καί περί τής άποτυχούσης προσ
πάθειας τοΰ πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Συμεών Λογο
θέτης 6 Μεταφράστης. Χρόνος τής ακμής καί τά ποιητικά αύτοΰ έργα, Έπετηρίς
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Ζήτημα περαιτέρω γεννάται περί τής σχέσεως τοϋ εν νεαραΐς τών αύτο- 
κρατόρων Ρωμανού Β' (959 - 963) και Νικηφόρου Β' Φωκά (963 - 969)1 
άναφερομένου Συμεών πατρικίου καί πρωτοασηκρήτου και τοϋ έν ΓΙείρρ 
ΞΔ' 1 Συμεών μαγίστρου καί λογοθέτου πρός τε άλλήλους καί προς τον 
Μεταφραστήν, ενδεχομένως δε καί τον διασκευαστήν τής Κανονικής συν- 
όψεως, εάν θεωρηθή ταυτιστέος μέ τον τελευταίου τούτον* 1 * 3. Δυνατήν καί εν τινι 
μέτριρ πιθανήν θεωρώ την ταΰτισιν τού Μεταφράστου μέ τον Συμεών τών 
νεαρών, μολονότι οΰτος φέρει τον τίτλον τού πατρικίου καί τό αξίωμα τοϋ 
πρωτοασηκρήτου, έν ω ό πρώτος τον άνώτερον τού μαγίστρου καί λογοθέτου, 
διότι ή προαγωγή του εις τούτον δυνατόν να έπήλθε μεταγενεστέρως. Γνωρί- 
ζομεν έξ άλλου δ'τι ακριβώς κατά τον χρόνον τούτον (έβδομη δεκαετία τοϋ Γ 
αΐώνος) ό Συμεών Μεταφραστής κατεΐχεν άνωτάτην διοικητικήν θέσιν3, ήτις 
θά ήδύνατο νά είναι ή τού πρωτοασηκρήτου.

Ούτε ή ταύτισις τού Συμεών τών νεαρών πρός τον όμιόνυμον τής 
Πείρας προσκρούει, παρά τήν αντίθετον γνώμην τοϋ Zaeharia, εις άνυπερ- 
βλήτους δυσχερείας. Κατά τον συγγραφέα τούτον4 αυται συνίστανται είς δύο 
τινά" πρώτον εις τό γεγονός δ'τι ό Ευστάθιος Ρωμαίος, περί οϋ είναι γνω
στόν δ'τι άπέθανε μετά τό 1025, παρίσταται κατά τήν Πείραν συνεδριάζουν 
ως δικαστής μετά τού μαγίστρου καί λογοθέτου Συμεών, δπερ χρονικώς δεν 
συμβιβάζεται πρός τήν εκδοχήν δτι δ τελευταίος οΰτος είναι δ αυτός μέ τον 
επί Ρωμανού Β' καί Νικηφόρου Φωκά άνώτερον υπάλληλον' καί δεύτερον 
εις τήν παρατήρησιν δτι ό Συμεών τών νεαρών φέρει ήδη τον τίτλον τού 
πατρικίου, δστις κατά τον Zaeharia είναι ανώτερος τοϋ τού μαγίστρου, 
ΰφ= δν εμφανίζεται ό μετά τοϋ Ευσταθίου συνεδριάζων καί, ώς εύνόητον, 
δεν νοείται υποβιβασμός από ανώτερου εις κατώτερον τίτλον.

Άλλ’ ή επιχειρηματολογία αυτή δέν μοΰ φαίνεται απροσμάχητος. Ό 
Συμεών Μεταφράστης, δστις είτε ταυτίζεται μέ τον δμοδνυμον τών νεαρών 
είτε δχι, παρίσταται έν πλήρει δράσει ώς ανώτερος διοικητικός υπάλληλος

τής 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών τόμ. 8 (1931) σ. 47 - 65 καί Ό χρόνος της ακμής 
Συμεών τοϋ Μεταφράστου αυτόθι τόμ. 10 (1933) σ. 26 - 38 όπως μετάθεση αυτόν είς 
τόν ΙΑ' αιώνα. Είς τά ενταύθα παραπεμπόμενα έργα νά προστεθη νϋν Η. Ζi11 i π- 
ουε, Zur stilistischen Umarbeitungstechnik des Symeon Metaphrastes έν Byz. 
Zeitschrift τόμ. 38 (1938) σ. 333 - 350.

1 K. E. Zaeharia v. Lingenthal, Jus Graeco - romanum, Pars III,
Eipsiae 1857 Coll. Ill, Nov. 17, 19 καί 20.

3 Οΰτε ό Zaeharia ούτε οί μέ τόν Συμεών Μεταφραστήν ώς Ιστορικόν καί 
άγιογράφον άσχοληθέντες ήρεύνησαν, καθ’ όσον βλέπω, τήν ένδεχομένην σχέσιν τών 
έν τώ κειμένφ μνημονευόμενων πηγών πρός τόν βυζαντινόν τούτον συγγραφέα.

3 F. D[olger| έν Byz. Zeitschrift τόμ. 34 (1934) σ. 401-402.
4 Κ. Ε. Zaeharia, Die Synopsis canonum κλπ. σ. 1154- 1155.
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κατά την εβδόμην δεκαετίαν τοϋ Γ αίώνος1, εύρίσκεται ακόμη εν ζωή επί 
τής πατριαρχείας τοϋ Νικολάου Β' Χρυσοβέργη (984 - 995)1 2 * καί ίσως μέχρι 
τών τελευταίων ετών τοϋ Γ αίώνος8. Ό Ευστάθιος Ρωμαίος πάλιν άπέθανε 
μεν μετά τό 1025, άλλ’ οϋχί πολύ μετά τό έτος τούτο, καθ’ δσον κατά τον 
χρόνον τής συντάξεως τής Πείρας, συμπίπτοντα μέ τά αμέσως έπακολουθή- 
σαντα τον θάνατον τού Ρωμανού Γ' ’Αργυρού (1028 - 1034) έτη, δεν εύρί- 
σκετο πλέον εν ζωή4 5. Κατά ταϋτα, ούδέν κωλύει νά τοποθετήσωμεν την δικα
στικήν συνεδρίασιν, περί ής ό λόγος εν Πείρφ ΞΔ' 1, εις μίαν έκ τών τελευ
ταίων δεκαετηρίδων τοϋ I' αίώνος, οπότε ό μέν Συμεών εύρίσκετο έτι εν 
ζωή, ό δέ Ευστάθιος ήτο ακόμη εις νεαράν ηλικίαν καί εις την αρχήν τού 
δικαστικού του σταδίου6 *. Ή άλλη δέ άντίρρησις τοϋ Zacharia στηρίζεται 
προφανώς επί ψευδούς προϋποθέσεως, διότι ό τίτλος τού πατρικίου δεν είναι 
κατά τήν περίοδον τούτην ανώτερος τού τού μαγίστρου αλλά κατώτερος6. 
"Οθεν ούδεμία δυσκολία ύφίσταται διά νά δεχθώμεν δτι ό Συμεών, πατρί
κιος έτι ών κατά τήν εβδόμην δεκαετίαν τοϋ Γ αίώνος, προήχθη μετά ταϋτα 
εις μάγιστρον.

ΑΝΑΣΤ. II. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

1 Βλ. τήν ανωτέρω (σ. 156 σημ. Β) παραπομπήν.
2 Κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ άραβος χρονογράφου Jahja al - Antaki έν Biblio

theca hagiographica graeca2, Bruxelles 1909 σ. 271’ πρβλ. A. Ehrhard 
ενθ’ άνωτ. σ. 308.

9 M. Jugie, Sur la vie et les procedes litteraires de Symeon Meta- 
phraste έν Ijchos d’Orient τόμ. 22 (1923) σ. 5-10' πρβλ. A. Ehrhard ένθ’’ ά
νωτ. σ. 309.

‘Zacharia v. Lingenthal έν Kritische Jahrbucher fiir deutsche 
Rechtswissenschaft τόμ. 11 (1847) σ. 605' τοΰ αΰτοΰ, Jus Grffico - romanum, 
Pars I, Lipsiae 1856 σ. Ill-IV' C. W. E. Heim bach, Griechisch - romisches 
Recht im Mittelalter und in der Neuzeit έν Griechenland... Separatausgabe 
aus der Allgemeinen Encyklopadie der Wissenschaften und Kiinste von Ersch 
und Gruber τόμ. VII, Leipzig 1870 σ. 387 καί 424 - 425.

5 Άμφότερα μαρτυροΰνται ρητώς έν τή Πείρα loc. cit : άντιστήναι δε... τον
πατρίκιον (sc. τον Ευστάθιον Ρωμαΐον) τότε λιτόν κριτήν οντα... είπόντος τότε Συμεωνος
τοΰ μαγίοτρου και λογη&ετον (παρήν γάρ κακεϊνος) ώς δικαίως λέγει [ό] νέος Ενοιάδιος.

8 Κλητορολόγιον τοϋ Φιλόθεου σ. 710-711 (κατά τήν άρίθμησιν τής έκδόσεως 
τής Βόννης). ΙΙρβλ. J. Β. Bury, The imperial administrative system in the 
ninth century, London 1911 σ. 22.
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