
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ 
ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ

Εις την λΰσιν τοΰ προβλήματος «πότε ήκμασε Συμεών ό Μεταφρα
στής» τοΰ άπασχολήσαντος επιφανείς Βυζαντινολόγους, συνεισέφερον ολίγα 
τινά δημοσιεΰσας προσφάτως εν τή Έπετηρίδι τής Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών (τ. Η' σ. 47 - 65) σχετικήν μικράν μελέτην, διά τής οποίας άπεπει- 
ράθην νά αποδείξω, έν άντιθέσει προς τούς άλλως ψρονοΰντας, οτι ούτος 
ήκμασε κατά τον ια' αιώνα. Τό σοβαρώτερον καί ίσχυρότερον επιχείρημά 
μου ήν ή προσαγωγή μαρτυρίας αρχαίου Παρισινού Κωδικός (ύπ’ άριθ. 13 
φ. 381“) έν φ κανών τις εις τον Πρόδρομον φέρει τήν επιγραφήν «ποίημα 
τοΰ Λογοθέτου Συμεών ως έκ προσώπου τοΰ βασιλέως κυροΰ Μιχαήλ τοΰ 
Δοΰκα». Ή μαρτυρία αυτή τοΰ Παρισινού Κώδικος, ή μόνη φέρουσα ευθύ 
είς λΰσιν τοΰ ζητουμένου, έχρησίμευσεν ως οδηγός καί βάσις, έφ’ ής έστηρί- 
χθησαν καί αί λοιπαί αποδείξεις εμμέσως ταΰτην έμπεδοΰσαι· αλλά τήν βάσιν 
ταΰτην, παρ’ δλην αυτής τήν ασφάλειαν, έπεζήτησα νά στηρίξω άσφαλέστε- 
ρον καί, εί δυνατόν, διά τής φωνής καί μαρτυρίας αυτού τοΰ Μεταφραστοΰ 
έκ τών ανεκδότων αύτοΰ έπιστολών τών σφζομένων έν τφ Λαριωτικφ κώδικι 
(Ω 126 φ. 113“) τών οποίων μόνον τάς έπιγραφάς έγνώριζον καί παρέθεσα 
έν τή ανωτέρω μνησθείση μελέτη μου (σ. 51-53).

Αί μέχρι τοΰδε γνωσταί τοΰ Συμεών έπιστολαί αί δημοσιευθεΐσαι υπό 
Άλλατίου (De Simeonibus) καί άνατυπωθεϊσαι υπό τοΰ Migne (τ. 114,227) 
ούδέν είς ένίσχυσιν τών έξενεχθεισών γνωμών συνεισέφερον. Αί ύπολειπόμε- 
ναι άγνωστοι, αί καί πλειότεραι καί σπουδαιότεροι, ήλπισα δτι θά παρεϊχόν 
τι νεώτερον προς ένίσχυσιν τών έπιχειρημάτων τών διαφόρων παρατάξεων, 
ινα λυθή έπί τέλους όριστικώς τό σοβαρόν αληθώς τούτο ζήτημα. Άπετάθην 
προς τον γνωστόν λόγιον καί φιλόπονον προϊστάμενον τής Λαύρας Σπυρί
δωνα, τον ιατρόν, παρακαλών νά μοί φωτογραφήση τά έν τφ Λαυριωτικώ 
Κώδικι σφζόμενα πολύτιμα λείψανα τής μούσης τοΰ Συμεών, αλλά δυστυχώς 
διά τε τήν φθοράν τοΰ Κώδικος καί τήν ατέλειαν τής φωτογραφικής μηχανής 
τά σταλέντα μοι φωτογραφικά αποτυπώματα ήσαν σκοτεινά καί δυσανάγνω
στα' έδέησεν δθεν νά άντιγραφώσιν ύπό τοΰ αύτοΰ άκαταπονήτου Σπυρίδω
νος καί νά μοί άποσταλώσι τά ποθούμενα. Ή έπισταμένη μελέτη τών μέχρι 
τοΰδε αγνώστων μνημείων τοΰ Συμεών, ήτοι τών έπιστολών αύτοΰ είς διά
φορα τής έποχής του πρόσωπα, έδικαίωσε τάς έλπίδας, διότι έν αύταϊς γίνεται
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σαφής μνεία ιστορικών γνωστών γεγονότων αναγόμενων εις τήν εποχήν 
αύτοΰ και μεμαρτυρημενών υπό τών Βυζαντινών χρονογράφων.

Ή δημοσίευσις δθεν τών πολυτίμων τούτων μνημείων Ιπιβάλλεται, ΐνα 
λάβη γνώσιν τοϋ συνόλου τών περιεχομένων ό Ιπιστημονικός κόσμος κα'ι 
κατασφαλισθή διά τών νέων στοιχείων ό χρόνος τής ακμής τού Μεταφρα
στοΰ. Ή σπουδαιότης τούτων καθίσταται έτι μάλλον καταφανής, καθ’ δσον 
όμιλε! αυτός ουτος ό Συμεών καί τάς μαρτυρίας λαμβάνομεν έκ τοϋ στόμα
τος αυτού, μή έπιδεχομένας άντίρρησιν, ώς έκ τής συντομωτάτης περιλήψεως 
τών εν λόγφ Ιπιστολών δειχθήσεταί.

Έκ τής πρώτης επιστολής (άριθ. 1) μανθάνομεν δτι νέος τήν ηλικίαν, 
ως δημόσιος υπάλληλος, είχε τήν επί τών πτωχών Ιπιστασίαν καί μέριμναν 
υπέρ τών οποίων έξαιτεΐται παρ’ άνωτέρου υπαλλήλου τοϋ κράτους ευθηνο- 
τέραν τήν εις αυτούς πώλησιν τών χρειωδών.

Ή δευτέρα επιστολή (άριθ. 2) είναι ή σπουδαιοτάτη πασών διά τήν έν 
αυτή μνείαν τής εισβολής τοϋ γνωστού άρχηγοΰ τών Τούρκων Χαμβδάν έπα- 
πειλοϋντος νά είσβάλη εις τό Βυζαντινόν κράτος. Γράφει αποτεινόμενος εϊς 
τούς μοναχούς τοΰ Όλύμπου, τοϋ Κυμηνά, τοϋ Λάτρους καί τοϋ ’Άθω καί 
παρορμά αυτούς εις εύχάς καί δεήσεις προς τον Θεόν καί παρακαλεΐ, ΐνα 
έκτενέστερον δεηθώσι «διά τό νΰν επί θύραις είναι τήν τοΰ πονηρού καί 
άθέου Χαμβδά έξέλευσιν καί επειδή μέλλουσι, Θεού συμμαχία, τά στρατεύ
ματα ημών προς αυτόν άγωνίσασθαι». Ό Συμεών όμιλεΐ ενταύθα περί δευ- 
τέρας έπιθέσεως τών Τούρκων υπό τήν αρχηγίαν τοϋ Χαμβδάν «επεί αύ 
πεπληροφορή μέθα νϋν επί θύραις είναι τήν τοΰ πολ’ηροΰ καί άθέου 
Χαμβδά έξέλευσιν» περί τής οποίας ό Κεδρηνός (Migne, 122, 65) παρέχει 
πολυτίμους πληροφορίας. Κατ’ αυτόν ό Χαμβδάν δύο άνέλαβεν έπιθέσεις 
κατά τοΰ βασιλείου κράτους. Κατά τήν πρώτην έπέτυχε, καίτοι ήττηθείς, νά 
συλλάβη αιχμάλωτον, μεταξύ καί ά'λλων, καί τον υιόν τοϋ Μαγίστρου καί 
δομεστίκου τών Σχολών τής ’Ανατολής Βάρδα Φωκά, Κωνσταντίνον, τόν 
όποιον άπήγαγεν εις Χαλέπιον καί προέτρεπε ν’ άπαρνηθή τήν πάτριον θρη
σκείαν διά δέ τήν άρνησιν αυτού διά φαρμάκων διέφθειρε. Τούτο μαθών ό 
πατήρ αυτού Βάρδας Φωκάς, καί άντεκδικούμενος, έφόνευσε πάντας τούς συγ
γενείς τοϋ Χαμβδάν. Τά γεγονότα ταϋτα λαμβάνουσι χώραν έπί τής βασι
λείας Κωνσταντίνου τοΰ Η' (1025-1028). Βαρέως δέ φέρων τήν τών συγ
γενών αυτού σφαγήν ό Χαμβδάν, ήτοιμάζετο διά στρατού ισχυρού νά έπιτεθή 
καί πάλιν κατά τοΰ Βυζαντινού κράτους, παρά τάς περί ειρήνης διαπραγμα
τεύσεις τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου άποστείλαντος έπί τούτφ προς τόν 
Χαμβδάν Νικήταν πατρίκιον τόν Χαλκούτζην. «Καί παρά τούτο, λέγει ό 
Κεδρηνός, (σ. 65) ό τό άλλάγιον πεμφθείς ποιήσασθαι Παύλος μάγιστρος ό 
Μονομάχος άπρακτος ύπέστρεψεν άσχέτω δέ περιωδυνία ληφθείς ό Χαμβδάν 
διά τούς αυτού συγγενείς έκστρατεύει κατά Ρωμαίων άγων μετ’ αυτού καί
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τον παρά βασιλέως πεμφθέντα εις αυτόν πρεσβευτήν περ'ι ειρήνης Νικήταν 
πατρίκιον τόν Χαλκοΰτζην και πολλούς αγαθούς άνδρας των άνδρειοτέρων 
και γενναίων Ρωμαίων έζώγρησε». Ότε ή τοιαύτη προετοιμασία τής νέας 
εισβολής τοϋ Χαμβδάν εγένετο γνωστή εις τήν βασιλεύουσαν, τότε γράφει ό 
Συμεών εις τούς έν λόγφ μοναχούς των ανωτέρω όνομασθέντων ησυχαστη
ρίων και παρακαλεϊ νά δεηθώσι τοΰ Θεοΰ «μή παρόψεσθαι τόν λαόν αυτού 
μηδέ δούναι αφορμήν τοΐς άθέοις.,.τό ύπεράγιον αυτού βλασφημεΐσθαι 
δ'νομα, αλλά μνησδήναι των οίκτιρμών αυτού...και ένισχύσαι τόν κλήρον 
αυτού δπως κάκεΐνος ένδοξασθή πάλιν έν τή θεομάχφ ψυχή καί όμοζήλφ 
τοΰ Φαραώ» (έπιστ. 2). Και πράγματι, κατά τάς διαδόσεις, είσέβαλεν είς τό 
Βυζαντινόν κράτος ό Χαμβδάν μετά στρατού ισχυρού, και κατ’ αυτού άπε- 
στάλη ό στρατηγός Βάρδας Φωκάς, δστις και κατετρόπωσαν αυτόν. Τά 
πράγματα είναι σαφέστατα κα'ι ούδεμίαν επιδέχονται άντίρρησιν και αμφι
βολίαν. Ό Χαμβδάν εισβάλλει εις τό κράτος επί τής βασιλείας Κωνσταντί
νου τοΰ Η' κατά τό πρώτον τέταρτον τού ενδεκάτου αίώνος καί ό Μεταφρα
στής, νεαρός ε'τι υπάλληλος, κατά βασιλικήν ίσως προσταγήν, γράφει είς τούς 
μοναχούς ύποκινών αυτούς είς δεήσεις προς καταστροφήν τού Χαμβδάν.

Άλλ’ αί πολεμικαί ειδήσεις τοΰ Συμεών δεν περιορίζονται είς τούτο 
και μόνον τό γεγονός. Έξ άλλης αυτού επιστολής (άριθ. 4) πληροφορού- 
μεθα δτι ό Βυζαντινός στόλος έξέπλευσεν είς Καλάβριαν εναντίον καί πάλιν 
τών απίστων, ϊνα άγωνισθή κατ’ αυτών, παρακαλεϊ δέ καί έν τή περιστάσει 
ταύτη τούς ανωτέρω μοναχούς νά ένώσωσι τάς δεήσεις αυτών υπέρ σωτη
ρίας τών χριστιανών, ϊνα ό Κύριος «έξαποστείλη βοήθειαν έξ αγίου καί 
ένισχύση καί κραταίωση αυτούς κατά τών άθετησάντων αυτόν καί παύση καί 
γλώσσαν βλάσφημον κατ’ αύτοΰ κινουμένην καί χείρα ύπερήφανον καθ’ημών 
διεγειρομένην». “Ωστε εχομεν καί δεύτερον ιστορικόν γεγονός, τήν κατά τής 
Σικελίας έκστρατείαν τών Βυζαντινών, καθ’ ήν, κατά τάς πληροφορίας τού 
Μεταφραστού, άπεστάλη είς Καλάβριαν ό θεοφύλακτος στόλος. Γνωστόν δέ 
έκ τής ιστορίας δτι κατά τό 1038 έπί τής βασιλείας Μιχαήλ τοΰ Παφλαγό- 
νος (1034-1041) έ'φθασεν είς Καλάβριαν ό περιφανής στρατηγός Γεώργιος 
Μανιάκης, ϊνα έλευθερώση τήν νήσον κατεχομένην υπό τών ’Αράβων*. Ούτος 
περισυλλέξας καί τά στρατεύματα τής Άπουλίας καί Καλαβρίας διεπέρασεν 
εις Σικελίαν καί πεισματώδη συνάψας μάχην κατετρόπωσε τούς ’Άραβας καί 
ανέκτησε σχεδόν άπασαν τήν νήσον1 2.

Έν τή ανωτέρω έπιστολή προτρέπει ό Συμεών τούς έν Όλύμπω μονα

1 Προγενεστέρων έκστρατείαν κατά Σικελίας κατά τό πρώτον έτος τής βασιλείας 
Νικηφόρου Φωκά (963 - 969) αναφέρει ό Κεδρηνός ένθ’ άνωτ. σ. 88.

2 νΙδ. Παπαρρηγοπούλου, ‘Ιστορ. Έλλην. Έθνους τ. Δ’ σ. 281 - 2 (έκδ. Καρο- 
λίδου 1903).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:01 EEST - 34.211.113.242



Ό χρόνος τής ακμής Συμεών τοϋ Μεταφραστοΰ. 29

χούς νά προσλάβωσι συνεπίκουρον εις τάς προς Θεόν εΰχάς αυτών κα'ι 
δεήσεις καί τον πνευματικόν πατέρα Δερμοκαΐτην 1.

Ώς καί εν τη προγενεστέρμ μου μελέτη περί Συμεών τοϋ Μεταφραστοΰ 
έση μείωσα (σ. 53 σημ. 3) γνωστός τοϋ Όλυμπου μοναχός υπό τό αυτό έπί- 
θετον ενάρετος καί άγιος έζη κατά τούς χρόνους Ρωμανού τοϋ Λεκαπηνοϋ, 
δστις μετά τήν από τοϋ θρόνου άπομάκρυνσιν (945 - 948) υπό τοϋ συνειδό- 
τος ελεγχόμενος έγραψεν αΰτφ έξομολογούμενος τάς αμαρτίας του καί έπι- 
ζητών τήν τούτων άφεσιν. ’Αλλά, πλήν τούτου τοϋ Δερμοκαΐτου, έ'χομεν καί 
έτερον ά'γνωστον μοναχόν τοϋ Όλυμπου, τον πρότερον στρατηγόν καί εΐτα 
μοναχόν γενόμενον, προς δν διεσώθη επιστολή τοϋ Συμεών (άριθ. 3) διά 
τής οποίας παρακαλεΐ αυτόν νά έκθέση εις αυτόν «τάς συνήθειας, ας εκ των 
αυτών θεμάτων έν οίς έστρατήγησεν άνελάμβανε καί προς τήν βασιλείαν 
έκπέμψαι ΐνα τοΐς νΰν στρατηγοϋσι καί πολεμίων μέν κρατεϊν άγωνιζομένοις, 
αίσχροκερδίας δέ ήττάσθαι μή αίσχυνομένοις, τύπος αύτοΐς γένωνται καί 
κανών». Ότι ό μοναχός Δερμοκαΐτης ήν πρότερον στρατηγός σαφώς τοΰτο 
δείκνυται εκ τής έν λόγφ επιστολής· αλλά τίς οΰτος άγνωστον δτι δέν δύνα- 
ται νά συνταυτισθή μέ τόν γνωστόν στρατηγόν Μιχαήλ τον Δερμοκαΐτην 
είναι προφανές, άφοΰ οΰτος μέχρι τοϋ 1040 διετέλει έ'τι έν ένεργεία στρατη
γός εΐς άντικατάστασιν τοϋ παυθέντος Βασιλείου Συναδηνοϋ διορισθείς, ΐνα 
πολεμήση κατά τοϋ βασιλέως τών Βουλγάρων Πέτρου τοϋ Δελεάνου 2.

Κατά τά ανωτέρω δθεν έκτεθέντα Συμεών ό Μεταφραστής έγεννήθη 
περί τάς άρχάς τής ένδεκάτης έκατονταετηρίδος καί παρέτεινε τό ζήν, ΰπερ- 
βάς τό εβδομηκοστόν έτος τής ηλικίας, μέχρι τής βασιλείας Μιχαήλ τοϋ 
Δούκα (1071-1078) οπότε καί άπέθανεν έγκωμιασθείς υπό τοϋ Ψελλοΰ 
(1079). Εις ένίσχυσιν τών ανωτέρω θά εΐχομεν συνεπίκουρον καί τήν έν 
τή έκτη έπιστολή μνείαν τοϋ από Σακελλαρίου εις τήν μητρόπολιν Λαοδι- 
κείας προαχθέντος Πέτρου, αν οΰτος έκ τών έπισκοπικών καταλόγων έτύγ- 
χανε γνωστός. Τήν έκλογήν τοϋ φίλου αΰτοϋ Πέτρου καθιστά γνωστήν ό 
Συμεών εις τόν μητροπολίτην Σμύρνης Νικήταν καί προτρέπει αυτόν νά 
εΰαγγελισθή ταύτην εις τήν εκκλησίαν Λαοδικείας. Μετά τοϋ Πέτρου τούτου 
διετήρησε καί μετά τήν έκλογήν αΰτοϋ εΐς μητροπολίτην Λαοδικείας φιλικήν 
αλληλογραφίαν ό Μεταφραστής, ώς μαρτυροΰσιν αί τρεις προς αυτόν απευθυνό
μενοι έπιστολαί του, έν μια τών οποίων οΰτωσί έκφράζεται περί τοϋ Πέτρου. 
«Έδεξάμην τήν καλήν έκείνην καί ήδίστην έπιστολήν, εναργή τφ δντι χαρα
κτήρα τής αγαθής σου καί γλυκείας ψυχής- καί γάρ φέρων αυτή ένέθηκας 
ήθος τε σώφρον καί ήμερότητα καί μελιχρόν πνεύμα καί τήν από τών χει- 
λέων ρέουσαν ηδονήν- καί μοι έδόκεις δι” αυτής όμιλεΐν ώσπερ έθους έχεις,

1 Βλ. τά σημειωθεντα ύπό Αιμιλίας Ζολώτα περί Δερμοκαϊτών, έν ’Αθήνας 
22.146 εξ.

2 Παπαρρηγοπούλου, Ένθ’ άνωτ. σ. 285.
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μάλα κοσμίως παραμιγνύων κόσμφ τάς χάριτας». Έκ τούτων καί εξ δσων 
έν συνεχείφ γράφει, φαίνεται δτι ό Πέτρος ήν εκ τών εύπαιδεύτων ιεραρχών 
τής εποχής του άπολαΰων τής εύνοιας καί έκτιμήσεως τοΰ πανίσχυρου Μετα- 
φραστοΰ καί τό πρώτον ήδη γνωριζόμενος.

Έκ τών λοιπών έπιστυλών τοΰ Συμεών (άριθ. 8 -16) τών άπολυθει- 
σών ως από μέρους τοΰ βασιλέως εις μητροπολίτας, πνευματικούς πατέρας, 
συγκλητικούς καί στρατηγούς, μανθάνομεν βασιλικήν τινα συνήθειαν, απο
στολής άρτου καί οίνου εις πρόσωπα τής εύνοιας του.

Τάς επιστολάς ταύτας, τάς μέχρι τοΰδε άγνωστους, καί διά την γλαφυ- 
ρότητα αυτών καί διά τάς πολυτίμους έν αύταΐς ειδήσεις δημοσιεύομεν 
ενταύθα βέβαιοι δντες δτι σημαντικήν παρέχομεν συμβολήν εις τά άφορώντα 
τον Μεταφραστήν καί τήν εποχήν αύτοΰ.

Έηιοτολάί

Συμεών Μαγίστρου καί Λογοθέτου.

1.
(’Ανεπίγραφο ς)

’Αλλά σύ μέν, τιμία μοι καί θεοφιλέστατη ψυχή, ζήλφ τφ περί τούς 
πένητας διαφλεγόμενος καί ρύεσθαι τε βουλόμενος από τών διαρπαξάντων 
αυτούς γνωρίσεις ήμΐν διά φίλης σου καί γλυκείας γραφής τά παρά τών καί 
Θεού καί ημών τής εντολής άφισταμένων παλαμώμενα κατ’ αυτών πλήν καί 

ο ήμΐν πολυπραγμονοΰσι ταΰτα καί Ι'ργον ου μικρόν τιθεμένοις ούχ ούτως 
ήκουσται τά περί τοΰ βρομίου, άλλ’ εύωνότερόν τι διαπιπράσκεσθαυ καί γάρ 
αυτός εκείνος δ τοΰ δρόμου λογοθέτης ήμΐν ειπεν επί τών λ τοΰτο πιπρά- 
σκεσθαΐ' ημείς δε τοιαΰτας αμφιβολίας καταλιπόντες καί τοΰ ασφαλούς γενό- 
μενοι διωρισάμεθα τεθεΐναι έν τφ τοΰ κτηματικού έντάλματι έξωνήσασθαι 

10 τοΰτο καθώς έπί τοΰ τόπου πιπράσκεται. αυτός δε τό έμόν πολυτιμότατου 
κτήμα σώζοιό μου παρά Θεού καί σώζοις τούς έμούς πένητας από τών βλά- 
πτειν καί άδικεΐν αυτούς μή εύλαβουμένων.

2.

ΕΙς τόν ’Όλυμπον είς τον Κυ[μίναν] 

εις τό Λάτρος και ε’ις τόν ’Άϋ·ω.

15 Οίδα κόπων ύμΐν καί αγώνων γινόμενος πρόξενος, πατέρες μοι τιμιώ- 
τατοι, συνεχώς γραφών καί παρορμών υμάς είς εύχάς καί δεήσεις τάς προς 
τόν Κύριον άλλ’ έπεί ό κόπος ούτος υπέρ τής τών Χριστιανών έστι σωτηρίας, 
πέπεισμαι μή άκούσιον είναι, αν καί μεθ’ ηδονής παρ’ υμών γίνεται. Έπεί 
αύ πεπληροφορήμεθα νΰν έπί θύραις είναι τήν τοΰ πονηρού καί άθέου
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Χαμβδά έξέλευσιν καί μέλλουσι, Θεού συμμαχία, τά στρατεύματα ημών προς 
αυτόν άγωνίσασθαι, παρακαλοΰμεν την υμών εΰλάβειαν έκτενέστερον προς 
τον Θεόν τάς ύμετέρας όσιας ΰψώσαι χεϊρας και δεηθήτε τής αυτού άγαθό- 
τητος μη περιόψεσθαι τόν λαόν αυτού μηδέ δούναι αφορμήν τοΐς άθέοις διά 
τάς ήμών αμαρτίας τό ΰπεράγιον αυτού βλασφημεΐσθαι όνομα, αλλά μνη- 
σθήναι τών οίκτιρμών αυτού ότι απ’ αίώνός είσι καί ένισχύσαι τον κλήρον 
αυτού, όπως κάκεΐνος ένδοξασθή πάλιν έν τή θεομάχφ ψυχή και όμοζήλφ τού 
Φαραώ, καί ημείς ρίσωμεν τό επινίκιόν τε και ευχαριστήριον ασμα τώ ές αεί 
δεδοξασμένφ αυτού δνόματι. όμως καί προς τόν άγιώτατον καί θεοφιλέστατον 
μητροπολίτην Κυζίκου γράφομεν ινα κάκεΐνος προτρέψη ΰμΐν εις τάς υπέρ 
χριστιανών θεοπειθεΐς εύχάς υμών καί δεήσεις.

3.
Είς τόν Δερμοκαΐτην.

Επειδή περ τήν σήν εΰλάβειαν έπιστάμεθα μη μόνον έν τή μοναχική 
διαλάμψαι καταστάσει, αλλά καί έν τή κοσμική οΰχ ήττον έπιπρέψαι διαγωγή, 
βουλόμεθα έν όσοις αν θέμασιν έστρατήγησας ακριβώς έκθέσθαι τάς συνήθεις, 
ας έκ τών αυτών θεμάτων άνελάβου καί προς τήν βασιλείαν ήμών έκπέμψαι, 
ΐνα τοΐς νύν στρατηγοΰσι καί πολεμίων μέν κρατεΐν άγωνιζομένοις, αισχρο
κέρδειας δε ήττάσθαι μή αίσχυνομένοις, τύπος αΰτοΐς γένωνται καί κανών. 
Καί ώσπερ τοΐς κατά τό μοναχικόν άμαρτανομένοις υπάρχεις θεραπευτής οΰτω 
καί τοΐς κατά τό πολιτικόν σφαλλόμενου; γένη διορθωτής. Σπουδασάτω οΰν 
ή σή αρετή καί τούτο κατά θέλησιν ήμετέραν γενέσθαι καί προς ημάς 
έξαποσταλήναι.

4.
ΕΙς τόν Όλνμηον είς τόν Κυ[μίναν] 

είς τό Δάτρος και είς τόν "Α&οο.

Επειδή περ τοΐς τοΰ Χριστού άρνηταΐς καί τό τοΐς ειρήνης αγαθόν 
τέλεον έξαρνήσασθαι καί προς μάχην όπλιζομένοις ό θεοφύλακτος ήμών 
στόλος ό είς Καλαυρίαν άποσταλείς μέλλουσιν ήδη πολεμεΐν καί, Θεού συμ- 
μαχία, κατ’ αυτών άγωνίζεσθαι, ακριβώς είδότες σου τήν ίεράν καί Θεφ 
ήγκαλισμένην ψυχήν σφόδρα τής τών χριστιανών σωτηρίας φροντίζουσαν, 
αίτούμεθα θερμότερον σεαυτόν διαναστήσαι περί τάς προς τόν κοινόν 
Δεσπότην δεήσεις, προσλαβέσθαι δε καί τόν πνευματικόν ήμών πατέρα, τόν 
Δερμοκαΐτην πάσί τε τοΐς έν τφ Όλύμπφ μοναχοΐς διαλαλήσαι καί 
κοινήν προς τόν κοινόν Δεσπότην τόν Χριστόν καί Θεόν ήμών Ικεσίαν ποιή- 
σασθαι ΐνα ίλέφ όμματι έπόψηται τόν κλήρον αυτού, έξαποστείλη τε βοήθειαν 
έξ αγίου καί ένισχύση καί κραταιώση αυτούς κατά τών άθετησάντων αυτόν 
καί παύση καί γλώσσαν βλάσφημον κατ’αυτού κινουμένην καί χεΐρα ΰπερή- 
φανον καθ’ήμών διαγειρομένην.
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5.
(’Ανεπίγραφος )

Έδεξάμην σου την επιστολήν, αδελφέ, την καλήν εκείνην και πολλήν 
έμοί την ηδονήν έμποιήσασαν. εγώ γάρ, μά τήν σήν φιλτάτην μοι κεφαλήν, 
άφ’ οΰ τών μεν ενταύθα διέστης, οΰ διέλιπον πυνθατόμενος τοϋτο μέν εί 
έφοίτησεν αυτόθι γράμματα προς ημάς, τοΰτο δέ και μάλλον εί βουλοιτό τις

5 προς τά αυτόθι άποδημεΐν οίος εμπιστευΟήναι προς σε γράμματα__ 1 διεκώ-
λυσε πάντως άμφότερα ή προ μικρού τών Αγαρηνών έφοδος, ούκ άπροσδό- 
κιμος ούσα, καί τήν τών Άρμενιακών καταδραμεΐν, δ με καί δεινώς έθραττε 
καί δέους έποίει μεστόν εΰπτόητος γάρ πάσα ψυχή καί φύσει δειλή περί τό 
φιλοΰμενον. Ποσάκις δέ με δοκεΐς καί διαλογίσασθαι μήποτέ μου καί έπελά- 

10 θετό, μήποτε οΰ τήν αυτήν μοι σφζει καί εις έτι διάθεσιν οΐαν δτε περί τήν 
ενδημίαν έτύγχανεν έχων. Έπεί δέ κατέλαβεν ή επιστολή διελΰθη ταΰτα 
καθάπερ ονείρων σκιά μετά τήν γρήγορσιν ως δέ καί είς χεΐρας είχον αυτήν 
τον δεσμόν λΰσας άπεΐδον ευθύς είς τό μήκος, καθάπερ οί διψώντες προ τού 
πιεΐν είς τό μέγεθος τής κύλικος άποβλέπουσιν έπειτα σχολαίως τε καί προς 

15 εκάστην ενδιατρίβων συλλαβήν άνεγίνωσκον παρατείνων εμαυτφ τό ήδύ καί 
θέλων μή λήξαι προ τού κόρου τό τής ηδονής αίτιον, συνεχώς τε παρ’ έκαστα 
έπιστένων μετά τίνος ευφροσύνης· ταύτόν γάρ ήν μοι λύπης τε τής παρούσης 
φάρμακον καί έτέρας ποιητικόν, καθό μέν γάρ είκός τής σής εθεώμην ψυχής 
θεραπείαν τού λυποϋντος είχον είτα δι’ αυτής πάλιν είς μνήμην αγόμενος, 

20 αυτού εκείνου τού πρωτοτύπου φημί καί τής αλήθειας, τί μή λέγω φανερώς; 
σού τής εμής ψυχής, δδυνηρώς διεκείμην καί μέ τι τοιοΰτον πάθος είσήει 
οΐον φασί πάσχειν τάς τίγρεις τών τέκνων αΰταΐς θηρωμένων καί γάρ οί 
λαβόντες έρημα ταΰτα, τής μητρός άπούσης, εϊδότες ώς ά'φυκτον αυτή τό 
τάχος καί ώς οΰκ αν λάθοιεν εις τέλος ή διαφυγεΐν δυνηθεΐεν, ά'γγη τινά 

25 φέροντες ΰελά είς έν αυτών εν εϊσάγουσι τών σκυμνίων είτα τήν έξοδον 
άποφράξαντες ακριβώς άφιάσι τούτο κατά τής οδού φεύγοντες· τοΰτο δέ 
ποιούσιν, εκείνη μέν διατριβήν τινα καί προσεδρίαν, έαυτοίς δέ καιρόν απαλ
λαγής μηχανά)μενοΐ' καί γάρ έντυχούσα, φασίν, ήδεται μέν όρώσα καί παύεται 
τής ορμής, προβαλεϊν δέ πειρα>μένη καί έν χρφ πελάσαι θορυβείται δεινώς 

30 άπό τής αφής καί ούτως άλύει περί αυτό καί οΰκ έχει τίς γένηται. Τοιοΰτον 
δή καί ημάς οΐου περί τήν σήν επιστολήν πεπονθέναι- οίονεί γάρ σε βλέπον- 
τες δι’ αΰτής έστάναι τε ώσπερ έχεις δοκοΰντες καί ήμΐν ήδέως κατά τό σύν- 
ηθες δμιλεΐν έμαχόμεθα περί τήν σκιάν καί προσβαλεϊν οΰκ ήν ούτε άσπά- 
σασθαι τά φίλτατα πάντως εκείνα καί πνευματικά- αλλά γένοιτό μοι καί 

35 πάλιν αΰτών τφ δ'ντι περιτυχεΐν, αΰτόν δηλονότι σέ τοΐς δφθαλμοίς δ'ψεσθαι,

Λέξις δυσανάγνωστος.
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μηδέ δεόμενων τών αινιγμάτων νυν'ι δέ καλά πάντως και τά αινίγματα, τά 
παρά σοϋ φημι γράμματα, τά χρυσά μειλίγματα δντα ψυχής πόθφ καμμού- 
σης και προς ούδέν έπιστρεφομένης ετερον ή λυούσης την άλγη δόνα' χαΐρέ 
μοι,* αδελφέ, χαΐρε ή μόνη έμοί χαρά και παρών τφ δντι και μη παρών τοΐς 
είκάσμασιν.

6.
ΕΙς τον Σμύρνης [Νικήταν].

Ό τών παρόντων μοι τούτων προς σε γραμμάτων, φίλων ήδΰτατε και 
προσφιλέστατε, διακομιστής εις έστι τών υπό χεΐρα τινί τών κατά γένος μοι 
προσηκόντων, δεϊται δέ τής σής χειρός και μάλιστα εφ’ οίς τφ δημοσίφ 
τέτακται λειτουργεΐν, φ καί βοηθήσαι καί φανήναι δυνάμενος μή άπόσχη 
Θεοϋ τοΰτό σοι δεδωκότος. Τά δ’ ά'λλα πάντα αυτός από γλώσσης έρεΐ, 
παρ’ δσα τοΰτον ή χρεία παρακαλεΐ. Ημείς δέ τό έλπίζειν τάς τοΰ μεγάλου 
Βασιλείου έπιστολάς ήδη καί άπειρήκαμεν λογιζόμενοι δτι πόσον εύφρανεϊς 
ά'ρα μετά τό δούναι δσον έκόλασας ταΐς έλπίσι- καί τοι γε καί την όκτάτευχον 
ου μακράν ή προθεσμία ποιεί, ώστε καί ταΰτην λαβεΐν αλλά συ τοιοΰτος 
οίος έξαρτάν τών αγαθών ελπίδων τούς φιλουμένους, βραδύς μετά τήν ύπό- 
σχεσιν ών καί σφόδρα διαμέλλων έν τω διδόναι, μέσους τε αυτούς ιστών1 
τούτοις έλπίζειν καί τοΰ μή τρυφάν, ώστε καί τά κατά τον Τάνταλον ψευδή 
εκείνα καί μυθικά σπεΰδειν προς αλήθειαν άγειν, καί τότε προς τίνας χράσθαι 
τοΰτοις ό κλεπτίστατος σύ προς τούς φιλοΰντας2. Ευαγγελίζομαι τοΰ καλοΰ 
Πέτρου, τοΰ κοινοΰ φίλου τοΰ Σακελλαρίου τήν εις τό εΐναί σοι συλλει
τουργόν προσδόντες καί τιμήν, αυτός δέ τή Λαοδικεία τή καλή τά ευαγγέλια 
κόμιζε, ήτις εκείνον έξει καλώς αύιήν κοσμοΰντα καί περιλαμβάνοντα.

7.
Εις τον Κοιαίστωρα.

Τιμίας σου αναφοράς, κύριέ μου, καταλαβούσης, περιφανέστατε, γράμ
ματα προς ημάς ούκ ήν τήν ούν αιτίαν έπιζητοΰντες ούδεμίαν ετέραν έ'χομεν 
έννοεΐν ή κατά ά'μυναν τοΰτο γενέσθαι, τω γράμματα ημάς πρότερον σά 
δεξαμένους μή άντιδοΰναι' τοΰτο ούν πάντως έγνωμέν σε ποιήσαι σιωπή τήν 
σιωπήν αμυνόμενος· αλλά τό μέν ήμέτερον ακούσιον, τοΰ τήν αναφοράν δια- 
κομισαμένου ευθύς μετά τής λήψεως άπελθόντος καί μή συνεγνωκότων ημών 
το δέ σόν φανερώς εκούσιον- έπεί ούν καί δικαστής ει καί δικαστών ό σοφώ- 
τατός τε καί δικαιότατος, κρίνον μεταξύ έμοΰ τε καί σοΰ καί ει μέν καλώς 
τετιμώρημαι, εί καί άκων, ύποίσω τήν τιμωρίαν εί δ’ ού δίκαιον έκουσίω

*0 χρόνος τής άκμής Συμεών τοΰ Μεταφραστοΰ. 33
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1 ‘Εαυτούς Ιστών ό Κώδ.
2 Ή πρότασις αυτή ακατάληπτος.

Επετηριε Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος I . 3
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τραύματι κολάζεσθαι τό ακούσιον, αυτός ό πλήξας, αυτός κα'ι θεραπεΰσαι 
δικαίωσον θεραπεύεις δέ πάντως δικαίως μή τό παρόν τουτι φαϋλον γραμ- 
ματείον καλώ τε και εΰγενεΐ τφ παρά σοΰ άμετψάμενος, άλλα και τό χρεω- 
στοΰμενον άποδοΰς.

8.
5 'βς έ« τοΰ βαοιλέως τινι μητροπολίττ).

Οϊδα δτι τον παρά σοΰ γνησίως λατρευόμενον Κύριον καί δι’ εγκράτειας 
θεραπεύειν βουλόμενος ίκανώς αν τό σώμα ττ) ασκήσει κατέτηξας, δσον κα'ι 
τον καιρόν εχεις εις τοΰτο παρακαλοΰντα' διά τοϋτό σε και μετρίως άναλαβεΐν 
τφ βραχεί τοΰτω ά'ρτφ και τφ οΐνφ προεθυμήθημεν, ών καί μετασχεΐν πάντως 
ου παραίτηση διά τον πέμψαντα, μηδέν ιών κατά Θεόν σκοπών σου λυμαι. 
νομένων ώσπερ γάρ τών σωματικών ά'ρχειν παθών επαίνων άξιον, ουτω καί 
τό τών φιλικών ήττάσθαι θεσμών μακαρισμών οΰκ άμέτοχον.

9.

Τινι «ατά ηνεϋμα σιατρί.

Σύντροφον μέν σοι τήν νηστείαν καί συνήθη έπίσταμαι καί κατά τον 
15 ά'λλον πάντα καιρόν, νΰν δέ καί πλέον δτε καί τούς άλλως έχοντας εγκράτειας 

όρώμεν μιμνησκομένους· εΐ τι οΰν έμοί πείθεσθαι δει, πάτερ πνευματικέ, υιφ 
τφ έν πνεύματι, τών έξ αγάπης ειλικρινούς άποσταλέντων σοι μέτριων, μή 
παραιτήση μεταλαβεΐν καί τφ διακόνφ σώματι βραχεΐαν χαρίσασθαι τήν 
παράκλησιν ουτω γάρ κάκεϊνο χρησίμως ύπηρετούμενον έξεις εις τήν έπαι- 

20 νετήν εργασίαν καί καρπόν έτερον ήδίω τρυγήσεις εκ τής κατά Θεόν αγάπης 
φυόμενον.

10.

Τινι Στρατηγω.

"Ωσπερ αυτός απαιτείς εύλόγως παρά ιών ύποτεταγμένων σοι τήν εύπεί- 
θειαν, ουτω δίκαιον ευπειθή δείκνυσθαι τω καί σοΰ, Θεοΰ νεύματι, Κύριον 

25 είναι λαχόντι. Έπεί ούν οίδά σου τήν αρετήν ου κατά τών ορατών μόνον 
άνδριζομένην εχθρών, αλλά καί κατά τών νοητών μάλλον όπλιζομένην καί 
τον νοΰν σπεύδουσαν διά νηστείας καθαίρειν, νηστεία δέ άμετρος άτονον οίδε 
τό σώμα ποιεΐν, τον βραχύν τούτον άρτον μετά τοΰ πόματος ό σός εγώ 
κηδεμών μάλλον ή βασιλεύς, παράκλησιν ώσπερ μετρίαν τοΰ πεπονηκότος σοι 

30 σώματος έξαπέστειλα. Πείσθητι τοιγαροΰν τφ γνησίφ φίλφ καί βασιλεΐ καί 
τών πεμφθέντων άνυποκρίτως μετάλαβε· ουδέ γάρ ήττονα νηστείας ό τής 
ύπακοής καρπός τον μισθόν προξενεί.
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11.
Τινι Στρατηγφ.

Και νηστεύειν ούκ άποτρέπω—συμψέρειν γάρ οίδα κατά των αοράτων 
εχθρών — καί άσιτεΐν άμέτρως ούκ επιτρέπω· βλάπτει γάρ τοΰτο τούς κατά 
τών ορατών εχθρών άγιονιζομένους. Έπε'ι οΰν σε γινώσκομεν ούχ ήμΐν μόνον, 
αλλά καί Θεώ άρέσκειν βουλόμενον καί θερμοτέρφ έρωτι τής νηστείας άντι- 5 
ποιοΰμενον, ΐνα μή λάθης διαλύσας σου τον τόνον τοϋ σώματος, τά μικρά 
ταυτί προς ανάκτησιν έξαπεστείλαμεν. Μετάλαβε τοίνυν τών πεμφθέντων 
άνενδοιάστως διά την τοΰ πέμψαντος εντολήν καί πάλιν έχου τής προκειμένης 
εγκράτειας· ό κωλύσων ούδείς· ΐν’ άμφότερα κατά λόγον ής δεδοικώς· Θεφ 
μεν τό καθαίρεσθαι καί ήμΐν τό πείθεσθαι. 10

12.

Τινϊ Συγκλητικά).

Καλόν καί νηστείας είδέναι καιρόν καί τούς τής φιλίας νόμους μή παρο- 
ράν. Έπε'ι ούν σε σαφώς έπισιάμεθα καί Θεώ δι” αρετής οικειοΰμενον, ώσπερ 
αύτώ τήν εγκράτειαν, οΰτω έμοί την εύπείθειαν έπίδειξον έν καιρφ καί τών 
πεμφθέντων σοι μέτριων εις άνάρρωσιν τοΰ πεπονηκότος σοι σώματος μή 15 
παραίτηση μεταλαβεΐν δείξωμεν άλλήλοις άμφότεροι τήν στοργήν εγώ 
πέπομφα τό προς ανάκτησιν κηδεμονικώς, αυτός μετάλαβε τών πεμφθέντων 
περιχαρώς.

13.
( Ανεπίγραφος )

Ή νηστεία βρωμάτων έστ'ιν αποχή, ου τής κατά Θεόν αγάπης αποτροπή· 
έπεί οΰν νενήστευκας νόμφ θείων πατέρων πειθόμενος, δεΐξον ότι καί φιλεΐς, 20 
τών τής φιλίας όρων μή άφιστάμενος· δείξεις δε πάντως ει τών άποσταλέν- 
των σοι διαθέσει ψυχής μεταλάβοις· δύναται γάρ βρωμάταιν αποχή καί μετά- 
λη'ψις κατά καιρόν γενομένη καν εναντία ή, καί νηστείας νόμους τιμάν καί 
τούς τής φιλίας όρους μή άθετεΐν.

14.
Τινι κατά πνενμα πατρί. 2δ

Οίδ’ ότι καί τον τοΐς άλλοις τρυφής ό'ντα καιρόν, αυτός διά νηστείας 
αγιάζεις Θεφ, καί μάλιστα νΰν ότε καί τοΐς ποσώς εύλαβουμένοις τον Κύριον 
άξιος ό καιρός εγκράτειας κρίνεταυ άλλ’ έπείπερ καί αγάπη μάλλον ή νηστεία 
Θεός θεραπεύεται, άφ’ής όρμώμενοι τά βραχέα ταΰτα πέμψαι προεθυμήθη- 
μεν, μή παραιτήση μεταλαβεΐν ού γάρ τό τής εγκράτειας εντεύθεν υψηλόν 30 
σου βλαβήσειαι καί ό τής αγάπης πληροφορηθήσεται νόμος.
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15.

Τινϊ Σχραχηγω.

Ου προς τούς ορατούς οίδά σε μόνον εχθρούς μαχόμενον, άλλα και κατά 
των αοράτων μάλλον πολεμίων άγωνιζόμενον. διό καί την εκ Θεού ροπήν 
κατά τών ορατών σύμμαχον έχεις. Εΐ τι οΰν εμοί πείθη μετάλαβε των 

5 πεμφθέντων έξ εύμενείας διά την προς ημάς εύνοιαν, εντεύθεν γάρ καί προς 
τό καλόν τής νηστείας στάδιον ούδ’ όιιούν Ιμποδισθήση καί προς τον υπό 
χεΐρα πάλιν έξεις αυτός εύλόγως άπαιτεϊν εύπείθειαν.

16.

Τιν'ι Μηχροπολίxrj.

Αυτός, φ παρίστασαι καί λατρεύεις Θεός, αυτός καί τό τής νηστείας έδειξε 
10 χρήσιμον καί τό τής αγάπης έθέσπισε καιριώτατον εΐ τι ούν έμοί πείθει, 

τών φιλίας τρόπφ πεμφθέντων σοι, νόμφ καί αυτός φιλίας μή παραίτηση 
μεταλαβεΐν, ΐνα δείξης δτι καί σάρκα λεπτύνειν οιδας διά νηστείας καί ψυχήν 
λιπαίνειν τή τής φιλίας πιότητι.

17.

Τον Μηχροπολίχου Κυζίκου.

15 Εί έν τω πληθυνθήναι τήν ανομίαν ψυγήναι τήν αγάπην τών πολλών, 
εΐπεν ό Κύριος, τί χρή λογίσασθαι, κύριέ μου καί αδελφέ, τήν άφιλόν σου 
ταύτην καί μακράν σιωπήν καί τήν τών πάλαι συνήθων τελείαν λήθην τε 
καί παρόρασιν, ήν ό αύχμός τής αγάπης καί ή έπομβρία τού μίσους ως επί 
τό πλεϊστον εΐωθεν άπογεννάν καί τελεσφορείν; Εί δέ καί έξισάζειν τό πράγμα 

20 ύπό τής περιουσίας τής σοφίας σου άποδεϊξαι πειραθής καί περιτρέψαι προς 
τόν εγκαλοϋντα τό έγκλημα, άλλ’ ούκ έστιν ίσον τον εύτυχοΰντα καί προς 
τάς πρώτας ανιόντα τιμάς καί πολλαχόθεν τό έλλαμπρύνεσθαι καί εύθυμεΐν 
έχοντα καί δαψιλείς τούς τών λόγων αυτού ποταμούς καθ’ έκάστην ραδίως 
προς ούς βούλεται έπαφιέντα άντιπαραβλέπειν ή προσαγορεύειν έθέλειν τούς 

25 δυστυχοΰντας καί άθετούντας τών φίλων, καί πολλαχόθεν προς τό μισεΐν τό 
ζήν λαμβάνοντας άφορμάς καί τό αυτούς εκείνους πάλιν προς τούς εύτυ- 
χούντας παρρησιάζεσθαι καί θρασύτητος μή διαφεύγειν αιτίαν καί οχληρούς 
δοκεΐν εν τφ προθυμεϊσθαι γράφειν καί προσαγορεύειν από τού ίσου 
αύτοΐς. Έγώ γάρ έλεγον δτι εΐ τίς εστι παράκλησις αγάπης, εΐ τινα σπλάγχνα 

30 οίκτιρμών, έθελήσει ποτέ δ καλός Συμεών τον δγκον τον περί αυτόν παρι- 
δών έπισταλάξαι τινά παραμυθίας ρανίδα διά τών λόγων ήμΐν τοΐς κατά 
τής επιφθόνου καί ζηλωτής διαζευχθεΐσι φιλίας καί παρόρασιν δυστυχήσασι 
φίλων πολλών καί υπό μυρίων καθ’ έκάστην πολιορκουμένοις ασθενειών καί
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καρτερώς έλαυνομένοις από τοΰ ζην, εί καί μόνη τή άρρήιφ καί άνεξιχνιά- 
στφ τοΰ πλάστου οικονομία προς τον βίον έτι κατεχόμεΰα καί των αυτού 
μετέχομεν δυσχερών Έπεί δέ αυτός ώς πάλαι οΰς νεκρούς ημάς σεσηπότας 
ήδη καί δδωδότας μεγαλοψύχως παρέδραμες καί ώσεί σκεύος έλογίσω διαρ- 
ρυέν καί απολωλός, ήναγκάσθημεν κάτωθεν έκ τής τών κακών δίιης βραχύ 
τι άνανηψάμενοι τφ εκ τοΰ ιού τής άμαθίας άχρήστω λογικφ σιδηρίφ τούτφ 
την λογοτόκον σου πλήξαι διάνοιαν, εΐ πως βραχύς τις φιλίας σπινθήρ 
έξαφθείη ό τής αγάπης σου πυρσός, δς υπό συχνή σποδιά επί χρόνον πολύν 
καλυφθείς τέλεον δσον οΰπω άποσβεσθήναι δοκεΐ καί ούκ εστιν δθεν αυτόν 
αΰθις άνάψωμεν. Διά ταΰτα τοίνυν ίσως άπεθρασύνθημεν εις άνάμνησίν οε 
τής έκκλεισθείσης φιλίας άνακαλέσασθαι καί προς τά κάτω καί περί ή μάς 
τον οφθαλμόν σου, καν μη τον αισθητόν, τον γοΰν τής διανοίας πεΐσαι μετα- 
γαγειν καί εύμενώς ΐδεΐν έφ’ ημάς καί τής ήδίστης σου μεταδούναι φωνής. 
Εί δέ μη μάτην καί παραβόλως καί τολμηρώς έθαρρήσαμεν τά μετά ταΰτα 
μαρτυρήσει σαφώς· τά δέ βραχέα ημών λάχανα προσδεχθείη σοι.

Προς ταΰτα αντέγραψε

Χάριν έχω τή μακρά ταύτη μου σιωπή, καν πολλήν έσχε παρ’ υμών την 
αιτίαν καν πολλούς ήμΐν τούς όνειδισμούς προεξένησεν, δτι μοι αφορμή 
γέγονε νΰν προς τής φίλης εμοί τφ δντι καί ποθουμένης προσαγορευθήναι 
γλώττης- ώστε οπότε βούλει κολάζειν ημάς προς σέ τι πλημμελούντας οΰτω 
κόλαζε μάστιγι τή τής γλώττης, ούχ ώσπερ νΰν μαλακώς καί ήπίως ημών 
καθικόμενος, αλλά καί σφοδροΐς άλλως καί δριμυτέροις παίων τοΐς ρήμασι, 
καί χάριν όμολογήσομέν σοι τών πληγών τούτων εύφραίνειν μάλλον ή λυπεΐν 
δυναμένων σύ δέ άλλ’ δπως μη δόξης ού προς φίλους αλλά προς κόλακας 
μόνον έχειν καί τό δλον απλώς σοι χαρίζεσθαι βουλομένους, άπολογησόμεθάτι 
καί προς τά καθ’ημών έπενηνεγμένα ού φιλικάς μόνον, αλλά καί φιλαλήθεις 
ποιούντες τάς αποκρίσεις, την γάρ σιωπήν ημών πικρώς ώνείδισας· καί εΐδώς 
δτιπερ άντεγκαλεΐν τά ίσα δυνάμεθα καί την αυτήν επάγειν σοι σιωπήν, 
προλαβών αυτός καί λύειν πάσας σπεύδων τάς αντιθέσεις ώσπερ ούκ αγαπών 
νικάν ήν μόνον ΐδης τούς νικωμένην φωνήν έχοντας, μή τι γε καί ίχνος 
απολογίας, ούκ ίσον έφης τό χρήμα παρ’ άμφοτέροις τής σιωπής, αλλά τούς 
εύτυχοΰντας, αλλά τούς ήρεμοΰντας καί πολλής ώσπερ υμείς άπολαύοντας τής 
άπραγμοσύνης τούτο ράδιον ποιεΐν δύνασθαι, ώς ή γε εύτυχία αύτη, ήν τινα 
δή καί καλεΐς εύτυχίαν, πολλήν ούσαν άτεχνώς δυστυχίαν, ίκανωτάτη μηδέ 
άναπνεΐν Ιλευθερίως ποιεΐν, μή τι γε καί γράφειν άκωλύτως παρέχειν τούς, 
ώσπερ ημείς, ώς δεσμών άλυτων ύπ’ εκείνης κατειλημμένους. Αύτός τοίνυν, 
ώ μακάριε, αύτός μάλλον έχου τών σών καί δίδου τή καλή ταύτη καί φδική 
γλώττη τά έαυτής ένεργεΐν, ή τό ευ λέγειν ούτως έστί ράδιον, ώς τό απλώς 
λέγειν έτέροις, ού κατά ώρας τινάς επιτηδείους ώσπερ οί μουσικοί τών όρνί-
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θων, άλλ5 ώσπερ to αδειν προθύμου μένους, μηδέ βιάζου ταΰτην ρείν πεφυ- 
κυΐαν τη μακρα τήδε σιωπή περιφράττων. Οίσθα δτι οΰδέν μετά την δψιν 
έ'τερον τοΐς μακράν διεστηκόσι των φίλων ως τό τών λόγων έστΐ παραμΰθιον 

5 ει γάρ είκών σώματος άρκοϋσα παράκλησις τοΐς πόθω κατειργασμένοις, πώς 
οι λόγοι ψυχής δντες εικόνες, ως οί πάλαι λόγοι φασίν, ούχί μάλλον παρακα- 
λεΐν δυνήσονται τούς φιλοΰντας; “Ωστε ούδέν σοι λείπεται μή γράφοντι προς 
απολογίαν, ή τό μή φιλεΐν ύποπτεύεσθαι, έπεί καί γλώτταν έχεις λέγειν 
ευ δυναμένην.

ο πρ. ΛΕΟΝΤΟΠΟΛΕΩΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ
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