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ήξεραν" τον άγγελικόν βίον μετειληφότα, ώς ή της πλακάς επιγραφή 
λέγει' δτε δε ταύτην έξετύπουν, εγώ τον β tov ήγνόουν του Νικηφόρου 
[*Ελλην. Φιλολογ. Συλλόγου παράρτημα άρχαιολογικόν, τ. XVII, 
σ. 94—95 καί πίνας" δ'] *" σήμερον όμως φανεράν ποιώ τήν ομοιότητα 
του προοιμίου της είρημένης επιγραφής, άντιβληθείσης προς τό του βίου 
προοίμιον, ίνα παρά τών αυτού κατόπιν εκδοτών αυτή σημειωθή. Λέγει τοί-
νυν ή επιγραφή ταύτα, κατά τήν ήμετέραν άνάγνωσιν «j- Εί μέν, ώ άν
δρες, μή δακρύων Ίζρός συντριμμόν καρδίας έκάλει καιρός καί λύπης ώδίς 
τα της ψυχής κατέ(τ)ρυχεν αισθητήρια — τάχα διά λείας όδου καί κατέ 
ρουν ό λόγος περόμενος, καίπερ τη μοναδία τζροειλετο μάλλον ή τοις 
εν άστει θορύβοις». Τό κατέ αντί του κατά καί τό περόμενος αντί του 
φερόμενος δείγματα φωνητικής είσιν αλλοιώσεως. Ή επιγραφή καί φρά-
σιν έτέραν έχει, ληφθεϊσαν ωσαύτως, ώς φαίνεται, έξ ίτίρου ρητορικού 
γυμνάσματος" έχει δ' ούτως αύτη' «τίς δε ούτος, öv περ εις μέσον άγα-
γεΐν ήμΤν ό λόγος προήγαγεν, πλέξων έρχομαι». 

Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς. 

ΣΓΜΕΩΝ Ο ΘΑΓΜΑΣΤΟΟΡΕΙΤΗΣ ΩΣ ΓΜΝΟΓΡΑΦΟΣ 
ΚΑΙ ΜΕΛΩΙΔΟΣ. 

Συμεών ό Θαυμαστοορείτης, ό κατά τήν έκτην άκμάσας εκατον
ταετηρίδα (521—596), τάσσεται μεταξύ τών αρχαιοτέρων υμνογράφων 
της 'Εκκλησίας* άλλα τοσουτω τα περί τούτου συγκεχυμένα φέρονται, 
ώστε ό τα γεγραμμένα παρά του φιλολόγων άναγινώσκων περί της αξίας 
του Συμεώνος ώς υμνογράφου πιστεύειν αναγκάζεται, ή οτι παράδοσις 
υπάρχει περί τούτου σφαλερά, ή δτι τα κατ' αυτόν συγχέονται προς έτερον 
ύμνογράφον, Συμεώνα χ.θίΚουμ.ξ.νον ωσαύτως, ζήσαντα δε της ενάτης 
άκμαζούσης έκατονταετηρίδος. Υπάρχει δηλαδή έν τφ μηναίω του 'Οκτω
βρίου, τή 26-η τούτου ήμερα, επιγραφή τοιαύτη' "Στιχηρά ίδιόμελα του 
σεισμού" ποίημα Συμεών Θαυμαστοορείτου". Λέων ό Άλλάτιος τήν έπι-
γραφήν ταύτην παρέδωκεν ούτω' "Τροπάρια είς τον άγιον ^гуоско^ар-

1) Πρβλ. Albert Dumont, Mélanges d'archéologie et d'épigraphie, réunis par Th. 
Homolle. Paris 1892, a. 415, αριθ. 8623. 
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τυρά Δημήτριον έν τώ στίχω" [De Symeonum scriptis diatriba. Parisiis 
1664, σ. 21]. Παρέλαβεν άρά γε ταύτην ό Άλλάτιος εκ χειρογράφου 
τινός, ή μόνος αΰτος αυτήν ήλλοίωσεν ούτω δια συγχυσιν της εορτής του 
μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, καθ' ην και ή μνήμη τελείται μεγάλου σει
σμού; Τό ερώτημα τοΰτο δι' έμε παντελώς άνεξήγητον ούχ ήττον Ομως 
τα τετυπωμένα μηναία στερεοτυπως άνατυπουσι τήν προτέραν έπιγραφήν, 
έξ ής δηλον, ότι Συμεών ό Θαυμαστοορείτης ποιητής έστι τροπαρίων περί 
σεισμού τίνος* άλλα τον σεισμον τούτον το συναξάριον της εορτές ώρισμέ-
νως ορίζει γεγονότα έν τη Κωνσταντίνου πόλει, βασιλεύοντος Αίοντος 
του Ίσαυρου, ετει 74 0-ω, ένα και ήμισυ που αιώνα μετά τήν κοίμησιν του 
ποιητου. ?/Οθεν ιυΚο^ος ήν ή κρατούσα δυσπιστία προς τήν αυθεντίαν της 
έν τφ μηναίω ρηθείσης επιγραφής. Βαρθολομαίος ό Κουτλουμουσιανός ό τό 
μηναΐον τούτο διωρθωμένως έκδούς έγνωμάτευσεν, δτι "ή ό ποιητής των 
τροπαρίων τούτων εστίν έτερος Συμεών, μεταγενέστερος μεν του ανωτέρου, 
άσκήσας δε και αυτός έν τω όρει (τφ Θαυμαστώ), καθ' όν χρόνον συνέβη 
ό σεισμός, ή τα τροπάρια ταύτα έποιήθησαν εις άλλον σεισμόν, συμβάντα 
προ του παρόντος, έάν τωόντι ϋπάρχωσι γνήσιον ποίημα του ειρημένου 
Θαυμαστοορείτου Συμεών, ή τέλος ψευδώς επιγράφονται ΐ'ις τα όνομα τού
του"1. Κατά τας αντιρρήσεις ταύτας του Βαρθολομαίου συνεκρατήθησαν 
οί κατόπιν αυτού φιλόλογοι, ci περί των υμνωδών ειδικώς γράψαντες2, Κά
ρολος δε ό Krumbacher οΰχ εύρων τι θετικώς είρημένον περί του Συμεώ-
νος άπέσβεσε τούτου τό όνομα δικαίως3. Πίτρας δε ό καρδινάλις τό μεν 
τζρώτον άνέγραψεν απλώς τό Συμεώνος όνομα μεταξύ τών υμνογράφων 
άκολνουθήσας τη περί τούτου παραδόσει4, είτα δ' ύπέδειξεν, Οτι τούτου 
ποιήματα καταγράφονται έν τοΐς μηναίοις, και τη δευτέρα του 'Οκτωβρίου, 
και τή εικοστή πέμπτη του Δεκεμβρίου, και τη έκτη του* μηνός Ιανουα
ρίου, και τή έκτη πάλιν του Μαρτίου5. Ταύτα μέντοι πάντα τά νυν έν 
χρήσει μηναία ου περιλαμβάνουσιν· εύρε δ' ίσως έκεΐνα Πίτρας ο καρδινά
λις έν κώδιξι χειρογράφοις* επειδή δ' εξ ετέρας μαρτυρίας ευρίσκω, Οτι 
πραγματικώς τή έκτη του Μαρτίου χειρόγραφα τίνα μηναϊα καταγράφουσι 
στιχηρα τροπάρια Συμεώνι τινί δια μάρτυρας ετει 84 7-φ μαρτυρήσαντας 

1) Μηναΐον του 'Οκτωβρίου, εκδόσ. 5-ης, Βενετία 1890, σ. 135. 
2) Chris t et Pa ran icas , Aathologia graeca carminum christianorum, σ. XXXIII. 

Μ. Παρανίκα, Περ\ της χριστιανικής ποιήσεως τών Ελλήνων ('Ελλ. Φιλολογ. Συλλόγ. 
τ. VIII, σ. 189). 

3) Krambacher , Gesch. đ. Byz. Litteratur, σ. 305—344. 
4) Pi t ra , Hymnographie de l'église grecque, σ. CLYI. 
5) Pi t ra , Analecta sacra Ι, σ. 622. 
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έν Άμορίω1, δήλον εντεύθεν, δτι ό καρδινάλις αντί Συμεώνος του Θαυμα-
στοορείτου Συμεώνα τον Στουδιώτην εξέλαβε, τον ωσαύτως υμνωδόν και 
μελογράφον, ου ποιήματα σώζουσι χειρόγραφα τίνα βιβλία της Κρυπτο-
φέρρης 2, αυτά πιθανώς, άπερ αυτός ό καρδινάλις υπαινίσσεται μηναϊα. 
Φιλάρετος δε ό Τσερνιγοβίας αρχιεπίσκοπος υπέμνησεν δτι έν τω βίω της 
μητρός του αγίου Συμεώνος, της Μάρθας, αναφέρεται τις ύμνος περί 
σεισμού, συντεθείς Οπό του Συμεώνος 3# άλλ' έν τφ βίω της Μάρθας 
ουδέ γρυ περί τούτου λέγεται, και επειδή το πράγμα τούτο και Γεώργιος 
ό Παπαδόπουλος άνεξελέγκτως άνέφερεν, άντιγράψας μεν τον Φιλάρετον, 
άποσιωπήσας δε τό δνομα τούτου4, νοεί τις ευθέως δτι εγώ μεγάλως 
έκοπίασα, μέχρις ου βεβαιωθώ περί του δτι έν τω βίω της Μάρθας λόγος 
ουδείς υπάρχει περί του ύμνου, όν ό Φιλάρετος υπαινίσσεται. Ευρον όμως 
υστιοον, δτι τα περί βίου της Μάρθας υπό τούτου λεχθέντα τυγχάνουσιν 
οντά σφάλμα μνημονικόν αυτού του Φιλάρετου. Ό μακαρίτης εΐχεν υπ' όψει 
τον βίον του Συμεώνος' και επειδή το μέρος όπερ έμελέτα, της Μάρθας 
έμιμνήσκετο, συντάσσων και τυποις έκτυπών τα περί του Συμεώνος, αντί 
του γράψαι въ житіи блаж. Симеона έγραψε Марѳьг τούτο δ' όμως το 
μνημονικόν αμάρτημα κολάζει της ϋποσημειώσεως ή παραπομπή προς 
σελίδα τινά των Acta Sanctorum, ήτις εστίν ακριβέστατη' λέγει γαρ 
εκεί Νικηφόρος μάγιστρος Αντιοχείας ό Ουρανός (έν τω παρ' αυτού συγ-
γραφέντι βίω Συμεώνος του Θαυμαστοορείτου), δτι ούτος, ο Συμεών 
έποίησεν αληθώς υμνον' δθεν εϋδηλον, δτι πάσα του λοιπού δυσπιστία 
προς τό δτι Συμεών ό Θαυμαστοορείτης ην υμνωδός έμμαρτύρως εκλείπει 
τέλεον. Ίδου δέ πώς έκδηλοι τούτο Νικηφόρος ό Ουρανός: ^Ορασιν 
ειδεν ό δσιος του θεού Συμεών περί σεισμού τίνος επικειμένου μεγάλου, 
και πάντας τους έν τη μάνδρα συναθροίσας "Οσοι τε τών αύτου μα
θητών ήσαν και όσοι πολλαχόθεν τηνικαυτα παραβαλόντες έτύγχα-
νον, παραγγέλλει κοινή πασι λιτάς παρ' δλας ημέρας έξήκοντα προ-
σάγειν τφ Θεφ, έτι και τους έπί ταΐς λιταΐς ύμνους αυτός και 
συνθείς και διδάξας— Έτελουντο μεν ουν αί λιταί τοΤς έκ της ίερας 
εκείνης γλώττης ίεροϊς κατεπαδόμεναι υμνοις* τοις δέ όχλοις άνά τήν 
χώραν περί τήν Άντιόχειαν δεδιέναι τε προς αυτάς και τρέμειν έπήει, 

1) Архим. С ер гі я, Полный Мѣсяцесловъ Востока, II, σ. 59. 
2) Leonis A l i a ţ i i de Symeonum scriptis diatriba, σ. 23. 
3) Филарета, Историческій обзоръ пѣснопѣвцевъ и пѣснопѣнія греческой 

церкви. Черниговъ 1864, σ. 217. 
4) Γεωργίου 'I. Παπαδοπούλου, Συμβολα'ι εις τήν ίστορ'.αν της παρ' ήμΤν εκκλη

σιαστικής μουσικής. Έ ν 'Αθήναις 1890, σ. 142. 
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χρηστόν έκ του μέλλοντος ουδέν προσδοκώσι— Της δ' έπιούσης, Παρα
σκευή δε ήν, σαλεύει μεν ο Θεός την γήν όψέ της ημέρας ούτω σηοΰρώζ, 
ώς μη μόνον αυτήν πολλαχου διασ^εΤν, τά τε όρη βία διαθρυβήναι, άλλα 
καί τήν θάλασσαν φυγείν, το του Θεού πρόσωπον οΰ φέρουσαν όργιζόμε-
νον, ώς εντεύθεν οΰ πόλεις μόνον καί κώμας καί συνοικίας κατά τήν 
όφθεϊσαν τω Συμεών όψιν άθλίως καταπεσεΐν, άλλα καί τά πλοία γυμνή 
προσαρράξαντα τη γη συντριβήναι— Ένατη διήλθεν έξ εκείνου ήμερα 
καί θεία πάλιν τον Συμεών κατά βορραν άρπάσασα όψις τό τε πνεύμα 
βλέψαν εις Κωνσταντινούπολη ύπεδείκνυ— Μετά γουν εκτην έξης ήμέραν 
σεισμός τη Κωνσταντίνου νυκτός ένσκήψας, καταστρέφει μεν αυτής μέρη 
τινά, καταστρέφει δε Νικομήδειαν καί τό καλούμενον 'Ρήγιον, ού μήν άλλα 
και Νίκαιαν εν τω μέρει καί τινας ουκ ολίγας ετέρας πόλεις". Του σεισμού 
δ' ετι προσμέλλοντος καί της γης άεί σαλευομένης, ό Συμεών παρακλή-
σεί της μητρός δέεται του Θεού της οργής αυτού παύσασθαι, καί "τους 
μαθητας συγκαλέσας καινήν ώοήν επί λέξεως αδειν έδίδασκεν έμ-
μελώς". Ήν δε ή καινή ωδή τοιαύτη, κατά τον Ούρανόν «Ώς έπί Μω-
σέως δυσωπούμενος ίλάσθης ό Θεός του μή συντρΐψαι τόν Ισραήλ, καί νυν, 
Κύριε, παυσον παρακαλούμενος τήν όργήν άπο του λάου σου, συγχώρησιν 
ποιούμενος των ποικίλων ημών αμαρτιών ώς μόνος άναμάρτητος, Χριστέ 
ό Θεός, κατά τό μέγα σου έλεος' δόξα σοι». Των μαθητών δε τον υμνον 
άσάντων, коі στύλοι της γης ευθύς έστερέωντο καί ό σεισμός ακριβώς 
πέπαυτο" 1. 

Τήν έν τω διηγήματι τούτω ωδήν, αυτό ηιοϋτο τροπάριον ούσαν, ουκ 
ϊγει τό μηναΐον του 'Οκτωβρίου κατά τήν έορτήν της 26-ης ημέρας' άλλ' 
επειδή έν τούτω στιχηρά του Συμεώνος ϋπάρχουσιν όπωσδήπστε περί σει
σμού τίνος, ουδέν ή μας κωλύει νομίζειν, ότι του μηναίου τό ρηθέν εξέπεσε 
τροπάριον. Τό διήγημα όμως, ώς έν συνόψει προεξετέθη, σεισμόν ύπ' όψει 
μέγαν έ/ει, γενόμενον έν Κωνσταντινουπόλει καί τοΐς πλησίον τόποις έπιζη-
μιώτατον, άλλ' όστις ουδέν έχει κοινόν προς τον έν τω Μηναίω μνημονευό-
μενον, μεμαρτυρημένου οντσςου μόνον έκ του συναξαρίου, άλλα καί έκτων 
χρονογράφων, ότι τη 26-Υ]του μηνός 'Οκτωβρίου έτους 740-ου, βασιλεύον
τος του Ίσαύρου Αίοντος, έγένετο μέγας έν Κωνσταντινουπόλει σεισμός. 

Κατά τήν έν τω μηναίω έπιγραφήν τρία τροπάρια τφ Συμεώνι προσή-
κουσιν, ών τό πρώτον άμφίβάλλεται' καί εστίν αληθώς νόθον ούτω δε 
καί τό δεύτερον, ώσπερ άποοείκνυσιν ό γνήσιος άλλα τύποις ανέκδοτος ετι 

1) Βίος του όσιου Συμεών, κεφ. 104—109 (Acta Sanctorum, τ. V του Μάιου, 
σ. 347—348). 
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βίος του Συμεώνος" πασαν γαρ άμφιβολίαν περί των τροπαρίων αυ
τού αίρει ό τούτου βίος, όν έγραψεν Άρκάδιος è μαθητής αύτου' ευρον 
δε τον βίον τούτον έν Ίεροσολύμοις *. Έν τούτω μεν ουν τφ βίφ ρητώς 
αναφέρεται το έν τφ μηναίω τρίτον και τελευταΐον στιχηρόν ίδιόμελον 
τροπάριον γνωρίζονται δε νυν το πρώτον έξ αυτού και δύο έτερα τροπάρια, 
άπερ άποδεικνύασι τα νυν ισάριθμα του μηναίου τρανώς είναι ψευδεπί
γραφα" άλλ' ίνα του Συμεώνος ή υμνογραφική σημασία δηλοτέρα γένη-
ται, παρατίθεμαι νυν ενταύθα τέσσαρα κεφάλαια της έτι τύποις ανεκδότου 
συγγραφής Αρκαδίου, άπερ ο Ουρανός μεταφράσας εις υφός ρητορικόν 
ασαφή κατέστησεν, άπορρίψας τά δεδηλωμένως υπό του Αρκαδίου προ-
παραδοθέντα δύο τροπάρια' έχουσι δε τά κεφάλαια ταύτα ώδε 2. 

«ρδ\ Κατά τον καιρόν εκείνον έπέβλεψεν ό Κύριος και είδε πασαν την γην 
κατεφθαρμένην, οτι κατέφθειρε πάσα σαρξ την όδόν του Θεού, και ουκ άπέ-
κρυψεν ουδέν άπό του δούλου αύτου" είδε γαρ εαυτόν έν τη δυνάμει του 
πνεύματος έπί το στήθος αύτου έχοντα τα αγία ευαγγέλια και περιερχό-
μενον άπό Τύρου έπί τά 'Ιεροσόλυμα και τα κελλία τών την ΪΟΎ\]Λ.ΟΊ οί-
κούντων έπί παραφυλακη του μεσημβρινού κλίτους, και διατρέχοντα εκεί
θεν κατά Λαοδίκειαν καί έπί Ά,ντιόχειαν κατά τά βόρειον κλίτος περισπου-
δάστως, άπαντήσαι δε αύτω θίασον αγγέλων καί ειπείν προς αυτόν" "τί 
οτι μέλλει σοι ούτως; τίςέρεΐ ταύτα τοΐςΆ,ντιοχευσιν; αυτοί λέγουσιν εναν
τία περί σου, καί συ άγωνίζη υπέρ αυτών"; Ταύτα ιοών εφη προς ήμας ό 
του Θεού Κουλός' "οργή μεγάλη επίκειται τω κόσμω καί ουκ οίδα τί φρά-
σαι προς τήν νυν θεωρίαν άλλα προσεύχεσθε, αδελφοί". Πάντων δέ ημών 
φοβηθέντων καί αύτου λαλουντος προς ήμας τον λόγον του Θεού, ήλλοι-
ώθη το πρόσωπον αύτου" καί σιγήσας ούκ έδίδου ήμΐν άπόκρισιν, περί
λυπος ων, ώστε καί ήμας έν άγώνι πολλω και θλίψει γενέσθαι. Μιας δέ 
ώρας διελθούσης έπερωτήσαμεν αυτόν περί της θεωρίας* έφη δέ προς 
ήμας' "προσεύξασθε, αδελφοί, εκτενώς τω Κυρίω, Γνα μή εισέλθωμεν εις 
πειρασμόν" εί μή γαρ ό οίκτίρμων Θεός ί'λεως γένηται καί μετανοήση έπί 
ταϊς κακίαις τών ανθρώπων, ου καταλειφθήσεται λίθος έπί λίθον ειδον 
γαρ άφράστως τήν δύναμιν του Θεού έν παντί τόπω του αέρος καί της 
γης, ώς μή είναι τόπον άπολιμπανόμενον της φοβέρας του Θεού ουνάμεως, 
καί συνέστρεφε πασαν σχεδόν τήν κτίσιν, εως ήρπάγη άπ' έμου το της 
θεωρίας αποτέλεσμα, δια το μή ύπενεγκεΐν με τα δεδειγμένα άπαντα". 
Ταύτα ειπών πάλιν προσέθετο του θεωρήσαι τη δυνάμει του πνεύματος, και 

1) Κώδιξ 108-ος της εκ του αγίου 2αβα συλλογής. 
2) Παραλείπονται τα έν τω κώδικι σφάλματα. 

Византійскій Врѳмѳннииъ. 
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είδε τους ουρανούς άνεωγότας καί υπεράνω των ουρανών άλλον αέρα 
άρρητον καί καθαρώτατον λίαν, καί αί δυνάμεις τών ουρανών έν τω αέρι 
έκείνω παρηστήκεισαν έν δυσί κλι'ταισι ταγμάτων, ώσπερ έν συνθε'σει, εις 
προς τον ενα προσκείμενοι καί τας κεφάλας έπικλίνοντες* καί είδε, καί ιδού 
υπεράνω αυτού" θρόνος έπαιρόμενος έν τφ αέρι, ουκ έπί τίνος έστηριγμένος, 
φοβερός λίαν, καί ό κύριος 'Ιησούς Χριστός ό υίός του Θεού έκαθέζετο επάνω 
αυ^οΰ, καί ή οργή του θυμού αυτού εμελλεν έρχεσθαι, καί ουδείς ην του 
λιτανεϋσαι κατενώπιον αυτού* καί έν τη δυνάμει του πνεύματος έστη ό του 
Θεού θεράπων πρό προσώπου του αγίου θρόνου έπί του αέρος, τών έκατέ-
ρων δυνάμεων φριττουσών, καί ειπεν προς τόν Κύριον «Άκουσον μου, Κύριε 
ό Θεός μου, του δούλου σου καί σπλαγχνίσθητι, καί μη ποίησης κατά τό 
ρήμα της οργής σου, άλλα τη ση φιλανθρωπία διαλλάγηθι. Έν τη πρώτη 
Παρασκευή, οτε έκέλευσας στραφηναι Ά,ντιόχειαν, ουκ ήσαν έν αύτη τριά
κοντα δίκαιοι καί άπώλεσας αυτούς μετά τών άσεβων; άλλα νυν μή 
ποίησης κατά τό ρήμα τούτο: ό κρίνων πάσαν τήν γήν, μή άπολέσης δί
καιον μετά άσεβους". Ταοτα έπρέσβευε περί τών κατοικούντων Άντιόχειαν 
καί τας πέριξ αυτής πόλεις καί χώρας* καί ειδεν, καί ιδού ό Κύριος ήγα-
θύνετο έπί τοΐς λόγοις οίυτοΰ, καί έν τη επιφάνεια του προσώπου, αύτου 
ibr\koui:o ήδέως αύτου άκούων καί φάσις ούκ έξήρχετο* γενόμενος δε έν 
έαυτφ ειπεν* " 'Εκτενώς προσεύξασθε, αδελφοί* εύρον γαρ χάριν παρά τω 
Θεφ του διασωθήναι τας πέριξ ταύτας πόλεις και χώρας". Καί ταύτα 
ειπών θεωρεί πάλιν έν τη δυνάμει του πνεύματος, δτι έστη έπί του αιγια
λού Σελευκείας, καί ειδεν επάνω τής θαλάσσης πρό προσώπου αύτου έν 
τφ αέρι икоХо\ έστηκός άερινόν, καί έν τω πλοίω άγγελοι έστώτες έτοιμοι, 
περιμένοντες τήν έξουσίαν του πνεύματος, καί έστη τό πνεύμα έπί του 
τόπου προσέχον τό τζΚοίον κατά θάλασσαν" καί έσεισε τάς δύο χείρας έν 
τω αέρι τρις καί έκλαυσε κλαυθμόν μέγαν καί είπε' w Κόπτε καί άπό ριζου 
άπορρίζωνε". Ώς δε ήκουσαν ιουτο οι έν τφ πλοίω έστηκότες, έδωκαν τό 
ήχος αυτών μέγα σφόδρα, ώστε κινήσαι πασαν τήν άβυσσον καί έξορ-
μίσαι τό τζλόΐον έν τφ αέρι κατά τής παραλού, καί έν ριπή οφθαλμού κατ-
έπεσον πόλεις αυτής και χώραι. Γενόμενος δε έν έαυτω ειπεν Κ"Ετι εκτε
νώς προσεύξασθε, αδελφοί, διότι πολύς θυμός επίκειται τω κόσμω* τήν δε 
χώραν ταύτην διαφυλάξει Κύριος δια τό έμέ έξαιτήσασθαι χάριν περί 
αυτής* άλλα λιτανεύσωμεν Ισως γαρ σπλαγχνισθήσεται ό Θεός έπί πάντων". 

«ρε'. Καί δια του έν αύτω άγιου πνεύματος έποιήσατο ευθέως τρο-
πάριν, καί έλάλησεν αυτό — πάντα γάρ έχαρίσθη αύτω ποιεΐν ευθύς 
έτοίμως έκ του άγαν πλούτου τής δωρεάς του Θεοΰ, —καί συναθρόίσας 
ήμας έδίδαξε* καί έποίησεν ήμας καί τους λαούς, τους έκ διαφόρων έπαρ-
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χιών - συνελθόντας, μηδέν προς τίνα "kiyovuccç λιτανευσαι, ψάλλοντας 
ούτως* "Νινευϊται τοις παραπτώμασι J την "δια σεισμού κατάχωσιν γ\γ.ουον' 
| έν δε τω μεσιτεύοντι σημείφ του κήτους | την δια του Ίωνα άνάστασιν 
| ή μετάνοια παρακαλεί* | ώς έν έκείνω τω καιρώ, Χριστέ ό Θεός, | βοήν 
λάου σου μετά νηπίων και κτηνών οίκτείρας άπεδέξω, | φεΤσαι και έλέη-
σον, j ότι συ ει δ Θεός | Θεός των μετανοούντων, | και έν ήμΐν δεΐξον την 
αγαθότητα σου* j τρισάγιε, δόξα σοι". Έποίησεν δε ψάλλειν ήμας ούτως 
καί λίτανευειν επί έξήκοντα γ^λίρας' εκλαιον δε οι άκουοντες όχλοι καζ 
έλεγον* wTi άρα έσται fzourzo''\ Προ ουν μιας ημέρας της Παρασκευής, 
έν ή έμελλε γινεσθαι ό μέγας σεισμός εκείνος, προσήλθεν αυτω ή κυρία 
Μάρθα, ή μήτηρ αυτού, δεομένη γνωσθήναι αύτη τά άποκαλυφθέντα 
αυτω μυστήρια* о бе εκβιασθείς υπ' αυτής ειπεν αύτη* "Μέλλει, μήτερ, 
γίνεσθαι σεισμός, οίος ου γέγονε πώποτε, εί μη έν τη σταυρώσει του Κυ
ρίου, καί πτώματα μεγάλα". "Η δε φοβηθεΐσα ήτησεν αυτόν παραυτίκα 
μεταλαβεϊν έκ τών χειρών αΰτου του σωτηρίου σώματος και αίματος του 
Χρίστου, του υίου του Θεού, προς φυλακτήριον. Τη δε έξης περί ώραν 
δεκάτην τής ημέρας έσείσθη πάσα ή γή σεισμφ μεγάλω, οίον ουδέ αί 
παρελθουσαι πολλαι γενεαί άπεμνημόνευον γενέσθαι, καί έπεσαν πόλεις 
και χώραι τής παραλού, κατά την όφθεΤσαν αυτω θεωρίαν, καί τα δρη 
έθρύβη βία σχισθέντα* ή δέ γή χάσματα έσχε κατά τόπους, ·καί ή θά
λασσα έφυγεν έκ του τόπου αυτής έπί πολλάς τάς ώρας* τα δέ πλοία έπι 
του ξηρού καταρραγέντα συνετρίβησαν. Άπό μέντοι Λαοδικειας κατά Χν-
τιόχειαν έπι τό βόρειον κλίτος έστησαν πάντα, μόνον πύργων τινών του 
τείχους καί τοίχων τών εκκλησιών διαρραγέντων πτώσις δέ ου γέγονεν, 
κατά τον λόγον του άγιου* καί τα άπό Τύρου δέ έπί τα Ιεροσόλυμα καί 
τό μεσημβρινόν κλίτος διεφυλάχθη ωσαύτως, κατά τό εί^ος τής θεωρίας 
αύτοΰ. Ίδόντες ουν τα γενόμενα οί προακούσαντες τη ήμερα εκείνη, συν 
τη κυρία τη μεγάλη έδραμον έν φόβω κλαίοντες καί προσκυνουντες αυτω 
καί άπαγγέλλοντες πασι τά μεγαλεία του Θεού, τα δι' αυτού προαγγελ-
θέντα. 

«ρς. Έποίησε δέ καί άλλο τροπάριν προς τα γεγονότα καί έμέλι-
σεν αυτό, διδάξας τε αυτό επέτρεψε λιτανεύοντας ήμας ψάλλειν ούτως* 
"Θαυμάσια τά έργα σου* j ή ψυχή ημών γινώσκει σφόδρα, [ έξουσιαστά 
Χριστέ ό Θεός* | τρόμος λήψεται τά δρη άπό σου* [ έσείσθη πάσα ή γή* [ 
διεθρύβη τά δρη βία* | ή θάλασσα είδε καί έφυγε(ν)* | έκ νότου σκάφη τή 
ξηρά άπέθετο* j έν οργή ελέους μνησθείς | τους Οπολειφθέντας σώσον* \ 
άναμάρτητε Κύριε, δόξα σοι". Μετά δε ένάτην ήμέραν του σεισμού εκείνου 
πάλιν ευχόμενος ό του Θεού δούλος ειδεν εαυτόν άρπαγέντα κατά βορραν 

ίο* 
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Κωνσταντινουπόλεως, καί το πνεύμα έπέβλεψεν έπ' αυτήν καί έσεισε τρις τάς 
χείρας καί έκλαυσεν έπ' αυτήν καί ειπεν "Ουαί καί ταΐς άλλαις πόλεσιν, 
δτι καί εν Κωνσταντινουπόλει επισκοπή γενήσεται μερικώς".. Ταύτα προ-
εωρακώς έστενε καί έλυπεΐτο* συνιέντες δε ημείς, ότι όπτασίαν τινά έώρα-
κεν, έβιασάμεθα αυτόν του άπαγγεΐλαι ήμΐν εύξάμενος δε εϊπεν' "Μέλ
λει έπισκοπήν ποιήσασθαι ό Θεός καί εις μέρος της βασιλευούσης πόλεως, 
και αϊ παρακείμεναι δε αυτή πόλεις καί χώραι μερικώς καταπεσουνται". 
Παρήν δέ τις τών φιλοχρίστων της πόλεως Αντιοχείας κληρικός, ω όνομα 
'Ιωάννης, όν ίάσατο άλγοϋντα τον μηρόν αυτού, καί μή δυνάμενος κινή-
σαι. Ούτος ουν παρακροώμενος ήκουεν, οτε ταύτα ελεγεν ήμΐν ό του Θεού 
θεράπων, καί μεθ' ημέρας εξ έγένετο σεισμός μέγας εν Κωνσταντινου
πόλει, καί κατά ρεγεώνας κατεστράφησαν εν μέρει οίκοι τζοΧλοί καί άπώ-
λετο λαός πολύς εν αυτή' κατεστράφη δέ καί ή Νικομήδεια καί τό 'Ρή-
γιον, ή Νίκαια δέ άπό μίρους, καί αί λοιπαί πόλεις αί πλησίον του 'Ιλλυ
ρικού. Έγνώσθη δέ ταύτα εν Αντιόχεια τη πόλει καί έγένετο πένθος έν 
αυτή, καί έλιτάνευον νυκτός καί ημέρας' άκουσας δέ ό φιλόχριστος εκείνος 
τα συμβεβηκότα δρομαΐος ήλθε προς τόν άνθρωπον του Θεού, θαυμάζων 
επί τη έκβάσει της προρρήσεως αυτού' δς ήκουσε παρακροώμενος έξηγου-
μένου αυτού τοΐς άδελφοΐς, και έδίδου δόξαν καί έξομολόγησιν τφ υίφ του 
Θεού, τω μηδέν άποκρυπτοντι τοΐς άγίοις αυτού, οις έθαυμάστωσεν έπί γης. 

« ρζ'. Τότε ουν έπιμεινάσης της γης σειομένης, μηκέτι στέρξασα τόν 
φόβον ή κυρία Μάρθα, ή μήτηρ αύτου, προσήλθεν αΰτω λέγουσα' "παρα
καλώ σοι, τέκνον, σχολάσαι ащгс>оѵ εις ευχήν καί μηδένα τών συνελθόν-
των όχλων δέξασθαι, όπως δυσωπηθή ό Θεός καί παύση τους σεισμούς 
^ού'τους άπό της γης". Είσήκουσε δέ της φωνής αυτής καί ήσφαλήσατο 
τάς θύρας, καί ήλθε το πνεύμα του Θεού χαΐρον έπ' αυτόν καί ψάλλων 
ό άγιος τροπάριν έμμελώς ελεγεν ούτως' "Ώς έπί Μωσέως πρεσβευόμε-
νος ίλάσθης ό Θεός του μή συντρΐψαι τόν 'Ισραήλ, καί νυν, Κύριε, παυσον 
λιτανευόμενος τήν όργήν άπό του λάου σου, συγχώρησιν ποιούμενος τών 
ποικίλων ημών αμαρτιών, ώς μόνος άναμάρτητος. Χριστέ ό Θεός, κατά 
τό μέγα σου έλεος, δόξα σοι". Μετά ουν τό πληρώσαι ταύτα, τό παράκλη-
τον πνεύμα έφη προς αυτόν "Ούτω δίδαξον λιτανευσαι καί παυσονται οί 
σεισμοί άπό της γης". Παραυτίκα δέ καλέσας Συμεών τους αδελφούς 
έποίησεν, ώς προσετάχθη, καί ου προσέθετο ή γη έτι σαλευθήναι άπό της 
ώρας εκείνης. Μηδείς ούν άπιστείτω, μηδέ άμφιβαλλέτω ταύτα αυτόν 
έκδιδάξαι τό κύριον καί πανάγιον πνεύμα, άλλα πιστώς δεχόμενος καί 
βεβαίως κατέχων συν ήμΐν δοξαζέτω τόν Θεόν έπί πασι τοΐς γινομένοις 
οια του άγιου αΰτοΰ θεράποντος 2υμεών». 
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Ούτως έχουσι τα κεφάλαια της Αρκαδίου συγγραφής περί του άγιου 
Συμεώνος, έξ ων ούτος παραδίδοται συντάκτης είναι και μελιστής τριών 
άσματικών τροπαρίων, ουχί δ' ενός, ώς έγραψεν ό Ουρανός- τούτων δε 
των τροπαρίων εν μόνον έσωσε το μηναΐον του Οκτωβρίου" διό πιθανόν 
ήδη φαίνεται μοι, οτι μετά τήν εν τω μηναίω έπιγραφήν, περί ης ειπον 
έν τη αρχή του λόγου, ύπήρχον μεν και τα τρία τροπάρια, και μετά ταύτα 
δύο έτερα μεταγενέστερα, δια δε σύγχυσιν αυτών κατόπι τα μεν δύο πρώτα 
του Συμεώνος έξεβλήθησαν, αυτά δε τά μεταγενέστερα τον τόπον αυτών 
κατέλαβον. Σώζεται μεν ουν έν τω μηναιω νυν εν και μόνον τροπάριον 
του Συμεώνος, όπερ έν μεν τω βίφ τζρώτον αριθμείται (κεφ. ρε), έν δε τω 
μηναίω τρίτον* τούτο δε πάλιν ενταύθα διεφθάρη, καθά και έτερα παλαιά 
τροπάρια, παρά τών μετέπειτα των μηναίων επιθεωρητών, ώς δείκνυσιν ή 
συμπαραβολή τών κειμένων αμφοτέρων: 

Βίος του άγιου Συμεών. ΜηναΤον, 26 'Οκτωβρίου. 

ΝινευΤται τοις παραπτώμασι | τήν Νινευΐται τοΐς παραπτώμασι j τήν 
δια σεισμού κατάχωσιν Ύ\Υ.ΟΌΟΨ | έν δια της του σεισμού απειλής κά
δε τφ μεσιτεύοντι σημείω του κή- τάχωσιν Y\V.OOOV | έν οέ τω μεσι-
τους j τήν δια του Ίωνα άνάστασιν | τεύοντι σημείω του κήτους | τήν 
ή μετάνοια παρακαλεί* j ώς έν έκείνω δια του Ίωνα άνάστασιν | ή μετά-
τφ καιρώ, Χριστέ ό Θεός, j βοήν vota παρακαλεί* | άλλ' ώς έκεί-
λαου σου μετά νηπίων καί κτηνών | νους | βοή λαοϋ σου μετά νηπίων 
οίκτείρας άπεδέξω, j φεΐσαι και ελέη- καί κτηνών | οίκτείρας προσεδέξω] 
σον, | ότι συ ει ό Θεός | Θεός τών καί ημάς παιοευομένους | δια 
μετανοούντων, | καί έν ήμΐν δεΐξον της τριημέρου αναστάσεως | 
τήν αγαθότητα σου* | τρισάγιε, δόξα φεΐσαι καί έλέησον. 
σοι. 

Ουδέν ήττον ή συμπαραβολή του τροπαρίου τούτου μαρτυρεί, νομίζω, 
τοϋτο' ότι κανονισθείσης της μνήμης του σεισμού της 26-ης 'Οκτωβρίου, 
τοΰ^ινομ.ίνου έτει740-ω, καθ' öv, ώς λέγει τό συναξάριον, έπηνέχθη "μετά 
φιλανθρωπίας φοβερά του σεισμού απειλή", τό ρηθέν τροπάριον του Συμε-
ώνοί εξ ίτίρου τόπου τών μηναίων παραληφθέν μετά τών ετέρων ούο του 
αύτοϋ μετηλλάχθη καί προς τόν σκοπόν ήρμόσθη της εορτής. Άλλ' έν ποίω 
μηναίω τα τροπάρια του Συμεώνος έκειντο πρότερον; τίνος δε χρόνου σει-
σμόν είχον υπ' δψει; Τά ερωτήματα ταύτα μένουσι τό γε νυν άλυτα κατ' 
έμέ. Εικάζω δε μόνον, ότι τά τροπάρια του Συμεώνος έν αύτφ τφ μηναίφ 
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του 'Οκτωβρίου περιείχοντο κατ' άλλην έορτήν αυτού πρότερον, ήτις, ωσαύ
τως άνάμνησιν σεισμού τίνος έτέλει. Ό Janinghius νομίζει, ο'τι του βίου 
του αγίου 2υμεώνος ή διήγησις υπαινίσσεται σεισμόν μηνί αΰγούστφ γε-
νόμενον έτει 554-φ1, καθ'δν, ώς ό Μαλάλας ιστορεί, έν μεν τη Κωνσταν
τίνου πόλει πολλά οικήματα καί λουτρά καί ναοί καί μέρη των τειχών 
αυτής της πόλεως επαθον, έξω δε ταύτης πόλεις ετεραι πολλαι, έξών καί 
ή Νικομήδεια μέρος αυτής απώλεσε καταπεσόν. Ούχ ήττον όμως τα έν τω 
βίω του άγιου Συμεώνος ίστορουμενα περί του σεισμού κατ' άκρίβειαν εκ 
των χρονογράφων ανερμήνευτα μίνουσι" διό καί νομίζω μάλλον, ότι σει
σμού την άνάμνησιν ποιοϋσι, περί ου σιγώσι τα χρονικά. Τα τετυπωμένα 
μηναϊα του 'Οκτωβρίου μνημονευουσιν, ώς είρηται, μόνον του σεισμού του 
έπι. Λέοντος Ίσαύρου* άλλ' εν τισι χειρογράφοις συναξαριών περιφέρεται 
σεισμού άνάμνησις ότέ μεν τή πέμπτη, οτέ δε τη εβδόμη ήμερα του μη
νός 'Οκτωβρίου, περί ου ουδέν απολύτως ακριβές γινώσκεται 3. Τούτον δε 
πάλιν τον σεισμόν έτερον συναξάριον, όπερ είδον έγώ έν Ίεροσολύμοις, 
ορίζει μεν ωσαύτως τή 7-η του αύτου μηνός, προστίθησι δ' όμως ταύτα' 
"τελείται δε άμα τή αύτη ήμερα ή μνήμη του μεγάλου σεισμού' ή δε ακο
λουθία γίνεται ούτως. Μετά τον όρθρον της εκκλησίας απέρχεται ό πα
τριάρχης (Κ/πόλεως) εις τήν !\γίαν Άναστασίαν μετά της λιτής έν τοις 
Αομήνου έμβόλοις καί γίνονται έκεΐσε αντίφωνα τρία" 4' μεθ' α συνεχίζε
ται τής λιτής ή περιγραφή, ήν έγώ παραλείπω νυν ενταύθα. Ουδέν δε περί 
του σεισμού τούτου λέγεται καί έν τω συναξαρίω τούτω, δυνάμενον όρί-
σαι τον χρόνον αύτου. 
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