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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Μέσα στην πνευματική ατμόσφαιρα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 

εξέχουσα θέση κατέχει φυσικά ο Ακάθιστος Ύμνος, του οποίου τα μεγαλοπρεπή 

λόγια δεν έχουν πάψει επί τόσους αιώνες να δονούν τις καρδιές των πιστών. Και είναι 

άξιο αναφοράς το γεγονός ότι μια σημαντική μορφή της Παλαιολόγειας Περιόδου, ο 

ποιητής Μανουήλ Φιλής, θέλησε να μεταφράσει σε βυζαντινό δωδεκασύλλαβο το 

κλασικό αυτό κείμενο της βυζαντινής υμνογραφίας και λογοτεχνίας. Και μάλιστα η 

μετάφραση αυτή είναι η πρώτη και μοναδική στη βυζαντινή περίοδο και λογοτεχνία. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία νέα κριτική έκδοση της μετάφρασης των οίκων 

του Ακαθίστου από τον Μανουήλ Φιλή, έπειτα από την πρώτη που είχε εκδώσει ο 

Emmanuel Miller το 1857. Χωρίζεται δε σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 

την εισαγωγή όπου γίνεται αναφορά στη ζωή και το έργο του Φιλή, με ειδική μνεία 

στο μεταφραστικό του έργο και στην τακτική της παρούσας μετάφρασης. Συνεχίζει 

με τη λογοτεχνική κριτική της μετάφρασης, τη συζήτηση για τη μετρική της καθώς 

και την αντίστοιχη περιγραφή για τη χειρόγραφη παράδοση του έργου. Επιπροσθέτως 

ασχολείται σε εισαγωγικό επίπεδο και με ζητήματα όπως τις μεταφράσεις του 

Ακαθίστου έως και τον 19ο αιώνα, αλλά και την έννοια της μετάφρασης και της 

παράφρασης στην αρχαιότητα και στο Βυζάντιο. 

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η νέα κριτική έκδοση, για την πραγματοποίηση 

της οποίας μελετήθηκαν συνολικά επτά κώδικες, ενώ εν τέλει συμπεριελήφθησαν οι 

έξι απ’ αυτούς. Την κριτική έκδοση συνοδεύει μετάφραση στη σημερινή ελληνική, 

ενώ ακολουθεί εκτενής σχολιασμός του κειμένου. Τέλος, καταρτίζονται και τα 

διάφορα συμπληρωματικά ευρετήρια. 

Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να εκφράσω εκ βάθους καρδίας τις ευχαριστίες μου 

στον ακαδημαϊκό μου σύμβουλο και επιβλέποντα καθηγητή κ. Εμμανουήλ Πατεδάκη 

για την αγαστή συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, αλλά και 

για τις πολύτιμες συμβουλές και υποδείξεις που μου παρείχε κατά την εκπόνηση της 

παρούσας εργασίας. Ευχαριστώ επίσης θερμά τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς 

επιτροπής, τον καθηγητή κ. Στρατή Παπαϊωάννου και την καθηγήτρια κα Μαρίνα 

Δετοράκη, για τις χρήσιμες παρατηρήσεις τους πάνω στην εν λόγω εργασία. Θερμές 

ευχαριστίες οφείλω στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στη Βασιλική Βιβλιοθήκη 

του Escorial και στην Ιερά Μονή Ιβήρων του Αγίου Όρους για την παραχώρηση των 

φωτογραφικών λήψεων από τα χειρόγραφα. Ευχαριστώ ξεχωριστά τον πατέρα 

Θεολόγο, υπεύθυνο των χειρογράφων της Ιεράς Μονής Ιβήρων, για τις χρήσιμες 

πληροφορίες που μου παρείχε σχετικά με τα χειρόγραφά της. Τέλος, θα ήθελα να 

εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους γονείς μου Εμμανουήλ και Μανωλία, στη 

γιαγιά μου Ευαγγελία, καθώς και στην αδελφή μου Μαρία για τη στήριξή τους. 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1. Μανουήλ Φιλής (1275-1345) 

 

α. Η ζωή και το έργο του  

 

Ο Μανουήλ Φιλής θεωρείται ο παραγωγικότερος ποιητής των παλαιολόγειων 

χρόνων
1
 και ο σπουδαιότερος εκπρόσωπος της ποίησης για την περίοδο μεταξύ των 

δύο αλώσεων της Κωνσταντινούπολης, από τους σταυροφόρους το 1204 και από τους 

Τούρκους το 1453.
2
 Δεν συμφωνούν όλοι οι μελετητές για την ημερομηνία γέννησης 

και θανάτου του ποιητή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μια πλειάδα επιστημόνων όπως 

ο Krumbacher,
3
 ο Hunger,

4
 ο Rosenqvist,

5
 ο Τρυπάνης,

6
 οι Talbot/Cutler,

7
 ο 

Papadogiannakis,
8
 ο Παΐδας,

9
 ο Λαμπάκης,

10
 και άλλοι

11
 την τοποθετούν περίπου 

μεταξύ των ετών 1275-1345, άποψη την οποία υιοθετούμε κι εμείς συμβατικά, ενώ 

έχουν εκφραστεί κατά καιρούς και άλλες διαφορετικές απόψεις.
12

 

Ως τόπος καταγωγής του Φιλή στην παλαιότερη και στην πιο σύγχρονη 

βιβλιογραφία αναφέρεται η Έφεσος.
13

 Όπως υποστηρίζει ο Stickler, ο πρώτος που 

ονόμασε την Έφεσο ως γενέτειρά του ήταν ο Jean Baptiste Cotelier το 1692 στο έργο 

                                                 
1
 Herbert Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία: Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τόμ. Β΄, 

μτφρ. Ιωάννης Βάσσης κ.ά., Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1992 (γ΄ ανατύπωση, 

Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2005, σ. 597)· Jan Olof Rosenqvist, Η βυζαντινή 

λογοτεχνία από τον 6ο αιώνα ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, Αθήνα, Εκδόσεις Κανάκη, 2008, 

σ. 243. 
2
 Κωνσταντίνος Παΐδας, Εισαγωγή στη βυζαντινή ποίηση: Λόγια κοσμική ποίηση, θρησκευτική 

ποίηση και υμνογραφία, Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρη, 2011, (β΄ έκδ.), σ. 80-81· Jan Olof Rosenqvist, 

ό.π., σ. 243· Constantine Trypanis, Greek Poetry: From Homer to Seferis, London-Boston, Faber and 

Faber, 1981, σ. 518· Κωνσταντίνος Τρυπάνης, Ελληνική ποίηση: Από τον Όμηρο ως τον Σεφέρη, 

Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 1986, σ. 269. 
3
 Karl Krumbacher, Ιστορία της βυζαντινής λογοτεχνίας, τόμ. Β΄, επιμ. Λύσανδρος Γ. Χ. Κώνστας, 

μτφρ. Γεώργιος Σωτηριάδης, Αθήναι, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου-Βιβλιοπωλείον Καρόλου Μπεκ, 

1900, σ. 749.   
4
 Herbert Hunger, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 523. 

5
 Jan Olof Rosenqvist, ό.π., σ. 243.   

6
 Constantine Trypanis, Greek…, ό.π., σ. 518· Κωνσταντίνος Τρυπάνης, ό.π., σ. 269. 

7
 Alice-Mary Talbot και Anthony Cutler, λήμμα «Philes, Manuel», ODB, τόμ. Γ΄, σ. 1651. 

8
 Nikolaos Papadogiannakis, Studien zu den Epitaphien des Manuel Philes, (Dissertation der Freien 

Universität Berlin), Heraklion, 1984, σ. 39. 
9
 Κωνσταντίνος Παΐδας, ό.π., σ. 80. 

10
 Στυλιανός Λαμπάκης, «Πνευματικός βίος και πολιτισμός Υστεροβυζαντινής περιόδου (1071-

1453)», στο Νίκος Βαρδιάμπασης και Σωτήρης Ριζάς (επιμ.), Ιστορία των Ελλήνων, τόμ. Θ΄, Αθήνα, 

Εκδόσεις Δομή, σ. 429. 
11

 Για περισσότερα βλ. Andreas Rhoby, «Wie lange lebte Manuel Philes?», στο Albrecht Berger, 

Sergei Mariev, Günter Prinzing και Alexander Riehle (επιμ.), Koinotaton Doron: Das späte Byzanz 

zwischen Machtlosigkeit und kultureller Blüte (1204–1461), (Byzantinisches Archiv 31), Berlin-

Boston, De Gruyter, 2016, σ. 151-152· Günter Stickler, Manuel Philes und seine Psalmenmetaphrase, 

( issertationen der Universität Wien 229), Wien,  WG , 1992, σ. 19-21. 
12

 Εfthymia Braounou-Pietsch, Beseelte Bilder: Epigramme des Manuel Philes auf bildliche 

Darstellungen, Wien, Verlag der  sterreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010, σ. 33. Για τις 

ποικίλες απόψεις των μελετητών για τις χρονολογίες σε σχέση με τον Φιλή βλ. Andreas Rhoby, ό.π., σ. 

150-152, 160· Günter Stickler, ό.π., σ. 19-21, 23. Πρβλ. Erich Trapp κ.ά., λήμμα «Φιλῆς Μανουήλ», 

PLP, αρ. 29817. 
13

 Karl Krumbacher, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 748· Μανουήλ Γεδεών, «Μανουήλ του Φιλή ιστορικά 

ποιήματα», Εκκλησιαστική Αλήθεια, έτος Γ΄, 6 Οκτωβρίου 1882-27 Σεπτεμβρίου 1883, σ. 216· Alice-

Mary Talbot και Anthony Cutler, ό.π., σ. 1651· Κωνσταντίνος Τρυπάνης, ό.π., σ. 269· Κωνσταντίνος 

Παΐδας, ό.π., σ. 81· Στυλιανός Λαμπάκης, «Πνευματικός βίος…, ό.π., σ. 429. 



[7] 

 

του Ecclesiae Graecae Monumenta (τόμ. Γ΄, στήλη 675), βασιζόμενος πιθανότατα 

στον απολεσθέντα σήμερα κώδικα Escorialensis Z. IV. 16.
14

 Στο χειρόγραφο λοιπόν 

αυτό όπως και σε άλλα τέσσερα –το αρχαιότερο από τα οποία ανήκει στον 15ο αιώνα 

και πιθανότατα προέρχονται όλα από το ίδιο περιβάλλον– εντοπίζεται η 

συγκεκριμένη μαρτυρία τη στιγμή που οι υπόλοιποι 149 κώδικες σιωπούν.
15

 

Ομολογουμένως, αυτό δεν εμπόδισε σχεδόν όλους τους μελετητές που ασχολήθηκαν 

με τον Φιλή να αποδεχτούν τον ισχυρισμό του Cotelier χωρίς έλεγχο.
16

  

Η Έφεσος εμφανίζεται πολύ σπάνια στο έργο του Φιλή,
17

 όπως για παράδειγμα 

στον επιτάφιό του για τον αρχιεπίσκοπο Μαρωνείας Λέοντα Άγγελο Ατουέμη,
18

 στον 

επιτάφιό του για τον μητροπολίτη Εφέσου Ιωάννη Χειλά
19

 και στο ποίημά του προς 

τον ηγούμενο της μονής της Εφέσου.
20

 Υπάρχει ακόμη ένα ποίημα στον τίτλο του 

οποίου γίνεται αναφορά στην καταγωγή του ποιητή: «Τοῦ Φιλῆ κυροῦ Μανουὴλ τοῦ 

Ἐφεσίου στίχοι εἰς τὸν βασιλέα Ἀλέξανδρον».
21

 Πάντως δεν είναι βέβαιο αν όντως ο 

ποιητής καταγόταν από την Έφεσο.
22

 

Ο Μανουήλ Φιλής προερχόταν πιθανώς από κατώτερα κοινωνικά στρώματα
23

 και 

έζησε επί των αυτοκρατόρων Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου, Ανδρονίκου Β΄ και 

Ανδρονίκου Γ΄, ενώ υπήρξε αυλικός ποιητής επί της βασιλείας των δύο τελευταίων.
24

 

Στην Κωνσταντινούπολη ζούσε ήδη από τα μέσα της δεκαετίας 1290.
25

 Υπήρξε 

μαθητής του Γεωργίου Παχυμέρη για τον οποίο συνέθεσε κι έναν επιτάφιο,
26

 ενώ 

διατηρούσε φιλία και με τον Μάξιμο Πλανούδη, ο οποίος του έγραψε το 1295 για να 

τον συγχαρεί για το ποίημά του που μνημονεύει τις νίκες του Φιλανθρωπηνού κατά 

των Τούρκων.
27

  

                                                 
14

 Günter Stickler, ό.π., σ. 16. 
15

 Ό.π., σ. 16. 
16

 Ό.π., σ. 16. 
17

 Ό.π., σ. 16. 
18

 Emidio Martini (επιμ.), Manuelis Philae Carmina inedita, ex Cod. C VII 7 Bibliothecae 

Nationalis Taurinensis et Cod. 160 Bibliothecae Publicae Cremonensis, Neapoli, Typis Academicis, 

1900, σ. 45, (40:6). Για τον Λέοντα Άγγελο Ατουέμη βλ. Erich Trapp κ.ά., λήμμα «Ἀτουέμης, Λέων 

Ἄγγελος», PLP, αρ. 1644. 
19

 Emmanuel Miller (επιμ.), Manuelis Philae Carmina, ex Codicibus Escurialensibus, Florentinis, 

Parisinis et Vaticanis, τόμ. Β΄, Paris, 1857, σ. 188-191, (CLVIII-CLXVII). Για τον μητροπολίτη 

Εφέσου Ιωάννη Χειλά βλ. Erich Trapp κ.ά., λήμμα «Χειλᾶς Ἰωάννης», PLP, αρ. 30764. 
20

 Emmanuel Miller (επιμ.), Manuelis Philae Carmina, ex Codicibus Escurialensibus, Florentinis, 

Parisinis et Vaticanis, τόμ. Α΄, Paris, 1855, σ. 436, (CCXXXVI). 
21

 Emmanuel Miller (επιμ.), ό.π., τόμ. Β΄, σ. 334. 
22

 Günter Stickler, ό.π., σ. 17· Erich Trapp κ.ά., λήμμα «Φιλῆς…, ό.π., αρ. 29817 
23

 Κωνσταντίνος Τρυπάνης, ό.π., σ. 269· Κωνσταντίνος Παΐδας, ό.π., σ. 81. 
24

 Alice-Mary Talbot και Anthony Cutler, ό.π., σ. 1651· Karl Krumbacher, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 749· 

Στυλιανός Λαμπάκης, «Πνευματικός βίος…, ό.π., σ. 430· Κωνσταντίνος Παΐδας, ό.π., σ. 81. 
25

 Günter Stickler, ό.π., σ. 17. 
26

 Emmanuel Miller (επιμ.), ό.π., τόμ. Β΄, σ. 400 (XXXIX)· Herbert Hunger, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 289· 

Alice-Mary Talbot και Anthony Cutler, ό.π., σ. 1651· Karl Krumbacher, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 749· 

Κωνσταντίνος Παΐδας, ό.π., σ. 81· Ioannis Telelis, «Tεχνικὸς διδάσκαλος: Georgios Pachymeres as 

Paraphrast of Aristotelian Meteorology», στο Andrea Cuomo και Erich Trapp (επιμ.), Toward a 

Historical Sociolinguistic Poetics of Medieval Greek, (Byzantioς 12), Turnhout, Brepols Publishers, 

2017, σ. 119· Στυλιανός Λαμπάκης, Γεώργιος Παχυμέρης, Πρωτέκδικος και Δικαιοφύλαξ: Εισαγωγικό 

δοκίμιο, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών-Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, (Μονογραφίες 5), 2004, σ. 

36-37· C. Constantinides, Higher Education in Byzantium in the Thirteenth and Early Fourteenth 

Centuries (1204- ca. 1310), Nicosia, Cyprus Research Centre, 1982, σ. 43, 63. 
27

 C. Constantinides, ό.π., σ. 43· Karl Krumbacher, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 749· Ηλίας Ταξίδης, Μάξιμος 

Πλανούδης: Συμβολή στη μελέτη του corpus των επιστολών του, (Βυζατινά κείμενα και μελέτες 58), 

Θεσσαλονίκη, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2012, σ. 116· Αθανάσιος Κομίνης, Το βυζαντινόν ιερόν 

επίγραμμα και οι επιγραμματοποιοί, («Αθηνά», Σύγγραμμα περιοδικόν της εν Αθήναις Επιστημονικής 
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Ως υπάλληλος της αυτοκρατορικής αυλής ο Φιλής έλαβε μέρος σε διπλωματικές 

αποστολές στην Περσία, στην Αραβία, στην Ινδία, στη Ρωσία και στη Γεωργία.
28

 

Ωστόσο ήρθε σε ρήξη με κάποιον αυτοκράτορα, πιθανώς τον Ανδρόνικο Β΄, και γι’ 

αυτό φυλακίστηκε για λίγο, καθώς κατηγορήθηκε ότι τον προσέβαλε λόγω ορισμένων 

εκφράσεών του σε μία χρονογραφία που είναι άγνωστη σε εμάς.
29

 

Στο ποιητικό του έργο συχνά απαντούν παράπονα για τη φτώχεια του, την πείνα, 

τη δίψα και το κρύο, αλλά όλες αυτές οι αναφορές μπορεί και να αποτελούν 

λογοτεχνικό τόπο και να μην αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τον πραγματικό του βίο.
30

 

Ένα άλλο στοιχείο που συναντά κανείς με έντονη παρουσία στα ποιήματά του είναι η 

κολακεία των ισχυρών και η επαιτεία, παρ’ ότι ο ποιητικός του λόγος δεν στερείται 

ταυτόχρονα γνήσιας λυρικής διαθέσεως και πηγαίου συναισθήματος.
31

 Για τα 

παραπάνω ο Φιλής έχει παραβληθεί από τον Krumbacher με τον Θεόδωρο Πρόδρομο, 

λέγοντας πως είναι άλλος Πτωχοπρόδρομος σε μία πολύ επαυξημένη και χειρότερη 

εκδοχή σε σχέση με τον επαιτικό του τόνο, και συμπληρώνει ότι οι δυο τους είναι τα 

εγκαταλελειμμένα παιδιά της τύχης, πεινασμένοι και επαίτες ποιητές, Πτωχοφιλής κι 

εκείνος όπως ο Πτωχοπρόδρομος.
32

 Λόγω της μεγάλης ομοιότητας της ποίησης του 

Φιλή με αυτή του Πτωχοπροδρόμου μερικές φορές υπήρξε σύγχυση μεταξύ αυτών 

των δύο.
33

  

Ο Μανουήλ Φιλής έγραψε –στη συντριπτική πλειοψηφία– ποίηση (πάνω από 

25.000 στίχους), όπου έχει αξιοποιήσει τον δωδεκασύλλαβο ιαμβικό τρίμετρο στίχο, 

αποφεύγοντας τη χασμωδία, τονίζοντας την παραλήγουσα του στίχου, ενίοτε την 

προπαραλήγουσα και ποτέ η λήγουσα.
34

 Εντούτοις έγραψε και σε δακτυλικό 

εξάμετρο, ενώ σπάνια μεταχειρίστηκε τον πολιτικό δεκαπεντασύλλαβο.
35

 Τα κύρια 

χαρακτηριστικά της ποίησής του θα περιγραφούν αναλυτικά στο σχετικό για τη 

μετρική κεφάλαιο. Αθροιστικά στα προαναφερθέντα αξίζει να σημειωθεί ότι το 

μοναδικό γνωστό σ’ εμάς πεζό σύγγραμμα του Φιλή είναι η Θεωρία, που 

προτάσσεται ως προοίμιο στο εγκώμιο του Νικηφόρου Βλεμμύδη για τον 

ευαγγελιστή Ιωάννη.
36

 

Ο Φιλής συνέθεσε και ποιήματα διδακτικά που άπτονται της ζωολογίας και της 

βοτανικής.
37

 Ένα εκτενές απ’ αυτά, το Περὶ ζῴων ἰδιότητος, αποτελείται από 2015 

δωδεκασύλλαβους, έχει ως πηγή τον Αιλιανό και τον Τιμόθεο, ενώ είναι αφιερωμένο 

στον αυτοκράτορα Μιχαήλ Θ΄ Παλαιολόγο και περιγράφει σημαντικά πτηνά, χερσαία 

και ένυδρα ζώα όπως επίσης φανταστικά/συμβολικά ζώα σαν τον ονοκένταυρο και 

                                                                                                                                            
Εταιρείας, Σειρά διατριβών και μελετημάτων 3), Εν Αθήναις, Τυπογραφείον Αδελφών Μυρτίδη, 1966, 

σ. 184. 
28

 Karl Krumbacher, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 749· Alice-Mary Talbot και Anthony Cutler, ό.π., σ. 1651· 

Κωνσταντίνος Τρυπάνης, ό.π., σ. 269· Κωνσταντίνος Παΐδας, ό.π., σ. 81· Στυλιανός Λαμπάκης, 

«Πνευματικός βίος…, ό.π., σ. 430. 
29

 Alice-Mary Talbot και Anthony Cutler, ό.π., σ. 1651· Karl Krumbacher, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 749· 

Κωνσταντίνος Τρυπάνης, ό.π., σ. 269· Κωνσταντίνος Παΐδας, ό.π., σ. 81. 
30

 Alice-Mary Talbot και Anthony Cutler, ό.π., σ. 1651· Karl Krumbacher, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 749· 

Κωνσταντίνος Παΐδας, ό.π., σ. 81. 
31

 Karl Krumbacher, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 756-757· Κωνσταντίνος Τρυπάνης, ό.π., σ. 269· 

Κωνσταντίνος Παΐδας, ό.π., σ. 81. 
32

 Karl Krumbacher, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 756-757.  
33

 Alice-Mary Talbot και Anthony Cutler, ό.π., σ. 1651· Herbert Hunger, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 517. 
34

 Karl Krumbacher, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 750· Κωνσταντίνος Παΐδας, ό.π., σ. 81-82. 
35

 Κωνσταντίνος Τρυπάνης, ό.π., σ. 270· Karl Krumbacher, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 750. 
36

 Karl Krumbacher, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 759. 
37

 F. S. Lehrs και Fr.  übner (επιμ.), Poetae Bucolici et Didactici, μέρος Γ΄, Paris, Ambrosio 

Firmin Didot, 1846, σ. 3-68· Herbert Hunger, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 523· Alice-Mary Talbot και Anthony 

Cutler, ό.π., σ. 1651. 
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τον μονόκερο.
38

 Η Σύντομος ἔκφρασις ἐλέφαντος γραμμένη σε 381 δωδεκασύλλαβους 

στίχους περιγράφει έναν ελέφαντα και είναι αφιερωμένη πιθανώς και πάλι στον 

Μιχαήλ Θ΄,
39

 ενώ υφίστανται και δύο διδακτικά ποιήματα με θέμα τον 

μεταξοσκώληκα.
40

 Συν τοις άλλοις ο Φιλής έχει συνθέσει βοτανικά ποιήματα Περὶ 

φυτῶν με θέμα κάποια φυτά όπως το στάχυ, το σταφύλι, το τριαντάφυλλο και το ρόδι, 

τα οποία αφιέρωσε επίσης πιθανώς στον Μιχαήλ Θ΄.
41

 

Εκτός από τα παραπάνω διδακτικά ποιήματα ο ποιητής δημιούργησε και τρία 

ποιήματα με διαλογική μορφή ενταγμένα φαινομενικά στην κατηγορία μίας 

δραματικής σύνθεσης, χωρίς ωστόσο να σχετίζονται με το δράμα αυτό καθ’ αυτό.
42

 

Το πρώτο φέρει από τον εκδότη του, C. B. Stark, τον τίτλο Τραγῳδία, αλλά 

επισημαίνει ότι δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο.
43

 Αποτελείται από 602 

δωδεκασύλλαβους στίχους που εκτυλίσσονται πάνω στον τάφο ενός νεαρού νεκρού 

πρίγκιπα, πιθανώς του Δεσπότη Ιωάννη Παλαιολόγου (του μεγαλύτερου γιου του 

Ανδρόνικου Β΄ από τον δεύτερο γάμο του), και συνιστά παράθεση θρηνητικών 

μονολόγων διαφόρων προσώπων.
44

 Ο θρήνος του αυτοκράτορα στον τάφο του γιου 

του θεωρείται επινόηση του ποιητή.
45

 

Το δεύτερο είναι μια ἠθοποιΐα δραματική και χρονολογείται γύρω στο 1325, ενώ 

συνίσταται από 966 δωδεκασύλλαβους στίχους κατανεμημένους σε 138 στροφές των 

7 στίχων εκάστη.
46

 Πρόκειται για έναν πανηγυρικό σε διαλογική μορφή προς τον 

Μέγα Δομέστικο Ιωάννη Καντακουζηνό, τον κατοπινό αυτοκράτορα, όπου ο ποιητής 

συνομιλεί με αφηρημένες έννοιες όπως ο Λόγος, η Αρετή, η Αλήθεια και η 

Σεμνότητα.
47

 Το τρίτο φέρει τον τίτλο Ἄνθρωπος διαλεγόμενος μετὰ ψυχῆς, έχει 

έκταση 240 δεκαπεντασύλλαβων στίχων που χωρίζονται σε 24 στροφές των 10 

                                                 
38

 F. S. Lehrs και Fr.  übner (επιμ.), ό.π., σ. 3-48· Karl Krumbacher, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 750· Herbert 

Hunger, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 523· Herbert Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία: Η λόγια κοσμική γραμματεία των 

Βυζαντινών, τόμ. Γ΄, μτφρ. Ιωάννα Οικονόμου-Αγοραστού κ.ά., Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 

Τραπέζης, 1994 (β΄ ανατύπωση, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2005, σ. 80)· 

Constantine Trypanis, Greek…, ό.π., σ. 519· Alice-Mary Talbot και Anthony Cutler, ό.π., σ. 1651. 
39

 F. S. Lehrs και Fr.  übner (επιμ.), ό.π., σ. 49-56· Karl Krumbacher, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 750· 

Herbert Hunger, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 523· Herbert Hunger, ό.π., τόμ. Γ΄, σ. 81· Constantine Trypanis, 

Greek…, ό.π., σ. 519· Alice-Mary Talbot και Anthony Cutler, ό.π., σ. 1651. 
40

 F. S. Lehrs και Fr.  übner (επιμ.), ό.π., σ. 65-67· Herbert Hunger, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 523· Herbert 

Hunger, ό.π., τόμ. Γ΄, σ. 80· Alice-Mary Talbot και Anthony Cutler, ό.π., σ. 1651· Κωνσταντίνος 

Παΐδας, ό.π., σ. 82. 
41

 F. S. Lehrs και Fr.  übner (επιμ.), ό.π., σ. 57-64· Karl Krumbacher, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 750-751· 

Herbert Hunger, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 523· Herbert Hunger, ό.π., τόμ. Γ΄, σ. 91· Constantine Trypanis, 

Greek…, ό.π., σ. 519. 
42

 Karl Krumbacher, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 751· Herbert Hunger, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 562· Constantine 

Trypanis, Greek…, ό.π., σ. 519· Κωνσταντίνος Παΐδας, ό.π., σ. 82. 
43

 C. B. Stark (επιμ.), «Eine Tragödie des Manuel Philes», Archiv für Philologie und Pädagogik, 

τόμ. 14, 1848, σ. 444-447· Κωνσταντίνος Παΐδας, ό.π., σ. 83. 
44

 C. B. Stark (επιμ.), ό.π., σ. 448-461· Emmanuel Miller (επιμ.), ό.π., τόμ. Α΄, σ. 388-414 

(CCXIII)· Karl Krumbacher, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 751· Herbert Hunger, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 562· Constantine 

Trypanis, Greek…, ό.π., σ. 519· Κωνσταντίνος Παΐδας, ό.π., σ. 82-83. 
45

 Herbert Hunger, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 562, υποσ. 166· Κωνσταντίνος Παΐδας, ό.π., σ. 84. 
46

 Emmanuel Miller (επιμ.), ό.π., τόμ. Α΄, σ. 143-184 (I)· Herbert Hunger, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 562-

563· Karl Krumbacher, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 751-752· Constantine Trypanis, Greek…, ό.π., σ. 519· 

Κωνσταντίνος Παΐδας, ό.π., σ. 82. 
47

 Alice-Mary Talbot και Anthony Cutler, ό.π., σ. 1651· Herbert Hunger, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 562· Karl 

Krumbacher, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 751-752· Constantine Trypanis, Greek…, ό.π., σ. 519· Κωνσταντίνος 

Παΐδας, ό.π., σ. 82-83. 
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στίχων η καθεμία, ενωμένες με αλφαβητική ακροστιχίδα, και έχει ως θέμα τον 

διάλογο μεταξύ ενός χήρου και μιας ψυχής.
48

  

Παράλληλα ο Μανουήλ Φιλής συνέθεσε, ιδίως σε βυζαντινό δωδεκασύλλαβο και 

κυρίως κατά παραγγελία, μια σειρά ποιημάτων, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν 

επιγράμματα για θρησκευτικές εορτές, για χωρία της Αγίας Γραφής, για λόγους των 

Πατέρων, για διάφορα κοσμικά και θρησκευτικά έργα τέχνης (αγάλματα, εικόνες, 

σφραγίδες, νομίσματα, δαχτυλίδια, λειτουργικά βιβλία), για αγίους, για επίκαιρα 

θέματα όπως ιστορικά γεγονότα, αλλά και για ευεργέτες του που τους εγκωμιάζει.
49

 

Τα επιγράμματα αυτά εκτός από το γεγονός ότι αποτελούν πολύτιμη πηγή για τον 

βυζαντινό πολιτισμό, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από φιλολογικής και 

λογοτεχνικής άποψης.
50

  

Αξίζει να αναφερθεί ιδιαιτέρως ένα επίγραμμα που αφορά στη διήγηση του 

περιεχομένου μιας ερωτικής ιστορίας, αποδίδοντας με πολλή ευκρίνεια την περίληψη 

ενός μυθιστορήματος, που παρ’ όλες τις διαφορές μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με το 

Καλλίμαχος και Χρυσορρόη.
51

 Επιπροσθέτως, ο Φιλής συνέγραψε έκφραση 

αλληγορικής παράστασης των δώδεκα μηνών, γραμμένη σε 34 δωδεκασύλλαβους, 

ποίημα που εντάσσεται σε μια λογοτεχνική παράδοση που είχαν ακολουθήσει και 

άλλοι ποιητές όπως ο Θεόδωρος Πρόδρομος και ο Νικόλαος Καλλικλής.
52

 

Σωρευτικά στα προαναφερθέντα ας σημειωθεί πως ο Μανουήλ Φιλής συνέθεσε 

και ποιήματα που μπορούν να χαρακτηριστούν αλληγορικά καθώς και φανταστικά, 

όπως για τον γάμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που στην ουσία πρόκειται για μία 

μετάφραση του έργου του Λουκιανού Ἡρόδοτος ἢ Ἀετίων.
53

 Έγραψε ακόμη 

επιταφίους για μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας και για ευγενείς, εγκώμιο για 

τον Ανδρόνικο Γ΄, αιτήσεις (για τη χορήγηση ενός αλόγου, για ένα χαλινάρι, κριθάρι, 

χειμερινό μανδύα, κρασί, κ.ά.), αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων όπως οι βουλγαρικές 

εκστρατείες του 1304 και οι καταλανικές επιδρομές στη Θράκη, ενώ οι στίχοι του 

παρέχουν πληροφορίες για τη γεωγραφία της Θράκης, της Μακεδονίας και των 

ακτών της Αδριατικής.
54
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Κωνσταντίνος Τρυπάνης, ό.π., σ. 269· Constantine Trypanis, Greek…, ό.π., σ. 518· Κωνσταντίνος 

Παΐδας, ό.π., σ. 82.  
54

 Alice-Mary Talbot και Anthony Cutler, ό.π., σ. 1651· Κωνσταντίνος Παΐδας, ό.π., σ. 82· 

Elizabeth Jeffreys, «Purple Prose? The Emperor and Literature», στο Geoffrey Nathan και Lynda 
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Το έργο του κατά το παρελθόν δεν έχαιρε πάντοτε ιδιαίτερης εκτίμησης,
55

 χωρίς 

βέβαια να απουσιάζουν και οι εξαιρέσεις όπως η περίπτωση του Antonio Muñoz.
56

 Oι 

δε ιστορικοί έχουν «εξορύξει» από τα έργα του πληροφορίες σχετικά με τον 

κοινωνικό και πολιτιστικό κόσμο της ύστερης βυζαντινής περιόδου, αλλά έχουν την 

τάση να ελαχιστοποιούν ή ακόμη και να απορρίπτουν τα ποιητικά και αισθητικά του 

επιτεύγματα.
57

  

Ωστόσο η νεότερη έρευνα είναι πιο θετικά διακείμενη απέναντι στο έργο του.
58

 

Μια προσεκτική ανάγνωση των κειμένων του Φιλή, έχοντας κατά νου τις ιδιαίτερες 

συνθήκες δημιουργίας της ποίησης που γράφεται για μια περίσταση και επί 

παραγγελία, αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο ο ποιητής χρησιμοποιεί 

λογοτεχνικούς τόπους και τρόπους, για να δημιουργήσει μοναδικά κείμενα που 

εξυπηρετούν τα συγκεκριμένα συμφραζόμενά τους.
59

 Τα λογοτεχνικά και 

καλλιτεχνικά προτερήματα του Φιλή –ενώ περιστασιακά συμβιβάζονται από την 

ανάγκη του να παράγει ποίηση κατά παραγγελία– παραμένουν αξιοπρόσεκτα, ενώ η 

ποιητική του φαντασία είναι πλούσια και δαιδαλώδης.
60

 

 

β. Το μεταφραστικό του έργο  

 

Από τα έως τώρα εκδεδομένα έργα του Μανουήλ Φιλή φαίνεται ότι ο ποιητής 

καταπιάστηκε κάμποσες φορές με το ζήτημα και το εγχείρημα της μετάφρασης. Κατ’ 

αρχάς μετέφρασε τον Ακάθιστο Ύμνο σε βυζαντινό δωδεκασύλλαβο,
61

 αυτό άλλωστε 

είναι και το θέμα της παρούσας εργασίας. Η παλαιότερη κριτική δεν είχε σε ιδιαίτερη 

εκτίμηση αυτήν τη μεταφραστική του δραστηριότητα. Ο Krumbacher υποστήριζε ότι 

ο Φιλής κατεβίβασε τον μεγαλοπρεπή Ακάθιστο Ύμνο από το ύψος του στην ταπεινή 

βαθμίδα των δικών του ιαμβικών τριμέτρων σαν να ήθελε να καταστήσει 

οφθαλμοφανή στον αναγνώστη τη μεγάλη απόσταση της οστέινης στιχουργίας του 

                                                                                                                                            
Garland (επιμ.), Basileia: Essays on Imperium and Culture, (Byzantina Australiensia 17), Leiden-

Boston, Brill, 2011, σ. 18. 
55

 Για τις αρνητικές κριτικές βλ. Σπυρίδων Λάμπρος, Μικταί σελίδες μετ’ εικόνων και εννέα 
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Κομίνης, ό.π., σ. 185. 
56

 Εfthymia Braounou-Pietsch, ό.π., σ. 35. 
57

 Nicholas Constas, «“Spiritual Warrior in Iron Armor Clad”: Byzantine Epigrams on Saint 

George the Great Martyr», Journal of Modern Hellenism, τόμ. 19-20, 2001-2002, σ. 230. Πρβλ. 

Σπυρίδων Λάμπρος, ό.π., σ. 334. 
58

 Μανόλης Πατεδάκης, «Bιβλιοκρισία: Ε. BRAOUNOU-PIETSCH, Beseelte Bilder. Epigramme des 

Manuel Philes auf bildliche Darstellungen, Wien: Verlag der  sterreichischen Akademie der 

Wissenschaften, 2010», Byzantina Symmeikta, τόμ. 23, 2013, σ. 306-307· Krystina Kubina, «Manuel 

Philes and the Asan Family: Two inedited poems and their context in Philes’ oeuvre (including editio 

princeps)», JÖB, τόμ. 63, 2013, σ. 178. 
59

 Krystina Kubina, «Manuel…, ό.π., σ. 178.   
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 Emmanuel Miller (επιμ.), ό.π., τόμ. Β΄, σ. 317-333. Πρβλ.  imitrios Skrekas, «Translations and 

Paraphrases of Liturgical Poetry in Late Byzantine Thessalonica», στο Andreas Rhoby και Nikos 

Zagklas (επιμ.), Middle and Late Byzantine Poetry: Texts and Contexts, (Byzantioς 14), Turnhout, 

Brepols, 2018, σ. 251· Antonia Giannouli, «Hymn Writing in Byzantium: Forms and Writers», στο 

Wolfram Horandner, Andreas Rhoby, Nikos Zagklas (επιμ.), A Companion to Byzantine Poetry, 

(Brill’s Companions to the Byzantine World 4), Leiden-Boston, Brill, 2019, σ. 496.  
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από την αληθινή ποίηση.
62

 Ο δε Trypanis χαρακτηρίζει αυτήν τη μετάφραση ως ένα 

ανώφελο και άχρηστο εγχείρημα.
63

 

Προκαταβολικά θεωρούμε άδικες και υπερβολικές τις παραπάνω θέσεις της 

κριτικής! Όπως θα καταδείξουμε στο κεφάλαιο της λογοτεχνικής κριτικής και των 

σχολίων, ο Φιλής στην παρούσα μετάφραση έχει χειριστεί αριστοτεχνικά τα 

εκφραστικά μέσα. Έχει επιλέξει ένα πλούσιο ποιητικό λεξιλόγιο, μετέρχεται ποικίλα 

σχήματα λόγου, αξιοποιεί έντεχνα τα συντακτικά σχήματα για να επιτύχει κάθε φορά 

τον σκοπό του, χειρίζεται άψογα το μέτρο, ερμηνεύει σωστά τα νοήματα του 

πρωτότυπου κειμένου, ενώ συνδυάζει την αφηγηματική ενάργεια με την 

παραστατικότητα του λόγου. Με δυο λόγια η μετάφρασή του πάνω στον Ακάθιστο 

θεωρείται άκρως λογοτεχνική, ενώ αποτελεί έναν σημαντικό μάρτυρα και για την 

ιστορία του πρωτότυπου έργου.  

Πιθανολογείται ότι η μετάφραση του Ακαθίστου από τον Φιλή 

συμπεριλαμβανόταν αρχικά στον κώδικα Synodalis gr. 429 του Κρατικού Ιστορικού 

Μουσείου της Μόσχας κι από εκεί αντιγράφηκε στον κώδικα R. I. 19 της Βασιλικής 

Βιβλιοθήκης του Escorial, ο οποίος θεωρείται το απόγραφο.
64

 Aυτό συμπεραίνεται 

από το γεγονός ότι αφενός ο κώδικας του Escorial αναπαράγει όλα τα λάθη του 

κώδικα της Μόσχας και προσθέτει μερικά από τα δικά του, αφετέρου όλα τα άλλα 

κείμενα και οι μικρογραφίες του πρωτοτύπου και του αντιγράφου συμπίπτουν, σε 

αντίθεση μόνο με τη μετάφραση του Φιλή που πιθανώς χάθηκε στo τελευταίο 

επαναδέσιμο του κώδικα 429 κατά τον 19ο αιώνα, ο οποίος πλέον είναι λεπτότερος 

από ό,τι ήταν κάποτε.
65

 Στην περίπτωση αυτή, το γεγονός ότι η μετάφραση του Φιλή 

τοποθετείται στα εν λόγω χειρόγραφα αμέσως μετά τον Ακάθιστο αποτελεί μια 

προφανή ένδειξη για τον αναγνώστη σε σχέση με την επιτυχία της ποιητικής 

διασκευής αλλά και της μαεστρίας του ποιητή.
66

 

Ο Φιλής προέβη στο εγχείρημα για μία επίσης έμμετρη μετάφραση των Ψαλμών 

σε πολιτικούς στίχους.
67

 Την κριτική έκδοση αυτής της μετάφρασης είχε επιμεληθεί ο 

Stickler το 1992,
68

 παρ’ ότι εξέδωσε περίπου μόνο το ένα τρίτο της, ενώ το υπόλοιπο 

μέρος παραμένει ανέκδοτο.
69

 Ένα εν εξελίξει ερευνητικό πρόγραμμα που διεξάγεται 

στην Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών θα καλύψει αυτό το κενό.
70

 Στο πλαίσιο 

αυτού του προγράμματος η Gioffreda ετοιμάζει μια πλήρη έκδοση του κειμένου,
71
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ενώ έχει δημοσιεύσει ήδη τα πρώτα αποτελέσματα.
72

 Οι τεχνικές στη διασκευή του 

κειμένου ανάμεσα στην ανώνυμη κατά την ύστερη αρχαιότητα μετάφραση των 

Ψαλμών (κατά παράδοση αποδιδόμενη στον Ψευδο-Απολλινάριο Λαοδικείας) και σ’ 

αυτήν του Φιλή παραβάλλονται από τη Ricceri.
73

 Σημειώνεται ακόμη πως τα 

χειρόγραφα τα οποία παραδίδουν τη μετάφραση των Ψαλμών από τον Φιλή 

παραδίδουν ενίοτε δύο διαφορετικές παραλλαγές της μετάφρασης, κάτι που ο Stickler 

θεωρεί ότι αντικατοπτρίζει δύο διαφορετικά στάδια επεξεργασίας της.
74

 

Οι δύο προαναφερθείσες μεταφραστικές δοκιμές του Φιλή πάνω σε χριστιανικής 

θεματικής ποιητικά κείμενα είναι οι πιο εκτενείς αλλά όχι και οι μοναδικές.
75

 Με 

παρότρυνση του δασκάλου του, Λίνου Πολίτη, ο Εύδοξος Τσολάκης το 1971 

εξέδωσε μεταξύ άλλων και δύο ανέκδοτα ποιήματα του Μανουήλ Φιλή από τον 

κώδικα 31 της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης.
76

 Πρόκειται για μετάφραση 

τριών τροπαρίων σε βυζαντινό δωδεκασύλλαβο. Του πρώτου ποιήματος οι στίχοι 1-4 

δεν έχουν ακόμη ταυτιστεί με κάποιο εκδεδομένο τροπάριο, αν και παρουσιάζει 

κάποια ομοιότητα με ένα ανέκδοτο τροπάριο που ξεκινά με τη φράση τὴν πύλην, 

κόρη, τῆς Ἐδὲμ τὴν κεκλεισμένην.
77

 Όμως οι στίχοι του 5-9 «αποτελούν με βεβαιότητα 

έμμετρη μετάφραση του θεοτοκίου της ζ΄ ωδής του Κανόνα της Κυριακής του δ΄ 

ήχου, ενώ το δεύτερο ποίημα ταυτίζεται με τη μετάφραση του δεύτερου 

εξαποστειλαρίου της Μεγάλης Παρακλήσεως».
78

 

Στην έκδοση του Miller υπάρχουν επίσης άλλες τρεις μεταφράσεις του Μανουήλ 

Φιλή. Η μία εξ αυτών αφορά στον Περὶ λιμοῦ λόγον του Μεγάλου Βασιλείου,
79

 ενώ η 

άλλη φέρει τον τίτλο Μετάφρασις εἰς μῦθον κοινόν.
80

 

Τέλος, ο Φιλής μετέφρασε σε βυζαντινό δωδεκασύλλαβο και το έργο του 

Λουκιανού Ἡρόδοτος ἢ Ἀετίων,
81

 στο οποίο αναφερθήκαμε ενδεικτικά στο 

προηγούμενο υποκεφάλαιο. Σ’ αυτό το σύντομο κείμενο ο Λουκιανός περιγράφει τον 

πίνακα του ζωγράφου Αετίωνα, που απεικονίζει τον γάμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

με τη Ρωξάνη και τον οποίο ο Αετίων μετέφερε στην Ολυμπία και τον επέδειξε. 

Ακολούθησε έτσι το παράδειγμα του Ηροδότου, ο οποίος για να γίνει γνωστός και 

διάσημος αυτός και τα έργα του συνήθιζε να ταξιδεύει από πόλη σε πόλη και να τα 
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αναγιγνώσκει, μέχρι που στην Ολυμπία σε καιρό μεγάλων Ολυμπιακών αγώνων 

βρήκε τη μεγάλη ευκαιρία.    

Ο Φιλής μεταφράζοντας ένα πεζό έργο σε έμμετρο όχι μόνο του αλλάζει τη 

μορφή, αλλά επίσης το απλοποιεί λεξιλογικά, όπως στις περιγραφές του Λουκιανού, 

αντικαθιστώντας για παράδειγμα τη λέξη δᾷδα (5) με τη λέξη λαμπάδος (στ. 19) και 

τη λέξη λόγχην (5) με τη λέξη ξίφος (στ. 23).
82

 Ο Φιλής αλλάζει επίσης το 

συμπέρασμα της περιγραφής και τονίζει, όπως φαίνεται, μια διαφορετική άποψη από 

τον Λουκιανό (6), αφού υπονοεί ότι ακόμη και ο Μέγας Αλέξανδρος έθεσε την αγάπη 

πάνω από τον πόλεμο (στ. 32-33).
83

 Αυτή η μετάφραση, αν και ίσως δεν είναι καθ’ 

εαυτήν ένα σχέδος, ωστόσο μοιάζει με κείμενο γραμμένο ως διδακτική άσκηση.
84

 

Κλείνοντας σημειώνουμε πως ενώ οι συγγραφείς του 12ου αι. ενδιαφέρονταν να 

χρησιμοποιούν τα έργα του Λουκιανού κυρίως ως λογοτεχνικά μοντέλα, οι λόγιοι της 

Παλαιολόγειας Περιόδου φαίνεται ότι αντιμετώπισαν τον Λουκιανό μάλλον ως μια 

άλλη πηγή της αττικής διαλέκτου και ενός παραδείγματος υφολογικού τρόπου.
85

 

 

γ. Η τακτική της παρούσας μετάφρασης  

 

Στην παρούσα μετάφραση ο Μανουήλ Φιλής επιχειρεί κατά βάση να δώσει μία 

ερμηνευτική προσέγγιση του Ακαθίστου Ύμνου. Αυτό γίνεται φανερό από τη 

σημασιολογική φόρτιση των λέξεων που επιλέγονται για να αποδώσουν τις 

αντίστοιχες του πρωτοτύπου, αλλά και από τις προσθήκες λέξεων και φράσεων οι 

οποίες επεξηγούν τα νοήματα του Ακαθίστου. Επομένως, θα μπορούσε γενικά η 

τακτική της μετάφρασης να χαρακτηριστεί ως ερμηνευτική.  

Σε πρώτη φάση παρατηρείται ότι στη μετάφρασή του διατηρούνται πολλές λέξεις 

και φράσεις ακριβώς ίδιες με το πρωτότυπο. Από την άλλη πλευρά, ο Φιλής 

προσαρμόζει τη μετάφρασή του στο μέτρο του βυζαντινού δωδεκασύλλαβου, κάτι 

που μοιραία τον οδηγεί συχνά σε συγκεκριμένες μεταφραστικές επιλογές. Για τα 

ζητήματα μετρικής θα μιλήσουμε αναλυτικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο. Ο δε 

Ακάθιστος Ύμνος, με ορισμένες εξαιρέσεις, υπακούει μετρικά στους κανόνες της 

τονικής ρυθμοποιίας.
86

 Στο κύριο μέρος όλων των οίκων του Ακαθίστου διατηρείται 

απολύτως η ισοσυλλαβία, ενώ σε σχέση με την ομοτονία υπάρχουν κάποιες 

διαφοροποιήσεις.
87

 Βέβαια λόγω αυτής της αναντιστοιχίας των τόνων ο Ύμνος δεν 

καθίσταται μονότονος.
88

 

Ως προς την απόδοση των λέξεων του πρωτοτύπου ο Φιλής αξιοποιεί τις λέξεις 

εκείνες που κατά τη γνώμη του αποδίδουν ορθότερα τα νοήματα, αλλά ταυτόχρονα 

εξυπηρετούν και το μέτρο. Για παράδειγμα ερμηνεύει το ρήμα ἀναγράφω (πρ. 3) ως 

πλέκω (στ. 3), τη μετοχή του πρωτοτύπου δεομένων (Γ 7) με το επίθετο ἐνδεῶν (στ. 

38) και τη μετοχή γεωργοῦσα (Ε 8) με τη μετοχή κύουσα (στ. 63). 
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[15] 

 

Ως προς την εξυπηρέτηση του μέτρου αντικαθιστά για παράδειγμα τον τύπο 

Χριστοῦ (Γ 8) που υπάρχει στο πρωτότυπο με τον τύπο Ἰησοῦ (στ. 39). Στη θέση της 

λέξης θεοδόχον (Ε 1) μεταχειρίζεται τη θεοτρόφον (στ. 56). Στον στίχο 71 με τις 

λέξεις Χριστοῦ, βροτοὺς, εὐστοργία αποδίδει τις συνώνυμες λέξεις θεοῦ, θνητοὺς και 

εὐδοκία του πρωτοτύπου (Ε 16). Επιπλέον, στους στίχους 85 και 290 ο τύπος μῆτερ 

επιλέγεται από τον Φιλή για μετρικούς λόγους, ενώ η γραφή των εκδόσεων κινείται 

μεταξύ του μήτηρ και μῆτερ (Η 6, Ι 6, Ω 1). Σε άλλα σημεία προκειμένου να 

εξυπηρετηθεί το μέτρο γίνεται αλλαγή στη σειρά των λέξεων (στ. 205), αλλαγή 

πτώσης (στ. 98), αλλαγή αριθμού (στ. 87-88, 104, 256), αλλαγή χρόνου (στ. 256).
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Παράλληλα, ο Φιλής συμπληρώνει τη μετάφρασή του με κάποιες λέξεις και 

φράσεις που δεν υπάρχουν στο πρωτότυπο κείμενο, αλλά προάγουν περαιτέρω την 

επιδιωκόμενη ερμηνευτική προσέγγιση. Για παράδειγμα στον στίχο 54 προσθέτει τη 

λέξη «στάχυν», για να ερμηνεύσει τον στίχο του πρωτοτύπου «τοῖς θέλουσι θερίζειν 

σωτηρίαν». Στον στίχο 59 η φράση του πρωτοτύπου «ἅλμασιν ὡς ᾄσμασιν» 

συμπληρώνεται ερμηνευτικά με τη φράση «εὐθὺς ἐκρότει». Στους στίχους 67-68 

«λειμὼν τῆς τρυφῆς τῆς ἐνθέου | λιμὴν τῶν ψυχῶν τῶν ἐν ζάλῃ» οι φράσεις «τῆς 

ἐνθέου» και «τῶν ἐν ζάλῃ» αποτελούν επίσης ερμηνευτικές προσθήκες.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φιλής μετέρχεται ως ερμηνευτική προσθήκη εννέα 

φορές συνολικά τη λέξη ξένος, εξαιρουμένου του στίχου 170 (Ξένον τόκον) όπου εκεί 

η λέξη προέρχεται απευθείας από το πρωτότυπο. Μάλιστα παρατηρείται η χρήση του 

συγκεκριμένου όρου σταθερά στους οίκους Γ-Θ. Στον κάτωθι πίνακα δείχνουμε αυτή 

την ερμηνευτική επιλογή: 

 

Χρήση της λέξης ξένος 
Οίκος  Οίκος  

Γ μύστις ξένη (στ. 37) Θ ἐκπλαγέντες τὸ ξένον (στ. 102) 

Δ τὴν ξένην σύλληψιν (στ. 51) Λ φῶς […] ξένον (στ. 128) 

Ε τὸ ξένον φίλημα (στ. 58) Ο θύρα ξένη (στ. 182) 

Ζ τουτὶ τὸ ξένον (στ. 77) Ρ ἐκπλαγέντες τὸ ξένον (στ. 204) 

Η τὸ ξένον μέλποντες (στ. 84)   

 

Τρεις ακόμη λέξεις ο νοητός, ο μυστικός και ο κρυπτός φαίνεται να 

χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση του Φιλή και ως ερμηνευτική επιλογή. Με την 

πρώτη νοητοῦ (στ. 87), νοητῆς (στ. 110) μεταφράζει τις λέξεις του πρωτοτύπου 

ἀοράτων (Η 8) και μυστικῆς (Ι 7) αντίστοιχα. Με τη δεύτερη μυστικῆς (στ. 37), 

μυστικοῦ (στ. 182) μεταφράζει τις λέξεις του πρωτοτύπου ἀπορρήτου (Γ 6) και 

μυστηρίου (Ο 7) αντίστοιχα. Με την τρίτη κρυπτοὺς (στ. 137) μεταφράζει τη λέξη του 

πρωτοτύπου νοητόν (Λ 10).  

Στον στίχο 146 με τη φράση «τὸ πνεῦμα ζέον […] λύειν» ο Φιλής ερμηνεύει το 

απαρέμφατο «μεθίστασθαι» (Μ 2) του πρωτοτύπου, ενώ η φράση «πρὸς τὸ φῶς 

παρηγμένοις» (στ. 153) συνιστά ερμηνευτική εκδοχή της μετοχής «γενομένοις» (Ν 2) 

του πρωτοτύπου. Η δε φράση «πρὸς τὸ λυπεῖν ἔκλυσις» (στ. 165) αποτελεί 

ερμηνευτική προέκταση της λέξεως «δυσώπησις» (Ν 14) του πρωτοτύπου. 

Επιπροσθέτως, ο Φιλής προσφέρει μία ερμηνεία στη φράση του πρωτοτύπου 

«ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου» (Ξ 1) με τη φράση «τοῦ μὴ καθαροῦ νῦν ξενωθῶμεν βίου» 

(στ. 171).  
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[16] 

 

Η μετοχή του πρωτοτύπου συνδιάγοντα (Π 5) μεταφράζεται με τη συνώνυμη 

συνόντα (στ. 198), η οποία συμπληρώνεται ερμηνευτικά με τη φράση «μὲν τοῖς πᾶσιν 

ἐκ μετουσίας». Το ρήμα του πρωτοτύπου «ἀποροῦσι» (Ρ 3) αποδίδεται με την 

περίφραση «οὐ δύναται» (στ. 201) συμπληρωμένη ερμηνευτικά με τη φράση «ὑπὸ 

τῆς τέχνης». Το δε ρήμα δέδωκας (Υ 5) ερμηνεύεται με το ρήμα ἐβράβευσας (στ. 

246), συνοδευόμενο από τον εμπρόθετο προσδιορισμό «ἐξ εὐσπλαγχνίας». Η φράση 

«Φωτοδόχον λαμπάδα» (Φ 1) ερμηνεύεται επιτυχημένα ως «Φωτὸς θεϊκοῦ λυχνίαν» 

(στ. 248).  

Με την επιπρόσθετη φράση «πεῖθον αὐτῆς τὸν τόκον» (στ. 252) ο Φιλής 

προσφέρει μια ερμηνευτική προσέγγιση για τη φράση του πρωτότυπου κειμένου 

«ἄϋλον […] φῶς» (Φ 3). Η φράση του πρωτοτύπου «πολύφωτον […] φωτισμόν» (Φ 

10), η οποία υποδηλώνει τον Χριστό, ερμηνεύεται με τη φράση «φωτισμὸν […] τῆς 

εὐσπλαγχνίας» (στ. 257).  

Για τη λέξη του πρωτοτύπου χειρόγραφον (Χ 5) ο Φιλής αξιοποιεί τη συνώνυμη 

κώδικα (στ. 269), την οποία ερμηνεύει επιπλέον με τον προσδιορισμό «τῶν 

δανεισμάτων». Ο όρος του πρωτοτύπου πάντων (Χ 5) αποδίδεται καθαρά 

ερμηνευτικά ως ἐλευθέρων (στ. 270), εφόσον ο Ιησούς σκίζοντας το χειρόγραφο των 

αμαρτιών μάς απελευθέρωσε από τα δεσμά τους. 

Η λέξη του πρωτοτύπου βασιλείας (Ψ 13) που δηλώνει τη χριστιανική πολιτεία, 

όλη την επικράτεια του βυζαντινού κράτους, ερμηνεύεται σωστά από τον Φιλή με την 

περίφραση «κάτω κραταρχίας» (στ. 284). Ακόμη, η φράση του πρωτοτύπου «τῆς 

μελλούσης […] κολάσεως» (Ω 5) ερμηνεύεται με τη φράση «τῆς ἐκεῖσε τοῦ πυρὸς 

τιμωρίας» (στ. 294).
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Όπως προαναφέρθηκε, ο Φιλής κατά τη μετάφρασή του μεταχειρίζεται πολύ 

συχνά λέξεις συνώνυμες, όπως για παράδειγμα τις λέξεις πολυτρόπων (στ. 6), ῥύου 

(στ. 6), βοῶ (στ. 7) για να αντικαταστήσει τις αντίστοιχες του πρωτοτύπου παντοίων 

(πρ. II 5), ἐλευθέρωσον (πρ. II 5), κράζω (πρ. II 6). Η μετοχή μετάγουσα (Γ 11) 

μεταφράζεται με τη συνώνυμη πορθμεύουσα (στ. 41). Ακόμη οι όροι τέρας (στ. 43), 

βρέτας (στ. 130), δίκτυα (στ. 212) μεταφράζουν τους όρους θαύμα (Γ 12), εἴδωλα (Λ 

3), σαγήνας (Ρ 13) αντιστοίχως.
91

 Γενικά ο ποιητής με τις μεταφραστικές του επιλογές 

δεν απλοποιεί απαραίτητα για τον αναγνώστη του το λεξιλόγιο, αλλά το κάνει –κατά 

περίπτωση– πιο αρχαιοπρεπές. 

Έχουμε ήδη σημειώσει ότι γίνεται συχνά χρήση τόσο της περιφραστικής όσο και 

της μονολεκτικής απόδοσης όρων και φράσεων του πρωτοτύπου. Ο όρος «θεοτόκῳ» 

(Α 2) του πρωτοτύπου αποδίδεται με την περίφραση «Θεοῦ λοχευτρίᾳ» (στ. 9), το 

επίθετο ἄγνωστον (Γ 1) αποδίδεται ως «οὐκ ἐγνωσμένην» (στ. 32), το ρήμα ἐταράχθη 

(Ζ 2) αποδίδεται ως «ταραχὴν εἶχεν» (στ. 75).
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Ως προς τη μονολεκτική απόδοση φράσεων του πρωτοτύπου έχουν εντοπισθεί 

επίσης αρκετά παραδείγματα. Έτσι, η φράση «εὐφορία οἰκτιρμῶν» (Ε 10) του 

πρωτοτύπου αποδίδεται μονολεκτικά ως «μακροθυμίαν» (στ. 65), η φράση «εὐθυνίαν 

ἱλασμῶν» (Ε 11) αποδίδεται ως «φιλανθρωπίαν» (στ. 66), η φράση «βουλόμενος 

ἑλκύσαι πρὸς τὸ ὕψος» (Ξ 5) αποδίδεται μονολεκτικά με το ρήμα «ὑψοῖ» (στ. 175), η 
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[17] 

 

δε φράση «συληθέντας τὸν νοῦν» (Τ 11) αποδίδεται με το επίθετο ἀσυνέτους (στ. 

233).
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Συχνά κατά τη μετάφρασή του ο Φιλής παραλείπει τον χαιρετισμό χαῖρε. 

Τουλάχιστον όσον αφορά κάθε φορά στα δύο πρώτα χαῖρε, αυτά διατηρούνται 

σταθερά στους οίκους Α, Γ, Ε, Ι, Λ, Ν, Ο, Φ, Ψ, ενώ στον οίκο Η διατηρείται το 

δεύτερο και στους οίκους Ρ και Τ το πρώτο. Φυσικά διατηρείται σταθερά το χαῖρε 

του εφυμνίου «ὦ χαῖρε, νύμφη γαμικῶν ἔργων δίχα», με το νύμφη ἀνύμφευτε ωστόσο 

μεταφρασμένο. Όλα τα υπόλοιπα χαῖρε αλλού διατηρούνται και αλλού όχι.  

Στα προαναφερθέντα γνωρίσματα αξίζει να προστεθούν και οι μετατροπές που 

γίνονται κατά τη μετάφραση από ένα μέρος του λόγου σε άλλο ομόρριζο. Έτσι, 

έχουμε μετατροπή: α) ρήματος στο επίρρημα ἐκστατικῶς (στ. 12), β) ρημάτων στις 

μετοχές Ἰδόντες (στ. 104), ἐκπλαγεὶς (στ. 150), νουθετοῦσα (στ. 233), ἀναγεννήσασα 

(στ. 234), ἐκβλύζουσα (στ. 258), διδάξας (στ. 276), γ) ουσιαστικού στη μετοχή κτίσας 

(στ. 152), δ) ρήματος στο ουσιαστικό σκέπην (στ. 162), ε) μετοχών στα ρήματα 

ἔδειξας (στ. 207), ἤλεγξας (στ. 208), ᾤκησε (στ. 274)· εκτός των παραπάνω απαντάμε 

και παράδειγμα μετατροπής μετοχών στα απαρέμφατα δραμεῖν (στ. 81), τιμᾶν (στ. 

252), αλλά και ανάλυσης μετοχής στη δευτερεύουσα πρόταση ὡς δ’ ἔμαθε (στ. 77).  

Από τα παραπάνω βλέπουμε την αριθμητική υπεροχή περιπτώσεων μετατροπής 

του ρήματος σε μετοχή. Σημειώνεται ακόμη πως στη μετάφραση του Φιλή 

υφίστανται και περιπτώσεις όπου όροι του πρωτοτύπου αποδίδονται με άλλα μέρη 

του λόγου, που όμως δεν είναι ομόρριζα, και αυτές θα περιγραφούν αναλυτικά στο 

κεφάλαιο των σχολίων. 

Πριν την περαίωση του παρόντος υποκεφαλαίου θα γίνει λόγος για τη χρήση του 

άρθρου από τον Μανουήλ Φιλή. Μέσω του άρθρου ο ποιητής καταφέρνει: α) να 

ουσιαστικοποιήσει το απαρέμφατο τοῦ ζῆν (στ. 280), β) να επιθετοποιήσει 

επιρρήματα τῆς ἄνωθεν (στ. 231), τῆς ἐκεῖθεν (στ. 232), τὴν χύδην (στ. 243), τῆς ἐκεῖσε 

(στ. 294), γ) να επιθετοποιήσει εμπρόθετους προσδιορισμούς τῶν ἐν ζάλῃ (στ. 68), τοῦ 

φθορᾶς ἄτερ (στ. 254). Ειδικά στις περιπτώσεις των στίχων 231, 232, 243, 254, 280, 

294 καταφέρνει να καταστήσει τους όρους που χρησιμοποιεί σε ισοδύναμα μέρη του 

λόγου με το πρωτότυπο. Οι δε περιπτώσεις τῆς ἐνθέου (στ. 67) και τῶν ἐν ζάλῃ (στ. 

68) αποτελούν ερμηνευτικές προσθήκες του Φιλή και απουσιάζουν από το 

πρωτότυπο κείμενο. 

 

2. Λογοτεχνική κριτική 

 

Ο Μανουήλ Φιλής για το μεταφραστικό του εγχείρημα πάνω στον Ακάθιστο 

πιθανώς δανείζεται λέξεις και φράσεις από άλλους συγγραφείς. Για παράδειγμα 

φαίνεται να έχει επηρεαστεί από τον Νικήτα Δαβίδ Παφλαγόνα, χρησιμοποιώντας 

στον στίχο 87 τη φράση νοητοῦ θηρὸς και στον στίχο 137 τη λέξη κρυπτοὺς. Επίσης ο 

Φιλής πιθανώς αρύεται την έννοια του μη καθαρού βίου (στ. 171) και πάλι από τον 

Νικήτα Δαβίδ Παφλαγόνα. 

Εκτός από τα προαναφερθέντα πιθανά γλωσσικά δάνεια του Φιλή από τον 

Παφλαγόνα εντοπίζονται δάνεια από το βιβλίο της Εξόδου και τον Ιωάννη 

Δαμασκηνό όπως ο όρος τριστάτας (στ. 137), από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον ο 

όρος Λόγος (στ. 11, 82, 85, 126, 218, 275), αλλά και από το Βιβλίο της Εξόδου, το 

Κατά Ματθαίον, Κατά Μάρκον και Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον και τον Ιωσήφ 

Υμνογράφο ο όρος λυχνίαν (στ. 248).  
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Παράλληλα υπάρχουν όροι που πιθανώς δανείστηκε ο Φιλής από τον Ιωσήφ 

Υμνογράφο όπως στάχυν (στ. 54), τόμος (στ. 91), από τον Ευσέβιο Καισαρείας και τη 

Σοφία Σολομώντος καθαρῶν πνευμάτων (στ. 240), από τον πατριάρχη Γερμανό Α΄, το 

βιβλίο των Ψαλμών και τον Ιωσήφ Υμνογράφο παστὰς τοῦ νοητοῦ φωσφόρου (στ. 

253), από τον πατριάρχη Φώτιο πυρὸς τιμωρίας (στ. 294), αλλά και από τον Ιωάννη 

Δαμασκηνό τῶν ἐλευθέρων | ὡς δεσπότης εὔσπλαγχνος (στ. 270-271). 

Παράλληλα χρησιμοποιεί ποιητικές λέξεις κατά το πρότυπο του Ακαθίστου όπως 

πρωταγγέλλῳ (στ. 33), θεοτρόφον (στ. 56), κοσμοτρόφου (στ. 62), αλλά και πλήθος 

άλλες, απλές ή σύνθετες, όπως βροτῶν (στ. 1), λοχευτρίᾳ (στ. 9), ὁδυρμῶν (στ. 16), 

σύνοικος (στ. 16), δυσεξάγγελτον (στ. 18), πορθμεύουσα (στ. 41), βροτοὺς (στ. 41, 71), 

ἀγλαΐζουσα (στ. 48), ζωηφόρου (στ. 61), μνήστωρ (στ. 75), ἤσχαλλεν (στ. 77), 

θρεμμάτων (στ. 86), πόλου (στ. 90, 173), ὁμοφρόνως (στ. 103), ἐξήλασας (στ. 113), 

χρησμῴδημα (στ. 124), βρέτας (στ. 130), ξοάνων (στ. 136), ἰθύνων (στ. 139), 

ἀνυπέρβλητον (στ. 150), πρεσβυτικῶς (στ. 151), ἐκφυεὶς (στ. 154), προλάμψασα (στ. 

159), κατασχέτων (στ. 164), ψιλῶν (στ. 167), πόλον (στ. 172), ἀφιλόκομπος (στ. 173), 

δύσνοις (στ. 183), εὔνοις (στ. 184), ἁρματηλάτου (στ. 185), καταγωγέως (στ. 186), 

σπείσασα (στ. 187), κραταρχίας (στ. 191, 284), μετουσίας (στ. 198), ἄφρονας (στ. 

207), παράφρονας (στ. 208), πορθμὶς (στ. 215), ἐνδὺς (στ. 228), ἀσυνέτους (στ. 233), 

κακοσπόρους (στ. 234), ἁμίλλῃ (στ. 242), ἐκθύμως (στ. 247), δέδορκεν (στ. 249), 

ἀϋλίας (στ. 250), αὐγάζον (στ. 251), φωσφόρου (στ. 253), ἄτερ (στ. 254), αὐγάσασα 

(στ. 255), ἀνίσχουσα (στ. 257), ἐκβλύζουσα (στ. 258), ἐκτρίβουσα (στ. 260), κρύφια 

(στ. 261), ξύμπαντα (στ. 275), καθάπαξ (στ. 278), θυηπόλων (στ. 282), δυσμενεῖς (στ. 

286), ἄκος (στ. 287), ἐκεῖσε (στ. 294). 

Εκτός των ποιητικών λέξεων ο Φιλής μετέρχεται και θεολογικές λέξεις όπως 

μακροθυμίαν (στ. 65), φιλανθρωπίαν (στ. 66), ἱλαστήριον (στ. 70), εὐστοργία (στ. 71), 

δέους (στ. 79), δημιουργήσαντα (στ. 105), εὔσπλαγχνον (στ. 114), πνεῦμα (στ. 146), 

ἐγέρσεως (στ. 159), δημιουργὸς (στ. 227), εὐσπλαγχνίας (στ. 246, 257), θεϊκοῦ (στ. 

248), εὐεργέτης (στ. 267), εὔσπλαγχνος (στ. 271), καθήγνισε (στ. 276). 

Ως προς τα σχήματα λόγου εμφανίζεται πολύ συχνά το ομοιοτέλευτο,
94

 κάτι που 

ισχύει σε μεγάλο βαθμό και για το πρωτότυπο κοντάκιο του Ακαθίστου.
95

 Κατ’ αρχάς 

παρατηρείται ομοιοτέλευτο: α) ανά ζεύγη στίχων πριν από την τομή, μετά απ’ αυτήν, 

στο τέλος του στίχου (αναλόγως βέβαια κάθε φορά την περίπτωση), β) ομοιοτέλευτο 

μέσα στον ίδιο στίχο. Παρακάτω θα δώσουμε ορισμένα μόνο παραδείγματα 

ομοιοτέλευτου,
96

 ενώ για τη δήλωση της εκάστοτε τομής χρησιμοποιούμε το 

συγκοπτικό. 
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 Για το ομοιοτέλευτο βλ. Heinrich Lausberg, Handbook of Literary Rhetoric: A Foundation for 

Literary Study, μτφρ. Matthew T. Bliss κ.ά., Leiden-Boston-Köln, Brill, 1998, σ. 323-324· Ανώνυμος, 

«Περί των σχημάτων του λόγου», στο Leonardus Spengel (επιμ.), Rhetores Graeci, τόμ. III, Lipsiae, 

Sumptibus et Typis B. G. Teubneri, 1856, σ. 185· Αλέξανδρος, «Περί σχημάτων», στο Leonardus 

Spengel (επιμ.), Rhetores Graeci, τόμ. III, Lipsiae, Sumptibus et Typis B. G. Teubneri, 1856, σ. 35-36· 

Ψευδο-Πλούταρχος, «Περὶ τοῦ βίου καὶ τῆς ποιήσεως Ὁμήρου», 1094-1096 XXXV, στο Fr. Dubner 

(επιμ.), Plutarchi Operum Volumen Quintum: Fragmenta et Spuria, Parisiis, Editore Ambrosio Firmin-

Didot, 1876, σ. 112· Δημήτριος Δημητράκος, Μέγα Λεξικόν όλης της ελληνικής γλώσσης, τόμ. Ι΄, 

Αθήναι, Εκδόσεις Δομή, 1933-1959, σ. 5130.  
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 Για περισσότερα βλ. Καριοφίλης Μητσάκης, Το εμψυχούν  ύδωρ: Μελέτες μεσαιωνικής και 

νεοελληνικής φιλολογίας, Αθήνα, Εκδόσεις Φιλιππότη, 1983, σ. 85-87· Θεόδωρος Ξύδης, Βυζαντινή 

υμνογραφία, Αθήνα, Εκδόσεις Νικόδημος, 1978, σ. 180-183.   
96

 Διάφορες περιπτώσεις ομοιοτέλευτου υπάρχουν και στους στίχους 2-4, 6-7, 11-12, 15-25, 26, 

28-29, 32, 34-36, 39-49, 51-53, 67-73, 74-77,80-86, 91-92, 95-97, 98-103, 104-121, 122-127, 128-138, 

141-145, 146, 148, 152-156, 159-169, 170-174, 176-182, 187-193, 196-199, 200-217, 218-222, 224-

241, 243, 246, 251-265, 266-271, 273-289, 291-293, 295. 
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Ομοιοτέλευτο (ορισμένα παραδείγματα) 

Οίκος  

Α ὦ χαῖρε, καὶ γὰρ / τῆς χαρᾶς τὸ φῶς βλύσεις (στ. 13) 

ὦ χαῖρε, καὶ γὰρ / τῆς ἀρᾶς τὸ πῦρ σβέσεις (στ. 14) 

Γ ὦ χαῖρε, βουλῆς / μυστικῆς μύστις ξένη (στ. 37) 

ὦ χαῖρε, σιγῆς / ἐνδεῶν πίστις μόνη (στ. 38) 

Ε ὦ χαῖρε, φυῆς / κλῆμα τῆς ζωηφόρου (στ. 61) 

ὦ χαῖρε, καρποῦ / κτῆμα τοῦ κοσμοτρόφου (στ. 62) 

ὦ καὶ γεωργὸν / ἡ κύουσα κύριον (στ. 63) 

ὦ καὶ φυτουργὸν / ἡ φύουσα τίμιον (στ. 64) 

ἄρουρα βλαστάνουσα / μακροθυμίαν (στ. 65) 

τράπεζα βαστάζουσα / φιλανθρωπίαν (στ. 66) 

Η ὦ καὶ νοητοῦ θηρὸς / ἀμυντήριον (στ. 87) 

καὶ παραδείσου πτυχὸς / ἀνοικτήριον (στ. 88) 

ὦ χαῖρε, φαιδρὸν / οὐρανοῦ καὶ γῆς τέρας (στ. 89) 

ὦ χαῖρε, λαμπρὸν / γῆς τε καὶ πόλου γέρας (στ. 90) 

ἔρεισμα σεπτὸν / τῆς ἀμώμου πίστεως (στ. 93) 

γνώρισμα καινὸν / τῆς ἀπείρου χάριτος (στ. 94) 

Ν ἄνθος τὸ λαμπρὸν / χαῖρε, τῆς ἀφθαρσίας (στ. 157) 

στέφος τὸ σεπτὸν / χαῖρε, τῆς ἀσιτίας (στ. 158) 

Ο ἄκουσμα δύσνοις / καθάπαξ ἀμφίλογον (στ. 183)  

καύχησις εὔνοις / οὐδόλως ἀμφίβολος (στ. 184) 

τοῦ τῶν Χερουβὶμ / ἁρματηλάτου θρόνε (στ. 185) 

τοῦ τῶν Σεραφὶμ / καταγωγέως δόμε (στ. 186) 

 

Στη μετάφραση του Φιλή εντοπίζονται ακόμη περιπτώσεις ζευγαρωτής 

ομοιοκαταληξίας, ατελούς ή μερικής ομοιοκαταληξίας (συνήχησης) και τέλος 

εσωτερικής ομοιοκαταληξίας (δηλαδή μέσα στον ίδιο στίχο).
97

 

 

Ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία 

Οίκος  

Ε ἄρουρα βλαστάνουσα μακροθυμίαν (στ. 65) 

τράπεζα βαστάζουσα φιλανθρωπίαν (στ. 66) 

ὦ χαῖρε, Χριστοῦ πρὸς βροτοὺς εὐστοργία (στ. 71)  

ὦ χαῖρε, θνητῶν πρὸς Θεὸν παῤῥησία (στ. 72) 

Η ὦ καὶ νοητοῦ θηρὸς ἀμυντήριον (στ. 87) 

καὶ παραδείσου πτυχὸς ἀνοικτήριον (στ. 88) 

ὦ χαῖρε, φαιδρὸν οὐρανοῦ καὶ γῆς τέρας (στ. 89) 

ὦ χαῖρε, λαμπρὸν γῆς τε καὶ πόλου γέρας (στ. 90) 

Λ ὦ τῆς ἀπάτης τὸ κράτος πατήσασα (στ. 135) 

καὶ τῶν ξοάνων τὸν δόλον φαυλίσασα (στ. 136) 

Ν ἄνθος τὸ λαμπρὸν, χαῖρε, τῆς ἀφθαρσίας (στ. 157) 

στέφος τὸ σεπτὸν, χαῖρε, τῆς ἀσιτίας (στ. 158) 
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 Για την ομοιοκαταληξία, τη συνήχηση και την εσωτερική ομοιοκαταληξία βλ. Θρασύβουλος 

Σταύρου, Νεοελληνική μετρική, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη 

Τριανταφυλλίδη], 1974 (Δεύτερη ανατύπωση της β΄ έκδ., Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών 

Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], 2004, σ. 104-110)· Ιωάννης Παρίσης και Νικήτας 

Παρίσης, Λεξικό λογοτεχνικών όρων, Αθήνα, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2000, σ. 

134-135, 181-182. 
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Ρ καὶ γὰρ σοφοὺς ἔδειξας εὐθὺς ἄφρονας  (στ. 207) 

καὶ τεχνικοὺς ἤλεγξας ὡς παράφρονας  (στ. 208) 

Φ φωτισμὸν ἀνίσχουσα τῆς εὐσπλαγχνίας (στ. 257) 

ποταμὸν ἐκβλύζουσα τῆς ἀφθαρσίας (στ. 258) 

δεικνῦσα τὸν πρὶν τῆς κολυμβήθρας τύπον (στ. 259) 

τὸν δεινὸν ἐκτρίβουσα τῆς πλάνης ῥύπον (στ. 260) 

Ψ βασιλέων κόσμησις εὐσεβεστάτων (στ. 281) 

θυηπόλων καύχησις εὐλαβεστάτων (στ. 282) 

ὦ στεῤῥὲ πύργε, χαῖρε, τῆς ἐκκλησίας (στ. 283) 

καὶ χαράκωμα τῆς κάτω κραταρχίας (στ. 284) 

 

Συνήχηση (ορισμένα παραδείγματα) 

Οίκος  

Ε ὦ καὶ γεωργὸν ἡ κύουσα κύριον (στ. 63) 

ὦ καὶ φυτουργὸν ἡ φύουσα τίμιον (στ. 64) 

Η ὁ μὴ σιωπῶν τῶν Ἀποστόλων τόμος (στ. 91) 

ὁ μαρτυρικὸς κατὰ τῆς πλάνης τόνος (στ. 92) 

Λ τροφὴ δὲ μάννα τοῦ πάλαι διάδοχε (στ. 141)  

τρυφῆς δὲ πάλιν ἁγίας διάκονε (στ. 142) 

Ν ὁδηγὸν ἡ κύουσα τῶν πλανωμένων (στ. 163) 

σωστικὸν ἡ τίκτουσα τῶν κατασχέτων (στ. 164) 

 

Παραδείγματα συνήχησης υπάρχουν επίσης σε άλλους στίχους.
98

 Όσον αφορά 

στην εσωτερική ομοιοκαταληξία αυτή εντοπίζεται στους κάτωθι στίχους: 

 

Εσωτερική ομοιοκαταληξία 

Οίκος  

Γ ὦ χαῖρε, βουλῆς μυστικῆς μύστις ξένη (στ. 37) 

Ε ἅλμασιν ὡς ᾄσμασιν εὐθὺς ἐκρότει (στ. 59) 

Μ τοῦ νῦν ἀπατεῶνος αἰῶνος λύειν (στ. 147) 

Ν στοργὴ δὲ θερμὴ πᾶσαν αἱροῦσα σχέσιν (στ. 168)  

 

Υφίστανται ακόμη ορισμένες περιπτώσεις όπου ο Φιλής χρησιμοποιεί ανά ζεύγη 

στίχων ακριβώς πανομοιότυπο το α΄ ημιστίχιο.  

 

Πανομοιότυπο α΄ ημιστίχιο 

Οίκος  

Α ὦ χαῖρε, καὶ γὰρ / τῆς χαρᾶς τὸ φῶς βλύσεις (στ. 13) 

ὦ χαῖρε, καὶ γὰρ / τῆς ἀρᾶς τὸ πῦρ σβέσεις (στ. 14) 

Η ὦ χαῖρε, δι’ ἧς / πᾶς ἐγυμνώθη τάφος (στ. 95) 

ὦ χαῖρε, δι’ ἧς / ἐνδεδύμεθα κλέος (στ. 96) 

Ο ὦ χαῖρε, δι’ ἧς / παράβασις οἴχεται (στ. 189) 

ὦ χαῖρε, δι’ ἧς / παράδεισος οἴγεται (στ. 190) 

 

Εκτός από τα παραδείγματα του παραπάνω πίνακα απαντούν και αρκετές 

περιπτώσεις ομοιόαρκτου κυρίως ανά ζεύγη στίχων, χωρίς να είναι πανομοιότυπο 

ολόκληρο το α΄ ημιστίχιο.  
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 Βλ. τους στ. 172-173, 183-190, 239-240, 245-246, 251-252, 263-264. 
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Ομοιόαρκτο ανά ζεύγη στίχων (ορισμένα παραδείγματα) 

Οίκος  

Γ ὦ χαῖρε, βουλῆς μυστικῆς μύστις ξένη (στ. 37) 

ὦ χαῖρε, σιγῆς ἐνδεῶν πίστις μόνη (στ. 38) 

ὦ τῶν Ἰησοῦ θαυμάτων προοίμιον (στ. 39) 

ὦ τῶν κατ’ αὐτὸν δογμάτων τὸ βέλτιον (στ. 40) 

ὦ καὶ πολυθρύλητον ἀγγέλων τέρας (στ. 43) 

ὦ καὶ πολυθρήνητε δαιμόνων σκόλοψ (στ. 44) 

ὦ χαῖρε, τοῦ νοῦ τῶν σοφῶν ὑπερτέρα (στ. 47) 

ὦ χαῖρε, πιστῶν ἀγλαΐζουσα φρένας (στ. 48) 

 

Ανάλογες περιπτώσεις με τις παραπάνω απαντούν και σε άλλους στίχους.
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Υφίστανται φυσικά και περιπτώσεις ομοιόαρκτου και εντός του ίδιου στίχου (βλ. στ. 

291 τὸν τῶν ἁγίων ἁγιώτατον Λόγον). Η μετάφραση του Φιλή βέβαια βρίθει και 

παρηχήσεων, τις οποίες μπορεί εύκολα να εντοπίσει κάποιος όχι μόνο στα 

προαναφερθέντα παραδείγματα των πινάκων, αλλά και στις παραπομπές στίχων που 

δίνουμε.  

Σε όσα προηγήθηκαν θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μία περίπτωση συνεκδοχής 

και μία μετωνυμίας που αξιοποιεί ο ποιητής. Στον στίχο λοιπόν 44 μεταφράζει 

συνεκδοχικά τη λέξη τραῦμα με τη λέξη σκόλοψ, χρησιμοποιώντας έτσι εκείνο που 

παράγει αντί για εκείνο που παράγεται από αυτό. Στον δε στίχο 249 αποδίδει το 

εννοούμενο υποκείμενο του πρωτοτύπου ἡμεῖς (δηλ. οι άνθρωποι) με τη μετωνυμία ἡ 

γῆ.  

Ο Μανουήλ Φιλής κάποιες φορές κάνει χρήση της αντονομασίας,
100

 δηλαδή της 

περίφρασης προκειμένου να δηλώσει ένα ιερό πρόσωπο: 

 

Αντονομασία 

Πρόσωπο  

Μαρία 

(Παναγία) 

ἁγνὴ Παρθένε (στ. 2) 

τῇ Παρθένῳ (στ. 50) 

τὴν Παρθένον (στ. 60) 

σεμνῆς Παρθένου (στ. 83) 

τῆς Παρθένου (στ. 104, 170) 

τὴν ἁγίαν […] Παρθένον (στ. 249) 

σεμνὴ Παρθένος (στ. 290) 

τὴν ἀπειρόγαμον (στ. 132) 

Γαβριήλ 

(άγγελος) 

ἄγγελος πρωτοστάτης (στ. 8) 

τῷ πρωταγγέλῳ (στ. 33) 

Εμμανουήλ 

(Ιησούς Χριστός) 

τὸν Λόγον (στ. 11, 82, 291) 

τοῦ Λόγου (στ. 85) 

ὁ κτίστης Λόγος (στ. 218) 

ὁ […] Λόγος (στ. 275) 

Εύα ἡ σύνοικος (στ. 16) 

 Ιωσήφ ὁ μνήστωρ (στ. 75)  
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 Βλ. τους στ. 61-64, 67-73, 85-87, 89-92, 95-97, 109-111, 117-188, 124-125, 133-135, 141-142, 

174-175, 181-182, 185-186, 195-196, 206-209, 213-217, 233-235, 237-239, 253-255, 261-262.  
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 Για την αντονομασία βλ. Αχιλλέας Τζάρτζανος, Νεοελληνική σύνταξις (της κοινής δημοτικής), 

τόμ. Β΄, Εν Αθήναις, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 1963, (β΄ έκδ.), σ. 310-311· 

Καριοφίλης Μητσάκης, Το εμψυχούν…, ό.π., σ. 85. 
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Αρκετά σύνηθες φαινόμενο είναι η προσθήκη προσδιορισμών, οι οποίοι 

απουσιάζουν από το πρωτότυπο. Τα πιο συχνά επίθετα που χρησιμοποιούνται ως 

προσδιορισμοί είναι τα εξής: α) μόνος (πίστις μόνη [στ. 38]· Θεὸν μόνον [στ. 196]· 

δημιουργὸς […] μόνος [στ. 227]· σε […] μόνην [στ. 273]), β) παρθένος (εὐφροσύνη 

παρθένε [στ. 120]), γ) σεμνός (σεμνὴ χώρα [στ. 181]· σεμνὴ παρθένος [στ. 202]· 

σεμνὴ […] εὐωχία [στ. 264]), δ) ξένος (μύστις ξένη [στ. 37]· ξένην σύλληψιν [στ. 51]· 

ξένον φίλημα [στ. 58]· θύρα ξένη [στ. 182]), ε) θεῖος (φῶς τὸ θεῖον [στ. 45]· Θείῳ 

Πνεύματι [στ. 279]), ϛ) θερμός (στοργὴ […] θερμὴ [στ. 168]· θερμὴ […] προστασία 

[στ. 288]). 

Ωστόσο υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, όπου γίνεται χρήση κι άλλων επιθέτων 

ή φράσεων ως προσδιορισμών που όμως απουσιάζουν από το πρωτότυπο: ἀστὴρ 

νοητὲ [στ. 21]· τῆς τρυφῆς τῆς ἐνθέου [στ. 67]· τῶν ψυχῶν τῶν ἐν ζάλῃ [στ. 68]· τῆς 

ἀμώμου πίστεως [στ. 93]· τῆς ἀπείρου χάριτος [στ. 94]· σωφροσύνης ἐνθέου [στ. 

119]· παγκόσμιος […] στάσις [στ. 133]· φιλάγαθε […] κλίσις [στ. 134]· γῆ τρισολβία 

[στ. 143]· ἄνθος τὸ λαμπρὸν [στ. 157]· στέφος τὸ σεπτὸν [στ. 158]· φρικτὸν […] 

τόκον [στ. 203]· ταμεῖον μέγα [στ. 206]· ἐχθρὸν […] πάντα [στ. 256]· τὸν δεινὸν […] 

ῥύπον [στ. 260]· τῆς φίλης εὐωδίας [στ. 263]· δυσπαθοῦς […] φάους [στ. 287]. 

Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελούν δύο περιπτώσεις που αναλύονται στα σχόλια για 

τους στ. 180 και στ. 281, όπου διαπιστώνεται το αντίθετο φαινόμενο, δηλαδή 

προσδιορισμοί που υπάρχουν στο πρωτότυπο να απουσιάζουν από τη μετάφραση.   

Συν τοις άλλοις ο Φιλής ενίοτε αναλύει ή απλοποιεί τα νοήματα. Φερ’ ειπείν στον 

στ. 272 πιθανώς για λόγους απλοποίησης αναλύει τον στίχο του πρωτοτύπου 

συμπληρώνοντάς τον ερμηνευτικά με τη δευτερεύουσα αναφορική πρόταση «ὃν 

δέδωκας ἀνθρώποις». Στον στ. 28 ερμηνεύει τη φράση του πρωτοτύπου «τὸ 

παράδοξόν σου τῆς φωνῆς» (Β 3) με τη φράση «τὸ παράδοξον ὧν ἔφης μηνυμάτων», 

απλοποιώντας έτσι το νόημα. Στον στ. 146 ερμηνεύει απλοποιώντας το νόημα του 

πρωτοτύπου με τη φράση «τὸ πνεῦμα ζέον», ενώ στον στ. 268 επίσης απλοποιεί με 

εκλαϊκευτικό τρόπο το νόημα του πρωτοτύπου. Αλλού ερμηνεύει τον τύπο 

λειτουργοῦντα με τη λέξη πρωταγγέλῳ (στ. 33), για να τον κάνει πιο κατανοητό. Δεν 

λείπουν παρ’ όλα αυτά και περιπτώσεις όπου ο Φιλής δυσκολεύει τα νοήματα σε 

σχέση με το πρωτότυπο κείμενο μέσω της σύνταξης (χρήση υπερβατού) και 

ταυτόχρονα του ποιητικού λεξιλογίου (βλ. σχόλιο στ. 254, 287). 

Ως ακροτελεύτια παρατήρηση σημειώνουμε ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον σε 

κάποια σημεία η τάση λεξιλογικής εκζήτησης στη μετάφραση, επί παραδείγματι με τη 

χρήση λέξεων όπως ἐκρότει (στ. 59), ἤσχαλλεν (στ. 77), ἐκρότουν (στ. 84, 107, 132), 

θρεμμάτων (στ. 86), πόλου (στ. 90, 173), ἐξήλασας (στ. 113), βρέτας (στ. 130), 

ξοάνων (στ. 136), ἰθύνων (στ. 139), ἐκφυεὶς (στ. 154), κατασχέτων (στ. 164), ψιλῶν 

(στ. 167), πόλον (στ. 172), ἀφιλόκομπος (στ. 173), καταγωγέως (στ. 186), σπείσασα 

(στ. 187), κραταρχίας (στ. 191, 284), αὐτεπαγγέλτῳ (στ. 219), ἐνδὺς (στ. 228), 

δέδορκεν (στ. 249), ἀνίσχουσα (στ. 257), ἀπωσμένους (στ. 268), κώδικα (στ. 269), 

θυηπόλων (στ. 282), ἄκος (στ. 287). 
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3. Μετρική 

 

Για τη μετάφραση του Ακαθίστου ο Μανουήλ Φιλής αξιοποίησε τον βυζαντινό 

δωδεκασύλλαβο. Σ’ αυτό το είδος μέτρου συνδυάζονται στον ίδιο στίχο δύο 

διαφορετικά ρυθμικά πρότυπα, η προσωδία και ο τόνος.
101

 Προήλθε δε από το αρχαίο 

ιαμβικό τρίμετρο
,102 
που είχε την παρακάτω μορφή: 

 

 
x – υ – | x – υ – | x – υ – 

 

 

και συνιστούσε το συνηθέστερο μέτρο των διαλογικών μερών του αρχαίου 

δράματος.
103

 

Ο βυζαντινός δωδεκασύλλαβος διαμορφώθηκε από τον Γεώργιο Πισίδη τον 7ο 

αιώνα, ο οποίος ενώ αφενός διατήρησε τους κανόνες του αρχαίου ιαμβικού τριμέτρου 

που βασίζονται στην προσωδία, αφετέρου τήρησε και τους κανόνες της νέας 

ρυθμικής μετρικής.
104

 Αυτοί συνοψίζονται ως εξής: α) τόνισε την ενδέκατη συλλαβή 

του στίχου (παροξυτονία), β) περιορίστηκε έτσι πάντα σε δώδεκα μόνο συλλαβές 

(δωδεκασύλλαβος), γ) εφάρμοζε πάντα τομή μετά την πέμπτη (πενθημιμερής) ή την 

έβδομη συλλαβή (εφθημιμερής), δ) απέφευγε τον τονισμό της έβδομης συλλαβής 

στην περίπτωση που ακολουθούσε τομή, και ε) απέφευγε τον διασκελισμό.
105

  

Έτσι γεννήθηκε ο βυζαντινός δωδεκασύλλαβος, το μέτρο που έγινε το πιο 

σύνηθες και το πιο δημοφιλές στη βυζαντινή ποίηση.
106

 Οι πολιτικοί (μη 

προσωδιακοί) δωδεκασύλλαβοι που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεση γνωμικών, 

επιγραμμάτων, μύθων, θρησκευτικών ποιημάτων και επιγραφών μάς έχουν παραδοθεί 

ανώνυμα και συνιστούν μία λογοτεχνία χαμηλής κλάσης.
107

  

Συμπληρωματικά αναφέρουμε πως στον βυζαντινό δωδεκασύλλαβο «η τελευταία 

συλλαβή μπορεί να είναι μακρά ή βραχεία».
108

 Στην αρχή μπορούσε είτε μια μακρά 

συλλαβή να αναλυθεί σε δύο βραχείες (ανάλυση)
109

 είτε μία βραχεία να 

αντικατασταθεί σε ορισμένες θέσεις από δύο βραχείες (μερισμός),
110

 κάτι που είχε ως 

αποτέλεσμα να αποτελείται ενίοτε ο στίχος από δεκατρείς ή και δεκατέσσερεις 

συλλαβές. Όμως στο πέρασμα του χρόνου, καθώς η διαφοροποίηση στην ποσότητα 

των φωνηέντων δεν ήταν αισθητή, σταμάτησαν οι αναλύσεις και οι μερισμοί κι έτσι ο 

                                                 
101

 Wolfram Hörandner, Η ποίηση στη βυζαντινή κοινωνία: Μορφή και λειτουργία, Αθήνα, 

Εκδόσεις Κανάκη, 2017, σ. 52. 
102

 Ό.π., σ. 53· Herbert Hunger, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 487.   
103

 Δημήτριος Λυπουρλής, Αρχαία ελληνική μετρική: Μία πρώτη προσέγγιση, Θεσσαλονίκη, 

Εκδόσεις Επίκεντρο, χ.χ., σ. 47· Martin West, Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική μετρική, μτφρ. Μ. 

Ξάνθου και Τ. Τυφλόπουλος, επιμ. Γ. Μ. Παράσογλου, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], 2004, σ. 38.   
104

 Κωνσταντίνος Τρυπάνης, ό.π., σ. 208· Wolfram Hörandner και Andreas Rhoby, «Metrics and 

Prose Rhythm», στο  Stratis Papaioannou (επιμ.), The Oxford Handbook of Byzantine Literature, New 

York, Oxford University Press, 2021, σ. 411.  
105

 Κωνσταντίνος Τρυπάνης, ό.π., σ. 208. Πρβλ. Wolfram Hörandner και Andreas Rhoby, 

«Metrics…, ό.π., σ. 411· Αθανάσιος Κομίνης, ό.π., σ. 55. 
106

 Wolfram Hörandner και Andreas Rhoby, «Metrics…, ό.π., σ. 411. 
107

 Marc Lauxtermann, Οι απαρχές του ρυθμού: Ένα δοκίμιο για τον πολιτικό στίχο και άλλα 

βυζαντινά μέτρα, Θεσσαλονίκη, μτφρ. Ελένη Καλτσογιάννη, επιμ. Σοφία Κοτζάμπαση, University 

Studio Press, 2007, σ. 57· Wolfram Hörandner και Andreas Rhoby, «Metrics…, ό.π., σ. 413. 
108

 Wolfram Hörandner, Η ποίηση…, ό.π., σ. 53.  
109

 Ό.π., σ. 53· Δημήτριος Λυπουρλής, ό.π., σ. 51. 
110

 Wolfram Hörandner, Η ποίηση…, ό.π., σ. 53· Δημήτριος Λυπουρλής, ό.π., σ. 53. 
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αριθμός των συλλαβών σταθεροποιήθηκε στις δώδεκα, εξού και ο όρος «βυζαντινός 

δωδεκασύλλαβος» που εισήγαγε ο Maas.
111

 Σημειωτέον ότι οι Βυζαντινοί έκαναν 

λόγο για ιάμβους.
112

 

Επιπροσθέτως, σχετικά με τον κανόνα της παροξυτονίας διευκρινίζεται ότι η 

κατάληξη του στίχου κατά κανόνα είναι παροξύτονη, σπάνια προπαροξύτονη και 

κατ’ εξαίρεση οξύτονη.
113

 Όσον αφορά στη θέση του τόνου πριν από την 

πενθημιμερή τομή (B5) σημειώνεται πως η οξύτονη απόληξη (του ημιστίχιου) είναι ο 

κανόνας, η παροξύτονη είναι σπάνια, ενώ η προπαροξύτονη αποτελεί εξαίρεση.
114

 

Σχετικά δε με τη θέση του τόνου πριν από την εφθημιμερή τομή (B7) η 

προπαροξύτονη απόληξη (του ημιστιχίου) είναι ο κανόνας, η παροξύτονη είναι 

σπάνια, ενώ η οξύτονη συνιστά εξαίρεση.
115

 Τέλος, η όγδοη συλλαβή που ακολουθεί 

την B7 συνήθως δεν τονίζεται.
116

 Όλη αυτή, λοιπόν, η κανονιστική ρύθμιση του 

τόνου διαφοροποιεί τον βυζαντινό δωδεκασύλλαβο από τον αρχαίο ιαμβικό τρίμετρο. 

Όσον αφορά στη μετάφραση του Μανουήλ Φιλή πάνω στον Ακάθιστο 

παρατηρούμε ότι κατά τον σχηματισμό των ιαμβικών μέτρων τηρούνται οι κανόνες 

της προσωδίας με εξαίρεση τη δεύτερη συλλαβή του στίχου 32 και την έκτη συλλαβή 

του στίχου 140. Σε δύο μόνο περιπτώσεις κάποια μειοψηφία χειρογράφων δίνει 

εναλλακτικές γραφές που παραβιάζουν το μέτρο. Αυτό συμβαίνει στους στίχους 5 και 

275 και αυτές οι περιπτώσεις θα αναλυθούν παρακάτω στο κεφάλαιο με τα σχόλια.  

Πέραν της προσωδίας τηρείται και ο κανόνας των δώδεκα συλλαβών. Μόνο σε 

μία περίπτωση και συγκεκριμένα στον στίχο 269 ο κώδικας  Parisinus gr. 2748 

παραδίδει τον δεκατρισύλλαβο στίχο «σχίσας σὺ δὲ τὸν κώδικα τῶν δανεισμάτων», 

τη στιγμή που η συλλαβή «σὺ» δεν παραδίδεται από κανένα άλλο χειρόγραφο. Γενικά 

αναφέρουμε ότι δεν αποκλείεται η ύπαρξη δεκατρισύλλαβων στίχων μέσα στον 

βυζαντινό δωδεκασύλλαβο, οφειλομένων στην ανάλυση μακρών συλλαβών, όπως 

προαναφέρθηκε, αλλά και στην τυφλή μίμηση κλασικών στίχων, στην άγνοια των 

στιχουργών, στην κακή παράδοση ή στην κακή έκδοση ενός κειμένου.
117

 Εν 

προκειμένω ο δεκατρισύλλαβος στίχος προκύπτει προφανώς από αντιγραφικό 

σφάλμα. Ο Τωμαδάκης δεν συμφωνεί πάντοτε με την αποκατάσταση των στίχων που 

δεν είναι δωδεκασύλλαβοι, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συμβούν 

παρανοήσεις, διαστρέβλωση του νοήματος, αλλά και διότι δεν μπορεί να ήταν 

ανόητοι οι αντιγραφείς που μας παρουσίασαν στίχους ενδεκασύλλαβους, 

δεκασύλλαβους ή και δεκατρισύλλαβους.
118

 

Ως προς την παροξυτονία ο Φιλής διατηρεί στη μετάφραση του Ακαθίστου ως επί 

το πλείστον παροξύτονες απολήξεις στους στίχους. Ωστόσο χρησιμοποιεί και 

προπαροξύτονη απόληξη στίχου σε συγκεκριμένα σημεία ανά οίκο και όχι τυχαία. 

Έτσι, αν δεν εφαρμόσουμε συνεχόμενη αρίθμηση παρατηρούμε ότι οι οίκοι με 

περιττό αριθμό έχουν σταθερά προπαροξύτονη απόληξη στα ζεύγη των στίχων 8-9 

και 14-15 με χρήση διαφόρων λέξεων, ενώ οι οίκοι με άρτιο αριθμό την έχουν στον 

                                                 
111

 Wolfram Hörandner, Η ποίηση…, ό.π., σ. 53· Wolfram Hörandner και Andreas Rhoby, 

«Metrics…, ό.π., σ. 411· Θεοχάρης Δετοράκης, Βυζαντινή υμνογραφία (Πανεπιστημιακές παραδόσεις), 

Ηράκλειο, χ.ό., 1997, (β΄ έκδ.), σ. 313. Ως βασική μελέτη για τον βυζαντινό δωδεκασύλλαβο 

παραμένει αυτή του Paul Maas, « er byzantinische Zwölfsilber», BZ, τόμ. 12, 1903, σ. 278-323. 
112

 Νικόλαος Τωμαδάκης, «Κριτική ανεπιστασιών», ΕΕΒΣ, τόμ. 41, 1974, σ. 487-496· Νικόλαος 

Τωμαδάκης, «Ίαμβοι και ουχί δωδεκασύλλαβοι», Αθηνά, 72, 1971, σ. 352. 
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114

 Αθανάσιος Κομίνης, ό.π., σ. 74. 
115

 Ό.π., σ. 77· Herbert Hunger, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 488. 
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 Αθανάσιος Κομίνης, ό.π., σ. 55-56. 
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 Νικόλαος Τωμαδάκης, «Κριτική…, ό.π., σ. 488-489. 
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στίχο 6 με τη χρήση της λέξης «Ἀλληλούϊα» στο εφύμνιο. Σε ένα σύνολο επομένως 

295 στίχων οι 235 έχουν παροξύτονη απόληξη, ενώ οι 60 έχουν προπαροξύτονη. 

Πρόκειται δηλαδή για ένα πρωτοφανές ποσοστό στίχων με προπαροξύτονη απόληξη 

της τάξεως του 20,33%.  

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους κάτωθι στίχους:  

 

Οίκοι με περιττό αριθμό  

που φέρουν ζεύγη στίχων  

με προπαροξύτονη απόληξη 

Οίκοι με άρτιο αριθμό  

που φέρουν στίχους  

με προπαροξύτονη απόληξη 

Α στ. 15 (ἐξανίσταται) – 16 (λύεται) 

στ. 21 (ἥλιον) – 22 (σαρκώσεως) 
Β στ. 31 (Ἀλληλούϊα) 

 

Γ στ. 39 (προοίμιον) – 40 (βέλτιον) 

στ. 45 (γεννήσασα) – 46 (διδάξασα) 
Δ στ. 55 (Ἀλληλούϊα) 

 

Ε στ. 63 (κύριον) – 64 (τίμιον) 

στ. 69 (θυμίαμα) – 70 (ἱλαστήριον) 
Ζ στ. 79 (Ἀλληλούϊα) 

 

Η στ. 87 (ἀμυντήριον) – 88 (ἀνοικτήριον) 

στ. 93 (πίστεως) – 94 (χάριτος) 
Θ στ. 103 (Ἀλληλούϊα) 

 

Ι στ. 111 (λύσασα) – 112 (τρανώσασα) 

στ. 117 (παύσασα) – 118 (ἀπαλλάξασα) 
Κ στ. 127 (Ἀλληλούϊα) 

 

Λ στ. 135 (πατήσασα) – 136 (φαυλίσασα) 

στ. 141 (διάδοχε) – 142 (διάκονε) 
Μ στ. 151 (Ἀλληλούϊα) 

 

Ν στ. 159 (προλάμψασα) – 160 (προδείξασα) 

στ. 165 (ἔκλυσις) – 166 (διάλυσις) 
Ξ στ. 175 (Ἀλληλούϊα) 

 

Ο στ. 183 (ἀμφίλογον) – 184 (ἀμφίβολος) 

στ. 189 (οἴχεται) – 190 (οἴγεται) 
Π στ. 199 (Ἀλληλούϊα) 

 

Ρ στ. 207 (ἄφρονας) – 208 (παράφρονας) 

στ. 213 (ἐξάρασα) – 214 (πλουτίσασα)  
Σ στ. 223 (Ἀλληλούϊα) 

 

Τ στ. 231 (ἀναπλάσεως) – 232 (ἀντιλήψεως) 

στ. 237 (νυμφεύσεως) – 238 (συνδήσασα)  
Υ στ. 247 (Ἀλληλούϊα) 

 

Φ στ. 255 (αὐγάσασα) – 256 (καταπλήξασα) 

στ. 261 (κρύφια) – 262 (ἀγαλλίασιν)  
Χ στ. 271 (Ἀλληλούϊα) 

 

Ψ στ. 279 (πνεύματι) – 280 (ἀδάπανε) 

στ. 285 (νικητήρια) – 286 (καθαιρούμενοι)  
Ω στ. 295 (Ἀλληλούϊα) 

 

 

Σύμφωνα με τον Maas, ο Φιλής αν δεν τελειώσει τους στίχους του με μια 

παροξύτονη λέξη, επιλέγει κατά κανόνα προπαροξύτονες εναλλακτικές (στους 

επιταφίους του η προπαροξύτονη απόληξη εμφανίζεται περίπου στο 1,1% του 

συνόλου των στίχων), αλλά αυτό είναι σαφώς ατομική προτίμηση και δεν είναι 

γενικός κανόνας.
119

 Σε σύνολο περίπου 21.100 δωδεκασύλλαβων του Μανουήλ Φιλή 

έχουν μετρηθεί από μαθητή του Hunger 516 στίχοι με προπαροξύτονη απόληξη, 

δηλαδή ένα ποσοστό γύρω στο 2,4%, ενώ στα ποιήματα μεγαλύτερης έκτασης (άνω 

των 50 στίχων) η επί τοις εκατό αναλογία των προπαροξύτονων στίχων κυμαίνεται 

από 0 έως 12,7%.
120

 Ο Τωμαδάκης διερευνώντας το συγκεκριμένο θέμα μέτρησε στο 

αποτελούμενο από 100 στίχους ιαμβείο ποίημα του Φιλή για τον αυτοκράτορα 

                                                 
119

 Marc Lauxtermann, Byzantine Poetry from Pisides to Geometres: Texts and Contexts, τόμ. Β΄, 

Vienna, Austrian Academy of Sciences Press, 2019, σ. 322. 
120
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Μιχαήλ Θ΄ Παλαιολόγο
121

 8 προπαροξύτονους στίχους (6, 19, 24, 35, 39, 49, 70, 77), 

δηλαδή ένα ποσοστό 8%.
122

  

Σχετικά τώρα με τις τομές, σε ένα σύνολο 295 στίχων της μετάφρασης του 

Ακαθίστου από τον Φιλή εντοπίζονται 154 πενθημιμερείς τομές (B5) και 141 

εφθημιμερείς τομές (B7). Η θέση του τόνου που προηγείται των προαναφερθέντων 

τομών απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πενθημιμερείς Τομές (B5) Εφθημιμερείς Τομές (B7) 

 Σύνολο στίχων & 

ποσοστό επί τοις % 

 Σύνολο στίχων & 

ποσοστό επί τοις % 

Οξύτονες  
(τόνος στην 5η 

συλλαβή του 

ημιστιχίου) 

[κατά κανόνα] 

117 (39,7%) 

 

 

Οξύτονες  
(τόνος στην 7η 

συλλαβή του 

ημιστιχίου) 

[κατ’ εξαίρεση] 

8 (2,7%) 

 

 

Παροξύτονες 
(τόνος στην 4η 

συλλαβή του 

ημιστιχίου) 

[σπανίως] 

32  (10,8%) 

 

 

Παροξύτονες 
(τόνος στην 6η 

συλλαβή του 

ημιστιχίου) 

[σπανίως] 

39 (13,2%) 

 

 

Προπαροξύτονες 
(τόνος στην 3η 

συλλαβή του 

ημιστιχίου) 

[κατ’ εξαίρεση] 

5 (1,7%) 

 

 

Προπαροξύτονες 
(τόνος στην 5η 

συλλαβή του 

ημιστιχίου) 

[κατά κανόνα] 

94 (31,9%) 

 

 

Γενικό Σύνολο  154 Γενικό Σύνολο 141 

 

Κατά τον Maas δεν υπάρχει ρύθμιση του τόνου στην πενθημιμερή τομή (B5) 

μέχρι την εποχή του Μανουήλ Φιλή, όπου μόνο στην ποίησή του κυριαρχεί η 

οξύτονη απόληξη του ημιστιχίου στην B5.
123

 Η προπαροξύτονη απόληξη του 

ημιστιχίου στην B5 δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εξαίρεση στους μεγάλους 

βυζαντινούς ποιητές, αλλά μόνο μετά το 1000 κάποιοι ποιητές όπως ο Νικόλαος 

Κερκύρας, ο Καλλικλής, ο Βαλσαμών, ο Μανουήλ Φιλής και άλλοι, σε καθαρά 

ατομική βάση, τείνουν να την αποφεύγουν εντελώς.
124

 

Σχετικά με τη ρύθμιση του τόνου μετά την πενθημιμερή τομή ο Maas έχει 

παρατηρήσει ότι ο Φιλής έχει προτίμηση για τονισμό στην όγδοη συλλαβή πριν από 

το τέλος του παροξύτονου στίχου και αν δεν έχει τόνο στην όγδοη συλλαβή, τότε τον 

τοποθετεί στην ένατη, ενώ μετά την εφθημιμερή τομή προτιμά σαφώς να έχει τόνο 

στην ένατη συλλαβή ή να μην έχουν καθόλου τόνο εκτός από τον υποχρεωτικό στο 

τέλος του στίχου.
125

 

Τέλος, στους στίχους της μετάφρασης του Φιλή πάνω στον Ακάθιστο 

παρατηρείται εξωτερική χασμωδία
126

 στις παρακάτω περιπτώσεις: 
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 Emmanuel Miller (επιμ.), ό.π., τόμ. Α΄, σ. 415-419. 
122

 Νικόλαος Τωμαδάκης, «Κριτική…, ό.π., σ. 488. 
123

 Marc Lauxtermann, Byzantine…, ό.π., σ. 326. 
124

 Ό.π., σ. 327. 
125

 Ό.π., σ. 339-340. 
126

 Για την εσωτερική και εξωτερική χασμωδία βλ. Δημήτριος Λυπουρλής, ό.π., σ. 20-23· 

Θρασύβουλος Σταύρου, ό.π., σ. 25-27· Ιωάννης Παρίσης και Νικήτας Παρίσης, ό.π., σ. 204· 
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Εξωτερική Χασμωδία  

Οίκοι  

Α δι’ ἧς (στ. 15) 

Η δι’ ἧς (στ. 95-96) 

Ο δι’ ἧς (στ. 189-190) 

Σ δι’ ἡμᾶς (στ. 221) 

Ψ δι’ ἧς (στ. 285) 

 

Παρ’ ότι οι βυζαντινοί ποιητές απέφευγαν γενικά στους στίχους τους τη 

χασμωδία, ωστόσο υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις μία εκ των οποίων αφορά και στον 

σύνδεσμο διά (= δι’).
127

 Η εξωτερική χασμωδία «δι’ ἧς» απαντά πάντοτε ακριβώς 

πριν από πενθημιμερή τομή, ακολουθώντας τη φράση «ὦ χαῖρε» (στ. 15, 95, 96, 189, 

190, 285). Αλλά και η εξωτερική χασμωδία «δι’ ἡμᾶς» απαντά ακριβώς πριν από 

πενθημιμερή τομή, αλλά ακολουθεί τη λέξη «ἐπεὶ» (στ. 221). 

 

4. Η χειρόγραφη παράδοση   

 

α. Τα χειρόγραφα 

 

Η μετάφραση των οίκων του Ακαθίστου από τον Μανουήλ Φιλή παραδίδεται από 

οκτώ κώδικες. Η παρουσίαση των κωδίκων παρακάτω θα γίνει με χρονολογική σειρά. 

Σημειώνεται πως ο μόνος κώδικας που δεν μελετήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας 

έκδοσης είναι ο Chalcensis Hagiae Triados 65. 

 

α1. C: Chalcensis Hagiae Triados 65 [χαρτί βομβύκινο, μέσα 14ου αι., φφ. 342, 

230×155 mm, αρ. στίχων 24] 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Πρόκειται για ανάμικτο κώδικα. Περιλαμβάνει τον Ακάθιστο 

Ύμνο, διάφορα στοιχεία γύρω από τον άγιο Αθανάσιο (ακολουθία, διήγηση του βίου, 

των διακρίσεων, των οικονομιών και των θαυμάτων, τυπικόν-κανονικόν, διατύπωση, 

κανόνα), κανόνα στον άγιο Δημήτριο, μετάφραση των οίκων της υπεραγίας 

Θεοτόκου σε ιαμβικούς στίχους από τον Μανουήλ Φιλή, κεφαλαιώδη επιτομή περί 

της κατά πνεύμα τελειότητας του αγίου Μακαρίου, κείμενα εκ της Βίβλου του αγίου 

Εφραίμ και τέλος έργο του αββά Αμμωνά. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Αιμιλιανός Τσακόπουλος (Αρχιμ.), Περιγραφικός κατάλογος των 

χειρογράφων της Βιβλιοθήκης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τόμ. Β΄: Αγίας Τριάδος 

Χάλκης, Σταμπούλ, Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, χ.χ., σ. 48-49. 

 

α2. E: Escorialensis R. I. 19 [περγαμηνή, 14ος αι., φφ. I+74, 246×183 mm] 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Ο κώδικας περιέχει το κοντάκιο του Ακαθίστου μαζί με τη 

μετάφρασή του από τον Φιλή, την ακολουθία της Ακαθίστου, την ακολουθία του 

Ευαγγελισμού, κανόνα παρακλητικό στην υπεραγία δέσποινα Θεοτόκο, τροπάρια που 

συνιστούν διάλογο της Παναγίας με τον Χριστό περιέχοντα δέηση και μεσιτεία 

                                                                                                                                            
Γεράσιμος Μαρκαντωνάτος, Λογοτεχνικοί και φιλολογικοί όροι: Βασική ορολογία και λέξεις-κλειδιά για 

την κατανόηση των κειμένων, Αθήνα, Το Βήμα, 2013, σ. 354-355. 
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 Αθανάσιος Κομίνης, ό.π., σ. 86-87. 
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αυτής, ωδάριο κατανυκτικό και αλφαβητικό (ποίημα ανακρεόντειο Λέοντος του 

βασιλέως και φιλοσόφου).  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Alejo Revilla, Catálogo de los códices griegos de la Biblioteca de 

El Escorial, τόμ. Α΄, Madrid, Imprenta Helénica, 1936, σ. 68-70. 

 

α3. P: Parisinus gr. 2748 [χαρτί βομβύκινο, 14ος αι., φφ. ΙΙΙ+190+ΙΙΙ, 269×195 mm, 

αρ. στίχων 31-35] 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Στον συγκεκριμένο κώδικα περιλαμβάνονται κείμενα του 

Φιλίππου Μονοτρόπου (Διόπτρα), Μιχαήλ Ψελλού (πρόλογο στη Διόπτρα), Γερμανού 

Β΄ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (στίχοι πολιτικοί), Γρηγορίου Ναζιανζηνού 

(Έπη ηθικά), Μανουήλ Φιλή (μετάφραση των οίκων του Ακαθίστου), Ιωάννου Δ΄ 

Νηστευτού (Παραίνεσις), Ευαγρίου Ποντικού (Περὶ λογισμῶν), Εφραίμ Σύρου, 

Βαρσανουφίου, Ιωάννου Κασσιανού (Περὶ τῶν ὀκτὼ τῆς κακίας λογισμῶν), 

Ανωνύμου (ποίημα), Νικηφόρου Καλλίστου Β΄ Ξανθοπούλου (ποίημα), Ιωάννου 

Σταυρακίου (μία πρόταση από τον Βίο της αγίας Θεοδοσίας). 

 

ΓΡΑΦΕΑΣ: Ολόκληρο το χειρόγραφο έχει αντιγράψει ο Γεώργιος Καλοειδάς.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Στο συγκεκριμένο χειρόγραφο παρατηρούνται διορθώσεις όπως 

σημείωση της σωστής γραφής πάνω από τη λέξη (φ. 149r). 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:  Henri Omont, Inventaire Sommaire des Manuscrits Grec de la 

Bibliothèque Nationale, τόμ. Γ΄, Paris, Alphonse Picard Librairie, 1888, σ. 34. 

 

α4. I: Athonensis Iberon 165 [χαρτί, 15ος αι., φφ. 233] 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Ο κώδικας περιέχει τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης Τωβίτ (μετ’ 

αραιών σχολίων Πέτρου Λαοδικείας, Κυρίλλου Αλεξανδρείας και Απολλιναρίου), 

Ιώβ, Εσθήρ, Ιουδίθ, Α΄ Μακκαβαίων, Β΄ Μακκαβαίων, όπως επίσης έργα του 

Ιωσήπου (Εἰς Μακκαβαίους), Διονυσίου Αλικαρνασέως (Ῥωμαϊκῆς ἀρχαιολογίας 

Ἐκλογαὶ τοῦ πρώτου, πέμπτου, τρίτου λόγου καθώς και ο Λόγος δ΄), Γεωργίου 

Λακαπηνού (Ἐπιστολαὶ), Ζαρίδου (Ἐπιστολαὶ), [Ἀχμέτ] (Ὀνειροκριτικὸν κατὰ 

Πέρσας, Ἰνδοὺς καὶ Αἰγυπτίους), Σχόλια ακέφαλα σε συγγραφέα του οποίου λείπει το 

κείμενο, [Ψευδοκαλλισθένους] (Διήγησις περὶ Ἀλεξάνδρου), Ἀδήλου (Περὶ 

Πτολεμαίων καὶ Ἀντιόχου), Νεοφύτου πρεσβυτέρου μοναχού και εγκλείστου 

(Πρόλογος εἰς τὸ Ἄσμα τῶν ἀσμάτων, Ἀρχὴ σὺν Θεῷ συνοπτικῆς ἑρμηνείας του 

Άσματος των Ασμάτων), Σολομώντος (Ἄσμα ἀσμάτων μετά παρασελιδίων σχολίων), 

Δαβίδ (Ψαλμοὶ ζ΄-ρ΄ σε στίχους πολιτικούς κατά την παράφραση Μανουήλ του Φιλή), 

Σταματίου Κρητός (Στίχοι), Θεοδώρου Προδρόμου (Κατὰ μακρογένους δοκοῦντος 

εἶναι διὰ τοῦτο σοφοῦ, Κατὰ φιλοπόρνου γραός), Μανουήλ Φιλή (μετάφραση των 

οίκων του Ακαθίστου), Λιβανίου, Βασιλείου Μεγάλου (Ἐπιστολαὶ άμοιβαῖαι τρεῖς), 

Σχόλια στη Γραφή, Προφητών (Ἀναγνώσματα). 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Στο συγκεκριμένο χειρόγραφο παρατηρούνται διορθώσεις όπως 

σημείωση της σωστής γραφής πάνω από τη λέξη (φφ. 226v, 227v) ή διαγραφή 

γραμμάτων (φφ. 227r, 228r). 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Σπυρίδων Λάμπρος, Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου 

Όρους ελληνικών κωδίκων, τόμ. Β΄, Cambridge, Cambridge University Press, 1900, 

σ. 43-44. 

 

α5. L: Laurentianus Pluteus Graecus 32.19 [15ος αι., φφ. 300+ΙΙΙ] 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Στον κώδικα περιέχονται 223 ποιήματα του Μανουήλ Φιλή 

μεταξύ των οποίων και η μετάφραση των οίκων του Ακαθίστου, όπως επίσης 8 έργα 

του Θεοδώρου Προδρόμου και 2 του Ευσταθίου Μακρεμβολίτου.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Στο συγκεκριμένο χειρόγραφο η μετάφραση του οίκου Μ έχει 

προστεθεί στο περιθώριο του φ. 34v.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: A. M. Bandinius, Catalogus Codicum Manuscriptorum 

Bibliothecae Mediceae Laurentianae, Varia Continens Opera Graecorum Partum, 

τόμ. Β΄, Florence, Florentiae Typis Regiis,1768, στήλες 147-173. 

 

α6. Ib: Athonensis Iberon 388 [χαρτί, β΄ τέταρτο 16ου αι.,
128

 φφ. 994]  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Ο κώδικας περιλαμβάνει έργα του Γενναδίου Σχολαρίου, Αδήλου, 

Συμεών Νέου Θεολόγου, Μανουήλ Φιλή (μετάφραση των οίκων της υπεραγίας 

Θεοτόκου), Νικηφόρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Λέοντος Σοφού του 

βασιλέως, Μεγάλου Αθανασίου, Γραμματική, Ιωσήφ (κανόνες), Γαληνού, Γρηγορίου 

Θεολόγου (ποιήματα), Αριστοτέλους, Θεοφάνους Ελεαβούλκου, Ιερεμίου  

πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Θεοδώρου Δούκα του Λάσκαρι, Μεγάλου 

Βασιλείου, Ιουστίνου Φιλοσόφου, Νικηφόρου Γρηγορά, Γρηγορίου Παλαμά, 

Διονυσίου Περιηγητού, Συμεών Θεσσαλονίκης, Νόννου Πανοπολίτου, Ιωάννου 

Χρυσοστόμου, αγίου Αναστασίου Σιναΐτου, Νείλου, Ιωάννου Δαμασκηνού, 

Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Θεοφίλου Αλεξανδρείας, Ματθαίου μοναχού, Γρηγορίου 

Νύσσης, Θεοδωρήτου Κύρου, Ερμού Τρισμεγίστου, αγίου Μαξίμου, Κυρίλλου 

Αλεξανδρείας, Νικήτα Στηθάτου, Βησσαρίωνος, Βαλσαμών πατριάρχου και άλλων.  

 

ΓΡΑΦΕΑΣ: Ο κώδικας είναι αυτόγραφος του Θεοφάνους Ελεαβούλκου.
129

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Στο συγκεκριμένο χειρόγραφο παρατηρούνται διορθώσεις όπως 

διαγραφή λέξεων (φφ. 10r, 11r) ή σημείωση της σωστής γραφής πάνω από τη λέξη 

(φφ. 10v, 11v).  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Σπυρίδων Λάμπρος, Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου 

Όρους ελληνικών κωδίκων, τόμ. Β΄, Cambridge, Cambridge University Press, 1900, 

σ. 122-138. 
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 Την πληροφορία για την πιο λεπτομερή χρονολόγηση του συγκεκριμένου κώδικα είχε την 

ευγενή καλοσύνη να μου δώσει ο πατήρ Θεολόγος, υπεύθυνος των χειρογράφων της Ιεράς Μονής 

Ιβήρων. 
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 Την πληροφορία για τον γραφέα του συγκεκριμένου κώδικα είχε την ευγενή καλοσύνη να μου 

δώσει και πάλι ο πατήρ Θεολόγος, υπεύθυνος των χειρογράφων της Ιεράς Μονής Ιβήρων. 
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α7. A: Atheniensis EBE 826 [χαρτί, έτος 1614 (α΄ τέταρτο 17ου αι.), φφ. 470, 

150×110 mm] 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Στον κώδικα περιέχονται στιχηρά μαρτυρικά κατ’ ήχον και άλλα 

τροπάρια, μετάφραση του Μανουήλ Φιλή διά στίχων ιάμβων στους οίκους του 

Ευαγγελισμού (δυστυχώς είναι ατελής και φθάνει μέχρι τους τέσσερεις πρώτους 

στίχους του οίκου Η), διάφορες ευχές, κάποια εκ του καλουμένου Πατερικού, ευχές 

ληφθείσες από του Θηκαρά, στιχηρά σταυροθεοτοκία, ακολουθία της αγίας 

μεταλήψεως, ερμηνεία ονομάτων και λέξεων που περιλαμβάνονται στις θείες Γραφές, 

Ιωάννου του Ζωναρά εξήγηση στο λόγιο των αναβαθμών του πλαγίου δ΄ ήχου: Ἁγίῳ 

πνεύματι ἑνοειδεῖ αἰτία (ατελής), ιάμβους [του Φιλή] στα τέσσαρα και θεία ιερά 

Ευαγγέλια, ωδάριο κατανυκτικό (ποίημα Λέοντος φιλοσόφου και βασιλέως) και 

τέλος κάποια άλλα τροπάρια. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη μετάφραση του Ακαθίστου από 

τον Φιλή, η οποία βρίσκεται στα φφ. 32r-36v, αξίζει να σημειωθεί ότι λείπει κάθε 

φορά το αρχικό γράμμα του πρώτου στίχου από όλους τους οίκους που υπάρχουν στο 

χειρόγραφο (Α-Η), καθώς και τα αρχικά γράμματα τριών λέξεων που βρίσκονται 

στον τίτλο. Σύμφωνα με τον Groningen «στα πολυτελή χειρόγραφα τα αρχικά 

γράμματα γράφονται από το μικρογράφο συχνά μετά την αντιγραφή του όλου 

κειμένου. Αυτός είναι δυνατόν να τα λησμονήσει ή να κάνει λάθος».
130

 Άλλοτε πάλι 

ο γραφέας δεν έγραφε το αρχικό γράμμα, για να γραφεί αυτό από τον ερυθρογράφο 

πιο διακοσμητικά με κόκκινο μελάνι, κάτι που αυτός συχνά παρέλειπε να κάνει.
131

 

Επιπροσθέτως, στο συγκεκριμένο χειρόγραφο παρατηρούνται διορθώσεις όπως 

διαγραφή δύο στίχων (φ. 34v). 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Ιωάννης Σακκελίων και Αλκιβιάδης Σακκελίων, Κατάλογος των 

χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Εν Αθήναις, Εκ του Εθνικού 

Τυπογραφείου και Λιθογραφείου, 1892, σ. 148-149. 

 

α8. M: Matritensis 17921 [έτος 1771 (γ΄ τέταρτο 18ου αι.), φφ. VI+155, 201×148 

mm]   

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Ο κώδικας περιλαμβάνει τον Ακάθιστο Ύμνο και τη μετάφρασή 

του από τον Μανουήλ Φιλή, την ακολουθία της Ακαθίστου, την ακολουθία του 

Ευαγγελισμού, κανόνα παρακλητικό του Θεοδώρου Δούκα Λασκάρεως στην 

υπεραγία δέσποινα Θεοτόκο, τροπάρια του Φιλοθέου Κοκκίνου πατριάρχου 

Κωνσταντινουπόλεως σε μορφή διαλόγου ανάμεσα στην Παναγία και τον Χριστό.  

 

ΓΡΑΦΕΑΣ: Τον κώδικα αντέγραψε ο Juan de Cuenca (†1795) έχοντας ως πρότυπο 

τον  Escorialensis R. I. 19. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο παρών κώδικας συνιστά απόγραφο του Escorialensis R. I. 19, 

γι’ αυτό και δεν ελήφθη υπ’ όψιν στην παρούσα κριτική έκδοση σύμφωνα με τη 

                                                 
130

 B. A. van Groningen, Πραγματεία περί της ιστορίας και της κριτικής των ελληνικών κειμένων, 

Αθήναι, Ακαδημία Αθηνών-Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων, (Σειρά Βοηθητικών 

Έργων 3), 1980, σ. 92. 
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 Martin West, Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων, Αθήνα, Δαίδαλος-Ι. 

Ζαχαρόπουλος, 1989, σ. 30. 



[31] 

 

θεμελιώδη κριτική αρχή της eliminatio codicum descriptorum.
132

 Εντοπίστηκαν 

αντιγραφικά λάθη γραμματικής φύσεως στα φφ. 42v, 44v, 47v, 49v, 50v, 51v, 52v, 

53v, 54v, 56v, 60v, 61v, 62v, καθώς και λάθη στη σειρά ημιστιχίων (φ. 52v) και 

στίχων (φ. 56v). Εκτός των παραπάνω σημειώνεται πως το ελληνικό κείμενο 

συνοδεύει λατινική μετάφραση, ενώ απουσιάζει το ωδάριο κατανυκτικό και 

αλφαβητικό (ποίημα ανακρεόντειο Λέοντος του βασιλέως και φιλοσόφου). 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Gregorio de Andrés, Catálogo de los códices griegos de la 

Biblioteca Nacional, Madrid, Ministerio de Cultura- irección General del Libro y 

Bibliotecas, 1987, σ. 521-523. 

 

β. Οι σχέσεις των χειρογράφων 

 

Για να μπορέσουμε να διερευνήσουμε τις περιπτώσεις αλληλεξαρτήσεως των 

χειρογράφων που συμπεριελήφθησαν στην κριτική μας έκδοση, ώστε να 

καταρτίσουμε το στέμμα κωδίκων, θα μελετήσουμε τα ενδεικτικά σφάλματα που 

εμφανίζονται στη χειρόγραφη παράδοση είτε πρόκειται για συνδετικά και 

διαχωριστικά είτε για ιδιότυπα σφάλματα. 

Κατ’ αρχάς οι δύο παλαιότεροι σωζόμενοι κώδικες, ο E και ο P, παρουσιάζουν 

συνολικά τα εξής επτά συνδετικά σφάλματα: στ. 2 εὐχαριστήριον, στ. 3 ἐπινίκιον, στ. 

7 παράλειψη ολόκληρου του στίχου, στ. 12 ταῦτα, στ. 21 νοῦ τὲ, στ. 93 ἔρισμα, στ. 

181 χωρουμένη. Αυτό σημαίνει πως προέρχονται από τον ίδιο κλάδο παράδοσης.  

Ωστόσο και ο E και ο P εμφανίζουν ιδιότυπα σφάλματα, τα οποία οφείλονται 

στην απροσεξία του αντιγραφέα και γι’ αυτό δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τη 

συγκρότηση του στέμματος.
133

 Σ’ αυτά ανήκουν σφάλματα ορθογραφικά, 

παραναγνώσεις κακογραμμένων λέξεων και γραμμάτων, γραμματικά σφάλματα 

(σφάλματα γύρω από τους χρόνους των ρημάτων ή των μετοχών, σφάλματα γύρω 

από τις καταλήξεις των λέξεων), παραλείψεις γραμμάτων, μίας ή περισσοτέρων 

λέξεων ή και ολόκληρων στίχων, σφάλματα διττογραφίας.
134

  

Ο E και ο P όμως εμφανίζουν και ιδιότυπα σφάλματα, που παραδίδουν 

δευτερογενείς γραφές, και δρουν ως διαχωριστικά σφάλματα μεταξύ των δύο αυτών 

κωδίκων. Τέτοιες περιπτώσεις διαχωριστικών σφαλμάτων του E έναντι του P είναι οι 

κάτωθι: στ. 53 ὡς αὐτὸν ὀργάνωσεν, στ. 58 σεμνὸν, στ. 76 γὰρ, στ. 77 ἔγνωκε, στ. 79 

πρεσβυτικῶς, στ. 93 πιστῶν, στ. 119 παρθένε, στ. 161 δένδρον, στ. 167 στολισμὲ τῆς 
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 Για την κριτική αρχή της eliminatio βλ. Paul Maas, Κριτική των κειμένων, μτφρ.-σχόλια Ν. 

Χιονίδης, Αθήνα, Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα, 1984, (β΄ έκδ.), σ. 2, 8, 69, 80· Αθηνά 

Παπαχρυσοστόμου, Συμβολή στην κριτική κειμένου: Υπομνήματα, όροι και συντομογραφίες, Αθήνα, 

Ινστιτούτο του Βιβλίου-Καρδαμίτσα, 2017, σ. 19, 28. 
133

 Για την επιλογή του υλικού βλ. Ιωάννης Συκουτρής, Μελέται και άρθρα, Αθήναι, Εκδόσεις του 

Αιγαίου, 1956, σ. 174-176. 
134

 Τέτοιων ειδών σφάλματα που περιλαμβάνονται στον ο E είναι τα παρακάτω: στ. 20 κτῆσιν, στ. 

32 θέλουσαν, στ. 44 σκόλωψ, στ. 61 κλίμα, στ. 67 παράλειψη ολόκληρου του στίχου, στ. 68 λημὴν, στ. 

77 ἤσχαλεν, στ. 81 οἶκον, στ. 113 τετυραννικότα, στ. 120 παράλειψη ολόκληρου του στίχου, στ. 130 

πτύξαν, στ. 132 ἀπειράγαμον, στ. 141 διαδόχου, στ. 143 χαῖ, στ. 146 Σιμεῶνι, στ. 151 ἔψαλλον, στ. 163 

ὁδηγῶν, στ. 168 αἱροῦσαν, στ. 184 ἀμφίβολον, στ. 186 καταγωγέω, στ. 188 ζεύξασαν, στ. 219 

αὐτοπαγγέλτῳ, στ. 222 τὸ κατ’ αὐτὸν, στ. 226 κατεσκεύακέ, στ. 235 κτείνης, στ. 238 πιστοῖς, στ. 251 

αὐγάζων, στ. 255 αὐγάζουσα, στ. 256 πᾶσα, στ. 258 ἐκβλύζασα, στ. 275 σύμπαντα, στ. 283 στερὲ. 

Αντίστοιχης κατηγορίας σφάλματα του P είναι τα εξής: στ. 57 ἔσπευδεν, στ. 63 κυήσασα, στ. 77 

ἤσχαλεν (άνωθεν διορθώνεται ως ἤσχαλλεν), στ. 95 πῶς, στ. 129 λέλυκας, στ. 129 ζόφου, στ. 140 τὲ, 

στ. 141 τὲ, στ. 156 παρεσκεύασε θαρσοῦντας, στ. 163 κυήσασα, στ. 219 αὐτοεπαγγέλτῳ, στ. 244 

προσφέροι, στ. 250 γὰρ (παραλείπεται), στ. 251 νοῦν, στ. 256 καταπλήξασασα, στ. 262 δεικνὺς, στ. 269 

σχίσας σὺ δὲ (διασαλεύεται το μέτρο), στ. 288 δὲ (παραλείπεται). 
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ψυχῶν, στ. 177 οὐκ ἀπῆν ὅλως, στ. 179 οὐδεὶς, στ. 194 πτήσασα, στ. 244 τοσαρίθμους, 

στ. 254 λαμπὰς τῆς, στ. 278 πάντων βελτίων, στ. 295 εὐσεβῶς. Οι αντίστοιχες 

περιπτώσεις διαχωριστικών σφαλμάτων του P έναντι του E είναι οι εξής: στ. 85 ὦ 

μῆτερ ἁγνὴ, στ. 131 οἱ τῆς πλάνης δὲ κρείττονες δεδεγμένοι, στ. 136 ἐλέγξασα, στ. 144 

γάλακτι συμβαῖνον μέλι.  

Από την άλλη πλευρά ο I παρουσιάζει τα κάτωθι επτά συνδετικά σφάλματα με 

τον P, τα οποία λειτουργούν διαχωριστικά έναντι του E και του L: στ. 129 λέλυκας, 

στ. 131 οἱ τῆς πλάνης δὲ κρείττονες δεδειγμένοι (τη μόνη διαφορά εδώ αποτελεί η λέξη 

δεδειγμένοι που έχει διορθωθεί, καθώς ο P γράφει δεδεγμένοι), στ. 140 τὲ, στ. 141 τὲ, 

στ. 144 γάλακτι συμβαῖνον μέλι, στ. 156 παρεσκεύασε θαρσούντας (τη μόνη διαφορά 

εδώ αποτελεί η λέξη θαρσούντας που έχει τονιστεί λανθασμένα από απροσεξία), στ. 

262 δεικνὺς. Έτσι, αποδεικνύεται η σχέση του I με τον P. Το συνδετικό σφάλμα 

αὐγάζων (στ. 251) μεταξύ του I και του E συνιστά ορθογραφικό λάθος που οφείλεται 

σε απροσεξία και δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν. 

Τα ιδιότυπα σφάλματα του I οφείλονται στην αβλεψία του αντιγραφέα και γι’ 

αυτό δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν στον καταρτισμό του στέμματος. Η πλειοψηφία 

αυτών αφορά σε σφάλματα ορθογραφικά (στ. 8, 106, 123 [άνωθεν διορθώνεται], 150, 

164, 167, 169, 174, 186, 218 [πιθ. σφάλμα από την προφορά], 220, 226 [άνωθεν 

διορθώνεται], 243, 246, 247, 257, 264, 266, 269, 271, 281, 284, 286 [άνωθεν 

διορθώνεται], 291), αλλά και σε γραμματικά (στ. 40, 220, 225, 235 [διπλό σφάλμα], 

245), σε παραλείψεις μίας ή περισσοτέρων λέξεων (στ. 58, 121), σε αλλαγή της 

σειράς των λέξεων (μετατόπιση) (στ. 239, 283), σε παρανάγνωση (στ. 92), σε 

προθήκες (στ. 157), σε αντικατάσταση λέξεων (στ. 82), σε σφάλματα τονικά και 

κατάληξης (στ. 168) και τέλος σε σφάλματα διττογραφίας (στ. 173). Αυτά τα 

σφάλματα περιγράφονται αναλυτικά στο κριτικό υπόμνημα.  

Ερχόμενοι στον κώδικα L παρατηρούμε πως παρουσιάζει τέσσερα συνδετικά 

σφάλματα με τον κώδικα E, τα οποία λειτουργούν διαχωριστικά έναντι του P και του 

I: στ. 126 ὡς λῆρον ἀφέντες, στ. 226 κατεσκεύακέ, στ. 245 τῷ παμβασιλεῖ, στ. 278 

πάντων βελτίων. Ο L εμφανίζει και ένα συνδετικό σφάλμα με τον P (στ. 244 

προσφέροι), που αφενός είναι λάθος γραμματικής φύσεως (και εν προκειμένω δεν θα 

ληφθεί υπ’ όψιν) και αφετέρου δεν αρκεί από μόνο του, για να πιστοποιήσει την 

αλληλεξάρτηση των δύο αυτών κωδίκων. Τοιουτοτρόπως αποδεικνύεται ότι ο L 

προέρχεται από τον κλάδο παράδοσης του E. Παρ’ όλα αυτά ο L εμφανίζει και 

δευτερογενείς γραφές που δεν απαντούν στους υπόλοιπους κώδικες που μελετούμε, 

κάτι που σημαίνει πως ο αντιγραφέας του συμβουλευόταν και κάποιο άλλο πρότυπο, 

το οποίο έχουμε ονομάσει γ. Πρόκειται επομένως για το φαινόμενο του 

συμφυρμού.
135

 Οι γραφές που οφείλονται σε συμφυρμό προερχόμενες πιθανώς από 

το γ είναι οι κάτωθι: τίτλ. Μεταφραστικοὶ εἰς τοὺς οἴκους τοῦ Ἀκαθίστου τοῦ αὐτοῦ κῦρ 

Μανουὴλ τοῦ Φιλῆ, στ. 42 κλίμαξ πάλιν, στ. 55 ἐν τῷ, στ. 80 οἱ προβατεῖς ἀγγέλων, στ. 

149 καὶ τὸ καινὸν, στ. 194 φύσις. 

Τα υπόλοιπα ιδιότυπα σφάλματα του L οφείλονται στην απροσεξία του 

αντιγραφέα και γι’ αυτό δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τη συγκρότηση του 

στέμματος. Σ’ αυτά ανήκουν ως επί το πλείστον σφάλματα γραμματικά (στ. 165, 222, 

246, 277), αλλά και ορθογραφικά (στ. 147, 186), σφάλματα αντικατάστασης και 

μετατόπισης (στ. 101), παρανάγνωσης (στ. 102) και τέλος σφάλματα που 

προέρχονται από τα συμφραζόμενα (στ. 141). Περιγράφονται δε αναλυτικά στο 

κριτικό υπόμνημα. 
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 Για τον συμφυρμό βλ. Martin West, ό.π., σ. 21-22· Paul Maas, Κριτική…, ό.π., σ. 8-9· Ιωάννης 

Συκουτρής, ό.π., σ. 176. 
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Ο κώδικας Ib εμφανίζει τέσσερα συνδετικά σφάλματα με τον I (στ. 129 λέλυκας, 

στ. 131 οἱ τῆς πλάνης δὲ κρείττονες δεδειγμένοι, στ. 144 γάλακτι συμβαῖνον μέλι, στ. 

262 δεικνὺς) και ένα με τον L (στ. 42 κλίμαξ πάλιν). Πρόκειται επομένως για 

συμφυρμένο κώδικα. Ο Ib φαινομενικά παρουσιάζει και τρία συνδετικά σφάλματα με 

τον E, τα οποία μάλλον είναι συμπτωματικά. Το πιθανότερο είναι πως δεν 

προέρχονται από τον E και οφείλονται σε απροσεξία του αντιγραφέα κατά την 

αντιγραφή που πραγματοποίησε από τον κώδικα I. Τα δύο απ’ αυτά είναι σφάλματα 

ορθογραφικά (στ. 8 προτοστάτης, στ. 214 πλουτήσασα) και το ένα σφάλμα 

παρανάγνωσης (στ. 173 ἀμφιλόκομπος).  

Επιπροσθέτως, ο Ib παρουσιάζει ένα ιδιότυπο σφάλμα δευτερογενούς γραφής (στ. 

295 ἐκ ψυχῆς), ενώ τα υπόλοιπα ιδιότυπα σφάλματά του είναι ορθογραφικά (στ. 116, 

130 [άνωθεν διορθώνεται], 134, 242, 275 [άνωθεν διορθώνεται]), γραμματικά (στ. 27, 

123, 128, 132, 222, 281) και σφάλματα κατάληξης (στ. 111). Περιγράφονται 

αναλυτικά στο κριτικό υπόμνημα και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον καταρτισμό 

του στέμματος. 

Τέλος, ο κώδικας A παρουσιάζει τα παρακάτω τρία συνδετικά σφάλματα με τον 

L: στ. 42 κλίμαξ πάλιν, στ. 55 ἐν τῷ, στ. 80 οἱ προβατεῖς ἀγγέλων και απ’ ό,τι φαίνεται 

προέρχεται από τον ίδιο κλάδο παράδοσης. Τα ιδιότυπα σφάλματα του A είναι 

διορθωτικά (τίτλ. <Μ>ετάφρασις <Μ>ανουὴλ τοῦ Φιλῆ δι’ ἰάμβων <στ>ίχων εἰς τοὺς 

οἴκους τοῦ εὐαγγελισμοῦ· στ. 5 ἔχουσα), ορθογραφικά (στ. 34 γόνων), σφάλματα 

παράλειψης (στ. 35 πῶς) και σφάλματα που προέρχονται από τα συμφραζόμενα (στ. 

82 αὐτὸν τὸν Λόγον).  

 Με βάση όλα τα παραπάνω η γραφική παράσταση του στέμματος κωδίκων έχει 

την εξής μορφή:  

 

                        χ (αυτόγραφο) 

  

 

 

  α (αρχέτυπο) 

 

 

 

  β (υπαρχέτυπο) γ (υπαρχέτυπο)   

  

 

 

 

(14ος αι.) P   E  

 

 

 

 

(15ος αι.)   I   L    

   

   

 

(16ος αι.)    Ib 

 

(17ος αι.) A  
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5. Οι μεταφράσεις του Ακαθίστου έως και τον 19ο αιώνα 

  

Ο Ακάθιστος Ύμνος γνώρισε κατά καιρούς πολλές μεταφράσεις, δείγμα της 

επιρροής που μπόρεσε να ασκήσει ένα κείμενο με τόση ακτινοβολία. Μάλιστα 

μολονότι στη Δυτική Ευρώπη συνήθιζαν να πλουτίζουν τις ακολουθίες τους με 

μεταφράσεις ελληνικών ύμων, ωστόσο ο Ακάθιστος ύμνος «είναι το μόνο μακρό 

κείμενο ορθόδοξης ελληνικής υμνογραφίας που μεταφράστηκε στα λατινικά».
136

 Σ’ 

αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε τις μεταφράσεις του Ύμνου, οι οποίες φτάνουν έως 

και τον 19ο αιώνα.  

 

α) Ελληνικές 

 

Η μετάφραση του Ακαθίστου από τον Μανουήλ Φιλή (13ος-14ος αι.) σε 

ιαμβικούς τριμέτρους είναι η πρώτη και η μόνη στη βυζαντινή λογοτεχνία
137

 και 

εκδόθηκε για πρώτη φορά από τον E. Miller το 1857, βασιζόμενος στα χειρόγραφα 

Escorialensis R. I. 19 και Parisinus gr. 2748.
138

 Τον παρέφρασε
139

 επίσης ο Μελέτιος 

Καλλονάς ο Κρης σε δημώδη γλώσσα το 1613 και αυτή η παράφραση σώζεται στον 

Αθωνιτικό κώδικα Βατοπεδίου 596, φφ. 1β-56β.
140

 Ο κώδικας Αμοργού αρ. 42, σ. 

397-408 (17ος-18ος αι.) μας παρέχει τη μετάφραση του Γρηγορίου Μελισσηνού του 

Κρητός, η οποία εκδόθηκε από τον Ι. Ε. Στεφανή το 1988 και αργότερα από την 

Ελένη Κακουλίδου-Πάνου.
141

 Υπάρχει ακόμη μία ανέκδοτη παράφραση του 

Καισαρίου Δαπόντε στον Αγιορειτικό κώδικα Ξηροποτάμου 258, φ. 61β (18ος αι.).
142

 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει ένας λαϊκός κρητικός Ακάθιστος σύμφωνα με 

τον Μητσάκη
143

 ή ένας δημώδης ελληνικός Ακάθιστος κατά τον Krumbacher,
144

 

αποτελούμενος από 23 δεκαπεντασύλλαβους στίχους
145

 και παρουσιάζει θεματικά και 

μορφολογικά κάποιες ομοιότητες με τον Ακάθιστο χωρίς όμως να συνιστά 

μετάφραση του κοντακίου. Τον εξέδωσε αρχικά το 1967 κι έπειτα ξανά το 1969 ο Κ. 

Μητσάκης.
146

 Αυτή η μετάφραση περιλαμβάνεται στον κώδικα Marcianus graecus 

C1. IX. 17 της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης και χρονολογείται μέσα στο τελευταίο 

τέταρτο του 15ου αι.
147

 Αποτελεί πιθανώς μετάφραση ενός παλαιότερου λατινικού 

                                                 
136

 Καριοφίλης Μητσάκης, «Ένας λαϊκός…, ό.π., σ. 35. 
137

 Θεοχάρης Δετοράκης, Ο Ακάθιστος…, ό.π., σ. 93. Πρβλ. Κωνσταντίνος Δρατσέλλας, Η 

Θεοτόκος και ο Ακάθιστος Ύμνος, Τρίκαλα, χ.ό., 1957, σ. 73. 
138

 Emmanuel Miller (επιμ.), ό.π., τόμ. Β΄, σ. 317-333. Η έκδοση αυτή του Miller θεωρείται πολύ 

καλή για τα δεδομένα της εποχής που πραγματοποιήθηκε. Ωστόσο απαντούν σ’ αυτήν ορισμένα λάθη 

μέσα στο κείμενο (όπως για παράδειγμα στον στ. 119 ο τύπος εὐφροσύνης αντί εὐφροσύνη), αλλά 

κυρίως στο κριτικό υπόμνημα (σ. 321, υποσ. 5· σ. 323, υποσ. 6· σ. 324, υποσ. 4· σ. 326, υποσ. 5· σ. 

327, υποσ. 3, 4, 6· σ. 328, υποσ. 2, 4· σ. 331, υποσ. 4). 
139

 Στον τίτλο της παράφρασης του Καλλονά αναφέρεται ο όρος «παραφραστικῶς» (βλ. Μελέτιος 

Καλλονάς ο Κρης (Μον.), Οἱ κδ΄ Οἶκοι τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου 

Μαρίας παραφραστικῶς μετενεχθέντες εἰς τὴν τῶν Ῥωμαίων ἁπλὴν γλῶσσαν, Ἑνετίησιν, Παρὰ 

Νικολάῳ τῷ Σάρῳ, 1695, σ. 1). 
140

 Θεοχάρης Δετοράκης, Ο Ακάθιστος…, ό.π., σ. 94. Πρβλ. Κωνσταντίνος Δρατσέλλας, ό.π., σ. 

73· Θεόδωρος Ξύδης, ό.π., σ. 188. 
141

 Θεοχάρης Δετοράκης, Βυζαντινή φιλολογία: Τα πρόσωπα και τα κείμενα, τόμ. Β΄, Ηράκλειο 

Κρήτης, χ.ό., 2003, σ.  375· Θεοχάρης Δετοράκης, Ο Ακάθιστος…, ό.π., σ. 96. 
142

 Θεοχάρης Δετοράκης, Ο Ακάθιστος…, ό.π., σ. 97. 
143

 Καριοφίλης Μητσάκης, «Ένας λαϊκός κρητικός “Ακάθιστος” του ΙΕ΄ αιώνα», Βυζαντινά,  τόμ. 

1, 1969, σ. 25, 26-27, 29, 32-33, 35, 37. 
144

 Karl Krumbacher, ό.π., τόμ. Γ΄, σ. 70.  
145

 Καριοφίλης Μητσάκης, «Ένας λαϊκός…, ό.π., σ. 37. 
146

 Ό.π., σ. 25-38.   
147

 Ό.π., σ. 25, 27.  
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ύμνου και αν αυτό αποδειχθεί, τότε θα έχουμε την ενδιαφέρουσα φιλολογική 

περίπτωση της διασταύρωσης στην Κρήτη δύο παραδόσεων, της βυζαντινής και της 

βυζαντινολατινικής,
148

 όπως χρησιμοποιεί τον όρο ο εν λόγω μελετητής. 

 

β) Λατινικές 

 

Ο Ακάθιστος επέδρασε στη Μαριανή υμνογραφία και ποίηση και αναφέρεται ως 

το θεμέλιο της Μαριολογίας, ενώ οι λατινικές εκδοχές του ύμνου εντοπίζονται στον 

9ο αιώνα.
149

 Η διάδοση του Ακαθίστου προς τη Δύση συνδέθηκε με τον θαυμασμό 

που προκάλεσαν οι οίκοι του, τους οποίους μετέφρασε για πρώτη φορά στη λατινική 

ο επίσκοπος Βενετίας Χριστόφορος Α΄ γύρω στο 800 και πιο συγκεκριμένα μεταξύ 

των ετών 787 και 813.
150

 Το 810 κατά τη διάρκεια πολιτικών συμφορών ο 

Χριστόφορος χρειάστηκε να δραπετεύσει από τη Βενετία και αναζήτησε καταφύγιο 

στο βενεδικτίνικο μοναστήρι Abbey of Reichenau που βρίσκεται στο νησί Reichenau 

στη λίμνη της Κωνσταντίας, όπου πιθανώς άφησε τη λατινική μετάφραση του 

Ακαθίστου.
151

 Από εκεί ηγούμενοι ή ίσως και ο ίδιος ο Χριστόφορος μετέφεραν 

αντίγραφα στο Saint Gallen και στο Παρίσι.
152

 

Επίσης μία λατινική μετάφραση, πιθανώς του Μάρκου Μουσούρου του Κρητός 

(1470-1517), έχει συμπεριληφθεί στην πρώτη έντυπη έκδοση του Ακαθίστου το 1502 

στη Βενετία από τον Άλδο Μανούτιο, η οποία έγινε για φιλολογικούς σκοπούς.
153

 Ο 

επίσκοπος Μάρκος Μουσούρος ο Κρης, επιμελητής και επόπτης των πρώτων 

εκδόσεων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων που πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία, 

συνεργαζόταν ως διορθωτής με τον κλεινό φιλόλογο, εκδότη, τυπογράφο και λόγιο 

της Αναγέννησης Άλδο Μανούτιο, ο οποίος ίδρυσε στη Βενετία την πρώτη 

φιλολογική Ακαδημία.
154

  

 Μία ακόμη λατινική μετάφραση εκπόνησε στην Ιταλία ο Κωνσταντίνος 

Λάσκαρης (1434-1503), την οποία και εξέδωσε παράλληλα με το ελληνικό 

κείμενο.
155

 Έχει συμπεριληφθεί στην έκδοση του Ακαθίστου από τον καρδινάλιο J. B. 

                                                 
148

 Ό.π., σ. 33-35. 
149

 Leena Mari Peltomaa, The Image of the Virgin Mary in the Akathistos Hymn, (The Medieval 

Mediterranean 35), Leiden-Boston-Köln, Brill, 2001, σ. 23. 
150

 Aleksandra Jakóbczyk-Gola, «The Akathist Hymn to the Blessed  irgin Mary and Polish 

Marian Songs in Context of Performative Practices in Litany Tradition», Roczniki Humanistyczne, τόμ. 

67, τεύχ. 1, 2019, σ. 146· Franz Karl Prassl, «Die lateinischen Marienhymnen des Mittelalters und ihr 

Bezug zu Byzantinischen Quellen», στο Peter Leander Hofrichter (επιμ.), Auf der Suche nach der Seele 

Europas: Marienfrömmigkeit in Ost und West, (Pro Oriente XXX), Innsbruck-Wien, Tyrolia-Verlag, 

2007, σ. 110· Θεοχάρης Δετοράκης, Ο Ακάθιστος…, ό.π., σ. 56, 59, 98· Θεοχάρης Δετοράκης, 
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Pitra τo 1876.
156

 Τέλος, έχει συνταχθεί λατινική μετάφραση του Ύμνου κατά το 

πρώτο ήμισυ του 17ου αι. από τον Ρεθύμνιο λόγιο Ευστάθιο Πατελάρο, η οποία 

παραμένει ανέκδοτη και βρίσκεται στο χειρόγραφο Messinensis gr. 39 (Codices 

preesistenti) της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου της Μεσσήνης.
157

    

 

γ) Σλαβονικές 

 

Η πρώτη μετάφραση του Ακαθίστου στην παλαιά εκκλησιαστική σλαβική 

γλώσσα έγινε γύρω στον 10ο αι.
158

 ή προς το τέλος του 9ου αι.
159

 Η δεύτερη 

μετάφραση του Ύμνου δεν συντάχθηκε στο Κίεβο στα τέλη του 11ου αι., όπως 

υποστηρίζει η βιβλιογραφία, αλλά νωρίτερα (πιθανώς τον 10ο αι.) στο Ανατολικό 

Βουλγαρικό Κράτος και από εκεί μεταφέρθηκε στους ανατολικούς Σλάβους.
160

  

 

δ) Πολωνική 

 

Ο Ακάθιστος Ύμνος στην πολωνική κουλτούρα επέδρασε στη Μαριανή 

λογοτεχνία και η υποδοχή του εκεί έχει πολύ μεγάλη παράδοση.
161

 Ξεκίνησε με τον 

Bernardines, ο οποίος πιθανώς έφερε τη λατινική μετάφραση αυτού του ύμνου στην 

Πολωνία.
162

 Η παρουσία του Ακαθίστου έχει επίσης εντοπισθεί τον 17ο αι., όταν το 

1648 ο Symeon Połocki έκανε μια μετάφραση αυτού του κειμένου στα πολωνικά, 

εμπνευσμένη από την ποιητική γλώσσα του Jan Kochanowski.
163

 Μπορούμε επίσης 

να δούμε την επιρροή αυτού του ορθόδοξου ύμνου σε πολλά Μαριανά θρησκευτικά 

καθολικά κείμενα, ειδικά σε πολωνικά τραγούδια προς τη Μητέρα του Θεού.
164

 

 

ε) Ιταλική  

 

Υφίσταται μία ανώνυμη μετάφραση του 18ου αι. στα Ιταλικά.
165
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6. Η μετάφραση και η παράφραση στην αρχαιότητα και στο Βυζάντιο 

 

Από την αρχαιότητα, η ετικέτα «μετάφραση» τείνει να είναι ένας γενικός όρος 

καλύπτοντας τη μεταγραφή κειμένων στην ίδια, και μερικές φορές διαφορετική, 

γλώσσα από το πρωτότυπο.
166

 Αυτή η διαδικασία είναι βαθιά ριζωμένη στο βυζαντινό 

ανώτερο εκπαιδευτικό σύστημα και κατ’ επέκταση στη λογοτεχνία του.
167

  

Η παράφραση ήδη από την αρχαιότητα συνιστούσε στοιχείο ρητορικής 

εκπαίδευσης και τα πρώτα σαφή στοιχεία προέρχονται από το De Oratore του 

Κικέρωνα (1.154), όπου ο Λικίνος Κράσσος μιλάει κριτικά για το πώς στα νιάτα του 

συνήθιζε να αναδιατυπώνει τα σπουδαιότερα κομμάτια της λογοτεχνίας με δικά του 

λόγια.
168

 Η έννοια της μετάφρασης βρίσκεται επίσης πίσω από το «επώνυμο» του 

διάσημου και πιο παραγωγικού μεταγραφέα, του λογοθέτη του 10ου αιώνα Συμεών 

Μεταφραστή.
169

 

Η μετάφραση δεν είναι λογοτεχνικό είδος, είναι τεχνική.
170

 Στα βυζαντινά 

σχολεία οι τρεις τύποι προγυμνασμάτων (μύθος, χρεία και γνώμη) αποτελούσαν 

βασική άσκηση γραφής με σκοπό τη διασκευή ιστοριών και τη μεταγραφή τους από 

ένα υφολογικό ιδίωμα σε ένα άλλο, από τον πεζό λόγο στον έμμετρο (και 

αντιστρόφως), από το βάθος στο πάθος (και αντιστρόφως), από το απλό στο 

στολισμένο και το φλύαρο (και αντιστρόφως).
171

 Δεδομένου ότι η μετάφραση θα 

μπορούσε να αναφέρεται τόσο σε μεταφράσεις από άλλες γλώσσες όσο και σε 

μεταγραφές, μπορεί κανείς δίκαια να μιλήσει για τις τελευταίες ως ενδογλωσσικές 

μεταφράσεις, σύμφωνα με τον ορισμό που χρησιμοποιεί ο Roman Jakobson.
172

 

Η μετάφραση δεν διακρίνεται σαφώς από την παράφραση.
173

 Πράγματι, και οι 

δύο όροι μπορεί να είχαν την ίδια σημασία.
174

 Ο ορισμός του Ιωάννου Σάρδεων (9ος 

αι. μ.Χ.) για τη μετάφραση και την παράφραση δεν τις διαφοροποιεί, θεωρώντας και 

τις δύο ως ρητορικό σχήμα που στοχεύει στην ποικιλία της έκφρασης:
175

 

«παράφρασις δέ ἐστιν ἑρμηνείας ἀλλοίωσις τὴν αὐτὴν διάνοιαν φυλάττουσα. τὸ αὐτὸ 

δὲ καὶ μετάφρασις προσαγορεύεται· δεῖ γὰρ ἡμᾶς οὕτω ταύτην προφέρειν, οὔτε τοῦ 

λεχθέντος ἢ πραχθέντος ἀφισταμένους οὔτε ἐπ’ αὐτῶν ἀκριβῶς τῶν λέξεων 

μένοντας».
176

 

Σύμφωνα με τον Lauxtermann η μεταγραφή καλείται και παράφραση και 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα χωρίς να υπάρχει διάκριση μεταξύ των δύο 

όρων.
177

 Αν υπάρχει διαφορά, αφορά απλώς στη χρήση των όρων σε διαφορετικές 
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χρονολογικά περιόδους: σε τίτλους λογοτεχνικών έργων ο όρος παράφραση είναι πιο 

συνηθισμένος στην αρχαιότητα απ’ ό,τι στο Βυζάντιο, που τείνει περισσότερο να 

χρησιμοποιεί τον όρο μετάφραση.
178

 Ο Høgel πάλι διατείνεται πως η μετάφραση είναι 

η μόνη λέξη που βρίσκεται σε βυζαντινούς τίτλους για να υποδηλώσει ένα 

μεταγραμμένο κείμενο, αλλά δεν χρησιμοποιείται ποτέ για να υποδείξει τη 

διαδικασία.
179

 Ο Lehrs και αργότερα ο Roberts έδειξαν ότι στη σχολική πρακτική και 

στους τίτλους των λογοτεχνικών έργων η μετάφραση και η παράφραση είναι εξίσου 

κοινές για όλα τα είδη μεταγραφής.
180

  

Αμφότεροι οι όροι συνέχισαν να χρησιμοποιούνται σε όλη τη βυζαντινή εποχή, αν 

και αυτός της μετάφρασης χρησιμοποιήθηκε ίσως πιο συχνά.
181

 Πρέπει να γίνει 

σαφές ότι στις σύγχρονες γλώσσες ο όρος παράφραση χρησιμοποιείται συχνά για 

διάφορα βυζαντινά είδη μεταγραφής, ενώ ο όρος μετάφραση είναι περισσότερο ή 

λιγότερο άγνωστος.
182

  

Η ομάδα υφολογικών αλλαγών του Genette, την οποία ονομάζει με μία λέξη 

«μετα-υφοποιήσεις» (transtylizations), χωρίζεται σε τρεις υποομάδες: α) μετα-

υφοποίηση (transtylization): αλλαγή ύφους που αφορά στη μεταγραφή ενός 

υπάρχοντος κειμένου στο νέο (προσωπικό) ύφος του συγγραφέα χωρίς να το 

εξυψώνει ή να το χαμηλώνει υφολογικά, β) υφοποίηση (stylization): μετατροπή από 

ένα χαμηλότερο σε ένα υψηλότερο ύφος και γ) απο-υφοποίηση (destylization): η 

αντίθετη διαδικασία της υφοποίησης, δηλαδή η μετατροπή από ένα υψηλότερο σε ένα 

χαμηλότερο ύφος.
183

 Οι μετα-υφοποιήσεις είναι οι πιο κοινές τεχνικές μεταγραφής 

στη βυζαντινή λογοτεχνία και υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερεις γενικοί ελληνικοί 

όροι που χρησιμοποιούνται για να ορίσουν και τις τρεις διαδικασίες μετα-

υφοποίησης: «μετάφραση», «παράφραση», «μεταποίηση» και «μεταβολή», με πιο 

συνηθισμένους όρους τη «μετάφραση» και την «παράφραση».
184

 

Ο Lehrs κάνει μία κύρια διάκριση μεταξύ ρητορικών και γραμματικών 

παραφράσεων, εννοώντας με τις πρώτες όλες εκείνες που γίνονταν για υφολογικούς 

σκοπούς και δεν προορίζονταν να διαβαστούν δίπλα στο κείμενο του ποιητή.
185

 Η 

παράφραση ποιητών ήταν μια συνηθισμένη άσκηση στις σχολές της ρητορικής.
186

 

Σύμφωνα με τον Αίλιο Θέωνα (1ος αι. μ.Χ.) «η παράφραση αποτελείται από την 

αλλαγή στη μορφή της έκφρασης διατηρώντας παράλληλα τις σκέψεις· λέγεται και 

μετάφραση. Υπάρχουν τέσσερα κύρια είδη: παραλλαγή στη σύνταξη, με προσθήκη, 

με αφαίρεση και με αντικατάσταση, συν συνδυασμούς αυτών. 

Συντακτική παράφραση: κρατάμε τις ίδιες λέξεις, αλλά αλληλομεταθέτουμε τα 

μέρη, κάτι που προσφέρει πολυάριθμες δυνατότητες. 

Με προσθήκη: κρατάμε τις πρωτότυπες λέξεις και προσθέτουμε σ’ αυτές. […] 

Με αφαίρεση: μιλώντας με ημιτελή τρόπο, παραλείπουμε πολλά από τα στοιχεία 

του πρωτοτύπου. […] 
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Με αντικατάσταση: αντικαθιστούμε την πρωτότυπη λέξη με κάποια άλλη […] ή 

την κατάλληλη λέξη αντί για μία μεταφορά ή μία μεταφορά αντί για την κατάλληλη 

λέξη ή πολλές λέξεις αντί για μία ή μία αντί για πολλές».
187

  

Με το όρο συντακτική παράφραση ο Θέων έχει κατά νου περισσότερο την 

αναδιάταξη της σειράς των λέξεων παρά τις πραγματικές αλλαγές στη σύνταξη.
188

 

Τέτοιες συντακτικές παραφράσεις όπως η αλλαγή ενός όρου σε γενική απόλυτη 

μετοχή θα υπάγονταν ίσως στην αντικατάσταση.
189

 

Ο Γεώργιος Χοιροβοσκός (περ. 750-800; μ.Χ.) ορίζει τη μετάφραση και την 

παράφραση ως εξής: «μετάφρασις δὲ ἡ ἐναλλαγὴ τῶν λέξεων κατὰ τὸ ποσὸν ἢ 

πλειόνων ἢ ἐλαττόνων μετὰ ῥητορικοῦ κάλλους γινομένη, ὡς ὁ Μεταφραστὴς ἡμῖν 

δείκνυσιν ἐν ταῖς μεταφράσεσι· παράφρασις δὲ ἡ ἐναλλαγὴ τῶν λέξεων κατὰ τὸ 

ποσὸν τῶν αὐτῶν, ὡς τὸ μῆνιν ἄειδε θεά, παραφράζων εἶπε, τὴν ὀργὴν εἰπὲ ὦ 

Μοῦσα».
190

 Ορίζει επίσης την περίφραση λέγοντας ότι «περίφρασίς ἐστι περισσὴ 

φράσις διὰ πλειόνων λέξεων ἕν τι σημαίνουσα, ὡς ὅταν ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν μὰ τὸν θεὸν 

εἴπῃ τις μὰ τὴν φοβερὰν ἡμέραν τοῦ θεοῦ. οὐδὲ γὰρ πλέον τι ἐσήμαινε διὰ τῶν 

πολλῶν τούτων λέξεων εἰ μὴ τὸν θεόν».
191

 

Όπως βλέπουμε ο Θέων και ο Χοιροβοσκός συμφωνούν βασικά ως προς τις 

τεχνικές της παράφρασης/μετάφρασης ότι είναι ένα μείγμα παραλλαγής, διεύρυνσης 

και σύντμησης.
192

 Η παραλλαγή συνίσταται στην αλλαγή της σειράς των λέξεων, του 

υφολογικού ιδιώματος και του λεξιλογίου· διεύρυνση σημαίνει χρήση περισσότερων 

λέξεων και προσθήκη ρητορικής άνθησης· και η σύντμηση καταλήγει σε λιγότερες 

λέξεις για περισσότερο αντίκτυπο.
193

 

Ο Μανουήλ Φιλής στη μετάφραση του Ακαθίστου έχει χρησιμοποιήσει όλες τις 

παραπάνω παραμέτρους της μετάφρασης (παραλλαγή στη σύνταξη, προσθήκη, 

αφαίρεση, αντικατάσταση), κάτι που περιγράφηκε ήδη στο υποκεφάλαιο για την 

τακτική της παρούσας μετάφρασης και το οποίο θα πραγματευτούμε πιο αναλυτικά 

παρακάτω στο κεφάλαιο των σχολίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
187

 George Kennedy, Progymnasmata: Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetoric, 

Atlanta, Society of Biblical Literature, 2003, σ. 70. Το πρωτότυπο κείμενο έχει σωθεί στην αρμενική 

μετάφραση και περιλαμβάνεται στο Michel Patillon και Giancarlo Bolognesi (επιμ.), Aelius Théon 

Progymnasmata, Paris, Les Belles Lettres, 1997, σ. 107–109. 
188

 George Kennedy, ό.π., σ. 70, υποσ. 208. 
189

 Ό.π., σ. 70, υποσ. 208. 
190

 Γεώργιος Χοιροβοσκός, «Περί τρόπων ποιητικών», στο Leonardus Spengel (επιμ.), Rhetores 

Graeci, τόμ. Γ΄, Leipzig, B. G. Teubner, 1856, σ. 251. 
191

 Ό.π., σ. 251. 
192

 Marc Lauxtermann, Byzantine…, ό.π., σ. 227. 
193

 Ό.π., σ. 227. 



[40] 

 

Β. ΤΟΥ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΦΙΛΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ  

ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ. 

 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΣΧΟΛΙΑ  
 

1. Sigla 

 

i. Codices 

 

A  Atheniensis EBE 826, s. XVII in., ff. 32r-36v 

E Escorialensis R. I. 19, s. XIV, ff. 31r-39r
194

  

I  Athonensis Iberon 165, s. XV, ff. 225v-228r 

Ib  Athonensis Iberon 388, s. XVI, ff. 10r-11v
195

 

L  Laurentianus Pluteus Graecus 32.19, s. XV, ff. 31r-37v 

P  Parisinus gr. 2748, s. XIV, ff. 148v-151v 

 

ii. Editio princeps 

 

Miller   Emmanuel Miller (επιμ.), Manuelis Philae Carmina, ex Codicibus 

Escurialensibus, Florentinis, Parisinis et Vaticanis, τόμ. Β΄, Paris, 

1857, σ. 317-333. 

iii. Cetera 

  

Acath. Hymnus Acathistus  

Anast. Anastasimus 

Bibl.  Myriobiblon sive Bibliotheca  

Can. Canon 

cf. confer 

ci. coniecit 

Cosm. Mel.   Cosmas Melodus 

Cor. II Epistola Pauli ad Corinthios II  

Dec. December 

def. defendit 

Dem. Ev. Demonstratio Evangelica 

Enc.  Encomium in Dormitionem celebratissima gloriosissimaque ac  

 benedictae Dominae Dei Genitricis semperque Virginis Mariae 

Es. Esaias 

Eus.  Eusebius Pamphili Caesariensis Episcopus 

Ex. Exodus 

fort. fortasse 

Ger. I Germanus I Patriarcha Constantinopolitanus 

Heirm. Heirmus 

i. m. in margine 

In Ingr. In Ingressum Sanctissimae Deiparae Sermo   

                                                 
194

 Ο κώδικας Escorialensis R. I. 19 φέρει διπλή αρίθμηση. Εμείς ακολουθούμε την αρίθμηση που 

έχει υιοθετήσει σήμερα η Βασιλική Βιβλιοθήκη του Escorial. Ωστόσο στη βιβλιογραφία η αρίθμηση 

της μετάφρασης του Φιλή στους οίκους του Ακαθίστου είναι ff. 33r-41r. 
195

 Ακολουθείται η νέα αρίθμηση του κώδικα Athonensis Iberon 388. Στην παλιά αρίθμηση η 

μετάφραση του Φιλή στους οίκους του Ακαθίστου ήταν ff. 11r-12v. 
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Ioann. Evangelium Secundum Ioannem  

Ioann. D. Ioannes Damascenus 

Jos. Josephus Hymnographus 

Cass.  Cassiane 

leg. legit 

Luc. Evangelium Secundum Lucam 

Mar.  Evangelium Secundum Marcum 

Mat. Evangelium Secundum Mattheum  

Nic. Nicetas David Paphlagonius 

Od.  Ode 

om.  omisit 

Par. Paraphrasis Carminum Arcanorum S. Gregorii Naz. 

Paul. Paulus 

Phot.  Photius Patriarcha Constantinopolitanus  

Ps. Psalmi 

Sal. Sapientia Salomonis 

tit. titulus 

Transf. Transfigurationis 

Trop. Troparium 

v. / vv. versus / versus (πληθ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[42] 

 

2. Κριτική έκδοση και μετάφραση 

 

Τοῦ σοφωτάτου Φιλῆ μετάφρασις τῶν οἴκων  

τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Κοντάκιον. 

 

 

 Σοὶ τῇ στρατηγῷ τῶν βροτῶν ὑπερμάχῳ 

 τὸν ἐκνικητήριον, ἁγνὴ Παρθένε, 

 εἴτουν χαριστήριον ὡς δοῦλος πλέκω, 

 ῥυσθεὶς διὰ σοῦ τῶν κακῶν τῶν ἐν βίῳ· 

 5  τὸ γοῦν ἀπροσμάχητον αὐχοῦσα κράτος  

 πολυτρόπων αὖθίς με κινδύνων ῥύου, 

 ἵνα βοῶ σοί· χαῖρε, νύμφη πλὴν γάμου. 

 

 

 

_______ 

tit. <Μ>ετάφρασις <Μ>ανουὴλ τοῦ Φιλῆ δι’ ἰάμβων <στ>ίχων εἰς τοὺς οἴκους τοῦ 

εὐαγγελισμοῦ A: sine titulo I: Μεταφραστικοὶ εἰς τοὺς οἴκους τοῦ Ἀκαθίστου τοῦ 

αὐτοῦ κῦρ Μανουὴλ τοῦ Φιλῆ L: In codicem P supra titulum legitur ψυχὴ θύοιτο 

μᾶλλον ἢ τὸ πᾶν Θεῷ· ὢ τίς φυλάξῃ ταῦτα καὶ σωθήσεται;    2 εὐχαριστήριον EIP    3 

ἐπινίκιον EIP    5 ἔχουσα A    7 ἵνα βοῶ σοί· Χαῖρε, νύμφη πλὴν γάμου om. EP et 

Miller   

 

 

 

 

 

 

Του σοφωτάτου Φιλή μετάφραση των οίκων  

της υπεραγίας Θεοτόκου. Κοντάκιο. 

 

Μετάφραση  

 

 Σ’ εσένα την υπέρμαχο στρατηγό των ανθρώπων 

 τον νικητήριο προς όλους (ύμνο), αγνή Παρθένε, 

 είτε αλλιώς τον ευχαριστήριο (ύμνο) ως δούλος συνθέτω, 

 επειδή λυτρώθηκα από σένα από τις συμφορές μέσα στη ζωή· 

 5  αλήθεια επειδή ακριβώς έχεις καύχημα την ακαταμάχητη δύναμή σου, 

 από τους κάθε είδους κινδύνους πάλι ελευθέρωσέ με, 

 για να σε υμνώ αναφωνώντας: Χαίρε, νύφη χωρίς γάμο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[43] 

 

 Ἄνωθεν ἐλθὼν ἄγγελος πρωτοστάτης, 

 τὸ Χαῖρε φησὶ τῇ Θεοῦ λοχευτρίᾳ· 

 10  ὁμοῦ δὲ φωνῇ μὴ σεσωματωμένῃ  

 σεσωματωμένον σε τὸν Λόγον βλέπων, 

 ἐκστατικῶς ἵστατο κραυγάζων τάδε· 

 «ὦ χαῖρε, καὶ γὰρ τῆς χαρᾶς τὸ φῶς βλύσεις· 

 ὦ χαῖρε, καὶ γὰρ τῆς ἀρᾶς τὸ πῦρ σβέσεις· 

 15  ὦ χαῖρε, δι’ ἧς Ἀδὰμ ἐξανίσταται 

 καὶ τῶν ὀδυρμῶν ἡ σύνοικος λύεται· 

 ὕψος δυσανάβατον ἀνθρώπων γένει, 

 βάθος δυσεξάγγελτον ἀγγέλων φύσει, 

 ναὶ χαῖρε, ναὶ καθέδρα τοῦ βασιλέως 

 20  φέρουσα τὸν φέροντα χειρὶ τὴν κτίσιν,  

 ἀστὴρ νοητὲ δεικνύων τὸν ἥλιον, 

 γαστὴρ ἀπαθὴς ἐνθέου σαρκώσεως· 

 ὦ χαῖρε, καὶ γὰρ σὺ νεουργεῖς τὴν φύσιν, 

 ἣ νῦν διὰ σοῦ προσκυνεῖ τὸν δεσπότην· 

 25  ὦ χαῖρε, νύμφη γαμικῶν ἔργων δίχα». 

 

 

 

_______ 

8 Ἄγγελος πρωτοστάτης i. m. E    προτοστάτης EIb: πρωτωστάτης I    12 ταῦτα EP: 

τάδε AIIbL: τάδε Miller    20 κτῆσιν E    21 νοῦ τὲ EP: νεουργέ ci. Miller 

_______ 

11 Ioann. 1.1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ 

Λόγος: Ioann.1.14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο 

 

Μετάφραση  

 

 Από ψηλά αφού ήλθε άγγελος πρωτοστάτης, 

 το «Χαίρε» λέει σ’ αυτήν που τον Θεό γέννησε 

 10  και μαζί με την φωνή (του) που από σώμα δεν βγαίνει 

 βλέποντας Εσένα τον Λόγο να έχεις λάβει σώμα 

 σε έκσταση στεκόταν, αναφωνώντας τα εξής: 

 «χαίρε, διότι πράγματι της χαράς το φως θα αναβλύσεις· 

 χαίρε, διότι πράγματι της κατάρας τη φωτιά θα σβήσεις· 

 15  χαίρε, γιατί από σένα ο Αδάμ ανασταίνεται 

 και η σύντροφός του (ενν. η Εύα) απελευθερώνεται από τους θρήνους· 

 ύψος δυσανάβατο για το γένος των ανθρώπων, 

 βάθος που δύσκολα ανακοινώνεται από τη φύση των αγγέλων, 

 ναι χαίρε, ναι θρόνε του βασιλέως 

 20  που σηκώνεις αυτόν που σηκώνει στο χέρι (του) την κτίση, 

 αστέρα νοητέ που δείχνεις τον ήλιο,   

 χωρίς πάθη κοιλία της θείας ενσάρκωσης· 

 ω χαίρε, διότι πράγματι εσύ ανακαινίζεις τη φύση, 

 η οποία τώρα μέσω εσένα προσκυνάει τον Κύριο· 

 25  ω χαίρε, νύφη δίχως πράξεις γάμου». 

 



[44] 

 

 Βρύουσα καλοῖς παρθενικοῖς ἡ κόρη 

 τῷ Γαβριὴλ ἔφασκε θαῤῥούντως τάδε· 

 «τὸ παράδοξον ὧν ἔφης μηνυμάτων 

 δυσπαράδεκτον ἐστί μου τῇ καρδίᾳ· 

 30  συλλήψεως γὰρ τὴν κύησιν ἀσπόρου  

 κράζων προκατήγγειλας· Ἀλληλούϊα». 

 

 

 

_______ 

26 Βλέπουσα ἡ ἁγία i. m. E    27 ταδί Ib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάφραση 

 

 Αναβλύζοντας παρθενικές ομορφιές η παρθένος 

 έλεγε στον Γαβριήλ με θάρρος τα εξής: 

 «το παράδοξο των μηνυμάτων που είπες 

 είναι δύσκολο να το παραδεχτεί η καρδιά μου, 

 30  διότι την κύηση από σύλληψη άνευ σποράς   

 προανήγγειλες, κράζοντας: Αλληλούια». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[45] 

 

 Γνῶναι θέλουσα γνῶσιν οὐκ ἐγνωσμένην 
 ἡ Μαριὰμ ἔφασκε τῷ πρωταγγέλῳ· 

 «ἐξ ἀσπόρων, βέλτιστε, λαγόνων γόνον 

 35  οἷόν τε μοὶ πῶς ἐστι τεχθῆναι φράσον»·  

 πρὸς ἣν ἐκεῖνος εἶπεν αἰδοῖ καὶ τρόμῳ· 

 «ὦ χαῖρε, βουλῆς μυστικῆς μύστις ξένη· 

 ὦ χαῖρε, σιγῆς ἐνδεῶν πίστις μόνη· 

 ὦ τῶν Ἰησοῦ θαυμάτων προοίμιον· 

 40  ὦ τῶν κατ’ αὐτὸν δογμάτων τὸ βέλτιον·  

 γέφυρα πορθμεύουσα τοὺς βροτοὺς ἄνω, 

 ἄλλη κλῖμαξ φέρουσα τὸν Θεὸν κάτω· 

 ὦ καὶ πολυθρύλλητον ἀγγέλων τέρας· 

 ὦ καὶ πολυθρήνητε δαιμόνων σκόλοψ· 

 45  ὦ φῶς τὸ θεῖον ἀσπόρως γεννήσασα  

 καί πῶς τὸ καινὸν μηδόλως διδάξασα· 

 ὦ χαῖρε, τοῦ νοῦ τῶν σοφῶν ὑπερτέρα· 

 ὦ χαῖρε, πιστῶν ἀγλαΐζουσα φρένας· 

 ὦ χαῖρε, νύμφη γαμικῶν ἔργων δίχα». 

 

_______ 

32 Γνῶσιν ἄγνωστον i. m. E    θέλουσαν E    34 γόνων A    35 πῶς om. A    οἷον τέ 

AEIIbLP    37 μύστ… (desunt sex litterae) Ib    40 αὐτῶν I    βέλτιον deest Ib    41 Ex 

metaphrasi fort. v. 41 post 42 ponendus est    42 κλίμαξ πάλιν AIbL: κλίμαξ EIP    43 

τέρας deest Ib    44 σκόλωψ E    46 μηδό… (desunt undecim litterae) Ib    49 ἔργων 

δίχα desunt Ib 

_______ 

41 Jos. Can. Acath. Od. 4 Trop. 2 ἡ γέφυρα ὄντως ἡ μετάγουσα    42 Jos. Can. Acath. 

Od. 4 Trop 2 χαῖρε κλῖμαξ    44 Paul. Cor. II 12.7 ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, 

ἄγγελος σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι 

 

Μετάφραση 

 

 Θέλοντας να αποκτήσει γνώση που δεν μαθαίνεται, 

 η Μαριάμ είπε στον αρχάγγελο: 

 «από παρθενικό κόλπο, καλέ μου, γέννα 

 35  πώς είναι δυνατόν να γεννηθεί, εξήγησέ μου»· 

 προς αυτήν εκείνος είπε με σεβασμό και τρόμο: 

 «ω χαίρε, στη μυστική βουλή παράδοξα μυημένη, 

 ω χαίρε, μοναδική πίστη των πραγμάτων που έχουν ανάγκη σιγής· 

 ω των θαυμάτων του Ιησού το ξεκίνημα· 

 40  ω των δογμάτων που σχετίζονται με αυτόν το πιο σημαντικό· 

 γέφυρα που περνάς απέναντι τους ανθρώπους πάνω (στον ουρανό) 

 με άλλη έννοια σκάλα που μετέφερες τον Θεό κάτω (στη γη)· 

 ω συνάμα περιλάλητο για τους αγγέλους θαύμα· 

 ω συνάμα πολυθρήνητο για τους δαίμονες αγκάθι· 

 45  ω εσύ που γέννησες το θείο φως άνευ σποράς 

 και καθόλου το καινοφανές με κανένα τρόπο δεν εξήγησες· 

 ω χαίρε, από τον νου των σοφών υπέρτερη·  

 ω χαίρε, εσύ που φως γεμίζεις τις διάνοιες των πιστών· 

 ω χαίρε, νύφη δίχως πράξεις γάμου».  



[46] 

 

 50  Δύναμις ἦλθεν ὑψόθεν τῇ Παρθένῳ  

 πρὸς τὴν ξένην σύλληψιν αὐτῆς ἐκτάδην· 

 νηδὺν δὲ τὴν ἔγκαρπον αὐτῆς εὐθέως 

 ὡς ἡδὺν ὑπέδειξεν ἀγρὸν ἐν θέρει 

 τοῖς τὸν στάχυν τέμνουσι τῆς σωτηρίας, 

 55  ἐκ τοῦ βοᾶν τὸν ὕμνον· Ἀλληλούϊα.  

 

 

 

_______ 

50 Δύναμις τοῦ ὑψίστου i. m. E    52 αὐ… (desunt novem litterae) Ib    53 ὡς αὐτὸν 

ὀργάνωσεν E    55 ἐν τῷ AL    Ἀλληλούϊα deest Ib  

_______ 

54 Jos. Can. Acath. Od. 3 Trop. 1 Στάχυν ἡ βλαστήσασα τον θεῖον  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάφραση 

 

 50  Δύναμη ήλθε και κάλυψε από ψηλά την Παρθένο 

 για την παράδοξη σύλληψη μέσα της· 

 και την μεστή από καρπό κοιλία αυτής αμέσως 

 υπέδειξε σαν χωράφι ευχάριστο κατά το θέρος 

 γι’ αυτούς που κόβουν το στάχυ της σωτηρίας 

 55  με το να αναφωνούν τον ύμνο: Αλληλούια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[47] 

 

 Ἔχουσα μήτραν ἡ κόρη θεοτρόφον 

 ἔσπευσεν ἐλθεῖν ἄχρι τῆς Ἐλισάβετ, 

 ἧς τὸ ξένον φίλημα συνὲν τὸ βρέφος 

 ἅλμασιν ὡς ᾄσμασιν εὐθὺς ἐκρότει 

 60  καὶ τερφθὲν ἐψέλλιζε πρὸς τὴν Παρθένον·  

 «ὦ χαῖρε, φυῆς κλῆμα τῆς ζωηφόρου· 

 ὦ χαῖρε, καρποῦ κτῆμα τοῦ κοσμοτρόφου· 

 ὦ καὶ γεωργὸν ἡ κύουσα κύριον· 

 ὦ καὶ φυτουργὸν ἡ φύουσα τίμιον· 

 65  ἄρουρα βλαστάνουσα μακροθυμίαν, 

 τράπεζα βαστάζουσα φιλανθρωπίαν· 

 ὦ χαῖρε, λειμὼν τῆς τρυφῆς τῆς ἐνθέου· 

 ὦ χαῖρε, λιμὴν τῶν ψυχῶν τῶν ἐν ζάλῃ· 

 ὦ χαῖρε, δεκτὸν ἱκέτου θυμίαμα· 

 70  ὦ χαῖρε, κόσμου παντὸς ἱλαστήριον· 

 ὦ χαῖρε, Χριστοῦ πρὸς βροτοὺς εὐστοργία· 

 ὦ χαῖρε, θνητῶν πρὸς Θεὸν παῤῥησία· 

 ὦ χαῖρε, νύμφη γαμικῶν ἔργων δίχα». 

 

 

 

_______ 

56 Ἔχουσα θεοδόχον i. m. E    57 ἔσπευδεν P    58 σεμνὸν E    συνὲν om. I: συνὲν τὸ 

βρέφος desunt Ib    61 κλίμα E    ζω (desunt sex litterae) Ib    63 κυήσασα P    64 

τίμι… (desunt duae litterae) Ib    67 v. om. E: τῆς ἐνθέου desunt Ib    68 λημὴν E    70 

ἱλ… (desunt octo litterae) Ib    73 ἔργων δίχα desunt Ib 

 

 

Μετάφραση 

 

 Έχοντας μήτρα η παρθένος που ανατρέφει τον Θεό 

 βιάστηκε να πάει μέχρι την Ελισάβετ, 

 της οποίας το βρέφος μόλις ένιωσε το παράξενο (για τα ανθρώπινα) φιλί (της) 

 με σκιρτήματα σαν να τραγουδούσε ευθύς αμέσως πανηγύριζε 

60  και όλο χαρά ψέλλιζε προς την Παρθένο: 

 «ω χαίρε, κλήμα της ζωηφόρου φύτρας· 

 ω χαίρε, κτήμα του καρπού που τρέφει όλο τον κόσμο · 

 ω που εσύ μαζί κυοφορείς γεωργό τον κυρίαρχο· 

 και μαζί γεννάς τον πολύτιμο δημιουργό· 

65  γη που βλαστάνεις μεγαλοψυχία, 

 τραπέζι γεμάτο πάνω του φιλανθρωπία· 

 ω χαίρε, λιβάδι της θεόπνευστης απόλαυσης· 

 ω χαίρε, λιμάνι των τρικυμισμένων ψυχών· 

 ω χαίρε, δεκτό (από τον Θεό) θυμίαμα του ικέτη· 

70  ω χαίρε, εξιλέωση όλου του κόσμου· 

 ω χαίρε, εσύ γεμάτη από τη θερμή στοργή του Χριστού προς τους ανθρώπους· 

 ω χαίρε, παρρησία των ανθρώπων προς τον Θεό· 

 ω χαίρε, νύφη δίχως πράξεις γάμου». 

 



[48] 

 

 Ζάλης λογισμῶν ἔνδον ἀστάτων γέμων 
 75  δεινὴν ταραχὴν εἶχεν ὁ μνήστωρ τέως· 

 κλεψίγαμον δὲ τὴν ἄγαμόν σε κρίνων 

 ἤσχαλλεν· ὡς δ’ ἔμαθε τουτὶ τὸ ξένον 

 ἐξ Ἁγίου Πνεύματος ἐν σοὶ τυγχάνειν, 

 μετὰ δέους ἔψαλλεν· Ἀλληλούϊα. 

 

 

 

_______ 

74 Ζάλην ἔνδοθεν ἔχων i. m. E    76 γὰρ E    κρίνων deest Ib    77 ἤσχαλεν E: 

ἤσχαλεν et supra ἤσχαλλεν P    ἔγνωκε E    79 πρεσβυτικῶς E    Ἀλ… (desunt septem 

litterae) Ib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάφραση 

 

 Γεμάτος μέσα του από τρικυμία αβέβαιων λογισμών, 

 75  είχε ως τότε φοβερή ταραχή ο μνήστωρ (ενν. ο Ιωσήφ)· 

 κρίνοντας λοιπόν μοιχαλίδα εσένα την άγαμον 

 θλιβόταν· όταν όμως έμαθε αυτό εδώ το παράδοξο, 

 ότι υπάρχει μέσα σου (ο καρπός) από το Άγιο Πνεύμα,  

 με φόβο έψαλλε: Αλληλούια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[49] 

 

 80  Ἤκουσαν ᾠδῆς ἀγγέλων οἱ ποιμένες, 

 οἳ καὶ δραμεῖν σπεύσαντες ὡς πρὸς ποιμένα 

 ἄμωμον αὐτὸν εἶδον ἀμνὸν τὸν Λόγον, 

 ἐν γαστρὶ βοσκηθέντα σεμνῆς Παρθένου 

 καὶ τὸ ξένον μέλποντες εὐθὺς ἐκρότουν· 

 85  «ὦ μῆτερ, ἀμνοῦ τοῦ Λόγου καὶ ποιμένος· 

 ὦ χαῖρε, σηκὲ τῶν λογικῶν θρεμμάτων· 

 ὦ καὶ νοητοῦ θηρὸς ἀμυντήριον 

 καὶ παραδείσου πτυχὸς ἀνοικτήριον· 

 ὦ χαῖρε, φαιδρὸν οὐρανοῦ καὶ γῆς τέρας· 

 90  ὦ χαῖρε, λαμπρὸν γῆς τε καὶ πόλου γέρας, 

 ὁ μὴ σιωπῶν τῶν Ἀποστόλων τόμος, 

 ὁ μαρτυρικὸς κατὰ τῆς πλάνης τόνος, 

 ἔρεισμα σεπτὸν τῆς ἀμώμου πίστεως, 

 γνώρισμα καινὸν τῆς ἀπείρου χάριτος· 

 95  ὦ χαῖρε, δι’ ἧς πᾶς ἐγυμνώθη τάφος· 

 ὦ χαῖρε, δι’ ἧς ἐνδεδύμεθα κλέος· 

 ὦ χαῖρε, νύμφη γαμικῶν ἔργων δίχα». 

 

_______ 

80 Ἤκουσαν οἱ ποιμένες i. m. E    οἱ προβατεῖς ἀγγέλων AL    81 οἶκον E    Post 80 

versus deest ut apparet ex verbis metaphrasis    82 αὐτὸν τὸν Λόγον A: καὶ Λόγον I    

85 ὦ μῆτερ ἁγνὴ P    92 τόμος I    93 ἔρισμα EP    πιστῶν E    95 πῶς P 

_______ 

82 Ioann. 1.1, 14    85 Ioann. 1.1, 14    87 Nic. Par. (PG 38, 781) νοητοῦ θηρὸς ἢ 

διαβόλου    91 Es. 8.1 λάβε σεαυτῷ τόμον καινοῦ μεγάλου καὶ γράψον εἰς αὐτὸν 

γραφίδι ἀνθρώπου: Jos. Can. Acath. Od. 7 Trop. 4 Χαῖρε, ὁ τόμος, ἐν ᾧ δακτύλῳ 

ἐγγέγραπται Πατρὸς ὁ Λόγος, Ἁγνή 

 

Μετάφραση 

 

 80  Άκουσαν ωδή αγγέλων οι ποιμένες, 

 αυτοί που ενώ έσπευσαν να τρέξουν σ’ Αυτόν όπως σε ένα ποιμένα, 

 σαν ένα άκακο αμνό είδαν τον Λόγο τον ίδιο, 

 θρεμμένο στην κοιλιά της σεμνής Παρθένου 

 και το παράδοξο τραγουδώντας ευθύς αμέσως φώναζαν με χαρά: 

 85  «ω μητέρα, αμνού, του Λόγου και ποιμένος μαζί, 

 ω χαίρε, μάνδρα των λογικών προβάτων· 

 ω συνάμα έργο αμυντικό απέναντι στο νοητό θηρίο 

 και άνοιγμα στον περίβολο του παραδείσου· 

 ω χαίρε, λαμπρό ουρανού και γης θαύμα· 

 90  ω χαίρε, και γης και ουρανού δώρο,  

 ο ασίγητος τόμος των Αποστόλων, 

 η αντίσταση των μαρτύρων κατά της πλάνης, 

 στήριγμα σεβάσμιο της αγνής πίστεως, 

 γνώρισμα πρωτοφανές της απέραντης χάρης·  

 95  ω χαίρε, εσύ μέσω της οποίας γυμνώθηκε κάθε τάφος· 

 ω χαίρε, εσύ μέσω της οποίας ντυθήκαμε (ουράνια) δόξα· 

 ω χαίρε, νύφη δίχως πράξεις γάμου».  



[50] 

 

 Θεοδρόμου τυχόντες ἀστέρος μάγοι 

 εἵποντο καὶ κρατοῦντες αὐτὸν ὡς λύχνον 

 100  βασιλέα κράτιστον ἠρεύνων τότε· 

 φθάντες δὲ τὴν ἄφθαστον ἀσμένως φύσιν 

 καὶ τοῦτο σαφῶς ἐκπλαγέντες τὸ ξένον 

 ὁμοφρόνως ἔψαλλον· Ἀλληλούϊα. 

 

 

 

_______ 

98 Θεοδρόμον ἀστέρα i. m. E    101 καὶ φθάντες L    102 εἰς σφᾶς L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάφραση 

 

 Όταν βρήκαν οι μάγοι το αστέρι στον δρόμο του Θεού, 

 το ακολούθησαν και κρατώντας το σαν λυχνάρι 

 100  τον ισχυρότερο βασιλιά αναζητούσαν τότε· 

 κι αφού έφθασαν μετά χαράς την άφθαστη φύση, 

 και ολοφάνερα εκπλαγέντες απ’ αυτό το παράδοξο  

 έψαλλαν ομοφρόνως: Αλληλούια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[51] 

 

 Ἰδόντες αὐτὸν ἐν χεροῖν τῆς Παρθένου, 
 105  τὸν δημιουργήσαντα χειρὶ τὴν φύσιν, 

 ἄνακτα κεκρίκασι Χαλδαίων γόνοι, 

 δώροις δὲ τιμήσαντες αὐτὸν ἐκρότουν, 

 κἂν δουλικὴν εἴληφε μορφὴν ἀσπόρως· 

 «ὦ χαῖρε, μῆτερ οὐ δύνοντος ἀστέρος· 

 110  ὦ χαῖρε, λαμπὰς τῆς νοητῆς ἡμέρας· 

 ὦ τῆς ἀπάτης τὴν κάμινον λύσασα 

 καὶ τῆς Τριάδος τὴν χάριν τρανώσασα· 

 ἐξήλασας γὰρ τὸν τετυραννηκότα 

 καὶ δεσπότην εὔσπλαγχνον εἰσῆξας μόνη, 

 115  θρησκευμάτων ἔλεγχε παντὸς βαρβάρου 

 καὶ πρακτέων λύτρωσις οἰκτρῶν βορβόρου· 

 ὦ χαῖρε, πυρὸς προσκύνησιν παύσασα· 

 ὦ χαῖρε, παθῶν πυρὸς ἀπαλλάξασα· 

 πιστῶν ὁδηγὲ σωφροσύνης ἐνθέου, 

 120  φυλῶν ἁπασῶν εὐφροσύνη παρθένε· 

 ὦ χαῖρε, νύμφη γαμικῶν ἔργων δίχα». 

 

 

 

_______ 

104 Ἴδον παῖδες Χαλδαίων i. m. E    106 κ(αι)κρίκασι I    107 Ex metaphrasi fort. v. 

107 post 108 ponendus est    111 λύσασαν Ib    113 τετυραννικότα E    116 λύτρωσης 

Ib    119 παρθένε E    120 v. om. E    εὐφροσύνης Miller    121 ἔργων δίχα om. I 

 

 

 

 

 

Μετάφραση 

 

 Βλέποντας αυτόν στα δυο χέρια της Παρθένου, 

 105  αυτόν που δημιούργησε με το χέρι του τη φύση, 

 τον νόμισαν βασιλιά οι γιοι των Χαλδαίων 

 και αφού με δώρα τον τίμησαν, ανυμνούσαν με χαρά, 

 ακόμη κι αν είχε λάβει (ανθρώπινη) μορφή δούλου άνευ σποράς: 

 «ω χαίρε, μητέρα του “αβασίλευτου” αστεριού· 

 110  ω χαίρε, ήλιε της νοητής ημέρας· 

 ω εσύ που διέλυσες της πλάνης το καμίνι 

 και της Τριάδος τη χάρη ενδυνάμωσες· 

 διότι εκδίωξες τον τύραννο 

 κι εσύ (μας) έφερες τον μόνο ευσπλαχνικό Θεό, 

 115  απόδειξη του ψεύτικου για τα θρησκεύματα κάθε βαρβάρου 

 και απολύτρωση από τον βόρβορο ελεεινών πρακτέων· 

 ω χαίρε, εσύ που έπαυσες τη λατρεία του πυρός·  

 ω χαίρε, εσύ που μας απελευθέρωσες από το πυρ των παθών· 

 οδηγέ θεόπνευστης σωφροσύνης των πιστών, 

 120  παρθενική αγαλλίαση όλων των φυλών·  

 ω χαίρε, νύφη δίχως πράξεις γάμου». 



[52] 

 

 Κήρυκες οἱ βλέψαντες ὀφθέντες μάγοι, 

 ἥκουσιν εἰς γῆν τῆς Βαβυλῶνος πάλιν 

 κατὰ τὸ χρησμῴδημα καὶ πρόσταγμά σου 

 125  καὶ πανταχοῦ τρανοῦντες ἀγγέλλουσί σε, 

 τὸν Ἡρώδην ἀφέντες ὡς λῆρον, Λόγε, 

 ψάλλειν γὰρ οὐκ ἔμαθεν· Ἀλληλούϊα. 

 

 

 

_______ 

122 Κήρυκες θεοφόροι i. m. E    κή… (desunt quinque litterae) Ib    123 ἥκουσαν et 

supra ἥκουσιν I: ἥκουσαν Ib    125 καὶ deest Ib    ἀγγέλουσί EILP    126 ὡς λῆρον 

ἀφέντες EL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάφραση 

 

 Αφού αναδείχθηκαν κήρυκες οι μάγοι που είδαν, 

 ήλθαν στη γη της Βαβυλώνας πάλι 

 σύμφωνα με τον χρησμό και το πρόσταγμά σου 

 125  και παντού αναγγέλουν διατρανώνοντάς σε, 

 έχοντας αφήσει τον Ηρώδη ως ανόητο, Λόγε, 

 διότι δεν έμαθε να ψάλλει: Αλληλούια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[53] 

 

 Λάμψας ἱλασμοῦ φῶς ἐν Αἰγύπτῳ ξένον 

 τὸν τῆς πλάνης ἔλυσας, ὦ Σῶτερ, ζόφον· 

 130  πέπτωκε δὲ πτῆξάν σε πᾶν ταύτης βρέτας· 

 ὅσοι δ’ ἀπηλλάγησαν ἁπλῶς τῆς πλάνης, 

 πρὸς τὴν ἀπειρόγαμον ἐκρότουν τάδε· 

 «ὦ χαῖρε, παγκόσμιος ἀνθρώπων στάσις· 

 ὦ χαῖρε, φιλάγαθε δαιμόνων κλίσις· 

 135  ὦ τῆς ἀπάτης τὸ κράτος πατήσασα 

 καὶ τῶν ξοάνων τὸν δόλον φαυλίσασα, 

 θάλασσα ποντίσασα κρυπτοὺς τριστάτας, 

 ζωῆς πέτρα βλύσασα τῇ φύσει δρόσον 

 καὶ στύλε πυρὸς ἰθύνων τοὺς ἐν σκότει· 

 140  σκέπη δὲ κόσμου νεφέλης πλατυτέρα, 

 τροφὴ δὲ μάννα τοῦ πάλαι διάδοχε, 

 τρυφῆς δὲ πάλιν ἁγίας διάκονε· 

 ἐπαγγελίας, χαῖρε, γῆ τρισολβία, 

 ἐξ ἧς ῥέει μέλιτι συμβαῖνον γάλα· 

 145  ὦ χαῖρε, νύμφη γαμικῶν ἔργων δίχα». 

_______ 
128 Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ i. m. E    … (desunt duae litterae) μψας Ib    ἱλασμοῖς Ib    129 

λέλυκας IIbP    ζόφου P    130 πτύξαν E    βρέφος et supra βρέτας Ib    131 οἱ τῆς πλάνης δὲ 

κρείττονες δεδεγμένοι P: οἱ τῆς πλάνης δὲ κρείττονες δεδειγμένοι I: … (desunt quattuor 

litterae) ς πλάνης δὲ κρείττονες δεδειγμένοι Ib    132 ἀπειράγαμον E    ταδί Ib    134  … 

(desunt duae litterae) αίρε Ib    κλίσης Ib    136 ἐλέγξασα P    137  … (desunt duae litterae) 

λασσα Ib    140 … (desunt tres litterae) πη Ib    τὲ IP    141 τὲ IP    τοῦ μάννα L    διαδόχου E    

143 … (desunt duae litterae) αγγελίας Ib    χαῖ (sic) E    144 γάλακτι συμβαῖνον μέλι IIbP 

_______ 

137 Ex. 15.4 ἐπιλέκτους ἀναβάτας τριστάτας κατεπόντισεν: Ioann. D. Can. Anast. Od. 1 

Heirm. Τριστάτας κραταιοὺς […] καταπόντισον δέομαι: Cosm. Mel. Can. Transf. Od. 1 

Heirm. Χοροὶ Ἰσραὴλ […] ἀναβάτας τριστάτας 

 

Μετάφραση 

 

 Αφού έκανες να λάμψει στην Αίγυπτο το παράδοξο φως του ελέους (σου), 

 το σκότος διέλυσες, ω Σωτήρα, της πλάνης· 

 130  και κατέπεσε κάθε είδωλό της από φόβο για Εσένα· 

 όσοι δε απελευθερώθηκαν εντελώς από την πλάνη, 

 αντιλαλούσαν προς την απειρόγαμο τα εξής: 

 «ω χαίρε, παγκόσμια όρθια στάση των ανθρώπων· 

 ω χαίρε, φιλάγαθη υποβάθμιση των δαιμόνων· 

 135  ω εσύ που πάτησες την εξουσία της απάτης 

 και εκμηδένισες τον δόλο των ειδώλων, 

 θάλασσα που βύθισες κρυμμένους υπασπιστές, 

 πέτρα ζωής που ανέβλυσες στη φύση δροσερό νερό 

 και στύλε πυρός που οδηγείς όσους βρίσκονται στο σκοτάδι· 

 140  σκέπη δε του κόσμου πλατύτερη από τα σύννεφα 

 και τροφή που διαδέχτηκες το μάννα της ιστορίας της παλαιάς, 

 διάκονε δε πάλι αγίας απόλαυσης·  

 χαίρε, τρισευτυχισμένη γη της επαγγελίας 

 εκ της οποίας ρέει γάλα μαζί με μέλι· 

 145  ω χαίρε, νύφη δίχως πράξεις γάμου». 



[54] 

 

 Μέλλοντι Συμεῶνι τὸ πνεῦμα ζέον 

 τοῦ νῦν ἀπατεῶνος αἰῶνος λύειν, 

 ἑκὼν προσαχθεὶς, ἐβραβεύθης ὡς βρέφος· 

 Θεὸν δέ σε γνοὺς ἐντελῆ καὶ θαυμάσας 

 150  καὶ τὴν ἀνυπέρβλητον ἐκπλαγεὶς χάριν 

 πρεσβυτικῶς ἔψαλλεν· Ἀλληλούϊα. 

 

 

 

_______ 

146 Μέλλοντος Σιμεῶνος i. m. E    … (desunt tres litterae) λοντι Ib    Σιμεῶνι E    147 

ἀπαταιῶνος L    λύ… (desunt tres litterae) L    149 … (desunt tres litterae) ν δέ σε Ib    

καὶ τὸ καινὸν θαυμά… (desunt tres litterae) L    150 ἀνυπέρβλυτον I    151 ἔψαλλον E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάφραση 

 

 Στον Συμεών που επρόκειτο σαν ατμό το πνεύμα  

 της παρούσας απατηλής ζωής να παραδώσει, 

 αφού σε έφεραν με τη θέλησή σου, ευλογήθηκες σαν βρέφος· 

 αντιλήφθηκε δε ότι είσαι Θεός τέλειος και γι’ αυτό θαύμασε 

 150  και έκπληκτος από την ανυπέρβλητη χάρη 

 όπως πρέπει σε γέροντα έψαλλε: Αλληλούια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[55] 

 

 Νέαν κτίσιν δέδειχεν ἡμῖν ὁ κτίσας 

 νῦν τοῖς ὑπ’ αὐτοῦ πρὸς τὸ φῶς παρηγμένοις· 

 γαστρὸς γὰρ αὐτὸς ἐκφυεὶς τῆς ἀσπόρου 

 155  κἀντεῦθεν αὐτὴν ὥσπερ ἦν δείξας πάλιν, 

 πάντας παρεσκεύασεν ἀθροῦντας λέγειν· 

 «ἄνθος τὸ λαμπρὸν, χαῖρε, τῆς ἀφθαρσίας, 

 στέφος τὸ σεπτὸν, χαῖρε, τῆς ἀσιτίας, 

 ἐγέρσεως τὸν τύπον ἡ προλάμψασα, 

 160  τῶν ἀγγέλων τὸν βίον ἡ προδείξασα, 

 ἀγλαόκαρπον ξύλον εἰς πιστῶν τρύγην, 

 εὐσκιόφυλλον δένδρον εἰς πολλῶν σκέπην, 

 ὁδηγὸν ἡ κύουσα τῶν πλανωμένων, 

 σωστικὸν ἡ τίκτουσα τῶν κατασχέτων, 

 165  κριτοῦ δικαίου πρὸς τὸ λυπεῖν ἔκλυσις, 

 καὶ παντοδαπῶν σφαλμάτων διάλυσις· 

 χαῖρε, στολὴ μὲν τῆς ψιλῶν παῤῥησίας, 

 στοργὴ δὲ θερμὴ πᾶσαν αἱροῦσα σχέσιν· 

 ὦ χαῖρε, νύμφη γαμικῶν ἔργων δίχα». 

 

 

_______ 

152 Νέαν ἔδειξε κτίσιν i. m. E    … (desunt duae litterae) αν κτίσιν Ib    153 

παρηγμέν… (desunt tres litterae) L    155 … (desunt tres litterae) τεῦθεν Ib    156 

παρεσκεύασε θαρσοῦντας P: παρεσκεύασε θαρσούντας I    157 χαῖρε τῆς παρθεν 

ἀφθαρσίας I    158 … (desunt quattuor litterae) ος Ib    161 … (desunt quattuor 

litterae) όκαρπον Ib    δένδρον E    162 σκέπ… (desunt duae litterae) L    163 ὁδηγῶν 

E    κυήσασα P    164 σωστικῶν I: … (desunt sex litterae) ὸν Ib    165 ἔκλυσιν L    

166 διάλυ… (desunt tres litterae) I    167 χαῖρε deest Ib    στολισμὲ τῆς ψυχῶν E    

ψιλλῶν I    168 πάσα I    αἱροῦσαν E    169 γαμικὸν I 

 

Μετάφραση 

 

 Νέα δημιουργία έχει φανερώσει ο δημιουργός σ’ εμάς 

 τώρα, που έχουμε παραχθεί απ’ αυτόν προς το φως, 

 καθώς ο ίδιος γεννήθηκε από κοιλία άνευ σποράς 

 155  κι αμέσως μετά φανέρωσε αυτήν έτσι όπως ήταν πάλι, 

 όλους μας προετοίμασε να λέμε βλέποντας (το θαύμα): 

 «άνθος το λαμπρό, χαίρε, της αφθαρσίας, 

 στεφάνι το σεβάσμιο, χαίρε, της νηστείας, 

 εσύ που ακτινοβόλησες από πριν το σύμβολο της ανάστασης, 

 160  εσύ που μας υπέδειξες πρώτη τον βίο των αγγέλων, 

 δέντρο που φέρεις λαμπρούς καρπούς, για να κόψουν οι πιστοί, 

 δέντρο με όμορφη σκιά στα φύλλα για να σκεπάσεις τους πολλούς, 

 εσύ που κυοφόρησες οδηγό για τους πλανεμένους, 

 εσύ που γεννάς αυτόν που σώζει τους αιχμαλωτισμένους, 

 165  του δίκαιου δικαστή η απολύτρωση από τη λύπη 

 και η απελευθέρωση από παντοειδή αμαρτήματα· 

 χαίρε, στολή από τη μια που με θάρρος ντύνεις τη γύμνια, 

 στοργή από την άλλη γεμάτη θέρμη που ξεπερνάς κάθε σχέση·  

 ω χαίρε, νύφη δίχως πράξεις γάμου». 



[56] 

 

 170  Ξένον τόκον βλέψαντες ἐκ τῆς Παρθένου 

 τοῦ μὴ καθαροῦ νῦν ξενωθῶμεν βίου, 

 τὰς καρδίας ἄραντες ἐκ γῆς πρὸς πόλον· 

 ὁ γὰρ ἀφιλόκομπος εἰς γῆν ἐκ πόλου 

 ὑψηλὸς ὢν χθὲς καὶ ταπεινὸς προσφάτως 

 175  ὑψοῖ δὲ τοὺς βοῶντας· Ἀλληλούϊα. 

 

 

 

_______ 

170 Ξένον τόκον ἰδόντες i. m. E    172 καρδί… (desunt duae litterae) (deest una 

littera) ραν… (desunt tres litterae) Ib    πόλον deest Ib    173 ἀμφιλόκομπος EIb    ἐκ 

ἐκ I    174 ὑψιλὸς I     

_______ 

171 Nic. Par. (PG 38, 780) ὅ τε γὰρ βίος, ἀκάθαρτος ὢν, καὶ μιαρὸς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάφραση 

 

170  Έχοντας δει την παράδοξη γέννα από την Παρθένο, 

 ας γίνουμε τώρα ξένοι με την ακάθαρτη ζωή, 

 ανυψώνοντας τις καρδιές μας από τη γη προς τον ουρανό· 

 διότι αυτός που δεν αγαπά την καύχηση (κατέβηκε) στη γη από τον ουρανό, 

 ο Ων χθες υψηλός και ταπεινός πρόσφατα 

175  υψώνει από την άλλη όσους αναφωνούν: Αλληλούια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[57] 

 

 Ὅλος παρῆν ἄνωθεν ὁ κτίστης κάτω 

 καὶ τῶν ἄνω δήπουθεν ἀπῆν οὐδόλως· 

 τῇ γὰρ θεϊκῇ συγκαταβάσει τότε 

 μεταβατικὸς οὐ προσῆν ὅλως τόπος 

 180  εἰς Παρθένου σύλληψιν ἀκροωμένης· 

 «ὦ χαῖρε, σεμνὴ χώρα μὴ χωρουμένου· 

 ὦ χαῖρε, σεπτοῦ μυστικοῦ θύρα ξένη, 

 ἄκουσμα δύσνοις καθάπαξ ἀμφίλογον, 

 καύχησις εὔνοις οὐδόλως ἀμφίβολος, 

 185  τοῦ τῶν Χερουβὶμ ἁρματηλάτου θρόνε, 

 τοῦ τῶν Σεραφὶμ καταγωγέως δόμε, 

 εἰς ταυτὸν ἡ σπείσασα καὶ τἀναντία 

 καὶ τῷ τόκῳ ζεύξασα τὴν ἀνανδρίαν· 

 ὦ χαῖρε, δι’ ἧς παράβασις οἴχεται· 

 190  ὦ χαῖρε, δι’ ἧς παράδεισος οἴγεται· 

 ὦ χαῖρε, καὶ κλεὶς τῆς Θεοῦ κραταρχίας  

 καὶ πάλιν ἐλπὶς τῶν καλῶν τῶν ἀφθόρων· 

 ὦ χαῖρε, νύμφη γαμικῶν ἔργων δίχα». 

 

 

 

_______ 

176 Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω i. m. E    177 οὐκ ἀπῆν ὅλως E      179 οὐδεὶς E    181  

χωρουμένη EP et Miller    184 ἀμφίβολον E: ἀμφί… (desunt quinque litterae) Ib    

186 καταγωγέω E: καταγογέως I: καταγωγέος L    188 ζεύξασαν E    193 δίχα deest Ib 

 

 

 

 

Μετάφραση 

 

 Από τον ουρανό στη γη ολόκληρος ήταν παρών ο δημιουργός  

 και από οπουδήποτε στους ουρανούς ουδόλως απουσίαζε, 

 διότι με τη θεϊκή συγκατάβαση τότε 

 δεν υπήρχε καθόλου μεταβατικός τόπος  

 180  για την σύλλυψη από την Παρθένο καθώς άκουγε: 

 «ω χαίρε, αγία χώρα του αχώρητου (Θεού)· 

 ω χαίρε, για το ιερό μυστικό πόρτα παράξενη, 

 άκουσμα εντελώς αμφιλεγόμενο για τους αντιπάλους, 

 καύχημα ουδόλως αμφίβολο από τους ευνοϊκά διακείμενους, 

 185  θρόνε του αρματηλάτη των Χερουβίμ, 

 οικία αυτού που αναπαύεται στα Σεραφίμ,  

 εσύ που συνάρμοσες και τα αντίθετα σε κάτι εντελώς ίδιο 

 κι εσύ που ένωσες με τον τοκετό την απουσία άνδρα· 

 ω χαίρε, εσύ μέσω της οποίας αφανίζεται η παράβαση (του Αδάμ)· 

 190  ω χαίρε, εσύ μέσω της οποίας ανοίγεται ο παράδεισος· 

 ω χαίρε και κλειδί της αυτοκρατορίας του Θεού  

 και πάλι ελπίδα των αιώνιων αρετών· 

 ω χαίρε, νύφη δίχως πράξεις γάμου». 



[58] 

 

 Πᾶσα κτίσις φρίξασα καὶ τῶν ἀγγέλων 

 195  κατεπλάγη τὸ θαῦμα καὶ συνεστάλη· 

 καὶ γὰρ τὸν ἀπρόσιτον ὡς Θεὸν μόνον 

 προσιτὸν ὡς ἄνθρωπον ἡμῖν ἐσκόπουν, 

 συνόντα μὲν τοῖς πᾶσιν ἐκ μετουσίας, 

 ψάλλειν δὲ δόντα σφίσιν· Ἀλληλούϊα. 

 

 

 

_______ 

194 Πᾶσα κτίσης ἀγγέλων i. m. E    φύσις L    πτήσασα E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάφραση 

 

 Κάθε δημιουργία γέμισε τρόμο – ακόμη και αγγελική, 

 195  κατεπλάγη από το αξιοθαύμαστο γεγονός και ζάρωσε (από φόβο)· 

 γιατί πράγματι εσένα που είσαι απρόσιτος ως μοναδικός Θεός, 

 (σε) έβλεπαν ως (έναν) άνθρωπο προσιτό από εμάς, 

 καθώς συμβιώνεις μεν με όλους έχοντας την (ανθρώπινη) φύση τους, 

 τους κάνεις δε να ψάλλουν: Αλληλούια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[59] 

 

 200  Ῥήτωρ σιγᾷ πᾶς ὥσπερ ἰχθὺς ἐνθάδε· 

 οὐ δύναται γὰρ ὑπὸ τῆς τέχνης λέγειν 

 πῶς καὶ μένεις, ἄχραντε, σεμνὴ παρθένος 

 καὶ φρικτὸν ἐξήνεγκας ἀνθρώποις τόκον· 

 ἡμεῖς δὲ φαμὲν ἐκπλαγέντες τὸ ξένον· 

 205  «Θεοῦ σοφίας, χαῖρε, νυμφὼν Παρθένε 

 καὶ τῆς προνοίας τοῦδε ταμεῖον μέγα· 

 καὶ γὰρ σοφοὺς ἔδειξας εὐθὺς ἄφρονας 

 καὶ τεχνικοὺς ἤλεγξας ὡς παράφρονας· 

 κατῄσχυνας δὲ τῶν φυσικῶν τοὺς λόγους, 

 210  δεινὸν μαρασμὸν ἐμβαλοῦσα τοῖς μύθοις· 

 ὦ χαῖρε, καὶ γὰρ Ἀττικὰς πλοκὰς λύεις, 

 τὰ δίκτυα πληροῦσα τῶν ἁλιέων· 

 ὦ χαῖρε, βυθοῦ κακίας ἐξάρασα· 

 ὦ χαῖρε, πολλοὺς τὴν χάριν πλουτίσασα· 

 215  ὦ χαῖρε, πορθμὶς τῶν θελόντων εὖ πλέειν· 

 ὦ χαῖρε, λιμὴν τῶν πλεόντων ἐν βίῳ· 

 ὦ χαῖρε, νύμφη γαμικῶν ἔργων δίχα». 

 

 

 

_______ 

200 Ῥήτορας πολυφθόγγους i. m. E    202 παρ… (desunt quinque litterae) Ib    208 

παράφρο… (desunt tres litterae) Ib    211 πλο… (desunt tres litterae) Ib    λύεις deest 

Ib    214 πλουτήσασα EIb    πλουτήσα… (desunt duae litterae) Ib    217 δίχα deest Ib     

_______ 

211-212 cf. Cass. Trop. (Incipit: Ὑπὲρ τὴν τῶν Ἑλλήνων παιδείαν) vv. 3-4 τὰς βίβλους 

τῶν ῥητόρων καταλείψαντες / καὶ ταῖς τῶν ἁλιέων ἐνδιαπρέψαντες  

 

 

Μετάφραση 

 

 200  Κάθε ρήτορας σωπαίνει σαν ιχθύς σ’ αυτό το γεγονός μπροστά, 

 διότι δεν μπορεί με τους κανόνες της (ρητορικής) τέχνης να περιγράψει 

 πώς και παραμένεις, άσπιλη, αγία παρθένος 

 και μια φοβερή (για τη λογική) έφερες για τους ανθρώπους γέννα· 

 εμείς πάλι λέμε όντας κατάπληκτοι για το παράδοξο: 

 205  «χαίρε, Παρθένε, νυφικό δωμάτιο της σοφίας του Θεού 

 και μέγα θησαυροφυλάκιο της πρόνοιάς του της ίδιας· 

 διότι όντως τους σοφούς κατέδειξες ευθύς αμέσως ανόητους 

 και τους ρητοροδιδασκάλους φανέρωσες παράφρονες· 

 ντρόπιασες δε τη λογική των φυσικών (σοφών), 

 210  προκαλώντας τρομερό μαρασμό για τους μύθους· 

 ω χαίρε, διότι και τις κατασκευές των Αττικών διαλύεις, 

 γεμίζοντας τα δίχτυα των ψαράδων· 

 ω χαίρε, εσύ που μας τραβάς από τον βυθό της φαυλότητας· 

 ω χαίρε, εσύ που πλουτίζεις πολλούς με θεία χάρη· 

 215  ω χαίρε, καράβι αυτών που θέλουν να πλέουν με καλό ταξίδι· 

 ω χαίρε, λιμάνι αυτών που πλέουν στο πέλαγος του βίου·  

 ω χαίρε, νύφη δίχως πράξεις γάμου». 



[60] 

 

 Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον ὁ κτίστης Λόγος 

 ἥκει πρὸς αὐτὸν αὐτεπαγγέλτῳ σχέσει· 

 220  ποιμὴν δὲ καὶ πρόβατον ἡμῖν εὑρέθη,  

 ἐπεὶ δι’ ἡμᾶς καὶ καθ’ ἡμᾶς ὡράθη· 

 τὸ γὰρ ὅμοιον τῷ κατ’ αὐτὸ καλέσας 

 ὡς δεσπότης ἤκουσεν· Ἀλληλούϊα. 

 

 

 

_______ 

218 Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον i. m. E    σώσε I    219 αὐτοπαγγέλτῳ E: 

αὐτοεπαγγέλτῳ P    220 προβάτων I    εὐρέθει I    222 τῷ γὰρ L    τὸ κατ’ αὐτὸν E:  

κατ’ αὐτῷ Ib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάφραση 

 

 Θέλοντας να σώσει τον κόσμο ο δημιουργός Λόγος 

 έχει έρθει προς αυτόν με εθελούσια διάθεση κι απόφαση· 

 220  έγινε ποιμήν δε και πρόβατο μαζί για μας, 

 όταν για χάρη μας και σαν εμάς εμφανίστηκε· 

 καθώς λοιπόν ονόμασε το όμοιο με το όμοιό του  

 ως Θεός άκουσε: Αλληλούια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[61] 

 

 Τεῖχος σὺ πανύμνητε καὶ τῶν παρθένων 

 225  καὶ τῶν ἐπὶ σὲ καταφευγόντων, κόρη· 

 Θεὸς γὰρ ἡμῖν εὖ κατεσκεύασέ σε, 

 ὁ δημιουργὸς οὐρανοῦ καὶ γῆς μόνος, 

 σὴν μήτραν ἐνδὺς καὶ βοᾶν πάντας θέλων· 

 «ὦ χαῖρε, σεμνὴ, σὺ γὰρ ἁγνείας τύπος 

 230  καὶ καταγωγὴ καὶ πύλη σωτηρίας, 

 ἀρχηγὲ τῆς ἄνωθεν ἀναπλάσεως, 

 χορηγὲ τῆς ἐκεῖθεν ἀντιλήψεως· 

 ὦ χαῖρε, νουθετοῦσα τοὺς ἀσυνέτους, 

 ὡς ἀναγεννήσασα τοὺς κακοσπόρους· 

 235  ὦ χαῖρε, καὶ γὰρ τῶν φρενῶν κτείνεις φθόρον,  

 ἐπεὶ γεωργὸν πᾶσιν ἁγνείας κύεις· 

 ὦ χαῖρε, παστὰς ἀσπόρου νυμφεύσεως· 

 ὦ χαῖρε, πιστοὺς κυρίῳ συνδήσασα· 

 ὦ χαῖρε, καλὴ παρθένων κουροτρόφε 

 240  καὶ τῶν καθαρῶν πνευμάτων νυμφοστόλε· 

 ὦ χαῖρε, νύμφη γαμικῶν ἔργων δίχα». 

 

 

_______ 

224 Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων i. m. E    225 σοὶ I    226 κατεσκεύακέ EL: κατεσκεύασέ 

et supra κατεσκεύακέ I    σε deest Ib    235 τὸν I    κτείνης E: κτείνας I    φθ… (desunt 

quattuor litterae) Ib    238 πιστοῖς E    239 κουροτρόφε παρθένων I    241 δί… (desunt 

duae litterae) Ib 

_______ 

240 Sal. 7.23 πνευμάτων νοερῶν καθαρῶν λεπτοτάτων: Eus. Dem. Ev. IV.1 (PG 22, 

252B) ἄυλά τε καὶ πάντη καθαρὰ πνεύματα 

 

 

Μετάφραση 

 

 Τείχος εσύ πανύμνητη και των παρθένων 

 225  και αυτών που καταφεύγουν σ’ εσένα, κόρη· 

 διότι ο Θεός για χάρη μας όμορφα σε κατασκεύασε, 

 ο μοναδικός δημιουργός του ουρανού και της γης, 

 αφού εισήλθε στη μήτρα σου και θέλει όλοι να ανυμνούν: 

 «ω χαίρε, αγία, καθώς εσύ είσαι το σύμβολο της αγνότητας 

 230  και προέλευση και πύλη της σωτηρίας· 

 πρωταίτια της αναδημιουργίας των θεϊκών πραγμάτων, 

 χορηγέ της ανταπόκρισης από εκείνον τον κόσμο (τον ουρανό)·  

 ω χαίρε, εσύ που νουθετείς όσους δεν έχουν σύνεση, 

 διότι εσύ αναγέννησες αυτούς που γεννήθηκαν από το κακό (την πτώση)· 

 235  ω χαίρε, διότι και του μυαλού μας σκοτώνεις τον φθοροποιό, 

 επειδή κυοφορείς για όλους τον γεωργό της αγνότητας· 

 ω χαίρε, νυφική κάμαρα γάμου άνευ σποράς·  

 ω χαίρε, εσύ που συνέδεσες τους πιστούς με τον Κύριο· 

 ω χαίρε, όμορφα που ανατρέφεις  τις παρθένες κοπέλες 

 240  κι εσύ που στολίζεις με νυφική στολή τα αγνά πνεύματα· 

 ω χαίρε, νύφη δίχως πράξεις γάμου». 



[62] 

 

 Ὕμνος νικᾶται πᾶς τις ἁμίλλῃ τρέχων 

 πρὸς τὴν ἀγαθότητα τὴν σὴν τὴν χύδην 

 κἂν γὰρ ἰσαρίθμους τὶς ᾠδὰς προσφέρει, 

 245  σοὶ, παμβασιλεῦ, τί φράσει κατ’ ἀξίαν 

 ὧν αὐτὸς ἐβράβευσας ἐξ εὐσπλαγχνίας 

 τοῖς ἐκθύμως ψάλλουσιν· Ἀλληλούϊα. 

 

 

 

_______ 

242 Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται i. m. E    τρόχων Ib    243 ἀγαθότιτα I    244 τοσαρίθμους E    

προσφέροι LP: προσφ… (desunt quattuor litterae) Ib    245 τῷ παμβασιλεῖ EL    

φράσοι I    246 ἐβράβευσεν L    εὐσπλαχνίας I    247 ἐκθύμος I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάφραση 

 

 Κάθε ύμνος νικιέται που τρέχει να ανταγωνιστεί 

 την χωρίς όρια αγαθότητά σου,  

 διότι ακόμη κι αν κάποιος προσφέρει ισάριθμες ωδές 

 245  σ’ εσένα, Βασιλέα των πάντων, τι θα εκφράσει σε αντάξια 

 σ’ αυτά που εσύ ο ίδιος μας αντάμειψες από ευσπλαχνία 

 σε όσους με όλη την ψυχή τους ψάλλουν: Αλληλούια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[63] 

 

 Φωτὸς θεϊκοῦ λυχνίαν τοῖς ἐν σκότει 

 τὴν ἁγίαν δέδορκεν ἡ γῆ Παρθένον· 

 250  τὸ πῦρ γὰρ ἀνάπτουσα τῆς ἀϋλίας  

 πρὸς φῶς ὁδηγεῖ νοῦ μὲν αὐγάζον σκότος, 

 οὕτω δὲ τιμᾶν πεῖθον αὐτῆς τὸν τόκον· 

 «ὦ χαῖρε, παστὰς τοῦ νοητοῦ φωσφόρου· 

 ὦ χαῖρε, λαμπτὴρ τοῦ φθορᾶς ἄτερ φάους, 

 255  ὡς ἀστραπὴ μὲν τὰς ψυχὰς αὐγάσασα, 

 ἐχθρὸν δὲ βροντὴ πάντα καταπλήξασα· 

 φωτισμὸν ἀνίσχουσα τῆς εὐσπλαγχνίας, 

 ποταμὸν ἐκβλύζουσα τῆς ἀφθαρσίας, 

 δεικνῦσα τὸν πρὶν τῆς κολυμβήθρας τύπον, 

 260  τὸν δεινὸν ἐκτρίβουσα τῆς πλάνης ῥύπον· 

 ὦ χαῖρε, λουτὴρ ἐκπλύνων τὰ κρύφια· 

 ὦ χαῖρε, κρατὴρ μιγνὺς ἀγαλλίασιν, 

 ὀσμή τε Χριστοῦ τῆς φίλης εὐωδίας, 

 ζωῆς δὲ σεμνὴ μυστικῆς εὐωχία· 

 265  ὦ χαῖρε, νύμφη γαμικῶν ἔργων δίχα». 

_______ 
248 Φωτοδόχον λαμπάδα i. m. E    σκότ… (desunt duae litterae) Ib    250 γὰρ om. P    251 

νοῦν P    αὐγάζων EI    253 φωσφό… (desunt tres litterae) Ib    254 λαμπὰς τῆς E    255 

αὐγάζουσα E    256 πᾶσα E    καταπλήξασασα (sic) P    257 εὐσπλαχνίας I    258 ἐκβλύζασα 

E    259 κολυμφή… (desunt quattuor litterae) Ib    τύπον deest Ib    262 δεικνὺς IIbP    264 

μυστηκῆς I 

_______ 
248 Ex. 25.30-37: Mat. 5.15 ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ: cf. Mar. 4.21; 

Luc. 8.16; 11.33: Jos. Can. Acath. Od. 4 Trop. 1 χαῖρε, λυχνία    253 Ger. I In Ingr. (PG 98, 

305C) παστὰς τοῦ νοητοῦ νυμφίου: Ps. 18.6 καὶ αὐτὸς ὡς νυμφίος ἐκπορευόμενος ἐκ παστοῦ 

αὐτοῦ: Jos. Can. Acath. Od. 6 Trop. 1 Παστὰς τοῦ Λόγου 

 

Μετάφραση 

 

 Σαν λυχνάρι φωτός θεϊκού για όσους είναι στο σκοτάδι 

 βλέπει καθαρά η οικουμένη την αγία Παρθένο·  

 250  διότι το πυρ ανάβοντας το άυλο 

 οδηγεί προς του νου το φως που ακτινοβολεί στο σκοτάδι,  

 κι έτσι πείθει να τιμούν τον Υιό της· 

 «ω χαίρε, νυφική κάμαρα του ήλιου που φέρνει το νοητό φως· 

 ω χαίρε, λαμπάδα του αφθόρου φωτός, 

 255  εσύ που σαν αστραπή μεν ακτινοβόλησες τις ψυχές, 

 και σαν βροντή κάθε εχθρό τρομοκράτησες·   

 εσύ που ανατέλλεις το φως της ευσπλαχνίας, 

 εσύ που πηγάζεις τον ποταμό της αφθαρσίας, 

 φανερώνοντας τον συμβολισμό πριν από την κολυμβήθρα, 

 260 εσύ που καθαρίζεις τον φοβερό ρύπο της πλάνης· 

 ω χαίρε, λουτρό που πλένεις και καθαρίζεις τα άδηλα· 

 ω χαίρε, φιάλη που αναμειγνύεις την αγαλλίαση 

 και άρωμα της αγαπημένης ευωδίας του Χριστού 

 και άγιο συμπόσιο της μυστικής ζωής· 

 265  ω χαίρε, νύφη δίχως πράξεις γάμου». 



[64] 

 

 Χάριν παλαιῶν παρέχων ὀφλημάτων 
 ὁ τῶν ἁπάντων δεσπότης εὐεργέτης, 

 αὐτὸς πρὸς ἡμᾶς ἦλθε τοὺς ἀπωσμένους· 

 σχίσας δὲ τὸν κώδικα τῶν δανεισμάτων 

 270  ἤκουσεν εὐθὺς παρὰ τῶν ἐλευθέρων  

 ὡς δεσπότης εὔσπλαγχνος· Ἀλληλούϊα. 

 

 

 

_______ 

266 Χάριν δοῦναι θελήσας i. m. E    ὀφθημάτων I    269 σχίσας σὺ δὲ contra metrum 

P    τῶν κόνδυκα Ib    δανισμάτων I    271 εὔσπλαχνος I 

_______ 

270-271 Ioann. D. Enc. (PG 96, 704C) τὸν ἁμαρτίας ἐλεύθερον, ἀνέλαβες, δέσποτα, 

διὰ τὰ σπλάγχνα ἐλέους  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάφραση 

 

 Παρέχοντας χάρη απ’ τα παλαιά τα χρέη  

 ο Θεός ο κυβερνήτης, ο ευεργέτης όλων 

 ήλθε ο ίδιος προς εμάς τους εκδιωγμένους· 

 και καθώς έσκισε το χειρόγραφο με τα χρέη μας,   

 270  άκουσε ευθύς αμέσως από τους ελεύθερους 

 ως Θεός ευσπλαχνικός: Αλληλούια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[65] 

 

 Ψάλλοντες ὃν δέδωκας ἀνθρώποις τόκον, 

 ὡς ἔμψυχον ναόν σε τιμῶμεν μόνην· 

 ἐν γαστρὶ γὰρ ᾤκησε τῇ σῇ, Παρθένε, 

 275  ὁ χειρὶ τὰ ξύμπαντα κατέχων Λόγος, 

 πάντας δὲ καθήγνισε διδάξας λέγειν· 

 «ἡ καταγωγὴ τοῦ Θεοῦ, χαίροις, κόρη· 

 ναὶ χαῖρε, μείζων καθάπαξ τῶν ἁγίων, 

 κιβωτὲ χρυσωθεῖσα Θείῳ Πνεύματι, 

 280  θησαυρὲ τοῦ ζῆν κρειττόνως ἀδάπανε, 

 βασιλέων κόσμησις εὐσεβεστάτων, 

 θυηπόλων καύχησις εὐλαβεστάτων· 

 ὦ στεῤῥὲ πύργε, χαῖρε, τῆς ἐκκλησίας 

 καὶ χαράκωμα τῆς κάτω κραταρχίας· 

 285  ὦ χαῖρε, δι’ ἧς καὶ τὰ νικητήρια 

 καὶ δυσμενεῖς πίπτουσι καθαιρούμενοι· 

 ὦ χαῖρε, τοὐμοῦ δυσπαθοῦς ἄκος φάους, 

 ψυχῆς δὲ θερμὴ τῆς ἐμῆς προστασία· 

 ὦ χαῖρε, νύμφη γαμικῶν ἔργων δίχα». 

 

 

 

_______ 

272 Ψάλλοντές σου τὸν τόκον i. m. E    275 σύμπαντα E: σύμπαντα et supra 

ξύμπαντα Ib    277 χαῖρε L    278 πάντων βελτίων EL    280 ἀδάπα… (desunt duae 

litterae) Ib    281 βασιλέως Ib    κόσμισις I    283 στερὲ E    ὦ χαῖρε στεῤῥὲ πύργε I    

284 καταρχίας I    286 καθορούμενοι et supra καθαιρούμενοι I    288 δὲ om. P 

_______ 

275 Ioann. 1.1, 14     

 

 

Μετάφραση 

 

 Ψάλλοντας αυτόν τον Υιό που προσέφερες στους ανθρώπους,  

 σαν έμψυχο ναό τιμούμε εσένα μόνο· 

 διότι στην κοιλία τη δική σου κατοίκησε, Παρθένε, 

 275  ο ίδιος ο Λόγος που με το χέρι του κρατά τα σύμπαντα 

 και όλους τους αγίασε διδάσκοντας να λένε: 

 «χαίρε, παρθένε εσύ που είσαι το κατάλυμα του Θεού· 

 ναι χαίρε, εσύ που είσαι διά παντός ανώτερη από τους αγίους, 

 κιβωτέ που χρυσώθηκες από το Θείο Πνεύμα, 

 280  ανεξάντλητε θησαυρέ της αληθινής ζωής, 

 στολισμέ ευσεβέστατων βασιλέων, 

 καύχημα ευλαβέστατων ιερέων· 

 ω χαίρε, ισχυρέ πύργε της Εκκλησίας 

 και οχύρωμα της γήινης αυτοκρατορίας· 

 285  ω χαίρε, εσύ μέσω της οποίας (ανεγείρονται) και τα βραβεία νίκης 

 και εχθροί πέφτουν κάτω σκοτωμένοι· 

 ω χαίρε, θεραπεία του ευαίσθητου στην πάθηση φωτός των ματιών μου 

 και θερμή προστασία της ψυχής μου· 

 ω χαίρε, νύφη δίχως πράξεις γάμου». 



[66] 

 

 290  Ὦ μῆτερ, ἡ τεκοῦσα σεμνὴ Παρθένος 

 τὸν τῶν ἁγίων ἁγιώτατον Λόγον, 

 τὴν νῦν παρ’ ἡμῶν προσφορὰν δεδεγμένη, 

 ἅπαντας ἡμᾶς συμφορᾶς πάσης ῥύου 

 καὶ τῆς ἐκεῖσε τοῦ πυρὸς τιμωρίας 

 295  τοὺς τῷ Θεῷ βοῶντας· Ἀλληλούϊα. 

 

 

 

_______ 

290 Ὦ πανύμνητε μήτηρ (leg. μῆτερ) i. m. E    … (desunt duae litterae) ερ Ib    291 

ἁγιώτατων I    295 εὐσεβῶς E: ἐκ ψυχῆς Ib  

_______ 

294 Phot. Bibl. (PG 103, 805A) τῆς διὰ πυρὸς τιμωρίας οὐκ ἀπολυόμενος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάφραση 

 

 290  Ω μητέρα, η αγία Παρθένος που γέννησες   

 από κάθε άγιο τον αγιότατο Λόγο, 

 αφού δεχθείς από εμάς την τωρινή προσφορά, 

 σώσε όλους εμάς από κάθε συμφορά 

 και από την τιμωρία της φωτιάς στον άλλο κόσμο 

 295  εμάς που ψάλλουμε στον Θεό: Αλληλούια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[67] 

 

3. Σχόλια 

 

 Προοίμιο 
 

Στ. 3 ὡς δοῦλος πλέκω: Το ρήμα «ἀναγράφω» που υπάρχει στο πρωτότυπο 

κείμενο του Ακαθίστου προκαλεί δυσχέρειες στη μετάφραση. Κυριολεκτικά σημαίνει 

εγχαράσσω συνθήκες, νόμους και δημόσιες πράξεις πάνω σε πλάκα που είναι 

τοποθετημένη σε δημόσια θέση
196

 και θυμίζει τις επί στηλών αναγραφές ψηφισμάτων 

κατά τους κλασικούς χρόνους.
197

 Η προσωποποιημένη Πόλη αναγράφει όχι μέσω 

ευχαριστηρίου ψηφίσματος, αλλά μέσω ύμνου προς τη Θεοτόκο.
198

 Ο ποιητής λοιπόν 

του Ακαθίστου επιθυμεί με αυτό το ρήμα να αποδώσει είτε τη σημασία «αναφέρω»
199

 

είτε «αφιερώνω»
200

 ή «αποδίδω τη νίκη» (όπου σ’ αυτή την περίπτωση το πιο δόκιμο 

ρήμα θα ήταν το «ἀνατίθημι») είτε τη σημασία «προσφέρω ευχαριστήρια εγκώμια», 

που θα μπορούσε να αποδοθεί πιο δόκιμα με το ρήμα «ἀναμέλπω».
201

 Εάν ο ποιητής 

με το ρήμα «ἀναγράφω» εννοεί «σχεδιάζω/συνθέτω ύμνο»,
202

 άποψη όχι από όλους 

αποδεκτή,
203

 εντούτοις σ’ αυτή την περίπτωση Φιλής έχει ερμηνεύσει σωστά το 

νόημα του ρήματος «ἀναγράφω» με το ρήμα «πλέκω» που χρησιμοποιεί. 

Επιπροσθέτως η γραφή «ὡς δοῦλος» αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η γραφή που 

υπήρχε στο πρότυπο του Φιλή να ήταν «ὡς λυτρωθεὶς ἐκ τῶν δεινῶν … ἀναγράφω 

σοι ὁ δοῦλος σου, Θεοτόκε».
204

 Η γραφή «δοῦλος» εμφανίζεται και σε μεταγενέστερα 

της εποχής του Φιλή χειρόγραφα, όπως στο χειρόγραφο Garrett 13 (φ. 1v) της 

Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης του Princeton (αρχές 17ου αι.), και «σημαίνει ότι η 

δημιουργία του χειρογράφου συνδέεται με κάποιο προσωπικό γεγονός σωτηρίας από 

σοβαρό κίνδυνο που διέτρεξε είτε ο γραφέας είτε ο παραλήπτης του».
205

  

 

Στ. 4 ῥυσθείς […] κακῶν: Ο Φιλής μεταχειρίζεται τις συνώνυμες λέξεις ῥυσθείς, 

κακῶν, για να αντικαταστήσει στη μετάφρασή του τις αντίστοιχες του πρωτοτύπου 

λυτρωθεῖσα, δεινῶν. Η χρήση της μετοχής ῥυσθείς που είναι αρσενικού γένους στη 

θέση της μετοχής θηλυκού γένους λυτρωθεῖσα, που υπάρχει στο πρωτότυπο κείμενο 

του Ακαθίστου, ίσως σχετίζεται με το πιθανό πρότυπο που είχε υπ’ όψιν του ο Φιλής: 

«ὡς λυτρωθεὶς ἐκ τῶν δεινῶν … ἀναγράφω σοι ὁ δοῦλος σου, Θεοτόκε».
206

 

Σημειώνεται πως η προαναφερθείσα εντός των εισαγωγικών γραφή απαντά στη 

μεταγενέστερη παράφραση του Μελετίου Καλλονά κατά το 1613.
207
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Στ. 5 αὐχοῦσα: Μόνο ο κώδικας Atheniensis EBE 826 παραδίδει την όμοια με το 

πρωτότυπο κείμενο του Ακαθίστου λέξη ἔχουσα αντί της λέξης αὐχοῦσα. Η όγδοη 

όμως συλλαβή του ιαμβικού τριμέτρου πρέπει να είναι μακρά, κάτι που καλύπτεται 

εν προκειμένω από τη δίφθογγο «αὐ» και όχι από το φωνήεν «ἔ». Παρ’ όλα αυτά η 

λέξη αὐχοῦσα δεν αποδίδει απολύτως σωστά το νόημα του πρωτότυπου κειμένου. 

 

Στ. 6-7 πολυτρόπων […] ῥύου / βοῶ […] νύμφη πλὴν γάμου: Εδώ ο Φιλής 

μετέρχεται τις συνώνυμες λέξεις πολυτρόπων, ῥύου, βοῶ στη θέση των αντίστοιχων 

παντοίων, ἐλευθέρωσον, κράζω του πρωτοτύπου. Ενώ στη θέση της αντονομασίας
208

 

νύμφη ἀνύμφευτε αξιοποιείται η φράση νύμφη πλὴν γάμου. Ο στίχος «ἵνα βοῶ σοί· 

Χαῖρε, νύμφη πλὴν γάμου» απουσιάζει εντελώς από τους κώδικες EP, αλλά τον 

παραδίδουν οι AIIbL. 

 

 Οίκος Α 

 

Στ. 8 Ἄνωθεν ἐλθὼν ἄγγελος: Το επίρρημα οὐρανόθεν του πρωτοτύπου 

αποδίδεται με το επίρρημα Ἄνωθεν, το δε ρήμα ἐπέμφθη με τη μετοχή ἐλθών. Ακόμη 

ο Φιλής ξεκινά τον στίχο με τη λέξη Ἄνωθεν και όχι με τη λέξη Ἄγγελος, όπως 

συμβαίνει στο πρωτότυπο, κι αυτό για μετρικούς λόγους. 

 

Στ. 9 φησὶ τῇ Θεοῦ λοχευτρίᾳ: Χρησιμοποιείται το ρήμα φησὶ αντί για το 

απαρέμφατο εἰπεῖν του πρωτοτύπου, ενώ τη λέξη «θεοτόκῳ» του πρωτοτύπου 

αποδίδει η περίφραση «Θεοῦ λοχευτρίᾳ». 

 

Στ. 10 μὴ σεσωματωμένῃ: Και πάλι μία λέξη του πρωτοτύπου, εν προκειμένω η 

λέξη «ἀσωμάτῳ», αποδίδεται περιφραστικά ως «μὴ σεσωματωμένῃ».  

 

Στ. 11 σε τὸν Λόγον βλέπων: Η λέξη «κύριε» του πρωτοτύπου μεταφράζεται «σε 

τὸν Λόγον». Ο όρος Λόγος είναι δανεισμένος από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον 

(Ιωάνν. α΄ 1, 14), όπως θα συμβεί και παρακάτω στους στίχους 82 και 275. Ενώ στη 

θέση της μετοχής θεωρῶν ο Φιλής αξιοποιεί τη συνώνυμη μετοχή βλέπων.  

 

Στ. 12 ἐκστατικῶς ἵστατο […] τάδε: Σ’ αυτόν το στίχο ο Φιλής μετατρέπει το 

ρήμα ἐξίστατο, που υπάρχει στο πρωτότυπο κείμενο του Ακαθίστου, στο επίρρημα 

ἐκστατικῶς. Από την άλλη μεριά οι κώδικες EP παραδίδουν τη γραφή ταῦτα, ενώ οι 

AIIbL τη γραφή τάδε, η οποία και προτιμήθηκε. Την τελευταία είχε υποστηρίξει και ο 

Miller, ενώ είχε υπ’ όψιν του μόνο τους κώδικες EP. Η γραφή τάδε σχετίζεται 

καλύτερα με το πρωτότυπο κείμενο του Ακαθίστου, όπου η γραφή είναι τοιαῦτα 

(τέτοια) και όχι ταῦτα (αυτά). Κι αυτό διότι δεν γίνεται λόγος στο Ευαγγέλιο ότι αυτά 

τα λόγια τα είπε ο άγγελος προς τη Θεοτόκο, αλλά ο ποιητής αναλύει το «Χαῖρε» του 

αγγέλου και θεωρεί πως εννοούνται σ’ αυτό όλα όσα αναφέρει στη συνέχεια.
209

 

 

Στ. 13-14 τὸ φῶς βλύσεις / τὸ πῦρ σβέσεις: Τα ρήματα «ἐκλάμψει» και 

«ἐκλείψει» του πρωτότυπου κειμένου του Ακαθίστου μεταφράζονται περιφραστικά 

με τις φράσεις «τὸ φῶς βλύσεις» και «τὸ πῦρ σβέσεις» αντιστοίχως. Τα δε υπόλοιπα 

γλωσσικά συμφραζόμενα αλλάζουν και γίνεται μετατροπή του γ΄ ενικού ρηματικού 

προσώπου στο β΄ ενικό.  
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Στ. 15 ἐξανίσταται: Εδώ κάποιες εκδόσεις του πρωτοτύπου δίνουν ως 

προσδιορισμό της Θεοτόκου τον όρο ἀνάστασις,
210

 ενώ άλλες τον όρο ἀνάκλησις.
211

 

Η μετάφραση του Φιλή με το ρήμα ἐξανίσταται, τοποθετημένο φυσικά μέσα σε άλλα 

γλωσσικά συμφραζόμενα, είναι πιο κοντά στην πρώτη εκδοχή, η οποία ταιριάζει και 

καλύτερα αφού καθιστά σαφέστερη την αντίθεση με τη μετοχή πεσόντος του 

πρωτοτύπου.
212

 Ωστόσο και ο όρος ἀνάκλησις δεν μπορεί να θεωρηθεί λανθασμένος, 

δεδομένου ότι ο Αδάμ ανακαλείται, καθώς έχει απομακρυνθεί από τον Θεό λόγω της 

πτώσης.
213

 

 

Στ. 16 ἡ σύνοικος: Σ’ αυτόν το στίχο παραλείπεται το χαῖρε και η Εὔα 

μεταφράζεται με την αντονομασία ἡ σύνοικος. 

 

Στ. 17-18: Στη μετάφραση του Φιλή παραλείπεται και από τους δύο αυτούς 

στίχους το χαῖρε. 

  

Στ. 20 φέρουσα τὸν φέροντα χειρὶ τὴν κτίσιν: Ο Φιλής σ’ αυτό το σημείο 

παραλείπει αφενός το χαῖρε και αφετέρου κάνει μια ερμηνευτική μετάφραση στην 

πρόταση του πρωτοτύπου «χαῖρε, ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζοντα πάντα». 

 

Στ. 21 ἀστὴρ νοητὲ δεικνύων: Κατ’ αρχάς παραλείπεται το χαῖρε στη 

μετάφραση του Φιλή. Αντί της φράσης νοῦ τε που παραδίδουν οι κώδικες EP, ο 

Miller είχε εικάσει τη λέξη νεουργέ, ενώ ο Παπαγιάννης είχε προτείνει τη διόρθωση 

με τη λέξη νοητέ, η οποία επιβεβαιώνεται από τους κώδικες AIIbL. Στο πρωτότυπο 

κείμενο ο όρος ἀστὴρ δεν συνοδεύεται από κάποιον προσδιορισμό. Η δε μετοχή 

ἐμφαίνων του πρωτοτύπου μεταφράζεται με τη συνώνυμή της δεικνύων. 

 

Στ. 22: Παραλείπεται το χαῖρε στη μετάφραση του Φιλή. 

 

Στ. 23 σὺ νεουργεῖς τὴν φύσιν: Τα γλωσσικά συμφραζόμενα του πρωτοτύπου 

αλλάζουν και γίνεται μετατροπή του γ΄ ενικού ρηματικού προσώπου στο β΄ ενικό, 

ενώ το ουσιαστικό κτίσις μεταφράζεται σε φύσιν.  

 

Στ. 24 προσκυνεῖ τὸν δεσπότην: Παραλείπεται το χαῖρε στη μετάφραση, ενώ η 

σύνταξη του πρωτοτύπου από παθητική μετατρέπεται σε ενεργητική. Εδώ ο Φιλής 

επιλέγει τη γραφή προσκυνεῖ, η οποία συμφωνεί με ορισμένες εκδόσεις του 

πρωτοτύπου που υποστηρίζουν τη γραφή προσυνεῖται,
214

 ενώ άλλες τη γραφή 

βρεφουργεῖται.
215

 Εν προκειμένω η επιλογή ανάμεσα σε κάποια από τις δύο γραφές 

επαφίεται στην κρίση του εκδότη.
216

 Τέλος, ο πλάστης ή κτίστης, αναλόγως την 

εκάστοτε πρωτότυπη έκδοση, μεταφράζεται με τον όρο δεσπότην.  
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Στ. 25 νύμφη γαμικῶν ἔργων δίχα: Η αντονομασία
217

 νύμφη ἀνύμφευτε 

μεταφράζεται με τη φράση νύμφη γαμικῶν ἔργων δίχα. 

 

 Οίκος Β 

 

Στ. 26 βρύουσα: Η μετοχή βλέπουσα του πρωτοτύπου αποδίδεται με τη μετοχή 

βρύουσα. 

 

Στ. 28 τὸ παράδοξον ὧν ἔφης μηνυμάτων: Σ’ αυτόν το στίχο ο Φιλής ερμηνεύει 

τη φράση «τὸ παράδοξόν σου τῆς φωνῆς» με τη φράση «τὸ παράδοξον ὧν ἔφης 

μηνυμάτων», απλοποιώντας έτσι το νόημα. 

 

Στ. 29 ἐστί μου τῇ καρδίᾳ»: Η φράση του πρωτοτύπου «... μου τῇ ψυχῇ 

φαίνεται» μεταφράζεται με τη φράση «ἐστί μου τῇ καρδίᾳ». 

 

Στ. 31 προκατήγγειλας: Κάποιες εκδόσεις του πρωτοτύπου υιοθετούν τη γραφή 

«πῶς λέγεις»,
218

 ενώ άλλες τη γραφή «προλέγεις».
219

 Η μετάφραση του Φιλή 

συμφωνεί με τη δεύτερη περίπτωση, αφού χρησιμοποιεί το ρήμα «προκατήγγειλας». 

 

 Οίκος Γ 

 

Στ. 32 Γνῶναι θέλουσα γνῶσιν οὐκ ἐγνωσμένην: Παρ’ ότι ο Φιλής ξεκινά τον 

στίχο με τον όρο γνῶναι και όχι με τον όρο γνῶσιν, όπως συμβαίνει στο πρωτότυπο, 

ωστόσο και πάλι δεν τηρείται το μέτρο, καθώς η δεύτερη συλλαβή «-ναι» εν 

προκειμένω λογαριάζεται βραχύχρονη και όχι μακρόχρονη, όπως απαιτεί το μέτρο. 

Αλλά και με τη λέξη γνῶσιν να ξεκινούσε τον στίχο και πάλι δεν θα τηρούνταν το 

μέτρο, αφού έπεται η λέξη θέλουσα. Το δε επίθετο ἄγνωστον του πρωτοτύπου 

αποδίδεται περιφραστικά ως «οὐκ ἐγνωσμένην».  

 

Στ. 33 Μαριὰμ […] τῷ πρωταγγέλῳ: Η λέξη παρθένος μεταφράζεται ως 

Μαριάμ, ενώ ο τύπος λειτουργοῦντα ερμηνεύεται με τον τύπο πρωταγγέλῳ. Τους 

ταξιάρχες Γαβριήλ και Μιχαήλ τα Μηναία και μετά απ’ αυτά οι επιγραμματοποιοί και 

ποιητές, όπως ο Μανουήλ Φιλής, ονομάζουν και πρωταγγέλους ή αγγελιάρχους, ως 

των όλων αγγέλων τους πρώτους.
220

 Τον όρο πρωταγγέλῳ ο Φιλής χρησιμοποιεί και 

στο ποίημά του «Ἐπιτάφιοι ἐπὶ θανόντι παιδὶ τοῦ Ἀτζύμου κυροῦ Θεοδώρου».
221

 

 

Στ. 34 ἀσπόρων […] γόνον: Οι λέξεις ἁγνῶν και υἱὸν που υπάρχουν στο 

πρωτότυπο μεταφράζονται με τις λέξεις ἀσπόρων και γόνον αντίστοιχα. Ο 

Παπαγιάννης εικάζει ότι το πρότυπο του Φιλή ίσως έδινε την παρήχηση λαγόνων 

ἀγόνων, την οποία αυτός δεν μπόρεσε αυτός να διατηρήσει αυτούσια στη 
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μετάφραση.
222

 Ωστόσο, η άποψη αυτή δεν είναι σωστή εξ επόψεως λογικής και 

θεολογικής.
223

 

 

Στ. 35 οἷόν τε […] πῶς ἐστι: Η φράση «πῶς ἐστι […] δυνατόν» μεταφράζεται με 

το «οἷόν τε […] πῶς ἐστι». 

 

Στ. 36 αἰδοῖ καὶ τρόμῳ: Τη φράση αυτή χρησιμοποιεί ο Φιλής και στο 

εκδεδομένο από τον Miller ποίημά του «Εἰς τὸν ἐπιτάφιον»,
224

 το οποίο επανεξέδωσε 

συμπληρωμένο ο Martini με τον τίτλο «Εἰς τὸν ἐπιτάφιον ἀπὸ τοῦ Τετραγωνίτου».
225

  

 

Στ. 37 μυστικῆς μύστις ξένη: Το επίθετο ἀπορρήτου μεταφράζεται με το 

συνώνυμο μυστικῆς. Επιπλέον ο Φιλής μετέρχεται και τον προσδιορισμό ξένη που δεν 

υπάρχει στο πρωτότυπο, για να προσδιορίσει τον χαρακτηρισμό της Παναγίας ως 

μύστιδος. Παρακάτω τη λέξη αυτή αξιοποιεί ο ποιητής αρκετά συχνά ως ερμηνευτική 

προσθήκη μέσα στη μετάφρασή του με τη σημασία «παράδοξος» (στ. 58, 51, 77, 84, 

102, 128, 182, 204), επιδιώκοντας να ερμηνεύσει κάθε φορά τα ανεξήγητα και 

θαυμαστά έργα του Θεού. Εξαιρείται η χρήση της λέξης «ξένον» στον στίχο 170 

(Ξένον τόκον) της μετάφρασης του Φιλή, καθώς εν προκειμένω προέρχεται απευθείας 

από το πρωτότυπο.  

 

Στ. 38 σιγῆς ἐνδεῶν πίστις μόνη: Ο Φιλής επιλέγει στη μετάφρασή του τον τύπο 

σιγής αντί σιγῇ που υιοθετούν αρκετές εκδόσεις.
226

 Ο τύπος αυτός έχει προκαλέσει 

πολλές συζητήσεις. Είναι η Θεοτόκος η πίστη αυτών που προσεύχονται με σιγή (σιγῇ 

δεομένων πίστις) ή η πίστη των πραγμάτων που έχουν ανάγκη σιγής, δηλαδή η 

προσωποποίηση της πίστης σε θαυμαστά πράγματα που προσεγγίζονται όχι με τη 

λογική αλλά με ταπείνωση και σιγή (σιγῆς δεομένων πίστις); Οι απόψεις των 

μελετητών σ’ αυτό το σημείο διίστανται.
227

 Από την άλλη πλευρά η μετοχή δεομένων 

του πρωτοτύπου, η οποία δηλώνει είτε αυτούς που έχουν ανάγκη είτε αυτούς που 

προσεύχονται, ερμηνεύεται από τον Φιλή με το επίθετο ἐνδεῶν και σημαίνει αυτούς 

που έχουν ανάγκη ενός πράγματος, γι’ αυτό και συνηγορεί ο ποιητής υπέρ της γραφής 

σιγῆς. Ο Δετοράκης βέβαια εικάζει ότι η λέξη ἐνδεῶν που χρησιμοποιεί ο Φιλής ίσως 

και να δηλώνει τους πτωχούς, τους ταπεινούς.
228

 Όμως σ’ αυτό το ενδεχόμενο το 

νόημα θα ήταν ότι η Θεοτόκος είναι η πίστη της σιγής των πτωχών, κάτι που δεν 

συνάδει και τόσο με τις ερμηνευτικές προοπτικές του πρωτότυπου κειμένου, εκτός κι 

αν το πρότυπο που είχε υπ’ όψιν του ο Φιλής του έδινε αυτή τη δυνατότητα. Τέλος, η 

λέξη πίστις συνοδεύεται από τον προσδιορισμό μόνη, ο οποίος απουσιάζει από το 

πρωτότυπο.  
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Στ. 39 Ἰησοῦ: Παραλείπεται το χαῖρε στη μετάφραση. Εδώ άλλες εκδόσεις 

εισηγούνται τη γραφή Χριστοῦ
229

 και άλλες τη γραφή αὐτοῦ.
230

 Η μετάφραση του 

Φιλή με τον τύπο Ἰησοῦ βρίσκεται πιο κοντά στην πρώτη εκδοχή και οφείλεται 

προφανώς σε μετρικούς λόγους.  

 

Στ. 40 κατ’ αὐτὸν […] τὸ βέλτιον: Κατά τη μετάφραση παραλείπεται το χαῖρε, 

ενώ φράση του πρωτοτύπου «αὐτοῦ τὸ κεφάλαιον» μεταφράζεται με τη φράση «κατ’ 

αὐτὸν […] τὸ βέλτιον». 

 

Στ. 41 πορθμεύουσα τοὺς βροτοὺς ἄνω: Παραλείπεται το χαῖρε στη μετάφραση. 

Η μετοχή μετάγουσα μεταφράζεται με τη συνώνυμη πορθμεύουσα. Επίσης, ο 

έναρθρος εμπρόθετος προσδιορισμός «τοὺς ἐκ γῆς» μεταφράζεται πιο απλά με τον 

όρο «τοὺς βροτοὺς», ενώ ο εμπρόθετος προσδιορισμός «πρὸς οὐρανόν» μονολεκτικά 

με το επίρρημα «ἄνω». 

 

Στ. 42 ἄλλη κλῖμαξ φέρουσα τὸν Θεὸν κάτω: Κατά τη μετάφραση παραλείπεται 

το χαῖρε. Το επίθετο ἐπουράνιε του πρωτοτύπου αποδίδεται ελεύθερα με το επίθετο 

/αόριστη αντωνυμία ἄλλη, ενώ το ρήμα κατέβη μεταφράζεται με την περίφραση 

«φέρουσα […] κάτω». Εδώ σημειώνεται πως στη μετάφραση του Φιλή οι στίχοι 41-

42 αποδίδονται με αντίστροφη σειρά σε σχέση με το πρωτότυπο κείμενο του 

Ακαθίστου και το λάθος αυτό οφείλεται είτε στο πρότυπο που είχε υπ’ όψιν του ο 

ποιητής είτε πιο πιθανώς στη χειρόγραφη παράδοση.
231

 Το ίδιο φαινόμενο θα 

συναντήσουμε παρακάτω στους στίχους 107-108. 

 

Στ. 43 τέρας: Παραλείπεται το χαῖρε στη μετάφραση, ενώ όρος θαῦμα αποδίδεται 

με τον συνώνυμο όρο τέρας.  

 

Στ. 44 σκόλοψ: Παραλείπεται το χαῖρε στη μετάφραση, ενώ η λέξη τραῦμα 

μεταφράζεται με τη λέξη σκόλοψ, αξιοποιώντας έτσι το σχήμα λόγου της 

συνεκδοχής
232

 αφού χρησιμοποιείται εκείνο που παράγει αντί για εκείνο που 

παράγεται από αυτό.  

 

Στ. 45 φῶς τὸ θεῖον ἀσπόρως: Κατά τη μετάφραση παραλείπεται το χαῖρε, ενώ η 

λέξη φῶς συνοδεύεται από τον προσδιορισμό θεῖον, ο οποίος απουσιάζει από το 

πρωτότυπο. Η δε ελεύθερη μετάφραση του επιρρήματος ἀρρήτως με το ἀσπόρως 

ίσως οφείλεται σε μετρικούς λόγους.
233

    

 

Στ. 46 τὸ καινὸν: Παραλείπεται το χαῖρε στη μετάφραση, ενώ «τὸ πῶς» 

αποδίδεται με «τὸ καινὸν». 

 

Στ. 48 ἀγλαΐζουσα: Η μετοχή καταυγάζουσα μεταφράζεται με τη συνώνυμή της 

ἀγλαΐζουσα. 
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 Οίκος Δ 

 

Στ. 50-51 ἦλθεν […] τῇ Παρθένῳ / ξένην σύλληψιν αὐτῆς ἐκτάδην: Το ρήμα 

«ἐπεσκίασε» που υπάρχει στο πρωτότυπο αποδίδεται ελεύθερα και περιφραστικά με 

τη φράση «ἦλθεν […] ἐκτάδην». Ο όρος «ἀπειρογάμῳ» ως χαρακτηρισμός της 

Θεοτόκου μεταφράζεται με τον συνώνυμο «Παρθένῳ», ενώ η σύλληψή της 

συνοδεύεται από τον προσδιορισμό «ξένην» που δεν υπάρχει στο πρωτότυπο.    

 

Στ. 52-53 ἔγκαρπον / ὑπέδειξεν ἀγρὸν ἐν θέρει: Τα χειρόγραφα εδώ παραδίδουν 

τις γραφές εὔκαρπον, ἔγκαρπον, ἄκαρπον και οι διάφοροι εκδότες έχουν επιλέξει κατά 

καιρούς μια εκ των τριών.
234

 Η λέξη ἔγκαρπον που μετέρχεται ο Φιλής για την κοιλία 

της Παναγίας δηλώνει αυτήν που φέρει καρπό, την καρποφόρο, την ήδη 

εγκυμονούσα. Παρ’ όλα αυτά η δύναμη του Θεού επισκίασε την Παρθένο για την 

άσπορη σύλληψη. Άρα ο όρος εὔκαρπον που δηλώνει τη δυνάμει γόνιμη μήτρα 

θεωρείται πιο σωστός.
235

 Επιπροσθέτως, στα χειρόγραφα παραδίδεται ποικιλοτρόπως 

η έκφραση ἔδειξεν, ἀνέδειξεν, ἀπέδειξεν, ὑπέδειξεν.
236

 Οι διάφοροι εκδότες έχουν 

επιλέξει μεταξύ των γραφών ἀπέδειξεν και ὑπέδειξεν.
237

 Ίσως η γραφή ὑπέδειξεν να 

θεωρείται πιο σωστή
238

 και με αυτή συμφωνεί και ο Φιλής. 

 

Στ. 54 τοῖς τὸν στάχυν τέμνουσι τῆς σωτηρίας: Σ’ αυτόν το στίχο ο Φιλής 

προσθέτει τη λέξη «στάχυν», για να ερμηνεύσει τον στίχο του πρωτοτύπου «τοῖς 

θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν». Με τη λέξη στάχυν ο Φιλής εννοεί τον Χριστό, ο οποίος 

γεννήθηκε από την καρποφόρα κοιλία της Θεοτόκου ως πνευματική τροφή 

προσφερόμενη σε όλους θέλοντας να τη θερίσουν, δηλαδή να δεχτούν τη θεία χάρη 

Του κι έτσι να καρπωθούν την παρεχόμενη ψυχική και αιώνια σωτηρία που παρέχεται 

απ’ Αυτόν.
239

 Τοιουτοτρόπως, ο Φιλής επιθυμεί να καταστήσει πιο σαφές το νόημα 

του πρωτότυπου στίχου, ο οποίος έχει ως στόχο να αναδείξει σωτηριολογική 

προοπτική της ενανθρωπήσεως του Χριστού. Η λέξη στάχυν ως συμβολισμός του 

Χριστού υπάρχει στο α΄ τροπάριο της γ΄ ωδής του Κανόνα του Ακαθίστου (Στάχυν ἡ 

βλαστήσασα τὸν θεῖον), του οποίου τα τροπάρια είναι γραμμένα από τον Ιωσήφ 

Υμνογράφο, απ’ όπου πιθανώς τη δανείζεται ο Φιλής. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι οι 

ειρμοί του προαναφερθέντος κανόνα ανήκουν στον Ιωάννη Δαμασκηνό.
240

 

 

Στ. 55 βοᾶν: Το απαρέμφατο ψάλλειν αποδίδεται με το απαρέμφατο βοᾶν. 

Παρακάτω στους στίχους 103 και 247 θα συμβεί το αντίστροφο.  

 

 Οίκος Ε 

 

Στ. 56 ἡ κόρη θεοτρόφον: Η λέξη παρθένος του πρωτοτύπου μεταφράζεται με τη 

συνώνυμή της κόρη. Στη θέση της λέξης θεοδόχον μεταχειρίζεται τη λέξη θεοτρόφον 
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και για μετρικούς λόγους
241

 αλλά και για ποιητικούς, μιμούμενος τις ποιητικές 

λέξεις
242

 που απαντούν στο πρωτότυπο κείμενο όπως κουροτρόφε (Τ 16).  

 

Στ. 57-58 ἔσπευσεν / ξένον φίλημα συνὲν: Το ρήμα ἀνέδραμε και η μετοχή 

ἐπιγνοῦν
243

/ἐπιγνὸν
244

 του πρωτοτύπου μεταφράζονται με τα συνώνυμα ἔσπευσεν και 

συνὲν αντίστοιχα. Το δε ουσιαστικό ἀσπασμὸν, που εδώ έχει περισσότερο τη σημασία 

του χαιρετισμού και λιγότερο του φιλήματος, αποδίδεται ως φίλημα και επιπλέον 

προσδιορίζεται ως ξένον.  

 

Στ. 59 ἅλμασιν ὡς ᾄσμασιν εὐθὺς ἐκρότει: Η φράση του πρωτοτύπου «ἅλμασιν 

ὡς ᾄσμασιν» συμπληρώνεται ερμηνευτικά από τον Φιλή με τη φράση «εὐθὺς 

ἐκρότει». Παρακάτω το ρήμα κροτέω (-ῶ) με τον τύπο ἐκρότουν αξιοποιείται άλλες 

τρεις φορές από τον Φιλή (στ. 84, 107, 132 ως απόδοση των ρημάτων του 

πρωτοτύπου εἶπον [Η 5], βοῆσαι [Ι 5], ἀνεβόων [Λ 5]).  

 

Στ. 60 καὶ τερφθὲν ἐψέλλιζε πρὸς τὴν Παρθένον: Το ρήμα ἔχαιρε του 

πρωτοτύπου αποδίδεται με τη μετοχή τερφθέν, το ρήμα ἐβόα με το ρήμα ἐψέλλιζε και 

ο όρος θεοτόκον αποδίδεται με την αντονομασία τὴν Παρθένον. Το ρήμα ἐψέλλιζε 

ίσως ταιριάζει ακόμη καλύτερα για ένα βρέφος. 

 

Στ. 61 φυῆς […] τῆς ζωηφόρου: Οι λέξεις βλαστοῦ και ἀμαράντου του 

πρωτοτύπου μεταφράζονται ελεύθερα ως φυῆς και ζωηφόρου αντιστοίχως.  

 

Στ. 62 κοσμοτρόφου: Εδώ άλλες εκδόσεις του πρωτοτύπου υποστηρίζουν τη 

γραφή ἀθανάτου
245

 και άλλες τη γραφή ἀκηράτου.
246

 Η απόδοση του Φιλή με τη λέξη 

κοσμοτρόφου δεν μας διαφωτίζει ως προς το δίλημμα αυτό.
247

   

 

Στ. 63 ἡ κύουσα κύριον: Παραλείπεται το χαῖρε στη μετάφραση. Επίσης, ο Φιλής 

αποδίδει τη μετοχή γεωργοῦσα του πρωτοτύπου με τη μετοχή κύουσα. Άλλοι 

ερμηνεύουν τη μετοχή γεωργοῦσα με τη σημασία αυτή που γέννησε και ανέθρεψε
248

 

και άλλοι ως αυτή που κυοφορεί.
249

 Η μετάφραση του Φιλή συμφωνεί με τη δεύτερη 

εκδοχή. Επιπλέον ο Φιλής τη λέξη φιλάνθρωπον αποδίδει με τη λέξη κύριον.  

 

Στ. 64 τίμιον: Κατά τη μετάφραση παραλείπεται το χαῖρε. Από την άλλη πλευρά 

ο Φιλής προσθέτει τη λέξη τίμιον, αναφερόμενος στον Χριστό, πιθανώς για να 

δημιουργήσει συνήχηση και ομοιοκατάληκτο με τη παραπάνω λέξη κύριον.  
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Στ. 65 μακροθυμίαν: Παραλείπεται το χαῖρε στη μετάφραση, ενώ η φράση 

«εὐφορία οἰκτιρμῶν» του πρωτοτύπου αποδίδεται μονολεκτικά ως «μακροθυμίαν».  

 

Στ. 66 φιλανθρωπίαν: Κατά τη μετάφραση παραλείπεται το χαῖρε, ενώ η φράση 

του πρωτοτύπου «εὐθυνίαν ἱλασμῶν» αποδίδεται μονολεκτικά ως «φιλανθρωπίαν». 

 

Στ. 67-68 λειμὼν τῆς τρυφῆς τῆς ἐνθέου / λιμὴν τῶν ψυχῶν τῶν ἐν ζάλῃ: Παρ’ 

ότι οι φράσεις του πρωτοτύπου «λειμῶνα τῆς τρυφῆς» και «λιμένα τῶν ψυχῶν» 

αναφέρονται στον Χριστό,
250

 εντούτοις ο Φιλής με τις φράσεις «λειμὼν τῆς τρυφῆς» 

και «λιμὴν τῶν ψυχῶν» αναφέρεται στην Παναγία. Οι φράσεις «τῆς ἐνθέου» και «τῶν 

ἐν ζάλῃ» αποτελούν ερμηνευτικές προσθήκες του Φιλή και λειτουργούν ως 

προσδιορισμοί. Ο εμπρόθετος προσδιορισμός «ἐν ζάλῃ» επιθετοποιείται μέσω του 

άρθρου τῶν κι έτσι ισοδυναμεί ως προσδιορισμός με το επίθετο ἐνθέου. 

 

Στ. 69-70 ἱκέτου θυμίαμα / κόσμου […] ἱλαστήριον: Σ’ αυτό το σημείο ο Φιλής 

μεταφράζει τις φράσεις του πρωτοτύπου «πρεσβείας θυμίαμα» και «κόσμου 

ἐξίλασμα» ως «ἱκέτου θυμίαμα» και «κόσμου ἱλαστήριον».  

 

Στ. 71 Χριστοῦ πρὸς βροτοὺς εὐστοργία: Τη χρήση των λέξεων Χριστοῦ, 

βροτοὺς, εὐστοργία υπαγορεύουν και μετρικοί λόγοι και με αυτές αποδίδονται οι 

συνώνυμες λέξεις θεοῦ, θνητοὺς και εὐδοκία του πρωτοτύπου.  

 

 Οίκος Ζ 

 

Στ. 74 ἔνδον ἀστάτων γέμων: Στο πρωτότυπο κείμενο του Ακαθίστου 

παρατηρείται σύγχυση ως προς την κατεύθυνση του επιρρήματος, καθώς γίνεται 

χρήση του ἔνδοθεν αντί του ἔνδον
251

 που μετέρχεται ο Φιλής. Σημειώνεται όμως ότι 

στο πρωτότυπο δεν ισχύει η ανάλογη σύγχυση στην περίπτωση του επιρρήματος 

οὐρανόθεν (Α 1).
252

 Από την άλλη το επίθετο ἀμφιβόλων του πρωτοτύπου αποδίδεται 

με το συνώνυμο ἀστάτων και η μετοχή ἔχων ως γέμων. 

 

Στ. 75 δεινὴν ταραχὴν εἶχεν ὁ μνήστωρ: Το ρήμα ἐταράχθη του πρωτοτύπου 

αποδίδεται περιφραστικά ως «ταραχὴν εἶχεν» και συνοδεύεται και από τον 

προσδιορισμό δεινήν. Ο δε Ἰωσὴφ μεταφράζεται με την αντονομασία ὁ μνήστωρ, 

δηλαδή μνηστήρας,
253

 σημασία που αποκτά η λέξη αυτή κατά τα μεσαιωνικά χρόνια, 

καθότι κατά την αρχαιότητα η σημασία της ήταν αυτός που σκέφτεται για κάποιον ή 

κάτι.
254

 

 

Στ. 76 κρίνων: Η μετοχή θεωρῶν αποδίδεται με τη μετοχή κρίνων. 

 

Στ. 77-78 ὡς δ’ ἔμαθε τουτὶ τὸ ξένον / ἐν σοὶ τυγχάνειν: Η χρονική μετοχή 

«μαθὼν» του πρωτοτύπου αναλύεται στη δευτερεύουσα χρονική πρόταση «ὡς δ’ 

                                                 
250

 Δημήτριος Αθανασίου (π.), Ῥόδον τὸ ἀμάραντον, Χαῖρε!: Ιστορική, ποιητική και θεολογική 
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ἔμαθε». Η δε φράση «σου τὴν σύλληψιν» αποδίδεται ως «τουτὶ τὸ ξένον […] ἐν σοὶ 

τυγχάνειν».  

 

Στ. 79 ἔψαλλεν: Το ρήμα ἔφη αποδίδεται με το ἔψαλλεν. 

 

 Οίκος Η 

 

Στ. 80 ᾠδῆς ἀγγέλων: Η φράση «ἀγγέλων ὑμνούντων» αποδίδεται ως «ᾠδῆς 

ἀγγέλων».  

 

Στ. 81 δραμεῖν: Η μετοχή δραμόντες μετατρέπεται στο αντίστοιχο απαρέμφατο 

δραμεῖν, συνοδευόμενο από τη μετοχή σπεύσαντες, κάτι που υποδηλώνει ότι στο 

πρότυπο του Φιλή υπήρχε η λέξη ταχύ.
255

 Αξίζει να σημειωθεί ότι ο στίχος του 

πρωτότυπου κειμένου «τὴν ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν» παραλείπεται στη 

μετάφραση από τον Φιλή! 

 

Στ. 83 σεμνῆς Παρθένου: Η λέξη Μαρίας του πρωτοτύπου αποδίδεται με την 

αντονομασία  σεμνῆς Παρθένου.  

 

Στ. 84 τὸ ξένον μέλποντες […] ἐκρότουν: Ο όρος ξένον αποτελεί ερμηνευτική 

προσθήκη του Φιλή. Με τη μετοχή μέλποντες και το ρήμα ἐκρότουν ο ποιητής 

αποδίδει αντιστοίχως τη μετοχή ὑμνοῦντες και το ρήμα εἶπον του πρωτοτύπου.  

 

Στ. 85 μῆτερ […] τοῦ Λόγου: Κατά τη μετάφραση παραλείπεται το χαῖρε. 

Επίσης, σ’ αυτόν το στίχο γίνεται χρήση τη κλητικής μῆτερ που συμφωνεί με κάποιες 

εκδόσεις,
256

 ενώ με κάποιες άλλες όχι.
257

 Στον Ακάθιστο Ύμνο πολύ συχνά 

χρησιμοποιείται η ονομαστική αντί της κλητικής,
258

 παρ’ ότι δεν συμφωνούν πάντα οι 

εκδότες ως προς την υιοθέτηση αυτού του τύπου (μήτηρ: Η 6, Ι 6, Ω 1 / σωτήρ: Λ 3). 

Ο Φιλής μεταχειρίζεται σταθερά την κλητική μῆτερ (στ. 85, 109, 290). Στους στίχους 

85 και 290 ο τύπος μῆτερ επιλέγεται από τον Φιλή για μετρικούς λόγους.    

 

Στ. 86 σηκὲ […] θρεμμάτων: Ο Φιλής αξιοποιεί τις λέξεις σηκὲ και θρεμμάτων 

για την απόδοση των αντίστοιχων συνωνύμων αὐλὴ και προβάτων που υφίστανται 

στο πρωτότυπο.   

 

Στ. 87-88 νοητοῦ θηρὸς / πτυχὸς: Στους δύο αυτούς στίχους παραλείπεται το 

χαῖρε κατά τη μετάφραση του Φιλή. Επιπλέον, οι λέξεις νοητοῦ και πτυχὸς 

συναποτελούν ελεύθερη απόδοση των λέξεων του πρωτοτύπου ἀοράτων και θυρῶν 

αντιστοίχως. Η χρήση του ενικού αριθμού (θηρὸς-πτυχὸς), εν αντιθέσει με το 

πρωτότυπο (θηρῶν-θυρῶν), υπαγορεύεται από τις ανάγκες του μέτρου. Παράλληλα η 

λέξη θηρὸς που επιλέγει ο Φιλής συμφωνεί με πολλές από τις εκδόσεις του 

πρωτότυπου κειμένου, οι οποίες υιοθετούν τον τύπο θηρῶν,
259

 ενώ σε κάποιο 
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χειρόγραφο παραδίδεται ο τύπος ἐχθρῶν.
260

 Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φιλής τη 

φράση «νοητοῦ θηρὸς» πιθανώς τη δανείζεται από την παράφραση-ερμηνεία που 

πραγματοποίησε ο Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών
261

 στο ΛΑ΄ Ηθικό Έπος του Γρηγορίου 

Θεολόγου.
262

 Εκεί εντοπίζεται η φράση «νοητοῦ θηρὸς ἢ διαβόλου»
263

 στην 

προσπάθεια του Παφλαγόνος να ερμηνεύσει τη λέξη «θηρὸς»
264

 που αναφέρει ο 

Γρηγόριος.  

 

Στ. 89-90 φαιδρὸν οὐρανοῦ καὶ γῆς τέρας / λαμπρὸν γῆς τε καὶ πόλου γέρας: 

Σ’ αυτό το σημείο έχουμε ελεύθερη απόδοση του νοήματος του πρωτοτύπου «ὅτι τὰ 

οὐράνια … οὐρανοῖς». Συν τοις άλλοις κι εδώ οι εκδότες υιοθετούν διαφορετική 

γραφή «ἐπίγεια συγχορεύει οὐρανοῖς»
265

 είτε «ἐπίγεια συγχορεύουσι πιστοῖς».
266

 Η 

επιλογή λοιπόν από τον Φιλή της απόδοσης «γῆς τε καὶ πόλου γέρας», που εμπεριέχει 

το δίπολο γῆς-πόλου, συνηγορεί υπέρ της πρώτης εκδοχής του πρωτοτύπου.
267

 

 

Στ. 91 ὁ μὴ σιωπῶν […] τόμος: Παραλείπεται το χαῖρε στη μετάφραση. Το 

επίθετο «ἀσίγητον» του πρωτοτύπου μεταφράζεται περιφραστικά ως «μὴ σιωπῶν». 

Για την απόδοση της λέξης στόμα ο Φιλής δανείζεται τη λέξη τόμος πιθανώς από το 

δ΄ τροπάριο της ζ΄ ωδής που υπάρχει στον Κανόνα του Ακαθίστου, όπου η Θεοτόκος 

ονομάζεται από τον Ιωσήφ Υμνογράφο «τόμος, ἐν ᾧ δακτύλῳ ἐγγέγραπται Πατρὸς ὁ 

Λόγος». Η λέξη απαντά ήδη στον Ησαΐα, όπου ο Θεός του δίνει την εντολή «λάβε 

σεαυτῷ τόμον καινοῦ μεγάλου καὶ γράψον εἰς αὐτὸν γραφίδι ἀνθρώπου» (Ησ. η΄ 1).  

 

Στ. 92 ὁ μαρτυρικὸς κατὰ τῆς πλάνης τόνος: Κατά τη μετάφραση παραλείπεται 

το χαῖρε. Ο Φιλής προβαίνει σε μια ερμηνεία του πρωτότυπου στίχου «χαῖρε, τῶν 

ἀθλοφόρων τὸ ἀνίκητον θάρσος», θέλοντας να καταδείξει ότι η Παναγία αποτελεί την 

πνευματική δύναμη των μαρτύρων όταν αυτοί «αίρουν τον σταυρό τους 

καταγωνιζόμενοι τις σκοτεινές δυνάμεις του εχθρού».
268

  

 

Στ. 93-94 τῆς ἀμώμου πίστεως / τῆς ἀπείρου χάριτος: Παραλείπεται το χαῖρε 

στη μετάφραση. Τα ουσιαστικά πίστεως και χάριτος συνοδεύονται από τους 

προσδιορισμούς ἀμώμου και ἀπείρου αντίστοιχα, κάτι που δεν συμβαίνει στο 

πρωτότυπο. 
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Στ. 95-96 πᾶς […] τάφος / κλέος: Η λέξη  ᾌδης του πρωτοτύπου αποδίδεται ως 

τάφος και συνοδεύεται από τον προσδιορισμό πᾶς, ενώ η λέξη δόξαν μεταφράζεται 

με τη συνώνυμη κλέος. 

 

 Οίκος Θ 

 

Στ. 98 Θεοδρόμου τυχόντες ἀστέρος: Η μετοχή θεωρήσαντες του πρωτοτύπου 

αποδίδεται με τη μετοχή τυχόντες κι έτσι το αντικείμενό της ἀστέρος μαζί με τον 

προσδιορισμό του Θεοδρόμου τρέπονται σε γενική για μετρικούς λόγους.   

 

Στ. 99-100 εἵποντο / βασιλέα: Το ρήμα ἠκολούθησαν και το ουσιαστικό ἄνακτα 

του πρωτοτύπου αποδίδονται με τα συνώνυμα εἵποντο και βασιλέα.  

 

Στ. 101 τὴν ἄφθαστον […] φύσιν: Ο τύπος ἄφθαστον του πρωτοτύπου 

αποδίδεται περιφραστικά ως «τὴν ἄφθαστον […] φύσιν».  

 

Στ. 102-103 τοῦτο […] ἐκπλαγέντες τὸ ξένον / ἔψαλλον: Ο Φιλής αποδίδει 

ελεύθερα το ρήμα ἐχάρησαν με τη μετοχή ἐκπλαγέντες και τη μετοχή βοῶντες με το 

ρήμα ἔψαλλον. Παράλληλα με τη φράση  «τοῦτο […] τὸ ξένον» προσπαθεί ίσως να 

ερμηνεύσει το οξύμωρο σχήμα
269

 του πρωτοτύπου «φθάσαντες τὸν ἄφθαστον» που 

δηλώνει ότι ο Θεός είναι άπειρος και άφθαστος
270

 και παρ’ όλα αυτά οι μάγοι τον 

έφτασαν σωματικά, ενώ όντας άναρχος και προαιώνιος είναι άφθαστος.
271

 Η θεϊκή 

του φύση κρυβόταν μέσα στη σωματική του.
272

 

 

 Οίκος Ι 

 

Στ. 104 Ἰδόντες […] ἐν χεροῖν: Το ρήμα Ἴδον του πρωτοτύπου μετατρέπεται στη 

μετοχή Ἰδόντες, ενώ αντί για τον τύπο χερσὶ που απαντά στο πρωτότυπο επιλέγεται ο 

δυικός αριθμός χεροῖν για τις ανάγκες του μέτρου. 

 

Στ. 105 δημιουργήσαντα […] τὴν φύσιν: Η μετοχή πλάσαντα αποδίδεται ως 

δημιουργήσαντα και η φράση τοὺς ἀνθρώπους αποδίδεται πιο γενικά με τη φράση τὴν 

φύσιν. 

 

Στ. 106 ἄνακτα κεκρίκασι […] γόνοι: Τα ουσιαστικά δεσπότην και παῖδες που 

υπάρχουν στο πρωτότυπο αποδίδονται με τα αντίστοιχα ἄνακτα και γόνοι. Η δε 

μετοχή νοοῦντες αποδίδεται με το ρήμα κεκρίκασι. 

 

Στ. 107 τιμήσαντες […] ἐκρότουν: Τα απαρέμφατα θεραπεῦσαι και βοῆσαι 

αποδίδονται με τη μετοχή τιμήσαντες και το ρήμα ἐκρότουν αντιστοίχως.  

 

Στ. 108 κἂν […] ἀσπόρως: Η φράση εἰ καὶ αποδίδεται μονολεκτικά με την 

κράση κἂν, ενώ το επίρρημα ἀσπόρως απουσιάζει από το πρωτότυπο. Επιπροσθέτως, 
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οι στίχοι 107-108 βρίσκονται σε αντίστροφη σειρά εν συγκρίσει με το πρωτότυπο 

κείμενο. Το ίδιο φαινόμενο είδαμε και προηγουμένως στους στίχους 41-42.   

 

Στ. 109 μῆτερ οὐ δύνοντος: Γίνεται από τον Φιλή χρήση της κλητικής μῆτερ αντί 

για την ονομαστική μήτηρ, που υποστηρίζεται από κάποιες εκδόσεις του 

πρωτοτύπου
273

 ενώ από άλλες όχι.
274

 Το φαινόμενο αυτό έχει ήδη σχολιαστεί στον 

στίχο 85. Το επίθετο «ἀδύτου» αποδίδεται περιφραστικά ως «οὐ δύνοντος». 

 

Στ. 110 λαμπὰς τῆς νοητῆς ἡμέρας: Η φράση «αὐγὴ μυστικῆς ἡμέρας» 

αποδίδεται ως «λαμπὰς τῆς νοητῆς ἡμέρας». Το επίθετο νοητός, -ή, -όν ως 

μεταφραστική απόπειρα του Φιλή το έχουμε ξανασυναντήσει στον στίχο 87. Εδώ ο 

ποιητής προσπαθεί να ερμηνεύσει ως «νοητῆς ἡμέρας» τη φράση του πρωτοτύπου 

«μυστικῆς ἡμέρας», η οποία δηλώνει την αιώνια βασιλεία του Θεού,
275

 την καινή 

κτίση,
276

 δηλαδή τη νέα πνευματική κατάσταση που εγκαινιάζεται με τη έλευση του 

Χριστού στη γη και αναδεικνύεται με την ανάστασή Του.
277

 Είναι η λεγομένη «ογδόη 

ημέρα» της δημιουργίας, όπως λένε οι Πατέρες και οι δάσκαλοι της Εκκλησίας,
278

 

«ήτοι από την ανάσταση του Κυρίου μέχρι την Παρουσία του κατά τα έσχατα».
279

 

Από την άλλη πλευρά η λέξη αὐγὴ που δηλώνει το ξημέρωμα
280

 αλλά και το 

φανέρωμα μιας αρχής
281

 αποδίδεται με τη λέξη λαμπάς.   

 

Στ. 111 λύσασα: Παραλείπεται το χαῖρε στη μετάφραση του Φιλή. Στο δε 

πρωτότυπο άλλες εκδόσεις υιοθετούν τη μετοχή σβέσασα
282

 και άλλες τη μετοχή 

παύσασα.
283

 Ο Φιλής την αποδίδει ως λύσασα. Ο Παπαγιάννης εικάζει ότι ο ποιητής 

είχε υπ’ όψιν του τη γραφή σβέσασα και την άλλαξε χάριν του μέτρου, διότι αν είχε 

τη γραφή παύσασα θα μπορούσε να τη διατηρήσει,
284

 όπως πράττει στον στίχο 117. 

 

Στ. 112 χάριν τρανώσασα: Κατά τη μετάφραση παραλείπεται το χαῖρε. Ο όρος 

μύστας αποδίδεται με τον όρο χάριν. Στον ίδιο στίχο κάποιες εκδόσεις του 

πρωτοτύπου μετά το μύστας υιοθετούν τη γραφή φυλάττουσα,
285

 ενώ άλλες τη γραφή 

φωτίζουσα.
286

 Όλος ο οίκος σχετίζεται με έννοιες και «χρήσεις» του φωτός και της 

φωτιάς και πιθανόν η γραφή φωτίζουσα να είναι η γνήσια.
287

 Παρ’ όλα αυτά η 

μετάφραση του Φιλή παραμένει  ελεύθερη και δεν μας διαφωτίζει ιδιαίτερα. 
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Στ. 113 ἐξήλασας γὰρ τὸν τετυραννηκότα: Παραλείπεται το χαῖρε στη 

μετάφραση του Φιλή. Η μετοχή ἐκβαλοῦσα αποδίδεται με το ρήμα ἐξήλασας, ενώ το 

ουσιαστικό τύραννον με τη μετοχή τετυραννηκότα.  

 

Στ. 114 δεσπότην εὔσπλαγχνον εἰσῆξας μόνη: Κατά τη μετάφραση 

παραλείπεται το χαῖρε. Η λέξη κύριον αποδίδεται με τη λέξη δεσπότην, το επίθετο 

φιλάνθρωπον με το επίθετο εὔσπλαγχνον και η μετοχή επιδείξασα με το ρήμα εἰσῆξας.  

 

Στ. 115-116 ἔλεγχε / πρακτέων λύτρωσις οἰκτρῶν: Κατά τη μετάφραση 

παραλείπεται το χαῖρε. Τις μετοχές λυτρουμένη και ῥυομένη του πρωτοτύπου 

αποδίδουν τα ουσιαστικά ἔλεγχε (εδώ τὸ ἔλεγχος) και λύτρωσις, ενώ το ουσιαστικό 

ἔργων αποδίδεται με το ρηματικό επίθετο πρακτέων συνοδευόμενο από τον 

προσδιορισμό οἰκτρῶν. Η επιλογή της λέξης πρακτέων είναι μάλλον ατυχής και στη 

θέση της θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η λέξη πράξεων, χωρίς να διασαλευθεί το 

μέτρο, η οποία όμως δεν παραδίδεται από τα χειρόγραφα.   

 

Στ. 117-118 παύσασα / παθῶν πυρὸς: Στις εκδόσεις του πρωτότυπου κειμένου 

του Ακαθίστου υιοθετείται είτε η γραφή παύσασα
288

 είτε η γραφή σβέσασα.
289

 Η 

μετάφραση του Φιλή συμφωνεί με την πρώτη εκδοχή. Η δε φράση «φλογὸς παθῶν» 

αποδίδεται ως «παθῶν πυρὸς» και όχι «πυρὸς παθῶν» χάριν του μέτρου. 

 

Στ. 119 πιστῶν […] σωφροσύνης ἐνθέου: Παραλείπεται το χαῖρε στη 

μετάφραση του Φιλή. Κάποιες εκδόσεις του πρωτοτύπου υιοθετούν τον τύπο 

Περσῶν,
290

 ενώ άλλες τον τύπο πιστῶν.
291

 Ο Φιλής στη μετάφρασή του χρησιμοποιεί 

τη γραφή πιστῶν. Ο όρος σωφροσύνης συνοδεύεται από τον προσδιορισμό ἐνθέου που 

απουσιάζει από το πρωτότυπο.  

 

Στ. 120 φυλῶν […] εὐφροσύνη παρθένε: Κατά τη μετάφραση παραλείπεται το 

χαῖρε. Η λέξη γενεῶν αποδίδεται με τη λέξη φυλῶν και η λέξη εὐφροσύνη 

συνοδεύεται από τον προσδιορισμό παρθένε (εδώ ως επίθ.) που απουσιάζει από το 

πρωτότυπο.  

 

 Οίκος Κ 

 

Στ. 125 τρανοῦντες ἀγγέλλουσί σε: Με το ρήμα ἀγγέλλουσί σε φορτισμένο 

νοηματικά από τη μετοχή τρανοῦντες αποδίδεται η μετοχή κηρύξαντές σε του 

πρωτοτύπου.  

 

Στ. 127 οὐκ ἔμαθεν: Με το ρήμα ἔμαθεν αποδίδεται η μετοχή εἰδότα του 

πρωτότυπου κειμένου. Το ρήμα μανθάνω στο αόριστο έχει τη σημασία του 

γνωρίζω.
292
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 Οίκος Λ 

 

Στ. 128 ἱλασμοῦ φῶς ξένον: Ο Φιλής με τη φράση «ἱλασμοῦ φῶς ξένον» 

ερμηνεύει τη φράση του πρωτοτύπου «φωτισμὸν ἀληθείας».  

 

Στ. 129 τῆς πλάνης […] ζόφον: Η λέξη ψεύδους του πρωτοτύπου μεταφράζεται 

με τη λέξη πλάνης, ενώ το σκότος με τη συνώνυμη λέξη ζόφον.  

 

Στ. 130 πτῆξάν σε […] βρέτας: Η φράση «μὴ ἐνέγκαντά σου τὴν ἰσχὺν» 

μεταφράζεται με τη φράση «πτῆξάν σε» και ο όρος «εἴδωλα» με τον συνώνυμο όρο 

«βρέτας» σε ενικό αριθμό. 

 

Στ. 131-132 ἀπηλλάγησαν / τὴν ἀπειρόγαμον ἐκρότουν: Με το ρήμα 

ἀπηλλάγησαν αποδίδεται η μετοχή ῥυσθέντες που υπάρχει στο πρωτότυπο, ενώ η λέξη 

θεοτόκον αποδίδεται με την αντονομασία
293

 τὴν ἀπειρόγαμον. Ως προς το ρήμα του 

πρωτοτύπου, που άλλες εκδόσεις υιοθετούν τον τύπο ἐβόων
294

 και άλλες τον τύπο 

ἀνεβόων,
295

 ο Φιλής το αποδίδει με το ρήμα έκρότουν, για το οποίο έχει γίνει λόγος 

στον στίχο 59.    

  

Στ. 133-134 παγκόσμιος […] στάσις / φιλάγαθε […] κλίσις: Τα ουσιαστικά 

ἀνόρθωσις και κατάπτωσις μεταφράζονται με τα συνώνυμα στάσις και κλίσις 

αντίστοιχα. Συνοδεύονται δε από τους προσδιορισμούς παγκόσμιος και φιλάγαθε, οι 

οποίοι απουσιάζουν από το πρωτότυπο.  

 

Στ. 135 τῆς ἀπάτης τὸ κράτος πατήσασα: Παραλείπεται το χαῖρε στη 

μετάφραση του Φιλή. Σημειώνεται ότι σ’ αυτό το σημείο άλλες εκδόσεις υιοθετούν 

τη γραφή «τῆς ἀπάτης τὴν πλάνην»
296

 και άλλες «ἡ τῆς πλάνης τὸ κράτος».
297

 

Επομένως, συμβαίνουν δύο ενδεχόμενα. Αν το πρότυπο του Φιλή τού έδινε την 

πρώτη γραφή τότε αυτός απέδωσε τον όρο πλάνην ως κράτος καθώς νοηματικά 

ταιριάζει σωστά με τη μετοχή πατήσασα
298

 (κοινή και στο πρωτότυπο). Αν πάλι το 

πρότυπο του Φιλή τού έδινε τη δεύτερη γραφή τότε αυτός μετέφρασε τον όρο πλάνης 

με το συνώνυμο όρο ἀπάτης. Η έκφραση «τῆς ἀπάτης τὴν πλάνην» του πρωτότυπου 

αποτελεί πλεονασμό λόγω της συνωνυμίας των δύο λέξεων.
299

  

 

Στ. 136 τῶν ξοάνων […] φαυλίσασα: Κατά τη μετάφραση παραλείπεται το 

χαῖρε. Το ουσιαστικό εἰδώλων μεταφράζεται με το συνώνυμο ξοάνων, ενώ η μετοχή 

ἐλέγξασα ερμηνεύεται με τη μετοχή φαυλίσασα.  

 

Στ. 137 κρυπτοὺς τριστάτας: Παραλείπεται το χαῖρε στη μετάφραση. Η φράση 

«Φαραῶ τὸν νοητόν» που υπάρχει στο πρωτότυπο ερμηνεύεται από τον Φιλή με τη 
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φράση  «κρυπτοὺς τριστάτας». Ως νοητός Φαραώ εννοείται ο διάβολος,
300

 ενώ ο όρος 

τριστάτας που χρησιμοποιεί ο Φιλής είναι δάνειο από το βιβλίο της Εξόδου (Έξ. ιε΄ 

4). Εκεί γίνεται λόγος για το γεγονός της σωτηρίας των Ισραηλιτών από τον 

τυραννικό Φαραώ της Αιγύπτου που τους καταδίωξε σκληρά. Ο Θεός όμως διά 

μεγάλου θαύματος καταπόντισε τον στρατό του Φαραώ και τις άμαξες με το κύμα της 

Ερυθράς Θάλασσας, με αποτέλεσμα να πνιγεί και ο ίδιος και ο στρατός του 

ολόκληρος. Με τον όρο τριστάτας στο βιβλίο της Εξόδου εννοούνται τα στρατεύματα 

του Φαραώ και στη χρήση του από τον Φιλή εννοούνται τα στρατεύματα του 

διαβόλου, οι λεγόμενοι δαίμονες.
301

 Τη λέξη τριστάτας μετέρχεται και ο Ιωάννης 

Δαμασκηνός στον ειρμό της α΄ ωδής του Αναστάσιμου Κανόνα («Τριστάτας 

κραταιοὺς […] καταπόντισον δέομαι»)
302

 και ο Κοσμάς Μελωδός στον ειρμό της α΄ 

ωδής του Κανόνα στη Μεταμόρφωση («Χοροὶ Ἰσραὴλ […] ἀναβάτας τριστάτας»).
303

 

Την ταύτιση της έννοιας του νοητού-νοερού με το κρυπτό ο Φιλής πιθανώς την 

προσπορίζεται ξανά από τον Νικήτα Δαβίδ Παφλαγόνα, ο οποίος αναφέρει «νοεροῖς 

ὄμμασι ἤγουν κρυπταῖς θεωρίαις».
304

  

 

Στ. 138 βλύσασα τῇ φύσει δρόσον: Κατά τη μετάφραση παραλείπεται το χαῖρε. 

Η φράση του πρωτοτύπου «ποτίσασα τοὺς διψῶντας» αποδίδεται ελεύθερα ως 

«βλύσασα τῇ φύσει δρόσον». 

 

Στ. 139 ἰθύνων: Παραλείπεται το χαῖρε στη μετάφραση του Φιλή. Η δε μετοχή 

ὁδηγῶν μεταφράζεται με τη συνώνυμή της ἰθύνων. 

 

Στ. 140 νεφέλης πλατυτέρα: Κατά τη μετάφραση παραλείπεται το χαῖρε. Κι ενώ 

στο πρωτότυπο η σειρά λέξεων είναι «πλατυτέρα νεφέλης» ο Φιλής την αντιστρέφει 

σε «νεφέλης πλατυτέρα». Εδώ καμιά σειρά λέξεων δεν είναι συνεπής μετρικά. Η 

σειρά «νεφέλης πλατυτέρα» αφενός έχει ως έκτη συλλαβή τη «νε-» που κανονικά θα 

έπρεπε να είναι μακρά και αφετέρου η σειρά «πλατυτέρα νεφέλης», αν 

χρησιμοποιούνταν, θα είχε ως όγδοη και δέκατη συλλαβή την «τέ-» και «νε-» 

αντιστοίχως, οι οποίες επίσης θα έπρεπε να είναι μακρές βάσει μέτρου.   

  

Στ. 143 γῆ τρισολβία: Κατά την προσφιλή του συνήθεια ο Φιλής αποδίδει έναν 

προσδιορισμό σε μια λέξη, ο οποίος απουσιάζει από το πρωτότυπο. Εν προκειμένω 

πρόκειται για τον όρο τρισολβία που λειτουργεί ως προσδιορισμός του ουσιαστικού 

γῆ.  

 

 Οίκος Μ 

 

Στ. 146-147 Μέλλοντι Συμεῶνι τὸ πνεῦμα ζέον / νῦν […] λύειν: Εδώ ο Φιλής 

δεν χρησιμοποιεί τη φράση του πρωτοτύπου «Μέλλοντος Συμεῶνος», αλλά τη φράση 

«Μέλλοντι Συμεῶνι» για μετρικούς λόγους. Εκτός των άλλων η μετοχή «Μέλλοντος» 

του πρωτοτύπου κειμένου είναι γενική απόλυτος αλλά κατά πλεονασμόν, κι αυτό 
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διότι το υποκείμενο της γενικής απολύτου κανονικά δεν πρέπει να είναι και άλλος 

όρος της πρότασης αλλά αποκλειστικά και μόνον υποκείμενο της μετοχής, κάτι που 

δεν συμβαίνει στο πρωτότυπο κείμενο του Ακαθίστου.
305

 Όπως διατείνεται ο 

Γανωτής, αν και στο πρωτότυπο κείμενο η σωστή συντακτική διατύπωση θα ήταν 

«Μέλλοντι Συμεῶνι», ωστόσο η κατάχρηση της γενικής απολύτου αποτελεί 

φαινόμενο που απαντά όχι σπάνια στη χριστιανική και προχριστιανική γραμματεία.
306

 

Συν τοις άλλοις ο Φιλής προσπαθεί να ερμηνεύσει το νόημα του πρωτοτύπου 

απλοποιώντας το με τη φράση «τὸ πνεῦμα ζέον». Η μετοχή παρόντος αποδίδεται με 

το επίρρημα νῦν και το απαρέμφατο μεθίστασθαι με το απαρέμφατο λύειν. 

 

Στ. 148-149 ἐβραβεύθης / γνοὺς: Με το ρήμα ἐβραβεύθης αποδίδεται το ρήμα 

ἐπεδόθης του πρωτοτύπου. Η δε μετοχή γνοὺς αποδίδει το ρήμα ἐγνώσθης, με 

μετατροπή της σύνταξης από παθητική σε ενεργητική.    

 

Στ. 150 ἀνυπέρβλητον ἐκπλαγεὶς χάριν: Το ρήμα ἐξεπλάγη του πρωτοτύπου 

μετατρέπεται στη μετοχή ἐκπλαγεὶς. Οι εκδόσεις επιπλέον υιοθετούν είτε τη γραφή 

«ἄῤῥητον σοφίαν»
307

 είτε τη γραφή «ἄπειρον σοφίαν»
308

 και η ελεύθερη απόδοση του 

Φιλή «ἀνυπέρβλητον […] χάριν» βρίσκεται πιο κοντά στη δεύτερη εκδοχή.  

 

Στ. 151 πρεσβυτικῶς ἔψαλλεν: Η μετοχή κράζων του πρωτοτύπου αποδίδεται με 

το ρήμα ἔψαλλεν συνοδευόμενο από το επίρρημα πρεσβυτικῶς.  

 

 Οίκος Ν 

 

Στ. 152-153 κτίσας / πρὸς τὸ φῶς παρηγμένοις: Το ουσιαστικό κτίστης του 

πρωτοτύπου μετατρέπεται στη μετοχή κτίσας, ενώ η φράση «πρὸς τὸ φῶς 

παρηγμένοις» συνιστά ερμηνευτική εκδοχή της μετοχής γενομένοις του πρωτοτύπου.  

 

Στ. 154 ἐκφυεὶς: Η μετοχή βλαστήσας που υπάρχει στο πρωτότυπο αποδίδεται με 

τη συνώνυμή της ἐκφυείς.  

 

Στ. 156 ἀθροῦντας λέγειν: Η μετοχή βλέποντες του πρωτοτύπου αποδίδεται 

ερμηνευτικά με τη μετοχή ἀθροῦντας, ενώ η μετοχή βοῶντες με το απαρέμφατο 

λέγειν. Σύμφωνα με τον Παπαγιάννη τα ρήματα «κραυγάζω» και «βοῶ» στο πλαίσιο 

της υμνογραφίας δεν σημαίνουν κυριολεκτικά «φωνάζω δυνατά» αλλά «λέγω».
309

  

 

Στ. 157  ἄνθος τὸ λαμπρὸν, χαῖρε: Το χαῖρε τοποθετείται στο μέσον του στίχου 

ακριβώς πριν από την εφθημιμερή τομή. Το ἄνθος συνοδεύεται από τον 

προσδιορισμό λαμπρόν που απουσιάζει από το πρωτότυπο. 

 

Στ. 158 στέφος τὸ σεπτὸν, χαῖρε, τῆς ἀσιτίας: Το χαῖρε τοποθετείται στο μέσον 

του στίχου ακριβώς πριν από την εφθημιμερή τομή. Σ’ αυτό το σημείο άλλες 
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εκδόσεις του Ακαθίστου υποστηρίζουν τον όρο στέμμα
310

 και άλλες τον όρο 

στέφος,
311

 ο οποίος αντιστοιχεί τελειότερα προς το ἄνθος του προηγούμενου 

στίχου.
312

 Η μετάφραση του Φιλή συμφωνεί με τη δεύτερη εκδοχή και μάλιστα ο 

όρος συνοδεύεται από τον προσδιορισμό σεπτὸν που απουσιάζει από το πρωτότυπο. 

Η λέξη ἐγκρατείας αποδίδεται ως ἀσιτίας.  

 

Στ. 159-160 ἐγέρσεως ἡ προλάμψασα / ἡ προδείξασα: Και στους δύο στίχους 

παραλείπεται το χαῖρε κατά τη μετάφραση του Φιλή. Οι όροι ἀναστάσεως και 

ἐκλάμπουσα του πρωτοτύπου αποδίδονται με τους συνώνυμους ἐγέρσεως και 

προλάμψασα αντιστοίχως. Η δε μετοχή ἐμφαίνουσα αποδίδεται με τη μετοχή 

προδείξασα.  

 

Στ. 161-162 ἀγλαόκαρπον ξύλον […] τρύγην / εὐσκιόφυλλον δένδρον […] 

σκέπην: Και στους δύο στίχους παραλείπεται το χαῖρε κατά τη μετάφραση. Επιπλέον 

σ’ αυτούς τους στίχους ο Φιλής αποδίδει αντίστροφα με το πρωτότυπο το δένδρον ως 

ξύλον και το ξύλον ως δένδρον. Το δε ρήμα τρέφονται αποδίδεται με το ουσιαστικό 

τρύγην, ενώ το ρήμα σκέπονται μετατρέπεται στο αντίστοιχο ουσιαστικό σκέπην. 

 

Στ. 163-164 ὁδηγὸν ἡ κύουσα τῶν πλανωμένων / σωστικὸν ἡ τίκτουσα τῶν 

κατασχέτων: Και στους δύο στίχους παραλείπεται το χαῖρε κατά τη μετάφραση. Σ’ 

αυτό το ζεύγος χαιρετισμών άλλες εκδόσεις υιοθετούν πρώτα τη φράση «λυτρωτὴν 

αἰχμαλώτοις» κι έπειτα τη φράση «ὁδηγὸν πλανωμένοις»,
313

 ενώ άλλες υιοθετούν την 

αντίστροφη σειρά.
314

 Με τη δεύτερη εκδοχή ταυτίζεται η μετάφραση του Φιλή. Οι 

μετοχές κυοφοροῦσα και ἀπογεννῶσα του πρωτοτύπου αποδίδονται με τις συνώνυμές 

τους κύουσα και τίκτουσα αντίστοιχα. Η δε φράση «λυτρωτὴν αἰχμαλώτοις» 

αποδίδεται με την ισοδύναμή της «σωστικὸν […] τῶν κατασχέτων». 

 

Στ. 165 πρὸς τὸ λυπεῖν ἔκλυσις: Παραλείπεται το χαῖρε στη μετάφραση. Για τη 

λέξη δυσώπησις (= ικεσία) του πρωτοτύπου ο Φιλής χρησιμοποιεί τη φράση «πρὸς τὸ 

λυπεῖν ἔκλυσις», η οποία αποτελεί ερμηνευτική προέκταση της ικεσίας της Παναγίας 

προς τον Υιό της, εφόσον δηλώνει το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας που είναι η 

απολύτρωση από τη λύπη.  

 

Στ. 166 παντοδαπῶν σφαλμάτων διάλυσις: Κατά τη μετάφραση παραλείπεται 

το χαῖρε. Εδώ άλλες εκδόσεις υιοθετούν τον όρο πταισμάτων
315

 και άλλες τον όρο 

πταιόντων.
316

 Η μετάφραση του Φιλή συμφωνεί με την πρώτη εκδοχή. Επίσης, οι 

λέξεις του πρωτοτύπου πολλῶν και συγχώρησις αποδίδονται με τις λέξεις παντοδαπῶν 

και διάλυσις.  
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 Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, «Ρωμανός…, ό.π., σ. 827· Constantine Trypanis, Fourteen…, ό.π., σ. 

35. 
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 Θεοχάρης Δετοράκης, Ο Ακάθιστος…, ό.π., σ. 180. 
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 Γρηγόριος Παπαγιάννης, ό.π., σ. 105· Θεοχάρης Δετοράκης, Ο Ακάθιστος…, ό.π., σ. 150. 
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 Θεοχάρης Δετοράκης, Ο Ακάθιστος…, ό.π., σ. 180.  
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151. 



[85] 

 

Στ. 167 ψιλῶν: Ο όρος γυμνῶν αποδίδεται με τον συνώνυμο όρο ψιλῶν.  

 

Στ. 168: στοργὴ δὲ θερμὴ πᾶσαν αἱροῦσα σχέσιν: Παραλείπεται το χαῖρε στη 

μετάφραση του Φιλή. Η φράση του πρωτοτύπου «πάντα πόθον νικῶσα» αποδίδεται 

με τη φράση «πᾶσαν αἱροῦσα σχέσιν», ενώ η λέξη στοργή συνοδεύεται από τον 

προσδιορισμό θερμὴ που απουσιάσει από το πρωτότυπο.  

 

 Οίκος Ξ 

 

Στ. 171 τοῦ μὴ καθαροῦ νῦν ξενωθῶμεν βίου: Σ’ αυτό το σημείο ο Φιλής 

προσφέρει μία ερμηνεία στη φράση «ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου» με τη φράση «τοῦ μὴ 

καθαροῦ νῦν ξενωθῶμεν βίου». Η φράση «καθαροῦ βίου» απαντά σε πολλούς 

συγγραφείς όπως τον Φίλωνα Ιουδαίο, τον Ιουστίνο Φιλόσοφο και Μάρτυρα, τον 

Γρηγόριο Νύσσης, τον Ωριγένη, τον Ιωάννη Χρυσόστομο, τον Ιωάννη Δαμασκηνό 

και άλλους. Ωστόσο εκτιμούμε ότι ο Φιλής πιθανώς αρύεται την έννοια του μη 

καθαρού βίου και πάλι από τον Νικήτα Δαβίδ Παφλαγόνα, ο οποίος ερμηνεύει τη 

φράση του Γρηγορίου Θεολόγου «βίος […] ἀλιτρός»
317

 ως εξής: «ὅ τε γὰρ βίος, 

ἀκάθαρτος ὢν, καὶ μιαρὸς καὶ μένων ἀδιόρθωτος, εἰς ἀπωλείας αἱρέσεις καὶ λόγους 

ἐναγεῖς καὶ βλασφήμους ὑπολισθεῖ τὸν ἁμαρτάνοντα».
318

 

 

Στ. 172 τὰς καρδίας ἄραντες […] πρὸς πόλον: Το ουσιαστικό νοῦν 

μεταφράζεται με το ουσιαστικό καρδίας και η μετοχή μεταθέντες με τη μετοχή 

ἄραντες. Παράλληλα σε άλλες εκδόσεις υπάρχει ο ενικός οὐρανὸν
319

 και σε άλλες ο 

πληθυντικός οὐρανοὺς.
320

  Η μετάφραση του Φιλή πόλον ταυτίζεται με την πρώτη 

εκδοχή.  

 

Στ. 173-174 ἀφιλόκομπος / ὑψηλὸς: Άλλες εκδόσεις εισηγούνται τη γραφή 

ὑψηλὸς
321

 και άλλες τη γραφή ὑψηλὸς θεὸς.
322

 Τον προσδιοριζόμενο όρο θεὸς 

παραλείπει και ο Φιλής στη μετάφρασή του.  

 

Στ. 175 ὑψοῖ: Η φράση «βουλόμενος ἑλκύσαι πρὸς τὸ ὕψος» αποδίδεται 

μονολεκτικά με το ρήμα «ὑψοῖ».  

 

 Οίκος Ο 

 

Στ. 180 ἀκροωμένης: Η μετοχή ἀκουούσης μεταφράζεται με τη συνώνυμη 

μετοχή ἀκροωμένης, ενώ ο τόκος μεταφράζεται ως σύλληψιν. Σημειώνεται εδώ ότι ο 

προσδιορισμός θεολήπτου που λέγεται στο πρωτότυπο για την Παρθένο απουσιάζει 

από τη μετάφραση του Φιλή, σε αντίθεση με τις περισσότερες φορές που η χρήση των  

προσδιορισμών από τον Φιλή πλεονάζουν σε σχέση με το πρωτότυπο (πρβλ. σχόλιο 

στ. 281). 
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 Γρηγόριος Θεολόγος, ό.π., PG 37, 911A. 
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 Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών, ό.π., PG 38, 780. 
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Στ. 181 σεμνὴ χώρα μὴ χωρουμένου: Η λέξη «ἀχωρήτου» αποδίδεται 

περιφραστικά ως «μὴ χωρουμένου», ενώ η λέξη «χώρα» συνοδεύεται από τον 

προσδιορισμό «σεμνὴ» που απουσιάζει από το πρωτότυπο. 

 

Στ. 182 μυστικοῦ θύρα ξένη: Ο όρος μυστηρίου αποδίδεται με τον συνώνυμο όρο 

μυστικοῦ, ενώ ο όρος θύρα συνοδεύεται από τον προσδιορισμό ξένη που απουσιάζει 

από το πρωτότυπο. 

 

Στ. 183 δύσνοις καθάπαξ ἀμφίλογον: Παραλείπεται το χαῖρε στη μετάφραση του 

Φιλή. Τα επίθετα ἀπίστων και ἀμφίβολον του πρωτοτύπου αποδίδονται με τα επίθετα 

δύσνοις και ἀμφίλογον αντιστοίχως.  

 

Στ. 184 εὔνοις οὐδόλως ἀμφίβολος: Κατά τη μετάφραση παραλείπεται το χαῖρε. 

Το επίθετο πιστῶν αποδίδεται με το επίθετο εὔνοις, ενώ το επίθετο ἀναμφίβολον 

αποδίδεται περιφραστικά ως «οὐδόλως ἀμφίβολος». 

 

Στ. 185-186 θρόνε / δόμε: Και στους δύο αυτούς στίχους παραλείπεται το χαῖρε 

κατά τη μετάφραση του Φιλή. Τα ουσιαστικά ὄχημα και οἴκημα του πρωτοτύπου 

αποδίδονται με τα ουσιαστικά θρόνε και το συνώνυμο δόμε αντίστοιχα.  

 

Στ. 187-188 σπείσασα / τόκῳ […] τὴν ἀνανδρίαν: Στους δύο αυτούς στίχους 

παραλείπεται το χαῖρε κατά τη μετάφραση. Η μετοχή του πρωτοτύπου ἀγαγοῦσα 

αποδίδεται με τη μετοχή σπείσασα. Τα ουσιαστικά παρθενίαν και λοχείαν αποδίδονται 

με τα συνώνυμα ἀνανδρίαν και τόκῳ αντίστοιχα.  

 

Στ. 189-190 οἴχεται / οἴγεται: Τα ρήματα ἐλύθη και ἡνοίχθη που υπάρχουν στο 

πρωτότυπο μεταφράζονται με τα συνώνυμα οἴχεται και οἴγεται αντιστοίχως. Το 

δίστιχο αυτό είναι από τα πιο επεξεργασμένα σημεία της μετάφρασης, καθώς 

διατηρείται η παραλληλία των στίχων του πρωτοτύπου, η οποία επιτείνεται από την 

παρονομασία οἴχεται-οἴγεται.
323

  

 

Στ. 191 Θεοῦ κραταρχίας: Η φράση «Χριστοῦ βασιλείας» αποδίδεται ως «Θεοῦ 

κραταρχίας».  

 

Στ. 192 τῶν καλῶν τῶν ἀφθόρων: Παραλείπεται το χαῖρε στη μετάφραση του 

Φιλή. Η λέξη ἀγαθῶν του πρωτοτύπου αποδίδεται με τη λέξη καλῶν. Εκ παραλλήλου 

την έννοια που περικλείει ο όρος αἰωνίων, ο Φιλής την αποδίδει με τον όρο ἀφθόρων, 

θέλοντας έτσι να δηλώσει ότι αυτό που δεν φθείρεται παραμένει αιώνιο και 

διαχρονικό.  

 

 Οίκος Π 

 

Στ. 196 Θεὸν μόνον: Ο όρος Θεὸν συνοδεύεται από τον προσδιορισμό μόνον, ο 

οποίος απουσιάζει από το πρωτότυπο.  

 

Στ. 197 ἐσκόπουν: Εδώ άλλες εκδόσεις του πρωτοτύπου εισηγούνται τη γραφή 

ἐθεώρουν
324

 και άλλες τη γραφή ἐθεώρει.
325

 Η μετάφραση του Φιλή συμφωνεί με την 
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 Γρηγόριος Παπαγιάννης, ό.π., σ. 118.  
324

 Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, «Ρωμανός…, ό.π., σ. 828. 
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πρώτη εκδοχή. Η γραφή ἐθεώρουν κατά τον Δετοράκη θα μπορούσε να ερμηνευθεί 

ως σχήμα κατά το νοούμενον.
326

   

 

Στ. 198 συνόντα μὲν τοῖς πᾶσιν ἐκ μετουσίας: Η μετοχή συνδιάγοντα του 

πρωτοτύπου μεταφράζεται με τη συνώνυμη συνόντα, η οποία συμπληρώνεται 

ερμηνευτικά με τη φράση «μὲν τοῖς πᾶσιν ἐκ μετουσίας».  

 

 Οίκος Ρ 

 

Στ. 200 Ῥήτωρ: Ο όρος Ῥήτορας του πρωτοτύπου μετατρέπεται στον ενικό 

αριθμό Ῥήτωρ χάριν του μέτρου.  

 

Στ. 201 οὐ δύναται γὰρ ὑπὸ τῆς τέχνης: Το ρήμα «ἀποροῦσι» αποδίδεται με την 

περίφραση «οὐ δύναται» συμπληρωμένη ερμηνευτικά με τη φράση «ὑπὸ τῆς τέχνης».  

 

Στ. 202-203 σεμνὴ παρθένος / φρικτὸν […] τόκον: Τη λέξη παρθένος συνοδεύει 

ο προσδιορισμός σεμνὴ, ο οποίος απουσιάζει από το πρωτότυπο. Το δε απαρέμφατο 

τεκεῖν αποδίδεται με το ουσιαστικό τόκον, συνοδευόμενο από τον προσδιορισμό 

φρικτὸν.  

 

Στ. 204 φαμὲν ἐκπλαγέντες τὸ ξένον: Η λέξη μυστήριον αποδίδεται με τη λέξη 

ξένον (βλ. σχόλιο στ. 37). Η μετοχή θαυμάζοντες αποδίδεται με τη μετοχή 

ἐκπλαγέντες και το ρήμα βοῶμεν με το ρήμα φαμὲν (βλ. σχόλιο στ. 156).    

 

Στ. 205 Θεοῦ σοφίας, χαῖρε, νυμφὼν: Η φράση «χαῖρε, σοφίας θεοῦ» αποδίδεται 

με τη σειρά «Θεοῦ σοφίας, χαῖρε» για μετρικούς λόγους. Το ουσιαστικό δοχεῖον 

αποδίδεται ως νυμφὼν. 

 

Στ. 206 τοῦδε ταμεῖον μέγα: Κατά τη μετάφραση παραλείπεται το χαῖρε. Η 

επαναληπτική αντωνυμία αὐτοῦ μεταφράζεται με τη δεικτική αντωνυμία τοῦδε για 

μετρικούς λόγους. Η λέξη ταμεῖον συνοδεύεται από τον προσδιορισμό μέγα, ο οποίος 

δεν υπάρχει στο πρωτότυπο.  

 

Στ. 207 σοφοὺς ἔδειξας […] ἄφρονας: Παραλείπεται το χαῖρε στη μετάφραση 

του Φιλή. Ο όρος φιλοσόφους αποδίδεται με τον όρο σοφοὺς. Κανονικά οι δύο αυτοί 

όροι αντιδιαστέλλονται. Ο όρος φιλόσοφος δηλώνει τον ζητητή της αλήθειας, ενώ ο 

σοφός τον κάτοχό της.
327

 Το επίθετο ἀσόφους του πρωτοτύπου αποδίδεται ως 

ἄφρονας, ενώ η μετοχή δεικνύουσα μετατρέπεται στο ρήμα ἔδειξας.  

 

Στ. 208 τεχνικοὺς ἤλεγξας ὡς παράφρονας: Κατά τη μετάφραση παραλείπεται 

το χαῖρε. Ο όρος τεχνολόγους μεταφράζεται με τον συνώνυμο τεχνικοὺς. Η μετοχή 

ἐλέγχουσα μετατρέπεται στο ρήμα ἤλεγξας, και το επίθετο ἀλόγους αποδίδεται με το 

επίθετο παράφρονας.  
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 Constantine Trypanis, Fourteen…, ό.π., σ. 36· Θεοχάρης Δετοράκης, Ο Ακάθιστος…, ό.π., σ. 
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 Ιωάννης Συκουτρής, ό.π., σ. 534-535.  
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Στ. 211 Ἀττικὰς […] λύεις: Η λέξη Ἀθηναίων του πρωτοτύπου αποδίδεται με τη 

σχεδόν συνώνυμη λέξη Ἀττικὰς και η μετοχή διασπῶσα αποδίδεται με το ρήμα λύεις, 

που έχει την ίδια σημασία.  

 

Στ. 212 δίκτυα: Παραλείπεται το χαῖρε στη μετάφραση του Φιλή. Το δε 

ουσιαστικό σαγήνας μεταφράζεται με το συνώνυμο δίκτυα. 

 

Στ. 213-214 κακίας ἐξάρασα / χάριν πλουτίσασα: Η φράση «ἀγνοίας 

ἐξέλκουσα» αποδίδεται με τη φράση «κακίας ἐξάρασα», ενώ το ουσιαστικό γνώσει 

αποδίδεται ως χάριν. Επίσης κάποια χειρόγραφα του πρωτότυπου κειμένου του 

Ακαθίστου παραδίδουν τη μετοχή πλουτίζουσα αντί φωτίζουσα.
328

 Τη γραφή 

πλουτίζουσα φαίνεται να γνώριζε ο Φιλής.
329

  

 

Στ. 215 πορθμὶς […] εὖ πλέειν / πλεόντων: Το ουσιαστικό ὁλκὰς μεταφράζεται 

με το συνώνυμο πορθμὶς, ενώ το απαρέμφατο σωθῆναι αποδίδεται ελεύθερα με τη 

φράση «εὖ πλέειν». Ο όρος πλωτήρων (εδώ ὁ πλωτήρ = ὁ πλέων)
330

 αποδίδεται με τη 

συνώνυμη μετοχή πλεόντων.  

 

 Οίκος Σ 

 

Στ. 218 ὁ κτίστης Λόγος: Η φράση του πρωτοτύπου «ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ» 

αποδίδεται με τη φράση «ὁ κτίστης Λόγος».  

 

Στ. 219 ἥκει πρὸς αὐτὸν: Tο ρήμα ἦλθε μεταφράζεται με το συνώνυμο ἥκει. 

Επιπλέον άλλες εκδόσεις υποστηρίζουν τη γραφή «πρὸς τοῦτον»,
331

 άλλες τη γραφή 

«εἰς τοῦτο»
332

 και κάποια χειρόγραφα παραδίδουν τη γραφή «πρὸς τοῦτο».
333

 Η 

μετάφραση του Φιλή βρίσκεται πιο κοντά στην πρώτη εκδοχή από τις τρεις.  

 

Στ. 220-221 ποιμὴν δὲ καὶ πρόβατον / ὡράθη: Σ’ αυτόν το στίχο άλλες εκδόσεις 

επιλέγουν τη γραφή «καθ’ ἡμᾶς ἄνθρωπος»,
334

 άλλες «καθ’ ἡμᾶς ὅμοιος»,
335

 ενώ 

κάποια χειρόγραφα παραδίδουν τη γραφή «καθ’ ἡμᾶς πρόβατον».
336

 Απ’ ό,τι φαίνεται 

ο Φιλής γνωρίζει την τρίτη εκδοχή. Το δε ρήμα ἐφάνη μεταφράζεται με το συνώνυμο 

ὡράθη.  

 

Στ. 222-223 τῷ κατ’ αὐτὸ / δεσπότης: Η λέξη ὁμοίῳ αποδίδεται περιφραστικά 

με τη φράση «τῷ κατ’ αὐτὸ», ενώ η λέξη θεὸς αποδίδεται ως δεσπότης.  
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 Οίκος Τ 

 

Στ. 225 καταφευγόντων: Άλλες εκδόσεις υποστηρίζουν τη γραφή 

προσφευγόντων
337

 και άλλες τη γραφή προστρεχόντων.
338

 Το πρότυπο του Φιλή έδινε 

πιθανώς την πρώτη εκδοχή, την οποία μετέτρεψε σε καταφευγόντων για μετρικούς 

λόγους.
339

     

 

Στ. 227 δημιουργὸς […] μόνος: Το ουσιαστικό ποιητής αποδίδεται ως 

δημιουργὸς και συνοδεύεται από τον προσδιορισμό μόνος που απουσιάζει από το 

πρωτότυπο.  

 

Στ. 228 σὴν […] ἐνδὺς καὶ βοᾶν […] θέλων: Ο άτονος τύπος της γενικής ενικού 

της προσωπικής αντωνυμίας σου, η οποία εν προκειμένω λειτουργεί ως κτητικό 

επίθετο,
340

 αποδίδεται με την κτητική αντωνυμία σὴν, προσδίδοντας τρόπον τινά μια 

λεπτή διαφορά στο ύφος. Το ίδιο πράττει ο Φιλής και στον στίχο 243. Η μετοχή 

οἰκήσας αποδίδεται με τη μετοχή ἐνδὺς και το απαρέμφατο προσφωνεῖν με το 

απαρέμφατο βοᾶν. Συν τοις άλλοις άλλες εκδόσεις εισηγούνται τη μετοχή δείξας
341

 

και άλλες τη μετοχή διδάξας.
342

 Η χρήση της μετοχής θέλων από τον Φιλή δεν 

συνηγορεί υπέρ της μιας ή της άλλης γραφής. 

 

Στ. 231-232 τῆς ἄνωθεν / τῆς ἐκεῖθεν ἀντιλήψεως: Και από τους δύο στίχους 

παραλείπεται το χαῖρε κατά τη μετάφραση. Ο Φιλής εδώ επιθετοποιεί μέσω του 

άρθρου τα επιρρήματα ἄνωθεν και ἐκεῖθεν, για να αποδώσει τα επίθετα του 

πρωτοτύπου νοητῆς και θεϊκῆς αντιστοίχως. Από την άλλη αποδίδει το ουσιαστικό 

ἀγαθότητος του πρωτοτύπου με το ουσιαστικό ἀντιλήψεως. Τώρα αντί της λέξης 

νοητῆς άλλα χειρόγραφα παραδίδουν τη γραφή «γηγενῶν» και άλλα τη γραφή «τῆς 

Ἀδὰμ».
343

 Η μετάφραση του Φιλή βρίσκεται πιο κοντά στη γραφή νοητῆς.
344

  

 

Στ. 233 νουθετοῦσα τοὺς ἀσυνέτους: Το ρήμα ἐνουθέτησας του πρωτοτύπου 

μετατρέπεται στη μετοχή νουθετοῦσα. Η δε φράση «συληθέντας τὸν νοῦν» αποδίδεται 

μονολεκτικά με το επίθετο ἀσυνέτους.  

 

Στ. 234 ἀναγεννήσασα τοὺς κακοσπόρους: Παραλείπεται το χαῖρε στη 

μετάφραση του Φιλή. Το ρήμα ἀνεγέννησας του πρωτοτύπου μετατρέπεται στη 

μετοχή ἀναγεννήσασα. Η δε φράση «συλληφθέντας αἰσχρῶς» αποδίδεται 

μονολεκτικά με τη λέξη κακοσπόρους. Η μεταφραστική λογική είναι όμοια λοιπόν με 

τον παραπάνω στίχο. Σ’ αυτό το σημείο σημειώνεται ότι η σειρά των στίχων 233-234 

είναι σύμφωνη με την έκδοση του πρωτότυπου κειμένου του Ακαθίστου από τον 

                                                 
337

 Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, «Ρωμανός…, ό.π., σ. 829· Constantine Trypanis, Fourteen…, ό.π., σ. 

37. 
338

 Θεοχάρης Δετοράκης, Ο Ακάθιστος…, ό.π., σ. 186. 
339

 Γρηγόριος Παπαγιάννης, ό.π., σ. 128. 
340

 Αθανάσιος Φλώρος, Ιστορικό και συγκριτικό συντακτικό αρχαίας, νέας ελληνικής και λατινικής, 

Αθήνα, Εκδόσεις Ήβος, 1988, σ. 364.   
341

 Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, «Ρωμανός…, ό.π., σ. 829· Constantine Trypanis, Fourteen…, ό.π., σ. 

37. 
342

 Θεοχάρης Δετοράκης, Ο Ακάθιστος…, ό.π., σ. 186. 
343

 Constantine Trypanis, Fourteen…, ό.π., σ. 37· Θεοχάρης Δετοράκης, Ο Ακάθιστος…, ό.π., σ. 

186· Γρηγόριος Παπαγιάννης, ό.π., σ. 131. 
344

 Γρηγόριος Παπαγιάννης, ό.π., σ. 132. 



[90] 

 

Ευστρατιάδη,
345

 εν αντιθέσει με τις εκδόσεις του Τρυπάνη και του Δετοράκη που την 

τοποθετούν αντίστροφα.
346

 

 

Στ. 235 κτείνεις: Η μετοχή καταργοῦσα αποδίδεται με το ρήμα κτείνεις.  

 

Στ. 236 γεωργὸν […] κύεις: Κατά τη μετάφραση παραλείπεται το χαῖρε. Ο όρος 

σπορέα αποδίδεται με τον όρο γεωργὸν, ενώ η μετοχή τεκοῦσα αποδίδεται με το ρήμα 

κύεις.    

 

Στ. 238 συνδήσασα: Η μετοχή του πρωτότυπου ἁρμόζουσα αποδίδεται με τη 

μετοχή συνδήσασα, η οποία είναι πολύ κοντά νοηματικά.  

 

Στ. 240 καθαρῶν πνευμάτων: Παραλείπεται το χαῖρε στη μετάφραση του Φιλή. 

Η φράση του πρωτοτύπου «ψυχῶν […] ἁγίων» αποδίδεται με τη φράση «καθαρῶν 

πνευμάτων», η οποία απαντά στη Σοφία Σολομώντος (Σολ. ζ΄ 23: «πνευμάτων 

νοερῶν καθαρῶν λεπτοτάτων»), αλλά και στο έργο του Ευσέβιου Καισαρείας 

«Εὐαγγελικὴ ἀπόδειξις»
347

 (Ευαγγ. Απ. Δ΄ 1: «ἄυλά τε καὶ πάντη καθαρὰ 

πνεύματα»). Το πιο πιθανό είναι ο Φιλής να τη δανείζεται από τον Ευσέβιο 

Καισαρείας.   

 

 Οίκος Υ 

 

Στ. 242 νικᾶται […] ἁμίλλῃ τρέχων: Το ρήμα ἡττᾶται μεταφράζεται με το 

συνώνυμο νικᾶται. Το απαρέμφατο συνεκτείνεσθαι αποδίδεται με το ουσιαστικό 

ἁμίλλῃ και η μετοχή σπεύδων με τη συνώνυμη μετοχή τρέχων.  

 

Στ. 243 ἀγαθότητα […] τὴν σὴν τὴν χύδην: Το ουσιαστικό οἰκτιρμῶν του 

πρωτοτύπου αποδίδεται με το ουσιαστικό ἀγαθότητα. Ο άτονος τύπος της γενικής 

ενικού της προσωπικής αντωνυμίας σου, η οποία λειτουργεί εν προκειμένω ως 

κτητικό επίθετο,
348

 αποδίδεται με την κτητική αντωνυμία σὴν, προσδίδοντας έτσι μια 

λεπτή διαφορά ύφους. Το ίδιο πράττει ο Φιλής και στον στίχο 228. Τέλος, το επίθετο 

πολλῶν αποδίδεται με το επίρρημα χύδην, το οποίο ο Φιλής επιθετοποιεί μέσω του 

άρθρου. 

 

Στ. 244 κἂν γὰρ ἰσαρίθμους τὶς ᾠδὰς: Σ’ αυτό το σημείο άλλες εκδόσεις 

υιοθετούν τη γραφή «γὰρ ψάμμῳ ᾠδάς»,
349

 ενώ άλλες τη γραφή «ψαλμοὺς καὶ 

ᾠδὰς».
350

 Πιο σωστή μπορεί να θεωρηθεί η πρώτη.
351

 Η απουσία των λέξεων ψάμμῳ 

και ψαλμοὺς από τη μετάφραση του Φιλή μάς αναγκάζει να αναζητήσουμε τον άλλο 

όρο σύγκρισης στο πλήθος των οικτιρμών του Θεού,
352

 κάτι που όμως ως 
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συλλογισμός δεν είναι ικανοποιητικός.
353

 Επιπλέον, η χρήση των λέξεων κἂν και γὰρ 

στη μετάφραση του Φιλή μάς βοηθά να πιθανολογήσουμε την ύπαρξή τους και στο 

αρχικό κείμενο ή στο πρότυπο που είχε ο ποιητής διαθέσιμο.
354

 Ο δε σύνδεσμος γὰρ 

προάγει την καλύτερη σύνδεση
355

 των στίχων 242-243 και 244-247.        

 

Στ. 245-246 φράσει / ἐβράβευσας ἐξ εὐσπλαγχνίας: Στη θέση του ρήματος 

τελοῦμεν ο Φιλής χρησιμοποιεί το ρήμα φράσει, αντικαθιστώντας την έννοια της 

πράξης με την έννοια της έκφρασης. Το δε ρήμα δέδωκας ερμηνεύεται με το ρήμα 

ἐβράβευσας, συνοδευόμενο από τον εμπρόθετο προσδιορισμό «ἐξ εὐσπλαγχνίας». 

 

Στ. 247 ἐκθύμως ψάλλουσιν: Το ρήμα βοῶσιν του πρωτοτύπου αποδίδεται με το 

ρήμα ψάλλουσιν, το οποίο προσδιορίζεται και από το επίρρημα ἐκθύμως.   

 

 Οίκος Φ 

 

Στ. 248-249 Φωτὸς θεϊκοῦ λυχνίαν / δέδορκεν ἡ γῆ: Η φράση «Φωτοδόχον 

λαμπάδα» ερμηνεύεται επιτυχημένα ως «Φωτὸς θεϊκοῦ λυχνίαν». Τη λέξη λυχνίαν ο 

Φιλής πιθανώς δανείζεται από το Βιβλίο της Εξόδου (κε΄ 30-37),
356

 από τα Ευαγγέλια 

(Ματθ. ε΄ 15· Μάρκ. δ΄ 21· Λουκ. η΄ 16, ια΄ 33) και από τον Ιωσήφ Υμνογράφο όπου 

στο α΄ τροπάριο της δ΄ ωδής του Κανόνα του Ακαθίστου αποκαλεί τη Θεοτόκο 

λυχνία. Στη μετάφραση του Φιλή η Θεοτόκος παρομοιάζεται με λυχνία, επάνω στην 

οποία στηρίζεται ο λύχνος, δηλαδή το θεϊκό φως που είναι ο Χριστός. Από την άλλη 

πλευρά το ρήμα ὁρῶμεν αποδίδεται με το συνώνυμο δέδορκεν, τοποθετημένο όμως 

στο γ΄ ενικό πρόσωπο. Κι αυτό διότι ο ποιητής το εννοούμενο υποκείμενο του 

πρωτοτύπου ἡμεῖς (δηλ. οι άνθρωποι) το αποδίδει με τη μετωνυμία
357

 «ἡ γῆ» που 

χρησιμοποιείται ως υποκείμενο του ρήματος δέδορκεν.  

 

Στ. 250 πῦρ […] ἀνάπτουσα: Εδώ άλλα χειρόγραφα του πρωτοτύπου παραδίδουν 

τη γραφή «ἅπτουσα φῶς» και άλλα τη γραφή «ἅπτουσα πῦρ».
358

 Το πιθανότερο ήταν 

ότι το πρότυπο του Φιλή έδινε τη γραφή πῦρ, την οποία και διατήρησε στη 

μετάφρασή του.  

 

Στ. 251 φῶς: Για τη φράση γνῶσιν θεϊκὴν ο Φιλής κάνει χρήση της λέξης φῶς και 

δεν αποκλείεται να διάβαζε στο πρότυπό του «φῶς τὸ θεϊκὸν».
359

  

 

Στ. 252 οὕτω δὲ τιμᾶν πεῖθον αὐτῆς τὸν τόκον: Άλλες εκδόσεις του 

πρωτοτύπου υιοθετούν τον τύπο ταύτῃ
360

 και άλλες τον τύπο ταῦτα.
361

 Το επίρρημα 
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οὕτω του Φιλή δεν προσφέρει ένδειξη υπέρ κάποιας από τις δύο γραφές.
362

 Η μετοχή 

τιμωμένη μετατρέπεται στο απαρέμφατο τιμᾶν. Από την άλλη μεριά η φράση «πεῖθον 

αὐτῆς τὸν τόκον» συνιστά μια ερμηνευτική προσθήκη για τη φράση «ἄϋλον  […] 

φῶς» του πρωτότυπου κειμένου. Τα άυλο αυτό φως είναι το άκτιστο φως του 

Χριστού, το φως της θείας αλήθειας.
363

 Η Θεοτόκος άναψε το άυλο φως γεννώντας 

τον Χριστό που είναι το φως του κόσμου (Ιωάνν. η΄ 12) και φωτίζει ολόκληρο το 

ανθρώπινο γένος,
364

 οδηγώντας το στη σωτηρία.  

 

Στ. 253 παστὰς τοῦ νοητοῦ φωσφόρου: Ο Φιλής αποδίδει τη φράση του 

πρωτοτύπου «ἀκτὶς νοητοῦ ἡλίου» με τη φράση «παστὰς τοῦ νοητοῦ φωσφόρου». Τη 

φράση δανείζεται πιθανώς ο ποιητής από τον πατριάρχη Γερμανό Α΄, ο οποίος στον 

Α΄ Λόγο του για τα Εισόδια της Θεοτόκου χρησιμοποιεί τη φράση «παστὰς τοῦ 

νοητοῦ νυμφίου».
365

 Εναλλακτικά θα μπορούσε να έχει επηρεαστεί και από τον 

Ψαλμό ιη΄ 6 «καὶ αὐτὸς ὡς νυμφίος ἐκπορευόμενος ἐκ παστοῦ αὐτοῦ»
366

 είτε από τον 

Ιωσήφ Υμνογράφο όπου στο α΄ τροπάριο της ϛ΄ ωδής του Κανόνα του Ακαθίστου η 

Παναγία αποκαλείται «Παστὰς τοῦ Λόγου». 

 

Στ. 254 λαμπτὴρ τοῦ φθορᾶς ἄτερ φάους: Πολλές από τις εκδόσεις του 

πρωτοτύπου επιλέγουν τη γραφή λαμπτὴρ,
367

 ενώ άλλες τη γραφή βολὶς,
368

 την οποία 

παραδίδουν ορισμένα χειρόγραφα.
369

 Η μετάφραση του Φιλή συμφωνεί με την πρώτη 

εκδοχή. Παρακάτω ο Φιλής μεταφράζει το επίθετο ἀδύτου περιφραστικά με τον 

εμπρόθετο προσδιορισμό φθορᾶς ἄτερ, τον οποίο επιθετοποιεί μέσω του άρθρου τοῦ. 

Το δε ουσιαστικό φέγγους αποδίδεται με το συνώνυμο ουσιαστικό φάους. Εδώ ο 

Φιλής φαίνεται να δυσκολεύει τα νοήματα σε σχέση με το πρωτότυπο κείμενο μέσω 

της σύνταξης (χρήση υπερβατού) και ταυτόχρονα του ποιητικού λεξιλογίου (ἄτερ) 

(πρβλ. σχόλιο στ. 287). 

 

Στ. 255-256 αὐγάσασα / ἐχθρὸν […] πάντα καταπλήξασα: Και στους δύο 

στίχους παραλείπεται το χαῖρε κατά τη μετάφραση. Η μετοχή καταλάμπουσα 

αποδίδεται με τη μετοχή αὐγάσασα, ενώ η λέξη ἐχθροὺς μετατρέπεται σε ενικό αριθμό 

και συνοδεύεται από το προσδιορισμό «ἐχθρὸν […] πάντα». Η μετατροπή σε ενικό 

αριθμό οφείλεται σε μετρικούς λόγους, διότι εναλλακτικά η χρήση του τύπου πάντας 

αντί πάντα θα διασάλευε το μέτρο. Χάριν του μέτρου γίνεται και η αλλαγή στον 

χρόνο της μετοχής του πρωτοτύπου από ενεστώτα καταπλήττουσα σε αόριστο 

καταπλήξασα.  

 

Στ. 257 φωτισμὸν ἀνίσχουσα τῆς εὐσπλαγχνίας: Παραλείπεται το χαῖρε στη 

μετάφραση του Φιλή. Η φράση του πρωτοτύπου «πολύφωτον […] φωτισμόν», η 
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οποία υποδηλώνει τον Χριστό,
370

 ερμηνεύεται με τη φράση «φωτισμὸν […] τῆς 

εὐσπλαγχνίας». Παράλληλα το ρήμα ἀνατέλλεις αποδίδεται με τη μετοχή ἀνίσχουσα. 

 

Στ. 258 ποταμὸν ἐκβλύζουσα τῆς ἀφθαρσίας: Κατά τη μετάφραση παραλείπεται 

το χαῖρε. Η φράση του πρωτοτύπου «πολύρρυτον ποταμόν» αποδίδεται με τη φράση 

«ποταμὸν […] τῆς ἀφθαρσίας». Το ρήμα ἀναβλύζεις μετατρέπεται στη μετοχή 

ἐκβλύζουσα.  

 

Στ. 259 δεικνῦσα […] πρὶν τῆς κολυμβήθρας: Παραλείπεται το χαῖρε στη 

μετάφραση του Φιλή. Η μετοχή ζωγραφοῦσα αποδίδεται με τη μετοχή δεικνῦσα. 

Ωστόσο δεν είναι απολύτως κατανοητό γιατί ο Φιλής χρησιμοποιεί τη λέξη πρὶν στη 

μετάφρασή του. Στο πρωτότυπο κείμενο του Ακαθίστου ο στίχος «χαῖρε, τῆς 

κολυμβήθρας ζωγραφοῦσα τὸν τύπον» δηλώνει ότι η Παναγία είναι αυτή που 

απεικονίζει την κολυμβήθρα μέσω της οποίας αναγεννιόμαστε.
371

 Ο Φιλής ερμηνεύει 

τον στίχο πιθανώς με την ιδέα ότι η Παναγία είναι η προτύπωση του αγίου 

χριστιανικού βαπτίσματος, καθώς σ’ αυτήν «κολύμπησε» πρώτα ο Χριστός, 

ενώνοντας τη θεϊκή και την ανθρώπινη φύση του
372

 και δεχόμενος τη δεύτερη 

γέννησή του, την ανθρώπινη.
373

 Έτσι και οι χριστιανοί στην κολυμβήθρα του 

βαπτίσματος δέχονται τη δεύτερη γέννησή τους, την πνευματική.
374

   

 

Στ. 260 τὸν δεινὸν ἐκτρίβουσα τῆς πλάνης ῥύπον: Κατά τη μετάφραση 

παραλείπεται το χαῖρε. Η μετοχή ἀναιροῦσα αποδίδεται με τη μετοχή ἐκτρίβουσα, ενώ 

το ουσιαστικό ἁμαρτίας αποδίδεται με τον όρο πλάνης. Επίσης η λέξη ῥύπον 

συνοδεύεται από τον προσδιορισμό δεινὸν, ο οποίος απουσιάζει από το πρωτότυπο.  

 

Στ. 261-262 τὰ κρύφια / μιγνὺς: Ο όρος συνείδησιν του πρωτοτύπου αποδίδεται 

με τον όρο κρύφια. Η δε μετοχή κιρνῶν αποδίδεται με τη μετοχή μιγνὺς. Το ρήμα 

κιρνῶ στα αρχαία ελληνικά είχε τη σημασία του αναμειγνύω,
375

 ενώ κατά τον 

Μεσαίωνα έλαβε τη σημασία του προσφέρω, κερνώ.
376

 Ο Φιλής χρησιμοποιώντας τη 

μετοχή του ρήματος μίγνυμι φαίνεται ότι το αντιλαμβάνεται με την αρχαιοελληνική 

σημασία.  

 

Στ. 263-264 τῆς φίλης εὐωδίας / ζωῆς δὲ σεμνὴ μυστικῆς εὐωχία: Και στους 

δύο στίχους παραλείπεται το χαῖρε κατά τη μετάφραση. Το ουσιαστικό εὐωδίας 

συνοδεύεται από τον προσδιορισμό φίλης, ο οποίος δεν υπάρχει στο πρωτότυπο. 

Παρακάτω άλλες εκδόσεις υιοθετούν τη γραφή «ζωῆς μυστικῆς εὐωχία»,
377

 άλλες τη 
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 Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος (Αρχιμ.), ό.π., σ. 131· Κωνσταντίνος Δρατσέλλας, ό.π., σ. 174· 
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γραφή «ζωὴ μυστικῆς εὐωχίας».
378

 Ανάλογα με τη γραφή η φράση αυτή μπορεί να 

δεχτεί διάφορες ερμηνείες.
379

 Η μετάφραση του Φιλή πάντως συμφωνεί με την πρώτη 

εκδοχή. Σημειώνεται ακόμη ότι η πρώτη έκδοση του Ακαθίστου υποστήριζε τη 

γραφή «ζωή, μυστικὴ εὐωχία».
380

 Τέλος, ο όρος εὐωχία συνοδεύεται στη μετάφραση 

του Φιλή από τον προσδιορισμό σεμνὴ, ο οποίος δεν υπάρχει στο πρωτότυπο.  

 

 Οίκος Χ 

 

Στ. 266 παλαιῶν παρέχων: Το απαρέμφατο δοῦναι του πρωτοτύπου αποδίδεται 

με τη μετοχή παρέχων, ενώ το επίθετο ἀρχαίων με το επίθετο παλαιῶν.   

 

Στ. 267 δεσπότης εὐεργέτης: Η φράση «χρεωλύτης ἀνθρώπων» αποδίδεται με τη 

φράση «δεσπότης εὐεργέτης». 

 

Στ. 268 αὐτὸς πρὸς ἡμᾶς ἦλθε τοὺς ἀπωσμένους: Σ’ αυτό το σημείο ο Φιλής 

απλοποιεί με εκλαϊκευτικό τρόπο το νόημα του πρωτοτύπου. Η δε λέξη ἀποδήμους 

αποδίδεται ως ἀπωσμένους.  

 

Στ. 269 κώδικα τῶν δανεισμάτων: Για τη λέξη χειρόγραφον ο Φιλής αξιοποιεί 

τη συνώνυμη κώδικα, την οποία ερμηνεύει επιπλέον με τον προσδιορισμό «τῶν 

δανεισμάτων» ως γενική του περιεχομένου. 

 

Στ. 270-271 τῶν ἐλευθέρων / ὡς δεσπότης εὔσπλαγχνος: Ο όρος πάντων 

αποδίδεται καθαρά ερμηνευτικά ως τῶν ἐλευθέρων, εφόσον ο Ιησούς σκίζοντας το 

χειρόγραφο της αμαρτιών μας (Κολ. β΄ 14) μάς απελευθέρωσε από τα δεσμά τους. Η 

δε φράση «ὡς δεσπότης εὔσπλαγχνος» είτε αποτελεί προσθήκη του Φιλή είτε 

οφείλεται στο πρότυπό του και ουσιαστικά πλεονάζει σε σχέση με τον στ. 267. Δεν 

αποκλείεται βέβαια το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί εδώ ο Φιλής να έχει δεχθεί 

επίδραση από τον Ιωάννη Δαμασκηνό, ο οποίος σε ένα από τα έργα του αναφέρεται 

μεταξύ άλλων και στο πώς εξοφλήθηκε το προπατορικό χρέος: «Ὅλον γὰρ τὸν 

πρῶτον Ἀδὰμ τὸν πρὸ τῆς παραβάσεως, τὸν ἁμαρτίας ἐλεύθερον, ἀνέλαβες, δέσποτα, 

διὰ τὰ σπλάγχνα ἐλέους σου σῶμα, ψυχήν, νοῦν καὶ τὰ τούτων φυσικὰ ἰδιώματα, ἵν’ 

ὅλῳ μοι τὴν σωτηρίαν χαρίσῃ»
381

 [η υπογράμμιση δική μας]. 

 

 Οίκος Ψ 

 

Στ. 272 ὃν δέδωκας ἀνθρώποις: Ο Φιλής για λόγους απλοποίησης των 

νοημάτων συμπληρώνει ερμηνευτικά τον στίχο του πρωτοτύπου με τη δευτερεύουσα 

αναφορική πρόταση «ὃν δέδωκας ἀνθρώποις».  

 

Στ. 273 σε τιμῶμεν μόνην: Εδώ άλλες εκδόσεις του πρωτοτύπου επιλέγουν τη 

γραφή εὐφημοῦμέν
382
/εὐφημοῦμεν

383
 και άλλες τη γραφή ἀνυμνοῦμεν.

384
 Η χρήση του 
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ρήματος τιμῶμεν από τον Φιλή βρίσκεται πιο κοντά στην πρώτη εκδοχή όντας 

συνώνυμο. Παράλληλα προστίθεται και ο χαρακτηρισμός μόνην για την Θεοτόκο, ο 

οποίος απουσιάζει από το πρωτότυπο.  

 

Στ. 274 ᾤκησε […] Παρθένε: Η μετοχή οἰκήσας του πρωτοτύπου μετατρέπεται 

στο ρήμα ᾤκησε, ενώ στη θέση του χαρακτηρισμού θεοτόκε για την Παναγία 

αξιοποιείται ο χαρακτηρισμός Παρθένε.  

 

Στ. 275 τὰ ξύμπαντα Λόγος: Αντί για τη λέξη πάντα ο Φιλής κάνει χρήση της 

λέξης ξύμπαντα. Σ’ αυτόν το στίχο ο κώδικας Escorialensis R. I. 19 παραδίδει τη 

γραφή τὰ σύμπαντα, όπως και ο κώδικας Ιβήρων 388, ο οποίος όμως τη διορθώνει 

πάνω από τον αττικό τύπο ξύμπαντα. Ο τύπος ξύμπαντα παραδίδεται άλλωστε και από 

όλα τα υπόλοιπα χειρόγραφα. Καθώς η τέταρτη συλλαβή του ιαμβικού τριμέτρου 

πρέπει να είναι μακρά, και στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για τη συλλαβή 

«τὰ», ο τύπος ξύμπαντα που ακολουθεί τη μετατρέπει σε θέσει μακρόχρονη κι έτσι 

αποκαθίσταται η προσωδία του στίχου. Τέλος, ο όρος κύριος αποδίδεται με τον όρο 

Λόγος. 

 

Στ. 276 καθήγνισε διδάξας λέγειν: Το ρήμα ἡγίασεν αποδίδεται με το συνώνυμο 

ρήμα καθήγνισε. Το δε ρήμα ἐδίδαξε μετατρέπεται στη μετοχή διδάξας και το 

απαρέμφατο βοᾶν αποδίδεται με το απαρέμφατο λέγειν.  

 

Στ. 277 καταγωγὴ […] χαίροις: Το ουσιαστικό σκηνὴ αποδίδεται με το 

συνώνυμο καταγωγὴ, ενώ για μετρικούς λόγους χρησιμοποιείται ο τύπος χαίροις αντί 

χαῖρε.   

 

Στ. 279 Θείῳ Πνεύματι: Παραλείπεται το χαῖρε στη μετάφραση του Φιλή. Ο 

όρος Πνεύματι συνοδεύεται από τον προσδιορισμό Θείῳ που απουσιάζει από το 

πρωτότυπο. Όπως έχουμε δει, αυτό το συνηθίζει πολύ συχνά ο Φιλής στο πλαίσιο της 

παρούσας μετάφρασης. 

 

Στ. 280 τοῦ ζῆν κρειττόνως ἀδάπανε: Κατά τη μετάφραση παραλείπεται το 

χαῖρε. Το ουσιαστικό ζωῆς αποδίδεται με το απαρέμφατο ζῆν, το οποίο 

ουσιαστικοποιείται με το άρθρο τοῦ. Το επίθετο ἀδαπάνητε αποδίδεται ως ἀδάπανε 

και συνοδεύεται από το επίρρημα κρειττόνως. 

 

Στ. 281 κόσμησις εὐσεβεστάτων: Παραλείπεται το χαῖρε στη μετάφραση του 

Φιλή. Το ουσιαστικό διάδημα αποδίδεται ως κόσμησις, ενώ ο προσδιορισμός τίμιον 

που υπάρχει στο πρωτότυπο απουσιάζει από τη μετάφραση του Φιλή (πρβλ. σχόλιο 

στ. 180). Το επίθετο εὐσεβῶν τοποθετείται στον υπερθετικό βαθμό εὐσεβεστάτων, 

προφανώς για να καλυφθούν οι υπολειπόμενες δύο συλλαβές του στίχου. 

 

Στ. 282 θυηπόλων καύχησις εὐλαβεστάτων: Κατά τη μετάφραση παραλείπεται 

το χαῖρε. Το ουσιαστικό ἱερέων αποδίδεται με το συνώνυμο θυηπόλων (εδώ ως ουσ.) 

και το επίθετο εύλαβῶν τοποθετείται στον υπερθετικό βαθμό εὐλαβεστάτων, 

προφανώς για να καλυφθούν οι υπολειπόμενες δύο συλλαβές του στίχου, όπως 

ακριβώς είδαμε και στον παραπάνω στίχο. 
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Στ. 283 στεῤῥὲ: Παραλείπεται το χαῖρε στη μετάφραση του Φιλή. Το επίθετο 

ἀσάλευτος αποδίδεται με το επίθετο στεῤῥὲ. Στο πρωτότυπο αξιοποιείται η 

ονομαστική πτώση, ενώ ο Φιλής αξιοποιεί την κλητική. Για περισσότερα βλ. σχόλιο 

στ. 85.  

 

Στ. 284 χαράκωμα τῆς κάτω κραταρχίας: Κατά τη μετάφραση παραλείπεται το 

χαῖρε. Η λέξη βασιλείας του πρωτοτύπου που δηλώνει τη χριστιανική πολιτεία,
385

 όλη 

την επικράτεια του βυζαντινού κράτους,
386

 ερμηνεύεται σωστά από τον Φιλή με την 

περίφραση «κάτω κραταρχίας». Δεν φαίνεται εδώ ο ποιητής του Ακαθίστου να εννοεί 

τη βασιλεία του Θεού, καθότι κάτι τέτοιο θα ήταν «έξω από το πνεύμα του 

προηγούμενου χαιρετισμού, του οποίου ο παρών αποτελεί προέκταση και 

επεξήγηση».
387

 Ο δε όρος τεῖχος αποδίδεται με τον συνώνυμο όρο χαράκωμα.  

 

Στ. 285 νικητήρια: Η λέξη τρόπαια αποδίδεται με τη λέξη νικητήρια, δηλώνοντας 

τις πνευματικές
388

 και στρατιωτικές νίκες
389

 αλλά και τις νίκες κατά των αιρέσεων.
390

 

Συνελόντι ειπείν δηλώνει τις νίκες κατά των ορατών και των αοράτων εχθρών.
391

   

  

Στ. 286 δυσμενεῖς […] καθαιρούμενοι: Παραλείπεται το χαῖρε στη μετάφραση 

του Φιλή. Το ουσιαστικό ἐχθροὶ αποδίδεται με τη συνώνυμη λέξη δυσμενεῖς (εδώ ως 

ουσ.), συνοδευόμενη από τον χαρακτηρισμό καθαιρούμενοι, ο οποίος απουσιάζει από 

το πρωτότυπο.  

 

Στ. 287 τοὐμοῦ δυσπαθοῦς ἄκος φάους: Η φράση «τοῦ ἐμοῦ» αποδίδεται 

μονολεκτικά με κράση ως «τοὐμοῦ». Ο αττικός συνηρημένος τύπος φωτὸς αποδίδεται 

με τον τύπο φάους και συνοδεύεται από τον προσδιορισμό δυσπαθοῦς που απουσιάζει 

από το πρωτότυπο. Και σ’ αυτό το σημείο, όπως προηγουμένως στον στίχο 254, ο 

Φιλής φαίνεται να δυσκολεύει τα νοήματα σε σχέση με το πρωτότυπο κείμενο μέσω 

της σύνταξης (χρήση υπερβατού) και ταυτόχρονα του ποιητικού λεξιλογίου (ἄκος). Ο 

Παπαγιάννης εικάζει ότι λόγω της συγκεκριμένης διατύπωσης του Φιλή ενδέχεται ο 

ποιητής του Ακαθίστου να μην αναφέρεται στο πνευματικό φως, αλλά σε πάθηση των 

ματιών από την οποία ταλανιζόταν και ήλπιζε να λυτρωθεί με τη χάρη της 

Θεοτόκου.
392

 Τέλος, θα συμπληρώναμε ότι το ουσιαστικό θεραπεία αποδίδεται με το 

συνώνυμο ἄκος.  

 

Στ. 288 θερμὴ […] προστασία: Κατά τη μετάφραση παραλείπεται το χαῖρε. Εδώ 

άλλες εκδόσεις εισηγούνται τη γραφή προστασία
393

 και άλλες τη γραφή σωτηρία.
394

 Η 

μετάφραση του Φιλή συμφωνεί με την πρώτη εκδοχή και μάλιστα συνοδεύει τη λέξη 

προστασία με τον προσδιορισμό θερμὴ που δεν υπάρχει στο πρωτότυπο.  
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 Οίκος Ω 

 

Στ. 290 μῆτερ […] σεμνὴ Παρθένος: Άλλες εκδόσεις υιοθετούν τη γραφή 

μῆτερ
395

 και άλλες τη γραφή μήτηρ.
396

 Ο Φιλής επιλέγει όπως και τις άλλες φορές τη 

γραφή μῆτερ (βλ. σχόλιο στ. 85). Παράλληλα χρησιμοποιεί την παρονομασία «σεμνὴ 

Παρθένος», για να δηλωθεί καθαρά το πρόσωπο της Παναγίας.  

 

Στ. 294 τῆς ἐκεῖσε τοῦ πυρὸς τιμωρίας: Η μετοχή μελλούσης ερμηνεύεται με το 

επίρρημα ἐκεῖσε, το οποίο επιθετοποιείται μέσω του άρθρου τῆς. Ο όρος κολάσεως 

του πρωτοτύπου έχει την έννοια της τιμωρίας.
397

 Με αυτή την έννοια εμφανίζεται δύο 

φορές στην Καινή Διαθήκη (Ματθ. κε΄ 46· Α΄ Ιωάνν. δ΄ 18) κι έτσι τον ερμηνεύει και 

ο Φιλής. Παράλληλα η έννοια του πυρός στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται όχι 

μόνο για κρίση αλλά και προς δοκιμή,
398

 ώστε να φανερωθεί το έργο του καθενός (Α΄ 

Κορ. γ΄ 12-15). Η δε φράση «πυρὸς τιμωρίας» υπάρχει στα κείμενα διάφορων 

συγγραφέων όπως του Δίδυμου Τυφλού, του Αστέριου Αμασείας, του Θεοδώρητου 

Κύρου, του Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού και άλλων. Ο Φιλής πιθανώς τη δανείζεται από 

τον Φώτιο, ο οποίος στη Βιβλιοθήκη επιχειρεί να ερμηνεύσει το παραπάνω χωρίο από 

την Α΄ προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, καταλήγοντας στη φράση 

«τῆς διὰ πυρὸς τιμωρίας οὐκ ἀπολυόμενος».
399

  

 

Στ. 295 τοὺς τῷ Θεῷ βοῶντας: Εδώ άλλες εκδόσεις υποστηρίζουν τη γραφή 

«σοὶ βοῶντας»
400

 και άλλες τη γραφή «συμβοῶντας».
401

 Πιο σωστή θεωρείται η 

γραφή «συμβοῶντας», δεδομένου ότι το εφύμνιο Ἀλληλούϊα απευθύνεται στο 

πρόσωπο του Θεού-Χριστού και όχι στη Θεοτόκο.
402

 Αντί για την ουδέτερη γραφή 

της μετάφρασης του Φιλή «τοὺς εὐσεβῶς βοῶντας» ή «ἐκ ψυχῆς» που παραδίδουν οι 

κώδικες E και Ib αντίστοιχα, επιλέξαμε τη γραφή «τοὺς τῷ Θεῷ βοῶντας», η οποία 

ομόφωνα παραδίδεται από τους κώδικες AILP και διασαφηνίζει πλήρως το νόημα.  
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