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αλλ' ονπερ είδον οφθαλμιοΐς τρανολογοΰσι γλώσσαι, ι б 
τον (¿έγαν ηλιον, Χριστόν, έκλά^ψαντα του τάφου, 
οί ¡/.αθηταί, τα πρόβατα τα λογικά του Λόγου, 
την [¿άνδραν και τόν συγκλεισ^όν, τό κρύος τό του φόρου, 
άποσεισά|λενοι θέρμων πληρούνται σκιρτημάτων, 
και λαμπρότερα δείκνυται προς τούτους ή νεφέλη, 2 0 

η γλυκασμόν ομβροβλυτεί κα ι ζωηφόρον δρόσον. 
Χαίροις, χαράς ή πρόξενος ταύτης, θεογεννητορ. 

Ά. Π,-Κεραμεύς. 

Ιωάννης Σταυράκιος και Δημήτριος Βεάσκος. 

Ή αύτη χειρόγραφος Παπαδικη εν φύλλ. 347a — 348b περιλαμβάνει στιχη-
ρον άξιοπερίεργον μετά μουσικής μελοποιίας εις τόν μεγαλομάρτυρα Δημητριον* 
ου ai μεν λέξεις οφείλονται κατά τόν τιτλον τω χαρτοφύλακι Σταυρακίφ, η δε 
μελοποιία Βεάσκω ρεφερενδαρίω Θεσσαλονίκης. Και Σταυράκιος μεν είναι ó γνω
στός Ιωάννης Σταυράκιος, Βεάσκος δέ ό γενόμενος μητροπολίτης Δημη'τριο; 
Βεάσκος εν τω 13-ω αιωνι και ως τοιούτος άχρι τούδε γνωστός εξ επιστολής 
προς αυτόν Γρηγορίου του Κυπρίου1)* άλλ' ό Γρηγόριος ούτος Ιπεμπεν επιστολάς 
καΐ τφ Θεσσαλονίκης χαρτοφύλακι Σταυρακίφ 2 ) . "Ωστε εν τφ ρηθέντι στιχηρω 
δύναται να Ιχωμεν άνευ αμφιβολίας κοινήν συνεργασίαν δύο συγχρόνων, γνω
στών άλληλοις, λόγω δε αξιωμάτων και συνηδελφωμένων λογίων κληρικών δτι 
δε Σταυράκιος είναι ό γνωστός ϊωάννης, δείκνυσιν ως νομίζω, σαφώς ή κοινότης 
της υποθέσεως του στιχηρου προς τόν άνέκδοτον εισέτι του 'Ιωάννου τούτου 
«λόγον εις τα θαύματα του μυρορρόα μεγάλου Δημητρίου» 3). Κατά τι δέ του 
καλλιγράφου σημείωμα, λέγοντος τό στιχηρόν εν τγ} ω<£ «οκτάηχον» , έμέλισεν 
ό Βεάσκος τό ποίημα του Σταυρακίου ε'ι; ήχους οκτώ, δ εστίν η ψαλμωδία αύτου 
συνείρει πάντας τούτους τους ήχους4). Τό κείμενον άνευ της μελοποιίας Ιχει 
ούτως: 

Εις τόν άγιον μεγ(α)λ(ομάρτυρα) Δημητριον. 
Οί λόγοι Σταυρακίου χαρτοφύλακος, 

τό μέλος Βεάσκου ρεφε(ρε)νδαρίου Θεσσαλονίκης. 

φ Πλ. δ', 19 πληρούνται] πληρουνταας. — 21 ή γλυκασμον] ογλυμασμον. 
1) Georgii Cyprii declamationum et epistolarnim e codice Leiđensi editarum partícula 

tertia. Ienae 1877, σ. 12, αριθ. ζ'. 
2) P. Lambecii, Comment, de aug. biblioth. Caes. Vindobonensi liber VIII. Vindo-

bonae 1679, σ. 512. Αι προς Σταυράκιον έπιστολαι εξεδοθησαν ύπο Μ. Treu. "Opa E. Kurtz, 
Des Klerikers Gregorios Bericht über Leben, Wunderthaten und Translation der hl. 
Theodora von Thessalonich. St.-Petersburg 1902, σ. 94—107. 

3) Βλ. Catal. cod. hagiogr. graec. bibl. Nation. Parísiensis. Bruxellis, 1897, σ. 229. 
4) Κατά τον αυτόν τρότζοΊ ψάλλεται και τύ γνωστόν δοξαστικον της 15-ης Αύγουστου, 

#που το πρώτον αύτου χώλον ψάλλεται εις ήχον α', το δεύτερον εις ήχον πλάγιον α', της δευ-
τε'ρας περιόδου το πρώτον κώλον εις ήχον β', το λοιπόν αύτης εις ήχον πλάγιον β'. Ή τοι
αύτη τάξις τηρείται χα ι δια τους λοιπούς ήχους εν τω λοιπω μέρει του δοξαστικού. 
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Τρισαριστεύ, άντιληπτορ ημών, 
μεγαλόδοξε Δημήτριε, 
των μαρτυρικών 
κοιλάδων τό άμάραντον άνθος, 

5 το μήλον το εύοσμον, 
ή άμπελος η κυπρίζουσα 
ταΤς διαφόροις του πνεύματος χάρισι, 
ως θαυμαστόν τό ονομά σου 
εν πάση τη γγ|, ότι επηρθη 

10 ή μεγαλοπρέπεια των θαυμάτων σου 
υπεράνω των ουρανών. 
Προσαδέτω σοι ταύτα 
κατά καιρόν κινύρα Δαυιτικη 
τον γαρ θεάνθρωπον Λογον 

15 του πανυψίστου πατρός 
ως εκείνου γνήσιος δούλος 
κατά δύναμιν μιμησάμενος, 
επί σταυρού μεν ούκ άνέβης, 
λόγχαις δε όμως 

20 τό καθαρώτατον σώμα σου 
μυριότρωτον* εκ τούτων άπέδειξας 
καΐ νυν αίδεϊταί σου τό τίμιον πάθος 
ή εν Εδέμ φλογίνη ρομφαία, 
ως πάλαι της του Σωτηρος πλευράς 

25 έμπεφόβηται λόγχευμα 
και πάροδον πρωτοπαρέσχε 
τω εύγνώμονι και θεοσόφω ληστ^. 
Διά τοΰτο και θαυμαστοΰται 
τό δνομά σου εν πάση τ$ γη, 

30 καί ή μεγαλοπρέπεια της όόζης σου 
άπό περάτων εις πέρατα μεγαλύνεται, 
ύπερβαλλόντως δε TY¡ πατρώα σου 
γη τη τών Θετταλών προκαθεζομένη 
καί υπό σου περιφοουρουμένη 

35 εκ παντοδαπών * και συνεχών περιστάσεων. 

Ό Βεάσκος δεν ήτο μόνον μουσικός, αλλά καί συντάκτης ασμάτων. Πορ-
φύριος ó Ούσπένσκης είδεν εν τω Βατοπεδ'ιω χειρόγραφον του ΐτους 1299> έν ω 
περιείχετο στιχηρόν εις τον θεσσαλονικέα οσιον Φώτιον μετά της έξης επιγρα
φής «Ιουλίου, θ'. Του οσίου πατρός ημών Φωτίου κτητορος μονής του Άκα-
νίου. Ποίημα κυρίου Δημητρίου ιεροδιακόνου και μεγάλου οικονόμου μητροπό
λεως Θεσσαλονίκης, ου τό έπώνυμον Βεάσκος, μελισθέν бе παρ' έμου Δανιήλ 

17 μιμησάμενος] Έν τω κωδ. μιμησαμενοι.— 21 μυριότρωτον] μυριοπρωτον.—22 το] 
τε. — 23 φλογίνη] φογινη. — 25 έμπεφόβηται] εμπεβοβηται. 
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αμαρτωλού τάχα μονάχου Άχραδα« *). Xv το βατοπεδινον χειρόγραφον είναι, 
ως παραδέχεται ό Πορφύριος, αύτόγραφον του Δανιήλ, ό Βεάσκος λοιπόν μητρο
πολίτης θα εγένετο Θεσσαλονίκης ύστερον του 1300-ου ίτους, ουχί δε προ του 
Ιτους 1285, ως ύπέθετεν ό Louis Petit 2 ) . 

Το αυτό στιχηρον του Ηεάσκου ευρίσκεται καΐ εν τω 139-ω κώδικι Πετρου-
πόλεως (φυλλ. 216a). Ένταΰθα όμως η επιγραφή ίχει ούτω* «Του οσίου πατρός 
ήμων Φωτίου και κτητορος μονής του Άκαπνίου εν Θεσσαλονίκη.'Ιουλίου θ'. ΤΗχος 
o'». Έν δε т?ј φο: διά της χειρός του καλλιγράφου σημειοΰται τούτο* «Οι μεν, 
λόγοι Δημητρίου Βεάσκου οικονόμου Θεσσαλονίκης, τό δέ μέλος Δανιήλ του 

8ω 
Άχρα». Τό κείμενον £χει ούτως 3) : 

Ή φαιδρά του θεοφόρου μνήμη Φωτίου 
πασαν άρτίως κτίσιν καταλαμπρύνει" 
τό γαρ φως των αύτοΰ διαλάμψαν κατορθωμάτων 
αγγέλων Ιμπροσθεν καΐ ανθρώπων 
προς δόξαν Θεού και τήν του οικείου θεράποντος & 

άπασαν διανίστησιν εύφημίαν. 
"Αγγελοι κροτοΰσιν άνωθεν 
τον κοινωνόν αύτοις γεγονότα 
της θείας φωτοχυσίας, 
άνθρώποις γέραίρουσι τόν υιό ν φωτός 1 0 

νεύσει τγ} κρείττονι χρηματίσαντα. 
Των μοναστών επί πλεϊον άγέλαι 
άγάλλονται τόν ως επ' δρους 
Ιστόν τοις ύψηλοίς των Ιργων* άναδραμόντα 
και πυρσού δίκην * τα τούτων στίφη 1*> 
καταπυρσεύοντα* 
ου ταΐς των αρετών άπαξάπαντες 
αύγαζόμενοι φρυκτωρίαις 
και προς τό φως* ποδηγούμενοι τό άκήρατον, 
ασμενοι τούτω βοήσωμεν 20 
«Θεοφόρε πατήρ ημών Φώτιε, 
μή άποκάμοις* τόν θεόν εκτενώς δυσωπών 
ύπερ του κόσμου παντός * και τών έκθύμως τελούντων 
τήν φαιδρά ν καΐ πανεύφημον μνήμην σου υ. 

Ά. Π.-Κεραμεύς. 

1) Πορφυρίου, Первое путешествие въ Аѳонскіе монастыри и скиты. Часть II. При
ложения къ второму Отдѣленію сей части. Москва 1881, σ. 21. 

2) Echos d'Orient. Paris 1901—1902, τ. 5, σ. 82, 
3) Περ\ του οσίου Φωτίου του έν Θεσσαλονίκη βλ. τον εκ μοσχοβιτικου ελληνικού χει
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Синодальной Вибліотекѣ. СПБ., 1866, σ. 34—39. 


