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προς τη µονή του για τον «εξαίρετον 
άνθρωπον, τον άξιον δούλον του Χρι-
στού, τον τετιµηµένον µοναχόν, τον πι-
στόν φίλον, τον θερµόν πατριώτην, τον 
έξοχον Έλληνα. Απαρνηθείς τα εγκό-
σµια και τεθείς εις την υπηρεσίαν του 
θείου, υπήρξε δια τους γνωρίσαντας 
αυτόν η προσωποποίησις της αρετής, 
της ευσυνειδησίας, της εργατικότητος 
και της καρτερίας».
Κατά την εξόδιο ακολουθία του στις 
6.12.1955 µίλησε ο καθηγούµενος 
της µονής ∆ιονυσίου αρχιµανδρίτης 
Γαβριήλ, ο οποίος µεταξύ άλλων είπε 
ότι ο µεταστάς διακρίθηκε για το πλή-
θος των αρετών του, την ακτηµοσύνη, 
την ανιδιοτέλεια, την τιµιότα, τη φιλο-
πονία και αποτελεί παράδειγµα προς 
µίµηση. π.Μ.ΑΓ.

!"#$"%&'()*(:

Ανώνυµος, «Ευθύµιος ∆ιονυσιάτης», Αγιορειτική 
Βιβλιοθήκη, 233-234 (1956) 51-52. Μωυσής 
Αγιορείτης, µον., Μέγα Γεροντικό εναρέτων Αγιο-
ρειτών του εικοστού αιώνος, Θεσσαλονίκη 2011, 
σ. 535-536.

2. !"#$%&'()*. Αρχιµανδρίτης, ηγού-
µενος της ιεράς µονής Ζωγράφου Αγίου 
Όρους. Γεννήθηκε στο χωριό Έντζεβτσι, 
του νοµού Γκάµπροβο (Βουλγαρία) στις 
26.10.1926. Μετά το γυµνάσιο τελεί-
ωσε την Ιερατική σχολή το 1951 και 
το 1961 εισήχθη ως δόκιµος στην ιε-
ρά µονή Μεταµορφώσεως του Κυρίου, 
κοντά στο Βελίκο Τύρνοβο. Το 1963 
χειροτονήθηκε ιεροµόναχος και υπη-
ρέτησε ως εφηµέριος στην ιερά µονή 
Πέτρου και Παύλου του Λιάσκοβετς. 
∆ιακρίθηκε ως µορφωµένος και άξιος, 
αλλά και πολύ ταπεινός µοναχός. Το 
1969 µε την ευλογία του Οικουµενικού 
Πατριάρχου Αθηναγόρα έγινε δεκτός 
στην αδελφότητα της ιεράς µονής Ζω-
γράφου του Αγίου Όρους, της οποίας 
εξελέγη ηγούµενος στις 3 Νοεµβρίου 
1975. Πέθανε στις 4 ∆εκεµβρίου 1994 
και άφισε µνήµη ταπεινού και πράου 
µοναχού.  Ι.Ζ.∆ΗΜ.
3. +,-(.,-µ,-/0%12* (†1965). Γεννήθη-
κε στο χωριό Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου 
Κρήτης το έτος 1880. Μόλις 15 ετών 
πήγε στη µονή Κουδουµά και υποτάχθη-
κε στον όσιο Παρθένιο (†1905). Εκάρη 
µοναχός το 1901. Υπηρέτησε µε κάθε 
προθυµία στα διακονήµατα της µονής. 
Αγάπησε ένθερµα τη µελέτη. 
Το 1902 αναχώρησε για το Άγιον Όρος, 
για ν’ αυξήσει τους αγώνες του. Εγκα-
ταστάθηκε στην ιβηριτική σκήτη του 
Τιµίου Προδρόµου κι εκάρη µοναχός 
µεγαλόσχηµος το 1904. Το 1906 χει-
ροτονήθηκε διάκονος και το 1910 πρε-
σβύτερος από τον πρώην Καρπάθου 
Νείλο (†1916). Το 1930 µετοίκησε στο 
κουτλουµουσιανό κελί του Εσταυρωµέ-
νου, κοντά στις Καρυές. Μελετούσε και 
αντέγραφε πλήθος βιβλίων. Τα χειρό-
γραφά του σώζονται σήµερα στη µονή 
Σταυρονικήτα. Χαρακτηρίσθηκε «νέος, 
µικρός Νικόδηµος Αγιορείτης Συνα-
ξαριστής». ∆ιακρίθηκε και ως άριστος 

πνευµατικός-εξοµολόγος. Λέγουν και 
γράφουν περί αυτού: ήταν άγιος άν-
θρωπος, εκλεκτός άνθρωπος, άριστος 
λειτουργός, µε πάντα χαρούµενη ψυχή, 
σοφός και άγιος ιεροµόναχος. Ο σεβά-
σµιος, ευπροσήγορος, διδακτικός, µε 
δυνατή µνήµη, αγιοπατερικός, ακτήµων, 
λιτός και απλός ιεροµόναχος Ευθύµιος 
ανεπαύθη εν Κυρίω από τους πολλούς 
κόπους του και µακρούς µόχθους του, 
το έτος 1965.  π.Μ.ΑΓ.

!"#$"%&'()*(:

Στιβακτάκης, Αντώνιος, Κρήτες Αγιορείτες µοναχοί, 
Ιεράπετρα 2007, σ. 72-76. Μωυσής Αγιορεί-
της, µον., Μέγα Γεροντικό εναρέτων Αγιορειτών 
του εικοστού αιώνος, τ. Β΄, Θεσσαλονίκη 2011, 
σ. 745-749.

4. 34."52* , 6(40$07()*. Ο Ευθύµιος 
ήταν συγγραφέας τεσσάρων κανόνων 
αφιερωµένων στον όσιο Λουκά τον 
Στειριώτη και ενός κανόνα αφιερωµέ-
νου στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Το πι-
θανότερο ήταν µοναχός της µονής του 
οσίου Λουκά Στειρίου µεταξύ του 10ου 
και του 11ου αι. Σε αυτόν έχει αποδο-
θεί αβάσιµα η συγγραφή του Βίου του 
οσίου, ωστόσο ο συγγραφέας του Βίου, 
ο οποίος δεν παρέδωσε ποτέ το όνοµά 
του, παραµένει άγνωστος.  Ε.Ρ.

!"#$"%&'()*(: 

Σοφιανός, ∆. (επιµ.), Όσιος Λουκάς. Ο Βίος 
του οσίου Λουκά του Στειριώτη, Αθήνα: Αγι-
ογραφική Βιβλιοθήκη 1, 1989. Emerau, C., 
"Hymnographi Byzantini quorum nomina in 
litteras digessit notulisque adornavit", EO 22 
(1923) 422. Παπαδόπουλος-Κεραµεύς Α., Ιε-
ροσολυµιτική Βιβλιοθήκη, τ. Β΄, 1894 (ανατ. 
Bruxelles: Culture et Civilization 1963), 474, 
475, 477. Beck, H.-G., Kirche und theologische 
Literatur im byzantinischen Reich, München: 
Byzantinisches Handbuch 2/1, 1959, 606. 
ΘΗΕ 5 (1964) 1038. 
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που έδρασε κατά τον 11ο και 12ο αι.
1. 8',*. ∆εν γνωρίζουµε τον ακρι-
βή χρόνο και τόπο γεννήσεώς του· ο 
πρώτος πιθανολογείται ότι έλαβε χώρα 
µεταξύ των ετών 1050-1060. Το κοσµι-
κό του όνοµα ήταν Ιωάννης (σύµφωνα 
µε κάποιους χειρόγραφους κώδικες), 
ενώ η ετυµολογία και η αιτιολογία του 
επιθέτου του έχουν γίνει αντικείµενο 
συζήτησης. Κάποιοι µελετητές υποστη-
ρίζουν ότι προέρχεται από τη σύζευξη 
των λέξεων 'ζυγός' και 'βαίνω' ή 'ζυγός' 
και 'δέω', λόγω της αφιέρωσής του στη 
µοναχική ζωή (Ζυγαβηνός ή Ζυγαδη-
νός). Άλλοι ερευνητές, βασιζόµενοι στη 
χειρόγραφη παράδοση υιοθετούν τη 
γραφή 'Ζιγαβηνός', ενώ µερικοί υπο-
στηρίζουν ότι το επώνυµό του προέρ-
χεται από κάποια άγνωστη, σήµερα, 
πόλη, πιθανώς µε το όνοµα Ζύγαδον 
ή Ζύγαδα.
Μας είναι άγνωστος ο χρόνος της 
κουράς του, καθώς και η µονή της µε-
τανοίας του, µε αποτέλεσµα κάποιοι 
µελετητές να τον ταυτίσουν, εσφαλµένα, 
µε τον οµώνυµό του Ευθύµιο, ο οποίος 

ήταν µοναχός της µονής Περιβλέπτου. 
Για την προσωπικότητα του Ευθυµίου 
οι σύγχρονοί του ιστοριογράφοι και 
χρονογράφοι δεν κάνουν κάποια ανα-
φορά. Μοναδικό σωζόµενο σχόλιο 
αναφορικά µε τη µόρφωσή του είναι 
αυτό της Άννας Κοµνηνής: «γραµµατικῆς 
εἰς ἄκρον ἐληλακὼς καὶ ῥητορικῆς 
οὐκ ἀµελέτητος ὢν καὶ τὸ δόγµα ὡς 
οὐκ ἄλλος τις ἐπιστάµενος» [Αλεξιάς, 
ΙΕ΄, 9.1, CFHB XL/1, σ. 48958-59, 
(= PG 131:1176BC)]. Η διατύπωση 
αυτή µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 
διέθετε εξαίρετη µόρφωση, όχι µόνο 
θεολογική, αλλά και ευρύτερη. Λοιπές 
πληροφορίες για τη ζωή του µαθαίνου-
µε από αυτοβιογραφικά στοιχεία που 
απαντούν στα συγγράµµατά του. 
Ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α΄ ο Κοµνη-
νός τόσο πολύ εκτιµούσε τον Ευθύ-
µιο, ώστε του απένειµε το αξίωµα του 
«πρωτασηκρίτου», γεγονός το οποίο 
υποδηλώνει όχι µόνο την αναγνώριση 
της βαθιάς µορφώσεώς του, αλλά και 
το κύρος που απολάµβανε µεταξύ των 
αξιωµατούχων της αυτοκρατορικής αυ-
λής. Είχε ήδη αποκτήσει τη φήµη της 
θεολογικής αυθεντίας, όταν ο Αλέξι-
ος επέβαλε τη συµµετοχή του στη συ-
γκροτηθείσα για την αντιµετώπιση της 
αιρέσεως των βογοµίλων σύνοδο του 
1110-1111 και του ανέθεσε τη συγ-
γραφή του έργου ∆ογµατική Πανοπλία. 
Η συµµετοχή του στις θεολογικές συ-
ζητήσεις της εποχής του θεωρείται δε-
δοµένη, µε χαρακτηριστικότερη αυτή 
του έτους 1112, η οποία αφορούσε τον 
διάλογο που διεξήχθη στην Κωνστα-
ντινούπολη για την αντιµετώπιση των 
λατινικών καινοτοµιών. 
∆εν σώζεται ακριβής µαρτυρία για τον 
χρόνο θανάτου του, ο οποίος τοποθε-
τείται, κατά προσέγγιση, περί το 1120. 
Στο έργο Αλεξιάς της Άννας Κοµνηνής 
αναφέρεται ως ζών. 
2. 6-##$%&092 :$#,. Ο Ζιγαβηνός 
υπήρξε άριστος θεολόγος, συστηµα-
τικός εκφραστής της εκκλησιαστικής 
και θεολογικής παράδοσης της εποχής 
του. Ο επηρεασµός του από την ελλη-
νική φιλοσοφική σκέψη και ρητορική, 
ήταν µεθοδολογικός και όχι ουσιαστι-
κός. Αφορά, δηλαδή, τον διαλεκτικό, 
αλλά και συνθετικό τρόπο ανάπτυξης 
των αντιρρητικών και δογµατικών του 
συγγραµµάτων, τη δόµηση των οµιλη-
τικών του έργων, και τον αποδεικτικό 
χαρακτήρα της εξηγητικής του.
Ως ερµηνευτής, ακολουθεί µεν την 
προσφιλή στην εποχή του ερανιστική 
πρακτική, έχοντας, όµως, αναπτύξει 
συνθετική συστηµατικότητα. Κοινοποιεί 
στον αναγνώστη το γενικό µεθοδολο-
γικό πλαίσιο των υποµνηµάτων του, 
όµως, επειδή η σκοποθεσία του δεν 
ήταν η κριτική του κειµένου αλλά η 
άντληση ψυχωφελών διδαγµάτων και 
κάποιων δογµατικών στοιχείων χρή-
σιµων για την πνευµατική καθοδήγη-
ση των πιστών, επιδίδεται συχνά στον 
συνδυασµό της ιστορικοσυγκριτικής, 

σηµασιολογικής και αλληγορικής µεθό-
δου, εξασκώντας την «πειθώ» και την 
«ευχέρεια» (βλ. Νικηφόρος Καλογεράς, 
σελ. ο΄, και Ιωαννίδης, σ. 694-695). 
Παρά τo πολυειδές των ερµηνευτικών 
εργαλείων του, δεν επιτυγχάνει πολ-
λές νέες συλλήψεις των νοηµάτων της 
θείας Γραφής, καθώς οι ερµηνείες του 
παρουσιάζουν µεγάλη εξάρτηση από τις 
αντίστοιχες χρυσοστοµικές. Αλλά και τα 
δογµατικά και άλλα του έργα, παρουσιά-
ζουν εξάρτηση από την προηγηθείσα της 
εποχής του πατερική γραµµατεία, όχι 
όµως σε σηµείο που να µπορεί να χαρα-
κτηρισθεί ο τρόπος συγγραφής του ως 
«χειρωνακτικός» (Ullmann, σ. 664) και 
ο ίδιος ως «ἐρανιστὴς κατ’ ἐπάγγελµα» 
(Darrouzès, σ. 1275). Οι δύο αυτοί 
χαρακτηρισµοί κρίνονται υπερβολικοί, 
διότι, από τα συγγράµµατά του διαπι-
στώνεται η εµβριθής και εκτεταµένη 
γνώση της πατερικής γραµµατείας και η 
ικανότητά του να επιλέγει τα πλέον χρή-
σιµα και κατάλληλα για την υποστήριξη 
των δογµατικών θέσεών του πατερικά 
χωρία, κάτι που δεν θα µπορούσε να 
ισχύει, αν η γραφίδα του ήταν απλώς 
συµπιληµατική και αντιγραφική. Πόσω 
µάλλον, όταν η επεξεργασία αυτών των 
αποσπασµάτων δεν είναι µόνο συνδυ-
αστική, αλλά και διεισδυτική στο βάθος 
των νοηµάτων, ώστε αρκετές φορές να 
αποδίδει πρωτότυπους καρπούς κατά 
την εξαγωγή των τελικών του συµπερα-
σµάτων. Ωστόσο, µολονότι δεν κρίνεται 
ιδιαζόντως πρωτότυπος συγγραφέας, 
ο όγκος και η ευρύτητα του έργου του, 
τον αναδεικνύουν σε χαλκέντερο εργά-
τη του θείου λόγου, δεινό αλιευτή των 
επιτευγµάτων της θύραθεν και κυρίως 
της πατερικής σκέψης, και έναν από 
τους πλέον φιλοπόνους θεολόγους της 
εποχής του, ο οποίος συνέβαλε τα µέγι-
στα στο αποθησαύρισµα της βυζαντινής 
θεολογικής παραγωγής των πρώτων 
εννέα αιώνων. 
Στο έργο του συγκαταλέγονται τα εξής 
συγγράµµατα: 
*) !7µ,-4"3%68. 
Ἐξήγησις εἰς τὸ Ψαλτήριον (PG 128:41-
1326). Στο έργο αυτό γίνεται χρήση των 
ιστορικών βιβλίων της Πεντατεύχου 
και δη της Γενέσως και της Εξόδου, και 
επίσης εκτεταµένως του βιβλίου των 
Ψαλµών. Από την Κ∆ περίοπτη θέση 
κατέχουν τα Ευαγγέλια του Ματθαίου 
και του Ιωάννου, καθώς και οι παύ-
λειες επιστολές, για την ερµηνεία των 
οποίων εξαρτάται σχεδόν απολύτως 
από τον ιερό Χρυσόστοµο. Ο σκοπός 
της συγγραφής ήταν εποικοδοµητικός 
και παιδαγωγικός. Ως ερµηνευτής συν-
δυάζει τη φιλολογική, ιστορική και αλ-
ληγορική ερµηνεία, κάνει δε ευρύτατη 
χρήση Πατερικών σχολίων επί του 
Ψαλτηρίου.
Ἐξήγησις εἰς τὰ τέσσαρα Εὐαγγέλια [Θε-
όκλητος Φαρµακίδης, Ἡ Καινὴ ∆ιαθή-
κη µετὰ ὑποµνηµάτων ἀρχαίων, τ. Α΄-Β΄, 
Αθήνα 1842-1843, (PG 129:107-
1501)]. Πρόκειται περί συστηµατικού 
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έργου, το οποίο συνέθεσε ο Ευθύµιος 
µε ιδιαίτερη φροντίδα, κατόπιν υπο-
δείξεως του αυτοκράτορα Αλεξίου Α΄ 
Κοµνηνού, µε σκοπό την οικοδοµή των 
πιστών και την προστασία των θείων 
Γραφών από τις διαστρεβλωτικές ερ-
µηνείες των βογοµίλων. 
Ἑρµηνεία εἰς τὰς Ι΄ τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς 
Καινῆς ∆ιαθήκης ᾨδάς. Εκδόθηκε σε λα-
τινική µετάφραση από τον R.D. Philippi 
Sauli [Lugduni, apud Carolum Pesnot 
(ex typographia Ioannis Quadrati) 
MDLXXIII/1573 (32), φφ. 384-407] 
και από τον Θ. Uspenskij η Α΄ Ωδή 
["Konstantinopolskaya Seralskaya 
roukopisnaya psaltir s tolkovaniyami", 
Vyzantijski Vremennik 23 (1917-1922) 
128-133]. Με την ερµηνευτική αυ-
τή συγγραφή, ο Ευθύµιος θέλησε να 
συµπληρώσει το εξηγητικό του έργο, 
χωρίς τήρηση της ίδιας αυστηρής µε-
θοδολογίας. Η αποσαφήνιση των δυσ-
νόητων χωρίων, λόγω και της φύσεως 
του φιλολογικού είδους των Ωδών, δεν 
είναι εξαρτηµένη από το κείµενο, αλλά 
διενεργείται µε ελεύθερη απόδοση των 
νοηµάτων.
Πότε ἐτέλεσε τὸ νοµικὸν Πάσχα ὁ Χριστὸς 
(PG 129:657-660). Παρά την αρχική 
άποψη των ερευνητών, οι οποίοι υπο-
στήριξαν ότι πρόκειται για ανέκδοτο 
έργο του Ευθυµίου, έχει διαπιστωθεί 
ότι αποτελεί τµήµα του υποµνήµατος 
στο Κατὰ ΜατθαJον Εὐαγγέλιον. 
!) "#$µ%&'().
∆ογµατικὴ Πανοπλία (PG 130:10-1360). 
Γράφηκε περί το 1115 στην Κωνστα-
ντινούπολη µε σκοπό την αναίρεση της 
αιρετικής διδασκαλίας των βογοµίλων. 
Εκδόθηκε πρώτα από τον P. Fr. Zinus 
το 1555 σε λατινική µετάφραση, από 
την οποία έλειπαν οι Τίτλοι ΙΓ΄, ΙΘ΄, 
Κ΄, και ΚΕ΄. Το ελληνικό κείµενο εκδό-
θηκε από τον ιεροµόναχο Μητροφάνη 
Γρηγορά το 1710. Στην έκδοση αυτή 
περιελήφθησαν οι Τίτλοι που είχαν 
εξοβελιστεί από τη λατινική έκδοση, 
διότι περιέχουν απόψεις στηλιτευτικές 
των λατινικών καινοτοµιών, πλην του 
αναφερόµενου στο Ισλάµ Τίτλου ΚΗ΄. 
Στην έκδοση του Migne δεν υπάρχει ο 
Τίτλος ΙΓ΄ και ο παράτιτλος «Φωτίου 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ἐκ 
τῆς πρὸς Μιχαὴλ τὸν ἄρχοντα Βουλγα-
ρίας...» Σκοπός τής σύνταξης του έργου 
αυτού ήταν η προστασία του ποιµνίου 
από τις αιρέσεις. Για τη σύνταξη της 
∆ογµατικής πανοπλίας ο Ζιγαβηνός εργά-
στηκε συνθετικά, µε βοηθούς πεπειρα-
µένους ερευνητές, οι οποίοι εντόπισαν 
τα καταλληλότερα αποσπάσµατα από τα 
έργα των Πατέρων. Στη σύνταξη του 
έργου προσέφερε πολύτιµη βοήθεια ο 
λόγιος ηγούµενος Ιωάννης Φουρνής.
Κατὰ Λατίνων Κεφάλαια ΙΒ΄ ἢ περὶ 
ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος (PG 
102:392-400). Κατ’ επίδραση της 
λατινικής έκδοσης του P. Fr. Zinus, 
ο J.-P. Migne δεν συµπεριέλαβε την 
πραγµατεία αυτή στην οικεία θέση στη 
∆ογµατική Πανοπλία, αλλά την εξέδωσε 

ως έργο του ιερού Φωτίου µε τον τίτλο 
Κατὰ τῶν τῆς παλαιᾶς Ρώµης ὅτι ἐκ τοῦ 
Πατρὸς µόνον ἐκπορεύεται τὸ Πνεῦµα τὸ 
ἅγιον, ἀλλ’ οὐχὶ καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ. Επα-
νεκδόθηκε από τον Β. ∆εντάκη µε την 
επιγραφή Φωτίου Πατριάρχου - Ευθυ-
µίου Ζυγαδηνού (Ἀνθολόγιο Πατερικῶν 
Κειµένων, Αθήνα: ΕΚΠΑ 1974, σ. 35-
38). Πρόκειται για σύντοµη πραγµα-
τεία, η οποία αντικρούει τις απόψεις 
της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας για το 
Τριαδικό δόγµα και την εκπόρευση του 
Αγίου Πνεύµατος, όπως υποδηλώνει 
και ο τίτλος του.
Ἔκθεσις περὶ τῆς αἱρέσεως τῶν «Πογοµή-
λων» [G. Ficker, Die Phoundagiagiten. 
Ein Beitrag zur Ketzergeschichte des 
byzantinischen Mittelalters, Leipzig 
1908, σ. 87-111. Συµφωνεί στο µεγα-
λύτερο µέρος του µε τον Τίτλο ΚΖ΄ της 
∆ογµατικής Πανοπλίας (PG 130:1289-
1332)]. Πραγµατεία µε αντιρρητικό 
και εποικοδοµητικό περιεχόµενο. Συ-
νετάχθη µε σκοπό να παρουσιάσει τις 

απόψεις του αιρετικού ηγέτη τους Βα-
σιλείου, ιατρού στο επάγγελµα, στην 
επελθούσα σύνοδο, ώστε να διευκολυν-
θεί στο έργο της, δηλαδή την αξιολό-
γηση της κακόδοξης διδασκαλίας των 
βογοµίλων, για να λάβει τις σχετικές 
αποφάσεις της.
Ἔλεγχος καὶ θρίαµβος τῆς βλασφήµου 
καὶ πολυειδοῦς αἱρέσεως τῶν ἀθέων 
Μασσαλιανῶν καὶ τῶν Φουνδαϊτῶν καὶ 
Βογοµίλων καλουµένων καὶ Εὐχιτῶν 
καὶ Ἐνθουσιαστῶν καὶ Ἐγκρατητῶν καὶ 
Μαρκιωνιστῶν (PG 131:40-48). Σπου-
δαίο έργο δογµατικού ενδιαφέροντος 
και ιστορικής σηµασίας. Αποτελείται 
από δεκατέσσερις αναθεµατισµούς µε 
κυριότερη αυτή των µασσαλιανών. 
Το περιεχόµενο και η διατύπωση του 
κειµένου συνηγορούν στην άποψη ότι 
προηγήθηκε αυτού συνοδική απόφαση. 
Προφανώς ο Ζιγαβηνός συνέταξε αυτό 
µε βάση ανάλογες Πράξεις της Εκκλη-
σίας, κυρίως δε, κατά την αυτοµαρτυρία 
του, κατ’ επίδραση του συνταχθέντος 
Συνοδικού επί Πατριάρχου Μεθοδίου 

Α΄, περί τα τέλη του 12ου αι. Το παρόν 
έργο συµπεριελήφθη στο Συνοδικό της 
Εκκλησίας της Ελλάδος.
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Ἐγκώµιον εἰς τὸν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡµῶν 
ἰσαπόστολων καὶ ἱεράρχην τῶν Ἀθηνῶν 
Ἱερόθεον (Νικηφόρος Καλογεράς, 
Εὐθυµίου τοῦ Ζιγαβηνοῦ, Ἑρµηνεία εἰς 
τὰς Ι∆΄ Ἐπιστολὰς τοῦ Ἁποστόλου Παύλου, 
τ. Α΄, Αθήνα 1887, σ. οη΄-    α΄). Στην 
παρούσα οµιλία ο Ευθύµιος εξαίρει 
και εγκωµιάζει τον άγιο Ιερόθεο. Είναι 
σαφής η επίδρασή του από παρόµοιους 
λόγους των Πατέρων και ιδιαίτερα του 
Ιωάννη Χρυσοστόµου. 
/) 0µ1'!%++2µ-3% 45$$6)µµ%&%.
Ἐξήγησις τοῦ Συµβόλου (PG 131:9-20). 
Έργο εξηγητικό του Συµβόλου Νίκαιας-
Κωνσταντινουπόλεως. Τα ερµηνευτικά 
σχόλια παρατίθενται ανά άρθρο. Σε 
κάθε οµάδα σχολίων προτάσσεται το 
κείµενο του ερµηνευόµενου άρθρου. 
∆ιάλεξις µετὰ Σαρακηνοῦ περὶ πίστεως, 
γενοµένη ἐν τῇ πόλει Μελιτηνῆς [E. Trapp, 
"Die Dialexis des mönchs Eythymios 
mit einem Sarazenen", JÖB 20 (1971) 
114-131 (=PG 131:20-37)]. Μέσα από 
τον διάλογο ενός µοναχού και ενός 
Σαρακηνού, προβάλλονται οι δογµα-
τικές διαφορές µεταξύ χριστιανισµού 
και ισλάµ. Ο συγγραφέας επιστρατεύει 
πολυάριθµα αγιογραφικά χωρία και 
αποσπάσµατα έργων της εκκλησιαστικής 
γραµµατείας. Παρά τον απολογητικό 
χαρακτήρα του έργου, το ύφος του δεν 
αποπνέει φανατισµό και παρέχει πλη-
ροφορίες ως προς τις σχέσεις των δύο 
πλευρών κατά την εποχή του.
Προσευχὴ Εὐθυµίου (PG 63:923-928). 
Εξαίρεται το ωφέλιµο και η σηµασία της 
προσευχής. Αποδόθηκε στον Ιωάννη 
Χρυσόστοµο. ∆εν έχει ακόµη διασαφη-
νιστεί η πατρότητά του λόγω της βαθείας 
επίδρασης που άσκησε ο χρυσορρήµων 
Πατήρ στον Ευθύµιο.
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Ἑρµηνεία τῶν Καθολικῶν Ἐπιστολῶν [J. 
Gramer, Catenae Patrum in Novum 
Testamentum, τ. 8, Hildesheim: Georg 
Olms Verlagsbuchhandlung 1967, 
σ. 1-170. Νικηφόρος Καλογεράς, 
Εὐθυµίου τοῦ Ζιγαβηνοῦ, Ἑρµηνεία εἰς 
τὰς Ι∆΄ Ἐπιστολὰς τοῦ Ἁποστόλου Παύλου, 
τ. Β΄, Αθήνα 1887, σ. α΄-ι΄, 473-664]. 
Η ερµηνεία ακολουθεί τη σειρά των 
Καθολικών Επιστολών στον Κανόνα 
της Καινής ∆ιαθήκης, και διαιρείται 
σε επιµέρους κεφάλαια. Ο σχολιασµός 
των στίχων πιθανολογείται ότι προέρ-
χεται από τον συντάξαντα, ενώ γίνεται 
ευρεία χρήση Πατέρων και εκκλησια-
στικών συγγραφέων, τους οποίους και 
µνηµονεύει, άλλοτε ρητώς και άλλοτε 
υπαινικτικώς. 
Ἐγκώµιον εἰς τὴν προσκύνησιν τῆς τιµίας 
Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ εἰς τὰ 
Ἐγκαίνια τῆς Ἁγίας σοροῦ ἐν τοkς Χαλ-
κοπρατίοις [M. Jugie, PO 16 (1922) 
505-514 (=PG 131:1243-1250 τεµά-
χιο λατινικό)]. Η παρούσα οµιλία συ-

νετάχθη από τον Ευθύµιο Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως (907-912) κατ’ 
επιταγήν του Λέοντος Στ΄ του Σοφού. 
Εκφωνήθηκε στον ναό της Θεοτόκου 
των Χαλκοπρατίων. 
Μονῳδία ἀναγνωσθεkσα ἐπὶ τῷ τάφῳ τοῦ 
ἁγιωτάτου Θεσσαλονίκης κυροῦ Εὐσταθίου, 
µετά τινας τῆς ἡµέρας τῆς αὐτοῦ τελευτῆς 
[PG 136:756-764. Κ. Μπόνης, Εὐθυµίου 
Μαλάκη τὰ σωζόµενα, Αθήνα 1937, σ. 
78-83]. Εκφωνήθηκε από τον Ευθύµιο 
Μαµαλάκη, µητροπολίτη Νέων Πατρών 
(Υπάτης) και λανθασµένα αποδόθηκε 
στον ήδη θανόντα τότε Ευθύµιο Ζιγα-
βηνό.
Ἐγκώµιον εἰς τὸν ἅγιον καὶ ἔνδοξον µε-
γαλοµάρτυρα Θεόδωρον τὸν Στρατηλάτην 
(F. Halkin, "L’Éloge de saint Théodore 
de Stratélate", AnBoll 99/3-4 (1981) 
223-237). Στην οµιλία αυτή, η οποία 
έχει χαρακτηριστικά ρητορικού λόγου 
και νύξεις δογµατικές, ο συγγραφέας 
εξαίρει την προσωπικότητα του αγίου 
και την προβάλλει ως πρότυπο για µί-
µηση. Το εγκώµιο αυτό έχει αποδοθεί 
στον Ευθύµιο µοναχό της µονής Πε-
ριβλέπτου.
2. ()*+',-./:
Λόγος στηλιτευτικὸς τοῦ ὁσίου πατρὸς 
ἡµῶν Ἰσαάκ, τοῦ καθολικοῦ τῆς Μεγάλης 
Ἀρµενίας (PG 132:1156-1217). Σκοπός 
συγγραφής της παρούσας επιστολής 
ήταν η ανασκευή των κακοδοξιών των 
Αρµενίων και αποδίδεται στον Ευθύµιο 
µοναχό της µονής Περιβλέπτου.
Κατὰ Φουνδαγιαγιτῶν (PG 131:48-57). 
Συνετάγη µε σκοπό την καταπολέµηση 
της αίρεσης των Φουνδαγιαγιτών, των 
οποίων η διδασκαλία έχει κοινά σηµεία 
µε τον µανιχαϊσµό και τους παυλικι-
ανούς. Η επιστολή αυτή αποδίδεται, 
επίσης, στον Ευθύµιο µοναχό της µονής 
Περιβλέπτου.  Α.ΓΛΑ.
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