
ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
3*

ΤΟ ‘ΥΜΝΟΛΟΓΙΟΝ* ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΜΠΑΝΟΥ

Εις τον «Νέον Έλληνομνήμονα» 1 δ Σπυρίδων Λάμπρος εξέδωσε, 
κατόπιν όρθοτέρας άναγνώσεως, τής προ αύτοϋ γενομένης υπό Coxe2, 
τό βιβλιογραφικόν σημείωμα τοΰ κώδ. Oxon. Canon, gr. 117 (Sum. 
Cat. 18570). Ό ίδιος Σπυρίδων Λάμπρος άργότερον εις «Νέον Έλ
ληνομνήμονα» 3 4 5 έπεσήμανε τήν εις τον κώδικα αυτόν περιεχομένην 
«προσευχήν προς τήν εαυτόν ψυχήν», έκδώσας δέ 
τούς τρεις πρώτους στίχους αυτής συνέστησε τήν πλήρη έκδοσίν της* “.

Άνετωτέρα μελέτη τοΰ κώδικος αύτοΰ, γενομένη ύπ’ έμοΰ εις τήν 
Bodleian library τής ’Οξφόρδης τό θέρος τοΰ 1948, έδειξεν δ'τι όχι 
μόνον ή προσευχή αυτή άλλα ολόκληρον τό περιεχόμενον τοΰ κώδικος 
παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ό Γεώργιος Λουμπάνος συνεπλήρωσε τήν 
γραφήν τοΰ κώδικος, τον οποίον ό ίδιος ονομάζει « Ύ μ ν ο λ ό γ ι ο ν» 
τό 1649, «εν μην'ι Νοεμβρίω στάς ια' εν τή νήοω Κρήτγι είς τό Χάν- 
δα\ είς τήν πολιορκίαν των Άγαρινών»δ κατά τό βιβλιογραφικόν του 
σημείωμα. Τό κείμενον άποτελεϊται από δυο μέρη κυρίως. Τό πρώτον 
έξ αυτών είναι σειρά προσευχών, τό δέ δεύτερον μετάφρασις εις δη
μώδη, μέ αρκετά Κρητικά ’ιδιωματικά στοιχεία, διαφόρων συνοδικών 
κανόνων περί νηστείας. Τούς ακριβείς τίτλους τών τμημάτων αυτών 
παραθέτει δ Coxe εις τήν περιγραφήν τοΰ κώδικος. Έκ τών προσευ
χών δυο είναι έμμετροι6, αί δέ άλλαι παραφράσεις γνωστών προσευ

*) Βλ. «Κρητ. Χρον.» Β', 539.
■) II, 192.
*) Catalogue codd. manuscr. Oxon. είς τήν οίκείαν θέσιν.
s) XII, 482.
8α) Ό Σπυρ. Λάμπρος υποθέτει δτι ή «Προσευχή πρός τήν έαυτοΰ ψυ

χήν» είναι προτότυπον έργον τοΰ Λουμπάνου. Πράγματι όμως είναι παράφρα- 
σις τοΰ «Θρηνητικού λόγου» τοΰ Συμεών.

4) Ό κώδιξ έχει «X ά ν δ α», όπως όρθώς άνέγνωσεν ό Coxe. Ό Λάμ
προς έξέδωκε «X ά ν δ α κ α».

5) Καί ένας άλλος κώδιξ έγράφη επίσης κατά τήν διάρκειαν τής πολιορ
κίας τοΰ Χάνδακος: Β έ η Ν., Κατάλογος τών χειρογράφων κωδίκων τής 
Χριστιανικής αρχαιολογικής Εταιρείας ’Αθηνών, Άθήναι, 1906, σελ. 18 κ,έξ_

6) 78v-81r, στ. 162 καί 81r-97r, στ. 112.
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χών από «Προσευχητάρια»’. Ή σχέσις τών κειμένων αυτών και προς 
αλληλα καί προς τον κοοδικογράφον είναι προφανής : Ό «εντελής και 
ανάξιος», κατά τον αυτοχαρακτηρισμόν του, Γεώργιος Λουμπάνος, 
■γέρων ίσως πλέον καί συνεπώς μή δυνάμενος νά πολεμήση, καταγρά
φει, εντός τής πολιορκουμένης πόλεως τοϋ Χάνδακος, διαφόρους άπλας 
προσευχάς, επικαλούμενος την θείαν προστασίαν.

’Από τό ευγενές αυτό μνημείον τοϋ εΰλαβοϋς έ'λληνος έκδίδονται 
κατωτέρω έκτος τής υπό τοϋ Σπυρίδωνος Λάμπρου ύποδειχι'ίείσης 
«Προσευχής» και δυο άλλαι Προσευχαί, αί μόναι τοϋ «Υμνολογίου» 
δ'που γίνεται ρητή μνεία τής άγωνιζομένης Κρήτης. ’Ενώ δλαι αί άλ
λοι προσευχαί κινούνται εις γενικόν επίπεδον καί μόνον εμμέσως υπο
δηλώνουν την ανησυχίαν τοϋ κωδικογράφου * 8, εις τάς δυο εκδιδομένας 
εδώ προσευχάς ό Γεώργιος Λουμπάνος επικαλείται την προστασίαν 
τής Θεοτόκου ρητώς υπέρ τής άγωνιζομένης εναντίον τών εισβολέων 
Κρήτης °.

’Από την άποψιν τοϋ περιεχομένου των, τά κείμενα τοϋ Λουμπά- 
νου παρουσιάζουν τό ϊδιάζον φαινόμενου δτι άποτελοϋνται κατά τό 
μεγαλύτερου μέρος των εξ απανθισμάτων εκκλησιαστικών συγγραφών. 
Ή «Προσε ν χ η πρός τήν εαυτόν ψυχήν» είναι κυρίως 
σύνθεσις φράσεων έκ τών «Ψαλμών». ’ Απηχήσεις έκ τών Χαιρετι
σμών καί τών Θεοτοκίων άποτελοΰν καί τών άλλων δυο προσευχών τό 
μεγαλΰτερον μέρος10. Εκείνο τό οποίον σώζει τά κείμενα αυτά είναι, 
νομίζω, ή γλώσσα των καί ό προσωπικός παλμός μέ τον όποιον έχουν 
γραφή.

’) Εις 17ν καί 28v-32r προσευχαί Ματθαίου Φιλαδελφέως, 
μητροπολίτου Εφέσου. Εις 20r-28v, Νύμφωνος πατριάρχου. Εις 64r-72v 
Κυροϋ Λέοντος τοϋ σοφωτάτου βασιλέως.

8) ΙΙρβλ. 47r : «Ενχαί λεγόμενοι κατ'' ενώπιον της εΐκόνος της Ύπεραγίας
ημών Θεοτόκου.. ..όπως εϋρης αυτήν βοηθόν εν τη ώρα τοϋ ψνχοραγίσματός σου». 
57ν : «....δπο>ς ενρης αυτήν μεσίτριαν έν τη ημέρα, τής κρίοεως». 102ν : «Αυτή ή 
ευχή είιρέθη είς τον άγιον Τάφον τής Παναγίας Θεοτόκον καί αειπάρθενου Μα
ρίας. Νά ήζενρη καί νά πιστεύη πας άνθρωπος όπου θέλει διαβάζει την ευχήν 
ταύτην κάθε ημέραν, μίαν φοράν την ημέραν, καί νά την (cod. της) βαοτάζη 
απάνω τον, δεν φοβάται νά άποθάνη από κακόν θάνατον, ούτε είς πόλεμον, ο ντε 
είς θάλασσαν, οϋτε είς ποταμόν, οϋτε από εχθρόν (cod. έχρόν) του θέλει έχει κα
κόν οντε από μαχαίριον οντε από ζνλον....».

°) Είς τήν έκδοσιν τών κειμένων διώρθωσα σιωπηλώς τάς πολυαρίθμους 
ανορθογραφίας τοϋ Γεωργίου Λουμπάνου. Δείγμα των παρέχει 6 Λάμπρος είς 
τήν έκδοσιν των πρώτων στίχων τής προσευχής.

Ι0) ΔΓ είδικωτέρας διαπιστώσεις δέν είχα είς τήν διάθεσίν μου τόν άπαι- 
τούμενον χρόνον. Μία τοιαύτη άλλως έρευνα δέν έχει νά πρόσθεση τίποτε τό 
ιδιαίτερον.
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A'

Cod. Oxon. Canon, gr. 117, ff 72V-77V

Ευχή εις τήν Παναγίαν Θεοτόκον και Δέσποιναν. y2v

Παρϋένε Δέσποινα Θεοτόκε, ή τον μονογενή του Θεόν λόγον κατά 
σάρκα γεννήσησα, τον πόσης δρατής και νοητής κτίσεως ποιητήν καί 
Δεσπότην, τον ενα τής Τριάδος ϋεόν τε καί άνθρωπον υπέρ φνσιν κυο- 
φορήσασα, τδ σκήνωμα τής Θεότητος, το πάσης άγιωσύνης \ καί χά- γτ,τ 
ριτος δοχεΐον, ενώ κατφκησε τό πλήρωμα τής Θεότητος σωματικώς, 
ευδοκία του Θεοΰ καί πατρός, συνεργεία τον 'Αγίου πνεύματος, ή πό
σης τής κτίσεως βααιλικώ καί Ίλεοπρεπεϊ άξιώματι ανυπέρβλητον ύπερ- 
κειμένη καί ύπερέχουσα, ή δόξα καί τιμή καί άρρητος ευφροσύνη των 
αγγέλων, | βασιλικοί των αποστολέων καί προφητών στέφανος, ή τλαν- jyj 
μαστή καί υπερφυής των μαρτύρων ανδρεία, ή των αγώνων αυτών 
καί τής νίκης αφορμή, καί τών άϋλ.ητικών καί των άϊδίων καί ϋεο- 
πρέπων αμοιβών πρόξενος, ή νπέρτιμος τών μαρτύρων τιμή καί δόξα, 
ή τής ήσνχίας απλανής οδηγός καί διδόσκαλ,ος, ή τών άποκαλ,ύψεαιν 
καί πνευματικών μυστηρίων ϋύρα, ή πηγή τής ζωής, ή πύλη τοϋ απρο
σίτου | φαπός, ό τοϋ ελέους ακένωτος ποταμός, ή πάντοτε καί ίλαυμόι- 
των ανεξάντλητος ίλάλασσα, Σοϋ δεόμε&α καί Σε παρακαλώ, τήν αυμ- 
παάεστάτην μητέρα τοϋ φιλανίλρώπου Δεσπότου, ιλάσίλητι εμού τοϋ ά- 
μαρτωλοϋ καί αναξίου δούλου σου, έπίβλεψον εύμενώς επί τήν ταπεί- 
νωσίν μου, ιασαι τά συντρίμματα τής ηνυχής μου καί τοϋ σωμάτου μου,

| τους ορατούς καί αοράτους πολέμους κατάλνσον, πύργος ισχύος, όπλα η 
πολεμικά, παράταξις ισχυρά καί στρατηγός καί πρόμαχος γενοϋ τοϋ ανα
ξίου εμοϋ από προσώπου τοϋ έχ&ροϋ μου, δεΐξον μοι τά αρχαία ελέη 
σου καί τά ύλαυμάσιά σου σήμερον, δεΐξον τοϊς ανόμοις έχύλροΐς μου 
ότι μονος βασιλεύς καί Δεσπότης δ Σός υιός καί Θεός. Καί Σύ, Κυ
ρία Θεοτύκε, δύνασαι πάντα | όσα καί βουλοιο έν ονρανώ καί επί γής, y^r 
πάσας τάς αίσίλήσεις προς τό συμφέρον έκάστω. Ρϋσαι, Δέσποινα, τοΐς 
νοσοϋσι την ύγίειαν, τοΐς εν ϋαλ,άσση τήν γαλ.ήνην καί τήν κυβέρνη- 
σιν, δδοιποροϋντι σννοδεύουσα καί φυλάττονσα, αιχμαλώτους τής πί
κρας ρυομένη δουλείας, παραμν&ονμένη τούς λ,υπουμένους τήν πενίαν 
μου και πάσαν άλλ.ην σωματικήν κονφίζονσα κάκωσιν, τών ηιυχικών 

| άρρωστημάτων καί τών παίλών άπαλλάττονσα πάντας ταΐς Σαΐς άο· y-v 
ράτοις προστασίαις καί εισηγήσεσιν, ΐνα τήν οδόν τής πρόσκαιρου ναύ
της ζωής καλώς καί άπροσκόπτως άνύσαντες, τής βασιλείας τών ουρα- 
νίων καί τών αιωνίων άγαΙλιον διά σοϋ επιτύχα)μεν. Τούς δέ πιστούς 9

9 τιμή καί άρρητος : τριφή καί άρρήτο)ς cod.
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βασιλείς ήμών και ορθοδόξους Χριστιανούς, τους rep φοβερω του μδ* 
νογενοϋς Σου νίον τιμηθέντας όνόματι και τή Σή \ άμάχω πεποιθό- 
τας προστασία καί χάριτι, μεσίτην και πρόμαχον κατά των επικειμέ
νων εχθρών άοράτως ένίσχυσον διά τδ τάς ψυχάς αυτών επικείμενον 

40 άθυμίας νέφος. ’Άφελε τον πόνον τής ψυχής αυτών και λαμπράν 
την ευθυμίαν και χαράν άντεισήγαγε, ειρηνικόν καί άστασίαστον τό 
κράτος καί την βασιλείαν άποκαταστήσασα. | Ρϋσαι, Δέσποινα, τάϊς y6v 
πρεσβείαις σου έξαιρέτως τον ανάξιον δοϋλον σου Φραγκίσκον” καί 
πάσαν πάλιν καί χώραν από λιμοΰ, λωιμοϋ, σεισμοί), καταποντισμοί),

45 πυράς, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων καί εμφυλίου πολέμου, ρϋσαι 
Δέσποινα, καί την ταλαίπωρον καί άθλίαν καί βορβορώδη νήσον Κρή
την υπό τών ανόμων καί άθεων Άγαρινών. Ναι, υπεράγαθε καί 
παντευλόγητε, | παμμακάριστε καί πανάμωμε, πανάφθορε, πανακήρατε, ηγτ 
πάντιμε. 'Η ελπίς τών αμαρτωλό»’, ή βοήθεια τών αβοήθητων, δός 

50 βοήθειαν τών ταλαίπωρων καί αναξίων δούλων σου, τών κατοικούντων 
εν αυτή καί δικαίως αυτούς, Παναγία Θεοτόκε, φέρε εις τον υιόν Σου 
καί Κύριον ημών Ίησοΰν Χριστόν, οτι αύτφ πρέπει δόξα, τιμή καί 
προσκύνησις συν τώ άνάρχφ αντοϋ πατρί καί τώ παναγίω καί άγαθω 
αυτόν πνεύματι, | νυν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων, αμήν, ηηχ

43 φραγκϊακον in rasura.

r.Sfi

Β'

Cod. οχοη. Canon, gr. 117 ff 97r-io2\r.

Ευχή έτέρα εις τήν Παναγίαν Θεοτόκον καί Δέσποιναν. ρηχ
Παρθένε Δέσποινα Θεοτόκε, | ή καθαρωτέρα τής όλης κτίσεως, ή 

ύψηλοτέρα καί καθέδρα του βασιλέως καί κλίνη, παλάτιον, δροσοφόρε 
πόκε, νεφέλη φωτεινή, ράβδε τοΰ ’Ααρών, πόκε δροσοφόρε του Γεδε- 

Γ) ιόν, βάτε άκατάφλεκτε, στάμνε, πλάξ θεοχάρακτε, πύλη καί κλΐμαξ,

u) Ή λέξις «Φραγκίσκον» εδώ, όπως καί εις τήν έπομένην προσευχήν, στ.
49, αλλά καί είς άλλα μέρη τοΰ κωδικός (103ν «βοή&ησον του δούλου οου 
Φραγκίσκον*, 107r ιοκέπασον τον δοΰλον οου Φραγκίσκον») έχει γραφή υπό με- 
ταγενεστέρας χειρός, άποξεσθείσης άλλης λέξεως, τοΰ ονόματος τοΰ Γεωρ
γίου Λουμπάνου. Προφανώς δ κώδιξ ήλλαξεν αργότερα κύριον περιελβτον είς 
τόν Φραγκίσκον. Είς τοΰτον ανήκουν αί άσχετοι πρός τό κυρίως «Ύμνολόγιον» 
προσθήκαι είς τάς σελίδας lr-6r καί 151r καί έπειτα, περιέχουσαι αποσπά
σματα Ευαγγελίων, κοντακίων κτλ., ασύνδετων μεταξύ των. Είς τόν ίδιον επί
σης ανήκουν καί αί ίταλικαί σημειώσεις τής σελ. 121ν, έκ τών οποίων ευανά
γνωστος είναι μόνον ή φράσις: *Prima amare Dio, poi Maria e poi Van- 
gelo nostro custode, si volese salvare»,
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ΐΐαντάνασσα σεμνή, παννμνητε, άπείρανδρε, Νεόνυμφε, άσπιλε, πανα
μώμητε καί αφθορε, τράπεζα, βασίλισσα, | απελπισμένων ή ελπίς, ρω- 98γ 
σις τών άσθενούντων, ασφάλεια έστώτων, ομόνοια εκκλησιών, δόξα 
πατριάρχων, άνάκτων τό κραταίωμα, ισχύς τών στρατοπέδων, καλλονή 
τών Ιερέων, πεπλανημένων οδηγέ, βακτηρία τών τυφλών, χαρά τών 
θλιβομένων, ρνσις άδικονμένων, κόρη, πηγή, σκέπη, χώρα, ύψος τών 
αγγέλων, κατάπτωσις τών δαιμόνων, | θυμιατήριον χρυσονν, γέφυρα, 98'' 
ισχύς, τροφή, στολή, χαρά, ευλογία, άντίληψις, δόξα, πνοή, προστά- 
τις, πορφύρα θεονφαντε, στάμνε, ράβδε, πόκε, στόμα, κούφη νεφέλη, 

jrj εις ’Εσένα καταφεύγω, εις εσένα τρέχω, 'Εσύ, Πανάχραντε Θεοτόκε, 
βοηθέ ι μοι τή ωρα ταύτη καί χάρισέ μοι καιρόν ζωής, ΐνα δοξάζω 
πάντοτε τό όνομά σου τό άγιον μνήσθητι, | Δέσποινα, τον αναξίου ggr 
δούλου σου. Παρθένε Θεοτόκε, Συ γιγνώσκεις ότι επί σοί θαρρώ καί 
εις τον υιόν Σου τον Κύριον ημών Ίησουν Χριστόν. Διό, Δέσποινα 

2Q Θεοτόκε, βοήθει μοι του αναξίου δούλου Σον έχεις γάρ τό θέλειν καί 
τό δύνασθαι ώς τον ένα τής Τριάδος αρρήτως γεννήσασα. Μόνον μη 
παρίδης με τον σόν άθλιον δουλον, Παναγία Θεοτόκε' ΐδε την πίστιν 
μου καί τον πόθον μου τον ένθεον \ καί ώς έχουσα τό συμπαθές καί 99ν 
το δύνασθαι, ώς μήτηρ τον μόνου αγαθόν καί ελεήμ,ονος Θεοϋ, δέξαι 

25 τήν παναθλίαν μου φυχήν καί άξίωσον αυτήν διά τής μεσιτείας καί 
άντιλήψεως τής δεξιάς μερίδος τον μονογενούς Σου υίοϋ καί τής κα- 
ταπαύσεως τών αγίων καί εκλεκτών αυτόν. Ονκ εχω πλήν Σοϋ βοη
θόν ουδέ άντίληψιν. Εις Σέ ελπίζω μή αστοχήσω, \ εις Σέ καυχώμαι. ιοογ 

Μή διά τάς πολλής μου αμαρτίας άποστρέψης τό πρόσωπόν σου απ' 
gQ έμον τον αναξίου δούλου Σόν. Έλέησόν μου τήν ταπείνωσιν, άχραντε, 

οίκτίρησόν μου τήν ασθένειαν, Πάναγνε. Μεγάλην έχεις τήν παρρη
σίαν προς τον εκ Σου τεχθέντα Θεόν ημών, ώς ον δεις έτερος πάντα 
δύναααι, πάντα ισχύεις, ώς πάντων | νπερέχουσα τών χτισμάτων. Ου- ιοον 
δεν σοι αδύνατον, εάν θέλησης μόνον. Μή παρίδης μου τά δάκρυα, μή 

35 βδελύξης μου τον στεναγμόν, μή απώαη μου τον εγκάρδιον πόνον, μή 
καταισχύνης μου τήν εις Σε προσδοκίαν, άλλα ταΐς μητρικαϊς σου δε- 
ήσεσι τήν τοΰ αγαθοΰ υίοϋ καί θεού άβίαστον βιασαμένη ευσπλαχνίαν,

| άξίωσόν με τον αμαρτωλόν τό πρώτον καί άρχάΐον έπαναλαβεΐν κάλ- ιοιγ 

λος, τήν τών παθών άποθέσθαι αμορφίαν. Διό, Πανύμνητε Θεοτόκε,
40 επάκουσόν μου τοΰ αναξίου δούλου Σου* ρϋσαι, Δέσποινα, ταΐς πρε- 

σβείαις Σου τον ανάξιον δουλον Σου Φραγκίσκον από παντός κακόν 
κατατύχη υπό πολέμου, υπό εχθρών, υπό θαλάσσης, υπό ξύλου καί 
παντός κακού καί δός, | Δέσποινα, ύγίειαν καί σωτηρίαν εμοΰ τον ιοιν 
αμαρτωλού καί παντός τοΰ ορθοδόξου λαοΰ, τών μισούντων καί άγα- 

45 πώντων με. Έξαιρέτως ρϋσαι, Δέσποινα, τήν παναθλίαν μου ψυχήν
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εκ τών χειρών τον μιαρού και κακότεχνου πλάνου και ρνααι, Πάνά- 
γνε Θεοτόκε, ή κραταιά προστασία τον Κόσμου, και την ταλαίπω
ρου και βεβορβωρώδη τάλαινα νήσον Κρήτην υπό των άίλέων | και 
απίστων Άγαρινών. Ναι, υπεράγαϋε Δέσποινα Θεοτόκε, έπάκουσόν 
μου τον αχρείου και ρνααι αυτήν υπό τον ά&έου ’Έϋνους αυτών. Μη- 
δε γάρ εΐπωσι και που είναι ό Θεός ήμαιν; 'Αλλά εις ’Εσένα τρέχαμε, 
διά να βοηάήσης του ταλαίπωρου λαόν τής αυτής ταλαίπωρης Κρήτης, 
ϊνα δοξάζωμε τον Κύριον ημών Ίησονν Χριστόν καί Σε, μεσίτριαν 

Κόσμον, | δτι αυτώ πρέπει δόξα, τιμή καί προσκύνησις εις τους αιώ
νας των αιώνων, αμήν.

δέβ

Τ'

Cod. Canon, gr. 117, ff I22v-I3ir

Προσευχή προς την εαυτόν ψυχήν.

Τις νά σε παρηγόρηση, ψυχή μου, θυγατέρα τής 'Ιερουσαλήμ; *Ε
πειδή τέτοιας λογής σκληρά επιλογή ϋ·ηκες : Χύσε ώς νερόν την καρδίαν 
σου δμπροστάς εις τό πρόσωπον τοϋ Θεόν, σήκωσε προς Αυτόν τά χέ~ 
ρια σου, διά νά εϋρης βοή&ειαν τής σωτηρίας σου \ καί βοτάνην εί? 
τάς πληγάς των αμαρτιών σου. Φώνιαξε από τά βάϋη τής καρδίας σου 
τό: έλέηαόν με δ Θεός κατά τό μέγα ελεός σου, διά την μεγάλην σου 
ελεημοσύνην καί διά τό πλήθος τής ευσπλαχνίας σου λύσε τά αμαρτή
ματα μου. “Ο Θεός ποτέ την ιμυχήν μου δεν άπορρίπτει, καρδίαν σνν- 
τετριμμένην καί τεταπεινωμένην. Λοιπόν | με δάκρυα καί αναστενα
γμούς προς αυτόν φ&άοε καί τέτοιας λογής τοϋ είπε : Ποιος νά δώση 
νερόν εις τήν κεφαλήν μου καί βρύσες δακρύων εις τά μάτια μου, νά 
■άρηνηίλώ καί νά κλανσω ταΐς πληγαις μου; Έλλάξασιν αί ήμέραι τής 
αφροσύνης μου εις δάκρυα καί τά τραγούδια μου εις ϋρήνους' ήλειψεν 
δ ήχος των τραγονδιών μου καί ή κιϋάρα μου \ ήλ.αξεν εις βρυγμόν 
των δδόντων καί εις αναστεναγμούς τής καρδίας μου και δάκρυα τών 
δμμάτων μου' εσιώπησα καί εταπεινώϋηκ.α καί από τό καλών εμίσενσα 
καί δ πόνος μου μεγαλύτερος έξανακαινουργιώϋηκε' φόβος καί τρόμος 
επεσεν επάνω μου καί σκοτεινάγρες με έσκεπάσασιν οί άβυσσοι με 
έπερικνκλοισαν καί ή κεφαλ.ή μου | ήπεσε εις τών πετρών τά σχήμα
τα. Όϊμέ, διότι ώς Σόδομα καί Γόμορα έγίνηκα' από τήν άμαρτίαν 
μου δλος εκατακάηκα καί ποιος νά σπλαχνισίλή τον άϋον τών λειψάνων 
μου, τής όποιας έγίνηκα κρούαεμα καί τις τον άτυχον νά με παρηγορή- 
αη; Χειρότερα εγώ ήσφαλα παρά τά Σόδομα, διότι εκείνα τον νόμον δεν

6-πληγάς αον mp. erasit ms. 20 πεζών sed τρ in mg cod.

Ι02Γ

102 V

I22V

123 V

Ι24Γ

124 V

Ι25Γ
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25 κατέχοντας | εις τσί αμαρτίες έπέσασι, μά εγώ την χάριν λαμβάνοντας 125V 
τον Κύριόν μου έπρόδωσα. Όϊμέ και τί νά,γενώ, ποϋ να τρίξω, που 
νά γυρίσω, ποιαν βοήθειαν νά ευρώ, μεσίτην εις τον Θεόν νά με βάλη.
'Ο άνθρωπος, όταν ανθρώπου σφάλλη, ευρίσκει άνθρωπον όπου μεσι
τεύει, μά εγώ, όπου εις τον θυμόν μου ήσφαλα, ποιον τά ευρώ νά Τον 

30 καλοσννέψη; \ 'Οϊμε, διατι πόνον συνέλαβα και ανομίαν εγέννηαα, i26r 
λ.άκκον ήσκατρα και εις την κορυφήν μου ή αδικία μου έκατέβηκεν ή 
ακαθαρσία μου δμπρδς εις τά πόδια μου εύρίσκεται καί δεν έθνμή- 
θηκα των ύστερων μου ημερών κι ήπεσα πέσμα θαυμαστόν καί τινάς 
δεν εύρίσκετ αι νά με παρηγόρηση. *Ω, πόσα δριμνς | <5 καρπός τής ia6v 

35 πορνείας, παρά χολήν πικρότερος καί παρά σπαθίν δίστομον. Ώ, καί 
πώς εγίνηκα εις ερήμωοιν, ώ, πόσον όγλήγορα έχάμνηνα ! *Ω πόσον 
βαθειά έπεσα, ώ, καί πόσον μακρά από τον ποιητήν μου έλιαργάρησα !
Διά τούτο την είκύτα μου από την χώραν του Θεόν ερρίξααι καί έκα- 
ταπατήσασιν. Έχώ από την βίβλ.ον τής ζωής ελειώσθηκα, εγίνηκα | ώς ΐ2γτ 

40 έν ννκτί κόραξ, ώς τό μοναχόν δσπίτιον καί ωσάν στρονθίον μόνον εις 
το δώμα επάνω, καί τινάς, όϊμε, δεν ενρίσκεται νά μέ παρηγορήση· 
Στρέφομαι εις τά δεξιά μου μέρη καί θεωρώ καί δεν είναι τινάς νά με 
γνωρίαη καί από τά ζερβά χνρεύγονσι ώς άδικον νά με άρπάξονσι· 
φεύγω δίχως τη ας ία μέ ζιχώτει καί τινάς δεν είναι νά μέ γυρεύσει%

45 Εγίνηκα \ ώσάν άτωφέλιντον χρειασίδι γεμάτον καταφρονέματα' κα_ 
ταραμένη νά ήτον ή ημέρα όπου έχ ενι ήθηκα καί ή νύκτα εις την όποιαν 
ενφράνϋηκ.α. Μη μετρηθή ή ημέρα έκείτη μέ τές ήμερες τον χρόνου> 
και ο εωσφόρος εις την νύκταν εκείνην μην ανατείλη. 5Οϊμε, μάνα 
μου, και διατι μέ εγέννησες, πραίμιον των κόπων τον διαβόλου καί δι

ού) χα>ς ώφέλ,ειαν εις την γην άπάτυτ. | Καλύτερόν μου ήτον ία μην ήθελα i2Sr 
γεννηθή ποτέ μου, παρά, άπήτις έγεννήθηκα, νά μισεύσω από σένα, 
τον Θεόν μου καί πλάστου μου. Κλαύσατέ με, βουνά καί λαγγάδια> 
κλαύσατέ με, ποταμοί καί βρύσες, διατι εγώ είμαι τον κανμον ή θυ- 
γάτηρ. Κλ.αύσαιέ με, θηρία του αγρόν, τετράποδα τής γης. Πουλιά πε- 

55 τούμενα του άέρος καί πάσα πτ οή | καί ψυχή ζώοα, δάκρυα χύσετε διά i2Sv 
λόγον μου, διατι εσείς είσθε πουλιά τον Παραδείσου. "Αγγελοι θάνα
τον δέν φοβάσθε, ουδέ τρόμος τον "Αδον σάς φοβερίζει, μά εμένα τον 
ταλαίπωρον δ τάρταρος μέ άνημένει. ’Εγώ ήκαμα την αμαρτίαν, εγώ 
καί την τιμωρίαν νά παιδενθώ. Όϊμέ, καί ποια αμαρτία ώσάν την 

60 αμαρτίαν μου ενρίσκεται; Διά τούτο δέν έχω | αποκοτιά τον Θεόν μου i29r 
νά κράξω καί βοήθειαν νά τον ζητήσω. Τό κακόν μου δ προφήτης 
θεωρώντας, έπροφήτευσε καί είπεν : «’Ιδού, οΐ μ ακρύνοντες εαυτούς

40 δσπίτιον : ααίτιον cod.
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άπο σου, άπολουνται». ’Εγώ εμάκρυνα από λόγου σου, εγώ καί άπο- 
λονμαι. ’Ήνοιξεν ό "Αδης τό στύμαν του και νά με καταπίη σπονδά- 

05 ζει. 'Η αμαρτία μου άμπώδει με’ τα πόδια μου | νά άναβαίνουσι δεν i2gv 
μπορουσι. Στέκω την ώραν τούτην εις τό βά&ος νά περάσω. *Ω γλυ
κύτατε Χριστέ, εις εσένα φωνιάζω, βοήδησόν με και έλέησόν με, Κύ
ριε, μη κΐ) δυμφ σου έλέγξης με, μηδέ τη οργή σου παιδεύσης με. 
’Ελεημοσύνην, ελεημοσύνην Χριστέ καί δχι δικαιοσύνην ! Διότι άν &έ- 

70 λης τάς άμαρτίας μου νά κρίνης, ποιος [ ήμπορεί νά μέ ύπομείνη; i3or 
’Ελέησόν με καί συγχώρησόν μου, διότι οϊ σαΐτες σου μέ άξιώσασι 
καί την χαράν του φόβου σου εις εμένα εβεβαιώσασι. Δεν ευρίσκω 
καμμίαν ανάπαυαιν εις τά κόκκαλά μου, διατί αι άνομίαι μου έπερισ- 
σεύσασιν την κεφαλήν μου καί ώσάν γομάρι δύσκολοβάστακτον έβαρύ- 

75 ρύνασιν εις τοϋ λόγου μον έσαπηδήκασιν καί έβρωμέσασιν οί πληγές
μου διά τής | αφροσύνης μου. Δέν ευρίσκω καμμίαν ύγιείαν εις την 130V 
σάρκα μου από τάς άμαρτίας μου. Όϊμέ, καί τί τό ώφελος εις τον 
"Αδην νεκρός νά κατεβαίνω; Μά, ώ γλ.υκύτατε Ίησοΰ, καί εις τούς 
νεκρούς θαυμάσια δέν κάμεις; Λοιπόν, άνασήκωσέ με άνάστεσέ με, μέ την 

g0 παντοδύναμόν σου χέρα. ’Εσύ, Χριστέ μου, είπες, εσύ έταξες, εσύ την
γνώμην σου | εφανέρωαες, πώς τον δάνατον τοϋ αμαρτωλού δέν δέλεις, 131r 
μά έπιδνμας νά έπιστρέψη καί νά ζήση. Λοιπόν εις εσένα επιστρέφω, 
εις εσένα τρέχα), διά νά φύγω την οργήν σου. Εις τά χέρια σου φύλα- 
γμε, <5ίά νά μή μέ φδάση τό σπα&ί τής δικαιοσύνης σου. Πλύνε με μέ 

85 τά δάκρυά μου, καδάρισέ με μέ τούς αναστεναγμούς μου | καί λύσε τά ι$ιν 
άμαρτήματά μου, εσύ, ώ Θεέ μου, εσύ ή σωτηρία μου, εσύ ή ελπίς 
μου, εσύ ή καταφυγή μου, εσύ ή Ιατρεία μου. ’Εσύ, ώ δεέ μου, εσύ 
τούς νεκρούς άνασταινείς, εσύ τούς δεσμούς λύεις, τούς παραλύτους 
άνορδώνεις' λοιπόν, εσύ βοήδησέ μου. Έγώ είμαι τό γαΰμένον πρό- 

<)0 βατόν καί εσύ ό γλ.νκύς βοσκός. 1Ω Χριστέ μου, εις εσένα τρέχω καί
σήκωαέ με νά μην γενώ | ξέσκισμα των πονηρών δαιμόνων. ”Εως πότε 132Γ 
γυρίζεις τό πρόοωπόν σου καί δέν μοϋ ύπακούγεις, εύσπλαχνικέ μου 
πατέρα; Έλέησόν με, μή εΐπωσιν τά έδνη·. καί που είναι ό δεός σου ; 
Πολλοί λέγουσι εις την ψυχήν μον, πώς δέν έχω καμμίας λογής σωτη- 

95 ρίαν, μά εσύ είσαι δ άντιλήπτωρ μου, εσύ είσαι ό βοηδός μου, ή δόξα
μου, οπού έψώνεις την κεφαλήν μου’ \ λ,οιπόν ϋψωσέ με από τό βάδος ΐ32ν 
τής κακίας, διά νά είμαι πάντα υψηλός μετά σένα. Νϋν καί αεί καί 
εις τούς αιώνας τών αιώνων αμήν.

Τέλος τζή προσευχής τζή ψυχής.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ
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