
ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εκδίδω κατωτέρω εκ τοΰ κώδικος Parisinus graecus 17441 σειράν 
επιγραμμάτων τοΰ Μιχαήλ ’Αποστόλη εις τάς δεσποτικάς εορτάς και εις 
αγίους τής ορθοδόξου ελληνικής εκκλησίας. Τά επιγράμματα αυτά είναι 
γεγραμμένα εις άρχαίαν ποιητικήν γλώσσαν κα'ι εις αρχαία μέτρα, έγράφη- 
σαν δέ, καθ’ α ό ίδιος ό Μιχαήλ ’Αποστολής λέγει εις τον πρόλογον, τή 
προτροπή τοΰ καλλίστου εκ των φίλων του ’Εμμανουήλ τοΰ Άτραμυττινοϋ 
εις τον όποιον καί άφιεροϋνται.

Εμμανουήλ ό Άτραμμυτινός είναι γνωστός από έπιστολάς τοΰ Μιχαήλ 
’Αποστόλη καί από κωδικογραφικά σημειώματα1 2. Εις τήν επιστολήν 48 ό 
Μιχαήλ ’Αποστολής τοΰ διηγείται εκδρομήν εις δρεινάς περιοχάς τής Κρήτης 
καί τοΰ αναγγέλλει τήν αποστολήν των έργων Μάρκου τής ’Εφέσου καί τοΰ 
Γενναδίου3. Εις έπιστ. 90 τοΰ διηγείται άλλην εκδρομήν εις 'Ιεράπετραν, 
Έλεοΰντα καί Έμπαρον, περιγράφων ιδιαιτέρως τά αρχαιολογικά λείψανα 
εις τάς περιοχάς αΰτάς4. Εις τάς έπιστολάς 106 καί 1085 παραπονεΐται διότι 
ό ’Εμμανουήλ τον έχει λησμονήσει καί δεν τοΰ γράφει πλέον, ή δέ επιστολή 
107 αποτελεί τον πρόλογον των ένταΰθα έκδιδομένων επιγραμμάτων. ’Από 
τά κείμενα αυτά προκύπτει δτι ό ’Εμμανουήλ ό Άτραμυττινός ήτο νεώτερος 
τοΰ Μιχαήλ ’Αποστόλη, κάτοικος τής Κρήτης καί Κρής, μαθητεύσας δέ 
παρά τφ Μιχαήλ ’Αποστόλη διετήρησεν επί αρκετόν χρονικόν διάστημα 
εγκαρδίους δεσμούς μετά τοΰ διδασκάλου του. Τελικώς όμως αί σχέσεις τών 
δύο αυτών άνδρών έτραχύνθησαν εις σημείον ώστε ό Μιχαήλ ’Αποστολής νά 
γράψη βιαιότατον φυλλάδιον εναντίον τοΰ πρώην μαθητοΰ καί αγαπημένου 
φίλου του, τό εις British Museum άποκείμενον καί κατ’ αποσπάσματα 
δημοσιευθέν ήδη υπό Noiret «Μιχηήλου Άπόστολίον τοΰ Βυζαντίου, λόγος 
κατά Έμμανουηλοϊν μίαρωτάτοιν αντον φοιτηταϊν, τον μεν Κρητός Άτρα- 
μυττινοϋ, τοΰ όέ εΐλωτος, οίν όμοιους τό της κινήσεως μέτρον δ χρόνος ούκ

1 Η. Omont, Inventaire sotntnaire des manuscrits grecs, II, Paris 
1888, 134.

2 Εις Palatinus graecus 115 καί Parisinus graecus 1761, πιθανώς δέ καί εις 
Palatini graeci 139, 149, 156. Πρβλ. Noiret, κατωτέρω.

3 Legrand II, 258.
4 Noiret, Eettres inedits de Michel Apostolis, Paris 1889, 110.
‘ Noiret, 125 καί 126.
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έπειδεν εΐγε ημάς» Κατά τάς έρευνας τοΰ Noiret αί πνευματικά! σχέσεις 
Μιχαήλ ’Αποστόλη καί Εμμανουήλ τοΰ Άτραμυττινοϋ δέον να άναχθώσιν 
εις τήν εποχήν τών Ιτών 1468-1473. Κατ’ αυτήν συνεπώς τήν εποχήν δέον 
νά έχωσι γραφή και τα ενταύθα δημοσιευόμενα επιγράμματα.

Τήν έκδοσιν τών επιγραμμάτων ακολουθεί σύντομος άνάλυσις τών 
θεματικών κα! γλωσσικών στοιχείων τά οποία περιέχουν. Έκ τής αναλύσεως 
αυτής είναι, νομίζω, προφανές δτι θεματικώς μέν τά επιγράμματα δεν 
παρουσιάζουν ιδιαίτερον ενδιαφέρον, γλωσσικώς δμως είναι πολύ αξιόλογα, 
λόγω τοΰ πλουσίου υλικού τό όποιον εγκλείουν.

Κατά τήν έκδοσιν τοΰ κειμένου, επειδή ό κώδιξ, κατά τό τμήμα τό 
περιέχον τά επιγράμματα, είναι αύτόγραφος, άπέφυγα κάθε παρέμβασιν, 
πλήν τής μετατροπής τών δι’ ελληνικών γραμμάτων αριθμών εις τους αντι
στοίχους αραβικούς διά τό εύχερέστερον.

Προ έμοΰ τον κώδικα είχε μελετήσει ό Emile Legrand, δστις κα! 
έδημοσίευσε τον προς Εμμανουήλ τον Άτραμυττινόν άπευθυνόμενον πρό
λογον μετά τών εις «"Αγιον Γεώργιον» κα! τών έκτος τής συλλογής εις 
άγιους, «Εις Βησσαρίωνα» κα! «Εις εαυτόν», έπιγραμμάτων 1 2. Προσφάτως 
δέ έδημοσιεύθη ύπ’ έμοΰ αύτοτελώς εις τά «Κρητικά Χρονικά» τό εις τήν ως 
άνω συλλογήν περιλαμβανόμενων επίγραμμα εις τούς 'Αγίους Δέκα Κρήτης3.

Parisinus grsecus 7744, ff 37 -57ν.

37 Άποατολίου τοΰ Βυζαντίου, Στίχοι Ιαμβικοί, ήρωϊκοί καί ήρωοελε- 
γεϊοι είς τάς δεσποτικάς έορτάς καί είς τούς έλλογίμους τών άγιων,

’Εμμανουήλ τφ ’Ατραμυττινφ,

Χάριτάς σοι νομίζω, Έμμανουήλε καλέ, δτι με σνμβονλεύων έπήρας 
5 έν οΐς εί και μηδ’ όπωσονν ευ εΐχον λόγου τε καί παιδείας, καθήκα αν εμαν- 

τδν καί τυχόν άπεριμερίμνως τοΐς έλλογίμοις επιγράμματα ξυνί)είναι τών 
παλαιών καί μάλιστα τοΐς μυστηρίοις Χρίστου, υπέρ ον καί ήνδρίσαντο καί 
ήγωνίσαντο καί ένίκησαν καί έταινιώϋησαν οΐ γε άνθρωποι δντες καί γην 
πατουντες, ούρανοβάμονές τε έγένοντο τη μελέτη τών αρετών καί παρά πάν- 

10 τας νμνήθησαν τούς θεούς, οΐ τινών έπικήρων έργων εύρεταί γεγονότες 
τοσοϋτον "Ελλησιν ετιμήθησαν δσον ύστερον ήμΐν ήτιμάσϋησαν. Έπεί δέ καί 
λόγων έχω μετρίως καί νόμος ονχ δπως ψίλοις καί ψοιτηταΐς άλλά καί

1 Noiret, 154-164.
2 Legrand I, LXV καί LXVIH - LXIX.
3 «Κρητικά Χρονικά» 4, 1950, 102.
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37 ν πασιν άνθρώποις παρακελεύεται πείθεσθαι ή αν προσήκον και | εύλογον, 
ύπεικτέον αν εΐη τφ φοιτητών μοι καλλίστω και πασι φίλοις ύπερκει μένω 

15 έν οίς ήττηθήναι νίκης άλλων ον χείρον και το νικήσαι στεφάνων των εν 
Όλυμπίοις πάντων επέκεινα. Όποτέρως δ’ αν γε το πράγμ’ άποβαίη ονκ 
άμοιρος έση τής έφ’ έκάτερα ξνντνχίας, των γάρ όποτέρως εξάντων ό την 
αιτίαν διδονς δίκαιος αν εΐη και τούτων τους καρπούς άποφέρεσθαι. Ήμΐν 
μεν δη σοι ποιητέον αν εΐη τονπίταγμα ουχ δτι γε τούτο, άλλά καί άλλο γε 

20 ότιούν, εί καί πυρ έκείνω παρέρρεεν, ως φασι, ξυντιθείσι μεν στίχω δυο 
ίαμβικώ καί ένα μετά τοντω ηρωικόν, είτ’ αύθις ήρωοελεγεΐον άλλον προ- 
ατιΟεΐσιν άφ’ εαυτών, ώς αν τι φανεί μεν πλέον τι πεποιηκότες τών προ 
ημών. Πλήν έγωγε καί απάρτι κατ’ έμαντον την μέλαιναν τίϋημι, ώς εί καί 
δίς τοσούτονς ήπερ εκείνοι ποιήσοιμι, ονκ αν φϋαίην εκείνους κατ’ ονδέν γε 

25 τών πονημάτων. ’Έρρωσο.

38 Δίκην ό πασιν έκτίνων ορθήν ΐσην
ισημερίας ενλόγησον τον χρόνον.

1
Μηνί Σεπτεμβρίεσ πρώτη, εις τον άγιον Συμεών τον Στυλίτην.

'Οδός κατεσκεναατο τφ Σνμεώνη, 
στύλος δ’ εκείνος καί γέφυρα προς πόλον, 
άμπαύϋη Σνμεώνης πρώτη Σεπτεβρίοιο.
Υγρά κέλευϋα βίοιο διαπλώσας Σνμεώνης, 
έ'φθατο εις λιμένα ενδιον, ήσύχιον.

2
Μηνί τφ αύτώ έκτη, εις τδ έν Χώναις θαύμα τον αρχιστρατήγου Μιχαήλ. 

Καί τούτο σόν, φέριστε τών άσωμάτων, 
νεών κατακλύσον σου ρεύμα χωννύειν.
Κρύψατο γή Μιχαήλ ποταμοίο ρέεθρ’ άνά έκτην 
ρεΐα σαώσατο ούρανιώνων ορχαμος άμφω,
"Αρχιππον ζάκορον ήδέ νεών σφέτερον. 3

3
Μηνί τώ αύτώ δγδόη, εις τήν γέννησιν τής ϋπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεο

τόκον καί άειπαρθένον Μαρίας.

Γέννησιν υμνώ τής άμωμήτου κόρης 
δώ ής άνεπλάσθημεν τδ βροτών γένος.

Όγδοάτη Μαρίην θεομήτορα γείνατο ’Άννα,
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φΰλον άτιμότατον θ’ δ γυναικών ’άπλετο πρόσθεν 
κόσμησεν Μαρίη, παρθενική θεόπαις.

4
38ν Μηνι τώ αντφ ιδν', εις τον τιμών και ζωοποιόν σταυρόν.

Φνσιν πλανήαας την ανθρώπινον ξύλω, 
ξύλο.) και αυτός βάλλεται την καιρίαν. 
άμφι τετάρτη και δεκάτη ξύλον ιερόν ήρθη, 
σκήπτρον άείρεται νψον χρυσόκερων βασιλήος 
χείρεσιν ιερέων, ου μεγάλη δύναμις.

5
Μην'ι τώ αντώ ιστΐΐ', εις την αγίαν Ευφημίαν.

Ευφημία, πρέπει σοι ή ευφημία, 
υπέρ θεόν λαβοϋσα άσμενος μόρον.

"Εκτη και δεκάτη Ευφημία κάλλιπε σώμα.
Πολλά ένι σταδίφ Ευφημία δεινά παθονσα 
ϋατάτιον κυρίψ πάρθετό γε ψυχήν.

6
Μηνι τώ αντώ κϊΐ', εις τον άγιον Ευστάθιον.

’Απηνές έ'ργον του Φαλάριδος, φλέγει 
τον Ευστάθιον βοϋς πεπυρακτωμένη.
Είκάδι Ευστάθιος καύθη άμα συν τεκέεσσιν 
Ευστάθιος σταυρόν κατιδών έλάφου κεράεσσιν 

«τίπτε διώκεις με» έκλυεν «ώ Πλακίδα /».

7
Μηνι τώ αντώ κστΐί, εις τον άγιον Ίωάννην τον θεολόγον.

"Ον είπε Χριστός ήγαπημένον φίλον, 
πάρεστιν αντφ νυν καλών θεόν λόγον.

"Εκπτατο γαίης ισόθεος φώς είκάδι έκτη· 
άγξε κνάνωπα ’Ιωάννης έπϊ οΐνοπα πόντον 

3? νήσου άπωσάμενος ήν ές έτ άμφιέπει.

8
Μηνι τφ αντώ λΐΐ', εις τον άγιον ιερομάρτυρα Γρηγόριον τής μεγάλης 

’Αρμενίας.

'Ο γρήγορος νους και κανών θείων νόμων 
και νϋν δΕ ημάς γρηγορεϊ μετ’ αγγέλων.
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Γρηγόριος τριακοστη ές πόλον άπλετον ήχθη· 
αυτάρ επειδή λάκκου έξανέδν σκοτόεντος, 
βάπτισε Τηριδάτην, εκ μανίης δ’ ελετο.

9
Μηνι Όκτωβρίω αν', εις τον άγιον άπόοτολον ’Αν ανίαν.

’Έξω Δαμασκόν εκβληθείς Άνανίας, 
λίθοις έχώσθη, την ψυχήν δ’ έχει πόλος.
Πρώτη Άνανίας ’Οκτωβρίου φχετο ένθεν
Λουκιανός φλέγε λαμπάσι σωμ’ Άνανίον
δς δ’ ε'φατ’ «ονκ εμε συ, τον δε γ’ έμόν λέκυϋον»

10
Μηνι τω αυτω β'ϊ', εις τον άγιον Κυπριανόν και εις την Ίουστίναν. 

Κυπριανός τέμνονται καί Ίουστίνα- 
μετ’ εκβολήν σίδηρου τηγάνον κάρας 
δεντέρ’ Ίονστίνη κράτα σκυτμήϋη Κυπριανός' 
κάλλιπε δαίμονας ήδε τέχνην μανικην Κυπριανός, 
συν τε Ίονστίνη Άσματα ί)εΊα λέγει.

11
Μηνι τφ αντφ γη', εις τον άγιον Διονύσιον τόν ’Αρεοπαγίτην.

— «Διονύσιε, σοί λόγων έμών μέλει;»
— «καί του τυχόντος, ουσών χρεία μοι μόνων»'

ην κεφαλήν τριτάτη γέ λαβών ϋέε' ϋαϋμ’ ίδέοϋαι. 
στάθμη έών, σοφίης άγος, Ονλνμπιο θεωρός, 
πάντα έησθα έχων, Διονύσιε μάκαρ.

12
Μηνι τφ αύτω στη', εις τόν άγιον απόστολον Θωμάν.

Θωμάς άνεΐπε τόν θεόν τρανώς λόγον 
Ίνδοΐς, Πάρθοις, Μήδοις τε καί ΙΙέρσαις τέλος.
’Έγχεα δουλιχόεντα κατέκτανεν έκτη Θωμάν‘ 
οΐνοχόοιο ράπισμα παρηιδι δέξατο Θωμάς, 
ahpa δ’ ό γ’ ήράτο. Γέντο δε πρήγμ’ δ λόγος.

13
Μηνι τω αυτω ιστΐΐ', εις τόν άγιον μεγαλομάρτυρα Αογγϊνον τόν έκάτόνταρχον. 

Έπεί Λογγΐνος θαύμα τ’ είδε καί πάθη, 
γένοιτ αν ενθνς μάρτυς Χριστόν καί κήρυξ.
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Δειροτομήάη Δογγΐνος δεκάτην άνά έκτην.
Καππαδόκαι σε μέγα κλέος ήδέ τε εοκος έχοντες 
λυτροννται παΐΜων, φέρτατε λογχοφόρων.

14
Μηνι τφ αυτφ ιηϊΐ', εις τον άγιον απόστολον και Ευαγγελιστήν Αουκάν.

40 Λουκάς ιατρός ού μόνον των σωμάτων
αλλ" ονδεν ήττον και φυγών παϋημάτων.

"Ογδοάτη δεκάτη μετεκίαϋε Λουκάς γήϋεν 
Άντιόχειά σε γείνατο μέν Λουκά μεγαλήτορ, 
έργα δέ σεΐο χειρός ϊκετο γης δι’ δλης.

15
Μηνι τώ αυτφ κίί, εις τον άγιον "Αρτέμιον.

Λιπών δ "Αρτέμιος δουκός αξίαν 
ί)εοϋ τέτευχεν αφ&ίτου εξουσίας.
Είκάόι "Αρτεμίοιο κάραν τάμε χαλκός ατειρής' 
δμματα μαρμαίροντα δαΐφρονος "Αρτεμίοιο 
πείραν άπηνέες αμφ" όβελοΐς άνέρες.

16
Μηνι τώ αυτφ κγν', εις τον άγιον ιερομάρτυρα και απόστολον "Ιάκωβον. 

Λαβών δ "Ιάκωβος άρχήν ποιμένος 
δδόν δίδωσι πλείατοις προς σωτηρίαν.
Τρώσαν άδελφειόν τριτάτη ξύλω είκάδι Χρίστου· 
ώμότατον γένος "Ιουδαίων ήδ" άχάριστον, 
ρΐψεν "Ιάκωβον άκρου εξ ίεροΰ.

17
40ν Μηνι τώ αυτφ κστν', είς τον άγιον καί μέγαν Δημήτριον τον μυροβλύτην. 

Νυγεις δ Δημήτριος την πλευράν λόγχαις, 
πά&ους άπεικόνισμα 7] γε κυρίου· 
ωχετο και Δημήτριος άλκιμος είκάδι έκτη.
Ούτάα&η Δητήτριος αίχμήσι στυβαρήσι 
πλευρήν δεξιτερήν, δεύετο δ" αΐματι γή.

18
Μηνι τφ αυτφ κζν’, είς τον άγιον Νέστορα.

«Θεός» Νέστωρ "έψησε «του Δημητρίου, 
δός μοι Λιαΐον νικήσαι μιαιψόνον».

ΕΠΕΓΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ·Έτβ{ Κ’ 12
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έβδομάτη θάνεν ήδέ τε έ'κτανεν είκάδι Νέστωρ.
Νέστωρ θήρ’ όλοφώνιον δμβριμος έκτα Αιαϊον 
φάαγαν’ έρνσσάμενος ρίμφα γε κονλεόθεν.

19
Μηνί Νοεμβρίφ απ', εις τους άγιους καί Ιαματικούς ’Ανάργυρους, Κοσμάν 

καί Δαμιανόν.

Δαμιανφ Κοσμά τε τοΐς Άναργνροις 
θεός δέδωκε την χάριν των σκαμμάτων 
δμματ άκεστορέων πρώτη σκότος άμφεκάλνψεν, 
άργυρέας ψυχάς ’Ασκληπιαδών άμπτάσας, 
σκήνεα κοσμοΰσι θαύμασ’ άπειρεσίοις.

20
Μηνί τφ αντφ ηΐ)', εις την σύναξιν των εννέα ταγμάτων καί εις τον αρχι

στράτηγον Μιχαήλ.

Τις άν δνναιτ αυλόν φύσιν αινέσαι 
φέρων έννλον καί γεηρδν σαρκίον;
Πάντες άμ’ όγδοη άγγελέες ϋεότητος άγερΟεν.

”Ημερος ήκοις μοι μέγα φέρτατε ουρανιώνων, 
ή νίκα εκ ρεϋέων μεϊο λάβης ψυχήν.

21
41 Μηνί τω αύτφ ιγΐί, εις τον εν άγίοις πατέρα ημών ’Ιωάννην τον χρυσόνν 

την γλώτταν.

Χρυσόν βνσαντος στόματος γ’ ’Ιωάνναν 
ψυχή πόλονδε κελαδεΐ μετ’ αγγέλων.
Τον σοφίης μελεδωνόν ’Ιωάννης στεφαννοΐ 
χρυσεα χείλεα ϋειοφόρον καί Ίωάννοιο 

5 βνσε μέλας θάνατος ου πάντες δούλοι
άργνρεον γαίη θεοειδούς σώμα λιποϋσα 
χρυσέ’ Ίωάννον ψυχή βή χαρκοβατές δώ.

22
Μηνί τφ αντφ ιδΐΐ', εις τον άγιον απόστολον Φίλιππον.

°Ιππου Φίλιππος σνντομώτερον τρέχει 
αποστόλοις άκήρατον όμον πέδον.
Κύμβαχον ώμοι σταυρώσανε ο Φίλιππον Θήρες 
καί ρα διά σπίδεος πεδίοιό Φίλιππος σκιρτά 
νοΑεμέως αδων συν σφετέροισι φίλοις.
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23
Μηνί τω αυτω ιατΐΐ', εϊς τον άγιον απόστολον καί ευαγγελιστήν Ματϋαϊον. 

Βίον μισήσας τον τελώνου, τρισμάκαρ, 
κάλοϋντι Χριστώ ήκολούϋησας τιύϋιο.
Πυρ δεκάτη κατέκανσε λιρόν Ματθαίον εν έκτη, 
θυρεός εν λοφιή ΜατΟαίφ έ’δωκε Χρίστος 
ρανδον εχειν ή δη μνρΓ εοργε καλά.

24
Μηνί τω αντφ καν', εις την εν τω ναω είσοδον της Ύπεραγίας Δεσποίνης 

ημών Θεοτόκου.

Θεόν νεών άγουαιν έμψυχον Φύται,
νεών μεν εις άψυχον, άγιον δ’ δμως.
εις άδυτον Μαρίη κόρη είσέδν εϊκάδι, πρώτη'

’Άγγελος είν άδύτω Μαρίην τρέφει παμμακάριστου, 
ονρανίφ άρτψ, αμβροσία τε πόσει.

25
Μηνί τω αντφ κγ)ί, εις τον άγιον Άμφιλόχιον, επίσκοπον ’/κονίαν. 

Λόγους Άρείου καί σειράς κακοπλόκονς 
τη σφενδόνη σου εν πετώ ς διεσχίσω.
Άμφιλόχιον άνήγαγον εϊκάδι έν τριτάτη νοϊ· 
ως φάτο ’Αμφιλοχίας Θεοδοσία) βασιληΐ: 
τίπτε, άναξ, άλγεΐς παι δός άτιομενού;

«ει γάρ τόι άνιηρδν φαίνεται νιέος νβρις, 
πώς οΐει γε ϋεον οίσέμεν ενπετέως; »

26
Μηνί τω αντφ κεΐΐ', εις την αγίαν μεγαλομάρτυρα Αικατερίνην.

Αίκατερίνα ρήτρας πεντήκονι)’ άμα 
λόγοις αοφοίς ήλεγξε καί δίκην λάβε.
Μαρτυρίου ατέφος εϊκάδι πέμπτη έλ’ Αίκατερίνα' 
άτρεκέως σοφίην έ/εός άδρανέεσσι δίδωσιν' 
ή γάρ άπείπη τις, κεϊσε παρών έρέϋει.

27
Μηνί τω αντφ λΐΐ’, εις τον άγιον απόστολον Άνδρέαν.

Όμαίμονα κτείνουσιν Άνδρέαν Πέτρου 
υίεΐς Αχαιών, τον ϋνρσον τής άνδρίας,

2 τον σταύρωσαν Αχαιοί κακκεφαλής τριακοατή'
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τίπτε καρηκομόωντες έ'νην σταυρώσατ’ ’Αχαιοί 
Άνδρέαν ήνορέης, όζον άειθαλέα ;

28
Μηνι Δεκεμβρίω αΐΐ', εις τον άγιον προφήτην Ναονμ.

Ναουμ προφήτη, δός μοι νυν προθυμίαν 
στίχους κρότήσαι σής δμφής επαινετής.
”Οσσε Δεκεβρίου άμφεκάΐνχρε πρώτη Ναονμ' 
ϋδατι δ’ δς γλνκερφ μαλερώ πυρϊ τ’ είπε Νινευϊ 
θάσσον άπολλνμεναι' δή γάρ δ και γέγονεν.

29
Μηνι τω αύτφ αν', εις την άγίαν μεγαλομάρτυρα Βαρβάραν.

Πατήρ κεραννώ παϊδα κτείνας έφθάρη 
και παϊς θανονσα φώς άνέσπερον βλέπει' 
πατρώης υπό χερσιν Βαρβάρα δειροτομήθης. 
ονρεος εν οκοπιή παλάμησι τε ήσι κατακτάς 
τηλνγέτιν θύγατοα, σμήχθης πρηστήρι.

30
Τή αυτή ήμερα, εις τον άγιον ’Ιωάννην τον Δαμασκηνόν■

Έγά> μελωδδς εΐπερ ήν, ’Ιωάννη,
42ν μελφδίας έμής αν ήξίωσά σε.

Τις ρ’ άπ’ εμεΐο κεν άξιος αίνος σεΐο γένοιτο ; 
έ'μπης δέχνυσο τεοΐο ’έπη θεράποντος άλιτροϋ 
ονδενδς αξία μέν, σήματα δ’ αν φιλίης.

31
Μηνι ττΐ) αντφ στϋ' ,είς τον εν άγίοις πατέρα ημών Νικόλαον τον θαυματουργόν. 

Λαβών δ Νικόλαος ταινίαν νίκης, 
ψυχωφελή δίδωσι δώρα τοις φίλοις.

°Έκτη δ’ ήρθη Νικόλεως ελαφηβολιώνος' 
ζάπλοντον Λνκίης μνροσώου αρχιερήα 
τίπτε τις αίτήσας ουκ έτνχ’ ενπετέως;

32
Μηνϊ τώ αντφ ζν', εις τον έν άγίοις πατέρα ήμών ’Αμβρόσιον, επίσκοπον 

Μεδιολάνων.

Λιπών δ ’Αμβρόσιος τον πλάνον βίον 
άγάλλεται νυν εις απλανές χωρίον.
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αφθιτον ες πέδον ικετο έβδομη άμβρόσιον κήρ.
’Αμβρόσιος στόματ’ άνδρών δνσσεβέων κατέβνσεν 
ή μεν Άρείοιο, ήδέ τε Εύνομίον.

33
Μηνι τφ αντφ ηΐί, εις τον άγιον Πατάπιον.

Άφεις δ Πατάπιος ανθρώπων πάτον 
πατεΐ το Ήλνσιον συν γε δικαίοις.
Πατάπιος βροτολοιγδν ϋπάγξας έστεφάνωται. 
Παταπίοιό τε κηρ είν λειμών’ άνθεμδεντι, 
καρπόν δπωρίζει αυτόματον τ’ άπονον.

34
Μην'ι τω αύτφ θΐΙ', εις την σύλληψιν τής άγιας ’Άννης,

43 δτε ουνέλαβε την Ύπεραγίαν Θεοτόκον.

’Όστις δ’ άπείρανδρον θεού φιλεΐ θρόνον,
’Άνναν γε την προμήτορα γεραιρέτω- 
μητέρα σύλλαβεν είνάτη ’Άννα στείρα θεοΐο" 

’Άνναν μητέρα μητρός Χριστοΐο, κλεόπαιδα, 
αινέομεν μέροπες, ουράνιοί τε νόες.

35
Μην'ι τφ αντφ ιδίΐ', εις τον άγιον Θύρσον.

Θύρσος δ’ δ θείος τον θεοΰ θύρσον φέρων 
θύρσον κατεφρόνησε τον Διονύσου, 
ψχετ’ αειθαλής Θύρσος ποτι αμβροτον ούδας’ 
Θύρσου άγακλειτοΐο δίοιό τ’ άπεπτη θυμός 
ές μακάρων νήσους, αφθιτον ες δάπεδον.

36
Μηνι τφ αντφ ιεϊΐ', εις τον άγιον Ιερομάρτυρα ’Ελευθέριον. 

’Ελευθέριος νοϋν ελεύθερον εχων 
ελευθέριος άπεισιν εις πόλου πλάτη■ 
πέμπτη και δεκάτη περιπύστου Έλενθερίοιο 
πνεύμα πόλονδ’ άνέβη γαίη σώμα λιπόν.

37
Μην'ι τφ> αντφ ιζίΐ', εις τους άγιους τρεις παΐδας.

Τρεις παϊδες εικόνιζον, ώ θεοϋ λόγε, 
γεννήτορα, πρόβλημα και σέ τον μέσον.
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έβδομάτη δεκάτη πυρ άκάματον τριαιν εϊξε' 
τρεις παΐδες θεοειδέες είκόη ου γόνυ κάμχραν 
πριν δ’ είλοντο θανείν η τότε εκτελέσαι.

38
43ν Tfj αντ[] ήμερα, εις τον προφήτην Δανιήλ.

Συ, Δανιήλ μέγιοτε, θύρσος δαιμόνων, 
άγαν κάτω βέβληκας ώς τό θηρίων 
εβδομάτη δεκάτη Δανιήλ τόμον είδος άριστον, 
σώφρονα τ’ ασκητήν, λέκτορα τ’ έασομένων.

39
Μην'ι τω αντω κβ/β, εις τήν αγίαν μεγαλομάρτυρα ’Αναστασίαν.

Νεκρών μένονσ’ εγερσιν ’Αναστασία, 
εΐληφε δώρον τους κάμνοντας ρωνννειν 
κάραν Άναστασίη ένι είκάδι δεύτερα τμήϋη· 
χρνσογόνοιο δίοιο Άναστασίην Ρωμαίαν 
μνστιδα ενφνέα πααι δίκαιον ϋδειν.

40
Μην'ι τω αντώ κγΐβ, εις τους αγίους μάρτυρας δέκα, τους έκ Κρήτης και εν 

τη Κρήτη.
"Οσοι φιλοϋσι τήν πανίλανμαστόν Κρήτην 
παθημάτων λντρονσθε μάρτυρες δέκα.
Τιμήεντα δέκ’ άνΟεα Κρήτης πέφνε σίδηρος·
Κρήτη ένι κραναη δέκα μάρτυρας εΐλεν άτειρής 
χαλκός, όμον πάντας ίσοθέους άνέρας.

41
Μην'ι τω αντω κεα , εις τήν κατά σάρκαν γέννησιν τον κυρίου και θεόν και 

σωτήρος ημών Ίηαον Χρίστου.
Θεός βροτός γέγονεν, ώ ξένον τόκον, 
όπως γένοιτ’ άνθρωπος αβροτος πάλιν.
Είκάδι γείνατο πέμπτη άμήτορα παρθένος via 
τηλνγέτην παλάμησιν ’Ιωσήφ δέχννσο σήαιν,

44 ον Μαρίη τέκετο και ρ’ άτίταλλε γέρον.

42
Μην'ι τω αντω κψν', εις τον άγιον απόστολον και αρχιδιάκονον Στέφανον, 

τον πρωτομάρτυρα.
Πάντων Στέφανος πρώτατος στεφηφόρος,
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στέφος νόου εΐληφ’ άκηράτω καρπφ' 
βάλλουσ’ άμπλακίης Στέφανος λίθοις ακος ήτει. 
λάεσι βαλλόμενος Στέφανος θεοειδής είπε:

«Μή στήσης, Κύριε, σφέων την άμπλακίην».

43

Μηνί Ίανοναρίφ αν', εις την κατά σάρκα περιτομήν τον κυρίου καί θεόν 
καί σωτήρος ημών ’Ιησού Χριστού.

Θέλων παλαιόν πληρώσαι Χριστός νόμον 
τό σώματος κάλυμμα καυτός έτμήθη' 
ήματι όγδοάτφ γε θεάνθρωπος περιτμήθη· 
χειρ μέροπος τέτεμεν δέρος άκρον άμήτορος νιος, 
ον δεδίασι νόες καί ρ’ ορατών τό γένος.

44

Τη αυτή ημέρα, εις τον έν άγίοις πατέρα ημών Βασίλειον τον μέγαν.

Τυχών δ Βασίλειος τής βασιλείας, 
αιτεί κατ’ εχθρών των βασιλέων νικάς' 
παμμεδέων Βασιλείου ψυχήν δέξατο πρώτη'

44ν Καππαδοκών Βασίλειε, μέγα κλέος, οννεκα μούσης
ήμέων μνείαν έχε καί ρ3 αρετής άπάσης.

45

Μηνί τφ αύτώ στ??', εις τα άγια θεοφάνια.

Μορφή πελείας καί πατρός θεού λόγος 
ϋι,όν ποθεινόν μαρτυρεί τόϊς έν σκόταΐ' 
έμφανίη Τριάδος πέλεν έκτη Μουνιχιώνος.
Χριστός χρνσοδίνοιο Ίαρδάνου αμφί ρέεθρα 
άμπλακίας μερόπων ώλεσε βαπτισθείς.

46

Μηνί τω αυτφ ζν', εις τον άγιον ένδοξον προφήτην καί πρόδρομον καί 
βαπτιστήν ίΐωάννην.

Τις ονχ υμνήσει τής "Ελισάβετ γόνον; 
έκ κοιλίας έγνω γάρ τον θεού λόγον 
έβδομάτη βασιλήος επαινώ χειραπτήρα 
ήν άρα κακκεφαλής βροτοσώον χεΐρα βαλέσθαι, 
βαπτιστήν σφετέρην, ορχαμον άγγελέων.
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47
Μηνι τώ αντω ιV', είς τον εν άγίοις πατέρα ημών Γρηγόριον τον Ννααης. 

Πάσαν διελ.θιον την εγκύκλιον τέχνην, 
εύρες δι’ αυτής τον ποθονμενον λόγον.
Γρηγόριος δέκατη θανάτου μέλανος πέραθ’ ήκεν 
συζυγίην αοφίης γε αδελφεών εν είδυΐαν, 
ούτε τις εϊδέ ποτέ, μητ έσέπειτα ϊδοι.

48
Μηνι τω αντω ιβΤ, εις την αγίαν μάρτυρα Τατιανήν.

Τατιανήν τάττονσιν αγγέλων τάξεις 
45 δ που πέφνκ.ε τάξις ή των μαρτύρων,

Ταττιανής τάφον ανδρες απηνέες αυχένα χαλκω, 
ουτιδανούς δέ πόσους άπεφήνατο πατρίδ’ εν αΐη, 
γυνή ταττιανή τατιανονς άνέρας.

49
Μηνι τω αντω ιστίΐ',είς την άλνσιν τον αγίου αποστόλου πρωτοκορνφαίου Πέτρου 

Νεώς ό σός πρόσοικος ήν μοι τοίς δόμοις 
δπον γε σειράν σήν έθη καν τιμίαν.

"Εκτη και δεκάτη κομίσαντο πόλινδε άλωσιν 
πολλάκι δ’ έγκατέδαρϋον σω περικαλλέϊ νηω 

5 θεία δ’ όδμή τις έξ αδύτου μ’ ΐκανεν.
’Αλλά γε νυν έμα οικία άμφιβεβήκασιν Ουνοι, 
σεϊο τε είν σηκώ δήν άλαλάζουοιν.
Τις κέν ταϋτα ένί φρεσιν άλγεα θήκεν έμήσιν;
Ειθ’ άρα μη γενόμην ή μολόμην "Αιδι.

50
Μηνι τω αύτΐο ιζΐΐ' είς τον δσιον πατέρα ημών και μέγαν ’Αντώνιον. 

Ώνήοεως το άνθος χρυσίνων πόσων;
Πρίαιτο αν τις την φρίκην τών δαιμόνων ; 
έβδομάτη δεκάτη θάνεν ’Αντώνιος άναίμων 
δυσγενέων Θηρών ’Αντώνιος ουλαμόν άγξας, 
εύγενέων άνδρών πλήσεν έραν μονίην.

51
Μηνι τώ αντω ιηΐϊ, είς τον εν άγίοις πατέρα ημών ’Αθανάσιον τον μέγαν 

Φίλοις απαιτεί την ίσόσταθμον δόσιν 
τυχών ’Αθανάσιος αθανασίας45ν
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αϊκε θανι'ον ής ’Αθανάσιε, ζής άρετήσιν.
Ανσθανέως θεράποντος άπηλεγέως τε Άρείον 
τείχεσι πλήτ’ ’Άρεος Ινα κατηδάφισας.

52
Tfj αντίϊ ήμερα, είς τον εν άγίοις πατέρα ημών Κύριλλον τον μέγαν.

'Ο προστάτης Κύριλλος τής εκκλησίας 
καθεΐλε Νεστόριον τον λεωφθόρον' 
ον ποθέεσκε Κύριλλος τέτμε θεόν βασιλήα 
ουρανίων αγαθών άπόνησι Κύριλλος θειος 
οννεκα σωφροσύνης καί σοφίης σφετέρης.

53
Μηνί τώ αντώ κΐΐ\ είς τον δσιον πατέρα ημών τον μέγαν Ευθύμιον.

Θεόν παριστάμενος τώ τρισόλβιό) 
θρόνφ δ Ευθύμιος χαίρει καί μέλπει :

«"Ερρ’» έφατ’ Ευθύμιος, «βίε είκάδι, ον μοι σεϊο». 
Εύθυμίοιο δίον ψυχήν Αϊς ονκ έδννάσθη 
αμφιπεδήσασθαι■ πτίλα σαώσατο γάρ.

54
Μηνί τώ αντώ κε!Ϊ, είς τον εν άγίοις πατέρα ημών Γρηγόριον τον θεολόγον. 

Ίδών δ Βασίλειος εν ζώντων τόπφ 
παρόντα Γρηγόριον, εΐληφ’ ασμένως· 
δέχνυσο Γρηγόριον, Βασίλειε, τεώ ενί οΐκφ 
ός σοφίης έραται θεοπέμπτον, κνδιανείρης,
Γρηγόριον τον άγαν μή έπιλανθανέτω.

55
46 Μηνί τώ αντώ λΐΐ', είς τον άγιον ιερομάρτυρα 'Ιππόλυτον, πάπαν Ρώμης. 

Καθώς δ Ιππόλυτος πήγασος τρέχει 
οπού χλόη τε καί άνάψνξις πέλει,
'Ιππόλυτος τριακοστή έκπιεν αλμυρόν ύδωρ.
'Τππολύτοιο μεγακλέος άρχιερήος Ρώμης 
τις κεν άρ’ εϊπησιν δσσα έ’οργεν έά ;

56
Tfj αυτή ήμερα είς τους εν άγίοις πατέρας ημών Γρηγόριον, Βασίλειον καί 

Ίωάννην τον Χρυσόστομον.

"Οσοι φιλεΐτε τους σοφούς τρεις ποιμένας,
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νομίζει είναι τοΐς δλοις ίσορρόπους.
Γρηγόριον, Βασίλειον, Ίωάννην θ’ αμ’ άείδω· 
τους έρίηρας εταίρους καί σοφίην είσους γε 
δεϋτε δη αϊνέοομεν πάντας όμηγερέας.

57
Μηνί Φεβρουαρίω an', εις τον άγιον μάρτυρα Τρνφωνα.

Βίου καταφρονήσας του εφήμερου
τρυφής Τρύφων τέτευχε τής άκηράτου'
πρώτη δ’ εν Φεβρουάριου Τρύφων έδειροτομήθης'

46ν διογενήα Τρύφωνα, φαεινόν μάρτυρα Χρίστου,
εϊλε μέλας θάνατος καί στέφανος χρυσούς.

58
Μηνί τφ αύτώ βΤ, εις την ° Υπαπαντή ν τού κυρίου ημών ’Ιησού Χριστού. 

Τιν ώ γεραιέ ααϊς εν ώλέναις φέρεις 
ον οϋ πόλος δύναταΤ αν καί γή βαστάσαι 
παΐδ’ άμάλαις έαδώς Μαρίης Συμεών φέρε ρίμφα' 
δέξατο αγλαά δώρα ’Ιησούς παρά θεράποντος, 
τρηρώνων τρυγόνων τέκνα νεηγενέα.

59
Τη αυτή ημέρα εις τον όσιον πατέρα ημών Σίλβεστρον, πάπαν Ρώμης. 

Θανών παλαιας Σίλβεστρος Ρώμης πάπας, 
πάλιν κατοικεί νυν νέαν εν τφ πόλω.

’Όρχαμος άρχιερήων δευτέρα έκπτατο νέρθεν.
Σίλβεστρος μέγαν ος βασιλήα ίήσατο άμφω, 
σώματι τε ψυχή τ’ ήπια φάρμακα δονς.

60
Μηνί τφ αύτώ δΐΐ', εις τον όσιον πατέρα ημών ’Ισίδωρον τον Πηλιουσιώτην. 

Άφήκεν ’Ισίδωρος μνήματ έν βίφ 
επιστολών πλήθη τε καί κάλλη λόγων.
Άμφί τετάρτη κοιμήθη ’Ισίδωρος αγαστός 
άκτεάτοιο βίοιο έτήτυμον ήγεμονήα 
ούδένα τουθ’ εΰροις κρείττον ύπ’ ήέλιον.

61
Μηνί τφ αύτώ ιζΐΐ', εις τον άγιον μεγαλομάρτυρα Θεόδωρον τον Τήρωνα. 

47 Σοφώς έλυαας μάρτυς τάς πανουργίας
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Ίονλιανον, του κακόν βασιλέως' 
ρίμφ’ άλιαγημον Θεόδωρε οάωοας λαόν 
τίς κέν άρεϋμήσειεν όσάττια θαύματα ϋήκε 
Θεόδωρος ζάϋεος' και γ’ εν εμοί λαλέω.

62

Μηνί τώ αύτφ κδίί, εις την τρίτην ευρεσιν τής τίμιας κεφαλής τον Προ
δρόμου.

Τίς μοι παράσχοι την τον Όρφέως λύραν, 
όπως ύπερϋαύμαπτόν υμνήσω κάραν ; 
ής ιερήν κράτα χεΐρες ελοντο κάρη έπος α δ or 
άκροτάτης κορυφής ϋποφήτον Ηωάννοιο 
ευρεσιν αίνέομεν προς δνσί και τριτάτην.

63

Εις τον τελώνην και τον φαρισαΐον.

Παραβολή τελώνου καί φαρισαίου 
δείκννσιν ύψους τήν ταπείνωσιν κρείσσω' 
όϋ τι μοι ύψανχεΐν κέλεται έλνμός, φαρισαΐε' 
άλλά γε αείο τελώνη λώϊον ΐχνια βαίνει ν.
Κάππεσε μεν γαίη φαρισαϊος κνδεϊ γαίων, 
βή δε τελωνίιος ές ννπόλον δε βίη.

64
Εις τον άσωτον υιόν.

πολυσχιδούς ονσης γε τής αμαρτίας
πάσας μεταμέλεια σχίζας κωλύει·
πληέλνν μ’ άμπλακιών άποαίρεο φίλτατ’ ’Ιησού
ήυτε δέξατο τήνος άλιτρόν έόν φίλον via,

47ν οϋτω με πρόσεο ΐλεως ϋιϊ ϋεον.

65

Εις τούς προκεκοιμημένους.

Ψνχάς προμητόρων μου καί γεννητόρων 
χώρον καταξίωσον ενκραους, άναξ. 
Χριστιανών ψνχάς πάντων λίσομαί σ’ έλέαιρε. 
λειμών’ές πολύ α νϋέα ήδ’ ερίτιμον τάξον 
πνεύματ άποιχομένων, γοννέομαί σε, λόγε.
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66
ΕΙς την δεύτεραν παρουσίαν.

"Οταν κρίν’ έλ.θης την παγκόσμιον κρίσιν, 
εν δεξιοΐς τάξον με σών μήλων, άναξ' 
τις παρακαίρια ρέζων ον τρομέει σε, δικαστά ; 
ήτοι μεν φοβέεαθαι λφον ’Ολύμπιαν εατι 
λφατον δ’ αν φιλέειν και μή πλημμελέειν.

67
Εις την εξορίαν του ’Αδάμ.

Καθώς ’Αδάμ γένοιτ αν, εΐπερ ήν τότε,
νυν ονκ αν ήμεν ώσπερ κείνος ήν τότε
οννεκ’ ’ Αδάμ πάθομεν σέο τνν’ ήμέων δ’ υπέρ εύχου'
ήν μοι άτααθαλίην Άδάμη ρέξας εΐν κήπφ
νιος λύσε θεόν έκγεγαώς Μαρίης.

68
Μηνϊ Μαρτίω all', εις την αγίαν Ευδοκίαν.

Ευδοκία ?: δεις εν ή μακαρία
δσου μεταμέλεια άξιον λόγου
οντις άνευ μετανοίης δρών παρακαίρια σώσει'
έμπαθέως βιότοιο περήσασα δεινά κέλευθα
ύστατον έντίμως κάτθανεν Ενδοκίη.

69
Μηνι τφ αντφ θίΙ', εις τους άγιους τεσσαράκοντα.

Λίμνη γέγηθε μάρτυρας Σεβαστία 
άνδρας τεσσαράκοντα οτερνισαμένη· 
τεσσαράκοντα πάγη δέματ αύρησι βορέαο' 
εΐπερ νμέων μνείης ονκ έσχε κόρον Βασίλειος, 
άλλ’ ήμεΐς γε κόρον ΐσχομεν άφραδίη.

70
Μη νι τφ αντφ κείΐ', εις τον Ευαγγελισμόν τής Ύπεραγίας δ εαποίνης ημών 

Θεοτόκον και αειπάρθενου Μαρίας.

Λόγω σαρκωθείς τφ τον αγγέλου λόγος,
έπήρε σάρκα γήθεν ημών εις τ’ άνω'
φθέγξατο τή Μαρίη «Χαΐρ’» άγγελος είκάδι πρώτη'
έμμαπέως ταχύς άγγελος ονρανοθ’ είληλονθει-
τή Μαρίη «κύριος σεΐο» φάμεν γε «μέτα».
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71
Μηνι τώ αντώ λ/)’, εις τον άγιον και δοιον πατέρα ημών Ίωάννην τον της 

κλίμακος.
’Ιωάννης τίέλησιν ήμΐν βαθμίδας, 
δι ών ε'νεστι γήϋεν έλϋειν εις πόλον 
χώρον εις εΐαμενή τριακοστήν φχετο δΐος' 
η μην άμβάσιας ίλέτο είν κραδί’ ’Ιωάννης 
είκονς τών αρετών τρις δέκα ϋηκάμενος.

72
Εις τάς {λείας και ιεράς εικόνας.

48ν Τιμάν φιλεΐν τε πώς ον δει τάς εικόνας,
άπεικονίσματ οϋσας αρχαίων τύπων ; 
δς δε τάδ’ ον τελέει, σοφίης οϋκ έστιν εταίρος' 
η μην ουδέ άληίΐείης έρικυδέος οντος 
δέξεται άγλαΐην, άλλα δίκην κακίης.

73
Εις την σταυροπροακννησιν.

Άειίλαλής δέ σταυρός ρίχρις δαιμόνων 
δλους άνυχροι τους προσκννονντας πόχλρι' 
σκήπτρον άειρόμενον ποτικυνέομεν Χριστοΐο, 
σημαίαν βασιλήος αριπρεπέα ιερήων 
χείρεσιν άιρομένην λαός Άπας φιλέει.

74
ΕΙς την Άνάοτασιν τον Λαζάρου.

’Λνάοτασις δίδωσι πάσι Λαζάρου 
πίστιν άτεχνώς τον παντός βροτών γένους· 
τεϋηπέναι δίκαιον Χρίστον την γάριν 
δμως μετ’ αυτόν τιμάν τους δεχομένονς.

5 Λάζαρος ήέλιον χρυσάντνγα αυίλις δπωπε'
Χριστός έης δνναμιν ίλεότητος δείξατο είπών:

«Λάζαρε δεύρο ϊχλι, άντα ’Ιουδαίων»,
Εΐπερ γάρ έλεος οϋκ εσκεν, τετραήμερον οϋκ αν 
νεκρόν αρ’ εκ γαίης έξηγειρε λόγω.

75
Εις την άκάίλιστον αγρυπνίαν.

— Τί μοι πάναγνε και ίλεοϋ μήτηρ λόγου
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και νυν έ’σωαας σήν έρνμένην πάλιν;
— Ου μοι αεί τι μέλει φιλέειν άμετάκλιτον ονσαν 

49 τννΐ) δ’ αίτίη έατέ και άλλοι χείρονες άλλων
οϊς ωρ’ ούδεμίη τής μετάνοιας ήν.

76

Εις την εορτήν των Βαιων.

ΓΙαΐδες φέροντες πτόρθονς των ’Ιουδαίων 
έφαινον ήτταν εχθρού τον μισοβρότον'
Χριστός πώλου έφέζετ’ όνου, δ πόλον ταμιονχος. 
εϊματα νηπίτια φρονέοντ έστρώννυον έσθλά, 
έκτελέοντα φάτιν του πάνν φωνοτάτον.

77

ΕΙς τον δειπνον τον μυστικόν.

Νόμος παρήλθεν, άντειαήχθη δ’ ή χάρις 
δι’ ής άνήλϋεν εις το πρώτον ή κτίοις· 
εΐδατα δώκε φαγεΐν θεός αφθιτα φοιτητήσιν 
νίψαο φοιτητών πόδας ήδ' άπόμόρξαο, σώτερ, 

«ποιείτ’» αντοϊς φάς «ήύϋ' έωράκατε».

78

Εις την σταύρωσιν τον Χρίστον.

Παθών δ σωτήρ ανθρώπων υπέρ γένους, 
εφηνεν αυτούς τών παθών ελευθέρους’ 
έγγιάλιξόν μοι θεέ σεΐο πάθεσιν απάθειαν 
χεΐρας άειράμενος σταυρόν επι δρχαμος ής.

5 αίμα δέδωκε πατρ'ι λύτρον άποιχομένων
Χρίστου αίματοέασας δεξαμένη ραθάμιγγας 
πονλνβότειρα χθων ήμεαεν ahpa νέκυς.

79

Εις τό άγιον και μέγα Σάββατον.

Θανών εδωκε Χριστός αθανασίαν 
τοΐς έν σκότει τέ και σκιά, καθημένοις.

49ν αφθορίη γένετ’ άνθρώποισι μόρος Χριστοίο
πάσ’ άκέουσα κάθητο θεοίο γε φνσις ϋπνονντος, 
προσμενέονσα λνσιν τών σφετέρων σειρών.
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Εις τό αυτό.
80

’’Αδης δεδειμάτωται και κάτεπλάγη 
ίδών θεόν ϋλάπαντα τάς αυτόν πνλας 
έξελάπαξ’ ’’Αϊδον κάτι ('ον Χριστός μέγα τείχος·

«Τίπτ άρα δίζεαι, ώ βασιλεύ» φάτο παμφάγος "Αδης 
«Δίζω έλευθερίην, έργου εμείο χερών».

81
Εις την αγίαν και λαμπροφόρον άνάστασιν τον κυρίου και θεού και σωτή- 

ρος ημών ’Ιησού Χριστού.

Έξονδένωσαι και πέπαιξαι, ώ λέων, 
άε'ι τνραννεΐν δόξας των εν τω "Αδη· 
αίγ’ έκρατήϋης τον κρατονντος τω κράτει 
ω παν κράτιστον δουλεύει κλίνει γόνυ 
άνεισι και γάρ εξ "Αδου στεφηφόρος 
κείνους ανίατων οΐς θεός κατηλλάγη.

82
Εις το αυτό ηρωικοί.

Είν Άιδαο δόμοισι θεός κατιών μετά δόξης 
βένθεα μεν χθονός ενρναγυίης εδνοπάλιξε, 
φηρός άπηνηος δε ανάκτορα έστυφέλιξε, 
ψυχάς δ’ αν καταοιχομένων ρέα λνσατο δεσμών 

5 ενπετέως <5’ εις ουρανόν άστερόεντ’ άναηλθεν.
εκ δνοφεροΐο τόποιο έης χειρός αρμενος έργα.

83
Εις τό αυτό ήρωοελεγεΐοι.

50 Τνμβω έν'ι σκιόεντι τεθείκασι σώμα θεοίο
νύκτερος Ίωσηφ και Νικόδημος άμα· 
ιρυχη δ’ εις Άΐδαο πνλάρτον είσβεβαβνΐα 
μοχλούς αίβαλέης ρήξατο ρηϊδίως'

5 εμπης Χριστός άναστάς Ουλυμπόνδ’ έβεβήκει,
δώμα θεοίο πατρός, νυκτ ιλόχον θ’ α μ ’ άγιον.

84
Εις τάς δέκα παρθένους.

’’Εδειξε Χριστός την καλήν άζνγίαν 
μηδέν δννασθαι τής εύποιίας άνευ.
Ουδέ μίη αρετή κακίης μέτα ούτι ονησι'
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καρπαλίμως άπεώσατο πέντε κόρας γε θυρωρός 
μή συνεπαγομένας την ελεημοσύνην.

85
ΕΙς τον Ιωσήφ τον πάγκαλλον.

Φανείς ’Ιωσήφ άλλος Βελ,λεροφόντης 
βίου άρίατον είσαγήοχε στίφος- 
άρχός άνεξικάκων Ίωσηφ έξεφαά v fhy 
Άνητών πολλών πρήξιες άρχόμεν Άλλην Άλλος 
αί μέν έοϋ πέρατος, αί δ'ε κακοίο τυχόν.

86
ΕΙς την πόρνην την άλείψασαν τον κύριον μνρω.

Πόρνη μύρο) ηλειψε Χρίστον τους πόδας 
ης αυτός έξήλειψε τάς αμαρτίας, 
ή κατά δάκρυ χέοναα, πόδας νίπταακε ϋεοϊο' 
αύτάρ έπειτα κόμηαιν έης άπονίζουα’ αυτούς 

5 ώς έφατ ούλόΆριξ: «φίίάς μ’ ελέαιρε, Άναξ».
Μαγδαλινή, Μαρίη πόδας ονλοκάρηνος Χρίστον 

50ν ήλειφέν τε μύροι, μόργνντο τ’ αν τρίχεσιν.

87
Μην'ι Άπριλλίψ αΐϊ, εις την όσίαν μητέρα ημών Μαρίαν την ΑΙγυπτίαν. 

Άφεΐσα βίον τον κατεσπιλωμένον 
άκηλίδωτον βίον ενρε Μαρία.
Ενδοκίη ζωήν Μαρίη έναλίγκιον έσχεν 
ή μην άτρεκέως έ’φαν άντίον άντίφ οίδμεν 
χρηστφ μέν κάκιον, έσϋ-λόν δ’ αν γε κακω.

88
Μην'ι τφ αύτώ κγΐΐ', εις τον άγιον μεγαλομάρτυρα Γεώργιον.

Γεώργιος τί&ησιν ήμϊν εις κόρον 
πύιϋη τά αυτόν ώς δψώνιον ξένον, 
καρτερικώς ϋάνε Γεώργιος είκάδι είν τριτάτη τε' 
εις έριβώλακα γαΐαν σπείρας Γεώργιος ήρως, 
σίτον άγήρω νυν και πολύκαρπον έχει.

89
Μηνι τφ αντφ κεΐΐ' εις τον Άγιον απόστολον και ευαγγελιστήν Μάρκον. 

Εύαγγελιστά Μάρκε τον ϋ-εον λόγον
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ιδού τέτενχας τής δίνω κληρουχίας·
αυχένα είκάδι πέμπτη Μάρκου έ'τμαγεν αιχμή·

51 ΤΩ πολιοϋχ Ενετών μεγάθυμων Μάρκε άγήνορ,
όνεο αεΐο πάλαν εκ γε δολορραφίης.

90
Εις τήν νέαν Κυριακήν, δτε τών Ουρών κεκλειαμένων έπέστη τοΐς μαθη- 

ταϊς 6 σωτήρ.
Πίστιν πιστωσάμενος τη απιστία 
έδωκε τοις έπειτα Θωμάς πιστενειν 
Θωμάς τρήοεσι σώματος έμβάλε Χρίστον χεϊρα 
μυστοπόλων εγκλείστων εϊν ένϊ δώματ’ έόντων 

5 δείματ’ ’Ιουδαίων ήπεροπεντάων
δγδοάτη Χριστός μετά την "Αδου έξανέγερσιν 
πάρ σφίσιν αφνω στάς, δώκε φίλην λαλιήν.

91
Εις τάς μνροφόρους. *

Μαθήτριας έπτά Χρίστου μυροφόρους 
ύμνητέον γε πάσι τοΐς αντοϋ φίλοι ς.
Αίνον μυροφόροις έρικυδέεσι προσάγω τόν :
Μαγδαλινήν, Μαρίην, Μάρθαν τε Σαλώμην μέλπω, 
συν γε ’Ιωάννα, Σωσάνα, Μαρίη.

92
ΕΙς τόν παράλυτον.

Ίδών 5Ιησούς άνθρωπον παρειμένον 
λόγω έδωκεν αύτφ την σωτηρίαν 
Χριστός ρεΐ’ άδένωσε παρειμένα γυϊα νοσοϋντος 
πονλνετή νοσέοντα θεησάμενος βροτοσώος 

«κράββατόν άρον» έιρη. Και ρ" ος έθει ταχέος.

93
Εις την Σαμαρίτιδα Φωτεινήν.

Ενροΰσα άνδρα Φωτεινή εις τό φρέαρ 
51 ν ος είπεν αυτή πάντα τον βίου πράγη,

ίμωνιάν άφεϊσοζσύν γε κεράμω 
υπήρξε κήρνξ αυτόν τών τεραστίων.

5 ζωόν ύδωρ ίδέ άλλόμενον πίεν ή Σαμάρεια'
πέντε ακονσεν έχειν πόσιας Φωτεινή δία, 
πάρ στόματος Χρίστον, ος κραδίας όράει.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Έτος Κ' 13
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94
Εις τον τυφλόν.

Γήϋεν λαβό)ν χονν δ πλάσας βροτών γένος, 
τυφλόν έξωμάτωσεν ϋδει και κάνει, 
εκ γενετής τ’ άλαφ φάος εύρυκρείων δώκε' 
πταίσμα δ’ ίήσατο φύσιος ήπια φάρμακα είδώς, 
φως άλαώ δπάσας δεσποτική παλάμη.

95
Μηνι τω αύτώ λΐΐ', εις τον άγιον απόστολον Ιάκωβον, τον αδελφόν ’Ιωάν- 

νου τοϋ Θεολόγου.
Λιπών ό ’Ιάκωβος πλοΐον και δόμον 
άπήλάεν ευθύς' ήκολονάει τω λόγω' 
πότμος ελε τριακοστήν ’Ιάκωβον περίπυατον 
ϋστάτιον στεφάνοιο άδελφεός Ίωάννου, 
πάντα λιπών κτέατα, έ'κϋανε μαρτυρικώς.

96
Μη νι Μαιτρ αν', εις τον προφήτην 'Ιερεμίαν.

Γένος γέμον δόλου τε και απιστίας 
52 κτείνει λίϋοις γε και τον 'Ιερεμίαν.

Κάτϋανεν 'Ιερεμίης πρώτη Μαΐοιο άρητήρ' 
χείρεσι συγγενέεσιν άπηνέα δέξατο πότμον 
Ίρεμίης θείος. Λοίγιον εργον άγαν.

97
Μην), τω αντω πέμπτη, εις την αγίαν Ειρήνην.

'Η πριν λαχοϋαα την κλήσιν Πηνελόπης 
μετωνομάσάη κουροτρόφος Ειρήνη.
Χαλκός άτειρής Ειρήνην έλε καλλιπάρηον 
έθνε" άπειρέσι’ ανδρών ήδέ γυναικών άήκε 
πότνια ΕΙρήνη, Χριστιανούς άμά οι.

98
Μην) τφ αύτώ ηΐΐ’, εις τον άγιον απόστολον και ευαγγελιστήν Ίωάννην τον 

θεολόγον.
Κάμοι μέγιστε πέμίμον νϋν θεολόγων, 
καθώς έπεμψας ρώμην τω Χρυσοστόμω’ 
όγδοα θ’ ύηηπέτοιο τάφος ρέα φύσατο μάννα 
αιρετικών δ’ άρα ήπεδανους άπεφήνατο μύθους 
θεολόγος, φάμενος αρχή έόντα λόγον.
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99
Μην'ι τφ αντφ θΐΐ', είς τον μεγαλοφωνότατον Ήσαΐαν.

Έθαψε λαός εν Σιλωάμ σόν δέμας 
ψυχήν δε θείαν χειρ εΐληφε Κυρίου.

Ήσαΐας 9 Αν εν άμφ’ ένατη Μανασή ύπο ποιοι) εις.
Παρθένον Ήσαΐας φάτο έξέμεν υιέα γαστρί' 
ώ στόματος χρυσόν τον φαμένον γε τάδε.

100
Μηνι τφ αυτω «/?<?’, εις τον έν άγίοις πατέρα ημών ’Επιφάνιαν.

52ν Μακρόν βιώαας ’Επιφάνιας βίον
άπήρεν ένθεν εις μονάς αιωνίους.
Αωδεκάτη ’Επιφάνιαν κατερύκακε γαΐα’ 
πάσι δ’ άληθέα πίστιν κηρέ ξαντός ’Ιησού, 
πάμπολλ’ αιρετικών χείλεα εμφράχθη.

101
Μην'ι τω αυτω καν', είς τούς μεγάλους θεοατεφεΐς καί ίσαποστόλους βασι

λείς Κωνσταντίνον καί Ελένην.

Ίδέϊν δς ήξιώθη σταυρόν εν πόλω 
θεοπτίας τέτευχε συν άποστόλοις' 
πρώτατος εύσεβέων βασιλεύς θάνεν είκάδι πρώτη. 
Κωνσταντίνον τίω ή δ’ Ελένην έρίτιμον 
ήύτε μυστοπόλους καί προμάχους Κυρίου.

102
Μηνί τφ αύτφ) κθν', εις την αγίαν δσιομάρτυρά Θεοδοσίαν. 

ζίόσίν θεόν εΐληφε Θεοδοσία, 
νόσους, πάθη τε φάρμακα θεραπεύειν 
σφάχθη είκάδι πότvia Θεοδοσίη ένάτη τε' 
πληγήν Θεοδοσίη κέρατος κεχαρηότι θυμφ 
χρίσθη δεξαμενή άργυρέω κέρατι.

103
Είς την άνάληψιν τοϋ Κυρίου καί Θεού καί σωτήρος ήμών Ίησοϋ Χριστού, 

θεός βροτωθείς ούκ ήμειψε την φύσιν 
καί αϋ έαιοσεν υψωθείς τό σαρκίον 
Άνδρόμεον γενεήνδ’ άναείρας ρίμφ’ εθέωσε'

53 τεσσαράκοντα μεθ’ ημέρας ωχετο Ούλυμπόνδε
Χριστός, επαγγελίην πνεύματος εκτελέσων,
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104
Εις την αγίαν Πεντηκοστήν.

Θεός πέπομφε τον παράκλητον φίλοις 
κ όπως τελειώσειε την προθεσμίαν

χείλεσιν εϊν έτέροισιν εφώνεον εθνεσι μύσται· 
Χριστός μυστοπόλοισι παράκλητον προέηκεν, 
είν πύρινης γλώσσης την κακίην δαπανών.

105
Εις τους άγιους Πάντας.

Τις αν δννηθείη γε των εφήμερων 
ϋμνονς νφάναι τοΐς δμεστίοις λόγω ; 
άνδρών ήδε γυναικών δλβια φϋλα γεραίρω' 
πάντες όμηγερέες τελέθονσ’ έρίηρες εταίροι, 
ένθα θεός γε πέλει, ον πέρι πολλ’ εκαμον.

106
Μηνι Ίοννίφ αν', εις τον άγιον ’Ιουστίνον τον φιλόσοφον.

Κανών αριστος ών δίκης ’Ιουστίνος, 
κακή δίκη τέθνηκε: φευ τής ζημίας.
Ρίγησεν και ’Ιουστίνος, κονίου προπεπωκώς.
Ουδέ σ’ ’Ιουστίνε κάλλιπε δακρυόεις θάνατός γε 

53ν καίπερ ιόντα σοφόν και πινυτής ϋπατον.

107
Μηνι τώ αντφ ην', εις τον άγιον Θεόδωρον τον στρατηλάτην. 

Στρατηλάτην Θεόδωρον θεόν φίλον 
τις ονκ αρωγόν ενρεν εν περιστάσει;

Όγδοα τη Θεόδωρος άεικέα πήμαθ’ νπέατη' 
τουτέων δ’ εμπης αγλαά δέξατο παρ βασιλήος 
δώρα, άφαρ παρέχειν άσθενέεσσι χάριν.

108
Μηνι τφ αντφ ιβν', εις τον οσιον πατέρα ημών καί μέγαν Όνούφρ 

Όνονφριος δ’ δνησιν πάσιν εκτίνει 
δσοι θέλουσι σώας τάς φρένας εχειν 
δωδεκάτη γε Όνονφριος εΐασε γαίη χηλόν 
γης μονίης οίκιστά Όνούφριε, θανμ’ ασκητών, 
τής κατεχούσης με νονοον απάλλαξαν.
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109
Μηνι τώ αντώ κδΐί, είς την γέννηαιν τοϊ) τιμίον ένδοξον προφήτον ποο

δρόμον και βαπτιστοϋ Ίωάννον.
Τούνειδος εκπέφεϋγεν ή ’Ελισάβετ, 
τεκονσα υιόν αξιον δισμνρίων. 
είκάδι άμφ'ι τέταρτη Πρόδρομον ήλιος είδεν 
’Ιωάννης έκγεγαώς απελύσατο δεσμών, 
δονς σφετέρω πατέρι ήν έ’χεν εύλαλίην.

Μηνι τφ αντώ κϋϊΐ', είς τους άγίονς καϊ πρωτοκορνφαίονς αποστόλους 
Πέτρον και Παύλον.

110
54 Είς τον άγιον Πέτρον

’Εξουσίαν εδωκε Χριστός τώ Πέτρφ 
λνειν δα’ αν βονλοιτο και δεσμεϊν πράγη'

’Όρχαμος άσπαλιήων κύμβαχος εϊλετο πότμον.
Άκροτάτη κορυφή, Πέτρε, μυστοπόλων Χριατοΐο, 
ρνεο αόν κλήρον εκ παλαμών αδίκων.

111
Τη αντή ημέρα είς τον άγιον ΙΙαϋλον.

Πανλορ τίς αν γένοιτο μείζων αξία 
Χρίστον λέγεσΟαι άξιωΟήναι στόμα ; 
είκάδι είνάτη αυχένα Παύλου χαλκός ελεψεν 
είς τρίτατον πόλον άρϋεις Παύλος έριγδούποιο 
ρήματ ακονσ’ Άφατα. Θαύμα μεγ’ οΐον δσον.

112

5

Μηνι τώ αντώ λν', είς τους αγίους ενδόξους και πανευφήμους άποστόλονς. 
Άφεις δ σεπτός δήμος των άλιέων 
Οηραν το νηκτόν τής ’Αμφιτρίτης γένος, 
λόγοις σοφοϊς τε και διδάγμασι ξένοις, 
ίΐεω σννιστά ψυχάς εσκοτισμένας. 
δώδεκ’ άμάλδυναν ότραλέως κακά δόγματ απίστων, 
ώ πόποι, ή μέγα ε'ργον ρέξαν δώδεκα φώτες'

'Ελλήνων σοφίην κάρτα κατηδάφισαν.

113
Μηνι Ίονλλίφ all', είς τους άγίονς και ιαματικούς ’Αναργύρους, Κοσμαν 

και Δαμιανόν.
Κοσμά Δαμιανώ τε τώ όμωνύμω54ν
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τιμώ, γεραίρω, προσκυνώ, μεγαλύνω.
Κάτθανον αμφω λάεσι πρώτη Ίονλίοιο.
Σνζνγίην ετέρην άκεσώδυνον βροτοσώον 
λάμψαααν εκ Ρώμης δόξασεν Ουρανίων.

114

Μην'ι τώ αύτώ βΐ', εις την εσθήτα της ύπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου 
και αειπάρθενου Μαρίας.

’Εσθήτα σην εχουσιν οι Χρίστου φίλοι, 
σκεπήν κραταιάν, αφθεγκτον θυμηδίαν.
Δευτερίη Μαρίης γε φάρος κόμισαν πάλιν εΐσω' 
ανδρε δύω τάδε ρέξαν θέσφατον, (ίαπέτον εργον,
Βανδιος εϋζωνος, Κάνδυκος ήγάθεος.

115

ΜηνΙ τω αύτώ δν', εις τον εν άγίοις πατέρα ήμών Άνδρέαν, αρχιεπίσκο
πον Κρήτης.

Πόνημα θειον, Άνδρέου κανών μέγας, 
πώς ονκ εγείρει πάντας εις ευφημίαν;
Άνδρέας άμφι τετάρτη ήσύχιον λάβε πότμον 
Κρήτης άρχιερευς γένετ ’Ανδρέας περίδοξος' 
ούκέτι δ’ ήλυθέ γε' πότμος προύλαβε γάρ.

116

Μην'ι τφ αύτώ ηΐΐ', εις τον άγιον μεγαλομάρτυρα Προκόπιον.

Θείοις άγώσι Προκόπιος έμπρέπων, 
τον αντίπαλων προσκόπτοντα δεικνύει' 
κάψαν τ’ δγδοάτη άπαλήν δειρήν Προκοπίου' 
ήχθη δ’ εν βωμφ ποτέ ένθα πέλε βρέτα κωφά 

55 κάββαλε πάντ ευχή' συν δε τ’ ε'αξε γνύξ.

117

Μηνι τω αύτώ ι&ϊ, εις την αγίαν μεγαλομάρτυρα Μαρίναν.

Τύπον δίδωσι τονργον ήμΐν Μαρίνας 
άνδράσιν ούσι μή φοβεΐσθαι τους όψεις' 
εβδομάτη δεκάτη Μαρίνη μεγαλήτορ άπεπτης' 
δυσμενέος Μαρίνη κορυφήν κατέαξε σφύρα 
χείρεσιν εύπήκτοις, δόξαν άειραμένη.
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118
Μηνι τω αυτω κΠ', είς τον μέγαν προφήτην ΊΙλίαν.

Ταχυδρομώ ανειαι πυρίνω δίφρω 
δ τον πόλον αχών Ήλίας δ Οεσβίτης.
Βή ρ’ ΐμεν ’Ηλίας εϊκάδι ές πόλον άοτερόεντα.
Ου δόνες Ήλία, δρχαμε άγγελέων κλυτοφήμων 
αιθέριος δ’ έγένος προσμενέων τδ τέλος’ 
τηλογέτην χήρας πάϊν Ήλίας έξανέγειρε, 
δώκε δε μητέρι κεδνή χείρεσι πάλλειν ρεΐα.

119

Μηνι τω αυτω κβίΐ', εις την αγίαν Μαρίαν την Μαγδσ.λινήν.

Μαγδαλινή δίδωσιν αντιμισθίαν
θεός, συν αυτω συμπέλειν αϊδίως.
εϊκάδι δεύτερη ήρθη μυροφόρων οχ* άρίστη'
Μαγδαλινή, Μαρίη τε παρά ποσαί κάππεοε Χρίστον.

"Αδου δτ’ έξανέδυ' «μη θίγε» δ’ έκλνέ «μου».

120
Μηνι τφ αυτω κείϊ, είς την κοίμησιν τής άγιας ’Άννης, τής μητρός τής 

Θεοτόκου.
Τις εύτύχησεν είς παΐδας ώς ή ’Άννα, 
τρισόλβιον τεκονσα την Θεοτόκον ;
Εϊκάδι πέμπτη κάμμυσεν δμματε δλβιος ’Άννα' 
δέξατο νιωνός μέγα έξοχος ούρανιώνων 
πνεύμα προμήτορος δν, αγλαόν, ευθες αγαν.

121
Μηνι τω αυτω κζν', είς τον άγιον μεγαλομάρτυρα καί ιαματικόν Παντε- 

λεήμονα.
Ου πριν κάραν ίσχυσε σήν τεμείν ξίφος 
πριν αυτός ήθέλησας, δούλε Κυρίου.
’Εβδομη εϊκάδι άρηΐφατος πέλε Παντελεήμων. 
Παντελεήμονι δτραλέω Χρίστου θεράποντι, 
πίστιν δτ’ ουδένισεν, αίνον αγω πατέρος, 
καί νέον ούλοκάρηνον επί χβονί κείμενον απνουν 
δήγματι ιοβόλο) λευγαλέου δφεος, 
τον κατιδών έλέαιρεν άγαυός Παντελεήμων 
θήκατό τε ζωόν, ρεΐα μάλ’ ώς τε θεός.
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122
Μηνι τω αντω λαΐϊ, εις τον δσιον πατέρα ημών Ευδόκιμο ν.

Βίους ό Ευδόκιμος ενδιον βίον, 
δοκήσεως έτυχε προσδοκωμένης.
Ευδόκιμος τριακοστη πρώτη κάμμυσεν δσσε' 
πάμπολν ϋάμβος έχει με καρηκομόωντ’ 3Αχαιοί' 
πώς κ'εν άειρόμενος ννκτιλόχοιο νπο,
Ευδόκιμος ζάϋεος, κλάδος άνδρών άσκητάων, 
σακκόίίεν είπε: «φίλε, οώσον έόν γ3 έτάρον».

123

56 Μηνι Ανγονστω αν’, εις τον άγιον Έλεάζαρον, και Σολομώνην και τών 
επτά παίδων αυτών.

Καήναι ή ίλ έλη ο αν ή λνσαι νόμον, 
άνήρ γυνή τε συν τέκνοις έπταρίϋμοις' 
εννέα πυρι ϋάνον μαλερώ πρώτη Αύγουστου' 

πυρ δε λιρόν κατέκη Έλεάζαρ καί Σολομώνην, 
άμφω πεπννμένφ, συν τεκέεσσι φίλοις.

124

Μηνι τω αντω στ»', εις την μεταμόρφωσιν του κυρίου καί ίίεοΰ και αυστη
ρός ημών Ίησοϋ Χρίστου.

Πέτρον και 3Ιάκωβον και Ίωάννην 
λαβών έδειξε Χριστός αστεκτον σέλας 
άπλετον εξ δρεος σέλας ήκε ϋεός κατά έκτην 
οϋρεος έν κορυφή, το Θαβώρ καλέονσι, 1 Ιησούς 

6 δεΐξεν έήν δόξαν έλλογίμοις έτάρων
οΐ (5’ έπεσον μεγάθυμοι έπι χάονι πονλνβοτείρη 
•δρηνεΐς κακκεφαλής, σφας δ3 έλε γυία τρόμος.

125

Μηνι τώ αντω β<β, εις τήν ανακομιδήν τον λειψάνου του άγιον πρωτομάρ
τυρας και αρχιδιάκονος Στεφάνου.

3Ιδών έτι ζών τήν δόξαν τον δεσπότου,
56ν τρανώτερον, Στέφανε, νυν εποπτεύεις'

δεντερίη νέκνος γένετ3 άνκομιδή Στεφάνοιο' 
χρυαοβόλον εξ ήελίοιο φέρον στένοιο 
τή τε πόληϊ δόμα και βασιλήϊ νέκυν.
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126
ΜηνΙ τώ αντώ δν', είς τον άγιον απόστολον Ματϋίαν.

Καλόν τις ηνμοίρησεν ώς ό ΜατΐΠας,
λαβών ’Ιούδα την έρίτιμον στάσιν ;
είν δ’ ενάτη ϋάνε Ματϋίας δλβιοδαίμων σταυρώ.
μνώεο, Ματϋία, ήδ'ε και ήμέων σήσι λιτήσιν,
δφρα σε νμνέομεν μήποτε παυόμενοι.

127
Μηνι τω αύτώ ιεν', εις την κοίμησιν τής ύπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτό

κον και αειπάρθενου Μαρίας.

Τρισημέρευσε και μήτηρ εν τω τάφο) 
δμοια παιδός του πάντων βασιλέα) ς'

Ί^πέμπτη και δεκάτη Μαρί’ ές πόλον αιθέριος βή.
’Άγγελοι άιέν έόντες έπεϊ ύπατον κρειόντων 

5 ψυχήν μητρδς έής αμφιέποντ’ έσίδον,
ίΜμβησάν τ’ άλάλαξαν, αειδον καίριον άσμα:
«όλβιε χαΐρε παρϋενική Μαρίη».

128
Μηνι τω αύτώ ιατν', είς τον άγιον μάρτυρα Διομήδην.

Διομήδης άειίλαλές φορών ατέφος 
άγει χορείαν μυστικήν μετ’ αγγέλων 
έκτη καί δεκάτη Διομήδης εκπτατο ’ένθεν'

57 Άγλαΐην Άσκληπιαδών, Διομήδεα, τίω,
δττι νν και δάνειον τέκμορα πολλά κάμεν.

129
Τή αυτή ήμερα, εις το άγιον μανδύλιον έν φ έσφραγίαατο δ δεσπότης Χρι

στός τήν αχειροποίητον αντοΰ εικόνα.

’Έδειξε Χριστός εν τώ ήμιτνμβίω 
οΐα πέφυκεν ή χρήσις τών εικόνων.
Πέμπτη καί δεκάτη έτνπώαατο μορφήν Χριστός.
Χριστός τοι άπεμάξατο εικόνα δψιος εΐο. 
δεικνυς ζωγραφίην, χρήμα ποθεινότατο)'.

130
Μηνί τώ αύτώ καν', είς τον άγιον απόστολον Θαδδαΐον.

"Ον είπε Χριστός Ανγάρω πέμψαι μύστην,
Θαδδαϊος εστίν ό τρισενδαίμων δδε.
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Θαδδαΐον λάβεν ήσνχιος μόρος εΐκάδι πρώτη'
Θαδδαϊος φρεσί πενκαλί μης περιήει πρόφρων 
έϋνεσι κηρύσοων ρήματα &εσπέσια.

131
Μ η νι τω αντω κεν', είς τον άγιον απόστολον Τίτον.

Τιμώαι Τϊτον τοΐς άποστόλοις ίσως, 
γένος το πιστόν (όσπερ τρισαριστέα’
Λειμών’ ασφόδελόν Τίτος φχετο είκάδι πέμπτη.
Γόρτυνα τειχιόεσσα Τίτον λάχεν άρχιερήα 
Παύλου παΐδα φίλον κάρτα γε μακρόβιον.

132
Μ η νι τω αντω κϋΐΐ', είς την άποτομήν τής τίμιας κεφαλής τον τίμιου 

57ν ένδοξον | προφήτου προδρόμου και βαπτιστοϋ Ίωάννου.

Ον χρή φόνον γίγνεσθαι τή mil’ ήμερα, 
όταν τελήται μνήμη των γενεθλίων 
τμήϋη ’Ιωάννης κράτα είκάδι, άμφ’ ένάτη τε’ 
αισχρόν τοι ταμέμεν κεφαλήν ΰεοεικέλου άνδρός 
οννεκα μοιχαλίδος, ζαφλεγέος τε πύίίου.

133
Μηνι τω αντω λαη', είς τήν τιμίαν ζώνην τής νπεραγίας δεσποίνης ήμών 

Θεοτόκον καί αειπαρϋένον Μαρίας.

Ζώνη πάναγνε τους αονς ζώσον οίκέτας 
καί κινδύνων ρνον γε τον βροτοκτόνον' 
άαμενίααντο πόλις τριακοστή πρώτη ζώνην 
σκηπτούχου βασιλήος νεύματι Άρκαδίοιο 
ζώνην έξ ’Ασίης άνδρες άγον Μαρίης.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Τό κύριον βοήθημα επί τοϋ οποίου εβασίσθη ό Μιχαήλ ’Αποστολής 
διά τήν συγγραφήν τών Επιγραμμάτων ήσαν τά συναξάρια τοϋ μηνολογίου. 
Ελάχιστα είναι τά επιγράμματα εκείνα τά οποία παρέχουν πληροφοριακά 
στοιχεία μή ευρισκόμενα είς τά συναξάρια, ενίοτε δέ ή μεταξύ τών επιγραμ
μάτων καί τών συναξαρίοιν σχεσις είναι στενωτάτη, δπως π.χ. προκειμένου
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περ'ι τοΰ αγίου Άμφιλοχίουπερί τοΰ προφήτου Ναού μ1 2 καί περί τοϋ 
προφήτου Ήσαΐου 3. Διαφοραί, καθ’ όσον ήδυνήθην να διαπιστώσω, είναι 
εις τάς ήμέρας εορτασμού τοΰ Σιλβέστρου, πάπα Ρώμης4, καί τής αγίας 
Βαρβάρας5 εις τα ονόματα των δυο άνδρών οί όποιοι μετέφεραν την εσθήτα 
τής Θεοτόκου6 7, εις τον εορτασμόν τοϋ αγίου Θεοδώρου κατά την 8ην Ιου
νίου’, είς τα περί τής δράσεως τοΰ Άνδρέου εν Κρήτη8, εις την μνείαν τής 
ιστορίας τοΰ υιού τής χήρας καί τοΰ προφήτου Ήλία9 10, ως καί είς τά περί 
τοΰ αγίου Εύδοκίμου'°. Αί διαφοραί όμως αύταί δεν ύποδηλοΰν δτι ό 
Μιχαήλ ’Αποστολής εχρησιμοποίησε καί άλλας γραπτάς πηγάς, πολύ δε 
όλιγώτερον πηγάς αγνώστους είς ημάς" αί διαφοραί είς τάς ημερομηνίας εορ
τασμών τοΰ αγίου Σιλβέστρου καί τής αγίας Βαρβάρας προέρχονται προφα
νώς από τοπικάς συνήθειας εις Κρήτην, αί περί τών ονομάτων τών μετα
φορέων τής έσθήτος είς κακήν παράδοσιν τοΰ κειμένου τοΰ συναξαριού τό 
οποίον έχρησιμοποίησεν ό Μιχαήλ ’Αποστολής, τά περί 'Αγίου Θεοδώρου 
είς λάθος τοΰ ίδιου τοΰ Μιχαήλ ’Αποστόλη, τά περί Άνδρέου εις έλλειψιν 
κάθε θετικής πληροφορίας περί τής δράσεως τοΰ αρχιεπισκόπου αύτοΰ εν τη 
Κρήτη, τό δέ περί τοΰ προφήτου Ήλία καί τοΰ Αγίου Εύδοκίμου είναι 
γνωστότατα. Άπύ τήν άποψιν συνεπώς τοΰ περιεχομένου των τά επιγράμ
ματα τοΰ Μιχαήλ ’Αποστόλη δεν προσφέρουν τίποτε τό νέον· Άξιον σημειώ-

1 Μιχ. Ά π ο σ τ., Έπίγρ. 25: «Τίπτε άναξ άλγεΐς παιδός άτιομένου» Συν. 
Μην. [23η Νοεμβρ.] «πως ού φέρεις αν την τοϋ παιδός ατιμίανt άλλα χαλεπαίνεις».

2 Μιχ. ’Αποστ,, Έπίγρ. 28: «νδατι δ’ δς γλυκερφ μαλερφ πνρί τ’ είπε Νι- 
νενΐ δασσον άπολνμεναι· ο καί γέγονεν»· an Συν. Μην. [1η Δεκεμβρ.) «Νινενι τέρας 
έδωκεν δτι από νδάτων γλυκέων καί πνρός υπογείου άπολεΐται, δ καί γέγονεν».

3 Μιχ. ’Αποστ,, Έπίγρ. 99 : «Mavaofj ΰπο πριαϋείς» ur> Σ υ ν, Μην. [9η
Μαΐου] «ποιοδεις υπό Μανααή».

4 Κατά Μιχαήλ ’Αποστολήν, 2α Φεβρουάριου, κατά τό συναξάριον 2α ’Ια
νουάριου.

5 Κατά Μιχαήλ ’Αποστολήν, 1η Δεκεμβρίου, κατά τό συναξάριον, 4ην,
3 Βάνδιος καί Κάνδυκος, κατά Μιχαήλ ’Αποστολήν, Γάλβιος καί Κάνδιδος, κατά 

τό συναξάριον.
7 Κατά Μιχαήλ ’Αποστολήν, ήμερα μαρτυρίου" κατά τό συναξάριον, Ανακομιδή 

τών λειψάνων.
8 Μιχ. ’Αποστ., Έπίγρ. 115: «ούκέτι δ’ ήλνδέ γε· πότμος προνλαβε γάρ» an 

Συν. Μην. [4η Ίουλ.] «καλώς ονν καί δεαρέστως τό εαυτόν ποίμνιον ποιμάνας».
9 Μιχ. ’Αποστ., Έπίγρ. 118 : «τηλυγέτην χήρας πάϊν Ήλίας έξανέγειρε»· ή 

ιστορία αυτή δέν άναφέρεται είς τό Συν. Μην. [20ή Ίουλ.], άλλως όμως ήτο γνω- 
στοτάτη [πρβλ. π.χ. τό έγκώμιον Βασιλείου Σελεύκειας PG, 85, 148 - 157].

10 Μιχ. ’Αποστ. Έπίγρ, 122 an L, ο p a r e ν Chr., Zitie Sr. Evdokima, 
«Bizantiski Vremenik» 4, 1897, 355 -358 (Ρωσιστί).
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σεως όμως είναι δτι δ Μιχαήλ ’Αποστολής έγνώριζε τό έγκώμιον τοΰ Μεγά
λου Βασιλείου εις τούς τεσσαράκοντα μάρτυρας'1.

2. Τα επιγράμματα, επί πλέον τών ειδικών θεμάτων, διά τα όποια καί 
έγράφησαν, εμπεριέχουν καί προσωπικά αισθήματα τοΰ συγγραφέως των : 
Εις Έπιγρ. 75 («εις τήν ακάθιστον αγρυπνίαν») ό Μιχαήλ ’Αποστολής 
ενθυμείται τήν πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, μέ γνήσιον δε χριστιανικόν 
αίσθημα, καί ακόλουθος κατά τοΰτο προς τάς έλληνικάς λαϊκάς παραδόσεις, 
τήν πτώσιν ταΰτην τήν αποδίδει εις τάς αμαρτίας τών Βυζαντινών. Ή 
συμπάθειά του διά τούς Ενετούς έκδηλοϋται ρητώς εις τό Έπίγρ. 89 («Εις 
τό αγών απόστολον καί ευαγγελιστήν Μάρκον»), επίσης δέ, άν καί πολύ 
εμμέσως καί μετά προσοχής, εις τά Έπιγραμ. 110 («Εις τον άγιον Πέτρον») 
καί 49 («εις την άλυσιν τοΰ άγιου αποστόλου πρωτοκορυφαίου Πέτρου») ή 
συμπάθειά του διά τήν καθολικήν εκκλησίαν. Τό δεύτερον εκ τών δύο τελευ
ταίων αυτών επιγραμμάτων εμπεριέχει καί τήν πληροφορίαν, δτι ή κατοικία 
τοΰ συγγραφέως τών επιγραμμάτων, δτε ακόμη εύρίσκετο οΰτος εις τήν Κων
σταντινούπολή, ήτο πλησίον τοΰ ναοϋ τοΰ 'Αγίου Πέτρου 1 2. ’Από προσω
πικήν τέλος πείραν προέρχονται καί τά τρία επιγράμματα 40 («Εις τους 
άγιους μάρτυρας Δέκα, τους έκ Κρήτης καί εν τη Κρήτη»), 115 («εις τον 
εν άγίοις πατέρα ημών Άνόρέαν, αρχιεπίσκοπον Κρήτης») καί 131 («εϊς 
τον άγιον απόστολον Τίτον»), τά άναφερόμενα εις αγίους λατρευμένους εν 
Κρήτη, καί δή έν τή περιοχή τής Γορτύνης, δπου έγκατεστάθη ό Μιχαήλ 
’Αποστολής μετά τήν πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως.

3. Τό γλωσσικόν υλικόν τό όποιον έχρησιμοποίησεν ό Μιχαήλ ’Απο
στολής διά τήν συγγραφήν τών επιγραμμάτων είναι είλημμένον κυρίως έκ 
τοΰ 'Ομήρου : Αί Όμηρικαί εκφράσεις είναι πολυάριθμοι: υγρά κέλευϋα 
1, ποταμοίο όέείλρα 2, ισόθεος φως, οΐνόπα πόντον 7, ίίανμα Ιδέσϋαι 11 
έ'γχεα δόυλιχόεντα 12, πείραν άμφ" όβελοΐς, χαλκός άτειρής 15» δεύετο δ" 
αΐματι γη καί χαρκοβατες δώ 21, διά σπίδεος 22, ανθρώπων πάτον, λει
μών" άνϋεμόεντι 33, περικαλλέϊ νηώ, άλγεα ίλήκεν 49» έρίηρας εταίρους 
56, αγλαά δώρα 58, ήπια φάρμακα 59» κύδεϊ γαίων 63, φίλον υΐα 64, 
έξαλάπαξε τείχος 80, ειν Άΐδαο δόμοισι 82, "Λΐδαο πυλάρτου 83, κατά δάκρυ 
χέουσα 85, πάντες όμηγερέες 105, οϋλοκάρηνον, άγαυός, ρεία μαλ’ ως τε

1 Μ ι χ. Άποστ., Έπίγρ. 69 un «εϊπερ νμέων μνείης ουκ εσχε κόρον Βασί
λειος» un PG, 31, 507 - 526.

2 Πρόκειται προφανώς περί τοΰ ναοϋ τοΰ 'Αγίου Πέτρου πλησίον της μονής 
τοΰ Όρμίσδου, δστις παρεχωρεΐτο έκπαλαι εις τούς έκ Ρώμης ερχομένους πρός τέλε- 
σιν 'ιεροπραξιών λατινιστί.
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έλεος 121, συν τεκέεσαι φίλοις 123, αφας δ’ έλε γνϊα τρόμος 124, ύπατον 
κρειόντων 127, φρεσι πευκαλίμης 130, λειμών’ ασφόδελόν, Γόρτννα τειχιο- 
εσσα 131. ’Επίσης πολυάριθμοι είναι ανεξαρτήτως των εκφράσεων αυτών, 
καί αί λέξεις αί Όμηρικαί: ρεΐα, δρχαμος 2, μόρον 5, αΐψα 12, ερκος 13, 
μετεκίαίλε, μεγαλήτορ 14, δαιφρων 15, ουτάσ&η, δεξιτερήν 17, δμβριμος, 
φάσγανα, ρίμφα 18, άπειρεσίοις 19, κύμβαχον, νωλεμέως 22, ερέέλει 26, 
κορηκομόωντες, ήνορέης, όζον 27, όμφής, δσσε 28, τηλυγέτιν 29, έμπης, 
άλιτροϋ 30, άμβρόσιον, άφίλιτον κήρ 32, βροτολοιγόν 33, μέροπες 34, 
άχακλειτοΐο, δίοιο 35, ίλεοειδες 37, άτίταλλε 41, λάεσι 42, ήματι 44, 
κυδιανείρης 54, έτήτυμον 60, ζάΐϊεος 61, λώϊον 63, λίσομαι, ελέαιρε, γον- 
νέο μαι 65, μήλων, ρέζων 66, νστάτιον 68, εμμαπέως 70, είαμενή, αμβά- 
σιας 71, άριπρεπέα 73, ιίντα 74, έγγιάλιξον, ραϋάμιγγας 78, δίζω, βένέλεα, 
ευρυαγείης, έδνοπάλιξε, έοτυφέλιξε, δνοφεροΐο, αρμενος 82, καρπαλίμως 
84, άτρεκέως 87, έριβώλακα 88, ήπεροπεντάων 90, ερικυδέεαι 91, γνΐα 92, 
όπάσας 94, κτέατα 95, λοίγιον 96, ήπεδανονς 98, ηύτε 101, πινντής 106, 
έριγδούποιο 110, άμάλδνναν, άειραμένοις, ευπήκτοις 117, πάΐν, κεδνή 118, 
έκλυεν 119, οιωνός 120, άρηΐφατος, λενγαλέον, ούλοκάρηνον, άγαυός 121, 
δλβιοδαίμων 126, τίω 128, ζαφλεγέος 132. Πολυάριθμοι επίσης είναι οί 
επικοί καί γενικώτερον οί ποιητικοί καί ’Ιωνικοί γραμματικοί τύποι, εις 
ονόματα, δπως π.χ. βίοιο 1, ποταμοΐο 2, βασιλής 25, ονρεος, παλάμησι 29, 
Άρείοιο, 32, (λεοΐο 34, άνέρας 40, εις ρήματα, δπως π.χ. άμπαύέλη 1, 
κάλλιπε 5, φλέγε 9, σκυτμήϋη 10, πείραν 15, βή 21, ε'οργε 23, οίσέμεν 25, 
αίνέομεν 34, δείχννσο 41, εις αντωνυμίας, δπως π.χ. έμεϊο, σεΐο, τεοΐο.

Παραλλήλως δμως προς την άφθονον χρήσιν τοϋ ποιητικού λόγου τοΰ 
'Ομήρου, ό Μιχαήλ ’Αποστολής συμπεριέλαβεν καί πολλάς μεταγενεστέρας 
λέξεις, ενίοτε σπανιωτάτας, τάς οποίας θά ήλίευσε βεβαίως, μετ’ έπιμελείας 
από λεξικά : άδρανέεασι 26, αίβαλέης 83, άκεσώδυνον 113, άκτεάτοιο 60, 
άλισγημον 61, άμάλαις 58, άμετάκλιτον 75, ανέαπερον 29, άσπαλιήων 110, 
δυσϋανέως 51, έμφανίη 45, έ’ραν 50, εύλαλίην 109, ίλεοπτίας 101, έλυμη- 
δίαν 114, έλύται 24, λέκνίλον 9, Ιμωνιάν 93, Ισόοταέλμον 51, κλεόπαιδα 34, 
κλητοφήμων 118, λέκτορα 38, λιρόν 23,123, λ,εωφέλόρον 52, μεγακλέος 55, 
μνροσώον 31, μύστιδα 39, νυκτιλόχον 83, ούδένισεν 121, δψώνιον 88, 
πεοίδοξυς 115, περιπυστον 36, πρώτατος 42, στερνισαμένη 69, ταμιοϋχος 
76, ύδειν 39, χειραπτήρα 46, χρνοοδίνοιο 45, χρυσάντιγα 74, ψυχωφελή 
31—πλήν βεβαίως των καθαρώς χριστιανικών λέξεων, δπως άσωμάτων 2, 
ίλεομήτορα 3, βάπτιοε 8, αυλόν [φύσιν] 20, παμμακάριστου 24, στέφος 
μαρτυρίου 26, άπείρανδρόν 34, ασκητήν 38, νεκρών έγερσιν 39, τάξις μαρ
τύρων 48, ταπείνωσιν 63, μετανοίης, μεταμέλεια 68, χάρις 77, ελεημο
σύνην 84, εύαγγελιστά 89, μνροφόροις 91, παράκλητον 104, αί όποΐαι απο
τελούν ιδιαιτέραν ενότητα. Ή τελευταία αυτή όμάς των χριστιανικών
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λέξεων έρχεται εις προφανή άντίθεσιν μέ τούς ορούς καί τάς εκφράσεις αί 
δποΐαι φαινομενικώς τουλάχιστον οΰδεμίαν σχέσιν έχουν μέ τον χριστιανι
σμόν : Ό Ίησοΰς μετά την Άνάστασιν «Ονλνμπόνδε βεβήκει» 83 καί μετά 
την Άνάληψιν «φχετο Ονλνμπόνδε» 103, Διονύσιος ό ’Αρεοπαγίτης είναι 
«Ονλνμπιο ϋεωρός» 11, ό άγιος Πατάπιος μετά θάνατον «πατεϊ τδ Ήλύ- 
σιον» 33, δ “Αγιος Θύρσος «θύρσου κατεφρόνησε τον Διονύσου» καί μετά 
θάνατον «άπέπτη ϋυμός εις μακάρων νήσους» 35, δ Τίτος μετέβη εις 
«λειμών’ ασφόδελόν» 131, δ άγιος Γεώργιος είναι «ήρως» 88, δ Ίησοΰς 
«ενρνκρείων» 94 καί «’Ολύμπιος» 66. Προφανώς όμως αί φράσεις αΰται 
εις την γραφίδα ένδς άρίστου άντιγραφέως κλασσικών κειμένων, συλλέκτου 
αρχαίων παροιμιών καί ενθουσιώδους έραστοΰ τής κλασσικής παιδείας, δχι 
δέ διά τοΰτο όλιγώτερον πιστού χριστιανού, είναι φράσεις απλώς διακοσμη- 
τικαί' ή κλασσική άλλως παιδεία τοΰ Μιχαήλ ’Αποστόλη δεν χάνεται ευκαι
ρία νά μή παρουσιασθή : Ό άγιος Διομήδης είναι «άγλαΐη ’Ασκληπιαδών» 
128, οί “Αγιοι ’Ανάργυροι είναι καί αυτοί «’Ασκλ.ηπιάδαι» 19, δ ’Ιωσήφ 
έφάνη «άλλος Βελλεροφόντης» 85, οί ’Απόστολοι προ τής μαθητείας των 
εις τόν Ίησοΰν Χριστόν έπεδίδοντο «έληράν το νηκτόν τής ’Αμφιτρίτης 
γένος» 112, δ άγιος Νικόλαος «ήρέλη έκτη ελαφηβολιώνος» 31, «έκτη Μον- 
νιχιώνος» 45 δέ είναι τά Θεοφάνεια.

4. Έκ τοΰ πλουσίου αΰτοΰ γλωσσικοΰ υλικού ιδιαιτέρας, νομίζω, μνείας 
δέον νά τυχωσιν αί ακόλουθοι χρήσεις : «και ρά διά σπίδεος πεδίοιο Φίλιπ- 
πος σκιρτά» οοο Ίλιάς XI,754 «τόφρα γάρ ουν έπόμεοϋα διά σπιδέος 
πεδίοιο». Εις τό πολλάκις συζητηθέν αυτό χωρίον (πρβλ. λεξικά Ebelinij 
καί Liddel- Scott- Jones) ή ερμηνεία τήν δποίαν παρέχει διά τής χρήσεως 
τής άπαξ άπαντώσης έκφράσεως «διά σπίδεος πεδίοιο» δ Μιχαήλ ’Αποστο
λής είναι «διά τραχέος τόπου» έννοών οΰτω τήν πλατείαν τής Ίεραπόλεως 
επί τής όποιας εσυρθη προ τής θανατώσεώς του δ Φίλιππος.—Σημειωτέος 
δ τονισμός «διά σπίδεος» τοΰ Μιχαήλ ’Αποστόλη εις θέσιν τοΰ δμηρικοΰ 
«άίά σπιδέος».— «Τηλυγέτιν» 29, «τηλνγετος - τηλνγέτη» εις “Ομηρον.— 
«Ονλοκάρηνος χριστοΐο» 86, εις θέσιν τοΰ δμηρικοΰ «ό ονλοκάρηνος». 
Πρβλ. ««ψενδοκάρην» εϊς Kretschmer Ρ,. Locker Ε., Riicklaufiges 
Worterbuch der griechischen Spraclie, 1944,140. Σημειωτέος τέλος καί 
δ έκχριστιανισμός τοΰ «βένέλεα άλός» διά τοΰ «βέν&εα χίλονός» 72. Καί 
ταΰτα μέν διά τό έξ Όμήρου ληφθέν υλικόν. Περισσότερον ενδιαφέρον 
έχουν τά μεταγενέστερα γλωσσικά στοιχεία: «Αίβαλέη» 83, [=θυρα], αντί 
τοΰ τυπου αίβάνη (Ησύχιος) καί αΐβάλη (Σουΐδας)' (αίβαλέη εις κώδ. 
Κυρίλλου, κατά τό λεξικόν Stephanus). «Άκτέατος» 60, αντί τοΰ, μετα
γενεστέρου καί αΰτοΰ, άκτέανος (πρβλ. έπίγρ. 95, «πάντα λιπών κτέατα». 
Προφανώς έκ τής δοτικής κτέατεσσιν).— «Άλιαγημός» 61 : άλίσγημα εις
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πράξεις Άποστ. 15-20 (άπέχεσΰαι τών αλιογημάτων τών ειδώλων) καί 
ρήμα αλισγειν (άλισγήσει, ηλιογη μένους, ηλισγήσαμεν, άλισγηϋη) είς Ο' 
(πρβλ. Hatch and Redpath, Concordance to the Septuagint I, 1897, 
54).— «Άμάλη» 58 : ’Αθηναίος 618d : «τά δράγματα των κριέλών αυτά 
καθ’ «αυτά προαηγόρευον άμάλας».— «Λέκυΰος» 9: Τά λεξικά αναφέρουν 
«λέκιθος» ούτε ή σημασία δμως, ούτε ή ορθογραφία συμπίπτουν μέ την 
λέξιν τοΰ Μιχαήλ ’Αποστόλη.—«*Ιμωνιά» ή ορθή γραφή είναι «Ιμονιά».—
«Κλεόπαις» 34: λέξις αθησαύριστος;.— «Διρός» 23,123: Πρβλ. Καλλί
μαχος frg. 14 Pfeiffer, το «λιρόν πϋρ» τοΰ Μιχαήλ ’Αποστόλη είναι «αναι
δές, άναίσχυντον».— «/1εωφ>θόρος» 52 : δ χαμένος, ό άθλιος, κατά τά αντί
στοιχα λειύλεϋρος, λεώλης εις Ησύχιον’ λέξις αθησαύριστος-— «Μυροσώος» 
31: λέξις αθησαύριστος Buck c., Petersen W-, A reverse index of greek 
nouns and adjectives, 1945, 182.—«Χρνσάντιξ» 14 : Μανασσή, Συν. 
Χρον. 5055 (Migne PG, 127,409) «αυτός αυτόν έπέβαινεν αρμάτων χρυ- 
σαντύγων».

5. Είς τήν εισαγωγήν των επιγραμμάτων του ό Μιχαήλ ’Αποστολής 
περιγράφει ό ίδιος τήν μετρικήν μορφήν τήν οποίαν ήκολούθησε : «ξνντι- 
ϋεΐσι μεν στίχω δύο Ιαμβικώ και ενα μετά τούτω ηρωικόν εΐτ’ ανϋις 
ήρωοελεγεϊον άλλον προστι &εΐσι άφ’ εαυτών». Τό σύστημα δμως αυτό δεν τό 
ήκολουθησε πάντοτε και διά τούτο εφρόντισεν είς τάς έπιγραφάς ή εις επί τής 
ώας σημειώματα νά καθοδηγή τον άναγνοόστην : Πρβλ. 21, στ. 5 κέ. δπου 
σημειώνει δ ίδιος «ηρωικοί».—Έπίγρ. 82 «είς τό αυτό ηρωικοί», 83 
«είς τό αυτό ήρωοελεγεΐοι». Επειδή δε οί περιορισμοί τού μέτρου δεν τού 
επιτρέπουν πάντοτε νά εκφρασθή σαφώς ή επειδή ή τελική μορφή ενίοτε δεν 
ήτο ικανοποιητική, συμπληροΐ ή διορθοί τήν ατελή διατΰπωσιν διά περιθω
ριακών σημειωμάτων, εις τινας δέ περιπτώσεις άποκαθιστρ ούτω καί γραφι
κά αβλεπτήματα: 40,3 (μεταξύ τών λέξεων μελανός πέρα θ’ καί ύπεράνω 
αυτών) : ηγ(ονν) είς [ή σύνταξις: ον μέλει μοι σεΐο].— 58,3 (ύπεράνω τού 
εαδώς) χαίρων.— 68,3 (έπειτα από τό σώσει) ·. ηγ)ονν εαυτόν (ή σύνταξις: 
ούτις δρών παρακαίρια σώσει εαυτόν άνευ μετανοίης)—84,5 συνεπηγο- 
μένας καί α ύπεράνω τού κ.—91,5 Σωσάνη καί α ύπεράνω τοΰ κ.— 94,2 
Διά τής τοποθετήσεως τών γραμμάτων β,α,γ ύπεράνω τών τριών πρώτων 
λέξεων προτείνεται ή ακόλουθος σειρά: εξωμάτωσεν τυφλόν νδει. —100,1 
ομοίως: Έπιφάνιος μακρόν βιώσας βίον.— 101,1 (επιγραφή) βάσιλεϊ 
καί.— 121,3 ομοίως Έβδομη είκάδι άρηΐφατος πέλε ΙΙαντελεήμων.

6. Υπολείπονται δλίγαι λέξεις διά τήν γραμματολογικήν σημασίαν τών 
επιγραμμάτων αυτών. Τά βυζαντινά επιγράμματα ελάχιστα έχουν μελετηθή 
μέχρι τοϋδε, εν άντιθέσει προς τά αντίστοιχα τής κλασσικής ελληνικής καί
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τής ελληνιστικής εποχής. Και ανέκδοτα εισέτι υπάρχουν και πολλών εκ των 
έκδεδομένων χρειάζονται νέαι εκδόσεις έπ'ι τή βάσει συστηματικής μελέτης 
τής χειρογράφου παραδόσεως. Τό δέ κύριον έργον είναι ή μελέτη των θεμά
των, τής μετρικής μορφής, τής γλώσσης, των επιδράσεων. Τα επιγράμματα 
τοϋ Μιχαήλ ’Αποστόλη είναι δι’ έορτας και αγίους τής ορθοδόξου ελληνικής 
εκκλησίας εις γλώσσαν άρχαίαν ελληνικήν με λέξεις εϊλημμένας έκ τοϋ Όμη
ρου μέχρι καί τοΰ Μανασσή. Είναι μία ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος περίπτω- 
σις, δσον καί αν όχι μοναδική.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΑΣ
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