
ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ1 

ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΕΡΓΑ

Έπί μάκρους αιώνας εις την Ελληνικήν γραμματολογίαν τό δνομα 
τοϋ διασημοτέρου Μελφδοΰ καί ποιητοΰ τής εκκλησίας Ρωμανού παρέ 
μεινεν άγνωστον. Ό ποιητής των χιλίων Κοντακίων, ό πανηγυριστής τών 
άθλοφόρων, ή αηδών τής εκκλησίας καί πηγή τής μελφδίας άνεπαυετο 
άμνημόνευτος καί άγνωστος υπό τά ερείπια τής μονής τών Κόρου, τά 
όποια έσώρευσαν αί έθνικαί καταστροφαί. Μετά τοΰ τάφου αυτού συν- 
απωλέσθη καί ή μονή ή φυλάττουσα τον τάφον, κατεσκάφησαν τά θεμέ- 
λια αυτής, διηρπάγησαν οί θησαυροί τοΰ πνεύματος, οί μετά τόσης στορ
γής έν αυτή φυλαττόμενοι, καί ό χοΰς αυτής διεσκορπίσθη υπό τών πνευ- 
σάντων ανέμων τής εθνικής θεομηνίας. Οΰδείς γνωρίζει σήμερον ούτε τον 
τάφον τοϋ μεγάλου νεκροΰ, ούτε τον τόπον τής περιώνυμου μονής τών 
Κόρου οπού ό απλούς μοναχός έρητόρευε τά μεγαλεία τοϋ Θεού.

'Η εκκλησία μόνη, τό μέγα καί ίερώτατον τοϋ Γένους ίίησαυροφυλά- 
κιον, διετήρησεν εις τά ά'δυτα καί άγια τήν μνήμην τού μεγάλου νεκρού 
καί αγίου καί εγνόίριζεν ήμΐν κατά τήν Ιην ’Οκτωβρίου τήν άνάμνησιν 
τής όσιας αυτού κοιμήσεως εν τή μονή τών Κόρου συνοδεόουσα αυτήν 
με τό σφζόμενον επιγραμματικόν υπόμνημα, ότι έκ τής πατρίδος αυτού 
Έμέσης (Συρίας), καί εκ τής Βηρυτού, δπου ήν διάκονος έν τώ ναφ τής 
Άναστάσεως, κατέλαβεν έπί τής βασιλείας ’Αναστασίου τήν Κωνσταντι
νούπολή, δτι ένεκλείσθη έν τή μονή τής Θεοτόκου τών Κόρου, δτι έποίη- 
σεν υπέρ τά χίλια Κοντάκια εις τιμήν τοΰ Χριστού, τής Θεοτόκου, τών 
αγίων, τών μαρτύρων καί όσιων, καί δτι άνεπαόθη έν τή ρηθείση μονή 
ή οποία διεφόλαττε μετά τον θάνατον αυτού τον μέγαν αυτού πνευμα
τικόν θησαυρόν, τά Κοντάκια.

Τό άπλοΰν τούτο καί περιεκτικώτατον υπόμνημα, τό καί έν τοις έν- 
τόποις Μηναίοις κείμενον (1 ’Οκτωβρίου) έπανελάμβανε κατ’ έτος ή έκ-

1 Περί Ρωμανού τοΰ Μελψδοΰ έγραψα ειδικήν μελέτην δημόσιε υθεΐσαν έν 
Θεσσαλονίκη τφ 1917 υπό τόν τίτλον «Ρωμανός ό Μελιρδός καί ό Ακάθιστος» καί 
έτέραν σχετικήν «Ό ’Ακάθιστος ύμνος» έν τή «Θεολογίιρ 1925 σ. 257—288.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:39:02 EEST - 3.236.241.27



Ρωμανός ό Μελφδός. 183

κλησία κατά την έτησίαν μνήμην τοϋ οσίου Ρωμανού, οπότε ή έν τή 
Αΰσει άναγέννησις των γραμμάτων εκ των ολίγων τούτων καί τέως 
αφανών όρμηθεϊσα άνέλαβε δι’ αξιοθαύμαστου προσπαθείας να άναστη- 
λοόση τό είς συντρίμματα πεσόν πνευματικόν τοΰ Ρωμανού αριστούρ
γημα.

Ή τιμή τής άποκαλύψεως τοϋ Ρωμανού ανήκει άποκλειστικώς είς 
τον καρδινάλιον Πίτρα, δστις δια τής δημοσιεύσεως' κατά τό 1876 τοΰ 
μνημειώδους αΰτοΰ έργου « Analecta Sacra» έγνώρισεν είς τον φιλολογι
κόν κόσμον τό νέον τοϋτο ποιητικόν άστρον, τό όποιον τά πυκνά νέφη 
των αιώνων καί αί έθνικαί ημών περιπέτειαι έπέκρυπτον. Θάμβους πε- 
πληρωμένος ό κόσμος τών γραμμάτων καί έκστάσεως ΐστατο έκπληκτος 
καί άφωνος προ τοϋ κάλλους τοϋ φαινομένου άστέρος καί υπό τοΰ ιλα
ρού αύτοΰ φωτός οδηγούμενος επεδόθη εις την έξερεΰνησιν αΰτοΰ.

’Άνδρες εκ παντός τόπου καί έθνους επί σοφία καί παιδείμ διαπρέ- 
ποντες έτέθησαν επί τά ίχνη τοΰ Ρωμανού, πρώτος δέ πάντων, μετά τόν 
Πίτρα, ό πολύς Krumbacher, άναλαβών μετά ζήλου ΰπερανθρώπου την 
επισυναγωγήν επί τό αυτό τών έργων τοΰ Ρωμανοΰ τών περικλειομένων 
είς τούς κοόδικας τής ’Ανατολής καί τής Δΰσεως, δσους οι έκδοθέντες τών 
βιβλιοθηκών κατάλογοι είς τόν κόσμον έγνώρισαν.

Έκ τούτων επισημότεροι καί αρχαιότεροι είναι οι εξής: Οί Σιναϊ- 
τικοί ύπ’ άριθ. 925 (αιών, ι'), 926 (αιών, ια'), 698 (αιών, ιδ'), 927 (αιών, 
ιδ') καί 928 (αιών. ιδ'), μη μελετηθέντες είσέτι, οί τής Μεγίστης Λαύρας 
Γ 27 (αιών, ι'), Γ 28 (αιών, ια'), ό τοΰ Βατοπεδίου 1041 (αιών, ι-ια'), ό 
Κορσινιανός 866 (αιών, ια’), οί Πατμιακοί 212 καί 213 (αιών, ία'), ό τής 
Συνοδικής Βιβλιοθήκης Μόσχας 437 (αιών, ιβ'), ό τής Μεσσήνης 157 
(αιών, ιβ'), ό τής Βιέννης 96 suppl. (αιών, ιβ’) καί ό καείς κατά την πυρ- 
καϊάν τφ 1904 κώδ. τοΰ Τουρίνου B-1V-34 (αίών. ια').

Έκ τών κωδίκοιν τούτων, οί όποιοι περικλείουσι πλεΐστα Κοντάκια 
τοΰ Ρωμανού, ποΰ μέν αυτοτελή καί ακέραια μετά τών σχετικών ακρο
στιχίδων, ποΰ δέ κολοβά καί άναρχα, άπετέλεσε τά κατάλοιπα τοΰ Ρω
μανοΰ ό αείμνηστος Krumbacher καί επί τή βάσει τούτων (πλήν τών 
Σιναϊτικών τών οποίων τό περιεχόμενον είναι άγνωστον) άπήρτισε την 
κριτικήν τούτων έκδοσιν ματαιωθεΐσαν άτυχώς διά τοΰ προώρου αΰτοΰ 
θανάτου (flhO;)) καί παραμένουσαν έτι ανέκδοτον είς χεΐρας τοΰ διά
σημου αΰτοΰ μαθητοΰ Ρ. Maas.

Πλήν τών ανωτέρω βασικών κωδίκων καί κονδακαρίων, έν οίς σφ- 
ζονται πλήρη Κοντάκια τοΰ Ρωμανοΰ, έξηρευνήθησαν καί άλλοι δευτε- 
ρευούσης αξίας, περιέχοντες άλλοι μέν μίαν, άλλοι δέ δύο στροφάς Κον
τακίων, οίοι οί τοΰ Βατικανού 1212, 1515, 1531, 1829, 1836, 1969, 2008, 
2072, τής Μόσχας 153, τής Βαλλιτσελιάνας Ε 54, τής Κρυπτοφέρρης Α,
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δ. 6. Δ. a. 1. Δ. α. 5. Δ. α. III. Δ. δ. 4, τής Βενετίας 553, II 138 καί τής 
Βιέννης 33 Tbeol. Gr.

Έκ τοϋ συνόλου των έρευνηθέντων κωδίκων έγνιόσθησαν εν δλω 
85 Κοντάκια τοΰ Ρωμανού, άλλα μεν πλήρη, άλλα δέ ελλιπή καί έδημο- 
σιεύθησαν υπό διαφόρων 1 εις διαφόρους έορτάς 65, μένουσι δέ ανέκδοτα 
έκ τής συλλογής τοΰ Krumbacher περί τά 20.

Έξ αφορμής των γενομένων εκδόσεων Κοντακίων τοΰ Ρωμανού υπό 
τοΰ Πίτρα, Krumbacher, Maas, Εύστρατιάδου, Cammelli, Mioni καί 
άλλων, έγράφησαν μελέται περί τοΰ χρόνου τής ακμής τοΰ Ρωμανοΰ, 
δστις μετά σοβαράν πολεμικήν των λαβόντων μέρος εις τον καθορι
σμόν αΰτοΰ, άπεκρυσταλλώθη εις τούς χρόνους Αναστασίου τοϋ Α 
(491 — 518) “, περί τοϋ μετρικοϋ συστήματος τοϋ Ρωμανοΰ (Πίτρα, 
Christ, Meyer, Krumbacher), περί τοΰ γλωσσικού αύτοΰ ιδιώματος, 
περί τών μερών τοΰ Κοντακίου, προοιμίου, εφυμνίου, οίκων καί άκρο- 
στιχίδος, περί τών παρατηρουμένων εις τά ποιήματα τοΰ Ρωμανού γραμ- 
ματικόον, συντακτικών καί μετρικών ανωμαλιών (Ρ. Maas έν Byz Zeit- 
sclirift 1907 σ. 565). Περί δλων τούτων καί άλλων σχετικών πολύ ή ολίγον, 
έπιτυχώς ή άνεπιτυχώς ήσχολήθησαν οί προ ημών καί οί σύγχρονοι καί 
άπετελέσθη αξιόλογος καί πλούσια περί τον Ρωμανόν φιλολογία 1 * 3, έξ ής 
οδηγούμενοι θά συμπληρώσωμεν τά κενά, θά έπανορθώσωμεν τά άτε- 
λώς ή έσφαλμένως γραφέντα καί θά παραχωρήσουμεν εις τον Ρωμανόν 
την άνήκουσαν εις αυτόν υψηλήν θέσιν έν τή χορεία τών μελφδών καί 
ποιητών τής έκκλησίας.

"Οσοι ήσχολήθησαν περί τοΰ μετρικοϋ καί ρυθμικού συστήματος τοΰ 
Ρωμανοΰ άνομολογοΰσιν, δτι εις τά ποιήματα αύτοΰ παρατηρούνται άνω- 
μαλίαι σοβαραί τάς οποίας άποδίδουσιν ώς έπί τό πλεΐστον εις έσφαλ-

1 Τάς γενομένας κατά καιρούς εκδόσεις τών Κοντακίων τοΰ Ρωμανοΰ σημει-
οΰμεν κατωτέρω εις ιόν Κατάλογον τών έργων τοΰ ποιητοΰ.

3 Περί της τριακονταετούς ταύτης πάλης μεταξύ τών σοφών πρός καθορι
σμόν τοΰ χρόνου της ακμής τοΰ Ρωμανοΰ ΐδ. τό βιβλιογραφικόν σημείωμα έν τφ 
έργω τοΰ Giuseppe Cammelli. Romano il Melode σ. 15 σημ. 2.

3 Γενικήν βιβλιογραφίαν περί τοΰ Ρωμανοΰ (άλλ’ ατελή) ιδ. παρά τφ Cam' 
melli, ένθ’ άνωτ. σ. 395. Πληρεστέραν παρά τφ Elpidio Mioni έν τφ νεωστί (1937) 
έκδοθέντι έργφ αύτοΰ Romano il Melode, Saggio critico e dieci inni inediti σ. 225— 
228' καί έκ τής βιβλιογραφίας ταύτης έλλείπουσιν όσα έδημοσίευσα σχετικά έν τή 
-Θεολογία», έν τώ «Άποστόλφ Βαρνάβμ» τής Κύπρου καί έν τφ περιοδικφ «Ρω
μανός ό Μελφδός» τόμ. Α (καί μόνος). Βιβλιογραφίαν έπίσης τοΰ Ροιμανοϋ, άλλ' 
άτελεστάτην, παρέθηκε καί ό Leclercq έν Diction, archeol. chretienne (στήλ. 2826— 
2928) τοΰ VII τόμου (1925). Ταύτην συμπληροί ό Salaville έν Echos d'Orient έτ, 
32 (1929) σ. 445,
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μένας γραφάς τοΰ κειμένου, ή εις οίλλους λόγους άγνωστους.
ΓΙρός κιχτανόησιν τών τοιοΰτων ανωμαλιών ας λαβωμεν ως παρά

δειγμα τό αυτόμελον Κοντάκιον τοΰ Ρωμανού εις την ύψωσιν τοΰ τί
μιου σταυροΰ (11 Σεπτεμβρίου) καί ας παραθέσοφιεν αυτό εις την μετρι
κήν αΰτοϋ μορφήν ώς έχει’

Ό υψωθείς εν τώ σταυρφ έκουσίως 
τή έπωνΰμφ σου καινή πολιτείφ 
τους οίκτιρμοΰς σου δώρησαι Χριστέ ό Θεός 
εΰφρανον έν τή δυνάμει σου 

5 τούς πιστούς βασιλείς ημών 
νικάς χορηγών αύτοΐς 
κατά τών πολεμίων 
τήν συμμαχίαν έ'χοιεν τήν σήν 
δπλον ειρήνης άήττητον τρόπαιον.

Προς τό αυτόμελον τούτο Κοντάκιον έποίησεν ό Ρωμανός τό κατά 
τήν Μεγάλην Τρίτην Κοντάκιον τό φέρον ακροστιχίδα «τοΰ ταπεινού 
Ρα>μανοΰ φδή» (Πίτρα Anal. Sacra A, 477 καί Krumbacher, Umarb. 
bei Romanos σ. 45—70), έ'χον ούτω :

Τον νυμφίον αδελφοί άγαπήσωμεν 
τάς λαμπάδας εαυτών εύτρεπίσωμεν 
έν άρεταϊς έκλάμποντες καί πίστει ορθή 
ΐνα ώς αί φρόνιμοι 

5 τοΰ Κυρίου παρθένοι 
έτοιμοι είσέλθωμεν 
σύν αύτφ εις τούς γάμους 
δ γάρ νυμφίος δώρον ώς Θεός 
πάσι παρέχει τον άφθαρτον στέφανον ■*■.

J· Τό Κοντάκιον τούτο περιέπεσεν εις τήν τάξιν Καθίσματος κατά τήν Μ. 
Τρίτην εις τά έντυπα Τριώδια.

ΣΗΜ. ΕΙχον περατώσει τήν παρούσαν μελέτην καί είδον μετά χαρά., έν τφ 
< Βυζαντίιρ» τών Βρυξελλών 1988 σ. 217 σχετικήν μελέτην έκ Γενεύης το 0 S. Baud- 
Β ο ν y «Snr un prelude de Romanos» περιστρεφομένην καί ταύτην εις τά δύο 
ανωτέρω Κοντάκια τοΰ Ρωμανού «ό υψωθείς» καί «Τόν νυμφίον αδελφοί» καί σκο
πούσαν ν’ απόδειξη τήν ύπάρχουσαν μετρικήν ανωμαλίαν μεταξύ αυτών καί τούς 
λόγους τής τοιαύτης ασυμφωνίας τών δύο προοιμίων ή κουκουλίων τών ύμνων. 
Καίτοι είς τό άρχεΐόν μου είχον τρία άλλα ανέκδοτα Κοντάκια κατά τό μέλος καί 
τό μέτρον τοΰ «Τόν νυμφίον αδελφοί», έν είς Χαρίτωνα τόν ομολογητήν (28 Σε- 
πτειι.) «Τών επιγείων καί φθαρτών τήν άπόλαυσιν», άλλο είς τόν απόστολον Φί
λιππον (11 Όκτωβ.) «Ό τών εθνών σαγηνευτής ό πανθαύμαστος» καί τρίτον είς
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Εις τά δυο ταΰτα παρατιθέμενα Κοντάκια τοΰ Ρωμανού οΰτε ή ίσο- 
συλλαβία, οΰτε ή όμοτονία, οΰτε επομένως δ ρυθμός τηρείται εις τους 
στίχους 1, 2, 4, δ. Τί συμβαίνει λοιπόν; πώς θα έξηγήσωμεν τάς φαινομέ-

τόν μάρτυρα Γόρδιον (3 Ίανουαρ.) «Τον στρατιώτην τοΰ Χρίστου τόν άήττητον», 
οΰχ’ ήττον δέν αντικατέστησα τό γνωστόν της Μεγάλης Τρίτης μέ τά άγνωστα ταΰ
τα τρία Κοντάκια, τό μέν διά νά έχωσι τοΰτο πρόχειρον οί άναγνώστιιΐ, τό δέ διά 
νά επιφέρω παρατηρήσεις τινάς εις τά υπό τοΰ Baud-Bovy γραφέντα, ώς καί 
εκείνος εις τά έμά ΐνα εύρεθή ή αλήθεια. Ή ύπόθεσις τοΰ Baud-Bovy, δτι αί 
παρατηρούμενοι εις τά δύο άνωιέρω Κοντάκια άνωμαλίαι, τονικαί καί συλλαβικοί, 
οφείλονται εις την άγνοιαν τοΰ μουσικοϋ μέτρου, είναι όρθοτάτη καίτοι δέν δύνα- 
ται νά απόδειξη τοΰτο. Ή γνώμη δμως αυτού δτι τό Κοντάκιον «Ό υψωθείς έν 
τφ σταυρφ» δέν περιήλθεν εις ημάς εις την αρχικήν αΰτοΰ μορφήν, αλλά τροπο- 
ποιημένον καί παρηλλαγμένον, δέν είναι ορθή. Ή μεταβολή των στίχων από

εϋ'φρανον έν τή δυνάμει σου | τούς πιστούς βασιλείς ημών 
τήν συμμαχίαν έ'χοιεν τήν σήν

εις «εύφρανον δυνάμει σου | τόν πιστόν βασιλέα 
τήν συμμαχίαν έχοντι τήν σήν

ή μεταβολή λέγω αΰτη είναι άδικος καί ανιστόρητος. "Οτι τό έν λόγφ Κοντάκιον 
περιήλθεν εις ήμάς άλώβητον έν τή αρχική αύτοΰ μορφή, δπως έξήλθεν έκ των 
χειρών τοΰ Ρωμανού, άποδεικνύει καί μαρτυρεί καί ή έκκλησιαστική παράδοσις 
καί ή ομοφωνία όλων των κωδίκων. Ή γνώμη δτι επί τής έποχής τοΰ Ρωμανού 
δέν υπήρξαν δύο βασιλείς εις οΰς άναφέρεται ό ποιητής, καί ή άναζήτησις τοιού- 
των εις τήν εποχήν τοΰ Ηρακλείου, δτε έβασίλευεν οΰτος μετά τού υιού του 
Κωνσταντίνου τοΰ Γ' (ΙΙίτρα), ή τοΰ Ιουστίνου καί ’Ιουστινιανού A' (Krumbacher), 
ελεγχεται ώς ασύστατος καί εσφαλμένη ύπ’ αύτοΰ τοΰ Ρωμανού. Έν τφ Κοντά
κιο) δπερ έγράφη μικρόν μετά τήν στάσιν τοΰ Νίκα, τφ δημοσιευθέντι εσχάτως 
υπό τοΰ Mioni καί περιγράφοντι τήν καταστροφήν τής 'Αγίας Σοφίας άφηγεϊται 
ό Ρωμανός δτι ευθύς από τοΰ εμπρησμού αύιής ήρξατο ή υπό τοΰ ’Ιουστινιανού 
καί τής Θεοδο'ιρας άνέγερσις αυτής· ·οί μέν βασιλείς δαπάνη φιλοτιμοΰνται, ό δέ 
δεσπότης παρέχει ζωήν τήν αιώνιον» (Mioni σ. 102, 487)· καί πάλιν αυτόθι (σ. 104, 
536—40) «Σώτερ [υιέ αγαπητέ] . . . πάσαν σώσον τήν πόλιν, σώσον τάς έκκλησίας, 
σώσον δέ καί τούς βασιλείς». II οΐοι δέ ούτοι οί βασιλείς εις τήν 
εποχήν τής στάσεως τού Νίκα καί τής άνοικοδομήσεως τής 'Αγίας Σοφίας είναι 
γνωστοί" ό ’Ιουστινιανός καί ή Θεοδώρα' έστεμμένοι καί οί δύο, συμβασιλεύοντες 
καί οί δύο' υπέρ τούτων εύχεται ό Ρωμανός καί είς τό Κοντάκιον τής ύψώσεως 
τού σταυρού καί είς τό Κοντάκιον τό συνταχθέν έπί τή στάσει τοΰ Νίκα καί είς 
άλλα αύτοΰ Κοντάκια. Διά τής μαρτυρίας ταύτης τού Ρωμανού ένισχύεται ή πε- 
ποίθησίς μου, δτι τό είς τήν ϋψωσιν Αύτόμελον Κοντάκιον τό φέρον ακροστιχίδα 
«Ό ύμνος είς τήν ϋψωσιν» είναι γνήσιον έογον τοΰ Ρωμανού καί μεταχειρίζεται 
αύτό ώς υποδειγματικήν μελφδίαν καί είς άλλα αύτοΰ ποιήματα, ώς τό κατά τήν 
Μ. Τρίτην είς τάς δέκα παρθένους. ’Επίσης καί είς τό κατ’ αυτήν τήν ημέραν 
ποιηθέν Τροπάριον «Σώσον Κύριε τόν λαόν σου» ό Ρωμανός εύχεται «νίκας 
τοΐς βασιλεΰσι κατ’ εναντίων δωρούμενος» ύπαινισσόμενος «τήν στάσιν 
τοΰ Νίκα»,
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νας ταύτας ανωμαλίας εις τα έργα δχι μόνον τού Ρωμανού αλλά και τών 
άλλων ποιητών;

”Ινα λύσωμεν τό σοβαρόν τούτο ζήτημα ανάγκη να λάβωμεν ύπ’ οψιν 
τά έξης. Είναι άναμφισβήτητον δτι τά ποιήματα τοΰ Ρωμανού έψάλ- 
λοντο καί δτι προς την μουσικήν υπήρχε καί ή ρυθμοποιΐα στηριζομένη 
επί τής μετρικής καί τής μουσικής, ή οποία την μέν εμελοποίει, την δέ 
έρυθμοποίει' ή δέ ρυθμοποιΐα μόνη δΰναται να άποφανθή καί νά υπό
δειξη καί τό είδος τοΰ άσματος καί τό μέτρον αυτού' διότι δεν πρόκειται 
περί προσωδίας, άλλ’ ούτε περί τονικής στιχουργίας, άλλ’δτι τά μέτρα 
και οι πόδες τής προσορδίας έκτελοννται διά τής τονικής μουσικής.

Κατά ταΰτα δέον νά γνωρίζωμεν:
u') δτι ή τονική μουσική έχει πάσας τάς συλλαβάς βραχείας άπολε- 

σθείσης τής προσψδίας τοί3 μακροΰ, ποιεί δέ μακράν συλλαβήν κυρίως 
μέν τήν έντονον, αλλά καί τήν άτονον, ήτοι καί τον τροχαΐον δάκτυλον 
καί τον δάκτυλον τροχαΐον κέ.

β) ή συλλαβή γίνεται μακρά δταν δοθώσιν εις αυτήν δυο πρώτο1 
χρόνοι, άδιάφορον αν είναι έντονος ή άτονος.

γ) δτι εις τούς χρόνους τοΰ Ρωμανού ή λέξις άπετέλει τον πόδα, τρό
πος τον όποιον οί παλαιοί ώνόμαζον «ύπόρρυθμον».

Με άλλους λόγους τά μέτρα ενρίσκονται έκ τοΰ μέλους και ουχί μό
νον εκ τών συλλαβών. Ιδού, κατά τήν γνώμην μου, ή λύσις τοΰ άκαταλή- 
πτου τούτου φαινομένου τών άνωμ,αλιών, τών παρουσιαζομένων εις τά 
ποιήματα τοΰ Ρωμανού.

Είναι αληθές δτι ό ύπόρρυθμος ούτος τρόπος δέν ήτο ενθουσιώδης 
ρυθμός καί δέν ήρεσκεν εις πολλούς' διό καί επί ολόκληρον αιώνα διε- 
φώνουν οί μελοποιοί, έ'ως δτου έπεκράτησεν ή μερίς ήτις ήθελε νά μή 
λαμβάνηται ύπ’ όψιν ή λέξις, άλλ’ ό ρυθμός τοΰ όλου στίχου καί ό τόνος 
νά έκτελή τούς πόδας καί τά μέτρα τών αρχαίων, οπότε καί έποιήθησαν 
οί ειρμοί καί οί κανόνες.

Άλλ5 ήτο καί άλλη μερίς τών λογίων ύποστηρίζουσα τήν άρχαίαν 
προσφδίαν κατά τον η' αιώνα καί τότε συνετάχθησαν οί ιαμβικοί κανό
νες προς ίκανοποίησιν τών δύο μερίδων. Διό καί έγένοντο εύαρέστως δε
κτοί υπό τής εκκλησίας καί οί μέν έψαλλον αυτούς κατά προσφδίαν εις 
τρίσημον εξαποδίαν, οί δέ έψαλλον αυτούς τονικώς όπως καί ημείς σήμε
ρον, άλλους εις μέτρον τρίσημον πεντεκαιδεκάσημον σύνθετον πόδα παιω- 
νικόν (2 + 3) καί άλλους εις τετράσημον ρυθμόν.

ΓΙρός κατάληψιν δθεν τών μέτραιν Κοντακίου τίνος καί άλλου οίου- 
δήποτε ποιήματος παραθέτω τό γνο^στόν τών Θεοφανείων Κοντάκιον άνα- 
λελυμένον εις μέτρα ως ψάλλεται.

Ρωμανός ό Μελφδός. 187
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Ήχος δ'

Ε

νη "ϊ* και το φως σα Κυ pi ε c| ε ση μιι ω θνι εφ V)

Λ V
ρ.ας^ εν ε πι γνω σειουμνβνταςσε ηλ , θες ε φα νη; το

Ί "»-----— 1 > >

φω ως το α προ ο σίτον

Τό Κοντάκιον τούτο αποτελεΐται έκ τριών στίχων, ών έκαστος σύγ- 
κειται εκ δυο κώλων, ών τό πρώτον ακατάληκτος διποδία παιώνων, τό 
δεύτερον καταληκτική, ήτοι χρόνοι (10 + 9) ή (5—(—5) 4 (5+4 ή 3+6) 
Επειδή δέ εις τον τρίτον και τελευταΐον στίχον προστίθεται και τό εφυ- 
μνιον, δ τρίτος στίχος διαφέρει τών δυο πρώτων στίχων' επομένως τό 
άσμα ανήκει εις τά έπφδικά ποιήματα τών οποίων έκαστη περικοπή σύγ- 
κειται εκ δύο όμοίων συστημάτων καί τρίτου διαφόρου.

Οι δύο πρώτοι στίχοι είναι δμοιοι κατά τούς χρόνους [10-(-9], δια- 
φέρουσιν δμο)ς μεταξύ των κατά τό δεύτερον μέρος (διότι ό εις έχει τόσα 
είδη δσας μονάδας έχει) άναλόγως τής λέξεως καί τών συλλαβών' τό μεν 
πρώτον (9) έχει μίαν λέξιν (τή οικουμένη) καί αποτελεΐται εκ συνθέτου 
ποδός έννεασήμου' τό δέ δεύτερον έχει δύο λέξεις καί αποτελεΐται εκ δύο 
ποδών ών ό εις καταληκτικός. Καί ταΰτα μιέν μεταξύ τών δύο όμοίων. Τό 
δέ διάφορον τοΰ τρίτου στίχου, τό μέν πρώτον μέρος τούτου έχει τούς 
χρόνους 10 καί τούς πόδας 5—{—5 (έν έπιγνώσει ύμνοΰντάς σε), αλλά δια
φόρους τό είδος (οί πρώτοι παίων τρίτος καί άμφίμακρος ή Κρητικός, οί 
δέ τοΰ τρίτου βάκχειος καί παίων τρίτος, δλοι δέ πεντάσημοι)' τό δέ δεύ
τερον μέρος είναι διπλάσιον τών άλλων αντιστοίχων καί έχει τέσσαρας 
λέξεις (ήλθες, έφάνης, τό φώς, τό απρόσιτον) καί χρόνους 9+9, ών ό εις 
διάφορος τοΰ άλλου, διότι ό πρώτος έχει σχέσιν προς τούς αντιστοίχους 
αύτοϋ, ό δέ δεύτερος αποτελεί τό εφύμνιον ψαλλόμενον καί επαναλαμ
βανόμενον υπό τοΰ λαού. Μεταξύ των δέ οί δύο ούτοι 9 έχουσι σύνδεσιν' 
ό πρώτος 9 παραχωρεί εις τον δεύτερον 9 τό τρίτον μέρος του (τό φώς) 
καί γίνεται ό τελευταίος 9 εφύμνιον δλων τών οίκων συνδέον αυτούς προς 
τό Κοντάκιον, ήτοι διακηρύττει δτι δλοι οί οίκοι άναφέρονται καί έχουσι
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Ρωμανός 6 Μελωδός, 189

σχέσιν προς τό Κοντάκιον (οτι κατάγονται, γενεαλογοΰνται εκ τοΰ Κον
τακίου).

Κατά ταΰτα τό μουσικόν μετρικόν σχήμα τοΰ ανώτερο:» Κοντακίου 
έ'χει ούτο)ς:

Οί πόδες υο—υ,—υ—, | ύυυ------------ α και β'στίχου
\j------- , uu—u | uuu—uu— τοΰ γ' στίχου

uu------------τοΰ εφυμνίου.

Τοΰ γ'στίχου (υ------ ,υυ— υ)βάκχειος και τρίτος παίο)ν λελυμένοι
υυυ—, uuuuu) καθώς καί τοΰ β' τό δεύτερον μέρος (uuuuu, uu—)' τοΰ δέ 
εφυμνίου ή τελευταία μακρά είναι τρίχρονος.

Τά πρώτα κώλα είναι διποδία πεντάσημων' τά δεύτερα καταληκτικοί 
διποδίαι, άλλ’ οΰχί ώρισμένως τοιαΰται, άλλ’ ως έννεάσημος πούς έχων 
εννέα σχήματα, εξ ών ενταύθα τέσσαρα.

Σκοπός τής γενομένης ενταύθα μικράς παρεκβάσεως είναι νά επι- 
στήσω τήν προσοχήν των περί τήν εκκλησιαστικήν ποίησιν άσχολουμέ- 
νων καί νά έπαναλάβω δτι ό μέλλοον νά καθορίση τούς μετρικούς κανό
νας ή μάλλον τον τονικόν ρυθμόν των μσμάτων τούτων πρέπει νά έχη 
ύπ’ δψιν οτι καί ή μελωδία κανονίζει τό μέτρον, καί ή έ'μπνευσις τοΰ μου
σικού. ’Άνευ τής γνώσεως καί βοήθειας τής μουσικής δεν θά φθάσωμεν 
εις ασφαλές αποτέλεσμα, άφοΰ άπεδείχθη δτι ούτε ή ίσοσυλλαβία, ούτε ή 
δμοτονία άποτελοΰσι τήν βάσιν τής μετρικής τών ασμάτων, ό»ς μαρτυροΰ- 
σι τά δύο ανωτέρω παρατεθέντα Κοντάκια τοΰ Ρωμανού «Ό υψωθείς 
εν τφ σταυρφ έκουσίως» καί τό κατ’ αυτό «Τον νυμφίον αδελφοί άγαπή- 
σωμεν»,άλλά καί ή ίσοχρονία τών κώλων, καί ή ποσότης τών λέξεων καί 
ή ποσότης τών τόνων.

Είναι δέ άξιον παρατηρήσεως δτι ή μετρική καί ρυθμική ανωμαλία 
αύτη παρατηρείται μόνον εις τά Κοντάκια, τά όποια ακριβώς καί έψάλ- 
λοντο, καί εις τούς ειρμούς τών οϊκων εις τάς άκολουθούσας στροφάς 
τό φαινόμενον είναι σπανιώτερον καί πρέπει νά άποδοθή εις τήν ατα
ξίαν τοΰ κειμένου.

Ό Πίτρα ό όποιος άνεγνοόρισε τήν τοιαύτην τών Κοντακίων ανω
μαλίαν επεχείρησε νά έπανορθιόση έξ ιδίων διά τής διαστροφής τοΰ κει
μένου καί ύπαγάγη τούς κατ’ αυτόν χο»λαίνοντας στίχους εις τον νόμον 
τής ίσοσυλλαβίας καί όμοτονίας, άλλ’ εύρεν αντιπάλους τον Christ (An- 
thologia σ. xc), τον Meyer (Anfang und Ursprung der lat. und griech. 
rythmischen Dichtung 1884), καί αυτόν τον Krumbacher (Studien zu 
Romanos 1898). Άνεγνοόρισαν μέν καί ούτοι τήν μετρικήν τών τοιούτων 
Κοντακίων αταξίαν, άλλ’ άπέδωκαν ταύτην ή εις τήν μετρικήν ελευθερίαν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:39:02 EEST - 3.236.241.27



190 f Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εΰστρατιάδου

τοϋ ποιητοΰ 1, ΐ] εις την φθοράν τοΰ κειμένου. Τούς ούτω φρονοΰντας πα
ραπέμπω εις τούς ψαλμούς τοϋ Δαυίδ καθ’ ούς ώς βάσις τοΰ ιιέτρου λαμ- 
βάνεται ή ποσότης λέξεως καί τόνοον (ιδ. δσα γράφω εις τά προλεγόμενα 
τοΰ έργου μου «Ποιηταί καί ύμνογράφοι τής Εκκλησίας», Τόμ Α' εν 
'Ιεροσολΰμοις 1939)

Οί ύμνοι τοΰ Ρωμανού καί μετά την γενομένην σοβαράν τούτων κρι
τικήν εξακολουθοΰσι παρουσιάζοντες τάς μετρικός των ανωμαλίας αι 
όποΐαι εξηγούνται μόνον διά τής άναγνωρίσεως τοΰ έβραϊκοΰ μέτρου των 
ισαρίθμων λέξεων καί ισαρίθμων tovojv λέξεων, τάς οποίας ή μουσική 
καθιστά ισοχρόνους, ώς τοιούτόν τι περί ίσοχρονίας είκασε καί ό Gais- 
ser (Les Heirmoi de Paques dans lOffice grec έν Oriens Christ. 1903). 
’Άρα καί ή μουσική ώς έγραψα καί ά'λλοτε * 2 3 *, θεραπεύει τον ρυθμόν καί 
ελεεί τό μέτρον- διότι ό μελφδός τονίζει τά ποιήματα αύτοΰ δπως Ό-έλει 
άναλελυμένως εις ένα ρυθμόν καί συνημμένους εις άλλον ρυθμόν προς 
τούτοις δε καί εις μικτόν. Τά τονικά επομένως μέτρα ύπόκεινται εις 
την θέλησιν τοΰ μελοποιοΰ καί ούχί τοΰ ποιητοΰ. Εντεύθεν ή παρατη- 
ρουμένη τονική καί μετρική ανωμαλία καί εις τά ποιήματα τοΰ Ρωμανού 
καί εις εκατοντάδας μσμάτων τής εκκλησίας καί δη των μεγάλων ποιη
τών. (Πρβλ. τούς ειρμούς τοΰ Κανόνος τοΰ Πάσχα καί τά κατ’ αυτούς εξυ- 
φανθέντα Τροπάρια).

Έάν οί έκδόται των Monumente musicae byzantinae κατορθώσουν 
νά δημοσιεύσουν καί αποδώσουν επακριβώς την μουσικήν τών Κοντακίων 
τοΰ Ρωμανοΰ 8, καί διά τής σπουδής τούτων άναγνωρισθή ώς κανών, δτι 
τά μέτρα καί οί πόδες τών εκκλησιαστικών ποιημάτων έκτελοΰνται καί 
διά τής τονικής μουσικής, τό μέγα τούτο πρόβλημα τής μετρικής τών 
ασμάτων θά εύρη τήν λύσιν του.

Άλλ’ ΐνα φθάσωμεν εις τό τέρμα ή οδός είναι πολύ μακρά καί πο
λύ επίπονος' θά χρειασθοΰν πολλά έτη διά νά γίνη ή μουσική καί ή με- 
λψδία τοΰ Ρωμανοΰ κτήμα κοινόν. ΓΙαραλλήλως προς τήν σπουδήν ταύ- 
την ανάγκη νά συμβαδίση καί ή έρευνα προς συλλογήν δλων τών έργων 
τοΰ Ρωμανοΰ, τά όποια παραμένουν είσέτι άγνωστα εις τούς μή έξερευ- 
νηθέντας κώδικας τών λειτουργικών τής εκκλησίας βιβλίων οί μέχρι 
τοΰδε έξερευνηταί τών καταλοίπων τοΰ Ρωμανοΰ περιωρίσθησαν εις μό

■*■) ”Ιδ. καί Ρ. Maas, Grammat. und. Metr. Umarbeit in der CJberlieferung 
des Romanos έν Byz. Zeitschrift 1907 σ. 565 κε.

2 Ή ακολουθία τοΰ Μ. Σαββάτου καί τά Μεγαλυνάρια τοΰ ’Επιταφίου, έν 
Ιεροσολΰμοις 1908 σ. 67.

3 Περί μουσικής Ρωμανοΰ τοΰ Μελφδοϋ έ'γραψεν ό Πεζόπουλος έν «Νέ$
Φόρμιγγι» 1921.
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νους τούς κώδικας τούς περιέχοντας συλλογάς των ποιημάτων τοΰ Ρω
μανού, περί των οποίων ανώτεροι έγένετο λόγος, καί εις τινας άλλους 
δευτερευούσης αξίας, παρεΐδον δέ καί περιεφρόνησαν δύο ουσιώδεις πη- 
γάς, τά εν χρησει λειτουργικά βιβλία, και τά tv τοίς κώδιξι κείμενα, εις πολ- 
λάς εκατοντάδας άριβμονμενα.

Εις τά έντυπα λειτουργικά τής εκκλησίας βιβλία ή κατά τον όγδοον 
αιώνα μεταρρύθμισις τής τυπικής τάξεοις τής εκκλησίας καί μετά την 
εισαγωγήν των Κανόνων άφήκεν ασάλευτα εις την θέσιν των τά εκλε
κτότερα τοΰ Ρωμανού Κοντάκια, συνοδευόμενα με θ’ ενός πάντοτε οίκου. 
Καί κεϊνται μεν ταΰτα άνοίνυμα, άλλ’ ή μετ’ επιστασίας μελέτη τούτων 
επιβεβαιοΐ ότι είναι δημιουργήματα τού μεγάλου μελφδοΰ, πολλά μεν 
τούτων έπικυρούμενα εκ τής δημοσιεύσεως ολοκλήρου τοΰ ύμνου εκ των 
γνωσθέντων καιδίκων, άλλα δέ ευκόλως γνωριζόμενα εκ τοΰ ύφους καί 
τοΰ ύψους τοΰ Ρωμανοΰ1. ’Επειδή δέ τά τοιαΰτα Κοντάκια εκ παραδό- 
σεως διακρατεϊ ή εκκλησία εκ των άρχαιοτέρων καί καλλιτέρων άπογρά- 
φων, ταΰτα δύνανται νά άποτελέσωσι την βάσιν προς κ ιτικήν των Κον
τακίων έκδοσιν, άδιάψορον άν οί αντιγράφεις έξ αμαθείας διέστρεψαν 
τά τοιαΰτα ιερά κείμενα. Είναι όμως αναμφίβολον ότι διετήρησαν τάς αρ
χαίας γραφάς, αϊτινες δύνανται νά χρησιμεύσουν ως βάσις προς διόρθω- 
σιν των γραφών τών κονδακαρίων, τά όποια ύπέστησαν τόσην φθοράν 
υπό τών άντιγραφέων. Καί ώς παράδειγμα έστω τό νεωστί δημοσιευθέν * 2 3 
Κοντάκιον τοΰ Ρωμανοΰ, τό ψαλλόμενον κατά την Πέμπτην τής Ε' έβδο- 
μάδος τών νηστειών εκ τοΰ Πατμιακοΰ κώδ. 213. Είναι τό έν τω Τριω- 
δίιρ κατά την Ε' εβδομάδα τής τεσσαρακοστής ψαλλόμενον:

Ψυχή μου, ψυχή μου | ανάστα τί καθεύδεις.
’Εν τή έκδόσει τοΰ Mioni τά έφύμνια πάντα τών στροφών καί τοΰ 

Κοντακίου λήγουσιν εις τάς λέξεις:
ό πανταχοΰ τά πάντα πληρών

ενώ εις τό έντυπον Τρίφδιον άναμφισβητήτως κειται τό γνήσιον έφύ- 
μνιον καί σύμφωνον προς την λογοτεχνίαν τοΰ Ρωμανοΰ: 

ό πανταχοΰ παρών καί τά πάντα πληρών 3.

·*■ Τά ποιήματα ταΰτα γνωρίζω εις τον κατωτέρω κατάλογον τών έργων τοΰ 
Ρωμανοΰ διά τής ύποδείξεως : ΐδ. έντυπα.

2 ’Ίδ. Ε 1. Mioni, Romano il Melode, Saggio critico e dieci inni inediti 
1937, σ. 153.

3 Τάς λέξεις ταύτας τοΰ Ρωμανοΰ μετεχειρίσθη καί ό ποιητής Κοσμάς ό Ά- 
γιοπολίτης εις τό εις τήν Πεντηκοστήν συνταχθέν αότοΰ ίδιόμελον «Βασιλεΰ ου
ράνιε, παράκλητε, τό πνεΰμα τής αλήθειας, ό πανταχοΰ παρών καί τά πάντα πλη
ρών» καί τά εξής.
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Επίσης καί εις την α στροφήν τοΰ υμνου παρουσιάζονται ουσιώδη 
σφάλματα, τα όποια θεραπεύονται διά τοΰ κειμένου τοΰ Τριωδίου:

Τό παρά τφ Mioni κείμενον λέγει:

«Τό τοΰ Χρίστου ίατρεϊον 
βλέπων άνειογμένον 

καί την εκ τούτου τφ Άδάμ 
πηγάζουσαν υγείαν (sic) 

έπαθεν, έπνίγει (sic) ό διάβολος.
Καί ως κινδυνεύων δδύρετο (sic)

καί τοΐς αυτού φίλοις (sic) άνεβόησε'
Τί ποιήσω τφ υίφ τής Μαρίας; 

κτείνει με ό βηθλεεμμίτης (sic) 
ό πανταχοϋ τά πάντα πληρών.

Τό δέ εν τφ Τρίφδίφ ουτω:

Τό τοΰ Χριστού ίατρεϊον βλέπων άνεφγμένον
καί την εκ τούτου τφ Άδάμ πηγάζουσαν υγείαν 

έπαθεν, έπληγη ό διάβολος
καί ώς κινδυνεύων ώδνρετο 

καί τοΐς αυτόν «φίλοι» άνεβόησε,
«τί ποιήσω τφ υίφ τής Μαρίας; 
κτείνει με ό ΒηΊλλεεμίτης

δ πανταχοϋ παρών καί τά πάντα πληρών».

Ουδείς δύναται νά άρνηθή δτι αί γραφαί τοΰ Τρίφδίου είναι αί όρ- 
θότεραι καί έγκυράιτεραι τοΰ Πατμιακοΰ κώδικος καί τοΰτο άποδεικνύει 
οτι εν τοΐς έντύποις περιεσιόθησαν γνήσιαι μορφαί καί πολύτιμοι δυνά- 
μεναι νά θεραπεύσουν τά άσθενήματα τών κωδίκων 1.

Καί δεν είναι αυτή καί μόνη ή βοήθεια τήν οποίαν μάς παρέχουσι 
τά έντυπα λειτουργικά βιβλία' εν αυτοΐς διετηρήθησαν καί εσώθησαν 
πολλά Κοντάκια τοΰ Ροομανοΰ εις διαφόρους έορτάς διπλά καί τριπλά τά 
όποια περιέπεσον εις τήν τάξιν Καθισμάτων. Ή εκκλησία κατέχουσα 
ταΰτα εις ειδικά Κονδακάρια δεν ήνέχθη νά μένωσι ταΰτα αφανή καί 
νεκρά, άλλ’ εγκατέσπειρεν αυτά εις τά έν χρήσει βιβλία ΐνα σωθώσιν

192 f ΪΙρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου

1 Δέν συμμερίζομαι τήν γνώμην τοΰ Krumbacher δτι οί Πατμιακοί κώδικες 
(212 και 213) είναι οί πληρέστεροι καί σχετικώς οί καλύτεροι δυνάμενοι νά τεθώ- 
σιν ώς βάσις προς κριτικήν τών ύμνων τοΰ Ρωμανού άποκατάστασιν' (Umarbeitung 
σ. 5 καί 41). Τά ανωτέρω παραδείγματα είναι εύγλωττότερα τών ατομικών γνω
μών καί υποθέσεων.
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Ρωμανός ό Μελωδός. 191?

από τής λήθης καί τά ποιήματα καί ή υπέροχος τούτων μελφδία. Γο 
πλήθος τών τοιοΰτων Κοντακίων—Καθισμάτων είναι ικανόν καί ση- 
μειώ προχείρως τά επόμενα:

Α') Έν τή ΙΙαρακλητική τά αύτόμελα Καθίσματα. 
α) Τον τάφον σου, σωτήρ, στρατιώται τηροϋντες (ήχος α Κυριακή 

πρωί.)
β') Γυναίκες προς τό μνήμα παρεγένοντο δρθριαι (αυτόθι.) 
γ') Ό ευσχήμων Ιωσήφ από τοΰ ξΰλου καθελοόν (ήχος β'.) 
δ') Ταΐς μυροφόροις γυναιξί παρά τό μνήμα έπιστάς (ήχος β'.) 
ε') Τον λίθον τοΰ μνήματος σφραγισθήναι μ ή κωλΰσας (ήχος β'.)
Τ') Χριστός έκ νεκρών εγήγερται ή απαρχή τών κεκοιμημένων (ήχ.γλ) 
ζ') Τήν ωραιότητα τής παρθενίας σου (ήχος δ'.) 
η') Άναβλέψασαι τοΰ τάφου τήν είσοδον καί τήν φλόγα τοΰ αγγέ

λου μή φέρουσαι (ήχος δ'.)
θ') Κατεπλάγη ’Ιωσήφ τό υπέρ φυσιν θεωρών (ήχος δ'. Τοΰτο είναι 

τό μεθέορτον Κοντάκιον τών Χριστουγέννων τό φέρον ακροστιχίδα «Ό 
ύμνος Ρωμανού» ως επιγράφεται εις τον Λαυριωτικόν κώδ. Γ28 φ. 83 β 
αλλά περιεσώθησαν μόνον τρεις αυτού στροφαί.)

Γ) Άνέστης ώς αθάνατος από τοΰ αοόυ σωτήρ (ήχος δ'.) 
ια') Έκ τών ά'νω κατελθών τών υψωμάτων Γαβριήλ (ήχ. δ'.) 
ιβ') Κύριε νεκρός προσηγορεΰθης δ νεκρώσας τον θάνατον (πλ. α'.) 
ιγ') Τοΰ τάφου άνεφγμένου τοΰ αδου δδυρομένου (πλ. β'.) 
ιδ') ΓΙροϊστορεΐ ό Γεδεοόν τήν σΰλληψιν καί ερμηνεύει ό Δαυίδ (πλ. β'.) 
ιε') Ή ζωή έν τφ τάφφ άνέκειτο καί σφραγίς έν τφ λίθφ έπέκειτο 

(πλ. β'.)
ις') Τή τριημέρφ ταφή σου σκυλεΰσας τον θάνατον (βαρύς) καί τά 

τρία άλλα Καθίσματα τοΰ αυτοΰ ήχου.
ιζ') ’Ανέστης έκ νεκρών ή ζωή τών απάντων (πλ. δ'.)
Β') Έν τφ Πεντηκοοταρίφ.
ιη') Τά μΰρα τής ταφής σου αί γυναίκες κομίσασαι (Κυριακή τών 

Μυροφόρα)ν.)
ι-θ-') Τά μΰρα θερμώς τφ τάφφ προσκομίζουσαι (έ'νθ. άνωτ.)
Έν τφ Τριφδίφ άλλα, εις τά Μηναία πλήθος. Ταΰτα έσημειώθησαν 

εις τον Κατάλογον τών έ'ργιυν τοΰ Ρωμανού, καί είμαι πεπεισμένος δ τι 
μετά μεγάλου ένδιαφέροντος θά μελετηθώσι καί θά πλατυνθώσιν οί 
ορίζοντες τής έρεΰνης τών έργων τοΰ Ρωμανού, διότι ή ποιητική πα
ραγωγή αυτοΰ δεν περιωρίσθη μόνον εις τά Κοντάκια. Γνωρίζομεν 
δτι έποίησε καί στιχηρά εις τά Γενέθλια τοΰ Σωτήρος φέροντα ακρο
στιχίδα «Αίνος ταπεινοΰ Ρωμανού εις τά Γενέθλια» εσκορπισμένα καί 
τεταγμένα έν άταξίρ εις τά λειτουργικά βιβλία, προς τό Αύτόμελον «Αί

ΕΠΕΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΙΕ' 13
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άγγελικαί προπορεΰεσθε δυνάμεις» (ϊδ. Πίτρα, Άναλ. Sacra A, 222- 
228. 228-234. 235 239. 239-241). Εκείνο το οποίον άγνοοϋμεν είναι δτι 
έποίησε καί διάφορα άλλα τροπάρια ιδιόμελα, καί Έξαποστειλάρια ιδιό
μελα, καί Καθίσματα ιδιόμελα καί δή καί 'Υπακοάς.

Τά έν τφ άποδείπνφ τοϋ Πάσχα κείμενα έν τφ έντυποι Πεντηκο- 
σταρίφ τροπάρια : «Έν τάφφ σωματικώς, εν αδου δέ μετά ψυχής» . . . 
«Ώς ζωηφόρος ώς παραδείσου ωραιότερος» ... «Τό τοΰ ύψίστου ήγιασμέ- 
νον θειον σκήνωμα» ... καί άλλα είναι προϊόντα τής μούσης τοΰ Ρωμα
νού. Τά ιδιόμελα Έξαποστειλάρια, τοϋ Πάσχα «Σαρκί ΰπνάισας ώς θνη
τός», τών Μυροφόρων «Γυναίκες άκουτίσθητε φωνήν άγαλλιάσεως», τής 
Μεσοπεντηκοστής «Ό τον κρατήρα έχων τιΐιν ακένωτων δωρεών», τής 
Άναλήψεως «Τών μαθητών όρώντων σε άνελήφθης», τής Πεντηκοστής 
«Τό πανάγιον πνεύμα τό προϊόν εκ τοϋ πατρός», τών Χριστουγέννων 
«έπεσκέψατο ημάς εξ ύψους ό σωτήρ ημών» καί άλλα, είναι έργα τοϋ 
αϋτοϋ Ρωμανοΰ.

Τά τροπάρια τών Ωρών τών Χριστουγέννων «Άπεγράφετο ποτέ συν 
τφ πρεσβύτη ’Ιωσήφ», τών Φώτων «Άπεστρέφετο ποτέ ό ’Ιορδάνης πο
ταμός», τά εις τον εσπερινόν τών Χριστουγέννων μετά την α' καί β'στά
σιν τών προφητειών ψαλλόμενα «Λαθών έτέχθης υπό τό σπήλαιον» καί 
«Άνέτειλας Χριστέ έκ Παρθένου, νοητέ ήλιε τής δικαιοσύνης», ομοίως 
καί τά εις τον Εσπερινόν τών Φώτων εις τάς στάσεις τών Προφητειών 
«Έπεφάνης έν τφ κόσμφ ό τον κόσμον ποιήσας» καί «'Αμαρτωλοΐς καί 
Τελώναις διά πλήθους ελέους», είναι έ'ργα τοϋ αϋτοϋ Ρωμανοΰ. Τά τε
λευταία ταϋτα τροπάρια τών εσπερινών τών Χριστουγέννων καί τών 
Φώτων συνοδεύονται μετά ϋπακοών, ήτοι έφυμνίων, συνοδευομένων υπό 
ψαλμικών στίχων καί επαναλαμβανομένων τρις υπό τοΰ λαοΰ, κατά τό 
υπόδειγμα τής φδής τών τριών παίδων, πατά τό όποιον, μετά την προφη
τείαν τοϋ Δανιήλ (Κεφ. Γ, 1) ό αναγνώστης άνεγίνωσκε τον ύμνον τών 
τριών παίδων «Ευλογείτε πάντα τά έργα Κυρίου, τον Κύριον υμνείτε καί 
ϋπερυψοΰτε αυτόν εις τούς αιώνας» καί ό λαός ΰπέψαλλε’ «τον Κύριον 
ύμνοϋμεν καί ΰπερυψοΰμεν αυτόν εις τούς αιώνας» [ϊδ. Τριφδιον Μ. 
Σαββάτου εσπέρας].

Έκ τών επφδικών τούτων ποιημάτων τά όποια διετηρήθησαν ζων
τανά εις τά λειτουργικά τής εκκλησίας βιβλία όδηγούμεθα νά έννοήσω- 
μεν καί την χρήσιν καί τον προορισμόν τον όποιον είχον καί τά νεκρά 
σήμερον καί άνενέργητα άσματα τά όποια επιγράφονται εις τά ιερά βι
βλία « Υπακοαί», αλλ’ ούτε ψάλλονται, ούτε ύπακούονται, ήγουν ύπο- 
ψάλλονται υπό τοΰ λαοΰ. Τοίαΰτα άσματα, τ^ δποΐα άπώλεσαν την δύ- 
ναμίν τιον, έργα άναμφιβόλως τοΰ Ρωμανού, είναι τά εις τάς Κυριακάς 
τής Παρακλητικής μετά τά Καθίσματα τοποθετηθέντα :
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α') «'Η τοΰ ληστοΰ μετάνοια τον παράδεισον έσΰλησεν» . . . 
β') «Μετά τό πάθος πορευθεϊσαι εν τφ μνήματι» ... 
γ') .«’Εκπλήττουν τη δράσει δροσίζων τοΐς ρήμασι» . . . 
δ') «Τά τής σής παραδόξου έγέρσεως προσδραμοΰσαι» . . . 
ε') «’Αγγελική δράσει τον νοϋν έκθαμβοΰμεναι» . . . 
ς') «Τφ έκουσίω και ζωοποιφ σου θανάτιρ» . . . 
ζ') «'() υμετέραν μορφήν άναλαβων» . . . 
η') «Αί μυροφόροι τοΰ ζωοδότου έπιστασαι τφ μνήματι» . . . 
θ') Εις τον Λαυριωτικόν ποάδ. Θ75 φ 202β εΰρηται εις ήχον πλ. δ'καί 

άλλη ανέκδοτος «Ύπακοή» έχουσα ούτως:
Έν άρρήτφ φαιδρότητι

φανείς ταΐς μυροφόροις άγγελος 
καί χαράς περικείμενος σύμβολα

τή στολή προ τών λόγων έφθέγγετο. 
τό σκυθρωπόν τοΰ θανάτου ήφάνισται

τής αφθαρσίας ή ευφρόσυνη κατέλαμψεν, 
έκ νεκρών γάρ άνέστη δ Κύριος

δ σώζων τό γένος τών ανθρώπων.
’Επίσης καί αί εις τά Μηναία κατά διαφόρους έορτάς άποκείμεναι 

Ύπακοαί *.
ι') τή Κυριακή τών Προπατόρων (18 Δεκεμ.).

«’Άγγελος παίδων έδρόσισε κάμινον» .. . . 
ια') τή 25 Δεκεμ.

«Την απαρχήν τών εθνών δ ουρανός σοι προσεκόμισε» . . . 
ιβ') τή 6 Ίανουαρ. τών Θεοφανείων.

«"Οτε τή επιφανείς σου έφώτισας τά σΰμπαντα» . . . 
ιγ') τή 29 ’Ιουνίου Πέτρου καί Παΰλου.

«Ποία φυλακή οΰκ έσχε σε δέσμιον» . . . 
ιδ') τή 15 Αΰγοΰστου.

«Μακαρίζομέν σε πάσαι αί γενεαί Θεοτόκε» . . . 
ιε') τή Κυριακή τών Βαΐων.

«Μετά κλάδων υμνήσαντες πρότερον 
μετά ξύλων συνέλαβον ύστερον» . .. 

ις') τή Κυριακή τοΰ Πάσχα.
«Προλαβοΰσαι τον ο'ρθρον αί περί Μαριάμ
καί εΰροϋσαι τον λίθον άποκυλισθέντα τοΰ μνήματος» . . .

Εις την πλουσίαν ταΰτην κατά ποσόν καί ποιόν κλασσικήν συλλογήν 
τών άναγραφέντων ασμάτων, τά οποία φέρουσι τήν σφραγίδα τής τέχνης 
τοΰ Ρωμανού, καί τά δποϊα περιέσωσεν ή εκκλησία εις τάς ίεράς αυτής
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δέλτους, ούδείς μέχρι τοϋδε έπρόσεξεν. Ή έρευνα περιωρίσθη μόνον εις 
τά Κοντάκια, καί περί ταΰτα περιεστράφη ή όλη σπουδή των σοφών τής 
Δύσεως. Άλλ’ εάν ή φήμη αυτού ώς ποιητοϋ καί μελφδοϋ των Κοντακίων 
διέτρεξε πάσαν την γην, καί έξησφάλισεν αυτή» την θέσιν ήν σήμερον 
κατέχει μεταξύ των μελφδών τής εκκλησίας, ή φήμη θά μετατραπή εις 
θαυμασμόν καί έκπληξιν, παρά τούς φόβους τοΰ Maas ότι θά συμβή τό 
εναντίον 1, όταν γνωσθή ό πλούτος τής μελμ>δίας τής συνοδευούσης τούς 
αγνώστους καί αφανείς τούτους ύμνους, τούς μ ή άξιο)θέντας τής όφειλο- 
μένης προσοχής. Εις τούς Βυζαντινολόγους εραστάς τής μούσης τοΰ Ρω
μανού διανοίγονται όθεν νέοι ορίζοντες έρεΰνης καί ό άγεώργητος αγρός 
τής μελφδίας τού Ρωμανού θά καλλιεργηθή διά τής εργασίας καί τοΰ μό
χθου των τιμίων κρί φιλόπονων εργατών τού πνεύματος καί θά άποβή 
λειμών αειθαλής εύφραίνων τήν όρασιν καί δροσίζων τήν ψυχήν. Ή πί- 
στις θά εύρη τό ίσχυρότερον στήριγμα εις τάς αμφιβολίας καί ταλαντεύ- 
σεις αυτής, καί ό άνθρωπος θά ύψωθή κουφότερον προς τά άνω διά τής 
λύρας τού Ρωμανού. Τό μυστικόν τής τέχνης του δεν τό παρέσυρε μετ’ 
αυτού εις τον τάφον- τό ένέκλεισεν εις τά μελφδήματα αυτού καί τό ά- 
φήκεν εις ημάς α)ς τιμαλφή κληρονομιάν. Άναζητήσωμεν καί θά τό εύ- 
ρωμεν.

*
* *

Εΐπον προηγουμένως ότι ή έρευνα τών έργων τού Ροψιανοΰ περιε- 
στράφη μόνον εις τά γνωστά Κονδακάρια καί άφέθη ανεκμετάλλευτος 
καί παρθένος ουσιωδέστατη καί ανεξερεύνητος πηγή, τά εν τοΐς κώδιξι 
άποκείμενα λειτουργικά βιβλία, εις τά όποια άπεταμιεύθη πλούσιον υλι
κόν ποιήσεως πολύ διάφορον τού φερομένου εις τά γνωστά έντυπα.

Αί έκκλησίαι τής ’Ανατολής καί αι μοναί άναλόγως τών αναγκών 
αυτών καί κατά τήν μόρφωσιν τών προϊσταμένων έν αύταΐς κατήρτι- 
ζον τό περιεχόμενον τών εις χρήσιν αυτών λειτουργικών βιβλίων κατά 
την ίδιαν αυτών τυπικήν τών Ακολουθούν διάταξιν, έν αίς έτηρεΐτο 
κατά τό μάλλον ή ήττον ό κοινός κανών, είχον όμως ελευθερίαν 
απόλυτον εις τήν επιλογήν τών ύμνων οί όποιοι λαμβανόμενοι εκ τοΰ 
υπαρχοντος πλουσιωτατου σχετικού υλικού άπετέλεσαν τά εκκλησιαστικά 
αυτών βιβλία. Αι μοναι κατά προτίμησιν είσήγαγον εις αυτά τούς εκ τών 
σπλάγχνων αυτών έξελθόντας ποιητάς, δεν περιεφρόνησαν όμως τοΰ 
Ρωμανού τήν ποίησιν καί τήν μελφδίαν, διότι ούτος έθεωρεΐτο ό πα
τήρ καί δημιουργός τής υψηλής ποιήσεως καί ό πολύρρυτος τής μελφδίας

1 Byz. Zeitschrift 1910 σ. 306.
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ποταμός. Καί διά τούτο τά ςίσματα αύτοΰ άπαντώσιν εις πάντας τους κώ
δικας των ποικίλων αποχρώσεων, ποΰ μέν άρτια, ποΰ δε έσπαραγμένα 
καί ανάπηρα. Έκ των χιλιάδων χειρογράφων τής Ευρώπης καί τής ’Ανα
τολής, τών περιεχόντων τούς ύμνους τών λειτουργικών βιβλίων, δεν υπάρ
χει ουδέ έ'ν άκόσμητον διά τής μοΰσης τοϋ Ρωμανού.

Έκ τούτου κατανοοΰμεν πόσην επιρροήν καί δύναμιν ειχεν ή μάγος 
τού Ρωμανού μελωδία εις την καθόλου εκκλησίαν καί ποιον επιτακτικόν 
καί ιερόν καθήκον έ'χομεν νά έρευνήσωμεν καί μελετήσωμεν τούς απει
ροπληθείς τούτους καί άθικτους κώδικας, τούς περικλείοντας αθάνατα 
λείψανα τού μεγάλου λυρικού.

Ή απόπειρα προς έρευναν καί συλλογήν τών εγκατεσπαρμένων εις 
τούς πολυπληθείς κώδικας τών λειτουργικών βιβλίων ύμνων τού Ρωμα
νού είναι έργον γιγάντειον καί υπερβαίνει τάς δυνάμεις ενός ανθρώπου. 
’Άνευ δε τής γνώσεως τού συνόλου τών ποιημάτων καί μελφδιών αυτού, 
πάσα κρίσις περί τού έργου αυτού θά είναι ατελής καί τά παρουσια- 
ζόμενα κενά θά μένουν απλήρωτα.

“Οτι τά λεγάμενα δεν είναι υπερβολή άποδεικνύει καί μαρτυρεί ή 
εις μικράν ακτίνα περιορισθεΐσα έρευνα καί μελέτη εις πεντήκοντα λει
τουργικούς κώδικας διαφόρων Βιβλιοθηκών καί ποικίλων εποχών. Εις τούς 
εν λόγφ κώδικας, τούς οποίους απαριθμώ καί γνωρίζω κατωτέρω, άνεκα- 
λύφθησαν καί έγνώσθησαν στροφαί άπειροι εκ τών Κοντακίων τού Ρω
μανού, εις άλλους μία, εις άλλους δύο ή καί πλειότεραι, καί εις άλλους 
πλήρεις, ως είς τον Παρισινόν κώδ. 13 καί τον Λαυριωτικόν Κ. 13 φ. 6- 
20 ό είς τήν γέννησιν τού Χριστού ύμνος, ό φέρων ακροστιχίδα «τού τα
πεινού Ρωμανού δ ύμνος» καί άλλοι αλλαχού. Αί γραφαί τών τοιούτων 
καίδίκων, τάς οποίας ή κριτική πρέπει νά έχη ύπ’ οψιν, θά οδηγήσουν 
άσφαλέστερον τον ερευνητήν πρός λύσιν τών παρουσιαζομένων γλωσσι
κών καί μετρικών ανωμαλιών είς τά ποιήματα τού Ρωμανού.

Άλλα τό κέρδος καί ή ωφέλεια δεν περιορίζεται είς μόνας τάς νέας 
καί έγκυροτέρας γραφάς τάς οποίας παρουσιάζουν οί άγνωστοι κώδικες. 
Διά τών αγνώστων κωδίκων συμπληρούνται τά κολοβά εύρεθέντα καί δη- 
μοσιευθέντα ποιήματα, ή καί συμπληρωθέντα ύπ’ άλλων μιμουμένων τον 
Ρωμανόν. Ούτα) λ. χ. ό εις τον Πρόδρομον (Ίουν. 24) ύμνος τού Ρωμανού 
ό κολοβός φερόμενος είς τον Βατοπεδινόν κώδ. 1041 φ. 149“ με ακροστι
χίδα «Είς τον Πρόδρομον α» είς άλλους κώδ. εΰρηται συμπεπληρωμένος 
με ακροστιχίδα πλήρη «Είς τον Πρόδρομον Δομετίου» καί τοιούτος έδη- 
μοσιεύθη υπό τού Πίτρα (A. Sacra A, 320—32ό) καί υπό τού Άμφιλο- 
χίου (σ. 38). Ή μελέτη όμως τών Λαυριωτικών κωδίκων Γ27 καί Γ28 φ. 
ΙΤΟβ άπεκάλυψεν είς τήν θέσιν τής άκροστιχίδος αντί τοϋ ονόματος τού 
Δομετίου, τό όνομα τοϋ Ρωμανού ούτως:
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[Ρ..................................................................
Ω..................................................................
Μ]................... ...............................................
’Απιστείς μοι φησί τφ ίερεί ό άγγελος...........
Νΰν τον λόγον αύτοΰ προφητικώς προήγγειλε ....
Ό μεν Πρόδρομος πρ'ιν έξ ’Ελισάβετ τίκτεται ....
Υιέ τοΰ Θεοϋ σύ ει Θεός προάναρχος ....

Αί τέσσαρες αύται στροφαί τών Λαυριωτικών κωδίκων, αί άποτελοΰ- 
σαι τά τέσσαρα τελευταία γράμματα τής άκροστιχίδος τοΰ ονόματος τοΰ 
[Ρωμ]ανοΰ, άντεκατεστάθησαν υπό τοΰ Δομετίου, ή μάλλον συνεπληρώ- 
θη ή κολοβή εύρεθείσα άκροστιχίς, ως εις τον μνησθέντα Βατοπεδινόν 
κώδ., διά τοΰ ονόματος «Δομετίου». Διά τής βοήθειας δθεν τών κωδί
κων τής Λαύρας άποκαθίσταται και ό ύμνος άρτιος και γνήσιος, καί ή 
άκροστιχίς τελειοΰται διά τής άντικαταστάσεως τοΰ ψευδο-Δομετίου, διά 
τοΰ Ρωμανοΰ’ διότι ή αρχική άκροστιχίς τοΰ ποιήματος ήτο: «Εις τον 
Πρόδρομον Ρωμανοΰ».

Καί αί άποκαλΰψεις έξακολουθοΰσι. Τφ Σαββάτφ τής ζ' έβδομάδος 
τών νηστειών, τοΰ Λαζάρου, έδημοσιεΰθησαν υπό τοΰ El. Mioni (Roma
no il Melode σ. 201—22'S) δυο Κοντάκια εις την έγερσιν τοΰ Λαζάρου 
διάφορα κατά τό μέλος καί τό μέτρον. Τό πρώτον είναι ανέκδοτον καί 
πρώτον ήδη βλέπει ίο ψώς' τό δεύτερον, έχον δυο προοίμια ή κουκούλια, 
έξεδόθη κεκολοβωμένον υπό τοΰ Πίτρα (An. Sacra A, 473—75), τό προ- 
οίμιον ή Κοντάκιον, αί 4 πρώται στροψαΐ καί ή ιη'. Τό έκδοθέν υπό τοΰ 
Mioni είναι πλήρες καί φέρει άκροστιχίδα «τοΰ ταπεινοΰ Ρωμανοΰ» (σ. 
214). Έκ τών δυο κουκουλίων τό πρώτον είναι τό γνωστόν καί εις τά 
έντυπα Τριώδια κείμενον «Ή πάντων χαρά Χριστός ή άλήθεια»... καί κα
ταλήγει εις τό εφΰμνιον «τοις πάσι παρέχων θείαν άφεσιν». Τό δεύτερον 
είναι άνέκδοτον «Ό πάντων Χριστέ την γνώσιν επιστάμενος»... καί έχει 
εφΰμνιον διάφορον τοΰ πρώτου «κατοικτειρήσας ως εΰσπλαγχνος Μαρίας 
καί Μάρθας τά δάκρυα». Κατά τό εφΰμνιον τοΰτο λήγουσι καί αί άλλαι 
στροφαί τοΰ ποιήματος. Έκ τών στροφών τοΰ ΰμνου τούτου ή τετάρτη 
εύρίσκεται καί εις τό έντυπον Τριφδιον, άλλά παρηλλαγμένη κατά τό ήμι- 
συ. Ήδ'αΰτη στροφή (ή παρά τφ Mioni) λέγει" «τοις μαθηταις δ κτί
στης τών δλων | προηγόρευσε λέγων" | «’Αδελφοί καί γνο>στοί | ημών ό 
φίλος κεκοίμηται»" μυστικώς τοΰτους προεκδιδάσκων | δτι πάντα γινώ- 
σκει κΛι περιέπει. | ’Άγωμεν οΰν | πορευθώμεν καί ίδωμεν ξένην ταφήν, | 
καί θρήνον τον τής Μαρίας | καί τής Μάρθας ταχύ άπαλείψωμεν. | Τον 
Λάζαρον γάρ έκ τών νεκρών | άναστήσας οίκτείρω ώς εΰσπλαγχνος I Μα
ρίας καί Μάρθας τά δάκρυα».

'0 τών έντΰπων Οΐκος (ή άνωτέρω δ' στροφή) έχων συμψήφους καί
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δυο αρχαίους κώδικας, τής Λαύρας Γ28 φ. 224βι καί τον τοΰ Βατοπεδίου 
1041 φέρεται ούτως: «Τοΐς μαθηταΐς ό κτίστης των δλων, προηγόρευσε 
λέγων" αδελφοί καί γνωστοί, ημών ό φίλος κεκοίμηται' τοντοις προλέγων 
καί εκδιδάακων ό τά πάντα γινώσκων1 ώς κτίστης πάντων, άγωμεν ουν, 
πορευθώμεν καί ίδωμεν ξένην ταφήν, καί θρήνον τον τής Μαρίας, και 
τον τάφον Λαζάρου όψόμε§α' εκεί γάρ μέλλω ϋαυματονργεΐν, εκτελών τον 
σταυρόν τά προοίμια 1 * 3, τοΐς ποιοι παρέχων ϋείαν αφεσιν».

‘Ως γίνεται δήλον εκ τής αντιπαραβολής τών δυο τούτων στροφών, 
ό Ρωμανός, ως δίπλα έποίησε τά προοίμια διαφόρως λήγοντα εις τά εφΰ- 
μνια, διπλά έποίησε καί πλήρη ποιήματα δμοια κατά ρυθμόν καί μέτρον, 
τά μέν λήγοντα εις την έπφδόν «Μαρίας καί Μάρθας τά δάκρυα», τά δέ 
εις την «τοΐς πάσι παρέχων θείαν αφεσιν». Τοΰ δευτέρου τοΰτου άγνω
στου Κοντακίου περιεσώθησαν λείψανα πέντε μέν στροφών εις τον Βα- 
τοπεδινόν κώδ. 1041, επτά δέ εις τον Λαυριωτικόν Γ 28 τά εξής :

«') Ό ουρανόν καί γήν στερεώσας ... 
β') Τοΐς μαθηταΐς ό κτίστης τών δλων . . . 
γ')Ήλθε Χριστός επί τό μνημεΐον . . . 
δ') Γης τά θεμέλια έσαλεΰθη . . .
ε') Έπί την πόλιν σπεΰδων έλθεΐν . . . (εις τον Βατοπεδινόν.)

Εις τον Λαυριωτικόν αί στροφαί έ'χουσιν άλλην διάταξιν ουτω:

α') Τοΐς μαθηταΐς δ κτίστης τών δλων . . . 
β') Ό ουρανόν καί γήν στερεώσας . . . 
γ') Ήλθε Χριστός έπί τό μνημεΐον . . . 
δ') Γής τά θεμέλια έσαλεΰθη . . . 
ε') Έπί την πόλιν σπεΰδων έλθεΐν . . . 
ς') Ήπλωσαν ουν χιτώνας οί όχλοι . . . 
ζ') Δέσποτα Κύριε δταν μέλλεις . . .

Φαίνεται δτι ή ζ' στροφή είναι ή τελευταία διότι λήγει εις δέησιν 
εις τον Χριστόν" «δός καί ήμΐν ίλασμόν τών πταισμάτων καί λΰσιν πα
θών άμέτρων, άκαταισχΰντους παραστήναι τώ βήματι τφ φρικτφ, έν με-

1 Κατά τον Βατοπεδ, κώδ. 1041" έκδιδάσκων ό τοΰ κόσμου δεσπότης καί κτί
στης πάντων Γ28 Λαύρας.

3 Τοΰ σταυροΰ μου προοίμιον κώδ. 1401 Βατοπεδίου. Πρός τούς Άγιορειτι- 
κοΰς τούτους κώδικας συμφωνεί καί ό τοΰ Τουρίνου, έξ οΰ έξέδωκεν ό Πίτρα τάς 
ανωτέρω στροφάς (An Sacra A, 473.)
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τανοία περαίωσαν ημάς ταΐς εΰχαΐς της άχράντου μητρός σου, σωτήρ, ό 
πάσι παρέχων θείαν άφεσιν».

Ή ανωτέρω στροφή «τοΐς μαθηταΐς ό κτίστης τών δλων», ή φερο- 
μένη εις τούς δύο ανωτέρω κώδικας καί κατηριθμημένη καί έν τφ έκδο- 
θέντι υπό τού Mioni Κοντακίφ ώς στροφή δ', προδίδει δτι ό άντιγραφεύς 
τΟΰ Πατμιακοϋ κώδ. 213, έξ ού έξεδόθη υπό τοΰ Mioni τό ποίημα, είχεν 
ενώπιον του καί τα δύο τοΰ Ρωμανού άσματα εις τον Λάζαρον, έξ ών 
περί έσωσε τό έ'ν, οί δέ Άγιορειτικοί κώδικες άλλα έ'χοντες άπόγραφα ύπ’ 
ό'ψιν κολοβά, ανέγραψαν ταϋτα έν αταξία δπως εύρέθησαν εις αυτά. 
Ποια ήτο ή άκροστιχίς τοΰ νέου τούτου ύμνου εις τον Λάζαρον δεν δύ
ναμαι νά μαντεύσω, άλλα πιστεύω εις τά λειτουργικά βιβλία να εύρεθή 
αν όχι ολόκληρος ό ύμνος, άλλ’ άλλα ίσως λείψανα στροφών (οϊκων), τά 
όποια θά συμβάλωσιν εις τήν συμπλήρωσιν τής άκροστιχίδος, καί συνε
πώς καί τού δλου ποιήματος.

Διά τούτο ανάγκην έθεώρησα επιτακτικήν εις τον συνταχθέντα Κα
τάλογον τών έργων τοΰ Ρωμανού νά σημεκόσω δλας τάς άρχάς τών στρο
φών τών γνωστών καί αγνώστων ύμνων τοΰ Ρωμανού προς γνώσιν καί 
οδηγίαν τού μέλλοντος έρευνητοΰ, ΐνα γνωρίζη ποιοι καί πόσοι είναι οι 
γνωστοί καί ποιοι οί άγνωστοι' διότι είμαι πεπεισμένος δτι οί μή μελε- 
τηθέντες ακόμη, μηδέ έξερευνηθέντες πέντε Σιναϊτικοί κιόδικες, οί ύπ’ 
αριθμούς 698, 925, 926, 927 καί 928, οί περιέχοντες πλεϊστα τού Ρωμα
νού Κοντάκια, θά παρουσιάσουν εύαρέστους έκπλήξεις, -θά συμπληρώ
σουν διά τής προσθήκης νέων αγνώστων ύμνων τον καταρτισθέντα ατε
λή κατάλογον, θά αναπληρώσουν τά κολοβά εύρεθέντα καί δημοσιευ- 
θέντα Κοντάκια καί θά συμβάλουν ποικιλοτρόπως εις τήν προαγωγήν 
καί διαφώτισιν πολλών προβλημάτων, τά όποια άπασχολούσι τούς περί 
τον Ρωμανόν άσχολουμένους.

Οί σεβάσμιιοι Σινα'Ι'ται, πατέρες οί άντιγράψαντες, συντηρήσαντες 
καί διαφυλάξαντες ως κόρην οφθαλμού τήν ίεράν καί πολύτιμον ταύτην 
πνευματικήν κληρονομιάν, έχουσι καθήκον νά γνωρίσουν εις τον επιστη
μονικόν κόσμον διά τής δημοσιεύσεως τού περιεχομένου τών έν λόγο) κω- 
δίκα>ν, πόση καί ποία είναι ή έμπεπιστευμένη εις αυτούς προγονική κλη
ρονομιά, ή διατηρηθεισα μετά τόσης εύλαβείας εις τάς περγαμηνάς τής 
μονής των.

'Η εις τά λειτουργικά βιβλία περιορισθεΐσα έρευνα ημών, δσον έπέ- 
τρεπεν ό χρόνος καί τά υλικά μέσα, δεν άπέβη άκαρπος. Τούς καρπούς 
τής τοιαύτης έρεύνης παρουσιάζω σήμερον εις τούς έραστάς τοΰ Ρωμα
νού, οί όποιοι θά άνακαλύψουν ίσως μεταξύ τούτων καί νόθα τινά τοΰ 
Ρωμανού, αλλά πρέπει νά γνωρίζωμεν δτι ό Ρωμανός δεν είχε πάντοτε 
τάς ύψηλάς λυρικάς έξάρσεις, οΐας έχουσι τά εις τάς μεγάλας δεσποτι-
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κάς έορτάς έξυφανθέντα Κοντάκια. Οί εις τούς αγίους καί άσκητάς ύμνοι, 
ιιΐ) παρέχοντες είς αυτόν επαρκείς άφορμάς εις εξάρσεις, είναι μάλλον 
διηγηματικοί και διδακτικοί, είναι ηθικά κηρύγματα μή δυνάμενα νά συγ- 
κρπΊι'ισι προς τό ύψος καί τον λυρισμόν των ύμνων των Χριστουγέννων, 
της Άναλήψεως, τού ΙΙάσχα καί τής Πεντηκοστής, οί όποιοι είναι πρα
γματικά δράματα. Ή παρατηρούμενη αύτη διαφορά μεταξύ των ποιημά
των τού Ρωμανού ήνάγκασε τον Πίτρα καί τον Krumbacher (Akr. 88, 
9], 99 — 100, 191, 200, 202) καί τον Maas (Oriens Christianas 1912 σ. 
-18—01) νά έκλάβωσιν ως νόθα ποιήματά τινα τού Ρωμανού, είτε διότι 
είς τάς ακροστιχίδας δεν φέρεται τό ό'νομά του, είτε δι’ άλλους λόγους. 
Αλλά μιμηταί των έ'ργων τού Ρωμανού τόσον επιτήδειοι, σύγχρονοι ή καί 

μεταγενέστεροι, ούτε υπήρξαν, ούτε ειχον συμφέρον νά θυσιάσωσι την 
ιδίαν αυτών αξίαν καί προσωπικότητα χάριν τού Ροηιανοΰ, οστις άλλθ)ς 
τε πολλάς έορτάς εξύμνησε διά διπλών καί τριπλών Κοντακίων καί δεν 
υπήρχε λόγος καί πρόφασις νά εισχωρήσουν επιτήδειοι.

'Η κριτική διά τον Ρωμανόν έ'χει ακόμη νά διανύση μακρόν στάδιον. 
"Οταν άποταμιευθή τό άγνωστον υλικόν τό περιφερόμενον είς αγνώστους 
πηγάς, τότε θά δυνάμεθα μετά κύρους νά λέγωμεν τί υπάρχει νόθον καί 
καί τί απομένει γνήσιον. Έπί τού παρόντος επιβάλλεται νά συλλεγώσι 
πρώτον εύλαβώς τά έσκορπισμένα λείψανα τής μεγάλης ταύτης κληρο
νομιάς καί τότε θά έ'χωμεν καί λόγον καί δικαίωμα νά χωρίζωμεν τά νό
θα, αν τοιαΰτα εΰρεθώσιν, από τά γνήσια.

Οι μελετηθέντες κώδικες οί έργα τού Ρωμανού αυτοτελή καί κολο
βά περικλείοντες είναι οί εξής :

Α') Τής εθνικής Βιβλιοθήκης Παριβίων

α') Κώδ. 13 (Μεμβρ. ιγ' αιών, τά 12 Μηναία, ή Παρακλητική, τό
Τρίφδιον καί Πεντηκοστάριον, σχήματος μεγάλου φ.
478.)

β') » 244 (Μεμβρ. ιγ' αιών. Τριορδιον φ. 131.)
Υθ » 255 (Χαρτ. ιε' αιών. Μηναιον Ίανουαρ. Φεβρ. Μαρτίου φ.

296.)
ό') » 258 (Μεμβρ. ιδ' αιών. Μηναιον Ίανουαρίου φ. 273.)
«0 » 267 (Χαρτ. ιδ' αιών. Μηναιον Σεπτ. Όκτ. Νοεμ. δίστηλον

σ. 544.)
ζ)

05C
O Suppl. (Μεμβρ. ιγ' αιών. Μηναιον Σεπτ. - ις' Φεβρ. φ.

212.)
ζ') » 33 Suppl. (Μεμβρ. ιγ' αιών. Μηναιον Σεπτ,—Ίανουαρίου

φ. 248.)
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202 t Πρ. Λεοντοπόλβως Σωφρονίου Εΰστρατιάδου

η') » 701 Suppl, (Χαρτ. αιών. (1549). Μηναΐον Δεκεμβρίου φ. 448)
θ') » 341 (Μεμβρ. ιδ' αιών. (1325). Μηναΐον Μαρτ. ’Απριλίου φ.

402.)
Ο » 344 (Χαρτ. ιε' αιών. ’Ανθολόγων Μαρτίου-Αύγουστου φ.

233.)
ια') » 345 (Χαρτ. ιε' αιών. Μηναΐον ’Ιουνίου φ. 265.)
ιβ') » 346 (Μεμβρ. ιγ' αιών. Μηναΐον Νοεμβρίου φ. 236.)
ιγ') » 368 (Χαρτ. ιε' αιών. Μηναΐον ’Ιουλίου φ. 401.)
ιδ') » 928 (Μεμβρ. ιγ' αιών. Μηναΐον Σεπτ.-Φεβρουαρ. δίστηλ.

φ. 480.)
ιε') » 1561 (Μεμβρ. ιγ'αιών. Μηναΐον ’Ιανουάριου φ. 116.)
ις') » 1562 (Μεμβρ. ια' αιών. Μηναΐον Φεβρουάριου φ. 145.)
ιζ') » 1564 (Μεμβρ. ια' αίών. Μηναΐον ’Απριλίου φ. 70.)
ιη') » 1566 (Μεμβρ. ιδ' αίών. Μηναΐον Μαΐου, ’Ιουνίου φ. 196.)
ιθ') » 1567 (Μεμβρ. ιδ' αίών. Μηναΐον ’Ιουνίου φ. 75.)

π') » 1569 (Μεμβρ. ιβ' αίών. Μηναΐον ’Ιουνίου φ. 153.)
κα') » 1570 (Μεμβρ. ιβ' αιών. (1127). Μηναΐον Νοεμβρίου φ. 217.)
κβ') » 1571 (Μεμβρ. ιγ' αιών (1253). Μηναΐον Δεκεμ. Ίανουαρ. φ.

266.)
κγ') » 1571 (Μεμβρ. ιγ' αίών. Μηναΐον Δεκεμ.’Ιανουάριου φ. 278.)
κδ') » 1573 (Χαρτ. ιε' αίών. Μηναΐον Μαρτ.-’Απριλίου δίστηλ. φ.

305.)
κε') » 1574 (Χαρτ. ιε' αιών. (1404) Μηναΐον Μαρτ. Άπριλ. Μαΐου

φ. 235.)
κς') » 1575 (Μεμβρ. ιβ' αίών. Μηναΐον Μαρτ.-Αύγουστου φ. 221.)
κζ') .» 1576 (Χαρτ. ιε' αίών. Μηναΐον ’Ιουνίου, ’Ιουλίου δίστηλ. φ.

246.)
κη') » 1580 (Χαρτ. ιε' αίών. Μηναΐον Σεπτ. Όκτ. Νοεμ. δίστηλ.

253.)
κθ') > 1615 (Χαρτ. ιε' αίών. Μηναΐον ’Ιανουάριου φ. 413.)
λ') » 1623 (Μεμβρ. ιδ' αίών. Μηναΐον Δεκεμβρίου φ. 181.)

Β ) Της Μεγίστης Λαύρας (εν ‘Αγίφ ”Ορει)

λα') κώδ. Β2 (Μεμβρ. ιβ' αίών. (’Ακολουθία άγ. Νικολάου) φ. 153.) 
λβ') » Γ27 (Μεμβρ. ια' αίών. Κονδακάριον φ. 108.)
λγ') » Γ28 (Μεμβρ. ια' αίών. Κονδακάριον φ. 250.)1

1 Τά δύο ταϋτα Κονδακάρια της Λαύρας ώς καί τοϋ Βατοπεδίου ύπ’ άριθ.1041 
περιέγραψεν 6 Α. Κεραμεύς έν Byz. Zeitschrifl τ. VI (1847) σ. 375. Εσχάτως
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λδ') » Γ47
λε') » Δ5
λς') » Δ7
λζ') » Δ12
λη') » Δ19
λθ') » Δ24
μ') » Δ25
μα') » Δ27
μβ) » Δ29
μγ') » Δ45
μδ') Δ55

με') » Ε142
μς') » Ε152
μζ') Η94
μη') » Η185

μθ') » Θ32
ν') » Θ43
να') » Θ44
νβ') » Θ64

νγ') » Θ77
νδ') >> I 65

νε') » I 70

νς') » 173
νζ') » Κ13

νη') κώδ. 1041

(Μεμβρ. ιβ' αιών. Πεντηκοστάριον φ. 168.)
(Μεμβρ. ιγ' αιών Μηναϊον Μαΐου, ’Ιουνίου φ. 126.) 
(Μεμβρ. ιγ' αιών. Μηναϊον ’Ιουνίου φ. 137.)
(Μεμβρ. ιγ' αιών. Μηναϊον ’Ιουλίου φ. 85.)
(Μεμβρ. ιβ’ αιών. Μηναϊον Άπριλ. Μαΐου φ. 145.) 
(Μεμβρ. ιβ' αιών. Μηναϊον Δεκεμβρίου φ. 263.)
(Μεμβρ. ιβ' αιών. Μηναϊον Μαρτίου φ. 99.)
(Μεμβρ. ιβ' αιών. Μηναϊον ’Οκτωβρίου δίστηλ. φ. 102.) 
(Μεμβρ. ιγ' αιών. Τριφδιον φ. 167.)
(Μεμβρ. ια' αιών. Μηναϊον Μαρτίου-Αύγουστου φ. 364.) 
(Μεμβρ. ια' αιών. Μηναϊον Σεπτ. Νοεμβρίου δίστηλ. φ. 
221.)
(Χαρτ. ιε'αίών. Μηναϊον Σεπτ.-Όκτωβρίου φ. 333.) 
(Χαρτ. ιζ' αίών. Μηναϊον Σεπτ.-Φεβρουάριου φ. 367.) 
(Χαρτ. ιζ' αίών. Μηναϊον Δεκεμβρίου φ. 231.)
(Χαρτ. ιε' αίών. Μηναϊον Σεπτ. Όκτωβρ. δίστηλ. φ.
201.)
(Χαρτ. ιε' αίών. Άνΰ-ολόγιον τών ιβ' Μηνών φ. 397.) 
(Χαρτ. ιζ' αίών. Μηναϊον. Ίουλ. Αύγ. φ. 315.)
(Χαρτ. ιε' αίών. (1426) Μηναϊον ’Ιουνίου φ. 3<2.) 
(Χαρτ. ις' αίών. Μηναϊον Δεκέμβρ. Φεβρ. δίστηλ. φ. 
330.)
(Χαρτ. ιε' αίών. Μηναϊον ’Οκτωβρίου φ. 380.)
(Χαρτ. ιδ' αίών. (1362). Μηναϊον Σεπτ. Όκτ. Νοεμβρ. 
φ. 399.)
(Χαρτ. ιδ' αίών. (1.363) Μηναϊον Μαρτ. Άπριλ. δίστηλ. 
286.)
(Χαρτ. ιε' αίών: Μηναϊον Ίουλ. Αύγουστου φ. 258.) 
(Χαρτ. ιη' αίών. φ. 197.) Διάφορα' εν φ. 6 περιέχει πλή
ρες τό Κοντάκιον τοϋ Ρωμανού εις την Χριστού Γέν- 
νησιν.

Τ') Μονής Βατοηεδίου

(Μεμβρ. ι' αίών. φ. 284.) Κονδακάριον περιέχον πλεΐ- 
στα Κοντάκια τοϋ Ρωμανού.

δε και ό Elpidio Mioni «Kontakaria del Monte Athos» έν Atti del Reale Institute 
Veneto di scienze, lettere ed antitomo 96. Venezia, Ferrari 1936. ΓΙρβλ. καί Mioni. 
Romano il Melode σ. 53 σημ. ένθα λέγεται δτι περί τών έν λόγω κωδίκων έ'καμεν 
ανακοινώσεις εις τό έν Ρώμη τφ 1936 συγκροτηθέν διεθνές συνέδρων τών Βυξαν- 
τινολόγων.
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Δ') Μονής των Βλατάδων (έν Θεσσαλονίκη)

νθ') κώδ. 41 (Μεμβρ. ιγ' αιών. φ· 200 (έν φ. 186 ό ύμνος τής ’Ακα
θίστου ’Ακολουθίας.)

Καί τοσοϋτοι μέν οί κώδικες τούς οποίους ήδυνήθην νά ερευνήσω 
προς άνακάλυψιν ύμνων τοΰ Ρουμάνου. Τούτους γνωρίσει 6 κατωτέρω 
δημοσιευόμενος κατάλογος, εν φ έτηρήθη ή τάξις τών λειτουργικών τής 
εκκλησίας βιβλίων καί διάταξις. Ούτος άρχόμενος από Σεπτεμβρίου μη- 
νός καί λήγων εις τον Αύ'γουστον, περιλαμβάνει άμα καί τά λοιπά ιερά 
βιβλία, Τριφδιον, Πεντηκοστάριον καί Παρακλητικήν.

Κατάλογος αναλυτικός τών ποιητικών έργων Ρωμανόν τον Μελφδον 

Α) Κοντάκια έν τοϊς Μηναίοις 

Έν Μηνι Σεπτέμβριοι

Trj Α' Συμεών τοΰ Στυλίτου Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς:
«Ταύτη ή φδή τοΰ ελάχιστου Ρωμανού»

ΤΗχος βλ Αύτόμελον.
Τά άνιυ ζητών τοϊς κάτω συναπτόμενος............

Ό οίκος.

α) Τοΰ Συμεόιν τον ά'μεμπτον βίον .... 
β') ’Άνωθεν έ'χων τήν θείαν χάριν .... 
γ') 'Υπό τοΰ πνεύματος τοΰ αγίου .... 
δ') Τον κοσμικόν άπέδυ χιτώνα .... 
ε') Ίίσθετο τούτο εις τών συν τούτω .... 
ζ') 'Ως δέ τήν σάρκα τήν νεκρωθεΐσαν .... 
ς') ΤΗλθε δρομαίως επί τον τόπον .... 
η') Δύο εικόνων μίαν ιστορίαν .... 
θ') ΗΙλθε δακρύων έν τή έρήμφ .... 
ι') Τότε έφάνη μεσονυκτίφ .... 

ια') ’Όρθρον ήγέρθη από τοΰ ύπνου .... 
ιβ') 'Υπό τοΰ πνεύματος έπιγνόντες .... 1

1 "Ιδε έμόν Κατάλογον τών κωδίκων τής Μονής τών Βλατάδων έν Θεσσαλο
νίκη 1918.
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ιγ') Έφη τοιαΰτα τφ δεομένφ . . . . 
ιδ') Λόγους έπαίνων λίαν άκούσας .... 
ιε') “Αμα ηΰλίσθη έν τή έρήμφ .... 
ις') Χάριν μεγάλην καθωπλισμένος .... 
ιζ') ’Ίδον οί έγγιστα καί οί πόρρω .... 
ιη') Στόλον έγείρουσιν ώσπερ στήλην ... 
ιθ') Τότε ήπλοϋτο όλη τή κτίσει ....
κ') “Οτε ουν ήλθεν έκ των περάτων .... 

κα') 'Υπό τοϋ πόθου δ’ άκατασχέτως .... 
πβ') Ρήματα δέ τοιαϋτα βοώσης .... 
κγ') Ώς τοϋ πνεύματος τοϋ αγίου .... 
κδ') Μ ή τις ουν τούτον το θειον ανδρα .... 
κε') "Απαντες ήρχοντο επί τούτον .... 
κς') Νόσον κρυφιον έ'χουσα κόρη .... 
κζ') “Οτε ουν ειδεν ό θηριώδης .... 
κη') Ύπνωσεν ύπνον έν ευφρόσυνη ....

Κώδ. 1041 φ. 1 Βατοπεδίου. Τό κοντάκιον καί ή α' στροφή καί έν 
τοΐς έντύποις Μηναίοις. (Ίδ. καί Ρ i t r a, Analecta Sacra τ. A' σ. 210- 
217 καί Άμφιλοχίου Κονδακάριον σ. 1—4). Τήν γνησιότητα τούτου 
αμφισβητεί ό Πίτρας καί ό Maas.

2) Tfj Β' Μάμαντος μάρτνρος Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς «τοϋ ....

ΤΗχος γ'. Ή Παρθένος σήμερον.
Έν τή ράβδφ, άγιε, τή έκ Θεοϋ σοι δοθείση ....

(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.)

Ό οίκος

α') Τον έν πάση τή γή περιβόητον μάρτυρα .... 
β') Ό προγνώστης Θεός προορών σου τό τέλειον .... 
γ') Ύπό τής τοϋ Θεοϋ χάριτος δυναμοΰμενος ....

(Κώδ. 1 0 4 1 φ. 6α Βατοπεδ, ή α' στροφή καί έν τοΐς έντύποις.)

3) Tfj Γ' Άν&ίμου επισκόπου Νικομήδειας Κοντάκιον, ού ή άκροστ. «έπος
Ρ[ωμανοϋ]»·.

τΗχος δ’, ό υψωθείς έν τφ σταυρφ.

Έν ίερεϋσιν εύσεβώς διαπρέψας 
("Ιδ. Μηναΐον έντυπον.)

'Ο οίκος

α) Ένθείς μοι γνωσιν θεϊκήν ....
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β') Ποιμάνας, ΙΙάτερ, εΰσεβΦς .... 
γ') Σεσοφισμέναις διδαχαις ....

(Κ ώ δ. 10 4 1 φ. 7α Βατοπεδ, ή α' στροφή καί έν τοΐς Μηναίοις.) 
δ') Ρωμαλεότητι φρένων

(I 65 Λαΰρ.)

4) tfj Δ' Βαβνλα επισκόπου Αντιόχειας Κοντάκιον 

1 Ηχος Υτοΰς ασφαλείς.

Τον ευκλεή και ιεράρχην άπαντες....

Ό οίκος

α') ’Όρθρος φαιδρός έδείχθης παμμάκαρ ....
(Κ ώ δ. 1 0 4 1 φ. 6β Βατοπεδ.)

5) Tfj Ε' Ζαχαρίον τον προφήτου Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς: «τοϋ . . . .

ΤΗχος γ'. Ή Παρθένος σήμερον.
'Ο προφήτης σήμερον και ίερεύς τοΰ ΰψίστου ....

(’Ίδε Μηναΐον έντυπον.)

'Ο οίκος

α') Την τοΰ νόμου σιγήν ό ιεράρχης δέδεκται . . . 
β') δ ναφ τοΰ Θεοΰ Ιν παρρησίφ ένδοθεν . . . 
γ') Υιός ώφθης πατρός τοΰ Βαραχίου ένδοξε ....

(Κ ώ δ. 1 0 4 1 φ. 8α Βατοπεδ. Ρ i t r a, Analecta Sacra τ. Α' σ. 532- 
543' ή α' στροφή καί έν τοΐς έντύποις.)

6) Τή 'Η άνάμνησις τοϋ γεγονότος θαύματος έν Χώναις

Κοντάκιον αΰτόμελον, οΰ ή άκροστιχίς:
«Εις τον αρχιστράτηγον». .

1 Ηχος β'. Αΰτόμελον.
’Αρχιστράτηγε Θεοΰ λειτουργέ θείας δόξης ....

(”16. Μηναΐον έκδοσιν.)

'Ο οίκος

α') Έφης, φιλάνθρωπε, έν γραφαΐς σου .... 
β') ’Ίσχυσαν πάλαι οί Νινευ’Τται.... 
γ') Σύ φοβερός ει ό κτίστης τών δ'λων .... 
δ’) Τί προσαγάγει δ χοΰς τφ πλάστη ....
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ε') "Οπλοις στεφόμεθα ευδοκίας ... 
ς') Νίκην πολέμου διά κατάρας .... 
ζ') “Αν οΰν σιγήσω καί μή λαλήσω .... 
η') Ρήματα τότε τώ πολεμάρχη.... 
θ') Χάριν υμών εγώ άπεστάλην .... 
ι') 'Ιεριχώ παρέλαβε πόλιν .... 

ια') Σώζει δε πάλιν Ίσραηλίτας . ... 
ιβ') Τίνι έτέρφ είχε πιστεΰσαι .... 
ιγή Ρήμα θεοΰ διά των αγγέλων .... 
ιδ') “^.σωμεν άσμα τφ πάντων κτίστη .... 
ιε') Τείχος απόρρητον έχοντές σε ... . 
ις') Ή πολυπόθητος καί τιμία .... 
ιζ') Γνώμην προσδέχου ευχαριστίας .... 
ιη') "Οταν είσέλθω έν τφ ναφ σου .... 
ιθ') Νϋν ικετεύω σε, ιεράρχα ....

(Κ ώ δ. 1041 φ. 9α Baton. Γ28 φ. 37β Λαύρας (έν φ μόνον αί οκτώ 
πρώται στροφαί). 2 5 9 φ. 66α Εθνικής Βιβλ. Ιίαρισίων (έν φ αί τρεις 
πρώται στροφαί). Έν τφ Βατοπεδινφ δ οίκος πλήρης, ή α' στροφή 
καί έν τοΐς έντύποις Μηνιαίοις. Αί δύο πρώται στροφαί καί παρά τφ 
Άμφιλοχίφ σ. 64.)

7) Εις την αυτήν εορτήν Κοντάκιον έτερον, 
ου ή άκροστιχίς κατ’ άβ.

*Ηχος β'. Αυτόμελον

’Αρχιστράτηγε Θεοϋ λειτουργέ θείας δόξης ....
(Ώς καί ανωτέρω.)

Ό οίκος προς τό: Τράνωσόν μου την γλώσσαν.

α') “Αναρχε Δέσποτα παντοκράτορ, ό τών θείων άΰλων ....
β') Βλέπων τοΐς ό'μμασι τής ψυχής μου τοϋ άφθάρτου μεγέθους ....
γ') Γνώρισόν μοι, Χριστέ ό Θεός μου, τφ μετρίφ ειρήνην ....
δ') Δώρησαι οΰν φωτός εμπειρίας κάμοί πλήθος τφ τάλφ ....
ε') Εΰδιον πλοΰν παράσχου, σωτήρ μου, πάντων μόνος υπάρχων ....

(Ρ i t r a, Analecta Sacra, τόμ. Α' σ. 538-540. "Οτι καί τό Κοντάκιον 
τοϋτο ανήκει τφ Ρωμανφ ούδεμία αμφιβολία, άμφότερα έ'χουσι κοινόν 
τό Κοντάκιον «’Αρχιστράτηγε Θεοϋ» καί επί τοϋ αύτοϋ μέτρου έπε- 
ξειργασμένα πρός τό : «Τράνωσόν μου τήν γλώσσαν». Ώς άκροστιχίς 
έλήφθη τό άλφάβητον, ώς έν τφ ϋμνφ του ακαθίστου καί έν τφ 
Κοντακίφ τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Παρά τφ' Πίτρα άπαντμ 
έν συνεχείρ καί ή α' στροφή τοϋ προηγουμένου Κοντακίου είς τόν 
αρχιστράτηγον έπιφερομένη μετά τήν ε' στροφήν τοΰ παρόντος, οπερ
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δηλοΐ δτι έν τφ Κορσινιανφ Κώδ. έξ ού παρέλαβε τούτο ό Πίτρα 
είσεχώρησε καί μία στροφή έκ τού πρώτου Κοντακίου, ή α' «έφης 
φιλάνθρωπε έν ΓραφαΙς σου», τού άντιγραφέιος άρκεσθέντος είς όλί- 
γας στροφάς έκ τού ενός καί εις μίαν έκ τού άλλου Κοντακίου, τήν 
πρώτην.)

8) Τή Ζ' Σώζυντος μάρτνρος Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς: «τού ....

ΤΗχος β'. Τούς ασφαλείς.

Τον αληθή καί θεοφόρον μάρτυρα.

Ό οϊκος

α') Τίς έξαρκέσει τούς αγώνας .... 
β') “Οτε ό Κύριος έν τφ ΰπνιρ .... 
γ') Ύπό πολλής δεινής αθεΐας ....

(Κώδ. 1 0 4 1 φ. 12α Βατοπ. Ε 1 5 2 φ. 18β Λαύρας. 2 0 7 σελ. 6ί) 
Έθν. Βιβλ. Παρισίων. Δ 5 5 Λαύρ. τό Κοντ. καί ή α' στροφή.)

9) Τή Η' Τό γενέϋλιον της νπεραγίας Θεοτόκον. Κοντάκιον, ού ή άκρο
στιχίς :

«Ή φδή τού Ρωμανού».

*Ηχος δ'. Αύτόμελον

Ιωακείμ καί ’'Αννα όνειδισμοΰ ατεκνίας ....
(”Ιδ. Μηναΐον έντυπον.)

Ό οίκος

α') Ή προσευχή εμού καί στεναγμός .... 
β') ΤΩ τοκεκέ τής ’Άννης αγαθέ .... 
γ') Δώρα ποτέ προσήγον έν ναφ .... 
δ') ’Ήκουσαν ούν φυλαί τού ’Ισραήλ .... 
ε') Ρεϊθρον ζωής έξέβλυσεν ήμΐν .... 
ς') ’Ώ μυστικών τελουμένων έν γή .. . . 
ζ') Μέγα μοι νύν υπάρχει, αγαθέ .... 
η') ’Άρα ποτέ καί Σάρρα ή πιστή .... 
θ') Νύν Μαριάμ έκλάμπει τοΐς καιροΐς .... 
ι') “Ολος σεπτός ό τόκος σου, σεμνή ....

(Κ ώ δ. 13 φ. 75β Έθν. Βιβλ. Παρισίων. 104 1 φ. 13α Βατοπ. (έξ ού 
έλλείπει ή δ' στροφή). Ρ i t r a, Analecta Sacra τόμ. Α'. σ. 198-201. Αμ- 
φιλοχίου σ. 25 ή α' στροφή καί έν τοϊς έντύποις.)

10) Τή Θ' ’Ιωακείμ και ’Άννης Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς:

• «Ή φδ[ή Ρωμανού]»
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Ήχος β'. Τά άνω ζητών.
Ευφραίνεται νΰν ή ’Άννα τής στειρώσεως ....

(”15. Μηναΐον έντυπον.)

Ό οίκος

α') Ή τών δεσμών τής πριν ατεκνίας ....
β7) Ώ τής άφατου οικονομίας ....
γ7) Δεΰτε προθυμως πάσαι γυναίκες ....

(Κ ώ δ. 1 04 1 φ. 14β Βατοπ. ή α' στροφή έν τοΐς έντύποις.)

11) Τϊ) I'. Κορνοντου επισκόπου Ίκονίου Κοντάκιον
τΗχος γ'. Ή παρθένος σήμερον.

Τής τριάδος ένθεος κήρυξ φανείς άθλοφόρε ....

'Ο οίκος

α') Ώς έκ βρέφους Θεφ τάς ελπίδας τιθέμενος ....
(Κ ώ δ. 1 0 4 1 φ. 16α Βατοπ.)

12) Τή ΙΑ7. Θεοδώρας της εν Αλεξανδρείμ Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς:
«τοϋ ....

ΤΗχος α'. Χορός αγγελικός.
Την νύκτα τών παθών έκφυγοΰσα θεόφρον ....

Ό οίκος

α) Τοΰ ήλιου μέν δύναντος .... 
β7) ’Όργανον άξιον ευράμενος .... 
γ7) Υπογραμμός άναδέδεικται ....

(Κ ώ δ 10 4 1 φ. Ιδβ Βατοπ. ή α' στροφή καί έν τοΐς έντύποις.)

13) Τή ΙΒ'. Αυτονόμου μάρτυρος Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς «τοϋ . .

νΗχος πλ. δ'. 'Ως άπαρχάς.
Ώς ιεράρχην όσιον καί αθλητήν πιστότατον ....

Ό οίκος

α7) Τρίβον ίερωσΰνης διήνυσας .... 
β7) “Οτε τών ασεβών τά προστάγματα .. 
γ7) 'Υπό τής παρουσίας τοϋ μάρτυρος . ..

(Κ ώ δ. 2 6 7 σ. 89 Έθν. Βιβλ. Παρισίων. 10 4 1 φ. 16β Βατοπ. Δ 5 5 
Λαύρας (τό Κοντ. καί ή α' στροφή).)

14) Τή ΙΓ7. Τά εγκαίνια της άγιας τον Χρίστον Άναστάαεως Κοντάκιον

14ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΙΕ
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*Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον.
Ουρανός πολόφο^τος ή εκκλησία ....

(’Ίδ. ΜηναΧον έτυπον.)

Ό οίκος

α) Έπιδημήσαντος ήμίν τοϋ λόγου κατά σάρκα .... 
β') "Ανωθεν μέν ό Σολομών δεξάμενος τό πλήθος .... 
δ') Ή δύναμις ή τοϋ Θεοϋ σοφία τε και λόγος ....

(Κ ώ δ. 1 0 4 1 φ. 17α Βατοπ. ή α' στροφή καί έν τοΐς έντΰποις.)

15) Τή ΙΔ'. Ή νψωσις τον τιμίον σταυρόν Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: 
«'Ο ύμνος εις τήν ΰψοισιν»

Ήχος δ'. Αϋτόμελον 
Ό υψωθείς εν τω σταυρφ εκουσίους ....

(”Ιδ. ΜηναΧον έντυπον.)

Ό οίκος

α') Ό μετά τρίτον ουρανόν αρθείς έν παραδείσφ .... 
β') 'Υψοΰτε Κύριον φησίν ό ψάλλων έν προφήταις.... 
γ') Μεγάλα ξένα καί φρικτά έν τφ τοϋ Χριστοϋ πάθει . . . 
δ') Νύκτα έώρα ό ληστής έν ωρμ μεσημβρίας .... 
ε') Ό τφ σταυρφ ανυψωθείς Θεός ημών καί ρυστης .... 
ς') Σταυρός έκάθηρε τήν γην τής των θυσιών κνίσσης .... 
ζ') Έπί τφ ξόλφ τοϋ σταυροΰ ό θάνατος προσκόψας .... 
η') “Ινα δέ παΰσωσιν ημών τό σέβας ως έδόκουν .... 
θ') Σϋμβολον τοΰτο φοβερόν μεγάλου θεοϋ βλέπων .... 
ι') Ταΰτα οϋ λόγοις προς αυτόν φθεγξάμενος ό λόγος .... 

ια') Ή δέ μεγάλη βασιλίς καί μήτηρ τοϋ μεγάλου .... 
ιβ') Νενικημένη δέ αυτή τφ πόθψ καί αίτοΰση .... 
ιγ') 'Υπέρ κοινής χριστιανών συστάσεως μοχθοϋσα .... 
ιδ') Ψιλόν δέ δμως οϋδέν νϋν υπήρχε διακρΐναι .... 
ιε') Ώς οϋν προσήνεγκαν αυτούς εσχάτως άσθενοΰντι .... 
ις') Συνευφραινέσθωσαν ήμίν έν τή εορτή ταότη .... 
ιζ') 'Ιερεμίας ό αεί οξύς τήν παρρησίαν .... 
ιη') Νέοι Άζώτιοι ημάς έκυκλωσαν καί ήραν ....

(Κ ώ δ. 1 0 4 1 φ. 17β Βα οπ. Γ 28 φ. 1 Λαύρας (ούτος ακέφαλος ών 
άρχεται από τής ιβης στροφής) Ρ ί t r a, Analecta Sacra, τόμ. Α'. σ. 
507—514.)

16) Τή 1 ζ'. Ευφημίας μεγαλομάρτνρος Κοντάκιον,οϋ ή άκροστιχίς: «τοϋ...
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τΗχος δ'. Ό υψωθείς.
Έν τή άθλήσει σου καλώς ήγωνίσω ....

(”Ιδ. Μηναΐον έντυπον.)

'Ο οϊκος

α) Τής πανευφήμου ό ναός παράδεισος έδείχθη .... 
β') Οί μετασχόντες των πολλών θαυμάτων και μεγάλων .... 
γ') Ύπό τής άγαν τοΰ έχθροΰ μανίας έκτραπέντες....

(Κώδ. 1041 φ. 22α Βατοπ. Γ 2 8 q. 3β Λαύρας^ ή α' στροφή καί έν 
τφ Μηναίω τφ έντύπω.)

17) Τή Κ'. Ενοτα'&ίου μεγαλομάρτυρος Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς:
«"Ύμνος [Ρωμανού1]»

*Ηχος β\ Τά άνο) ζητών.
Τά πάθη Χρίστου σαφώς μιμησάμενος..........

(”Ιδ. Μηναΐον έντυπον.)

Ό οϊκος

α) "Υμνον μοι δώρησαι δ Θεός μου .... 
β') Μέγας έν δόξη όντως υπάρχει .... 
γ') Νΰν έκ Θεοΰ ζωγρεΐται δ νέος .... 
δ") "Ορια φθάσας τής άοικήτου .... 
ε') Σκιάν θεότητος άτενίσας ....

(Κώδ. 1041 φ. 23α Βατοπ. Γ 28 φ. 4β Λαύρας 15 80 φ. 57α Έβ-ν. 
Βιβλ. Παρισίων. έν τφ Βατοπ. κώδ. αί πέντε στροφαί’ έν τφ Λαυριω- 
τικφ αί τέσσαρες πρώται καί έν τφ παρισινφ μόνον ή β' στροφή’ ή 
α' καί έν ιοΐς έντΰποις.)

18) Τή ΚΒλ Κοδράτον τον 5Αποστόλου Κοντάκιον.
'Ηχος δ'. 'Ως άπαρχάς τής φΰσεως.

'Ως ιεράρχην τίμιον καί αθλητήν στερρότατον ....

Ό οίκος

α') Τον σοφόν ιεράρχην τιμήσωμεν ....
(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.)

19) Τή ΚΓ'. jΕις την ονλληψιν τοΰ Προδρόμου Κοντάκιον, ου ή άκροστι
χίς: «τοΰ .... *

τΗχος α'. Χορός αγγελικός.
Ευφραίνεται λαμπρώς Ζαχαρίας δ μέγας ....

("Ιδ. έ'ντυπα.)
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Ό οίκος

α) Τό ιερόν ευαγγελίου άναπτΰξωμεν ....
β') Ό καταστράπτων αρχάγγελος εις ουράνια ....
γ') ‘Υπό έκπλήξεο:>ς ΐστατο τφ θαΰματι ....

(Κ ώ δ. 1 0 4 1 φ. 24α Βατοπ. Γ. 2 8 φ. 6α Λαύρας. Ρ i t r a, Anale
cta Sacra τόμ. A', o. 544—545. ή α' στροφή καί έν τοΐς έντύποις.)

20) 'Έτερον Κοντάκιον εις την αυτήν εορτήν, ού ή άκροστιχίς: «τοΰ . . .
Αΰτόμελον.

’ Αστέρα τοΰ ήλίου προλάμποντα ή στείρα έν κοιλίρ προφέρουσα.........

Ό οίκος

α) Τήν Ζαχαρίου φωνήν ή τοΰ αγγέλου μορφή ... 
β') Ό δε πρεσβύτης ίδών τήν τοΰ αγγέλου μορφήν .... 
γ ) 'Υδρορροοΰσαν μαθών τήν πέτραν τήν στερεάν ....

(Ρ i t r a, Analecta Sacra τ. A', a. 545—546.)

21) Τή ΚΔ'. Θέκλης μεγαλομάρτνρος Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς: «εις τ ..

'Ήχος πλ. δ'. 'Ως άπαρχάς τής φΰσεως.

'Ως απαρχή ύπάρχουσα μαρτύρων, Θέκλα ένδοξε ....

Ό οίκος

α') Εορτής σεβασμίας ή έλλαμψις .... 
β') ’Ιδού δή των αγγέλων τα τάγματα .... 
γ') Σέ παρθένε ύμνεΐν ού παυόμεθα .... 
δ') Τής παρθενίας τφ κάλλει έξέλαμψας ....

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 6β Λαύρας. 3 3 Suppl. φ. 14β Έθν. Βιβλ Παρισίων 
(έν φ τό Κοντάκιον μόνον καί ή α' στροφή). Ρ i t r a, Analecta Sa
cra, τ. Α' σ. 395 (ένθα αί τρεις πρώται στροφαί) ή α' καί δ’ σιροφή 
ώς Κοντάκιον καί έν τοΐς έντύποις.)

22) Τή ΚΕΑ Ευφροσύνης της όσιας Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς:
«’Έπο[ς . . . ]

’Ήχος β'. Τα άνα> ζητών.®

Τήν άνω ζωήν ποθούσα επιτεύξασθαι ....
("Iδ. Μηναΐον έντυπον.)
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ι

Ό οίκος

α') Έν ευφρόσυνη και θυμηδίφ .... 
β') Πόθεν όρμάται αΰτη ή κόρη .... 
γ') "Ολη ή δέησις των γονέων ....

(Κ ώ δ. Γ 2 8 ψ. 8α Λαύρας, ή α' στρ. καί έν τοΐς έντύποις.)

23) Τη ΚΤ'. Ή μετάσχαοις Ίωάννον τον θεολόγον Κοντάκιον, ού ή άκρο-
στιχίς :

«"Υμνος ε[ί]ς [Ίω|άν[νην]» ....

1Ήχος β'. Αΰτόμελον 

Τά μεγαλεία σου Παρθένε ....
(”Ιδ. Μηναΐον έντυπον.)

*0 οίκος

α') "Υψη ουράνια έκμανθάνειν .... 
β') Μέγας υπάρχων ιερογράφος .... 
γ') Νους ακατάληπτος ώς υπάρχων .... 
δ') "Οτε οΰν ήλθες προς μαθητείαν .... 
ε') Συν ’Ιωάννη Πέτρος άνίει.... 
ς') ’Έχοντες σύντομον τό οικτείραι .... 
ζ') Σύνοικον έχων την παρθενίαν .... 
η') ’Άγαν πόθων, σοφέ ’Ιωάννη .... 
θ') Νοΰν καί ψυχήν σε καθηγνισμένον ....

(Κ ώ δ. 1 Ο 41 φ. 26α Βατοπ. (έν φ αΐ έ'ξ πρώται στροφαί). Γ. 2 8 
φ. 8α Λαύρας (έξ οΰ έλλείπουσιν ή γ' δ' ε' καί ς' στροφ.) ή α' στρο
φή καί έν τοΐς έντύποις Μηναίοις.)

24) Τη ΚΖλ Καλλίοτράτον και των συν αντφ Κοντάκιον.

r Ηχος δ'. Ό Ύψο^θείς.

Κολαστηρίων καί ποινών προκειμένων ....

Ό οίκος

α') Τών άθλοφόρων ό ναός παράδεισος εδείχθη ....
(Κ ώ δ. 1 5 8 Ο φ. 76α Έθν. Βιβλ. Παρισίων.)

25) Τη ΚΗ'· Χαρίτιυνος δμολογητον Κοντάκιον.

’ Ηχος δ .'Ο υψωθείς.
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Των επιγείων και φθαρτών τήν άπόλαυσιν ....

Ό οίκος

α') ’Επέστη σήμερον ήμΐν σωτήριος ήμερα ....
(Κ ω δ. 2 6 7 σ. 171 Έθν. Βιβλ. ΙΙαρισίων : Η 1 8 5 φ. 158α Λαύρας.)

26) Tfj Λ'. Γρηγορίον της μεγάλης Αρμενίας Κοντάκιον.

ΤΗχος δ'. Έπεφάνης σήμερον 
Πάντα πόνον σήμερον ή εκκλησία . . .

Ό οίκος

α') Ρώμην μοι δίδου, άθλητά, υμνήσαι κατ’ αξίαν ....
(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 11β Λαύρας 2 6 7 σ. 178 ΈΟν. Βιβλ. Παρισίων.)

Έν Μηνι Όκτωβρίω

27) Τή Β' Κυπριανόν κάϊ Ίουστίνης Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς: «τοΰ...

*Ηχος α' χορός αγγελικός.

Έκ τέχνης μαγικής έπιστρέψας, θεόφρον . . .

Ό οίκος

α') Των ιαμάτων σου, άγιε, τά χαρίσματα . . .
β') Ό μη βουλόμενος Κύριος καθώς γέγραπται ...
γ') 'Υπό παθών πριν κρατούμενος, πολυθαΰμαστε . . .

(Κώδ. 1 3 φ. 99α ΈΟν. Βιβλ. Παρισίων. 2 6 7 σ. 191 τής αυτής Βιβλ. 
32 S u p p 1. φ. 32 τής αυτής Βιβλ. Η 1 8 5 φ. 179β Λαύρας Δ 2 7 
Λαύρας Ε 14 2 Λαύρας (εις πούντας τούτους τούς Κώδ. μόνον τό 
Κοντάκιον καί ή α' στροφή). Γ 28 φ. 14α Λαύρας (καί αί τρεις 
στροφαί.)

28) Τή Δ' Δομνίνης άγιας Κοντάκιον.

’’Ηχος β'. Τά άνω ζητών.
\

Ποθούσα Χριστόν Παρθενομάρτυς ένδοξε . . .

Ό οίκος

α') Δρόμον καλόν επόθησας τρέχειν . . . 

(Κώδ. 2 6 7 σ. 200 Έθν. Βιβλ. Παρισίων.)
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29) 'Γή ζ1'. Θωμά τον ’Αποστόλου Κοντάκιον.

Ήχος δ'. Έπεφάνης σήμερον.

Ό τής θείας χάριτος Ξεπληρωμένος . . .
(”Ιδ. Μηναΐον έντυπον.)

Ό οϊκος

a") Τον τοΰ Κυρίου μαθητήν και μέγαν μυστολέκτην . ..
β') Ό άπιστοϋντι τώ Θωμά ποτέ καθυποδείξας . . .
γ') Δεΰρο ψηλάφησον Θωμά την άχραντον πλευράν μου . . .

(Κώδ. 104 1 φ 3.α Βατοπ. Γ 2 8 φ. 17α Λαύρας Θ 7 7 φ. 57 β Λαύ
ρας. Ε 15 2 φ. 73α Λαύρας. Η 1 8 6 Λαύρας- ή α'. στροφή καί έν τοΐς 
έντύποις.)

30) Τή Ζ'. Σέργιου και Βάκχον Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς: «Έπο[ς] ...

Ήχος β'. Τά άνω ζητών.

Τον νοϋν προς εχθρούς άνδρείως παρατάξαντες . . .
(”Ιδ. Μηναΐον έντυπον.)

Ό οίκος

α) Έν ουρανοΐς, Χριστέ, κατοικοϋντες . .. 
β') Περιφανεία βίου καί πλούτου . . . 
γ') "Οτε οΰν έ'γνωσαν οί κακούργοι . . .

(Κώδ. Γ 28 φ. 17β Λαύρας. 104 1 φ. 31β Βατοπ. ή α'. στροφή καί 
έν τοΐς έντύποις.)

31) Τή Η'. Πελαγίας τής όσιας, Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς:
Τοΰ [ταπεινο]ΰ [Ρω]μ[ανοϋ] . . .

Ήχος β'· Τά άνω ζητών.

Το σώμα τό σόν νηστείαις κατατήξασα . . .
(”Ιδ. Μηναΐον έντυπον.)

Ό οίκος
α) Τή άμαρτίςι νενεκρωμένος . . 
β') "Οσοι έν βίιρ έν άμαρτίαις . . . 
γ') Ύπό τής θείας εύσπλαγχνίας . .. 
δ') Ύπό τήν δύσιν τήν τού ήλιου . . . 
ε') Μόνον ως ήκουσε τής δσίας .. .

(Κώδ, 1 3 φ. 104α Έθν. Βιβλ. Παρισίων (έν φ ή α'. μόνον στροφή.)
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158 0 φ. 105α τής αυτής Βιβλ. (έν φ ή α'. μόνον στροφή). Γ28 φ. 
18β Λαύρας (έν φ ή α'. καί γ'. στροφή). 104 1 φ. 32α Βατοπ. (έν ψ 
ή α'. καί γ'. στροφή). Ή β'. στροφή καί έν τοίς έντύποις Μηναίοις. 
Δ 55 Λαύρας (ή α'. στροφή) )

32) Τή I'. Ευλαμπίου καί Ενλαμπίας Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς:
«Ταπ[εινοϋ] . . .

'Ήχος γ'. Ή Παρθένος σήμερον.

Τους γενναίους μάρτυρας καί αδελφούς κατά σάρκα . . .
(”Ιδ. Μηναΐον έντυπον.)

Ό οίκος

α') Την δυάδα πιστοί των άθλοφόρων σήμερον . . . 
β ) ’Απώλειας βυθφ "Ελληνες κυλινδουμενοι . . . 
γ') Πόθφ θείφ τρωθείς στερρώς επί τοϋ βήματος...

(Κώδ. 1041 φ. 33α Βατοπ. Γ28 φ. 19α Λαύρας. Ή α'. στροφή καί 
έν τοΐς έντύποις Μηναίοις.)

33) Τή ΙΑ". Φιλίππου τον Αποστόλου Κοντάκιον.

Ήχος δ'. Ό υψωθείς.

'Ο των εθνών σαγηνευτής ΰπερθαύμαστος . . .

Ό οίκος

'Ως ουρανός δόξαν Θεοΰ αύτόπτα διηγήσω . ..
(Κώδιξ Θ 7 7 φ. 112α Λαύρας. Ε. 1 4 2 Λαύρας.)

34) Τή ΙΒλ Πρόβον, Ταράχον καί ’Ανδρονίκου Κοντάκιον, οΰ ή άκροσ
«τοΰ . .

ΤΗχος β'. Τα άνω ζητών.

Τριάδος ήμΐν την δόξαν έμφανίσαντες . . .

Ό οίκος

α) Τοϋ Ίησοϋ τά πάθη γενναίως . . 
β') Οί απλανείς αστέρες Κυρίου . . . 
γ') 'Υπέρ ήμοίν Χριστόν τον παθόντα . . .

(Κώδ. 10 4 1 φ. 33β Βατοπ. Γ 2 8 φ. 20β Λαύρας (έν φ ή α'. καί β 
μόνον στροφή). Ή α'. καί έν τοϊς έντύποις.)
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35) Τή ΙΓ'. Καρπόν και Παπΰλου Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς:
«ή φδ[ή] . . .

τΗχος δ'. Ό υψωθείς έν τφ σταυρφ . . .

Ώς θησαυρόν πολυτελή ό Δεσπότης . . .

(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.)

Ό οίκος

α') Ή προαιώνιος Θεοΰ σοφία τε καί Λόγος . . . 
β') Ώς ρόδα μέσον άκανθων φυέντες άθλοφόροι . . . 
γ') Δυναμωθέντες έκ Θεοΰ τα θράση των τυράννων . .

(Κώδ. Γ 28 φ. 20β Λαύρας. 104 1 φ. 34α Βατοπ. Ή α'. στροφή καί 
έν τοΐς έντύποις Μηνιαίοις.)

36) Τή ΙΔ'. Ναζαρίον, Γερβασίον, Προτασίον και Κελαίον Κοντάκιον, ου
ή άκροστιχίς: «ϊοϋ ....

ΤΗχος α'. Χορός αγγελικός.

Μαρτύρων τοΰ Χρίστου την τετράριθμον δόξαν . . .
(”Ιδ. Μηναΐον έντυπον.)

"Ο οίκος

α') Των άθλοφόρων την άθλησιν τα παλαίσματα . . . 
β') "Οτε εις πάντα τά πέρατα τό αθέμιτον . . . 
γ') Υιός υπήρξε Ναζάριος ευγενέστατος . . .

(Κώδ. Γ 28 χ. 22α Λαύρας. 1041 φ. 34α Βατοπ. ή α'. στροφή καί 
έν τοΐς έντύποις.)

37) Τή ΙΕ'. Λουκιανόν μάρτυρος Κοντάκιον.

ΤΗχος β'. Τά άνω ζητών.

Θαυμάτων πολλών δεξάμενος ενέργειαν . . .

Ό οίκος

α) Πόθεν άπάρξομαι τούς επαίνους έξυφάναι ό τάλας . . .
(Κώδ. 26 7 σελ. 263 Έθν. Βιβλ. Παρισίων.)

38) Τή Ιζ'. Λογγίνου τον έκατοντάρχον Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς: 
«τοΰ . . .

Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον.
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Εύφροσΰνως γέγηθεν ή εκκλησία . . .

(”Ιδ. Μηναΐον έντυπον.)

U οίκος

α1) Τον ουρανόν σκότφ πολλψ, την γην τε σειομένην . . . 
β') Ό υπηρέτης τοϋ Θεοΰ και φΰλαξ των δογμάταιν . . . 
γ') Υιός υπάρχει τοϋ Θεοΰ, άμήτωρ μέν τό πρώτον . . ·

(Ιίώδ. 1041 φ. 35β Βατοπ. Γ 28 Λαύρας (έν φ ή α' μόνον στροφή, 
ήτις εΰρηται καί έν τοΐς έντύποις.)

39) Τή Κ'. ’Αρτεμίου μεγαλομάρτυρος Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς:
«τοϋ .. .

ΤΙίχος β'. Τούς ασφαλείς.

Τον ευσεβή καί στεφηφόρον μάρτυρα . . .
(”Ιδ. Μηναΐον έντυπον.)

Ό οίκος.

α) Τί τούς άγώνάς σου έξαρκέσει .... 
β') “Οτε ό θήρ ό πλάνος επέστη .... 
γ') 'Υπό πολλής δεινής μέν μανίας ....

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 24β Λαύρας. 10 4 1 φ. 36β Βατοπ. ή α' στροφή καί έν 
τοΐς έντύποις.)

40) Τή ΚΑ\ Ίλαρίωνος τοϋ μεγάλου Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς:
«Έπο[ς] ....

ΤΗχος γ'. Ή Παρθένος σήμερον 
Ώς φωστήρα άδυτον τοϋ νοητού σε ήλιου ....

(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.)

Ό οίκος

α) Έρασθείς τοϋ Χριστού τά θεία παραγγέλματα .. 
β') Ποιος νούς γηγενών κατ’ αξίαν ίσχύσειεν .... 
γ') Όφθαλμοΐς ψυχικοΐς κατανοήσας, δσιε ....

(Κ ώ δ. Γ 28 φ. 25α Λαύρας 1041 φ. 37α Βατοπ. Ή α' στροφή καί 
έν τοΐς έντύποις.)

41) Τή ΚΒλ Άβερκίου επισκόπου 'Ιεραπόλεως Κοντάκιον.

ΤΗχος, πλ, δ'. 'Ως άπαρχάς τής φύσεως.

ί Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου
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Ώς ιερέα μέγιστον καί αποστόλων σύσκηνον ....
(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.)

Ό οΐκος προς τό : Αυτός μόνος υπάρχεις.

α) Την τοϋ κόσμου παντός ματαιότητα .... 
β') ‘Ως πολύς σου δ πλούτος τής χάριτος.... 
γ') Θεοφόρων πατέριον τά δόγματα ....

(Κ ώ δ. 1 0 4 1 φ. 38α Βατοπ. Γ 28 φ. 24α Λαύρας έν φ μό·. ον ή β' 
καί γ'. στροφή). Δ 2 7 (έν φ ή α' στροφή) Λαύρας, 2 6 7 σ. 309 Έθν. 
Βιβλ. Παρισίων (έν φ ή α' στροφή). Θ 7 7 φ. 256β Λαύρας (έν φ ή α' 
στροφή 1 3 φ. 114β Έ9ν. Βιβλ. Παρισίων (έν φ ή α' στροφή). Ή β'. 
καί έν τοίς έντύποις.)

42) Τή ΚΓ'. 3Ιακώβου τον άδελφο-ΰέον Κοντάκιον.

Ώς μαθητήν λαμπρότατον καί ιεράρχην δίκαιον ....

Ό οΐκος

α') Ό υιός τοϋ ,Θεοϋ συναΐδιος ....
(Κ ώ δ. 1 5 8 0 φ. 142α Έθν. Βιβλ. Παρισίων, Ε 152 φ. 95β Λαύρας 
10 4 1 φ. 38β Βατοπ.)

43) Τή ΚΔλ Άρέ'&α και των συν αντφ Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς:
«τοϋ ...

’Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον.
Πολιάν κτησάμενος .. .

‘Ο οΐκος

α') Την παρρησίαν των σεπτών καί θείων άθλοφόρων . . .
β') Όρμήσας οΰν ό δυσσεβής καί άθεος τή πόλει . . .
γ') Ύπό τοϋ πλήθους των στερρών καί θείων άθλοφόρων...

(Κ ώ δ. 10 41 φ. 89α Βατοπ.)

44) Τή ΚΕ'. Μαρκιανοϋ καί Μαρτυρίου Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: 
«φδή...

ΤΗχος δ'. ‘Ο υψωθείς.
Άγωνισάμενοι καλώς άπό βρέφους . . .

("Ιδ. Μηναΐον έντυπον.)

Ό οΐκος

α') Ώς ΰπηρέται ευσεβείς Θεοΰ τοϋ φιλάνθρωπου . , .
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β') Διαδραμόντες άκλινώς ύγράν τε και τήν γαΐαν . . . 
γ') Ή γέννησις θεοπρεπής ή αύ'ξησις αγία . .

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 28α Λαύρας. 10 4 1 φ. 40α Βατοπ. (έν ψ ή α' καί β' 
στροφή). 2 6 7 σ. 333 Έθν. Βιβλ. Παρισίων (έν φ ή β' στροφή)· ή 
α' καί έν τοΐς έντύποις Μηναίοις.)

45) Tfj ΚΤλ Δημητρίον μεγαλομάρτνρος Κοντάκιον.
(Τέσσαρας στροφάς τούτου έξέδοτο ό Maas έν Byz Zeit. 1906 σ. 20’ 
τό πλήρες εΰρηται εις τόν Πατμιακόν κώδ. 212 φ. 17—19.)

46) Tfj ΚΖ'. Νέατορος μάρτνρος Κοντάκιον
Τ Ηχος β'. Τά άνω ζητών.

Άθλήσας καλώς αθάνατον τήν εύκλειαν . . .

Ό οίκος

α') Ρώμη Θεοΰ άθλήσας νικηφόρος έδείχθης . . .
(”Ιδ. Μηναϊον έντυπον.)

47) Τή ΚΘ'. Άβραμίον τον όσιον Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς: «τοϋ . . ..

’Ηχος γ', Ή παρθένος σήμερον.
Έν σαρκί ως άγγελος . . .

(”Ιδ. Μηναϊον έντυπον.)

Ό οίκος

α') Τά φθαρτά παριδών τήν αφθαρσίαν εϊληφας . . . 
β') Ό σοφός ασκητής χρόνον έπτακαιδέκατον . . . 
γ') Ύπό τής τοΰ Θεού χάριτος καί έλλάμψεως . . .

(Κώδ. 1 0 4 1 φ. 41 β Βατοπ. ή α' στροφή καί έν τοΐς έντύποις.)

48) Λ'. Ζηνόβιόν και Ζηνοβίας Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς:

«Ταπ[εινοϋ Ροΐμανοΰ . . . ]

*Ηχος πλ. ό'. 'Ως άπαρχάς.
Τούς αλήθειας μάρτυρας καί εύσεβείας κήρυκας . . .

'Ο οίκος

α') Τόν γενναϊον καί μέγαν Ζηνόβιον . . 
β') ’Από βρέφους Θεφ καθιέρωσαι . . . 
γ') Παραδόξως ως ήκουον άπαντες . . .

(Κώδ. 1 0 4 1 φ 42α Βατοπ. ή α' στροφή καί έν τοΐς έντύποις.)
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Έν Μηνι Νοεμβρίφ

49) Τή Α'. Κοσμά και Δαμιανού των ’Ανάργυρων Κοντάκιον, ού ή
άκροστιχίς:

«Ποίημα Ρωμανού»
1Ηχος β'. Αύτόμελον.

Οί τήν χάριν λα(3όντες των ιαμάτων.
(”Ιδ. ΜηναΤον έντυπον.)

Ό οίκος' προς τό : Τράνωσόν μου.

α') Πάσης συνέσεως και σοφίας . . . 
β') "Ολης φωστήρες τής οικουμένης . . . 
γ') "Ιλεως πάσι φιλανθρωπία . . . 
δ') "Ηπλωται γάρ εις πάντα τά έθνη . .. 
ε') Μέγας ό Κύριος δ φωτίζων . . . 
ς') Άξιοι ά'γιοι τοΰ νυμψώνος . . . 
ζ') Ρήματα θεία και πάσαν γνώσιν . . . 
η') "Ω τής άςιάτου φιλανθρωπίας . . . 
θ') Μέγα έξαίσιον ήν τό θαΰμα . . . 
ι') "Απασαν έννοιαν υπερβαίνει . . . 
ια') Νΰν μέγα έργον τό τοΰ γυναίου .. . 
ιβ')"Ολως ουκ έλαθε τούς αγίους . . . 
ιγ') "Υμνον ούν πάντες προσφέρομέν σοι . . .

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 31β Λαύρας (έν φ αί πέντε πρώται στροφαί). 1041. 
φ. 43α Βατοπ. (έν φ ή α', β', γ' καί ε' στροφή) Ρ i t r a, Analecta Sa
cra, τ. Α' σ. 218—222 (ένθα πλήρης ό ύμνος.) Ή α' στροφή καί έν τοΐς 
έντύποις.)

50) "Ετερον Κοντάκιον εις τούς ’ Αναργύρους, ού ή άκροστιχίς: «τοΰ ....

Ήχος πλ. ό'. ως άπαρχάς.

'Ως τοΰ Χριστού θεράποντες τήν δωρεάν έλάβετε . .

Ό οίκος

α') Τον ναόν τον άγιον προφθάσαντες.... 
β') 'Ο ποιμήν των προβάτων ό εύσπλαγχνος . . . 
γ') Υιοί οί Ανάργυροι γεγόνασιν ....

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 3,ίβ Λαύρας. Δύο έτέρας στροφάς έδημοσίευσεν ό 
Maas έν Byz. Zeit. 1906 σ. 34 τό πλήρες εύρηται έν τφ Πατμιακφ κώδ. 
212 φ. 21—24.)
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51) Tfj Β". Άκινδύνον και των ονν αντφ Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς:
«Τοΰ [τάλα έπος)» 

τΗχος α'. Χορός αγγελικός.
’Αστέρες απλανείς τοΰ ήλιου τής δόξης ....

Ό οΐκος

α) Τον εν πελάγει τοΰ βίου χειμαζόμενον . . .
β') ’Όμμασι θείοις προβλέποντες . . .
γ') 'Υπό τής άνωθεν χάριτος δυναμοΰμενοι . . .

(Κ ώ δ. Γ 28 φ. 3ΐα Λαύρας (έν φ προτάσσεται τοΰ Κοντακίου ή 
άκροσπχίς : τοΰ τάλα έπος' άλλ’ εΰρηνται μόνον αί ανωτέρω τρεις 
στροφαί). 10 4 1 φ. 44α Βατοπ. (έν φ ή α' και γ' στροφή). 2 6 7 σ. 379 
Έθν. Βιβλ. Παρισίων (έν φ τό Κοντάκιον καί ή α' στροφή.)

52) Τή Γ'. Άκεψιμα, Ίωοηφ και Άετ&αλά Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς:
«Το[ΰ Ρωμα]ν[οΰ . . . ]

* Ηχος β'. Τα άνω ζητών.

Τά θεία σοφέ σεπτώς έμυσταγώγησας . . .
(’Ίδ. Μηναϊον έντυπον.)

Ό οϊκος

α) Τίς τών πιστών δυνήσεται δλως . . . 
β') Οΰτος ό μάρτυς και ιεράρχης . . . 
γ') Νίκην έδέξατο ούρανόθεν . . .

(Κώδ. Γ 2 8 φ. 35α Λαύρας. 15 7 0 φ. 9α Έθν. Βιβλ. Παρισίων (έν 
φ τό Κοντάκιον καί ή αλ τοΰ Οίκου στροφή). Τό πλήρες Κοντάκιον 
έξεδόΟη υπό τοΰ Maas έν Byz. Zeit. 1906 σ, 36—41.)

53) 'Έτερον Κοντάκιον εις τούς αυτούς, ού ή άκροστιχίς: «τοΰ . . .

5Ηχος α. Χορός αγγελικός.

Φωτί τώ νοητφ τάς ψυχάς ελλαμφθέντες . . .

Ό οϊκος

α') Τήν χερσιοθεΐσαν καρδίαν μου πολλοΐς πταίσμασιν .. .
βή “Ολος υπάρχων, μακάριε, εκ νεότητος . . .
γ') “Υλην φθαρτήν βδελυξάμενος, παμμακάριστε . . .

(Κώδ. 104 1 φ. 45α Βατοπ. 2 5 9 φ. 21 β ΈΟν. Βιβλ. Παρισίων (έν φ 
μόνον τό Κοντάκιον). Ή α’. στρ. καί έν τοϊς έντύποις.)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:39:02 EEST - 3.236.241.27



Ρωμανός ό Μελωδός. 223

54:) Tfj Τ'. Παύλον τον όμολογητοϋ Κοντάκιον, ου η ακροστιχις: 
«Ό αΐ[νος Ρωμανού].

r Ηχος β'. Τά άνω ζητών.

Άστράψας έν γη ώς άστρον οΰρανόφωτον . . .

Ό οΐκος

α) 'Ομολογίας στϋλος υπάρχεις . . .
β') ’Άνωθεν εσχες, ΙΙαϋλε, την κλήσιν . . .
γ') 'Ιερωσυνης το θειον χρίσμα . . .

(Κ ώ δ. Γ28 φ. 36α Λαύρας. 1041 tp 45β Βατοπ. 364 φ. 43α Έθν. 
Βιβλ. Παρισίων (έν φ τό Κοντάκιον καί ή β'. στροφή). Ή α'. στροφή 
καί έν τοίς έντύποις.)

55) Τη Η'. ή Σνναξις των αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ Κοντά
κιον εις τον Μιχαήλ.

r Ηχος πλ. β’. Την υπέρ ημών πληρώσας.
Ό έν ουρανοΐς προβλέπων Θεοΰ την δόξαν . . .

Ό οΐκος

α) Ακατάληπτος ουσα τριάς ή θεία . . . 
α') Ρώμη ουρανόν θείςι καί γην δ κτίσας ...

(Pitra, Analecta Sacra τ. Α'. σ. 540—541.)

56) 'Έτερον Κοντάκιον εις Μιχαήλ καί Γαβριήλ.

τΗχος γ . Έπεφάνης σήμερον.
Τών αγγέλων έξαρχοι καί στρατηγέται.. .

Ό οΐκος

α) Τφ επί θρόνου Χερουβίμ εν δόξη όχουμένφ . . 
β') “Οταν έξ ίίψους ή φοινή τής σάλπιγγος ήχήση . . .

(t'itra, Analecta Sacra τ. Α' σ. 541—542.)

57) Τή Θ'. Ματρώνης τής όσιας Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς:
«Ρω[μανοΰ ή φδή]».

ΤΗχος β'. Οι την χάριν λαβόντες.
Διά πόθον όσία τον τοϋ Κυρίου . . .
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Ό οϊκος

α') Ρείθρα μοι λόγου δός ό Θεός μου . . . 
β') 'Ως έξ άκανθων ρόδον ένθέως . .

(Κ ώ δ. Γ28 q. 36β Λαύρας. 2 5 9 φ. 86α Έθν. Βιβλ. Παρισίων (έν φ 
ή α'. μόνον στροφή). 26 7 σ. 411 τής αυτής Βιβλ. (έν φ μόνον τό Κον- 
τάκιον). 1041 φ. 46α Βατοπ.)

58) Tfj Γ. Όλνμπά και των συν αύτφ Κοντάκιον
ΤΗχος β'. Τά άνω ζητών.

Τφ θε(φ ψωτΐ τον νοϋν καταλαμπόμενοι . . .

'Ο οίκος

α') Ώς μαθηταί τοΰ πάντων Δεσπότου .. .

(Κ ώ δ. 34 6 φ. 76β ΈΟν. Βιβλ. Παρισίων.)

59) Τη ΙΑ'. Μήνα, Βίκτωρος και Βικεντίου Κοντάκιον.
ΤΗχος πλ. ό'. Ώς άπαρχάς.

Ώς εΰσεβείας μάρτυρας και άθλητάς θεόφρονας . . .

Ό οϊκος

α) 'Ο χορός τών μαρτύρων ό ένθεος . . . 
β') Τολμηρώς την ευσέβειαν έχοντες . . .

(Κ ώ δ. 1 5 8 0 φ. 193α Έθν. Βιβλ. Παρισίων (έν φ τό Κοντάκιον καί 
ή α'. στροφή). Ε 152 φ. 125α Λαύρας (έν φ ή β'. στροφή). Τό πλή
ρες Κοντάκιον έξέδοτο ό Krumbacher (Misc. σ. 1—9.)

60) Τη ΙΒ'. Ίωάννον τον έλεημονος Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς: «Εις...
’Ηχος β'. Τά ά'νοι ζητών.

Τον πλούτον τον σόν έσκόρπισας τοΐς πένησι . . .
(Ηδ. Μηναΐον έ'ντυπον.)

Ό οϊκος

α') Έπι τό έλεος έπελπίσας τοΰ Θεοϋ, ’Ιωάννη . . . 
β') ’Ίδιον κάλλος ένθείς τη ψυχή σου . . .
Υ) Σύνοικον οΰν κτησάμενος ταΰτην . . .

(Κ ώ δ. Γ28 φ. 40α Λαύρας. 104 1 φ. 48α Βατοπ. εις τούς Παρισι
νούς Κώδ. 259 φ. 121α, 26 7 σελ. 429, 158 0 φ. 196α, 13 φ. Ι33β, 
1 57 0 φ. 60β άπαντμ μόνον ή α'. στροφή' ομοίως καί εις τόν Λαυρι- 
ωτικόν Ε 152 φ. 128α.)
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61) Τή IB'. Νείλον τον ασκητον Κοντάκιον.
τΗχος β' Τά άνω ζητών.

'Αγνεία ψυχής ένθέως όπλισάμενος . ..

Ό οίκος

α) Πώς επαινέσω τούς σούς αγώνας . . .
(Κ ώ δ. 3 46 φ. 91β Έθν. Βιβλ. Παρισίων.)

62) Τή ΙΓ'. ’Ιωάννον τον Χρυοοοτόμου Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς:
«Τοϋ ταπ[ε]ινο[ύ Ρωμανού]».

* Ηχος πλ. β'. Την υπέρ ημών.
Έκ τών ουρανών έδέξω την θείαν χάριν . . .

(’Ίδ Μηναϊον έντυπον.)

α') Τό τών δλων ποιητή κλίνω τό γόνυ . . .
β') 'Ο τών ουρανίων άρχιεράρχης. . .
γ') 'Υπέρ την τοϋ ήλιου φαίνει ακτίνα . . .
δ') Τερπνός περί τον δρθρον . . .
ε') ’Αγνοώ πώς τον θειον προσαγορεΰσω . . .
Τ') Παράδεισος υπάρχει θεολογίας . . . 
ζ') Ίσορρόπους τοις πράγμασι ούχ ευρίσκω . . . 
η') Νώε μέν έκδιδάσκων τούς παρανόμους . . . 
θ') Ό μέν ήλιος λαμπών ως φθάσει πόρρω . . .

(Κώδ. 1041 φ. 48β Βατοπ. (έν φ ή α', β', γ', ε'. ς', η' καί θ' στρο
φή). Γ 2 8 φ. 41β Λαύρας (έν φ ή α', ε' καί ζ"' στροφή. Καί φ. ΙΟΐίβ ή 
α', γ' καί θ' στροφή). 2 5 9 φ. 129β Έθν. Βιβλ. Παρισίων (έν φ ή α' 
καί θ' στροφή). 156 7 φ. 19β τής αυτής Βιβλ. (έν φ ή α' μόνον στρο
φή). 15 7 6 φ. 27β τής αυτής Βιβλ. (έν φ ή δ' μόνον στροφή). Εις τήν 
μνήμην Κυρίλλου ’Αλεξάνδρειάς (Ίουν. θ'). Ή α' στροφή καί έν τοϊς 
έντυποις Μηναίοις. Αί 4 πρώται στροφαί έπαναλαμβάνονται κατά τήν 
μνήμην ’Αθανασίου 'Αλεξάνδρειάς (Ίανουαρ. ιη'.)

6.5) Τή ΙΔ'. Φιλίππου τον αποστόλου Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς: 
«Ρωμανο[ΰ]».

ΤΗχος πλ. ό'. Ώς άπαρχάς.
Ό μαθητής καί φίλος σου καί μιμητής τοϋ πάθους σου . . .

(”Ιδ. Μηναϊον έντυπον).

Ό οίκος

α') Ρείθρα λόγου παράσχου μοι Κύριε . . . 
β') Ώς πολύ σου τό πλήθος τής χάριτος . . .

εΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ· ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΙΕ' 15
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γ') Μεθ’ ημών δ Θεός ό αόρατος . . . 
δ') ’Αναρίθμητα τα μεγαλεία σου . . . 
ε') Νυν ή πόλις σκιρτάτω χορεύουσα . . . 
ζ') Οΰτος ό μαθητής δ θεόλεκτος . . .

(Κ ώ δ. 1841 φ 50β Βατοπ. Ή α' στροφή καί εν τοΐς έντύποις).

64) 'Έτερον Κοντάκιον εις τον άπ. Φίλιππον, οΰ ή άκροστιχίς:
«Ποίη[μα Ρωμανού]» 
τΗχος δ'. Ό υψωθείς 

δν οί προφήται καί Μωσής έν τφ νόμφ . . .

Ό οίκος

α) Περιφερόμενος τον νοΰν εις πάθη ατιμίας .. . 
β') Ό έκ παρθένου σαρκωθείς Θεός άναλλοιώτως . . . 
γ') Ίδως οΰν, Φίλιππε, σαφώς τον Λόγον σαρκωθέντα ... 
δ') Ή τών ρημάτο)ν σου φθογγή εις πάσας έξελθοϋσα ...

(Κ ώ δ. Γ 28 φ· 48α Λαύρας. 2 6 7 σ. 446 Έθν. Βιβλ. Παρισίων (έν φ 
ή α' μόνον στροφή.)

65) Τή ΙΕ'. Γονρία, Σαμωνα καί Άβίβον Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς:
«Τοϋ τ[απεινοΰ Ρωμανού]»

*Ηχος β'. Τα άνω ζητών.
Έξ υψους σοφοί την χάριν κομισάμενοι. . .

(”Ιδ. Μηναϊον έντυπον.)

Ό οίκος

α') Τής τοΰ εχθροΰ δουλείας με ρΰσαι . . . 
β') Όλολαμπεΐς φωστήρες δειχθέντες ... 
γ') Ύπό πολλών βασάνων τάς σάρκας . . . 
δ') Τρόπαιον νίκης άνωθεν φέρων . . .

(Κ ώ δ. 1 0 4 1 φ. 51α Βατοπ. (έν φ αί τρεις πρώται στροαωί). Γ 2 8 
φ. 44α Λαύρας (έν φ αί τρεις πρώται στροφαί). 2 5 9 φ. 149α Έθν. 
Βιβλ. Παρισίων (έν φ ή δ' μόνον στροφή μετά Κοντακίου έιέρου πρός 
τό : τούς ασφαλείς «τούς εκλεκτούς καί θεοφόρους μάρτυρας.) Ή α' 
στροφή καί έν τοΐς έντύποις Μηναίοις.)

66) Τή Is". Ματθαίον τον Εναγγελιατον Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς:
«Ή ωδ]ή Ρωμανού]

ΤΗχος δ". Ό υψωθείς έν τψ σταυρφ.

ί ίΐρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εΰστρατιάδου
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Τοΰ τελωνίου τον ζυγόν άπορρίψας , . .
(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.)

Ό οϊκος προς τό: Ό μετά τρίτον ουρανόν

«') Ή τοΰ εχθρού με τυραννίς βιάζεται άπλήστως . . . 
β') “Ωσπερ τό πριν έν τη όδφ καθήμενος έτήρεις . . . 
γ') Διά των σών γάρ αληθώς ρημάτων, μυστολέκτα . . .

(Κ ώ δ. 10 4 1 φ. 52α Βατοπ. Γ 2 8 φ. 45α Λαύρας (ένθα ή α' στρο
φή έχει τήν θέση1 τής τρίτης καί ή άκροστιχίς «φδή»). 2 5 9 φ 151α 
Έθν Βιβλ. Ιίαρισίων (έν φ ή β' μόνον στροφή.) Ή α' στροφή καί έν 
τοϊς έντύποις.)

67) Τη ΙΖ . Γρηγορίου τού θαυματουργόν Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς:

«Ποί[ημα Ρωμανού]» 
r Ηχος δ'. Τά άνω ζητών.

Θαυμάτοΐν πολλών δεξάμενος ενέργειαν ....
("Ιδ. Μηναΐον έντυπον )

Ό οίκος

α) Πόθεν άπάρξομαι τούς επαίνους . . . 
β') Όία φωστήρ πολύφωτος φαίνει . . . 
γ') “Ιδιον πλούτον έκ παιδιόθεν . . .

(Κ ώ δ. Γ 2 Β φ. 46α Λαύρας. 10 4 1 φ. 5 2β Βατοπ. Ή α' στροφή 
καί έν τοΐς έντύποις.)

68) Τη ΙΕΓ. Πλάτωνος μεγαλομάρτυρας Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς:
«Τα[πεινο]ϋ [Ρωμανο]ύ»

ΤΗχος γ . Ή παρθένος σήμερον.
Ή αγία μνήμη σου την οικουμένην ευφραίνει . . .

(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.)

Ό οίκος

α') Τών Ελλήνων λιπών τήν ματαίαν παράδοσιν . . 
β') ’Από πάσης Γραφής θεϊκής έκλεξάμενος . . . 
γ') Ύπό τοΰ πονηρού κινηθείς ό Βικάριος . . .

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 47β Λαύρας. 1041 φ. 53β Βατοπ. Ή α' στροφή καί 
έν τοΐς έντύποις Μηναίοις.)

69) Τη ΙΘ'. Ρωμανού μάρτνρος Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: «το[ΰ] .. .
* Ηχος δ'. Ό υψωθείς.

Τον άριστέα τού Χριστού στρατιώτην . . .
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Ό οϊκος

«') Τής εκκλησίας οδηγόν καί πρόβολον καί θύτην . . . 
β') Ούκ επαίσχυντης τφ νοΐ, άλλ’ έδειξας εν τούτφ . . .

(Κ ώ δ. Γ 28 φ. 48α Λαύρας. 259 φ. 166β ’fcOv. Βιβλ Παρισίων (ένθα 
ή α' μόνον στροφή )

70) Τή ΙΘλ Άβδιον τον προφήτου Κοντακιον, ου ή άκροστιχίς:
«Έ[πος Ρωμανού]».

ΎΗχος β'. Τα άνω ζητών.
Γφ θείφ φωτί τον νοΰν έλλαμπόμενος . . .

Ό οίκος

α') Έφης, Χριστέ, σοφοΐς εν προφήταις . . .

(Κ ώ δ. 2 59 φ. 175α Έθν. Βιβλ Παρισίων).

71) Τή ΚΔ'. Αικατερίνης μεγαλομάρτυρος Κοντακιον, ου ή άκροστιχίς:
7Ηχος β'. Τά οίνω ζητών.

Χορείαν σεπτήν ενθέως φιλομάρτυρες . . .
(”Ιδ. Μηναΐον έντυπον.)

Ό οίκος

α') Τήν έκ Θεοϋ σοφίαν λαβοΰσα . . . 
β') "Ολον τον πλούτον τών γεννητόρων ... 
γ') Ύπό τοϋ πόθου τοϋ μαρτυρίου . . .

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 52α Λαύρας. 10 41 φ. 58β Βατοπ. 2 6 7 σελ. 514 
Έθν. Βιβλ. Παρισίων (έν φ ή α'. μόνον στροφή.)

72) Τή KF/. Πέτρου ’Αλεξάνδρειάς Κοντακιον, ου ή άκροστιχίς :
«’Έπος το[ΰτο Ρωμανού]».

*Ηχος γ'. Ή Παρθένος σήμερον.
Όρθοδόξοις δόγμασι τήν εκκλησίαν φαιδρύνας . . .

(Ίδ. Μηναΐον έντυπον.)

228 f ΓΓρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εΰστρατιάδου

Ό οϊκος

α') Έπί τήν θαυμαστήν ’Αλεξάνδρειαν σπεύσωμεν . . 
β') Προσευχή εκτενεΐ καί άγρύπνοις δεήσεσι . . . 
γ") Ούτως^καλώς διαλάμπων ό δσιος . . . 
δ') Συνελθόντες λοιπόν πλήθος άπειρον έ'κραζον . . . 
ε') Τούτων ούτως πικρώς έκβοώντων έσκέπτοντο . . .
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<7') Οι δέ άνδρες ευθύς ήξαντες προς την δέησιν . . .
(Κ ώ δ. Γ 28 φ. Ιδα Λαύρας. Γ 2 7 Λαύρας. 'Η α' στροφή καί έν 
τοΐς έντύποις Μηναίοις.)

73) Τη ΚΖ'. Ιάκωβον τον Πέροον Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς:
«Τοΰ ]Ρωμανοΰ ό ] αίν[ος]»

*Ηχος β'. Τά άνω ζητών.
ΙΙεισθείς τή καλή συζυγή) καρτερόψυχε .. .

Ό οίκος

α') Τον τφ πατρί συνάναρχον Λόγον . . . 
β') Ουτος ό μάρτυς τής αλήθειας . . . 
γ") 'Υπεισελθων τοΐς βρόχοτς τοΰ πλάνου . . . 
δ') ’Από ψυχής στενάξωμεν πάντες . . . 
ε') Τκανωθείς ουν έγό) [νϋν] ό τάλας . . . 
ζ') Νόμοις ένθέοις έντεθραμμένη . . .

(Κ ώ δ. 1 0 4 1 φ. 60β Βατοπ. (έν φ αί τρεις πρώται στροφαί.) Γ 2 8 
φ. 55α Λαύρας (έν φ αί τρεις τελευταΐαι στροφαί). Γ 2 7 Λαύρας (έν 
φ αί τρεις τελευταΐαι στροφαί) ή δ' στροφή καί έν τοΐς έντύποις Μη
ναίοις.)

Έν ΜηνΙ Αεκεμβρίρ)

74) Τή Δ'. Βαρβάρας μεγαλομάρτνρος Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς: 
«Ταπ[εινοϋ Ρωμανού ή φδή] 

τΗχος δ', δ υψωθείς.

Τφ έν τριάδι εύσεβώς υμνουμένφ ...
(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.)

Ό οίκος

α) Την νυμφευθεΐσαν τφ Χριστφ δια τοΰ μαρτυρίου ... 
β') Άναπατοϋσα ή σεμνή επί τής κολυμβήθρας . . . 
γ') Πεφωτισμένη την ψυχήν, σεμνή παρθενομάρτυς . . .

(Κ ω δ. Γ 2 8 φ. 37β Λαύρας. Γ 2 7 Λαύρας. 10 4 1 φ. 63β Βατοπ.)

7δ) Τή Q'. Νικόλαόν επίσκοπον Μύρων Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς: 
«Αίνος καί ό ψαλμός Ρωμανού».

ΤΗχος γ'. Ή παρθένος σήμερον.
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230 f Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου

Έν τοΐς Μΰροις, άγιε, ιερουργός άνεδείχθης .. .
("Ιδ. Μηναϊον έντυπον.)

Ό οίκος

η) Άνυμνήσωμεν νϋν τον ιεράρχην ασμασιν . . .
β ) ’Ιδού νϋν εορτή τοΰ ιεράρχου σήμερον . . .
γ') Νίκης δπλον λαβοδν ό ιεράρχης σήμερον . . .
δ') Ό ποιμήν ό καλός τούς άρνας συνεκάλεσε . . .
ε') Στολισμόν αρετής σοφώς περιβαλλόμενος . . .
ζ') Καιρός νϋν εξειπεΐν τά θεία μεγαλεΐά σου . . .
ζ') ’Άλλος ώσπερ Μωσής έδείχθης, ίερώτατε . . .
η') 'Ιερώς γάρ ήμΐν ό ακριβής διδάσκαλος. . .
θ') Ό τήν γην, αγαθέ, εφ’ ϋδασι πηξάμενος . . .
ι') Ψήφφ προγνωστική έγεννήθης, ίερώτατε . ..
ια ) Άμβακούμ μεν τό πριν προς προφήτην έστέλλετο...
ιβ') Λυτρωθέντες σφαγής άδικο>τάτης, ένδοξέ . . .
ιγ') Μιμητής τού Θεοΰ κατά πάντα γενόμενος . . .
ιδ') Ό Θεσβίτης ποτέ ήγετο έπιδίφριος . . .
ιε') Σταυροτΰπως Μωσής τον Άμαλήκ κατέβαλε . . .
ις') Τον σοφόν ’Ιωσήφ μιμησάμενος, έ'νδοξε . . .
ιζ') ’Οπαδός άψευδώς τών άποστόλο>ν, πάντιμε . . .
ιη') 'Υπό τής υψηλής ταπεινώσεως, ά'γιε . . .
ιθ') Ρύπον βίου φυγών τήν αγνείαν ενδέδυσο . . .
κ') 'Ως δογμάτων ορθών φύλαξ ών ακριβέστατος . , .
κα') Μή βραδΰνης τήν σήν προστασίαν δωρήσασθαι . . .
κβ') Άθυμία πολλή νϋν ήμιάς διεδέξατο . . .
κγ') Νενευκότες προς γήν καί ψυχή καί τφ σώματι . .
κδ') Ούδείς εν πειρασμοϊς σέ ποτέ προσεκάλεσε . . .
κε') 'Υλικών αφορμών ούκ έφίεσαι στέφανον . . .

(Κ ώ δ. 1 0 \ 1 φ. 65α Βατοπ. (έν φ ή α', β', δ', ε' καί ς' στροφή). Γ 
2 8 φ. 60β Λαύρας (έν ω ή α', β' καί ς' στροφή). Γ 2 7 Λαύρας (έν φ 
ή α', β' καί γ', στροφή.) Β 2 φ. 49β Λαύρας (έν <Τ> ή α', β', δ' καί ς' 
στροφή ) Πλήρης ό ύμνος παρά τφ Πίτοφ, Analecta Sacra, τ. Α'. σ. 
202—209.)

76) Τή Ηλ Ταταπίου τον όοίον Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς:

«Ή ωδ[ή Ρωμανού]»
ΤΗχος γ. Ή παρθένος σήμερον.

Τον ναόν σου, ά'γιε, πνευματικόν ίατρειον . . .
("Ιδ. Μηναϊον έντυπον.)
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Ό Οίκος

α') Ή σορός σου, σοφέ, βρΰει πάσιν ιάματα .... 
β') Ώς ποτέ ’Ισραήλ έξ Αίγυπτου διέφυγεν . . . 
γ') Δωρεάν εκ Θεοΰ είληφώς τα χαρίσματα . . .

(Κ ώ δ. 1011 φ. 66β Βατοπ. Γ 2 8 φ. 6Βα Λαύρας. Ρ i t r a, Anale
cta Sacra, t. A', a. 565.)

77) Τή Θ'. Ή αύλλη'ψις της άγιας ’Άννης Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς 1

«Ή [φδή Ρωμανού]» 

rΗχος β'. Τά άνω ζητών.
Ευφραίνεται νϋν ή ’Άννα τής στειρώσεως . . .

Ό οίκος

α) Ή τών δεσμών τής πριν ατεκνίας δι’ ευχής λυτρωθεΐσα . . .
(Κ & δ. 16 2 3 φ. Ι5β ΈΦν. Βιβλ. Παρισίων.)

78) Τή I'. Μήνα τον Καλλικελάδον Κοντάκιον.

Τ Ηχος δ'. Ό υψωθείς,
Ή καλλικέλαδος φωνή τών σών λόγων . . .

Ό οϊκος

α'.) Ό βίος σου θεοπρεπής ήδύς σου καί ό λόγος . . .
(Κ ώ δ. 7 0 1 S ιι p p 1. φ. 113β Έιΐν. Βιβλ. Παρισίων Δ 24 Λαύρας.)

79) Τή ΙΑ'. Δανιήλ τον Στυλίτου Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς:
«Ή [ωδή Ρωμανοΰ[»

’Ηχος πλ. δ'. Ώς άπαρχάς.
"Ωσπερ άστήρ πολύφωτος συ άναβάς, μακάριε . . .

Ό οίκος

α') Ή φδή ρυπαρά προς τήν αΐνεσιν . . .
(”Ιδ. Μηναΐον έντυπον.)

80) Τή ΙΒ'. Τον άγιου Σπυρίδωνος Κοντάκιον.

ΤΗχος β'. Τά άνω ζητών.
Τφ πόθφ Χρίστου τρωθείς ίερώτατε . . .
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Ό οίκος

Τον εκ κοιλίας ήγιασμένον ιεράρχην Κυρίου . . .
(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.)

81) Γη ΙΘ'. Βονιφατίου μάρτυρος Κοντάκιον.
ΎΗχος δ'. Έπεφάνης σήμερον.

Τερεΐον άμωμον εθελουσίως . ..

Ό οίκος

α') Ανατολής ώσπερ άστήρ 
τούς μάγους εκ Περσίδος 

όδήγησον, θεόψρον,
τεχθήναι έν σπηλ,αίφ 

τφ εύδοκήσαντι Χριστφ 
τούτον προσκυνήσαι. 

βασιλείς τφ βασιλεϊ
άπάσης τε τής κτίσεως 

τούτο.) δώρα προσφέροντες, άγιε, 
λίβανον και σμύρναν 

ως χρυσόν τε καί τήν πίστιν.
αύτφ δέ νΰν έατιτόν 

όλοκλήρως προσήγαγες 
ως άμωμον δώρον 

τφ τυράννφ δικαστή 
κράζων καί βοών.

Χριστού μου δούλος υπάρχω
στεφανηφόρε σοφέ Βονιφάτιε.

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 69α Λαύρας. Εΰρηται καί έν τοΐς έντύποις Μηναίοις, 
αλλά παραμεμορψωμένον καί άγνώριστον).

82) Τή ΚΑλ Ίονλιανής μάρτυρος Κοντάκιον.

7Ηχος δ'. 'Ο υψωθείς.
Πεποικιλμένη άρεταΐς θεοδότοις . ..

(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.)

Ό οίκος

o') Ταις τών αιμάτων σου βαφαΐς, σεμνή παρθενομάρτυς . . .
(Κ ώ δ. 15 7 1 φ. 81α Έθν. Βιβλ. Παρισίων.)
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83) Τη αυτή ήμέρμ. Κοντάκιον προεόρτιον.

ΤΗχος β'.Ύά δίνω ζητών.
Έν τη Βηθλεέμ όρώντες σπαργανούμενον . . .

Ό οίκος

α') Τον τοϋ Θεοΰ υιόν ή Παρθένος έν άγκάλαις κρατούσα . . . 
ΓΙδ. Μηναΐον έντυπον ϊδ. καί άριθ. 91 στροφή α'.)

84) Τη ΚΒ'. ’Αναστασίας της Ρωμαίας Κοντάκιον.
Τ Ηχος γ'. Ή παρθένος σήμερον.

Ή άθλοφόρος σήμερον τον πτερνιστήν τον τής Εΰας . . .

Ό οίκος

α') Τοϋ σωτήρος ημών τήν θείαν ένανθρώπισιν . .. 
β') Όδηγός τών πιστών γέγονεν ή θεόκλητος . . . 
γ') Τροπαιοϋχον αυτήν καλέσω ή διδάσκαλον . . .

(Ρ i t r a, Analecta Sacra τ. Α'.σ. 637—639.)

85) Τη ΚΓ'. Τών εν Κρήτη δέκα μαρτύρων Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχις: 
«τοϋ . . .

Ήχος δ'. Έπεφάνης σήμερον.

Έοίσφόρος έ'λαμψεν ή τών μαρτύρων . . .
(”Ιδ. Μηναΐον έντυπον.)

Ό οίκος
α) Τον έκ παρθένου δι’ ημάς τεχθέντα έν σπηλαίφ . . . 
β') Ό ουρανόν τε και τήν γην έδράσας έν σοφία . . . 
γ') Ύπό άστέρος νοητού φαιδρώς όδηγηθέντες . . .

(Κ ώ δ. 10 4 1 φ. 73β Βατοπ. Β 2 8 φ. 71α Λαύρας. Ή α' στροφή 
καί έν τοΐς έντύποις).

86) Τή Κυριακή προ τής Χριστού γεννήσεως Κοντάκιον, ου ή άκροστιχις I 
«Τοϋ ταπεινού Ρομιανοΰ ό ·ψαλμός οΰτος»

τΗχος πλ. β'. Αυτόμελον 

α') Χειρόγραφον εικόνα μή σεβασθέντες . . . 
β') Οί τρεις τή Τριάδι δουλευσαντες . . .

(Τό α' έν τοΐς Μηναίοις' τό β' παρά Ρ i t r a, Analecta Sacra, τόμ. A", 
σ. 186.)
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Ό οίκος

α') Τάχυνον, ω οϊκτίρμον, καί σπεΰσον ώς έλεήμων . . . 
β') "Οτε έκ Βαβυλώνος to τής είκόνος έπράχθη . .. 
γ') "Υμνον οΰν υπέρ πάντων προσέφερον ώς έκ πάντων . . . 
δ') Ταΰτα είκός έβόων οί περί τον Άνανίαν^ . . 
ε^’Άνω οΰν επί υψους έστηλωμένου τοϋ μΰσους . . . 
ς') ΙΙάνυ οΰν ήγανάκτουν καί έδυσφόρουν Χαλδαΐοι . . . 
ζ')’Έμαθεν οΰν ό άναξ καί θυμωθείς επί τοΰτφ . . . 
η') "Ισταντο οΰν οί παιδες ενώπιον τοΰ δολίου . . . 
θ') Νΰν οΰν σκέψαι τί δράσαι καί φρόντισον τί τελέσαι . . . 
ι') Οΰτω λέγοντες τότε ΰφήψαν τον βασιλέα . . . 

ια') "Υπνον οΰν ΰποπτεΰσας καί δ'ναρ είναι νομίσας . . . 
ιβ') Ρήματα δέ τοιαΰτα άκοΰσαντες οί γενναίοι. .. 
ιγ') "Ωστε οΰν μή έλπίσης άκοΰσαί τι περί τοΰτου . . . 
ιδ') Μέγαν έ'χομεν πόθον προς Θεόν των Εβραίων . . . 
ιε')"Αμα ήκουσε τούτων ό άθλιος καί πανώλης . . . 
ις') Νάφθΐ] οΰν καί στυπείφ καί κληματίσι καί θεΐ4) . . . 
ιζ') "Οτε οΰν έπυρώθη ή κάμινος των Χαλδαίων . . . 
ιη') 'Υβριστής έπηνέχθη ΰμΐν έκ των υπηκόων . . . 
ιθ') Ούτως λέξαντες τότε οί μεγιστάνες τοΐς νέοις . . . 
κ') Ψόγον γάρ οΰκ έπάγει ήμιν τό ούτως τεθνάναι . . . 

κα'^Άραντες οΰν τους παΐδας οί επί τοΰτφ ταχθέντες . . . 
κβ') Λέλυτο παραχρήμα δΰναμις τής καμίνου . . . 
κγ') Μόνον γάρ συγκατέβη τοΐς περί τον Άνανίαν . . . 
κδ') "Ολην οΰν την καρδίαν έκδόντες προς λειτουργίαν . . . 
κε') Στήσαντες οΰν οί παιδες χορόν έν μέσφ καμίνου . . . 
κς') "Οθεν καταπλαγέντες εξέστησαν τή καρδίρ . . . 
κζ') "Υμνος οΰν τφ εΰσπλάγχνορ καί αίνος τφ φιλανθρώπφ... 
κη') Τούτων ούτως ψαλλόντων καί ο·ΰτως ίκετευόντων . . . 
κθ') "Ολος οΰν ήλλοιοόθη καί συνεχΰθη τας φρένας . . . 
λ') Σέβιο οΰν καί μή θέλων τον Κύριον τών Εβραίων . .

(Κ ώ δ. 1 0 4 1 φ. 77α Βατοπ. (έν φ πλήρης ό ύμνος.) Γ 2 8 φ. 71β 
Λαύρας (έν ω μόνον at δέκα πρώται στροφαί.) Ρ i t r a, Analecta Sa
cra, τ. A', σ. 185—198. Ή α' στροφή καί έν τοΐς έντύποις άλλα παρηλ. 
λαγμένη.)

87) Κοντάκιον προεόρτων τών Χριστουγέννων, ον ή άκροστιχίς:
«Ταΰτ[η ή φδή Ροηιανοΰ]»

Ήχος α. Χορός αγγελικός.
Εΰφραίνου Βηθλεέμ Εΰφραθά έτοιμάζου . , .
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Ό οίκος

«') Τής σής, Παρθένε, κυήσεως την λαμπρότητα . . .
00 Αυτός υπάρχει Θεός ημών προαιώνιος . . . 
γ0 ”Υπό πολλής άγαθότητος συγκαμπτόμενος . . .
80 Τίς ου θαυμάσει τό έλεος καί ύμνήσειεν . . .

JK δ δ. 1 Ο 1 1 φ. 74α Βατοπ. (έν φ αί τρεις πρώται στροφαί.) Γ. 2 8 
φ. 75α Λαύρας (έν φ και αί 4 στροφαί.) Η 9 4 φ. 147α Λαύρας (έν 
φ ή β' μόνον στροφή.)

88) 'Έτερον Κοντάκιον προεόρτιον.
1 Ηχος πλ. δ'. 'Ως άπαρχάς.

Ή Βηθλεέμ έμφαίνεται καί Γαλιλαία γήθεται . . .

'Ο οίκος

a') Πώς υμνήσω παρθένον κυήσασαν . . .
(Κ ώ δ. Θ 3 2 φ. 136α Λαύρας. Η 9 4 Λαύρας.)

89) Τή ΚΕλ Εις την γέννηαιν τον Χρίστον Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς:
«Τοΰ ταπεινού Ρωμανού ό ύμνος».

* Ηχος γ'. Αύτόμελον.
Ή Παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει . . .

("Ιδ. Μηναΐον έντυπον.)

'Ο οίκος

α) Τήν Έδέμ Βηθλεέμ ήνοιξε δεΰτε ίδωμεν . . .
00 Ό πατήρ τής μητρός γνώμη υιός έγένετο . . ■ 
γ0 'Υψηλέ 0ασιλεΰ, τί σοι καί τοΐς πτωχεύσασι . . . 
δ0 Τά τοιαΰτα ρητά έν άπορρήτφ λέγουσα . . . 
ε0 Άκρι0ώς γαρ ήμΐν ό Βαλαάμ παρέθετο . . . 
ζ') Παραδόξα>ν ρητών ή Μαριάμ ως ήκουσε . . . 
ζ0 ’Επειδή ουν λαός σός έστι, τέκνον, κέλευσον . . . 
ηΟ Ίησοΰς ό Χριστός όντως καί Θεός ημών . . . 
θ0 Νϋν ουν δέξαι, σεμνή, δέξαι τούς δεξαμένους με ...
Ε) Οί δέ μάγοι ευθύς ώρμησαν εις τον θάλαμον . . . 

ιαΟ Ύπομνήσω υμάς μάγοις Μαρία έφησε . . .
100 Ρητορεύει σαφα>ς άπαντα ά'περ ήκουσε . . . 
ιγΟ Ώς δέ ταΰτα αύτοΐς ή Θεοτόκος έφησεν . . . 
ιδΟ Ματαιότης έστι ματαιοτήτων άπαντα . . . 
ιεΟ Άλλ’ ώς ένι αυτόν τούτον τον λύχνον έ'χομεν . . .
Λ0 Ναι, φησιν, τοΐς πιστοΐς μάγοις Μαρία έφησε . .
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ιζ') "Οτε ταΰτα αυτών ή Θεοτόκος ήκουσε . . 
ιη') Ύπενόουν ημάς άφρονας οί ανόητοι . . . 
ιθ') Ό άστήρ πανταχοΰ ήν ημών προηγούμενος. . . 
κ') Ύπό τών απλανών μάγων ταΰτα έλέγετο . . . 

κα') Μετά πάντα αυτών ταΰτα τά διηγήματα . . . 
πβ') Νέα νΰν αγαθά βλέπουσα ή άμώμητος . . . 
κγ') Οΰχ απλώς γάρ είμι μήτηρ σου, σώτερ εΰσπλαγχνε... 
κδ') Σώσον Κόσμον, σωτήρ, τουτου γάρ χάριν ήλυθας...

(Κώδ. 13 Έθν. Βιβλ. Παρισίων. 1041 φ. 84α Βατοπ. Γ 2 8 φ. 76α 
Λαύρας. Γ 2 7 φ. 13α Λαύρας. Κώδ. Καυσοκαλυβίων Κ 1 3 φ. 6 εις 
τούς εξ τούτους Κώδ. εύρηται πλήρης δ ύμνος. Έν Κώδ. 1 5 7 2 φ. 118β 
Έθν. Βιβλ. Παρισίων μόνον αί τρεις πρώται στροφαί. Ή α' στροφή 
καί έν τοΐς έντύποις. ”Ιδ. καί Ρ i t r a, Analecta Sacra, τ. A', a. 1-11. 
’Έκδοσιν κριτικήν τού ύμνου έδημοσίευσεν ό Ρ. Maas εν Byz. 
Zeitschrift τ. XXIV (192b) σ. 1—13, είτα έξέδοτο αυτόν και ό G.Cam- 
m e 1 1 i εν τφ Publicazioni dell’Jnstituto per l’Kuropa orientale, se- 
eonde serie, Politica-Storia-Economia, V. Napoli, R Ricciardi 1924 σ. 
45—58) καί εν τφ εργφ αύτοϋ Ronano il Melode Inni σ. 88—118 μετά 
μεταφράσεως ’Ιταλικής.)

90) Κοντάκιον ετερον εις την Γέννησιν τοΰ Χρίστου.
Εΰρηται εν τφ Πατμιακφ Κώδ. 212 φ. 128—129 (ανέκδοτον.)

91) Tfj επαύριον τών Χριστουγέννων Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς:
«Τών επ[ιλοχίων Ρωμανοΰ.]
7Ηχος <5') Τά άνω ζητών.

Έν τή Βηθλεέμ όριώντες σπαργανοΰμενον . . .

Ό οϊκος

α') Τον τοΰ Θεοΰ υιόν έν άγκάλαις ή Παρθένος κρατούσα.. . 
β') Ώς δέ τοΐς λόγοις τοΰτοις Μαρία έκολάκευε γόνον . . . 
γ') Νέαν φωνήν άκοΰω, ώ άνερ. μελφδοΰσαν γλυκεϊαν . . . 
δ') Έπι δέ τοιίτοις τοΐς είρημένοις ό Άδάμ ως έξ ΰπνου . . . 
ε7) Πληροφορήθητι, άνερ, τοΐς λόγοις έμοΰ τής ταλαίπωρου . . .

(Κώδ. Γ 2 8 φ. 82β Λαύρας.)

92) Κοντάκιον μεϋ·έορτον, ου ή άκροστιχίς: «Ό ύμνος Ρωμανοΰ».
ΤΗχος δ'. Αΰτόμελον1).

1 Τό Κοντάκιον τούτο περιήλύεν εις τήν τάξιν τών Καθισμάτων μεταγενε- 
στέρως καί κατά τούτο έποιήθησαν πλεΐστα άλλα παρόμοια.
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Κατεπλάγη ’Ιωσήφ to υπέρ φύσιν θεωρών . . .
(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον )

Ό οίκος. Προς τό: Ή προσευχή όμοΰ.

α') "Οπερ δρω νοήσαι ου χωρώ" υπέρ νοΰν γαρ υπάρχει ανθρώπινον . . . 
β') "Υβριν οΰδεΐς ηγείται βασιλεύς δταν τον εχθρόν θέλει χειρώσασθαι... 
γ') Μάννα ποτέ καί στάμνον την χρυσήν κιβωτόν Μωυσής . . .

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 83β Λαύρας (μόνον αί τρεις αΰται στροφαί καίτοι 
εν έπικεφαλίδι, σημείο! ακροστιχίδα : «6 ύμνος Ρωμανού».)

93) Κοντάκιον Ετερον.
ΤΗχος δ'. Κατεπλάγη ’Ιωσήφ.

Τί θαυμάζεις Μαριάμ 
τί έκθαμβε! σε τό έν σοί;

δτι άχρονον υιόν 
χρόνφ έγέννησα φησί.. .

(”Ιδ. τοϋτο ώς Κάθισμα τη κε' Δεκεμβρίου. Δυστυχώς οΰδεμία στροφή 
έκ τοϋ ύμνου περιεσώθη.)

94) Κοντάκιον ετερον.

ΎΗχος δ\ Κανεπλάγη Ίοΐσήφ.
Ό αχώρητος παντί

πώς έχωρήθη έν γαστρί 
δ έν κόλποις τοϋ πατρός

πώς έν άγκάλαις τής μητρός .. .
(’Ίδ. τούτο ως Κάθισμα τή κε' Δεκεμβρίου εις τά έντυπα Μηναία. Καί 
τοϋ Κοντακίου τούτου οΰδεμία στροφή τού οίκου περιεσιόθη.)

95) Κοντάκιον ετερον μεΰέορτον, οϋ ή άκροστιχίς:

«Τοϋ ταπεινού Ρωμανού».
ΤΗχος πλ. β\ Αύτόμελον.

'Ο προ εωσφόρου έκ πατρός άμήτωρ γεννηθείς . . .
(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.)

Ρωμανός ό Μελωδός.

Ό οίκος

α) Τον άγεώργητον βότρυν βλαστήσασα ή άμπελος . . . 
β') Ούκ αθετώ σου την χάριν ής έ'σχον πείραν, Δέσποτα ... 
γ') Ύμνολογοΰσης δέ τότε Μαρίας δν έγέννησεν . . . 
δ') Τής χελιδόνος ακούω τον δρθρον συριζούσης . . .
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ε') Άδάμ άκοΰσας τούς λόγους οΰς ϋφανεν ή τάλαινα . . .
Τ') Πληροφορήθητι, άνερ, τοϊς λόγοις τής συζόγου σου . . . 
ζ') ’Έγνων, ώ γΰναι, τό ε«ιρ καί τής τρυφής οσφραίνομαι . .. 
η') ’Ιδού [εγώ] προ ποδών σου, παρθένε μήτηρ άμωμε . . . 
θ') Νϋν ελπίς τής ψυχής μου κάμοΰ τής Εύ'ας άκουσον . . . 
ι') Οί οφθαλμοί δέ Μαρίας την Εϋαν θεωρήσαντες . . . 

ια') Υιόν οίκτίρμονα έχω καί λίαν έλεήμονα . . . 
ιβ') Ρήμασι τοΰτοις Μαρία καί άλλοις δέ τοϊς πλείοσι . . . 
ιγ') Ώς δέ τοιαύτας δεήσεις προσήγαγεν ή άμωμος . . . 
ιδ') Μητέρα σε έκτησάμην πατέρα μου μή δείξας σε ... . 
ε') Άλλα τοιαΰτα είπόντος τοΰ πάσαν γλώσσαν πλάσαντος... 

ιΤ') Νικάς με διά τόν πόθον ον έχω προς τον άνθρωπον . . . 
ιζ') "Ολων δέ τούτων εν πείρφ βουλήσει μου γενήσομαι . . . 
ιη') "Υπνον δέ νόμισον είναι, τόν θάνατόν μου μήτέρ μου . ..

(Κ ώ δ. 1 0 4 1 φ. 89α Βατοπ. Ρ i t r a, Analecta Sacra, t. A', σ. 514- 
515 (ένθα μόνον τρεις στροφαί.) (Ή α' στροφή καί έν τοϊς έντύποις.) 
Παρά τφ Άμφιλοχίφ τρεις μόνον στροφαί σ. 67. Πλήρες έδημοσιεύθη 
ύπ’ έμοΰ έν τφ «Άποστόλιρ Βαρνάβφ» τ. Γ'. (1931) άριθ. 56 σ. 901— 
918.)

96) Τη Κυριακή μετά την Χρίστον Γέννηοιν Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς:
«Τ^.σμα τάλα»

Ήχος α. Χορός αγγελικός.
Χορός τών προφητών εορτάζει ένθέως . . .

(’Ίδ. Μηναίον έντυπον.)

'Ο οίκος
α') "Απαν νεκρώσαντες φρόνημα τής σαρκός ημών . . . 
β') Σεσαρκωμένος ό άναρχος καθοράται νϋν . . . 
γ') Μετά ποιμένων δοξάσωμεν, μετά μάγων δέ . . . 
δ') Αυτός υπάρχει Θεός ημών προαιώνιος . . .

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 87β Λαύρας (έ'νθα αί τρεις πρώται στροφαί μετά 
τής ύποδείξεως τής άκροστιχίδος «άσμα τάλα»). 1 6 2 3 φ. 135β Έθν. 
Βιβλ. Παρισ'ων (ένθα ή α' μόνον στροφή.) Θ 3 2 φ. 166β Λαύρας 
(ένθα ή α' μόνον στ οφή.) Θ 6 4 φ. 63β Λαύρας (ένθα ή α' στροφή.) 
Γ 2 7 φ. 15α Λαύρας (ή α' στροφή.) Ρ i t r a, Analecta Sacra, τ. Α'. σ. 
455—157.)

97) Τή KZ'. Στεφάνου πρωτομάρτνρος Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς:
«■Τοΰ τ[απειν]ο[ΰ] Ρωμα[ν]οϋ»

Αντόμελον.
Την τών ανόμων παρουσίαν ορών . . .

f Πρ. Λεοντοπόλεοις Σωφρονίου Εύστρατιάδου
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'Ο οίκος προς τό: Τφ τυφλωθέντι Άδάμ.

α') Τοΰ προ>τομάρτυρος εϊπω σαθώς . . . 
β') Ό έκ παρθένου Θεός σαρκωθείς . . 
γ') "Υψιστε άχραντε Λόγε Θεοϋ . . . 
δ') Τούτον έδόξασεν ό Ιησούς . . . 
ε') "Οτε δέ ήκουσεν ό εκλεκτός ... 
ς') Ρήματα θεία άκοΰσας Σαούλ . . . 
ζ') Ώς Κορνηλίφ δ Πέτρος ποτέ . . . 
η') Μέγα μυστήριον καί φοβερόν . . . 
θ') "Αγιος άγιος ει Ίησοϋ .. . 
ι') "Οτε δ Στέφανος ήχθη θανών .. . 
ια') "Υπνον καλόν έκοιμήθη ευθύς . . .

(Ρ i t r a, Analecta Sacra, τόμ. A', a. 12—16.)

98) Τοΰ άγιον Στεφάνου δεύτερον Κοντάκιον πλήρες έδημοσίευσεν δ
Πίτρα (S. Rom σ. 1-10 )

99) Τή ΚΘ'. Των άγιων νηπίων Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς:
«Τοΰ ταπεινού Ρωμανού»
ΤΗχος πλ. β'. Αύτόμελον.

Έν Βηθλεέμ τεχθέντος τοΰ βασιλέως . . .

Ό οϊκος

α) Τών ανω και των κάτω εύφραινομένων τί έ'στιν αρα έν Ραμα;...
β') Ό φόβος ον αεί επευλογείτο νΰν έπήλθεν αύτφ . . .
γ-) Ύπνώσας έν ειρήνη άφνω ήγέρθη καί ήν τεταραγμένος . . .

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 85β Λαύρας (έν φ μόνον τρεις στροφαί παρά την 
τιπόδειξιν της άκροστιχίδος «τοΰ ταπεινού Ρωμανού») 701Suppl. 
φ. 413β Έθν. Βιβλ. Παρισίων ( έν φ ή α' μόνον στροφή.)

5Εν ΜηνΙ Τανουαρίφ

100) Τη Αλ Βασάείου τον Μεγάλου Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς:

«Τοΰ [τ]α[πεινοΰ Ρωμανού]»
■ ΤΗχος δ'. Έπεφάνης σήμερον.

’Ώφθης βάσις άσειστος τή έκκλησία - . .
(’Ίδ. Μηναϊον έντυπον.)
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Ό οϊκος

«') Τής σακρροσύνης ό κρατήρ τό στόμα τής σοφίας . . . 
β') Ουρανοφάντωρ υψηλός άστράψας εν τφ κόσμω . . . 
γ') Ύποταγείς τφ θεϊκφ ζυγφ εν τή ζωή σου . . . 
δ') Άτΰφου βίου έπιβάς και πίστεως άτρέπτου . . .

(Κ ώ δ. Γ 2 7 Λαύρας. Γ. 2 8 φ. 89α Λαύρας (έν οίς αί τρεις πρώτοι 
στροφαί.) 1041 φ. 9όβ Βατοπ. (έν φ ή α', β' καί δ' στροφή). Ή α' 
σεροφή καί έν τοΐς έντύποις. (Πλήρες έν τφ Πατμιακφ κώδ. 212 φ. 
139-140.)

101) Tfj αντη ήμέρφ της Περιτομής Κοντάκιον.
ΤΗχος γ'. Ή παρθένος σήμερον.

Ό των δλων Κύριος ποριτομήν υπομένει . . .
(”Ιδ. έντυπα· κάθισμα τού δρθρου.)

‘Ο οίκος

α) Άσιγήτοις φο)ναϊς μέλποντες ευφημήσωμεν .. .

(Κώδ, 9 28 ο. 339 Έθν. Βιβκ. ΙΙαρισίων.)

102) Κοντάκιον Προεόρτιον των Φώτων.
ΤΗχος πλ. β’. Χειρόγραφον εικόνα.

Τής Βηθλεέμ λιπόντες τό μέγα θαϋμα. . .

Ό οίκος

α') ’Έρχη, Χριστέ, ροαΐς Ίορδάνου υπό δοΰλου παλάμης . . ’
(Κώδ. 1 3 φ. 202α Έθν. Βιβλ. Παρισίων. 1 6 1 5 φ. 27α τής αυτής 
Βιβλ.)

103) Τή Β' Σίλβέοτρον πάπα Ρώμης.

‘Ο οίκος

α) 'Ιερωσυνης τφ φωτί φαιδρώς ήγλαϊσμένος . . .

(Κ ώ δ. 1571 φ. 153α Έθν. Βιβλ. Παρισίων.)

104) Τή Γ'. Μαλαχίον τον προφήτου.

Ό οϊκος

α) Μη άντανέλης απ’ έμοΰ τό πνεΰμά σου, οίκτίρμον . . .
(Κώδ. 928 σ. 352 Έθν. Βιβλ. Παρισίων.)

105) Τή Γλ Γορδίου μάρτνρος.
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Ήχος δ'. Ό υψωθείς.
Τον στρατιώτην τοΰ Χρίστου τών άήττητον . . .

Ό οίκος

α') "Ανοιζόν μου τό στόμα έν τώ πνεΰματί σου, οίκτίρμον.
(Κ ώ δ. 9 28 ο. 358 Έθν. Βιβλ. Παρισίων.)

Σή ζ'. Τών Θεοφανείων Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς:
«Τοΰ ταπεινού Ρωμανού»

Ήχος δ". Αΰτόμελον.
Έπεφάνης σήμερον τη οικουμένη ...

(”Ιδ. Μηναΐον έντυπον.)

‘Ο οίκος

α') Τη Γαλιλαία τών έθναιν τή τοΰ Ζαβουλών χώρφ . . . 
β') Οΰκ ύπερειδεν ό Θεός τον δόλφ συλληφθέντα . . . 
γ') Ύπό τών σπλάγχνου τώ)ν έμών έκάμφθην ώς οίκτίρμων . . . 
δ') Τον έν έρήμω ποταμόν καί δρόσον έν καμίνιρ. . . 
ε') "Α επιτάσσεις μοι, σοιτήρ, έάν έπιτελέσω . . . 
ζ') ΓΙαραχωρήσαί σοι ζητώ την τοΰ βαπτιστοΰ τάξιν . . . 
ζ') Επέστης ρείθρφ διατί; τί θέλων καθαρίσαι . . . 
η') Ίδών ό πάντα προορών τον φόβον τοΰ Προδρόμου . . . 
θ') Νΰν έπτοήθης, Βαπτιστά, καί έφριξας τό δράμα . . . 
ι') Οΰκ απαιτώ σε, Βαπτιστά, τους ορούς σου έκβήναι . . . 

ια') 'Υπέρθου τοΰτο ο λαλεΐς καί δράσον δ ακούεις . . . 
ιβ') Ρητών άρρητων καί φρικτών άκοΰσας ό έκ στείρας . . . 
ιγ') ”Ω βαπτιστά καί έριστά μη είς αντιλογίαν . . . 
ιδ') Μετά δε ταΰτα τά φρικτά ό γόνος Ζαχαρίου . . . 
ιε') "Αμα τά θαύματα ορών δ γόνος Ζαχαρίου . . . 
ιί') Νωθρόν με δντα ως βροτόν αυτός ών Θεός πάντων . . . 
ιζ') Ούκέτι λέγω ώς τό πριν ου λΰω τον ιμάντα . , . 
ιη') 'Υπερεπήρεν ουν τον νοΰν τή θείρ διατάζει . . .

(Κ ώ δ. 15 71 φ. 191α Έθν. Βιβλ. Παρισίων (έν φ πλήρης ό ύμνος). 
Γ 27 Λαύρας (πλήρης). Γ 2 8 φ. 90β Λαύρας (πλήρης.) 1041 cp. 96α 
Βατοπ. (πλήρης). 1 3 φ. 204α Έθν. Βιβλ. Παρισίων (έν φ ή ε' μόνον 
στροφή) καί φ. 208ατοΰ αύτοΰ κώδ. (έν φ ή ιΓ' στροφή). Pitra, Ana
lecta sacra, τ. Α' σ. 16—23. Ή α' στροφή καί έν τοΐς έντύπως Μη- 
ναίοις. Έδημοσιεύθη τό δλον ποίημα έκ τοΰ Λαυριωτικοΰ Κώδ. ύπό 
Αλεξάνδρου Λαυριώτου έν Έκκλ. Άληθείμ τ. ΙΒ' (1892) 
καί ύπό τοΰ Μ. Π α ρ α ν ί κ α έν Viz. Vremenik 5 (1898) σ. 681—696 
άναλύσαντος καί μετρικώς τόν ύμνον.)

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ· ΣΠΟΥΔ2Ν Έτος ΙΕ' 16
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107) 'Έτερον Κοντάκιον εις τά Φώτα, ου ή άκροστιχίς:

[Τοϋ ταπεινού Ρ]ω[μανοΰ]»
ΤΗχος ό'. Έπεφάνης σήμερον.

Έν τοϊς ρείθροις σήμερον τοΰ Ίορδάνου . ..
("Ιδ Μηναΐον έντυπον.)

Ό οίκος

α) "Ω απορρήτου καί φριχτής καί όντως υπέρ λόγον . . .
(Κ ώ δ. 25 5 φ. 11(3 ΈΟν. Βιβλ. Παρισίων.)

108) Τή Ζλ Ή σνναξις τοϋ Προδρόμου Κοντάκιον εις τά άπόλουτρα 
(Κατά την έκφρασιν τοϋ Λαυριωτικοϋ Κώδ. Γ 28), ου ή άκροστιχίς:

«Τοΰ ταπεινού Ρωμανού».

ΤΗχος πλ. β'. Αύτόμελον.
Την σωματικήν σου παρουσίαν δεδοικοός ό ’Ιορδάνης . . .

("Ιδ. Μηναΐον έντυπον.)

'Ο οϊκος

α') Τφ τυφλωθέντι Άδάμ εν Έδέμ έφάνη ήλιος έν Βηθλεέμ . . . 
β') "Οτε έκών έπηρώθη Άδάμ καρπόν γευσάμενος φθοροποιού . . . 
γ') "Υμνησον ϋμνησον τοΰτον Άδάμ προσκϋνησον τον έλθόντα προς σέ... 
δ') Τφ Αβραάμ δτε ώφθη Θεός προς τή δρυΐ καθημένφ Μαμβρή . . . 
ε') ’Άνω τής κλίμακος είδε Θεόν άλλ’ οναρ έ'βλεπεν ό ’Ιακώβ . . .

<7') Πάνυ θαρρών άγαπάσθαι Μο)σής έζήτει τον άγαπώντα ίδεΐν .. . 
ζ') ’Έφησεν δτε κατεΐδε Θεόν ό τοϋ Άμώς υιός Ήσαΐας ποτέ . . . 
η') ’Ίσχυσαν δμματα τών γηγενών ουράνιον θεωρήσαι μορφήν . . . 
θ') Νέος εφάνη ήμΐν ουρανός έφ’ δν έπέβη ό πάντων Θεός . . .
Τ) "Οφελον έ'γνιομεν τά καθ’ ημάς' εγγύς ημών έστι τό ρήμα . . . 

ια') "Υψωσον κέρας ημών Ίησοϋ. Κρατοϋμεν γάρ άκεραίως τά σά . . . 
ιβ') Ρήγνυται νϋν ό πενθήρης χιτών, έλάβομεν την στολήν την λευκήν ... 
ιγ') ’Ώτοϋ κηρύγματος τοϋ Βαπτιστοΰ καί τοϋ αινίγματος τοΰ έν αύτφ.. . 
ιδ') Μέγα μυστήριον χριστιανοίς ουδέν άμάρτυρόν έστιν έν σοί. . . 
ιε') Άρωμεν ά'παντες τούς οφθαλμούς προς Κύριον τον έν ούρανοΐς ... 
ι<7') Νύκτα ήφάνισε τήν άμειδή καί έδειξε μεσημβρίαν τό παν . . . 
ιζ') ’Όψομαι οΰν σε κάγώ, Ίησοϋ, φωτίζοντα τήν διάνοιάν μου. . . 
ιη') Ύμνήσαι τήν έπιφάνειάν σου σημεΐον ποίησόν μοι έμφανές . . .

(Κώδ. Γ 27 φ. 21β Λαύρας (πλήρης ό ύμνος). Γ 2 8 φ. 96α Λαύρας
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(έ φ αί πέντε πρώται μόνον στροφαί). 104 1 φ. 100α Βατοπ. (εν φ at 
τρεις πρώται μόνον ατροψαί). Pitta, Anal. Sacra, τ. A' σ. 23—27. Ή 
α' στροφή και εν τοϊς έντΰποις.)

109) Τή Θ’. Πολνεΰκτου μάρτνρος Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς:

«Έπο[ς Ρωμανού]».

ΤΗχος. ό'. Έπεφάνης σήμερον.
Τοϋ σωτήρος κλίνασα έν ’Ιορδάνη κεφαλή . . .

(νΙδ. Μηναϊον έντυπον.)

Ό οίκος

α) Έν ’Ιορδάνη ποταμώ ό κτίστης τών απάντων . . . 
β') ΙΙλοΰτον φθαρτόν ύπεριδών ΙΙολΰευκτος ό θειος .. . 
γ') "Ολην την έ'φεσιν αΐιτοΰ ό μάρτυς κεκτημένος . ..

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 98α Λαύρ. Γ27 Λαύρ. 10 4 1 φ. 100(1 Βατοπ. Ρ i t r a, 
An. Sacra A, 594—595. Ή α' στροφή καί έν τοϊς έντύποις.)

110) Τή I'. Γρηγορίου Νύοσης Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς:
«Α[ιν]ο[ς] Ρ[ωμανοϋ].

Ό οίκος

α') Αίγλη φρικτή δ λάμψας Ιν κόσμφ . . . 
β') "Οπλοις στερροΐς τοϋ πνεύματος φέρων . . . 
γ') Ρεύματα θείας διδασκαλίας . . .

(Κ ώ δ. 1 04 1 φ. 101α Βατοπ. ή α' στροφή έν τοϊς έντύποις.)

111) Τή ΙΓ'. 'Ερμνλου και Στρατονίκου Κοντάκιον.

’Ήχος β’. Τά άνω ζητών.
Έκ τής κοσμικής συγχύσεως έφϋγετε . . .

Ο οίκος

α') Τά επί γής νεκρώσαντες μέλη ζωηφόρφ νεκρώσει . .
(’Ίδ. Μηναϊον έ'ντυπον.)

112) Τή ΙΈ. Iff προοκννηοις της άλύσεως τον άπ. Πέτρον Κοντάκιον.

*Ηχος β\ Τά άνω ζητών.

Ή πέτρα Χριστός την πέτραν σε τής πίστεως . . .
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Ό οίκος

α) Δεύτε πιστοί συνδράμωμεν πάντες . . . 
β') ’Όντως νυνί επέστη τοΐς πάσιν . . .

(Κώδ. 2 Β 8 φ. 151β Έθν. Βιβλ. Παρισίων. 25 5 φ. 80α τής αυτής 
Βιβλ. 9 28 σ. 394 τής αυτής Βιβλ. 13 φ. 2 2 5β τής αυτής Βιβλ. 1561 
φ. 70α τής αυτής Βιβλ. 1 5 7 2 φ. 219α τής αυτής Βιβλ. 1615 φ. 213β 
τής αυτής Βιβλ. Γ 2 7 φ. 25β Λαύρας.)

113) Tfj ΙΖλ ’Αντωνίου τον μεγάλου Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς:

«Τοΰ [ταπει]ν[οϋ Ρωμανού]»

ΤΗχος β'. Τα άνω ζητών.
Τούς βιωτικούς ■θορύβους άπωσάμενος . . .

(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.)

Ό οίκος

α') Τής τοΰ Χριστού φωνής έπακούσας . . . 
β') "Οτε εισήλθες εν εκκλησία . . . 
γ') 'Υποχωρήσας μικρόν τοϋ κόσμου . . . 
δ') Νεϋσον τό ους, πάτερ, έξ ύψους . . .

(Κώδ. Γ 2 7 φ. 26α Λαύρας (έν φ αί τρεις πρώται στροφαί). 10 4 1 
φ. 103α Βατοπ. (έν φ ή α', β' καί δ' στροφή). Ή α' στροφή καί έν 
τοΐς έντύποις.)

114) Κοντάκιον ετερον εις τον αυτόν Άντιόνιον.

ΤΗχος γ'. Έπεφάνης σήμερον.
Έν τφ οΐκφ Κύριος τής εγκράτειας . . .

Ό οίκος

α) Τον τοΰ Κυρίου εραστήν καί μοναστών τό κλέος . . . 
β') Όρθρίσας, πάτερ, προσευχαΐς αεί ταΐς έκκλησίαις . . . 
γ') Οίκον Θεού ώς αληθώς σαυτόν εϊργάσω, πάτερ . . .

(Κώδ. Γ 28 φ. 102β Λαύρας.)

115) Τή ΙΗ'. 5Αθανασίου Αλεξάνδρειάς Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς :
«Ρ[ωμανοΰ».

1Ηχος . . . Αύτόμελον.
Ή εύηχος σάλπιγξ ή λύρα τοΰ πνεύματος. . .
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'Ο οίκος

α') Ράνον σταγόνα μοι θείου λόγου, προαιώνιε Λόγε . . .

(Κ ω δ. Γ 2 7α Λαύρας. Έν τοΐς Κώδ. Γ 28 φ. 103α Λαύρας. 16 15 
φ. 244β Έθν. Βιβλ. Παρισίων, 9 2 8, 2 58 τής αυτής Βιβλ. καί 104 1 
φ. 124 Βατοπ. εΰρηνται ώς οίκος αί τέσσαρες πρώται στροφαί τοϋ 
οϊκου Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, οΰς ϊδ. τήν ιγ' Νοεμβρ.)

116) Tfj Κ'. Ευϋνμίου τοϋ μεγάλου Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς: «Εις.. . 
ΤΗχος πλ. δ'. Ώς άπαρχάς τής φυσεως.

Έν τή σεπτή γεννήσει σου χαράν ή κτίσις . . .
(”Ιδ. Μηναΐον έντυπον.)

‘Ο οίκος

α') Έκ ράθυμου καρδίας τήν αϊνεσιν πώς προσοίσω ό άθλιος δέδοικα .. . 
β') ‘Ικεσίαν προσφέροντες πάντοτε οι γεν ρήτορες τοΰτου προσηΰχοντο... 
γ') Σκυθρωπάζοντας πρώτον ώς εΐρηται άγγελος επιστάς έπεφώνησεν ...

(Κώδ. 1041 φ. 104β Βατοπ. ή α' στροφή καί έν τοΐς έντύποις.)

Ρωμανός δ Μελφδός.

117) Τή ΚΓλ Κλημεντος Άγκυρας Κοντάκιον, οΰ ή άκροστ. «Τοΰ . . .

'Ήχος δ'. Έπεφάνης σήμερον.

Τής αμπέλου γέγονας τίμιον κλήμα . . .
(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.)

‘Ο οίκος

α') Τον από βρέφους ίερώς άπογαλακτισθέντα . . . 
β') Όλολαμπής επί τής γής έγένου, ίεράρχα . . . 
γ') Υιός φωτός άναδειχθείς Θεοϋ συγκληρονόμος . . .

(Κώδ. 10 41 φ. 106β Βατοπ. Γ 2 8 φ. 107β Λαύρας. 2 5 8 φ. 206α 
Έθν. Βιβλ. Παρισίων (έν φ ή α' στροφή). 15 71 φ. 249β τής αυτής 
Βιβλ. (έν φ ή α' στροφή). 16 15 φ. 303α τής αυτής Βιβλ. (ή α' στρο
φή). 1 3 φ. 234α τής αυτής Βιβλ. (ή α' μόνον στροφή). Ή γ' στροφή 
καί έν τοΐς έντύποις.)

118) Τή ΚΖ'. Εις την ανακομιδήν τών λειψάνων Ίωάννου Χρυσοοτόμου 
Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς:

«[Τοΰ τ]α[π]ε[ι]ν[ο]ΰ [Ρωμανού]».

Ήχος δ'. Έπεφάνης σήμερον.
Στεφηφόρος σήμερον ώφθη έν κόσμφ . . .
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'Ο οίκος

α') ’Ανατολή Νεολαμπής επέστη ουρανόθεν . . .
β') ’Επέστη λαΐλαψ ό δεινός θαλάσσης εκκλησίας . . .
γ') Νενοηκώς την μητρικήν παράνοιαν ό άναξ . . .
δ'ί ' Υπερβαλλοΰση σου στοργή καί σπλάγχνοις δή ένθέοις . .

(Κ ώ δ. Γ 2 8 cp. 110α Λαύρας. I 5 7 2 φ. 257α Έθν. Βιβλ. Παρισίων 
(έν φ ή α μόνον στροφή).)

119) Τή ΚΗ'. Έφραϊμ τον Σύρον Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς:
«Εις . . . [Ρω]μ[ανο]ΰ».

Ήχος β\ Τα άνω ζητών.

Τήν ώραν αεί προβλέπων τής έτάσεως . . .
(”Ιδ. Μηναΐον έντυπον.)

Ό οίκος

α’) Έκ των ναμάτων τής χάριτός σου στάξον έν τή ψυχή μου . . . 
βΟ Ίχνηλατεΐν βουλόμενος, πάτερ, τοΰ ΙΙροδρόμου τον βίον . . . 
γ') Σύνοικον έ'χουσα τής λαγνείας τον διάβολον τότε . . . 
δ') Μνείαν ποιούμενος καθ’ εκάστην τοΰ κριτοϋ των απάντων . . . 
ε') 'Υπό τον θειον, πάτερ, λειμώνα τών καλών διδαχών σου . . .

(Κ ώ δ. 10 4 1 φ. 108β Βατοπ. (έν φ ή α', β' καί δ' στροφή). Γ 2 8 
φ. 111α Λαύρας (έν φ ή α', β' καί γ' στροφή). Γ 2 7 φ. 30α Λαύρας 
(έν φ ή α', β', γ' καί ε' στροφή). 2 58 φ·. 238α Έθν. Βιβλ. Παρισίων 
(έν φ ή α' μόνον στροφή). 'Ομοίως καί εις τούς κώδ. τής αυτής Βιβλ. 
1 3 φ. 240α, 1 5 6 1 φ. 114β, 1 5 7 2 φ. 2ό9α, 1 6 1 5 φ. 368α, 9 2 8 σ. 
426.)

’Εν ΜηνΙ Φεβρουάριον

120) Τή Α'. Τρύφωνος μάρτνρος Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: «Τοΰ .. . 

'Ήχος πλ. δ'. Εί καί έν τάφφ κατήλθες.

Έκδαπανήσας τήν πλάνην τή πίστει σου . . .

Ό οίκος

α') Τήν τών ανθρώπων γενεάν πάσαν Χριστός άγιάζων . . . 
β') "Οθεν ορών ό δυσμενής τάς έαυτοϋ παρατάξεις . . . 
γ') Ύπό παιδίου διετούς προς τους αγώνας τελείται . . .
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(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 114α Λαύρας). Τό πλήρες Κοντάκιον εις τόν άγ. Τρύ- 
φωνα έξεδόθη υπό τοϋ Krumbacher (Misc.) σ. 6—16).)

121) Τή Β'. Της ‘Υπαπαντής Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς:
«Τοϋτο Ρωμανού τό έπος»

’Ηχος a . Αύτόμελον.
α') Χορός αγγελικός έκπληττέσθω τό θαύμα . . .

*Έτερον Κοντάκιον

β') 'Ο σάρκα δι’ ημάς έκ παρθένου φορέσας . . .

'Έτερον Κοντάκιον

γ') Ό μήτραν παρθενικήν άγιάσας τφ τόκορ σου . . .
(”Ιδ. Μηναΐον έντυπον.)

'Ο οίκος

α') Τη Θεοτόκφ προσδράμωμεν οι βουλόμενοι. . . 
β') "Οτε μεν τότε έφθέγξατο, αοράτους μέν . . . 
γ') "Υμνούν έν τουτοις οί άγγελοι τόν φιλάνθρωπον ... 
δ') Τέλειον ά'νθρωπον εΐπω σε, άλλ’ έπίσταμαι . . . 
ε') Ούτως εισήχθη ό Κύριος βασταζόμενος . . . 
ζ') Ρώννυμαι νΰν ό ταλαίπουρος δτι εΐδόν σε . . . 
ζ') 7Ω αγαθέ καί φιλάνθρωπε, τάς τοϋ “Αβελ σύ . . . 
η') Μέγας υπάρχεις καί ένδοξος ον έγέννησε . . . 
θ') Άκουσασα ταΰτα παρισταμένη έξίστατο . . . 
ι') Νΰν γνωριώ σοι καί άπαντα προφητεϋσω σοι . . . 

ια') Οΰτος δ τρόπος τής πτώσεως καί εγέρσεως . . . 
ιβ') 'Υπό χρησμού ένεργουμενος προμηνόω σοι . . . 
ιγ') Τοσοΰτον δέ τό μυστήριον άντιλέγεται . . . 
ιδ') “Οτε δέ τοϋτο έφθέγξατο προς την ά'μεμπτον . . . 
ιε') ’Έστι γάρ έστι πολυστένακτα καί επίμοχθα . . . 
ιΤ') Πάντων ζωή καί άνάστασις παραγέγονας . . . 
ιζ') Ό βασιλεύς των δυνάμεων προσεδέξατο . . . 
ιη') Σέ δυσωποΰμεν πανάγιε άνεξίκακε . . .

(Κ ώ δ. 1041 φ. 110β Βατοπ. (έν φ πλήρης ό ύμνος). Γ 27 καί Γ 2 8) 
φ. 115β Λαύρας (πλήρης). 15 6 2 φ. 9α Έθν. Βιβλ. Παρισίων (έν φ αί 
τρεις πρώται στροφαί). Ρ i t r a, Analecta Sacra, τ. A' σ. 28—35. Άμ- 
φιλόχιος έν Faesimileband σ. 85—94. Krumbacher, Studien zu Ro" 
manos a. 184—201. G. Ca m melli, Romano il Melode. Juni σ. 128— 
155 μετά μεταφράσεως ’Ιταλικής. Κώδ. 66 Παναγίας τής Χάλκης (δέ
κα τρεις στροφαί). ”Ιδ, Επετηρίδα Έταιρ. Βυξ. Χπουδών τ. ΙΑ, 169.)
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Τή Ε' Άγάβης μάρτνρος Κοντάκιον, οΰ ή ακροστιχίς: «Εις . .. 

Ήχος β'. Χειρόγραφον εικόνα.

Έκ βρέφους την αγνείαν έπιποθοΰσα . . .

'Ο οϊκος

α') "Εχοντες προς τον κτίστην μεσίτιν την άθλοφόρον . . . 
β') "Ιδωμεν εί δοκεΐτε ή μάρτυς πόθεν όρμαται . . . 
γ') Σύμβουλον κεκτημένος ό Κυντιανός τον όφιν . . .

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 120β Λαύρας. 2 55 φ. 160α Έθν. Βιβλ. ΙΙαρισίων 
(έν φ ή α' μόνον στροφή). Όμοίως καί έν 3 2 Suppl. φ. 203β τής αυ
τής Βιβλ.)

123) Τη ζ/ Βουκόλου επισκόπου Σμύρνης Κοντάκιον.

'Ήχος δ'. Ό υψωθείς.
'Ιερωσΰνης τφ φωτί διαλάμπο)ν . . .

(’Ίδ. Μην. έντυπον ένθα ως Κάθισμα.)

'Ο οϊκος

α') 'Υπό Θεοΰ καθαγνισθείς τό σώμα καί τάς φρένας . . .

(Κ ώ δ. Θ 6 4 φ. 282α Λαύρας.)

124) Τη Θ'. Νικηφόρου μάρτνρος Κοντάκιον, ου ή ακροστιχίς: «Τοΰ . .

1Ηχος /. Ή παρθένος σήμερον.

Πυρωθείς, αοίδιμε, τή τοΰ Κυρίου αγάπη . . .
("18. Μην. έντυπον.)

Ό οίκος

α) Τήν τοΰ Παΰλου σαφώς διδασκαλίαν έπόθησας . . . 
β') Ό εχθρός ό δεινός καί τοΰ γένους πολέμιος . . . 
γ') 'Υπό τών διωκτών τής ευσεβείας κρατούμενος . . .

(Κ ώ δ. Γ 28 φ. 123β Λαύρας. 156 2 φ, 42β Έθν. Βιβλ. Παρισίων (έν 
φ ή α' καί β' στροφή). Ή α' στροφή καί έν τοΐς έντύποις.)

125) Τή ΙΑ'. Βλασίου ίερομάρτυρος Κοντάκιον.

ΤΗχος πλ. β'. Τά άνω ζητών.

Ό θείος βλαστός τό άνθος τό άμάραντον.
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Ό οϊκος

α') Την άχλύν τής ψυχής μου φώτισον μόνε . . . 
β') Ου φέρει νους ανθρώπων τά θαύματά σου . . . 
γ') Ρώμη Θεοΰ ενισχυθείς, ώ θεόφρον . . .

(Κ ώ δ. Γ 28 φ. 123 Λαύρας ένθα αί δύο πρώται στροφαί. Ή γ' έν 
τφ έντύπφ Μηναίφ.)

126) Τή Ι1Τ. Μελετίου ’Αντιόχειας Κοντάκιον.

5Ηχος πλ. β'. Την σωματικήν σου.
Την πνευματικήν σου παρρησίαν δεδοικώς ό αποστάτης . . .

Ό οίκος

α') Έθαυμαστώθης, ποιμήν αγαθέ . . .

(Κ ώ δ. 13 φ. 254β Έθν. Βιβλ. ΙΊαρισίων.)

127) Τή ΙΓ\ Μαρτινιανον μάρτυρος Κοντάκιον.

τΗχος β'. Τούς ασφαλείς.

'Ως ασκητήν τής εύσεβείας δόκιμον . . .
("Ιδ. Μην. έντυπον.)

Ό οίκος

α') ’Από περάτων έως περάτων διεξήλθεν ό φθόγγος . . .
β') Τής αρετής τό πέλαγος, μάπαρ, οί οίκοΰντες τή πόλει. . .
γ') Είς προσευχήν έκτείνας τάς χεΐρας και τό ό'μμα πετάσας . . .

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 124α Λαύρας. Γ 2 7 φ. 37 Λαύρας. Ή α' στροφή καί 
έν τοϊς έντύποις.)

128) Τή ΙΖ\ Θεοδώρον Τνρωνος.

("Ιδ. τό Κοντάκ. τφ Σαββάτφ τής Α' έβδομάδος των νηστειών.)

129) Τή ITT. Λέοντας πάπα Ρώμης Κοντάκιον, ου ή άκπρστιχίς: «Τοΰ ...

ΤΗχος γ'. Ή παρθένος σήμερον.
Έπί θρόνου, ένδοξε, ίερωσΰνης . . .

(”Ιδ. Μηναΐον έντυπον.)

'Ο οίκος

α) Τον πατέρα, υιόν καί τό πνεύμα, τό άγιον . . .
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β') Οί σοφοί μαθηταί τοΰ Χριστού καί απόστολοι . . . 
γ') 'Ύδωρ ζών έν ψυχή κτησάμενος, πανόλβιε . . .

(Κ ώ δ. Γ 28 φ. 125β Λαύρας. Γ 2 7 φ. 37β Λαύρας. Ή α' στροφή καί 
έν τοΐς έντύποις.)

130) Tfi ΙΘ'. Άρχίππου, Φιλήμονος και Άπφίας.

'Ο οϊκος

α') Πιστόν σε δοϋλον τοΰ Χρίστου ό κορυφαίος Παύλος . . .

(”Ιδ. Μηναϊον έντυπον.)

131) Tfi ΚΓ'. Πολυκάρπου Σμύρνης Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς: «Τοΰ .. .

Ήχος α'. Χορός αγγελικός.
Καρπούς τους λογικούς τφ Κυρίφ προσφέρουν . . .

(’Ίδ. Μηναϊον έντυπον.)

*0 οϊκος

α') Την τής σοφίας χρηστότητα άρυσάμενος . . . 
β') Ό Όεοφόρος Πολύκαρπος ό τον ίδιον . . 
γ') Υιός φωτός καί χάριτος ένδεικνύμενος . . .

(Κ ώ δ. Γ 28 φ. 126β Λαύρας. Γ 27 φ. 37 Λαύρας.)

132) Τή ΚΔ'. *Η ενρεσις της κεφαλής τον Προδρόμου Κοντάκιον, οΰ ή 
άκροστιχίς: «Εις . . .

Ήχος β'. Τά άνω ζητών.
Προφήτα Θεοΰ καί πρόδρομε τής χάριτος . . .

(’Ίδ. Μην. έντυπον.)

Ό οϊκος

α') Έκ τοΰ Κυρίου τήν μαρτυρίαν είληφώς ’Ιωάννη . . .
β') 'Ιεροσύνης τετιμημένος τή άξίμ ό μέγας . . .
γ') Σιγήν πατροραν λύσας έτέχθης καί έν τή έρήμφ . . .

(Κ ώ δ. Γ 28 φ. 127β Λαύρας. Γ 27 φ. 38 Λαύρας. 1 5 6 6 φ. 79β Έθν. 
Βιβλ. Παρισίων (έν φ ή α' μόνον στροφή ώς καί έν κώδ. 15 7 4 
φ. 206α τής αυτής Βιβλ.).)
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Έν Μην'ι Μαρτίφ

133) Τη Θ’. Των άγιων μ μαρτύρων των εν Σεβαστεία Κοντάκιον, οΌ ή 
άκροστιχίς:

«Τοϋ ταπεινού Ρωμανού».

ΤΗχος πλ. β'. Την υπέρ ημών πληρώσας.

Πάσαν στρατιάν τοΰ κόσμου καταλιπόντες . . .
(”Ιδ. Μην. έντυπον.)

“Ο οίκος

α) Τφ έν θρόνφ άστέκτφ έποχουμένω . . . 
β') Οΰτοι των εγκωμίων υπερβαλλόντως . . . 
γ') Υπέρ ήλιου αΐγλην υπερβαλλόντως . . . 
δ') Τοΰ πανσόφου Δεσπότου σοφοί ίκέται . . . 
ε') "Αγαν ΰπερυψώθη υπό τοΰ πλάστου . . . 
ζ') Ποιον στόμα άρκέσει προς ευφημίαν . . .
ζ') Ε...............................................
η’) ’Ισχυροί έν πολέμοις άναδειχθέντες . . .
•θ') Ναρκιρ μου ή ψυχή διηγούμενη . . . 
ι') Οί στερροί στρατιώται τοΰ έν ΰψίστοις . . . 

ια' )" Υψωσε την κακίαν ΰπερβαλλόντο^ς . . . 
ιβ') Ρο)μαλαιος ό τρόπος των άθλοφόρων . . . 
ιγ') "Ωσπερ πρόμαχος δεινός τής άσεβείας . .'. 
ιδ') Μηχανάς πολύπλοκους καί παγκάκιστους . . . 
ιε') Άτρομάκτως έ'λαβον βέλη τοιαΰτα . . . 

ιζ") Νευρωθείς τφ άστέκτφ θυμφ ό πλάνος . . . 
ιζ ) Οΰτω δέ συντριβέντες υπό των λίθων. . . 
ιη ) Ύψώθεν δέ ό κτίστης ώσπερ έν θέρει . . . 
ιθ') 'Υπολειφθέντα δέ έ'να έκ των αγίων . . .

(Κ ώ δ. 1041 φ. 119α Βατοπ. Γ 28 φ. 129β Λαύρας. Γ 2 7 φ. 39α 
Λαύρας . Δ 25 Λαύρας (τό κοντ. καί ή α' στροφή). Ρ i t r a, Anale
cta Sacra, τ. Λ' σ. 599—603 (ένθα μόνον ή α', ε', ς', η' καί ιη' στροφή)· 
Ή α' στροφή καί έν τοΐς έντύποις. Παρά τφ Άμφιλοχίιρ όλίγαι επί
σης στροφαί, σ. 80. Ό Krumbacher (Misc.) έξέδοτο αυτό πλήρες σ. 22 
κέ.)

134) ’Έτερον Κοντάκιον εις τους Μ' μάρτυρας έδημοσίευσεν ό Krum
bacher (έ'νθ’ άνωτ. σ. 16 — 21).
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135) Τή I’. Κοδράτον τον έν Κορίν&φ και των συν αντφ Κοντάκιον.

rΗχος β'. Τά άνω ζητών.

Τη πίστει Χρίστου ανδρείος όπλισάμενοι . . .

Ό οίκος

α') Των αρετών τά κάλλη πλουσίως . . . 
β') ’Όντως καιρός ύμνήσαι σπουδαίος . ..

(Κ ώ δ. Γ 2 7 φ. 40β Λαύρας.)

136) Τη ΙΒ'. Θεοφάνονς τοϋ οσίου Κοντάκιον, ού ή άκροστοιχίς: «’Έπος».

7Ηχος β'. Τά άνω ζητών.
Έξ ΰψους λαβών την θείαν άποκάλυψιν .. .

Ό οίκος

α) ’Επί τής γης μηδέν προτιμήσας ήκολοΰή-ησας χαίρων . . . 
β') ΙΙάσι βοα εν ευαγγελίοις ό δεσπότης τοϋ κόσμου . . 
γ') "Οτε συνήφΐΐης γάμφ νομίμφ έλογίσω, θεόφρον . . .

(Κώδ. Γ 2 8 φ. 1ΰ6 Λαύρας.)

137) Τη ΚΕ'. Τον Ευαγγελισμόν Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: αβ.

τΗχος πλ. δ'. Αύτόμελον.
α') Τό προσταχθέν μυστικώς λαβό)ν εν γνώσει. . .

“Ετερον Κοντάκ. Αύτόμελον.

β') Τή ύπερμάχφ στρατηγφ τά νικητήρια .. .
(’Ίδ. Μην. έντυπον.)

Ό οίκος

α) ’Άγγελος πρωτοστάτης ούρανόθεν έπέμφθη . . .
β') Βλέπουσα ή αγία έαυτήν έν άγνείςι . . .
γ') Γνώσιν άγνωστον γνώναι ή Παρθένος ζητούσα .. .
δ') Δυναμις τοϋ ύψίστου έπεσκίασε τότε . . .
ε') ’Έχουσα θεοδόχον ή παρθένος τήν μήτραν . . .
ζ') Ζάλην ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων . . .
ζ') ’Ήκουσαν οι ποιμένες τών αγγέλων ύμνουντων .. .
η') Θεοδρόμον αστέρα θεωρήσαντες μάγοι. . .
θ') ΤΙδον παΐδες Χαλδαίων εν χερσί τής ΙΙαρθένου . . .
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ι') Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι . . . 
ια') Λάμψας έν τή Αίγυπτφ φωτισμόν αλήθειας .. . 
ιβ') Μέλλοντος Συμεώνος τοΰ παρόντος αιώνος . . . 
ιγ') Νέαν έδειξε κτίσιν έμφανίσας δ κτίστης . . . 
ιδ') Ξένον τόκον ίδόντες ξενωθώμεν τοΰ κόσμου . . . 
ιε') 'Όλος ήν έν τοΐς κάτω καί των άνω ουδόλως . . . 
ιζ') Πάσα φΰσις αγγέλων κατεπλάγη τό μέγα . . . 
ιζ') Ρήτορας πολυψθόγγους ως ίχθΰας άφώνους . . . 
ιη') Σώσαι θέλων τον Κόσμον δ των δλοιν κοσμήτωρ .. . 
ιθ') Τείχος εΐ των παρθένων, Θεοτόκε παρθένε . . . 
κ) "Υμνος άπας ήττάσθαι συνεκτείνεσθαι σπευδων .. . 

κα') Φωτοδόχον λαμπάδα τοΐς έν σκότει φανεΐσαν . .. 
κβ') Χάριν δούναι θελήσας δφλημάτοιν αρχαίων . . . 
κγ') Ψάλλοντές σου τον τόκον ευφημοϋμεν σεπάντες ... 
κδ') *Ω πανΰμνητε μήτερ ή τεκοϋσα των πάντων . . .

(”Ιδ. ήμετέραν κριτικήν έκδοσιν τοΰ ύμνου υπό τόν τίτλον «Ρωμανός ό 
Μελωδός καί ή ’Ακάθιστος».Έν Θεσσαλονίκη 1917 σ 52—64."Οτι τού
το ήν τό Κοντάκιον τοΰ Ευαγγελισμού μαρτυροΰσιν οί Κώδ. 104 1 φ. 
125 Βατοπ. Γ 2 8 φ. 137 Λαύρας. Δ 2 5 Λαύρας. 3 4 4 φ. 18β Έθν. Βιβλ. 
Παρισίων. 4 1 φ. 193α Βλατέων ένθα εβρηται καί σημείωσις καθ’ ήν 
ό ύμνος άποδίδοται τφ Ρωμανφ, ούτως έχουσα : Ούτοι οί θείοι οίκοι 
οΰκ είσιν ως τινες λέγουσι Σέργιου τοΰ τηνικαΰτα τόν (θρόνον Ιθύ
νοντος) Κωνσταντινουπόλεως, αλλά τοΰ θείου Ρωμανοΰ (διακόνου) 
τοΰ μελφδοΰ- δήλον δέ τοΰτο από των . . .» ”Ιδ. καί Β ο ιι ν γ, Poetes 
et Melodes ; etude sur les origines du rythme tonique dans 1’ hymno- 
graphie de Γ Eglise grecque. Nimes 1886 σ. 206-208. Π α ρ a ν i - 
κ a Περί τοΰ Ακαθίστου "Υμνου (Ό έν Κ)πόλει Έλλην. Φιλολ. Σύλ
λογος τ. 25 σ. 136—150, μέρος πρώτον)' καί ’Αλεξάνδρου Λαυ- 
ρ ι ώ τ ο υ (έν Έκκλ. ’Αλήθεια τ. ΙΒ' (1893) σ, 395—396. II ί τ ρ α, 
Anal. Sacra σ. 250—262 Άμφιλοχίου σ. 106—II1.)

138) Κοντάκιον ετερον εις τόν Ευαγγελισμόν εΰρηται εις τόν Πατμιακόν 
Κώδ. 212 φ. 212—214.

Έν Μηνϊ Άπριλίφ

139) Τη ΙΑ'. Άντνπα επισκόπου Περγάμου Κοντάκιον.
*Ηχος δ’. Έπεφάνης σήμερον.

Βασιλέως πρόσταγμα περιφρονήσας . . .

Ό οίκος

α') Τφ έν πελάγει μοι δεινών αμαρτιών σωτήρ μου . . .
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(Κ ώ δ. 1 5 6 4 φ. 26β Έθν. Βιβλ. Παρισίων.)

140) Τη ΙΧ. ’Αγάπης, Ειρήνης και Χιονιάς Κοντάκιον.

'Ήχος γ. Ή παρθένος σήμερον.

Παρθενίας κάλλεος πεποικιλμένη παρθένε . . .

'Ο οίκος

α') Τφ νυμφίου Χρίστου έ'ρωτι, παναοίδιμε . ..

(Κ ώ δ. 1 5 6 4 φ. 37α Έθν. Βιβλ. ΙΙαρισίων.)

141) Τή ΚΓ'. Γεωργίου Μεγαλομάρτνρος.
Κοντάκιον πλήρες.

(Έξεδόθη υπό Krumbacher (Der heil. Georg σ. 84—89.)

142) Κοντάκιον ετερον (πλήρες) έκδοθέν υπό τοΰ αύτοΰ.
("Ενθ' άνωχ. ο. 90—95.)

143) Τή ΚΕ'. Μάρκον τον Εύαγγελιοτον Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς:
«Τοΰ τα[πειν]οΰ [Ρωμανού]. 

τΗχος β'. Τα άνω ζητών.
α') ’Εξ υψους λαβών την χάριν την τοΰ πνεύματος . . .

"Ετερον Κοντάκιον.

β') Τοΰ Πέτρου δειχθεις φυτεία θεοφΰτευτος . ..

*0 οίκος

α') Τοΰ κορυφαίου τών αποστόλων μαθητής χρηματίσας... 
β') "Ολος συρόμενος έπ’ εδάφους αί τίμιαί σου σάρκες . . . 

γ') Άγαλλομένη ή θρεψαμένη έκ παιδιόθεν σε Μάρκε . . . 
δ') 'Γόν εραστήν τής θείας σοφίας και απόστολον πάντες . . . 
ε') ’Όρθρος δειχθεις τής Άλεξανδρέων πρώτος ταΰτη κηρύττεις ... 
ζ') Ύπό τοΰ Πνεύματος τοΰ αγίου την έν τφ ’Ιορδάνη .. .

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 147β Λαύρας (έν φ αί τρεις τελευχαΐαι στροφαί λή- 
γουσαι εις τάς λέξεις : «αίχούμενος Μάρκε χοϋ σωθήναι ημάς»· έν φ 
καί Κονχάκιον έ'χερον εις χόν αΰχόν ήχον «χοΰ Πέχρου δειχθεις φυ- 
χεία θεοφύχευχος»). 10 4 1 φ. 134α Βαχοπ. (έν φ αί χρεΐς πρώχαι 
σχροφαί λήγουσαι εις χάς λέξεις : -Μάρκε σοφέ χό θειον κηρύξας 
Εύαγγέλιον». Ουδόλως άπίθανον δύο νά ώσι διάφορα Κονχάκια έ'χον- 
χα χό αύχό μέλος καί χό αΰχό μέχρον). 1 5 6 4 Έθν. Βιβλ. Παρισίων 
(έν ψ ή δ' μόνον σχροφή). Κονχάκια δέ χό α°ν καί χό β°ν ομοίως καί
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ό Κωδ. 3 4 1 σ. 374 τής αυτής Βιβλ. καί ό Λαυριωτικός I 70 φ. 179α.

144) Τή Κ4'. Βασιλέως επισκόπου Άμασείας Κοντάκιον, ού ή άκροστι- 
χίς : «Τοΰ . . .

'Ήχος γ'. Ή παρθένος σήμερον.

Μεγαλεία πίστεο>ς ύπερεξαίσια σφοδρά . . .

‘Ο οίκος

α) Τή σεμνή τοΰ Χρίστου ίεραρχίρ διέπρετμας . . .
β') Ό πικρός και δεινός Λικίνιος ό άθεος . . .
γ') 'Υπό σοϋ έκμαθό)ν τής Χριστωνΰμου κλήσεως. . .

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 149α Λαύρας (έν φ αί 3 στροφαί). Ή α' στροφή εις 
τούς Κώδ. Δ 4 5 φ. 56α Λαύρας, 15 6 4 φ. 62α Έθν. Βιβλ. Παρισίων 
καί 15 7 3 φ. 277α τής αύτής Βιβλ.)

145) Τή Λ'. ’Ιακώβου τοΰ αποστόλου Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς:

«’Ω[δή Ρωμα]νο[ΰ].

’Ηχος β'. Τά άνω ζητών.

Φωνής θεϊκής άκούσας προσκαλούσης σε.. .
("Ιδ. Μην. έντυπον.)

Ό οίκος

α') 'Ως αλιεύς λογικών ιχθύων . . . 
β') Νέκρωσιν πρώτος τών αποστόλων... 
γ') 'Ότε ούν έκτεινέ σε Ηρώδης . . .

(Κώδ. Γ 2 8 φ. 149ά Λαύρας. 10 41 φ. 135α Βατοπ. Ή α' στροφή 
καί έν τοΐς έντύποις Μηναίοις.)
(’Ακολουθεί)

f Ο Πρ. ΛΕΟΝΤΟΠΟΛΕΩΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ

ΙΙαρίσιοι, Φεβρουάριος 1939.
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