
ΥΜΝΟΙ (ΚΟΝΤΑΚΙΑ) ΣΩΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 
ΤΗΣ ΒΑΛΛΙΚΕΛΛΙΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

Ένφ έξέδιδον τον ύμνον Ρωμανού τοϋ Μελωδοΰ «εις οσίους μονα
χούς άσκητάς και μοναζοΰσας » 1 παρειήρησα ότι εις πολλά χειρόγραφα, τά 
όποια δεν ήσαν Κοντακάρια, έσφζετο κείμενον τοΰ ύμνου επί πλέον ιοΰ κον
τακίου καί τοϋ α' οίκου. Τοΰτο μέ παρεκίνησε ν’ αρχίσω την ερευνάν εις 
διάφορα χειρόγραφα περιέχοντα κείμενα ακολουθιών διά νά συλλέξω τά εκεί 
τυχόν υπάρχοντα κείμενα ύμνων. “Ηρχισα από τούς κώδικας τής Βατικανής 
Βιβλιοθήκης (Fondo Vaticano) καί έπεξέτεινα την ερευνάν εις τούς κώδι
κας τής Βιβλιοθήκης Vallicelliana1 2 3. Διά την εργασίαν είς την ως άνω 
Βιβλιοθήκην ήκολούθησα τήν εξής μέθοδον. “Ελαβον άνά χεΐρας τον κατά
λογον χειρογράφων τής Βιβλιοθήκης τον συνταχθέντα ύπό Ε· Martini3, 
όταν δέ συνήντων τάς ενδείξεις Κοντάκιον, Μηναΐον, “Υμνος, Εύχολόγιον, 
Παρακλητική, Τριφδιον, Πεντηκοστάριον κλπ, ή απλώς Ακολουθία ή άλλο 
λειτουργικόν κείμενον άνεζήτουν τό αντίστοιχον χειρόγραφον. ’Απ’ εκεί άντέ- 
γραφον τό κείμενον σημειών τινα διά τήν λειτουργικήν χρήσιν τοϋ κώδικος,
τήν θέσιν τοϋ ύμνου κλπ.

Πολλάκις ή ερευνά έτερματίζετο άνευ τίνος άξιολόγου αποτελέσματος, 
διότι ή ένδειξις τοϋ καταλόγου άφεώρα είς μουσικόν κείμενον ή άλλα είδη 
λειτουργικών ποιητικών κειμένων πλήν κοντακίων.'Υπήρξαν όμως περιπτώσεις 
κατά τάς οποίας ολόκληρος ύμνος έπρόβαλλεν από κώδικα περιέχοντα μόνον 
κανόνας ή απλά μηναία ή κείμενον τελείως διάφορον τών ποιητικών καί τών 
ύμνων. “Αλλοτε πάλιν εις διάφορα φύλλα, τά όποια είχον δεθή προς ύπο- 
στήριξιν τής ράχεως κώδικός τίνος καί προήρχοντο από άλλους κώδικας πολυ
τίμους, υπήρχε κείμενον ύμνων.

Κατ’ αυτόν τον τρόπον κατώρθωσα νά συλλέξω 72 ύμνους. Έξ αυτών 
σώζονται άλλων τά κοντάκια4 μόνον καί άλλων επί πλέον ό α' οίκος. "Αλλων

1 Ρωμανού τοϋ Μελωδοΰ, "Υμνοι, τόμος Γ', 1957, σσ. 287 -353.
2 Λατινιστί Vallieellana, ίταλιστί Vallicelliana.
3 Ε. Martini, Catalogo di Manoscritti Greci esistenti nelle Biblioteche 

italiane, Volume II, Milano 1902. Catalogue Codicum Graecorum qui in Biblio
theca Vallieellana Romae adservantur, σσ. 1-271.

4 Διά τούς όρους κοντάκιον, οίκος κλπ. πβ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Εισαγωγή
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δμως σφζεται έκτενέστερον κείμενον. Κατόπιν δλων αυτών, και όσων κατω
τέρω θά δειχθούν, θεωρώ απαραίτητον την καταγραφήν καί συναγωγήν είς 
κατά βιβλιοθήκας κατάλογον τών ύμνων τών ευρισκομένων εις άλλους πλήν 
κοντακαρίων κώδικας. Τό πράγμα εΐχεν ήδη σημειώσει ό Σ. Εύστρατιά- 
δ η ς'. ’Ήδη, δτε πλέον έχομεν περιγραφάς τών Πατμιακών κοντακαρίων 
(άρ. 212 καί 213) καί τών Σιναϊτικών 925, 926 καί 927 καί προβλέπεται 
δτι είς τούς μεθεπομένους τόμους τών Ύμνων τοϋ Ρωμανού τού Μελφδοϋ 
θά έχομεν περιγραφάς καί τών λοιπών, καιρός νά στραφή καί προς αυτήν 
τήν κατευθυνσιν ή έρευνα. Διά τής περαιτέρω έκδιδομένης περιγραφής παρα
δίδω τά πορίσματα τής ερεΰνης είς τήν Βαλλικελλιανήν Βιβλιοθήκην, έχω δέ 
ετοίμην περιγραφήν τών ύμνων τών σψζομένων είς χειρόγραφα τού Fondo 
Vaticano τής Βατικανής Βιβλιοθήκης καί ελπίζω συντόμως νά ολοκληρώσω 
τήν έρευναν εις τάς Βιβλιοθήκας τής Ρο'ηιης. ’Αλλά δεν υπάρχουν μόνον είς 
τήν Ρώμην Βίβλιοθήκαι χειρογράφων. 'Ομολογώ δτι πρόκειται περί κοπιώ
δους εργασίας, ή οποία δΰναται ελάχιστα ν’ άποδώση. “Ομως μόνον μετά 
τήν καταγραφήν καί τών είς άλλα, πλήν τών κοντακαρίων, λειτουργικά βιβλία 
ευρισκομένων ύμνων θά εΐμεθα είς θέσιν νά εΐπωμεν τήν οριστικήν λέξιν 
επί τής ύμνογραφίας. Ή μέθοδος τήν οποίαν ήκολουθησα είναι, νομίζω, ή 
άποδοτικωτέρα. ’Αλλά δεν υπάρχουν πάντοτε ακριβείς κατάλογοι τών χειρο
γράφων τών Βιβλιοθηκών καί δταν υπάρχουν δεν είναι δυνατόν νά είναι 
κανείς βέβαιος τί εννοεί 6 καταλογογράφος ύπό τήν ένδειξιν « ύμνος» ή 
« κοντάκιον » 2, ή αν οΰτος, προερχόμενος πολλάκις έκ τών κλασσικών σπου
δών, έδωκε σημασίαν είς κείμενον ύμνου. Αυτό σημαίνει δτι ή περιγραφή 
δεν δΰναται νά γίνη διά μικροταινιών, αλλά απ’ ευθείας διά τών χειρογρά
φων. 'Ο περιγράφων τούς ύμνους δέον νά σημειώνη τήν μέθοδον τήν οποίαν 
ήκολοΰθησε καί, έστω καί άρνητικώς, νά δίδη είς τήν εισαγωγήν τούς αρι
θμούς δλων τών κωδίκων, τούς οποίους ήρεΰνησεν. Τούτο θά άποτελέση τήν 
ασφαλιστικήν δικλείδα δι’ ένα μέλλοντα ερευνητήν, είς τρόπον ώστε νά γνω- 
ρίζχΐ οΰτος τί ήρευνήθη καί νά μή ερευνήση τά αυτά χειρόγραφα.

Είς τήν Βιβλιοθήκην Vallicelliana ήρεΰνησα τούς ύπό τά στοιχεία 
Β 14, Β 22, Β 35, Β 86, Β 128, C 28, C 29, C 34 (III), C 46, C 110, D 61 
(olim D 60), Ε22, Ε54, Ε55, F 25, F 33, F56, G74, R32, Allacci 
LXIV, Allacci XCII, Allacci CXL, κώδικας. ’Εκ τούτων εΰρον κείμενα 1 2

Ύμνοι (Κοντάκια) σωζόμενα είς χ/φα τής Βαλλικελλιανής Βιβλιοθ. τής Ρώμης 287

είς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν, τόμος Α', τεΰχος Β', εκδοσις δεύτερα, Ή βυζαντινή 
ποίησις, 1 Αθήναι, 1958, σσ. 193 - 201.

1Σ. Εΰστρατιάδης, Ρωμανός ό μελιρδός καί τά ποιητικά αΰτοΰ έργα, 
ΕΕΒΣ, ΙΕ', 1929, σ. 196.

2 *0 δρος κοντάκιον χρησιμοποιείται καί εις τήν σχεδογραφίαν, διά τά χειρό
γραφα δηλ. τά περιεχοντα γραμματικά γυμνάσματα.
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288 Παναγ. Γ. Νικολοπούλου

ύμνων είς τούς κώδικας Β22, Β35, Ε54, Ε55, G 74, R 32, καί Allacci
LXIV.

Οί πλειστοι των έρευνηθέντων κωδίκων ανήκουν είς τούς ιβ' - ιγ' αιώ
νας. ’Ιδιαιτέρα σημασία πρέπει νά δοθή είς τον Β 35 (παλίμψηστον) τοΰ 
οποίου το άρχαιότερον κείμενον είς γραφήν μεγαλογράμματον ανήκει είς τον 
ι' αϊ. καί περιέχει τμήμα ύμνου. Τό παρεχόμενον κατωτέρω κείμενον δεν 
είναι τό μόνον σφζόμενον. Δυστυχώς λόγφ ελλείψεως άκτίνων X δεν ήδυνή- 
θην νά άναγνώσω καί νά περιγράφω πλήρως τά σψζόμενα. Ό,τι παρέχω 
είναι εκείνο τό όποιον ήδυνήθην νά άναγνώσω ίδίοις ό'μμασιν. Τό εν
διαφέρον τοΰ κώδικος είναι ότι παρέχει τό πρώτον γνωστόν σφζόμενον 
κείμενον ύμνου. Χαρακτηριστικόν ότι παρέχει «Κοντάκιον» καί όχι « Κον- 
δάκιον ».

Σημασίαν διά την ύμνογραφίαν εμφανίζει καί ό Β 22. Είς τον κώδικα 
αυτόν ακριβώς προ τοΰ άνακλωμένου τών οίκων (μόνον, όχι δέ καί τών 
κοντακίων) σημειοΰται αΝ,~ καί άλλοτε αΝα7> μόνον δέ εις τον ύμνον 18 
σημειοΰται αΝα~Ό /. Ή σημείωσις αΰτη είναι συνεπής καθ’ όλους τούς 
ύμνους τούς περιεχομένους είς τον κώδικα πλήν 3 1 εκ τών 37. Πώς ερμη
νεύεται άραγε αυτή ή συντομογραφία ; Σημαίνει « αναφωνεί (ό λαός) » ή 
«ανακράζει» ; Διατί όμως όχι « άνακλώμενον » ; Ή παρά τφ 18^ ύμνψ 
συντομογραφία οδηγεί περισσότερον προς αυτήν τήν άποψιν. ”Αν πράγματι 
σημαίνη τό τελευταΐον, πρέπει νά θεωρηθή ασφαλής καί μόνη άνταποκρινο- 
μένη προς τά πράγματα ή μαρτυρία τοΰ Σουΐδα' « άνακλώμενον, τό άπηχον- 
μενον. 'Ως επι τοΰ κυρίου 'Ρωμανόν τοΰ Μελωδού· Σΰ γάρ υπάρχεις τό 
φως τό απρόσιτον». Πάντως ή συντομογραφία αυτή δεν δύναται νά άντα- 
ποκρίνεται είς τήν λέξιν « Ιφύμνιον ». Διά τον όρον « άνακλώμενον » έγραψα 
καί άλλοτε8 καί επιφυλάσσομαι νά έπανέλθω. Προς τό παρόν σημειώ ότι ή 
μαρτυρία τοΰ Β 22 είναι σημαντική.

Ό κώδιξ Ε54, πλουσιώτατος είς κανόνας καί μάλιστα πολλοί τών 
οποίων περιέχουν καί β' φδήν ( μολονότι είναι τών μηνών Δεκεμβρίου, Μαρ
τίου, ’Απριλίου), σπανίως παρέχει κοντάκιον καί α' οίκον μετά τήν ς' φδήν. 
Παρέχει όμως τό « Αί άγγελικα'ι προπορεύεστε δυνάμεις » υπό ακροστιχίδα 
«Αίνος ταπεινού 'Ρωμανού είς τά Γενέθλια» εις τά στιχηρά τής κε' Δεκεμ
βρίου μετά τήν θ' φδήν τοΰ κανόνος. Παραδίδω όμως κατωτέρω περιγρα
φήν τοΰ κειμένου θεωρήσας τοΰτο άναγκαΐον μέχρις ότου δειχθή ότι τό 
ποίημα αυτό τοΰ Ρωμανοΰ άνήκει πράγματι εις τά στιχηρά καί δεν είναι 
ύμνος τοΰ οποίου έξέπεσε τό κοντάκιον. 1 2 * *

1 Οί ΰμνοι οΰτοι είναι οί έξης" 6, 17 καί 31.
2 Πβ. Τά Κοντακάρια τής Πάτμου, ό ύπ1 άριθ. 213 κώδιξ, έν Ρωμανού τού

Μελφδοΰ, "Υμνοι, τόμ. Β', 1954, σσ. σο'- σοβ'.

19 -11 -1958
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Οί κώδικες Ε 55 καί R 32 παραδίδουν πάντοτε « Κοντάκιον » καί ποτέ 
« Κονδάκιον ».

Ό κώδιξ Allacci LXIV παρουσιάζει τό εξής ενδιαφέρον. Συνήθως εις 
τήν φαν καί έναντι τοΰ Κοντακίου σημειοΰται αρ. Έφ’ δσον ή συντομογρα- 
φία αΰτη άναφέρεται εις οίκους τίθεται συνήθως έναντι τοΰ β' ή ν >tcti σπα- 
νίως τοΰ α\ Είς τον ν' οίκον τοΰ ΰμνου 71 σημειοΰται εΰκρινέστερον « αρχ ». 
Σημαίνει λοιπόν «.αρχή», « άρχεται » ; Είς τήν άποψιν αυτήν άγει τό γεγο
νός δτι δπου ή συντομογραφία αΰτη υπάρχει, συνήθως αρχίζει τό διηγημα- 
τικόν μέρος τοΰ ΰμνου.

Έκ τής παραθέσεως των κειμένων παρατηρεΐται δτι εκ τών 12 κοντα
κίων καί 135 οίκων τα 14 κοντάκια καί οί 13 οίκοι ήσαν μέχρι τοΰδε άγνω
στοι άλλοθεν. ’Αλλά καί τα κείμενα τών λοιπών εμφανίζουν πολλάς διαφοράς 
οΰτως, ώστε νά παρέχουν αρκετόν φιλολογικόν ενδιαφέρον. ’Επί πλέον, δσα 
ανωτέρω έσημειώθησαν περί συντομογραφιών κλπ., δεικνύουν πάσας πολυ
τίμους πληροφορίας είναι δυνατόν νά έχωμεν διά τήν ΰμνογραφίαν καί εκ 
τής καταγραφής τών είς άλλα χ/φα, πλήν κοντακαρίων, ευρισκομένων ΰμνων.

Κατά τήν καταγραφήν τών ΰμνων ήκολοΰθησα τό εξής σύστημα: ’Ανα
γράφω πρώτον τον αριθμόν τοΰ κώδικος καί κατόπιν τά λοιπά στοιχεία 
(Μεμβράνινος ή χαρτφος, φύλλα, αιών). Περαιτέρω παρέχω στοιχειά τινα 
περί τοΰ περιεχομένου τοΰ κώδικος, καί, έφ’ δσον περιέχει λειτουργικόν ποιη
τικόν κείμενον, πληροφορίας περί τοΰ είδους του (στιχηρά, κανόνας, καθί
σματα) καί τής θέσεως, δπου εύρίσκεται τό κοντάκιον (έφ’ δσον δεν υπάρχει 
ως συνήθως μετά τήν ς' φδήν). Διά περισσοτέρας πληροφορίας παραπέμπω 
είς τον κατάλογον τοΰ Ε. Martini1. Τήν ημέραν τής εορτής αντιγράφω 
έκ τοΰ κώδικος, αλλά παραπέμπω μόνον διά τούς ΰμνους είς folia. Έφ’ δσον 
ό περιγραφόμενος ΰμνος υπάρχει εις τά μέχρι τοΰδε περιγεγραμμένα κοντα- 
κάρια τής Πάτμου ( 212 καί 213) 2 ( Ρ καί Q), τοΰ Σινα 925 ( σ), 926 (s ) 
καί 927 (Σ)1 2 3 καθώς καί τής Συνοδικής Βιβλιοθήκης τής Μόσχας 437 
(m)4 παραπέμπω εκεί διά τών αντιστοίχων αριθμών. Αί παραπομπαί αύταί 
ισχύουν καί διά τάς γενομένας εκδόσεις, ως καί άλλης φύσεως σημειώσεις τάς 
οποίας έθεσαν οί περιγράψαντες τούς ως άνω κώδικας κοντακίων. Έφ’ δσον 
τά κείμενα τών κατωτέρω περιγραφομένων ΰμνων δεν παραδίδονται διά τών
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1 Ε. Martini, ένθ·’ άν.
2 Μάρκου Ν. Ναουμίδου-Παναγ. Γ. Νικολοπούλου, Τά Κον- 

τακάρια τής Πάτμου ( Κώδικες 212 καί 213 ΙΑ' αΐώνος), έν Ρωμανού τοΰ Μελφδοΰ, 
"Υμνοι, τόμ. Β', σσ. α’ - τε'.

3 Νικολάου Α. Λιβαδάρα, Κονδακάρια τοΰ Σινά (κώδικες 925, 926, 
927 ), έν Ρωμανού τού Μελφδοΰ, "Υμνοι, τόμ. Γ', σσ. α' · υξ'.

4 A m f i Ιο c h i j, Kondakarij ν’ Sretcheskom’ nodlinnikS XII - XIII pory- 
kopisi Moskovskoj synodaluoj biblioteki No 437, Mockba 1879.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος KH’ 19
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290 Παναγ. Γ. Νικολοποΰλου

ώς άνω κοντακαρίων, άλλ’ υπάρχουν εις τά έντυπα λειτουργικά βιβλία η 
είναι έκδεδομένα ή απλώς γνωστά εξ άλλων κωδίκων, παραπέμπω εκεί 
Δι’ ΰμνους αγνώστους άλλοι)εν σημειώ, δτι είναι άγνωστοι εν δλφ ή έν μέρει-

Διά τά ανακλώμενα των οίκων ούδέν σημειώ εφ’ δσον δεν διαφέρουν 
πραγματικώς, ούχί μόνον συντακτικώς. Έσημείωσα επίσης καί τάς διαφό
ρους γραφάς τών περαιτέρω έκδιδομένων κειμένων ύμνων από τών γνωστών 
έκδεδομένων κειμένων τών περιγραφών ένδεικτικώς. Διά παρενθέσεων σημειώ 
τάς έν τή ωφ γραφάς. Επίσης ανέπτυξα τάς συντομογραφίας σιωπηρώς.

Μετά το τέλος τής περιγραφής επέταξα πίνακας κοντακίων (προοι
μίων), οίκων, ανακλώμενων καί αγίων. Έσημείωσα δμως μόνον δσα δεν 
υπάρχουν εις τούς αντιστοίχους πίνακας Ν. Λιβαδάρα-Γ. Μοραγλή1 2 *. 
Ή υπαρξις εκεί τών στίχων τών ύμνων (κοντακίων, οίκων, άνακλωμένων) 
ή τών ονομάτων τών αγίων δεν σημαίνει δτι είναι άγνωστα άλλοθεν, άλλ’ δτι 
δεν υπάρχουν εις τούς ώς άνω πίνακας. Τον τρόπον αυτόν τής συντάξεως 
τών πινάκων έδεώρησα καλύτερον διά νά φθάσωμεν κάποτε διά τών αλληλο
συμπληρώσεων εΐς πλήρεις πίνακας ύμνων (κοντακίων, οίκων, άνακλωμένων) 
καί αγίων διά τών χειρογράφων. "Οπου πρόκειται περί στίχου ή αγίου 
ύπάρχοντος εις τά κοντακάρια τής Πάτμου ή τοΰ Σινά, αλλά μή άνευ- 
ρισκομένου εις τούς ώς άνω πίνακας, παρέπεμψα καί εις τον αντίστοιχον 
αριθμόν.

(Ρώμη).
ΠΑΝΑΓ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

1 Διά τών έλεγχον τών έκδεδομένων ή μή ύμνων εχρησιμοποίησα επί πλέον 
βοηθητικώς καί τό υπό έκδοσιν Incipitariuin τών εκκλησιαστικών ποιητικών κειμέ
νων τής δεσποινίδος Β. Follieri, τήν όποιαν καί εντεύθεν ευχαριστώ.

2 Νικολάου Α. Λιβαδάρα, ένθ·5 άν., σσ. τκα' - τλα' (άγιων ), τλβ' - τμγ'
(προοιμίων), τμδ' - υκε' (οίκων) καί υκς'- τμβ' ( « έφυμνίων » ).
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α) Β 221
Μεμβράνινος, αϊώνος ιγ', φύλλα 180.

Μηνιαΐον μηνών Σεπτεμβρίου, ’Οκτωβρίου. Περιέχει δι’ έκάστην εορτήν έν 
αρχή κάθισμα, είτα στιχηρά, τον κανόνα και μετά την γ' φδήν τοΰ κανόνος 
πολλάκις ετερον κάθισμα, μετά δέ την ς' φδήν κοντάκιον καί οίκον (ή οί

κους). Ή σειρά αΰτη πολλάκις διαταράσσεται.

ΜηνΙ Σεπτεμβρίφ α'. ’Αρχή τής Ίνδίκτου καί μνήμη τοΰ
όσιον πατρός ήμών Συμεών τοΰ Στυλίτου καί &&λησις των
άγιων μαρτύρων Καλλίστου, Ευσταθίου, ‘Ερμογένους καί 

των άγιων μ' γυναικών.

1. Κονδ(άκιον), ήχος β'. (Ίδιόμελον).

f. 4γ Τά άνω ζητών τοΐς άνω συναπτόμενος
καί άρμα πυρός τον στΟλον έργασάμενος,
δι’ αύτοΰ συνόμιλος
τών άγγέλων γέγονας, δσιε,
συν αύτοΐς Χριστφ τφ Θεφ
πρεσβεύων άπαύστως ύπέρ πάντων ήμών.

Ό οίκος 1 2.

ΤοΟ Συμεών τόν άμεμπτον βίον...
'Υπάρχει είς σ 1 και Σ 3.

Μηνί Σεπτ(εμβρίφ) β'. Τοΰ άγιου ίερομάρτυρος Μάμαντος 
καί τοΰ όσιου Ίωάννου τοΰ Νηστεντοϋ.

2. Κονδ(άκιον) (ήχ. γ’). Πρός· «Ή Παρ&ένος... ».

ί. 7ν Έν τή βάβδψ, άγιε, τή έκ θεοϋ σοι δοθείση
τόν λαόν σου ποίμανον έπΐ νομάς ζωηφόρους,
Θήρας δέ τούς άοράτους καί άνημέρους 
σύντριψον ύπό τούς πόδας τών σέ ύμνούντων, 
δτι πάντες οί3 έν κινδύνοις 
προστάτην, Μάμα, θερμόν κεκτήμεθα.

(Ό οίκος). Πρός· « Την Έδέμ... ».

Ό προγνώστης θεός προορών σου τό τέλειον...
Υπάρχει είς σ 2 καί Σ 4. Είς σ 2, καί Σ 4 ό οίκος ώς δεύτερος.

1 Ε. Martini, ενθ·’ άν., σσ. 8-10.
2 Έν τή φςτ σημειοΰται- « αν'τι ».
8 Είς σ 2 δέν υπάρχει ή λέξις' « οί ».
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ΜηνΙ Σεπτεμβρίφ γ'. Τοϋ όσιου πατρος ήμών Θεοκτίστου 
καί τοϋ άγιου ίερομάρτυρος Άν&ίμου.

3. Κονδάκιον. ήχος δ’. Πρός· «'0 ύψω&εις εν...», 

ί. ΙΟν Έν ίερεΰσιν εύσεβώς διαπρέψας
καί μαρτυρίου τήν <δδών διανύσας
τά των ειδώλων εσβεσας σεβάσματα
πρόμαχος γενόμενος της σής ποίμνης, θεόφρον,
διό σέ καί γεραίρουσα μυστικώς Ικβοα σοι'
έκ των κινδύνων £ΰσαί με άεί
ταίς σαΐς πρεσβείαις πατήρ ήμών, ’Άνθιμε.

('Ο οίκος). Πρός· « Tfj Γαλιλαίο.... ».

Ένθείς μοι γνώσιν θεϊκήν τδν ζόφον τής άγνοιας...
Υπάρχει είς σ 3 καί Σ 5.

ΜηνΙ Σεπτεμβρίφ ε'. Τοϋ προφήτου Ζαχαρίου τοϋ πατρός 
τοϋ Προδρόμου.

4. Κονδάκιον. ΤΗχος γ'. Πρός· « Ή Παρθένος σήμερον... ».

f. 15r Ό προφήτης 1 σήμερον καί ίερεύς το Ο 'Γψίστου 
Ζαχαρίας τέθεικεν1 2 * ό γεννητής τοΟ Προδρόμου 
τράπεζαν τής προφητείας πιστούς έκτρέφων, 
πώμα8 δέ δικαιοσύνης πάσιν4 5 κέρασας 
διά τούτο τελειοΰται 
ό μέγας μύστης Θεού τής χάριτος.

'Ο οίκος. Πρός· « Τήν Έδεμ Βη&λεέμ... ».

Τήν τού νόμου σιγήν8 ό ιεράρχης δέδεκται...
Υπάρχει είς Σ 10.
( Έν τή άνα) φςι f. 16r) ΜηνΙ Σεπτεμβρίφ ς·'. Μνήμη τοϋ γεγονώτος θαύ

ματος υπό τον αρχιστρατήγου Μιχαήλ έν Χώναις (sic). ζήτει τήν ακολουθίαν 
αυτής είς τήν η' νοεμβρΐου μηνός ήγουν είς τό παλαιόν μήναιον).

ΜηνΙ Σεπτεμβρίφ ς·'. Τοϋ άγιου ίερομάρτυρος Κυρίλλου 
έπιακόπου Γορτύνης καί τής Κρήτης.

"Ομως τό κοντάκιον άναφέρεται εις τούς άσωμάτους·
5. Κονδάκιον είς τους άσωμά(τους). ΤΗχος γ'. Πρός’«ΉΠαρθένος σήμερον...».

ί. 18r Τών άγγέλων προήρυτος(;) καί άρχιστράτηγος ώφθης,

1 πρεσβύτης, Σ 10.
2 πρόκειται, Σ 10.
8 πόμα κώδιξ.
4 πάντας Σ 10.
5 πηγην Σ 10.
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της Τριάδος ένθεος καί λειτουργός άνεδείχθης.
Έδειξας έν πολέμοις τό τής αξίας σου κράτος, 
γέγονας έν κινδύνοις τοΐς άνυμνοΰσί σε φύλαξ 
έν άύλιρ παρουσία,
δ μέγας άρχων των άσωμάτων χορών.

Ό οϊκος. Πρός' « Την Έδεμ Βηϋλεέμ... » *.
Έν άνοίξει, Σωτήρ, στόματος άναξίου μου...

Μαρτυρεϊται διά πρώτην φοράν τό κοντάκιον. ‘Ο οίκος ώς α' οίκος εις Ρ 41 
( ύμνος εις τούς Άσωμάτους, η' Νοεμβρίου ). ’Επίσης δέν παραδίδεται διά τών μέχρι 
τοΰδε περιγραφέντων κοντακαρίων τό όνομα τοϋ άγιου ίερομάρτυρος Κυρίλλου. Καί 
τό άνακλώμενον διά πρώτην φοράν.

ΜηνΙ Σεπτεμβρίφ ζ'. Τοϋ άγιου μάρτυρος Σώξοντος.

6. Κονδάκιον {"Ήχος δ’). Πρός· « Έπεφάνης σήμερον... ». 

ί. 25r Τών μαρτύρων γέγονας τίμιον κλέος
καί τφ κόσμιρ Ιλαμψάς τών ίαμάτων άστραπάς 
ώς έκ θεοΰ πλουτιζόμενος.
Σώζων παμμάκαρ, λιταΐς σου φρουρών ήμάς.

(Ό οίκος). Πρός· « Tfj Γαλιλαίο.... ».
Τόν άνατείλαντα φαιδρώς έν τή σεπτή καί θεία... 

Μαρτυρεϊται τό πρώτον τό κοντάκιον καί ό οίκος.

ΜηνΙ Σεπτεμβρίφ ζ'. Τό Γενέ&λιον τής Ύπεραγίας Θεοτόκου.

7. Κονδάκιον. τΗχος δ’.

f. 28ν Ιωακείμ καί ’Άννα δνειδισμφ1 2 3 άτεκνίας
καί Άδάμ καί Εϋα έκ τής φθοράς τοΰ θανάτου 
ήλευθερώθησαν, άχραντε, έν τή άγια γεννήσει σου.
Αύτήν έορτάζει καί δ λαός σου,
ένοχής τών πταισμάτων λυτρωθείς έν τώ κράζειν σοι’
ή στείρα τίκτει την Θεοτόκον καί τροφόν τής ζωής ήμών.

Ό οίκος.

Ή προσευχή όμοΟ καί στεναγμός...
Υπάρχει είς σ 5 καί 2 16.

ΜηνΙ Σεπτεμβρίφ ϋ·'. Τών άγιων καί δικαίων ’Ιωακείμ καί ’Άννης.

8. Κονδάκιον. (Ήχος β'). Πρός’ « Τά άνω ζητών... ».

f. 35ν Εόφραίνεται8 νΟν ή ’Άννα τής στειρώσεως

1 Βιύλεεμ κώδιξ.
2 δνειδιαμοϋ σ 5.
3 εΰφρένειαι κώδιξ.
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λυθεΐσα δεσμών καί τρέφει τήν πανάχραντον 
συγκαλοΰσα άπαντας άνυμνήσαι τον δωρησάμενον 
έκ τής νηδύος αότής1 τοΐς βροτοΐς8 
τήν μόνην μητέρα καί άπείρανδρον.

'Ο οίκος. Πρός' « Τράνωσόν μου... ».

Ή τών δεσμών τής πρίν άτεκνίας...
'Υπάρχει εις σ 6 καί Σ 17.

ΜηνΙ Σεητεμβρίφ ια'. Της άγιας Θεοδώρας.

9. Κονδάκιον. (*Ηχος β’). Πρός· «Χορός ’Αγγελικός... ».

1. 40r Τήν νύκτα τών παθών ΙκφυγοΟσα, θεόφρων,
προσήλθες νοητώς τφ ήλίφ τής δόξης, 
άσκησε ι νεκρώσασα τής σαρκός τά σκιρτήματα.

"Οθεν γέγονας ύπογραμμός μοναζόντων 
καί άνόρθωσις τών ύποπεπτωκότων Ιν βίιρ 
διό σέ γεραίρομεν.

(Ό οϊκος). (Πρός' « Τράνωσόν μου... ■»).

ΤοΟ ήλιου μέν δύναντος δ άρχέκακος...
Τό Κοντάκιον μαρτυρεϊται έκ τοϋ Βατοπεδινοΰ κωδικός 1041 (πβ. Σ. Εύστρα 

τιάδην, ενϋ·’ άν., σ. 208 ) καί τοϋ Μηναίου. *0 οίκος διά πρώτην φοράν.

ΜηνΙ Σεπτεμβρίφ ιγ'. Τά ’Εγκαίνια τής άγιας Άναατάαεως 
Χρίστον τοϋ Θεοϋ ήμών καί τοϋ άγιου ίερομάρτνρος Όλβια- 
νοϋ καί των συν αύτφ, καί τοϋ άγιου Κορνηλίον1 2 3 τοϋ έχατον- 
τάρχου. ( Τό κοντάκιον ευρίσκεται εις f. 166ν. Οίκος δεν σφζεται).

10. Κονδάκιον. Ήχος δ’.

f. 166ν 'Ως τοΟ άνω στερεώματος τήν εόπρέπειαν 
καί τήν κάτω συναπέδειξας ώραιότητα 
τοΟ αγίου σκηνώματος τής δόξης σου, Κύριε,
Κραταίωσον αύτόν4 είς αιώνα αίώνος 
καί πρόσδεξαι ήμών τάς έν αύτφ 
προσαγομένας σοι δεήσεις 
διά τής Θεοτόκου, 
ή πάντων ζωή καί άνάστασις.

1 αύτοΐς κώδιξ.
2 τούς βροτοΰς κώδιξ.
3 Κορνιλίον, κώδιξ.
i αν το σ 8.
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'Υπάρχει είς ο 8. Πβ. επίσης καί D. Sofrotiio Gassisi, Un antichis- 
sitno « Κοντάκιον » inedito ed un innografo anonimo del secolo VI, σ. 34. Τά 
ονόματα τών άγιων Όλβιανοϋ καί Κορνηλίου δέν παραδίδονται διά τών κοντακαρίων.

Μηνϊ Σεπτεμβρίφ ιδ'. Ή ϋψωσις τον τίμιου καί ζωοποιού Σταύρον.

11. Κονδάκιον. *Ηχος δ'.

ϊ. 49ν Ό ύψωθείς έν τφ Σταυρφ έκουσίως 
τή έπωνύμψ σου καινή 1 πολιτεία 
τούς οίκτιρμούς σου δώρησαι1 2, Χριστέ ό Θεός.
Εΰφρανον έν τή δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ήμών 
νίκας χορηγών αύτοΐς κατά των πολεμίων, 
τήν συμμαχίαν Ιχοντες τήν σήν, 

f. 50γ δπλον | ειρήνης, άήττητον τρόπαιον.

Ό οίκος' Πρός· « Τή Γαλιλαία τών Έ’&νών... ».

Ό μετά τρίτον ούρανα# άρθείς έν παραδείσιο...
Υπάρχει είς σ 9 καί Σ 23. ΈιέΟη προσόμοιον διά τούς οίκους, ένφ πρόκειται 

περί ιδιομέλου.

Μηνϊ Σεπτεμβρίφ ιε'. Τοϋ άγιου μάρτυρος Νικήτα.

12. Κονδάκιον. 1Ηχος β\ Πρός' « Τά ανω ζητών... ».

f. 60γ Τής πλάνης τεμών τό κράτος τή ένστάσει σου
καί νίκης λαβών τδ στέφος έν τοΐς άθλοις σου, 
τοΐς άγγέλοις, ένδοξε, συναγάλλει3,
Νικήτα φερώνυμε,

συν αύτοΐς Χριστφ τφ θεφ
πρεσβεύων άπαύστως όπέρ πάντων ήμών.

Ό οίκος. (Πρός· « Τράν{ωσόν μου... »)).

Γνώσιν τήν σήν ένθείς τή ψυχή μου...
"Υπάρχει είς σ 10 καί Σ 24.

Μηνϊ Σεπτεμβρίφ ις'. Τής άγιας καί πανευφήμου μάρτυρος Ευφημίας.

13. Κονδάκιον. *Ηχος δ’. Πρός· « Ό νψωβεις εν τφ (Σταυρφ')... ». 

ί. 62ν Έν τή άθλήσει σου καλώς ήγωνίσω
καί μετά θάνατον ήμας άγιάζεις
ταΐς τών θαυμάτων λάμψεσιν4, πανεύφημε,
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1 και νυν κώδιξ.
2 in super lineam. Δώρησε κώδιξ.
3 ανναγάλλη κώδιξ.
4 βλύαεοιν σ 11.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:07 EEST - 34.211.113.242



296 Παναγ. Γ. Νικολοπούλου

“Οθεν σου τήν κοίμησιν τήν άγίαν ύμνοΟμεν 
πίστει παριστάμενοι1 έν τφ θείψ ναφ σου, 
δπως £υαθώμεν νόσων χαλεπών 1 2 
καί τών θαυμάτων τήν χάρτν άντλήσωμεν3.

Ό οίκος. Πρός· «Τη Γαλιλαίο.»... ».
Τής πανευφήμου <5 ναός παράδεισος Ιδείχθη...

’Υπάρχει είς σ 11, Σ 25 καί Σ 397.

(Μηνϊ Σεπτεμβρίφ ιζ'. Τών άγιων μεγάλων μαρτύρων Πί- 
ατεως, ‘Ελπίδας καί ’Αγάπης καί τής μητρός αύτών Σοφίας.
Εϊς f. 65γ μετά τήν ς·' φδήν χώρος κενός ανάλογος διά τό κονδά- 

κιον. Γράφεται μόνον' « Κονδ. » ).

(Μηνϊ Σεπτεμβρίφ ιη'. Τον όσιον πατρός ήμών Εύμενίον 
έπισκόπον Γορτννης. Είς f. 6fr μετά τήν ς' φδήν χώρος άνάλο- 

λογος διά τό κονδάκιον).

Μηνϊ Σεπτεμβρίφ κ'. Τον άγιον ΕναταϋΊον 4 
καί τής αννοδίας5 αντον.

14. Κονδάκιον. (Ήχος β’). Πρός· « Τά άνω ζητών... ». 

f. 72ν Τά πάθη ΧριστοΟ σαφώς μιμησάμενος 
f. 73r καί τούτου (sic) πιών6 πιστώς | τό ποτήριον 

κοινωνός, Ευστάθιε 7, 
καί τής δόξης μέτοχος8 γέγονας, 
παρ’ αύτοΟ τοΟ πάντων θεού 
λαμβάνων έξ ΰψους στέφος άφθαρτον9 10.

Ό οίκος. Πρός· « Τράνωσόν μον ».

"Γμνον μοι δώρησαι ώς οϊκτίρμων...Ι0.
’Υπάρχει είς σ 12 καί Σ 29.

1 καταφεύγοντες σ 11.
2 ψυχικών σ 11.
3 άντίσωμεν κώδιξ.
4 Ενσταϋ·είον κώδιξ.
3 οννοδίας κώδιξ.
6 πιών κώδιξ.
7 Εύστάϋειε κώδιξ.
8 ονγκληρος σ 12.
9 την ΰείαν δύναμιν σ 12.

10 ό Θεός μον σ 12, Σ 29.
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Μηνϊ Σεπτεμβρίφ κγ'. Ή σύλληψις τοϋ Προδρό(μου).

15. Κονδάκιον. {τΠχος a ). Πρός· «Χορός αγγελικός».

f. 80ν Ευφραίνεται1 λαμπρώς Ζαχαρίας δ μέγας 
σύν τή πανευκλεεΐ 8 Ελισάβετ συζύγψ1 2 3, 
καρπόν κομιζόμενοι4 Ίωάννην τον Πρόδρομον, 
δν δ άγγελος εύηγγελίσατο χαίρων 
καί οί άνθρωποι5 τιμώμεν άξιοχρέως6, 
ώς μύστην τής χάριτος.

Ό οίκος.

Τό ίερδν Εδαγγέλιον άναπτύξωμεν...
'Υπάρχει είς σ 13 καί 2 31.

Μηνϊ Σεπτεμβρίφ κδ'. Της άγιας πρωτομάρτυρος 
καί Ισαποστόλου Θέκλης.

16. Κονδάκιον. Ήχος β’. (Πρός· «Τά ανω ζητών»).

f. 83r Τρωθεΐσα τήν σήν καρδίαν, καλλιπάρθενε, 
τφ πόθψ Χριστού μνηστήρος κατεφρόνησας 
καί πυρδς κατετδλμησας 
τών Θηρών τε στόματα εφραξας 
καί σωθεΐσα έπέμενες

f. 83ν τόν Παύλον | ζητούσα7, Θέκλα πρώταθλε.

Ό οίκος. Πρός· « Τράνωσόν μου ».

Τπό τού .Παύλου μαθητευθεΐσα...
'Υπάρχει είς σ 14 καί 2 32.

Μηνϊ Σεπτεμβρίφ κς·'. €Η μετάστααις τοϋ Άγιου Ίωάννου 
τοϋ Θεολόγον.

17. Κονδάκιον. τΗχος β’. Πρός· « Τώ Θεώ από μήτρας... ».

ί. 89r Ποταμούς έξηρεύξω θεολογίας
έκ βυθού έξαντλήσας άκαταλήπτου 
καί τοΐς έν κόσμψ τρανώς άνεκήρυξας

"Υμνοι (Κοντάκια) σιηζόμενα είς χ/φα τής Βαλλικελλιανής Βιβλισθ·. τής Ρώμης 297

1 είιφρένεται κώδιξ.
2 πανευκλεή κώδιξ.
3 συλλόγφ σ 13.
4 άξίως ονλλαμβάνοντες a 13.
6 οί ουρανοί σ 13.
6 άξιωχρέως κώδιξ.
7 ζηλοΰοα σ 14.
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συν τφ άνάρχφ Πατρί όμοούσιον, θεολόγε άπόστολε, 
διό όπέρ ήμών δυ(σώπει) τον Κύριον.

'Ο οίκος. Πρός· <i Τράνωσόν (μου)...».

Μέγας Χριστού 1 ό ιερογράφος...
Τό κοντάκιον μαρτυρείται διά πρώτην φοράν. Ό οίκος είς σ 16. Εις Σ 36 ώς 

β’ οίκος υπό τήν επιγραφήν « ’ΆλΙος οίκος ». Πβ. καί άρ. 62 τής παρούσης περι- 
γραφής.

(Μηνί Σεητεμβρίω κϋ·'. Τον όαίον πατρδς ήμών Κνριαχοϋ 
ήγονμένου τον Σουκα (sic) καί τοϋ άγιου μάρτυρος Καλλί- 
στον. Μετά τήν ς’ φδήν τοϋ κανόνος (f. 95ν) χώρος κενός ανά

λογος διά τό κοντάκιον).

ΜηνΙ Σεπτεμβρίφ λ’. Τοϋ άγιου ίερομάρτυρος Γρηγορίου τής 
Μεγάλης ’Αρμενίας καί τής άγιας μάρτυρος 'Ριψιμίας.

18. Κονδάκιον. (Ήχος β'). Πρός' « Τους ασφαλείς καί ϋ·εηγόρονς κή- 
ρυκας... ».

f. 98r Τόν εύκλεή καί ιεράρχην άπαντες,
ώς άθλητήν τής άληθείας σήμερον, 
οι πιστοί1 2 έν φδαΐς καί όμνψδίαις εδφημήσωμεν 
Γρηγόριον3 ποιμένα καί διδάσκαλον,
Γρηγόριον τόν 4 φωστήρα τόν παγκόσμιον.
Χριστφ γάρ πρεσβεύει5 του σωθήναι ήμάς.

Ό οίκος. Πρός· « Τράνωσόν μου τήν γλώτταν... ».

Τούτον τόν μέγαν έν άθληφόροις.:.
Υπάρχει είς Σ 40. Τό όνομα τής αγίας Ριψιμίας δέν παραδίδεται είς τά μέχρι 

τοΰδε περιγραφέντα κοντακάρια.

Μηνί Όκτωβρίψ α'. Τοϋ άγιου Αποστόλου Άνανίου.

19. Κονδάκιον. Ήχος β'. Πρός· « Τήν έν πρεσβείαις... ». 

ί. 101ν Ό έν πρεσβείαις θερμότατος6 άντιλήπτωρ
καί τοΐς αίτοΰσιν ταχύτατα 7 είσακούων 
δέξαι τήν δέησιν, Άνανία, ήμών

1 Μ. υπάρχων ίερ. σ 16, Σ 36.
2 νυν εν φδαΐς Σ 40.
3 τον γρήγορον Σ 40.
4 τον om. Σ 40.
5 πρεσβεύεις Σ 40.
6 ΰερμώτατος κώδιξ.
7 εγγύτατα Σ 42.
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καί τόν1 Χριστόν δυσώπει τοΰ έλεήσαι άπαντας, 

τόν μόνον έν άγίοις δοξαζόμενον.

(Ό οίκος). (Πρός· « Τράνωοόν μον... »).

Τφ φωτισμφ τής έλλάμψεώς σου...1 2.
‘Υπάρχει εις Σ 42. Τό άνακλώμενον δέν μαρτυρεΐται άλλσθεν. Είς τόν οίκον 

τό άνακλώμενον είναι* « 6 μόνος εν άγίοις αναπαυόμενος >.

Μηνϊ Όκτωβρίφ γ'. Τον άγιου Διονυσίου τοϋ *Αρεοπαγίτου.
20. Κονδάκιον. *Ηχος πλ. δ'. Πρός· «Tfj ϋπερμάχφ οτρατηγω... ». 

f. 106ν Τάς ούρανίους διαβάς πύλας έν πνεύματι,

μαθητευθείς τφ όπέρ τρεις ούρανούς φθάσαντι 

άποστόλφ, Διονύσιε, των άρρητων 

έπλουτίσθης πάσαν γνωσιν καί κατηύγασας 

τούς έν σκότει τής άγνοιας καί έλάμπρυνας3 

διό κραυγάζω σοι, πάτερ παγκόσμιε.

('Ο οίκος).

’Άγγελος έξ ούραν&ν άρεταΐς χρηματίσας...
Υπάρχει είς σ 19 καί Σ 44. Τό άνακλώμενον μαρτυρεΐται τό πρώτον. Είς τόν 

οίκον τό άνακλώμενον" « Χαΐρε, πάτερ παγκόσμιε ».

Μηνί Όκτοοβρίφ ε". Των άγιων μαρτύρων Μαμέλχ&ης καί Χαριτίνης.

21. Κονδάκιον. (Ήχος δ'). Πρός· « Ό υψωθείς εν τφ (Σταυρφ...) ». 

f. lllr Οί άγωνες σου, σεμνή, καί τά έπαθλα,

οί ίδρωτες, αγνή, καί τά αίματα 

τοΟ διαβόλου ήσχυναν4 τά τρόπαια.

Χριστόν γάρ τόν νυμφίον σου έκ καρδίας ποθούσα, 

ού μάστιγας, ού θάνατον δι’ Αότόν έπτοήθης, 

άλλ’ άνετέθης δλη τφ θεφ 

τής άφθαρσίας φορούσα τόν στέφανον.
Μαρτυρεΐται τό πρώτον. Τά ονόματα τών άγιων δέν παραδίδονται είς τά κον- 

τακάρια.

Μηνϊ Όκτωβρίφ ς·'. Τοϋ άγιου άηοατόλον Θωμά.

22. Κονδάκιον. (τΗχος δ'). Πρός' « Έπεφάνης... ». 

f. 114r Ό σοφίας χάριτι5 πεπληρωμένος,

1 τφ Χριστφ δ. τ. ε. πάντας δ μ. εν άγ. αναπαυόμενος Σ 42.
2 έκλάμψεως Σ 42.
3 άγ. καϋενδοντας διό κράζω σοι" Χαΐρε σ 19 καί Σ 44.
4 ϊαχυναν κώδιξ.
6 χάριτος a 20.
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ώς1 Χριστού άπόστολος καί δπηρέτης άληθής1 2,
Ιν παρρησία3 έβόησε"
Σύ μου ύπάρχεις θεός τε καί Κύριος4 5.

'Ο οϊκος. Πρός" « Τη Γαλιλαίο ».
Τόν τοΟ Κυρίου μαθητήν καί μέγαν μυστολέκτην... 

"Υπάρχει εις σ 20 καί Σ 46.

ΜηνΙ Όκτωβρίφ ζ'. Γωκ άγιων μαρτύρων Σέργιον καί Βάκχου.

23. Κονδάκιον. *Ηχος β’. Πρός· « Τά άνω ζητών... ».

f. 116ν Τόν νοΟν πρός έχθρούς άνδρείως παρατάξαντες 
τήν πάσαν αύτών άπάτην κατελύσατε 
καί τήν νίκην άνωθεν 
είληφότες μάρτυρες, πανεύφημοι, 
όμοφρόνως άνεκράζετεs 
καλόν καί τερπνόν τό συνεΐναι θεφ.

(‘Ο οϊκος). Πρός· « Τράνωσόν (μου...).

Έν οόρανοΐς, Χριστέ, κατοικούντες...
"Υπάρχει ε’ις σ 21 καί Σ 47.

ΜηνΙ Όκτωβρίφ η'. Τής όαίας ΠελαγΙας.

24. Κονδάκιον. (’Ηχος β’). Πρός· « Τά ανω ζητών... ».

f. 119r Τά σώμα τό σόν νηστείαις καταστίξασα (sic)6 
άγρύπνοις εύχαΐς τόν κτίστην ίκετεύουσα 7 
διά τάς πράξεις, ένδοξε8, 
δπως λάβης τελείαν9 συγχώρησιν 
καί Ιδέξω τήν άφεσιν 
όδόν μετάνοιας υποδείξασα 10 11.

Ό οϊκος. « Τράνωσόν μου την γλώτταν... » Π.

'Όσοι τόν βίον12 έν άμαρτίαις έμολύνατε δεΟτε...

1 S Χρ. σ 20.
2 αληθώς σ 20.
3 μετανοίρ σ 20.
4 Σύ γάρ υπάρχεις Θεός μου σ 20.
5 άνεκράζεται κώδιξ.
6 κατατήξααα Ρ 2.
7 καθικέτευες Ρ 2 και ικέτευες σ 7.
8 διά την αμαρτίαν σου σ 7, διά γάρ τάς πράξεις σου Ρ 2.
9 τελείαν τήν ουγ. Ρ 2.

ίο ύπ. ήμΐν σ 7, Σ 19, Σ 49, Ρ 3.
11 "0 Ρ δέν σημειοΐ προσόμοιον.
12 ‘Οσοι έν βίφ έν άμ. ο. 7, Σ 19, Σ 49, Ρ 3.
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‘Υπάρχει εις Σ 49 και Ρ 3. Άποδιδόμενον είς όσίαν Θεοδώραν εις σ 7 καί 
Σ 19. Είς Ρ 3 ώς β' οίκος.

ΜηνΙ Όκτωβρίφ ■&·'. Τον άγιου άποοτόλου ’Ιακώβου τοϋ Άλφαίου.

25. Κονδάκιον. Ήχος πλ. δ’. Πρός* «'Ως άηαρχάς της φύσεοος... ».

f. 121r Ό μαθητής καί φίλος σου καί μιμητής τοΰ πάθους σου 
τή οικουμένη Θεόν σε εκήρυξεν δ ευκλεής ’Ιάκωβος.
Ταΐς αύτοΰ ικεσίαις Ιξ έχθρδν παρανόμων 
τήν Ικκλησίαν σου καί πάσαν πόλιν σου 
διά τής Θεοτόκου συντήρησον, 
πολυέλεε.

(Ό οίκος). Πρός· « «4υτός μόνος υπάρχεις... » *.

‘Ρείθρα λόγων1 2 παράσχου μοι, Κύριε,...
‘Υπάρχει είς Σ 50. Προσηρμοσμένον διά τήν Ιορτήν τοΰ αγίου Φιλίππου είς 

σ 46, Σ 89 καί Ρ 54.

ΜηνΙ Όκτωβρίφ ιβ'. Των άγιων μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου 
καί ’Ανδρονίκου.

26. Κονδάκιον. Ήχος β' 3.

f. 127ν Τριάδος ήμΐν τήν δόξαν έμφανίσαντες, 
f. 128r γενναίοι Χρίστου όπλίται | καλλιμάρτυρες 4 5 6, 

έν σταδίφ σήμερον κραταιδς ήλέγξατε8 
άπασαν τών τυράννων άθεότητα 
τή πίστει γενναίως Ιναθλήσαντες.

('Ο οϊκος). Πρός· « Τράνωοόν μου... » ®.

Οί άπλανείς άστέρες Κυρίου...
‘Υπάρχει είς σ 23, Σ 53 καί Ρ 6. Είς τά κοντακάρια αυτά ό οίκος ώ; β 

οίκος τοΰ ΰμνου.

ΜηνΙ Όκτωβρίφ ιδ'. Των άγιων μαρτύρων Ναζαρίον, Γερ- 
βασίου, Προτασίου καί Κελοίου.

27. Κονδάκιον. *Ηχος β’. Πρός· « Τά άνω ζητών... ».

f. 132ν Λαμπτήρες φαιδροί φανέντες θείοι μάρτυρες,

1 Ό Ρ δέν σημειοϊ προσόμοιον.
2 Ή γραφή «λόχων» πιστοποιεί τό ορθόν τοϋ παρά Σ 50 < λόγον». λόγον 

σ 46, Ρ 2.
8 Ό Ρ 6 μελίζει πρός « Τά ανω ζητών ».
4 και μάρτυρες σ 23. ϋ·εΐοι μάρτυρες Ρ 6.
5 ούν Ταράχφ Πρόβος τε και ’Ανδρόνικος ηλεγξαν σ 23, Ρ 6.
6 Ό Ρ 6 δέν σημειοϊ προσόμοιον.
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τήν κτίσιν φωτί θαυμάτων καταυγάζετε, 
νοσημάτων λύοντες τήν βαθεΐαν νύκτα έκάστοτε 
καί Χριστφ τφ μόνω θεω 
πρεσβεύοντες άπαύστως όπέρ πάντων ήμών.

Ό οίκος. Πρός' « Τράνωσόν μου... » *.

'Ως φωταυγεΐς καί θείοι φωστήρες...
Υπάρχει εις Ρ 8.

ΜηνΙ Όκτωβρίφ ις". Τον άγιου Λογγίνου τοϋ έκατοντάρχου.

28. Κονδάκιον. ’Ηχος δ’. « Έπεφάνης σήμερον τή οικουμένη... ». 

f. 136ν Εύφροσύνη γέγηθεν ή Εκκλησία
έν τή μνήμη σήμερον τού άοιδίμου άθλητοΟ
Λογγίνου άνακράζουσα-
Σύ μου τά κράτος, Χριστέ, καί κραταίωμα.

(Ό οϊκος). Πρός· « Τή Γαλιλαίο... » 8.

Τόν ούρανόν σκότφ πολλφ καί γην τε σειομένην...8. 
Υπάρχει εις Σ 59 καί Ρ 9.

ΜηνΙ Όκτωβρίφ ιζ'. Τοϋ προφήτου Ώσηέ.

29. Κονδάκιον. ('Ήχος δ'). Πρός' « Έπεφάνης αή(μερον)... ».

Φωτισθέντες πνεύματι τφ παναγίψ 
τά τής γής πληρώματα καταφωτίζετε 4 άεί 
τ,αΐς τών θαυμάτων λαμπρότησι, 
μάρτυρες θείοι, άγγέλων συνόμιλοι.

Μαρτυρεΐται τό πρώτον. Τό ό>Όμα τοϋ προφήτου δέν παραδίδεται διά τών 
μέχρι τοΰδε περιγραφέντων κοντακαρίων.

ΜηνΙ Όκτωβρίφ ιη . Τοϋ άγιου άποατόλου καί εύαγγελιστοϋ Λουκά.

30. Κονδάκιον. Ήχος β'. Πρός· « Τους ασφαλείς και ϋεοφϋόγγους... ». 

f. 141r Τόν άληθή τής εύσεβείας κήρυκα
καί μυστικόν5 τόν άπορρήτων βήτορα, 
τόν άστέρα τής Εκκλησίας 
Αουκάν τόν θειον εύφημήσωμεν' 1 2 3 4 5

1 ‘Ο Ρ 8 δέν σημειοϊ προσόμοιον.
2 ΕΙς Ρ 9. *0 μετά τρίτον ούρανόν.
3 σιωμένην κώδιξ.
4 καταφωτίζεται κώδιξ.
5 μυστικών κώδιξ.
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ό Λόγος γάρ αύτόν έξελέξατο
συν Παύλιρ τψ σοφψ Έθνων διδάσκαλον,
ό μόνος γινώσκων τά έγκάρδια.

("Ο οϊκος). Πρός' « Τράνωσόν μου...»1.

Γνώσιν πλουτήσας την άνωτάτω...
"Υπάρχει είς σ 26, 2 62 καί Ρ 10.

Μηνϊ Όπτωβρίφ Τοϋ άγιου μάρτυρος ’Αρτεμίου.

31. Κονδάκιον. *Ηχος β'. Πρός· « Τους ασφαλείς... ». 

f. 145r Τόν εύσεβή καί στεφηφόρον μάρτυρα
τόν κατ’ έχθρδν νίκης άράμενον τρόπαια1 2 
συνελθόντες έπαξίως έν δμνφδίαις3 εύφημήσωμεν.
’Αρτέμιον τόν μύστην της χάριτος, 

f.v 145 θαυμ(άτων) τόν δοτηρα πλουσιώτατον
πρεσβεύει γάρ Κυρίιρ όπέρ πάντων ήμών.

Ό οϊκος. Πρός· « Τράνωσον... ».

Τίς τούς άγώνάς σου έξαρκέσει...
Υπάρχει εΤς σ 27, 2 64 καί Ρ 12.

ΜηνΙ Όκτωβρίφ κα'. Τοϋ όσιου ‘Ιλαρίωνος.

32. Κονδάκιον.’Ηχος γ'. Πρός· «Ή Παρθένος σήμερον τον {υπερούσιον')...». 

f. 148r Ώς φωστήρα άδυτον τοΰ νοητού σε ήλίου4
συνελθόντες σήμερον άνευφημοΰμεν έν ΰμνοις 
καί τούς έν σκότει5 τής άγνωσίας 
ά'παντας άναβιβάζων πρός θειον Οψος,
'Ιλαρίων, διό βοώμεν 
Χαίροις6 πάντων των άσκητών ή κρηπίς.

Ό οϊκος. Πρός· « Την Έδεμ Βηϋλ(εέμ) ■.. »7.

Έρασθείς τοΰ Χριστού τά θεία παραγγέλματα...
"Ο ΰμνος είς σ 28 , 2 65 καί Ρ 14.

1 "Ο Ρ 10 δέν σημειοϊ προσόμοιον.
2 στέφος σ 27.
3 σννελϋόντες εν νμνωδίαις σ 27.
4 αδ. τη * Εκκλησία ο 28.
5 ελαμψας τοΐς εν τω σκότει σ 28, Ρ 14.
6 νΩ χαίροις, πάτερ, των Ρ 14.
7 ΒΜ. κώδιξ.
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ΜηνΙ Όκτωβρίτρ κγ'. Τοϋ άγιου Αποστόλου ’Ιακώβου 
τοϋ άδελφοϋ'έου.

33. Κονδάκιον. Ήχος δ'. Προς" «'Ο ϋψω&είς εν τφ Σταυρφ... ». 

f. 152r Ό τοΟ Πατρός μονογενής Θεός Λόγος
έπιδημήσας προς ήμάς επ’ έσχατων1 
τών ήμερων, ’Ιάκωβε θεσπέσιε, 
πρώτον σε άνέδειξεν των 'Ιεροσολύμων 
ποιμένα καί διδάσκαλον καί πιστόν οίκονόμον 
των μυστηρίων των πνευματικών 
δθεν σέ πάντες τιμώμεν1 2 ’Ιακώβ.

('Ο οϊκος). (Πρός· « Tfj Γαλιλαίρ... ».

Τόν γόνον σε τού ’Ιωσήφ καί 'Ιεροσολύμων...
Υπάρχει είς σ 30, 2 68, Ρ 17. Εις s 103 καί 2 290 προσηρμοσμένον εις 

Μαρίαν τήν Μαγδαληνήν, μέ διάφορον α' οίκον. Τό άνακλώμενον εις τόν οίκον" 
« ...Ιάκωβε ».

( ’Από f. 154 εως ί. 162 σώζονται μόνον τά κάτω ήμίση των φύλλων. "Εν άνω 
ήμισυ μόνον είς f. 55 ).

(ΜηνΙ τφ αύτφ κδ'. Τοϋ άγιου Άρέϋ·α καί της αυνοδίας αύτοΰ).

34. Κονδάκιον. ,Ηχος δ’. Πρός" « Έπεφάνης σήμερον... ». 

f. 154ν Εόφροσύνης πρόξενος ήμΐν έπέστη3
ή φώσφορος σήμερον των άθλοφόρων έορτή,
ήν άνυμνοΰντες δοξάζομεν 4
τόν έν όψίστοις όπάρχοντα Κύριον.

f. 54r 'Ο οίκος· Πρός’ « Tfj Γαλιλαίρ των Έ&νων».

Τόν νοΰν μου φώτισον, Χριστέ, τή αίγλη των άγώνων... 
Υπάρχει είς σ 32, Ρ 20.

(ΜηνΙ τφ αύτφ κε'. Κονδάκιον των άγιων μαρτύρων 
Μαρκιανοϋ καί Μαρτυρίου).

35. Κονδάκιον. *Ηχος δ'. Πρός· « 'Ο ύι/ιωϋ·εΙς έν τφ Σταυρφ έκονσίως... ». 

f. 157r Άγωνισάμενοι καλώς άπό βρέφους,
Μαρκιανέ συν τώ σοφφ Μαρτυρίιρ, 
τόν Αποστάτην "Αρειον καθείλατε5,

1 αίσχάτων κώδιξ.
2 σε τιμώμεν πάντες *Ιάκωβε σ 28.
3 εις τον αιώνα σ 32.
4 δοξάσω μεν σ 32.
5 χαϋείλετε Ρ 22.

22 -11 - 1958
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άσπιλον τηρήσαντες τήν δρθόδοξον πίστιν,
Παύλψ συνεπόμενοι τφ καλφ διδασκάλιρ' 
δθεν σύν τούτψ ηΰρατε1 ζωήν, 
ώς τής Τριάδος δπερμαχοι άριστοι.

Ό οϊκος- Πρός· « Τη Γαλιλαίο. τών Έϋνών... »*.

'Ως ύπηρέται εύσεβεΐς θεοΟ τοΟ φιλάνθρωπου...
‘Ο ύμνος είς Σ 71 καί Ρ 22. Ό οίκος τελευτφ είς « ...έπονρανίων χορούς » διότι 

δέν σφζεται τό ετερον ήμισυ τοΰ φύλλου.

ΜηνΙ Όχτωβρίφ χϋ·'. Τοΰ άγιον *Αβραμίου τοΰ άναχωρητον.

36. Κονδάκιον. *Ηχος γ’. «'Η Παρθένος σήμερον... ».

f. 165ν Έν σαρκί ώς άγγελος έπί τής γής άνεδείχθης 
καί άσκήσει γέγονας πεφυτευμένος1 2 3 ώς ξύλον 
ΰδατι τής έγκρατείας κατατρυφήσας,
^εύμασιν τών σών δακρύων £ύπον έκπλύνων’
διά τοΟτο άνεδείχθης
δοχεΐον θειον4, Άβράμιε, πνεύματος.

Ό οϊκος. Πρός· « Την Έδεμ Βηϋλεέμ... ».

Τα φθαρτά παριδών τήν άφθαρσίαν εΐληφας...
‘Υπάρχει είς σ 34, Σ 76 καί Ρ 25. Τό άνακλώμενον είς τόν οίκον' « δοχεΐον 

δείου, Άβράμιε, πνεύματος ».

ΜηνΙ Όχτωβρίφ λ'. Τοΰ άγιον ίερομάρτνρος Μαρχιανοΰ 
άρχιεπισχόπον Σνραχονσης.

37' Κονδάκιον. ’Ηχος β'. Πρός· « Έν σαρκι τών αγγέλων... ».

{. 168ν Ούρανόθεν τήν χάριν ώς δεδεγμένος
τούς ναούς τών δαιμόνων άποκαθάροις (sic) 
καθολικήν Εκκλησίαν έποίησας,
Ιν φ έστώτες έν φόβψ ύμνοΟμέν σε,
Μαρκιανέ μακάριε,
διό δπέρ ήμών δυσώπει τόν Κύριον.

Ό οϊκος. Πρός" « Τράνωσόν μου τήν γλώ(σσαν)... ».

Γνώσιν τήν άρρητον κεκτημένος...
Τό Κοντάκιον μαρτυρεΐται τό πρώτον. Ό οίκος είς Ρ 26. Τό άνακλώμενον είς 

τόν οίκον. < Πρεαβεύων άπαύοτως υπέρ πάντων ημών ».
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1 εΰρασΰε Ρ 22.
2 Πρός τό· Ό μετά τρίτον ουρανόν Ρ 22.
3 πεψντενμένον σ 34.
1 ϋείον Ρ 25.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΗ' 20
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β') Β 351

Μεμβράνινος. Παλίμψηστος. Τό άρχαιότερον τοϋ ι' αιώνος, τό νεώτερον τοϋ 
ιγ'. Φΰλλα 189· Εις τό φΰλλον 165r (παλίμψηστον) διακρίνονται οί στίχοι 
τοΰ Κοντακίου εις τον άγιον ιερομάρτυρα Πολύκαρπον (κγ' Φεβρουάριου) 

είς γραφήν μεγαλογράμματον.

(Μηνϊ Φεβροναρίφ κγ'. Τοϋ άγιον ίερομάρτυρος Πολυκάρπου).

38. Κοντάκιον. *Ηχος α . « Χορός αγγελικός... ».

f. 165r Καρπούς τούς λογικούς τφ Κυρίφ προσφέρων1 2,
Πολύκαρπε σοφέ, άρετών τάς θυσίας 
διό καί άξιόθεος ιεράρχης δεδόξασαι’ 
δθεν σήμερον οί φωτισθέντες τοΐς3 λόγοις 
άνυμνοΰμέν σου τήν άξιέπαινον μνήμην 
δοξάζοντες Κύριον.

{’Ο οίκος).

Τήν τής4 5 σοφίας χρηστότητα άρυσάμενος...
‘Υπάρχει είς σ 100, 2 203 καί Ρ 202. *0 Ε. Martini ( ένθ·’ άν., σ. 17) 

άνέγνωσε καί παραθέτει είς τόν κατάλογόν του τούς στίχους από « ...ϋεος ιεράρ
χης. ■■ »■ έως τό τέλος (α' στίχον τοΰ οίκου).

ν') Ε 546

Μεμβράνινος. Αιώνος ιγ' (έ'ως τό φΰλλον 88) και ιβ' (από f. 89 μέχρι τέ
λους). Περιέχει κατθίσματα, στιχηρά και κανόνας (πολλούς μέ β' φδήν). 
Μετά τήν γ' φδήν σπανίως κάΰισμα και μετά τήν ς' σπανίως κοντάκιον.

ΜηνΙ ΔεκεμβρΙερ κε'. Ή κατά σάρκα γέννησες τον Κυρίου 
■ήμών Ίηαοϋ Χρίστου.

39. Κονδάκιον. τΗχος γ'.

f. 84ν Ή παρθένος σήμερον τόν υπερούσιον τίκτει
καί ή γη τό σπήλαιον τφ άπροσίτφ 6 προσάγει.

’Άγγελοι μετά ποιμένων δοξολογοΰσιν, 
μάγοι δέ μετά άστέρος όδοιποροΟσιν

1 Ε. Martini, ενθ’ άν., σσ. 17-21.
2 προσάγεις Ρ 202.
3 σοΐς λ. σ 100.
4 της σής σ. Ρ 202.
5 Ε. Martini, ενΟ·* άν., σσ. 118-119.
6 άπροσήτω κώδιξ.
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δι’ ήμάς γάρ έγεννήθη 
παιδίον νέον, ό προ αιώνων θεός.

'Ο οϊκος.

Τήν Έδέμ Βηθλεέμ ήνοιξεν, δεΰτε ίδωμεν... 
'Υπάρχει είς σ 72, Σ 143 καί Ρ 128.
Μετά τήν O' φδήν τοϋ αύτοϋ κανόνος.

40. Στιχηρά εις τους αίνους. (’’Ηχος πλ. β').

{. 85ν Αί άγγελικαί προπορεύεσθε δυνάμεις...
Ίδών1 ’Ιωσήφ τάς έπουρανίους δυνάμεις...
Νίκην κατ’ έχθρδν κεκτημένοι τον τεχθέντα... 

’Όρος νοητόν άνεδείχθης, ώ Παρθένε,... 
f. 86r Σάλπιγγος φωνήν άναλάβετε, ποιμένες...

Τέτοκεν χαράν ή άπείρανδρος Παρθένος...
Αόλών ποιμενικών άποβάλλεσθε1 2, ποιμένες...3 
Ποιος4 νοΟς βροτών έρμηνεύσει σοΰ τόν τόκον... 
Έν άλαλαγμφ, πιστοί, κροτήσωμεν5 τάς χεΐρας... 
’Ιδού6 τέτοκεν τόν ’Εμμανουήλ ή Παρθένος... 
Νόμου ποιητής δπό νόμον έσαρκώθη...

’Όντως ή χαρά έν σπηλαίψ νΟν έτέχθη...
"Υμνον ό χορός των άσωμάτων άναμέλπει... 
‘Ράμνος (sic) θεϊκός άνακέκλιται7 έν φάτνη... 

ί. 86ν "ίέσπερ έκ πατρός άνεβλάστησας άμήτωρ...
Μέγα τού πατρός πεφανέρωται έκ κόρης...

’Άνθος Ίεσσαί έξελεΰσεται έκ ράβδου...
Ναίεσθε8 λοιπόν οί φυλάσσοντες ποιμένες...

’Όρος τοΰ Θεού προετύπωσέν σε πάλαι...
"Γμνον αϊνετόν άνυμνήσατε άπαύστως...
Έδειξεν ήμΐν συναγάλλεσθε, Παρθένε,...
’Ίοωσαν λαοί τό σωτήριον τής δόξης...
Σήμερον Άδάμ άνακέκληται έκ πλάνης...

1 ϊδων κώδιξ.
2 άποβάλλεοϋαι κώδιξ.
3 ποιμαίνει κώδιξ.
4 ποιος κώδιξ.
5 χρωτήσωμεν κώδιξ.
6 Ίδοϋ κώδιξ.
7 άναχέκλυται κώδιξ.
8 Ναίεσ&αι κώδιξ.
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f. 87r Τύπος κιβωτού προτετύπωται1 Παρθένος...
Άφραστον, φριχτόν τό μυστήριον τοΟ Λόγου...
Γή καί ούρανός συναγάλλεσθε δρώντες...
Έγνωσαν σαφώς δτι σήμερον έτέχθη...
Νΰν τήν Βηθλεέμ1 2 * έτοιμάσωμεν σπουδαίως...
Έν τή πενιχρά θεασάμενος ώς βρέφος...
Θεόθεν σαφώς παιδευόμενοι οί μάγοι... 

f. 87ν Λίβανον, χρυσόν κομισάμενοι καί σμύρναν...
’Ιδού ή άγνή άνεβόησεν Παρθένος...
’Άνω στρατιαί καί ούράνιοι δυνάμεις...

Pitra, έν AS, I, σσ. 222 -228 εκδίδει, έχων ύπ’ όψιν του καί τό περιγρα- 
φόμενον χειρόγραφον. Τό άνακλώμενον' « Ευλογημένο; ό τεχϋείς Θεός ημών, δόξα σοι>. 
"Ο οίκος « Αυλών ποιμενικών... » έχει παρηλλαγμένον άνακλώμενον' « Ευλογημένος ό 
καρπός, άγνή, τής κοιλίας οονν.

Μηνϊ τφ αύτφ (Μαρτίφ) ς·'. Τοϋ άγιον μάρτυρος Κόνωνος 
καί τ{ών άγιων) μβ' μαρτύρων των νέων Θεοδώρου 8, Καλλί- 
στου, {Θεοφίλου), Βααών (sic) καί τής ουνοδείας αυτών.

41. Κονδάκιον των άγιων μβ'. *Ηχος β'. Πρός' « Τά άνω ζητών...». 

ί. 92ν (Τούς νεο)φανεΐς όπλίτας τής άληθείας,
ώς δπέρ Χριστού (προθύμως) σφαγιασθέντας 
έγκωμίων στέμμασιν 
(έπαξίως) πάντες στεφανώσωμεν 
ύπέρ4 5 ήμών πρεσ(βεύοντας Χριστώ) 
ώς πύργους καί φύλακας τής 'Ρωμαίων άρχής6.

(Ό οίκος).

(Τό τού Χριστού άμήχανον) κάλλος...
Υπάρχει εις σ 108, Σ 209 καί Ρ 206. Τό κοντάκιον καί ό οίκος παραδίδονται 

εις τήν άρχήν τής εορτής καί δχι μετά τήν ζ' φδήν τοϋ κανόνος. Τό φύλλον τοϋ 
κώδικος κατεστραμμένον. Τά ονόματα των μαρτύρων πλήν τοϋ Κόνωνος δεν παραδί- 
δονται διά τών κοντακαρίων.

{Μηνϊ τφ) αύτφ . Τών άγιων τεσσαράκοντα μαρτύρων.

42. Κονδάκιον. *Ηχος πλ. β'. Πρός· « Την ύπερ ήμών πληρώσας οικο
νομίαν... ».

f. 100r Πάσαν στρατιάν τού κόσμου καταλάμποντες (sic)6

1 προτετνπωτε κώδιξ.
2 Βίΰλεεμ κώδιξ.
8 Θεωδώρου κώδιξ.
4 και δι* ημάς ο 108.
5 φ. πιστοτάτου λαόν σ 103, ώς πύργοι και πρόβολοι Ρ 206.
6 καταλιπόντες Ρ 240.
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τόν έν ούρανοϊς δεσπότην1 (sic) προσεκολλήθητε, 
άθλοφόροι Κυρίου τεσσαράκοντα.
Διά πυρός γάρ καί ΰδατος διελθόντες, μακάριοι, 
έπαξίως έκομίσασθε
δόξαν έκ των ούρανών καί στεφάνων πληθύν.

('Ο οίκος).

Τφ1 2 θρόνιρ άστέκτφ έποχουμένφ...
"Υπάρχει είς σ 109, Σ 210 καί Ρ 210. Καί τό ώς άνω κείμενον δέν παραδίδε- 

ται μετά τήν ς' φδήν, άλλ’ είς τήν αρχήν.

Μηνϊ τφ αύτφ κδ’. Προεόρτια είς τδν Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου 
καί τον όσιου Ζαχαρίου.

43. Κονδάκιον. Ήχος πλ. β'.

f. 139 Προστασία των Χριστιανών άκαταίσχυντε3, 
μεσιτεία 4 προς τόν ποιητήν άμετάθετε, 
μή παρίδης άμαρτωλών δεήσεων φωνάς, 
άλλα πρόφθασον ώς άγαθή
είς τήν βοήθειαν ήμών των πιστώς κραυγαζόντων σοι5. 
Τάχυνον είς πρεσβείαν καί σπεΰσον είς ικεσίαν6 
ή προστατεύουσα άεί, Θεοτόκε, των τιμώντων7 σε.

*0 οίκος

Έκτεινόν σου παλάμας, έν αίς ό πάντων δεσπότης...
Είς σ 151 ως κοντάκιον παρακλητικόν μετά τό Σάββατον τής Πεντηκοστής. Είς 

s 108 επίσης ώς κοντάκιον παρακλητικόν, αλλά μετά τήν λα' Αύγουστου. Είς Σ 366 
μετά τήν Κυριακήν τών αγίων Πάντων. Διά πρώτην φοράν τήν παραμονήν τοϋ 
Ευαγγελισμού. "Ο οίκος δέν παραδίδεται είς σ 151 καί Σ 366. Είς s 108 ώς άνω. 
Παρ’ Εύστρατιάδη (ΕΕΒΣ ΚΕ’, 1955, σσ. 274 - 275 ) ώς ε' οίκον. Τό άνακλώ- 
μενον είς τόν οίκον « άλλ’ ώς εχουαα σπλάγχνα οίκτιρμών ■>.

ΜηνΙ τφ αύτφ (Άπριλίφ) κγ'. Τοϋ άγιου μεγάλομάρτυρος Γεωργίου.

44. Κονδάκιον8. *Ηχος δ'. Πρός' « Ό νψω’&εις εν τφ Σιανρφ έκονσίως... ». 
f. 216ν Γεωργηθείς ύπό θεοΟ άνεδείχθης

1 τφ εν οϋρ. δεσπότη Ρ 210.
2 Τφ εν ΰρόνφ a 109, Ρ 210
3 άχατέσχυνιε κώδιξ.
4 μεσιτήα κώδιξ.
3 τών εν πίσιει χραζόντων σοι σ 151.
6 είς σωτηρίαν σ 151.
7 ιιμάντων κώδιξ.
8 Κωνδ. κώδιξ.
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της εόσεβείας γεωργός τιμιώτατος.
Των άρετών τά δράγματα συλλέξας έαυτω 
σπείρας γάρ έν δάκρυσιν, εύφροσύνην θερίσας1 
άθλήσας δέ δΓ αίματος τόν Χριστόν έκομίσω 
καί ταΐς πρεσβείαις, άγιε, ταΐς σαΐς 
πάσιν παρέχεις πταισμάτων συγχώρησιν.

"Υπάρχει εις σ 113, s 3, Σ 228 καί Ρ 227.

45. (Κονδάκιον). ’Ήχος δ'. Πρός· «.Έπεφάνης σήμερον τή οίκουμένη... ».

'Ως τόν δρόμον τελέσας της άληθείας 
καί τυράννου άπασαν καταβαλόντα 8 ίσχύν 
έδέξω στέφος, Γεώργιε, 
καί άνεδείχθης άγγέλων συμμέτοχος.

Μαρτυρεΐται διά πρώτην φοράν.

46. (Κονδάκιον). Ήχος πλ. δ'. Πρός' « Την Σοφίαν τ(ον) ».

Εύσεβείας τοΐς δρόμοις άνδραγαθών,
άσεβείας τήν πλάνην καταβαλών,
μάρτυς, κατεπάτησας τοΟ ΙχθροΟ τά φρυάγματα.

"Οθεν έπαξίως, άμοιβήν1 2 3 τών βασάνων, 
έδέξω τόν στέφανον καί παρέχεις ιάματα, 
άθλοφόρε Γεώργιε, πρέσβευε Χριστώ τψ Θεψ 
τών πταισμάτων άφεσιν δωρήσασθαι.

Μαρτυρεΐται διά πρώτην φοράν.

δ') Ε 554

Άποτελεΐται εκ δύο μερών, a ) ενός χαρτφου (ff. 1 -16) καί β') ενός μεμ. 
βρανίνου. Τό μεμβράνινον μέρος άποτελεΐται έκ δύο τμημάτων διαφόρων, α') 
ff. 17 -127 β') ff. 128 - 264. Τό β' τούτο τμήμα είναι τού ιγ' αϊώνος καί 
περιέχει στιχηρά καί κανόνας μηνών ’Ιουνίου - ’Ιουλίου. Ενίοτε καθίσματα

μετά την ς' φδήν.

{ΜηνΙ “Ιουλίφ &'). Τοϋ άγιου Παγκρατίου.

47. Κοντάκιον. *Ηχος πλ. δ'. ΙΙρός' « Τφ φαεινώ σου βίφ... ». 

f. 19γ Ίερωσΰνη θεία άξίως τετίμησαι

1 ϋερήαας κώδιξ. ΰερίζεις σ 113, Ρ 227.
2 καταβαλώνια κώδιξ.
3 άμοιβεΐν κώδιξ.
4 Β. Martini, βνθ* άν., σσ. 119-125.
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τήν Εκκλησίαν, πάτερ, λαμπρύνας δι’ αί'ματος, 
Παγκράτιε θαυμαστοκράτορ,
Φ1 τού Χρίστου τής Σικελίας (sic) πρόμαχε, 
πρέσβευε δπέρ ήμών των έορταζόντων 
έν πόθιρ τήν μνήμην σου.

Μαοτυρείται διά πρώτην φοράν.

Μηνϊ Ίονλίω (ι)ε'. Των άγιων μαρτύρων Κηρύκου καί Ίουλίττης.

48. Κοντάκιον. ΎΗχος δ’. Πρός· « Έπεφάνης σήμερον... ». 

f. 47ν Έν άγκάλαις φέρουσα ή Χριστόφορος1 2
Ίουλίττα Κήρυκον έν τφ σταδίιρ άνδρικδς3 
άγαλλομένη έκραύγαζεν.
Σύ των μαρτύρων, Χριστέ, τά κραταίωμα.

Μαρτυρεΐται είς Σ 284, Ρ 283, 2.

49. ’Άλλο.
ΈπΙ τέκνον4 σήμερον εύφραινομένην 
Ίουλίτταν βλέποντες καί Κήρυκον5 τόν άθλητήν 
άγαλλόμενοι μέλψωμεν6.
Σύ των μαρτύρων, Χριστέ, τό κραταίωμα.

f. 48γ Ό οϊκος. Πρός' « Tfj Γαλιλαίο.... »'

Τόν νοΟν μου φώτισον, Χριστέ, φωτί των έντολών σου... 
‘Υπάρχει εις Ρ 283, 1.

50. ’Άλλο. ΤΗχος γ'. Πρός· « Ή Παρϋένος σήμερον... ».

Θεοκήρυξ Κήρυκε καί τής Τριάδος όπλΐτα 7,
συν μητρί σου αΐτησαι8 τόν των απάντων δεσπότην9
λύτρωσιν τοϊς αίχμαλώτοις παρασχεθήναι,
νίκας δέ τοϊς βασιλεΰσι κατά βαρβάρων
καί τφ κόσμψ τήν ειρήνην
δοθήναι, μάκαρ, καί μέγα έλεος10.

‘Υπάρχει είς Ρ 284.

1 ό κώδιξ.
2 Χριστομάρτυς Ρ 283.
3 ιόν ά&).οφόρον του Χρίστου Ρ 283.
4 τέκνφ Ρ 283.
5 Κήρυκον το Ρ 283.
3 ψάλλομεν Ρ 283.
7 ό τήν Τριάδα κηρήξας Ρ 284.
3 αϊτισαι κώδιξ.
9 τόν προαιώνιου κτίστην Ρ 284.

10 και ώψ&ης παιδίον κήρνξ όμοΰ και μάρτυς Χρίστου Ρ 284.
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ΜηνΙ Ίονλίφ (ι)ζ'. Τής άγιας Μαρίνης.

51. Κοντάκιον. Ήχος β'. Πρός' « Τά άνω ζητών... ».

f. 59ν Στερρώς τήν ψυχήν, Μαρίνα, καθοπλίσασα, 
αύτή δέ σαφώς ιόν δόλιον κατέτρωσας 
καί Χριστώ προσέφερες1 πανολβίψ πλοΟτον άσύλητον 
σεαυτήν βοώσα αύτψ·
Σέ μόνον, Σωτήρ μου, έπόθησα.

Μαρτυρεϊται διά πρώτην φοράν.

52. *Αλλο. Ήχος γ'. Πρός· « Ή Παρ&ένος σήμερον... ».

Ή μάρτυς σήμερον έχθροΰ τήν κάραν συνθλάττει 
τόν τής νίκης στέφανον έξ ούρανόθεν (sic) λαβοΰσα, 
δν γάρ οί προφήται κρατεϊν ούκ Εσχυσαν, 
αΰτη καί δεσμεύσασα ποιναΐς μαστίζει.
Διά τοΟτο άνεδείχθη
μαρτύρων κλέος όμοΟ καί καύχημα.

Ό οίκος. Πρός* « Τήν Έδέμ... ».

Άνυμνήσωμεν νΟν τήν άθλοφόρον ασμασιν...
Τό κοντάκιον μαρτυρεϊται τό πρώτον. Ό οίκος εις Ρ 285 α'.

ΜηνΙ Ίονλίφ ιη’. Τοϋ άγιου μάρτυρος Αίμιλιανοϋ.

53. Κοντάκιον. Ήχος β’. Πρός· «Τά άνω ζητών... ».

f. 64ν ’Αγάπη Χρίστου τήν πλάνην άπωσάμενος 
βασάνων ποιναΐς γενναίως έκαρτέρησας 
σαύτόν τοΐς ζητοΰσιν σε 
έμφανίσας, μάκαρ Αίμιλιανέ, 
καί άθλήσας ώφθης νικητής, 
πρεσβεύων άπαύστως δπέρ πάντων ήμών.

Ό οϊκος. Πρός' « Τράνωσόν μου... ».

Τώ μυστικφ κρατήρι τά χείλη, άθλοφόρε, προσψαύσας...
Μαρτυρεϊται διά πρώτην φοράν.

ΜηνΙ Ίονλίφ κ'. Τοϋ άγιον προφήτου Ήλιου 
καϊ τον προφήτου ’Ιεζεκιήλ.

54. Κοντάκιον. Ήχος α'. Πρός· «Ό μήτραν π(αράενικήν)... ■». 

f. 78ν Ό πύλας ούρανοΟ κλείσας θείφ έν πνεύματι
καί δμβρους έξ ούρανοΟ ύετίσας έν πέρασιν

1 προσήφερες κώδιξ.
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πρέσβευε καί νΟν, μέγιστε Ήλία, κήρυξ Χριστοΰ, 
τήν έξ ύψους θείαν χάριν δωρήσασθαι 
καί περίσωζε πάσης πλάνης τούς γεραίροντας 
τον μόνον φιλάνθρωπον.

*Ο οίκος.

“Αρμα Θεού καί Εππεύς αύτοΟ...
Μαρτυρεϊται διά πρώτην φοράν. Τό δνομα τοΰ προφήτου ’Ιεζεκιήλ δέν παρα- 

δίδεται διά τών κοντακαρίων.

55. “Αλλο. τΗχος β'.

Προφήτα καί προόπτα
τών μεγαλουργιών τού θεού ήμών,
Ήλία μεγαλώνυμε,
ό τφ φθέγματί σου στήσας τα ύδατόρρυτα 1 νέφη, 
πρέσβευε δπέρ ήμών τον μόνον φιλάνθρωπον.

Ό (οϊκος).

Τήν πολλήν τών ανθρώπων ανομίαν...
Υπάρχει τό κοντάκιον και ό οίκος εις Σ 288 καί Ρ 289.

ΜηνΙ Ίονλίφ κβ'. Τοϋ άγιον ίερομάρτνρος Φωκά 
καί τής άγίας Μαρίας τής Μαγδαληνής.

56. Κοντάκιον. *Ηχος δ’. Πρός· «Έπεφάνης σήμερον... ». 

f. 88r Έξ έφας ελαμψας1 2 3 ώς ιεράρχης
τοΰ Χριστού, πατήρ ήμών, καί τήν έσπέραν δαδουχεΐς
τοΐς θεηγόροις διδάγμασιν
δθεν ώς μέγαν8 τιμώμεν διδάσκαλον.

Μαρτυρεϊται τό πρώτον.

57. “Αλλο. Πρός· «Ό ΰψω&εις εν τ{φ Στανρφ...) ».

Ό κραταιώσας κατ’ Ιχθρών τδν σόν κήρυκα,
Φωκάν τδν τίμιον, Χριστέ, τελειώσας 
είλικρινεΤ πεποιθήσει τδν δρόμον, Σωτήρ, 
δώρησαι εόχαΐς αύτοΰ τών πταισμάτων τήν λύσιν 
τοΐς πίστει Ιορτάζουσιν τήν σεπτήν τούτου μνήμην, 
ώς χορηγός άπάντων τών καλών, 
μόνος όπάρχων καί φύσει φιλάνθρωπος.

Μαρτυρεϊται τό πρώτον.

Ύμνοι (Κοντάκια) σφ'ζόμενα εις χ/φα τής Βαλλικελλιανής ΒιβλιοΌ-. τής Ρώμης 313

1 νδατόρυια, κώδιξ.
2 ελλαμχρας κώδιξ.
3 μέγα κώδιξ.
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ΜηνΙ Ίουλίφ κζ'. Τον άγιου μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος.

58. Κοντάκιον. *Ηγος β'. Πρός' « Την εν πρεσβείαις... ». 

f. 101ν Τον έν τοις άθλοις άήττητον άθλοφόρον
καί έν κινδύνοις άμετάθετον προστάτην 
πάντες τοις άσμασιν στεφανώσωμεν, 
ώσπερ δπλίτης χαίρων έν ούρανοΐς αύλίζεται’ 
πρεσβεύων άπαύστως υπέρ πάντων ήμών.

(Ό οίκος). Πρός· « Τράνωσόν μου... ».

Ό δι’ ήμάς τήν σάρκα φορέσας...

59. ”^4/Ιάο. τΗχος πλ. α νπ. ( ;).

Μιμητής ύπάρχων τοϋ έλεήμονος
καί ιαμάτων τήν χάριν κομισάμενος,
άθλοφόρε καί μάρτυς Χριστοΰ τοΰ ΘεοΟ,
ταΐς εδχαΐς σου τάς ψυχικάς ήμών νόσους θεράπευσον
άπελαύνων τοΰ1 πολεμίου τά σκάνδαλα
έκ τών βοώντων- Σώσον ήμάς, Κύριε1 2.

Ό οίκος.

Τοΰ άναργύρου τήν μνήμην, τοΰ γενναίου τήν άθλησιν... 
‘Υπάρχει είς Σ 295 καί Ρ 299.

Μηνί (; ), ημέρα ( ;), άγιου (;).
60. Κοντάκιον. ΊΤχος δ'. Πρός· « Έπεφάνης σήμερον... ». 

f. 103r Τής έφας, δσιε, έξανατείλας
έν τή πόλει έλαμψας3 τοΰ Βυζαντίου, διδαχαΐς 
καταφωτίζων τούς πίστει σοι 
προσαγομένους τή δυνάμει τοΰ πνεύματος.

Μαρτυρεΐται διά πρώτην φοράν. Έκ τοϋ κειμένου δεν είναι δυνατόν νά ταυ- 
τισθή πρός τινα άγιον. Τό περιεχόμενον οδηγεί εις τόν Ίλαρίωνα ( ’Ιουνίου ς’) ό 
όποιος ήλδ-εν ώς διδάσκαλος είς τό Βυζάντιον. ’Αλλά τό Μηναϊον δέν παραδίδει τό 
ώς άνω κοντάκιον καί δέν δυνάμεΰ-α ακόμη νά τό ταυτίσωμεν.

(ΜηνΙ Ίουλίφ κε'. Είς τήν Αγίαν ’Άνναν).

61. Κοντάκιον. ΎΗχος γ'. Πρός· «Ή Παρϋένος σήμερον... ».

ί. V20v Εύφημείσθω σήμερον ή τοΰ Χριστοΰ κατά σάρκα
μητρός μήτηρ ασμασιν, ’Άννα, ή πάντων λαμπρότης.

1 τον αεί πολ. Ρ 299.
2 "Αγιε Ρ 299.
3 ελλαμψας κώδιξ.
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“Αγγελοι μετά άνθρώπων δορυφοροΰσιν, 
άνθρωποι μετά άγγέλων δοξολογοΰσιν 
τιμώντες1 αδτής τήν μνήμην, 
διδόντες δόξαν τφ εδεργέτη θεφ.

Ό οϊκος. Πρός' « Την Έδεμ Βη·&(λεέμ...) ».

Τόν τά πάντα χειρί τή σή κατέχων, Κύριε,...
Μαρτυρεΐται διά πρώτην φοράν.

Μηνϊ Μαΐφ (η. Εις τόν άγιον Ίωάννην τόν Θεολόγον).

62. Κοντάκιον. *Ηχος β'. Πρός· « Τφ Θεφ από μήτρας... ».

Ποταμούς έξηρεύξω θεολογίας 
έκ βυθού έξαντλήσας άκαταλήπτου 
καί τοΐς Ιν κόσμφ τρανώς άνεκήρυξας 
συν τφ άνάρχφ Πατρϊ όμοούσιον,
Θεολόγε άπόστολε,
διό δπ(ερ ήμών δυσώπει τόν Κύριον).

Ό οίκος. Πρός' « Τράνωσόν μου... ».

Μέγας Χριστού ό ιερογράφος...
Τό Κοντάκιον μαρτυρεΐται διά πρώτην φοράν. 'Ο οίκος εις σ 16, Σ 36 καί Ρ 

240 (Σεπτεμβρίου κς') ώς β’ (πλήν τοϋ σ 16). Πβ. καί υπ’ άριθ\ 17 κοντάκιον τής 
παρούσης περιγραφής. Τό άνακλώμενον εις τόν οίκον" « δ &εολόγ(ος καί φίλος Χρί
στον)*.

ε') G 743
Χαρτφος. Αιώνος ις’. Φύλλα V+1-76.

(ΜηνΙ Ίανουαρίφ xa . Μαξίμον *Ομολογητον).

63. (Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ'. Πρός' «Tfj νπερμάχφ... »).

f. Π Τόν τής Τριάδος έραστήν, τόν μέγαν Μάξιμον,
τόν έκδιδάξαντα τρανώς πίστιν τήν §νθεον 
τοΰ πιστεύειν τόν Χριστόν έν δύο φύσεσι 
θελήσεσί τε καί ένεργείαις όπάρχοντα, 
μεγαλοφώνως οί πιστοί εδφημήσωμεν άνακράζοντες.
Χαΐρε, κήρυξ τής πίστεως.

Δέν μαρτυρεΐται διά τών κοντακαρίων. "Υπάρχει είς τό Μηναΐον. 1 2

“Υμνοι (Κοντάκια) σφζόμενα εις χ/φα τής Βαλλικελλιανής ΒιβλιοΟ. τής Ρώμης 315

1 τιμονιές κώδιξ.
2 Ε. Martini, ενθ·’ άν., σσ. 192-194.
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g')R 321

Μεμβράνινος. Έκ διαφόρων εποχών (ια', ιβ', ιγ' αι.). Φύλλα 103. 
Κώδιξ περιέχων ποικίλα. Εις φύλλα 2-7 (ιβ' αΐ.) τμήμα εκ τροπολογίου.

(Μηνϊ Ίονλίφ κδ'). Της όσιας Εύπραξίας καί Όλυμπιάδος. 
(‘Αγίας μάρτυρος Χριατίνης).

64. Κοντάκιον. τΗχος δ'. Πρός- « Έπεφάνης σήμερον... ». 

f. 4r Παρθενίας άνθεσιν πεποικιλμένη
καί λαμπτήρα άσβεστον Χριστόν ποθοΟσα έκ ψυχής,
Χριστωνυμία κεκόσμησαι
κλέος μαρτύρων, Χριστίνα άοίδιμε.

‘Ο οϊκος. Πρός' « Tfj Γαλιλαίο.... ».

Τόν θειον έρωτα ΧριστοΟ Ιν στέρνοις κεκτημένη...
'Υπάρχει είς Σ 291. Εις τόν κώδικα σφζεται μετά τήν ς’ ωδήν τοϋ κανόνος 

εις τήν όσίαν Εΰπραξίαν καί ’Ολυμπιάδα. Ώς πιστοΰται δμως έκ τοΰ Σ 291 καί τοΰ 
περιεχομένου αποδίδεται είς τήν αγίαν μάρτυρα Χριστίναν. Τά ονόματα των όσιων 
δέν παραδίδονται διά των κοντακαρίων.

Π Fondo Allacci LXIV1 2
Μεμβράνινος. Αϊώνος ια'. Φύλλα 50- 

Περιέχει κανόνας, στιχηρά καί κοντάκια.

Μηνϊ Δεκεμβρίφ ς-'. Τοϋ όσιου πατρός ήμών Νικολάου Μύρων.

65. Κονδάκιον. ΎΗχος πλ. δ'. Πρός' « Tfj υπερμάχω... ». 

f. 4r Τή όπερμάχφ κραταιςί άντιλήψει σου
οί λυτρωθέντες διά σοΰ, πάτερ, τών θλίψεων 
άναγράφομεν3, Νικόλαε, χαριστήρια.
Άλλ’ ώς έχων παρρησίαν πρός τόν Κύριον 
έκ παντός ήμάς κινδύνου 4 έλευθέρωσον,
Γνα κράζωμεν5. Χαίροις προστάτα θερμότατε.

('Ο οίκος). Προς τό* « ”Αγγελ(ος πρωτοστάτης... »).

"Απαντες συνελθόντες τόν Χρίστου Ιεράρχην...

1 Ε· Martini, ένθ’ άν., σ. 200.
2 Ε. Martini, ένθ·’ άν., σ. 211.
8 χρεωσεικώς αοι προοφέρομεν σ 60, Ρ 95.
1 εκ πανιοΐων με κινδύνων σ 60, Ρ 95.
5 Γνα κράζω αοι σ 60, Ρ 95.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:07 EEST - 34.211.113.242



"Υμνοι (Κοντάκια) σωζόμενα εις χ/ψα τής Βαλλικελλιανής ΒιβλιοΌ. τής Ρώμης 317

Τό κοντάκιον υπάρχει είς σ 60, Σ 116 κα'ι Ρ 95. Ό οίκος μαρτυρεΐται διά 
πρώτην φοράν.

Τοϋ αντοϋ έ'τερος κανών εις τόν δρϋ'ρον. (Μετά τήν γ' φδήν).
66. Κονδάχιον. ΤΗχος πλ. δ' φέρον ακροστιχίδα’ Τον Στονδίτου.

ί. 7ν Τφ φαεινφ σου βίψ άστράψας ώς ή’λιος
περιφανής τω κόσμφ έδείχθης τοΐς θαύμασι,
Νικόλαε ίερωμάκαρ1, 
δ τοΟ1 2 Χρίστου θεράπων πιστότατος, 
πρέσβευε όπέρ ήμών
τών έορταζόντων έν πόθιρ τήν μνήμην σου3.

(Οί οίκοι).

Τόν μύρψ θείφ χρισθέντα τών Μύρων άρχιερέα...
Ό κόσμος δλος ώς άλλου φωστήρος φωτοβολοΰντος... 
Υμνείται όντως άξίως Ιν πάσι τδ όνομά σου...
Σύ τούς δεσμώτας έρρύσω θανάτου τοΰ πικροτάτου...
Τις οΰτως άλλος έπώφθη έν4 * θλίψεσι προασπίζων...6 
Ούκ Ιστιν δστις έν λύπη6 οό προσφεύγει τή σή σκέπη... 

Τπέρ τά άνθη κυπρίζει ή λάρναξ τών σών λειψάνων... 
Δωρεΐσαι δντως ποικίλης θεόθεν εόεργεσίας...

'Ικετηρίαν λαμβάνων ού βραδύνης καθυπακοΟσαι...
Τήν χάριν ταύτην ιδίως7 υπέρ πάντας τούς αγίους...
Ό δι’ ήμών σοι πρεσβεύων έκ βαθέων άνακράζει... 
Τπερκοσμίως 8 υπάρχων καί χαίρων9 σύν τοΐς άγγέλοις... 

Υπάρχει είς Ρ 94. Είς τούς οίκους « Αωρεΐοαι όντως... » καί « Την χάριν ταυ
τήν ν τό άνακλώμενον: «ιών κινδυνενόντων... >.

Μετά τήν ς-' φδήν.

67. Κονδάκιον ετερον. *Ηχος γ'. Πρός τό· « Ή Παρθένος σήμερον ».

ί· 9ν Έν τοΐς μύροις, άγιε, ιερουργός άνεδείχθης.
ΤοΟ ΧριστοΟ γάρ σήμερον τό Εύαγγέλιον πληρώσας,

1 Ίερομάχαρ Ρ 94.
2 όπου κώδιξ.
3 τών κινδυνενόντων προοτάτα ϋερμότατε Ρ 94.
1 ταις ϋ·λίψεσι Ρ 94.
® επιφαίνων Ρ 94.
6 λΰπαις Ρ 94.
7 ήδη Ρ 94.
8 υπερκόσμιος Ρ 94.
9 χορεύων Ρ 94.
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έθηκας τήν ψυχήν σου δπέρ λαού σου, 
έσωσας τούς άθφους έκ τοΰ θανάτου’ 
διά τούτο ήγιάσθης 
δ μέγας μύστης Θεού τής χάριτος.

('Ο οίκος). Προς τό' « Την Έδέμ... ».

Άνυμνήσωμεν ούν τόν ιεράρχην ασμασιν...
’Ιδού ουν1, αδελφοί* 2 3, τού ίεράρχου σήμερον...

Υπάρχει εις σ 59, Σ 115 καί Ρ 92.

Μηνϊ Δεκεμβρίφ ιγ'. Τών άγιων μαρτύρων Ευστρατίου, Αυ
ξεντίου, Ευγενίου, Μαρδαρίου καί Όρέστου καί τής άγιας 

μάρ(τυρος) Δουκίας τής Παρθένου.

68. Κανδάκιον τών άγιων. Ήχος πλ. β'. Προς τό’ « Την υπέρ ημών... » 

f. 19r Τούς δπέρ Χριστού παθόντας2 μέχρι θανάτου
καί τά έιτΐ γης λιπόντας πάντα ήδέα 
Ιν φδαΐς καί Ομνοις τιμήσωμεν 
τφ Δεσπότη κραυγάζοντες’ θαυμαστός εί, πολυέλεε, 
καί τελών άνεξιχνίαστα’
Θεός γάρ άγιος εΕ καί άγίοις ένοικεϊς.

{’Ο οίκος). Προς τό· « Τά τής γης επί τής γής κατα(λιπόντες... »).

f. 19ν Κατά πάντα θαυμαστός ύπάρχων, Λόγε,...
Μαρτυρεΐται διά πρώτην φοράν.

Μετά τήν ς-' ωδήν τοΰ κανόνος εις τόν ορβρον.

69. Κονδάκιον. *Ηχος πλ. δ’. Προς τό· «Τώ φαεινφ σου βίφ άστράψας... 

f. 22γ Τόν έν σοφία πάση πρεπόντως έκλάμψαντα
καί έραστήν τής άνω σοφίας γενόμενον 4 
Εύστράτιον τόν άριστέα άσματικώς όμνήσωμεν λέγοντες 
πρέσβευε ύπέρ ήμών
τών Ιορταζόντων έν πόθιρ τήν μνήμην σου.

(Ό οϊκος. Πρός·) « Τον μύρφ ϋείφ...».

Μεγάλως μάρτυς τό θράσος δυνάμει τού σταυρωθέντος... 
Μαρτυρεΐται διά πρώτην φοράν.

ι νΰν ο 59, Σ 115, Ρ 92.
2 εορτή Ρ 92.
3 πατώντας κώδιξ.
* γενόμενος κώδιξ. In super lineam -ν.
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Μηνϊ Δεκεμβρίφ ιζ'. Τοϋ προφήτου Δανιήλ καί των άγιων 
γ παίδων Άνανία, Άξαρία, Μισαήλ και τά έγκαίνια τής 

ύπεραγίας Θεοτόκου των A (sic).
70. Κονδάκιον εις τά εγκαίνια τής ύπεραγίας Θεοτόκου. *Ηχος πλ. β'.

Προς τό· «Την υπέρ ημών πληρώσας... ». 

f. 19r Τόν έν ούρανοΐς άχώρητον κατ’ ούσίαν
φέρει έν γαστρί Παρθένος κατ’ εύδοκίαν 
καί σπηλαίφ γεννήσαι έπείγεται νυν, 
ής δ τύπος διεσώσατο Δανιήλ λάκκον άπήμονα 
καί φλογδς τρεις παΐδες κράζοντας' 
έκ κόρης μέλλει αγνής γεννασθαι δ Λυτρωτής.

('Ο οίκος). Προς τό' « Τά τής γης επι τής γής κατ(αλιπόντες... »).

*Ω φρικτοΰ καί φοβερού καί παραδόξου...
Διετύπου 'Αβραάμ τον σόν, Παρθένε...
Ή σκηνή ή τον Θεόν έχουσα ένδον...

Μαρτυρεΐται διά πρώτην φοράν.

Εις τόν δρ&ρον κανών των άγιων ν' παίδων καί Δανιήλ 
τοϋ προφήτου καί τά έγκαίνια τής ύπεραγίας Θεοτόκου.

(Μετά την ς' φδήν).
71. Κονδάκιον των άγιων γ' παίδων. ΤΗχος πλ. β'. °Ρωμανού ποίη(μα). 

ί. 37ν Χειρόγραφον εικόνα μή σεβασθέντες,
άλλ’ άγραφον ουσίαν θωρακισθέντες, 
τρισμακάριοι, έν τφ σκάμματι 
τοΟ πυρδς έδοξάσθητε' 
έν μέσιρ δέ φλογδς άνυποστάτου 

f. 38γ ίστάμενοι | Θεόν έπεκαλεΐσθε'
Τάχυνον δ οίκτίρμων καί σπεΰσον ό έλεήμων 
εϊς τήν βοήθειαν ήμων δτι δύνασαι1 βουλόμενος.

(ΟΙ οίκοι).

Τάχυνον δ οίκτίρμων καί σπεΰσον δ έλεήμων...
“Οτε έν Βαβυλδνι τό τής είκόνος γεγόνει (sic)...
"Γμνον σοι ύπέρ πάντων προσέφερον ώς έκ πάντων... 

‘Υπάρχει εις σ 66, 2 133, Ρ 123. Πβ. σημείωσιν εις άρι#. 72 τής παρούσης 
περιγραφής. 7

“Υμνοι (Κοντάκια) σφζόμενα εις χ/φα τής Βαλλικελλιανής Βιβλίο#. τής Ρώμης 319

7 δύναοε κώδιξ.
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(Κυριακή πρδ τής τον Χρίστου Γεννήσεως, (f. 42r). Ζητεί 
κοντάκιον Χριστοΰ Γεννήσεως).

Κυριακή πρδ τής Χρίστον Γεννήσεως.

72. Κονδάκιον φέρον ακροστιχίδα· Τον ταπεινού 'Ρωμανόν δ ψαλμός 
ί. 45r οντος. (”Ηχος πλ. β'). Χειρόγραφον εικόνα...

(Οι οίκοι).

Τάχυνον δ οϊκτίρμων καί σπεΰσον δ Ιλεήμων... 
f. 45ν "Οτε έν Βαβυλώνι τδ τής είκόνος γεγόνει (sic)...

"Γμνον οδν δπέρ πάντων προσέφερον ώ; Ικ πάντων...
ΤαΟτα τότε έβόων οΐ περί τον νεανίαν...

"Ανω οδν έπί ΰψους Ιστηλωμένου τοΟ μύσοος...1 
f. 46r Πάνυ γάρ ήγανάκτουν καί έδυσφόρουν Χαλδαΐοι...

Έμαθεν οδν δ άναξ καί θυμωθείς έπί τοΟτο...
"Ισταντο οδν οί πάντες ένώπιον τοΟ δολίου...
Νυν οδν σκέψαι τί δράσαι καί φρόντισον τί τελέσαι...
Οΰτω λέγοντες τότε δφήψαν τδ βασιλέα... 

f. 4δν "Γπνον οδν δποπτεύσας δναρ είναι νομίσας
'Ρήματα δέ τοιαΰτα άκοδσαντες οί γενναίοι...
"Ωστε οδν μή νομίσας1 2 άκοϋσαί τι περί τούτου...
Μέγαν έχωμεν πόθον πρδς τόν Θεόν οί τρεις παΐδες...

"Αμα ήκουσε τούτων δ άθλιος καί παράφρων... 
f. 47r Νάφθα οδν καί στυπίφ καί κληματίδι καί θείφ...

"Οτε οδν έπυρώθη ή κάμινος τών Χαλδαίων...
"Γβρις τις έπηνέχθη3 δμΐν έκ των δπηκόων...
Οδτω λέξαντες τότε οί μεγιστάνες τοΐς νέοις...
Ψόγον οδν οδκ έπείγει ήμΐν τό οΰτως τεθνάναι... 

f. 47ν ”Αράντες οδν τούς παΐδας οί έπί τοΰτο ταχθέντες...
Αέλυτο παραχρήμα ή δύναμις τής γεέννης...
Μόνον γάρ συγκατέβη τοΐς περί τόν Άζαρίαν...

"Ολην οδν τήν καρδίαν Ικδόντες πρός δμνφδίαν...
Στήσαντες οδν οί παΐδες χορόν έν μέσιρ καμίνου... 

f. 48r "Οθεν καταπλαγέντες έξέστησαν τή καρδία...
"Γμνος οδν τφ εύσπλάγχνφ καί αίνος τφ φιλανθρώπφ... 
Τούτων οΰτως ψαλλόντων καί οΰτως λιτανευόντων...

1 μναονς κώδιξ.

2 νομίαις κώδιξ.

8 ϊπινέχ&η κώδιξ.

25 -11 - 1958
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"Ολως δέ ήλλοιώθη καί συνεχύθη τάς φρένας...
Σέβω οδν κδν μή θέλω τόν Κύριον των Εβραίων...

‘Υπάρχει δπου καί ό ύπ’ άριΟ·. 71 τής παρουσης περιγραφής. Τόν ύμνον εξέ- 
δωκε κριτικώς (όχι όμως καί έκ τοϋ παρόντος κωδικός, τοΰ όποιου τό περιεχόμε- 
νον παρέμενεν άγνωστον) ό Μ. Ναουμίδης, έν Ρωμανού τοΰ Μελφδοΰ "Υμνοι, 
τόμος Γ', σσ. 207 - 285.

"Υμνοι (Κοντάκια) σφζόμενα είς χ/φα τής Βαλλικελλιανής ΒιβλιοΟ·. τής Ρώμης 321

Α') ΠΙΝΑΞ ΚΟΝΤΑΚΙΩΝ

’Αγάπη ΧριστοΟ τήν πλάνην άπωσάμενος 53.
Άγωνισάμενοι καλώ; άπδ βρέφους 35, Σ 71, Ρ 22.
Έν άγκάλαις φέρουσα ή Χριστοφόρος (Χριστομάρτυς Ρ, Σ) 48, Ρ 283, Σ 28. 
Έξ έφας ελαμψας ώζ ιεράρχης 56.
ΈπΙ τέκνου (τέκνιο Ρ) σήμερον εύφραινομένην 49, Ρ 283.
Εύσεβείας τοΐς δρόμοι; άνδραγαθών 46.
Εύφημείσθω σήμερον ή τοΟ ΧριστοΟ κατά σάρκα 61.
Εύφροσύνης πρόξενος ήμΐν Ιπέστη (είς τόν αίώνα σ) 34, Ρ 20, σ 32.
Έ μάρτυς σήμερον έχθροΟ τήν κάρα συνθλάττει 52.
Θεοκήρυξ Κήρυκε, καί τής Τριάδος όπλΐτα 50, Ρ 284.

Τερωσύνη θεία άξίως τετίμησαι 47.
Ααμπτήρες φαιδροί φανέντες θείοι μάρτυρες 27, Ρ 8.
Οί άγώνες σου, σεμνή, καί τα έπαθλα 21.
'Ο κραταιώσας κατ’ Ιχθρών τόν σόν κήρυκα 57.
Ό προφήτης (πρεσβύτης Σ) σήμερον καί ίερεύς τοΟ Ύψίστου 4, Σ 10.
'Ο πύλας ούρανοΟ κλείσας θείιρ έν πνεύματι 54.
Ούρανόθεν τήν χάριν ως δεδεγμένος 37.
Ποταμούς Ιξηρεύξω θεολογίας 17, 62.
Στερρώς τήν ψυχήν, Μαρίνα, καθοπλίσασα 51.
Τήν νύκτα τών παθών έκφυγοΟσα, θεόφρον 9.
Τής έφας, δσιε, έξανατείλας 60.
Τόν έν ούρανοΤς άχώρητον κατ’ οόσίαν 70.
Τόν έν σοφία πάση πρεπόντως έκλάμψαντα 69.
Τόν έν τοΐς άθλοις άήττητον άθλοφόρον 58.
Τόν τής Τριάδος έραστήν τόν μέγαν Μάξιμον 63.
Τούς υπέρ ΧριστοΟ παθόντας μέχρι θανάτου 68.
Τώ φαεινφ σου βίφ άστράψας ώς ήλιος 66, Ρ 94.
Τών άγγέλων πρόκριτος καί άρχιστράτηγος ώφθης 5.
Τών μαρτύρων γέγονας τίμιον κλέος 6.
Φωτισθέντες πνεύματι τφ παναγίιρ 29.
Ώς τόν δρόμον τελέσας τής άληθείας 45.
ΕΠΕΤΗΡ1£ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΗ’ 21
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Β') ΠΙΝΑΞ ΟΙΚΩΝ

Άνυμνήσωμεν ούν τόν ιεράρχην άσμασιν 67 α'.
"Απαντες συνελθόντες τόν Χρίστου ιεράρχην 65.
“Αρμα Θεοΰ καί ίππεύς αύτοΰ 54 α'.
Διετύπου 'Αβραάμ τόν σόν, Παρθένε, 70 β'.
Ή σκηνή ή τόν Θεόν έχουσα ένδον 70 γ'.
’Ιδού οδν άδελφοί (νΟν έορτή σ, Σ, Ρ) τού ιεράρχου σήμερον 67 β', σ 59 β 

Σ 115 β', Ρ 92 β'.
“Ισταντο ούν οί πάντες (ΠαΤδες Ρ) ένώπιον τού δολίου 72 η', Ρ 123 η'. 
Μεγάλως, μάρτυς, τδ θράσος δυνάμει τού σταυρωθέντος 69 α'.
Ό δι’ ήμάς την σάρκα φορέσας 58.
ΓΙάνυ γάρ ήγανάκτουν καί Ιδυσφόρουν Χαλδαΐοι 72 ς-', Ρ 123 ς'.
Ταΰτα τότε έβόων οί περί τόν νεανίαν (Άνανίαν Ρ) 72 δ', Ρ 123 δ'.
Τήν τού νόμου σιγήν (πηγήν Σ) ό Ιεράρχης δέδεκται 4 α', Σ 10 α'.
Τόν άνατείλαντα φαιδρώς Ιν τή σεπτή καί θεία 6 α'
Τόν μύρψ θείφ ( θείφ μύριρ Ρ) χρισθέντα των Μύρων άρχιερέα 66 α', Ρ 94 α' 
Τόν νοΰν μου φώτισον, Χριστέ, (Σωτήρ Σ, Ρ) φωτί των έντολών σου 49 α' 

Σ 284 α', Ρ 283 α'.
Τόν τά πάντα χειρί τή σή κατέχων, Κύριε, 61 α'.
Τόν τοϋ Κυρίου μαθητήν καί μέγαν μυστολέκτην 22 α', Σ 46 α',
Tip μυστικφ κρατήρι τά χείλη, άθλοφόρε, προσψαύσας, 53 α'.

’Ώ φρικτοΰ καί φοβερού καί παραδόξου 70 αλ

Γ') ΠΙΝΑΞ ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΩΝ

Διδόντες δόξαν τφ εύεργέτη θεφ 61.
Διό κραυγάζω σοι, πάτερ παγκόσμιε, 20.
Διό σέ γεραίρομεν 9.
Διό δπέρ ήμών δυσώπει τόν Κύριον 17.
Δοθήναι, μάκαρ, καί μέγα έλεος 50.
Έκ κόρης μέλλει άγνής γεννάσθαι ό Λυτρωτής 70.
Θεός γάρ άγιος εί καί άγίοις ένοικεΐς 68.
Καί άνεδείχθης άγγέλων συμμέτοχος 45.
Μάρτυρες θείοι, άγγέλων συνόμιλοι 29.
Μόνος όπάρχων καί φύσει φιλάνθρωπος 57.

“Οθεν ως μέγαν τιμωμεν διδάσκαλον 56.
'Ο θεολόγος καί φίλος Χριστού 17 α', 62 α'.
Ό μέγας άρχων τών άσωμάτων χορδν 5.
"Οπως πιστώς σε τιμώμεν, ’Ιάκωβε 33 α'.
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Πρεσβεύει γάρ Κυρι'ψ υπέρ πάντων ήμών 31, σ 27, Σ 64, Ρ 52. 
Προσαγομένους τή δυνάμει τοϋ πνεύματος 60.
Σέ μόνον, Σωτήρ μου, έπόθησα 51.
Σώζων παμμάκαρ, λιταΐς σου φρουρών ήμας 6.
Ταΐς σαΐς πρεσβείαις βυσθήναι τούς δούλους σου 3 α\
Τής άφθαρσίας φορούσα τάν στέφανον 21.
Τον μόνον έν άγίοις δοξαζόμενον 19.
Τών έορταζόντων έν πόθφ τήν μνήμην σου 47, 66, 69.
Τών πταισμάτων άφεσιν δωρήσασθαι 46.
Τών φιλομαρτύρων, προστάτα θερμότατε 69 α'.
Χαΐρε, κήρυξ τής πίστεως 63.
Ώς πύργους καί φύλακας τής 'Ρωμαίων άρχής (πιστότατου λαού) 41, Σ 209.

Δ’) ΠΙΝΑΞ ΑΓΙΩΝ
Άζαρίας, δρα Άνανίας.
Άνανίας, ‘Αζαρίας, Μισαήλ (ιζ' Δεκεμβρ.) 70.
Βαοών, δρα Θεόδωρος.
Έρμογένης, δρα Κάλλιστος.
Εύπραξία καί ‘Ολυμπίάς, όσιαι (κδ' Ίουλ.) 64.
Ευστάθιος, δρα Κάλλιστος.
Ζαχαρίας, δσιος (κδ' Μαρτίου) 43.
Θεόδωρος, Κάλλιστος, Θεόφιλος, Βαοών, έκ τών μβ' μαρτύρων τών 

νέων (ς·' Μαρτ.) 41.
Θεόφιλος, δρα Θεόδωρος.
’Ιεζεκιήλ, προφήτης (κ' Ίουλ.) 54.
’Ιωάννης ό Νηστευτής, δσιος (β' Σεπτ.) 2.
Κάλλιστος, Ευστάθιος, Έρμογένης μάρτυρες (α' Σεπτ.) 1.
Κάλλιστος, είς τών μβ' μαρτύρων, δρα Θεόδωρος.
Κύριλλος, έπίακοπος Γορτύνης καί Κρήτης, Ιερομάρτυς ( ς-' Σεπτ.) 5. 
Κορνήλιος, έκατόνταρχος (ιγ' Σεπτ.) 10.
Αουκία, μάρτυς ( ιγ' Δεκ.) 68.
Μαμέλχβη καί Χαριτίνη, μάρτυρες ( ε' Όκτ.) 21.
Μαρκιανός, άρχ. Συρακούαης ( λ' Όκτ.) 37.
Μισαήλ, δρα Άνανίας.

Όλβιανός, ιερομάρτυς (ιγ' Σεπτ.) 10.
‘Ολυμπίάς, δρα Εύπραξία.
'Ριψιμία, μάρτυς (λ’ Σεπτ.) 18.
Φωκάς, ιερομάρτυς (κβ’ Ίουλ. ) 56, Σ 295, Ρ 299.
Χαριτίνη, δρα Μαμέλχθη.
Ώσηέ, προφήτης (ιζ' Όκτ.) 29.
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