
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ, Ο ΜΑΤΣΤΩΡ, 

ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΑΥΤΟΥ

Ή παρούσα περ'ι τοΰ μαΐστορος των μαϊστόρο)ν μελέτη άποσκοπεϊ 
να έπανορθώση ιστορικήν πλάνην άφορώσαν τον χρόνον τής ακμής αυ
τοί, επί τή βάσει άσφαλεστάτων πηγών, αί όποΐαι υπό των άσχοληθέν- 
των περί τον βίον καί τά έργα τοΰ μεγάλου διδασκάλου τής ίεράς τέ
χνης παρέμειναν μέχρι τοΰδε ανεξερεύνητοι, άρκεσθέντων εις τά πενι
χρά καί ψευδή μυθεύματα τής περί τοΰ Κουκουζέλη φερομένης «Διη- 
γήσεως».

Μΰθοι καί θρΰλοι άπλοϊκώς έξυφασμένοι καί διά τής φαντασίας 
διατρεφόμενοι καί όγκούμενοι, διέπλασαν καί έχάλκευσαν εις τά μονα
χικά κελλία την εικόνα τοΰ Κουκουζέλη, οΐαν μετεβίβασεν είς ημάς ή 
κακότεχνος καί νοσηρά φαντασία τοΰ πλάσαντος την «Διήγησιν».

Οΰ'τε σύγχρονος, οΰτε πιστός διερμηνείς τής έν 'Αγίφ ’Όρει φερο
μένης είς τά στόματα των μοναχών περί τοΰ Κουκουζέλη παραδόσεως 
έγένετο δ βιογραφήσας μυθολόγος τον γίγαντα τής τέχνης. Κάτω συρό
μενος καί μή δυνάμενος νά άτενίση την υψηλήν προσωπικότητα τοΰ 
Κουκουζέλη, ήρκέσθη είς μυθεύματα, τά όποια διέτρεφον αί ζωηραί περ^ 
τοΰ μαΐστορος έν ‘Αγίφ ’Όρει αναμνήσεις καί τά ασκητικά αΰτοΰ παλαί- 
σματα. Ή φιονή του δεν είχε σβεσθή από τοΰ ίεροΰ τόπου, τοΰ οποίου 
την τραχύτητα έγλύκανε διά τής λύρας του, ήκούετο είσέτι υπό τούς 
θόλους τών Μονών, καί τό άσκητήριον κατάνυκτον διά τής φωνής καί 
τής μελωδίας του έδοξολόγει τον Κύριον. Ή μουσική αύτοΰ ρητορεία, 
ή περί τήν τέχνην δεινότης, ή άναστάτωσις, τήν οποίαν έπέφερεν εις τον 
μουσικόν κόσμον, ή λαμπρότης καί γλυκυτης τής φωνής του, τής οποίας 
ή ήχό) ήκούετο είς τάς νύκτας τής 'Αγιορειτικής ζωής, ταΰτα καί μόνα 
παραλαβοΰσα ή φαντασία περιετύλιξεν είς μΰθον καί παρέδωκεν είς ημάς 
«Διήγησιν» πτωχήν, απλοϊκήν, άχρηστον εις τον ιστορικόν, παχυλώς σκο
τεινήν, ώστε νά μή δυνάμεθα νά διασχίσωμεν τον πέπλον αυτής καί άπο- 
καλύψωμεν τήν αλήθειαν. Ή άοριστία τών έν αυτή εκτεθειμένων, αί 
φανταστικαί τιμαί ών ήξιώθη δ Κουκουζέλης παρ’ ανωνύμων βασιλέων, 
αί φιλοδωρίαι τής Θεοτόκου διά χρυσών νομισμάτων καθ’ ύπνους, δλα 
ταΰτα καί τά παρόμοια έθεωρήθησαν υπό τών άσχοληθέντων περί τον 
Κουκουζέλην ώς μεμακρυσμένης έποχής πράγματα καί προσδιώρισαν τήν
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ακμήν αυτοί εις τον ΙΒ' αιώνα, έπαναλαμβάνοντες καί τα μυθεύματα τής 
«Διηγήσεως».

’Από τους μετά την άλωσιν χρόνους, άφ’ δτου ένεφανίσθη ό περί 
τοΰ Κουκουζέλη μύθος καί διεδόθη εις πάσας τάς 'Αγιορειτικάς Μονάς, 
σφζόμενος εις πλείστους κώδικας, ουδείς των ήμετέρων προσέθηκεν ί) 
άφήρεσέ τι εκ των περιμδομένων τούτων, ουδέ έπεχείρησε σοβαρώς νά 
άσχοληθή περί τον βίον τοΰ μοναδικοί τοΰτου μουσικοί φαινομένου, τό 
όποιον τοσαύτην μεταβολήν επέφερεν εις τήν ώραίαν τέχνην καί έπλού- 
τισεν αυτήν δι’ έξοχων κλασσικών μελωδιών. Οί λόγιοι 'Αγιορεΐται, καί 
προ πάντων οί Λαυριώται, οί όποιοι καθήκον ειχον διά τής έρεΰνης τών 
αρχείων αυτών νά μεταδώσουν εις τούς μεταγενεστέρους παν ό,τι εις τά 
γραπτό μνημεία τής Μονής των περί τοΰ συνασκητοί αυτών μαΐστορος 
έσψζετο, έσιώπησαν καί άφήκαν νά επίπλευση τό μύθευμα. Τοίτο, καί- 
τοι γνωστόν, ούχ ήττον θεωρώ απαραίτητον νά δημοσιεύσω ενταύθα, τό 
μεν ΐνα συγκεντρωθή επί τό αυτό πάν εΐτι γραπτόν περιεσώθη περί τοΰ 
Κουκουζέλη προς ευκολίαν τών άσχοληθησομένων εν τφ μέλλοντι, τό δέ 
διότι ή εις τούς κώδικας φερομένη «Διήγησις» δεν είναι ομοιόμορφος, ώς 
μαρτυρεί ή παρηλλαγμένη ταύτης έκδοσις ή φερομένη εις δύο Λαυριωτι- 
κούς κώδικας, τον I 45 καί I 23, έξ ών καί παρελήφθη, οΰταις εχουσα :

Αιηγηαις εις τον βίον τον μεγάλου μαΐστορος της μουσικής τέχνης 
κνροϋ °Ιωάνναν τον Κουκουζέλη.

Κωδ. I 45 φ. 58
Λαύρας

Δείτε οί τών αγαθών έ'ργων εύήκοοι άκροαταί καί τών καλών κα
τορθωμάτων πανηγυρισταί καί δαιτυμόνες, δείτε, καί διηγήσομαι ύμίν τήν 
πολιτείαν καί τον βίον του μουσικωτάτου καί μεγάλου μαΐστορος κυροί 
Ίωάννου του επίκλην Κουκουζέλη 8ν ήνεγκε (μεν) ή μεγαλόπολις 
Δυρραχίου τής πρώτης Ίουστινιανής. Άπορφανισθείς ούν εκ πατρός έτι 
έξ απαλών ονύχων, ή μήτηρ αυτοί δέδωκεν αυτόν εις σχολεΐον του μαν- 
θάνειν τά ιερά γράμματα' ένδιατρίβων δέ εκεί μετά τών παίδων, ώς 
έθος ένι αύτοΐς, ήρώτησαν αυτόν ποτέ λέγοντες' τί έφαγες σήμερον, 
’Ιωάννη ; ό δέ άποκριθείς λέγει αύτοΐς' κουκία καί ζέλια έτι τήν 
ρωμαϊκήν γλώτταν ούκ έπιστάμενος. διά τοίτο καί οί παΐδες Κουκουζέ- 
λην αυτόν έπωνόμασαν. ήν δέ πάνυ καλλίφωνος καί ένεκεν τούτου έκά- 
λουν αυτόν άγγελόφωνον. 1

4 f Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου

1 Έν τφ Λαυρκοτικφ κώδ. I 2ο ή αρχή τής διηγήσεως έχει οίίτως : «Δεϋτε 
πάντες οί λαοί τών ιερέων καί τών αρχόντων ακούσατε" δεϋτε καί διηγήσομαι ϊιιΐν 
τά περί Ίωάννου τοΰ επίκλην Κουκουζέλη τήν πολιτείαν καί τήν βίωσιν αύτοΰ, 
δν ήνεγκε μέν ...»
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’Ιωάννης δ Κουκουζέλης, δ Μαΐστωρ, καί δ χρόνος τής ακμής αύτοΰ. 5

"Ομως, ως έθος ένι τοις βασιλεΰσιν έκλέγεσθαι παίδας εύλάλους καί 
ευφυείς καί καλλιφώνους, έλαβον καί τούτον καί δεδώκασιν εις σχο- 
λεΐον βασιλικόν μανθάνειν καί έκπαιδεΰεσθαι την μουσικήν τέχνην, ως 
καλλίφωνος' δτι άλλους μέν εΐχον εις φιλοσοφίαν, ετέρους εις καλλιγραφίαν.

Ούτος τοίνυν έκ φύσεως τυχών όξύνους καί ευφυής προέκοπτε τα
χέως τοις έμπροσθεν, ώστε πάντας θαυμάζειν τήν αγχίνοιαν αύτοΰ' καί 
γάρ έν δλίγφ καιρφ πάντας ύπερέβη καί ύπερήλασεν εις τήν μουσικήν 
τέχνην, δθεν καί ό βασιλεύς ήγάπα αυτόν κατά πολλά καί έτέρπετο εις 
τήν προκοπήν αύτοΰ. Καί καιρού παρωχηκότος ολίγου έβούλετο γυναικί 
συζεΰξαι αυτόν' δ δε πεσών εις τούς πόδας τοϋ βασιλέως έφη' «άντιβολώ 
καί δέομαι τής βασιλείας σου δπιος μοι παράσχης θέλημα τοϋ άπελθεΐν 
καί θεάσασθαι τήν μητέρα μου, έπειτα τό τοϋ Θεοΰ θέλημα καί τοϋ βα- 
σιλέως γενέσθω»' καί δ βασιλεύς έξαπέστειλεν αυτόν έντίμως.

Ώς ούν άφίκετο πλησίον τοϋ πατρικού οίκου των γονέων αύτοΰ, 
ακούει θρήνον καί όλολυγμόν τής μητρός αύτοΰ δακρυρροούσης καί λε- 
γούσης' «μόε δέτε μίλω Ιωάννη γδέμησι» τούτέστιν, ώ φίλτατέ μου καί 
ήγαπημένε υιέ ’Ιωάννη, άρα ποΰ διάγεις; δ δε είσελθών άθρόως εντός 
τοϋ οίκου λέγει τή μητρί αύτοΰ' «ιδού εγώ πάρειμι, μήτερ, μόνον μή λυ- 
ποΰ»' ή δε ως ειδεν αύτόν άφνω έξεπλάγη καί ένηγκαλίσατο καί περι- 
πλακεΐσα αύτόν μόλις κατέπαυσε τον θρήνον καί τον στεναγμόν επί ώραν 
ικανήν, έγένετο δέ χαρά καί άγαλλίασις εις πάντας τούς περιοικοΰντας 
έκεϊσε, καί συνευφρανθέντες καί άγαλλιώμενοι εν ήμέραις ρηταΐς καί 
εν λογοις καί έργοις καταπραΰνας καί άναπαυσάμενος τήν μητέρα αύτοΰ 
άνεχώρησεν.

Ή μέν μήτηρ αύτοΰ έν τω οϊκιμ αύτής προσμείνασα έ'ως τέλους, δ 
δε Κουκουζέλης ύπέστρεψε πάλιν εις τά βασίλεια, δν ίδών δ βασιλεύς με- 
γάλως έχάρη καί ασμένως έδεξιώσατο. Άναπαυσάμενος δέ ό ’Ιωάννης έν 
ήμέραις ίκαναΐς καί ήσυχάσας, άναλαβών τής μητρός αύτοΰ τον θρήνον 
καί όλολυγμόν καί τήν φωνήν αύτής συναρμόσας τον Πολυέλεον έντέ- 
χνως έποίησε καί έπωνόμασεν αύτόν τής Βονλγάρας.

Ομως μή φέρων τήν πολλήν δόξαν καί τήν φαντασίαν τήν βασιλι
κήν εκείνην, έζήτει καιρόν καί άδειαν τοΰ άναχωρήσαι τοις βασιλείοις καί 
γενεσθαι μοναχός, δ καί Θεοΰ οίκονομίφ έγένετο. δ γάρ ήγοτμιενος τής 
μεγίστης Λαύρας τοΰ άγιοινΰμου ’Όρους τοΰ ’Άθω παρεγένετο εις τήν 
Βασιλεύουσαν διά τινα χρείαν κατεπείγουσαν τήν μονήν καί έντυχόιν τω 
βασιλεϊ καί καλώς διορθωσάμενος τά περί αύτόν ανέκαμψε ταχέως εις 
το Ορος. Ό δε Κουκουζέλης ίδών τήν τοΰ ηγουμένου εύκοσμίαν1 καί 1

1 Έν τφ κώδ. I 23 άλλως ιστορούνται ταΰτα' «τοΰ ηγουμένου εύκοσμίαν 
ευρεν ώς ήθ-ελε' καί ευθέως λαβών ίμάτια οίκτρά καί σβολώσας τό πρόσωπον αν-
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6 f Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου

ως είπείν αγγελικήν πολιτείαν και κατάστασιν πνευματικήν ουκ ήν κα- 
θεκτός εαυτφ, άλλα πάντα καταλιπών, δόξαν, φαντασίαν, τιμήν βασιλι
κήν καί αυτά τα σηρικά ίμάτια καί ράβδον εργατικήν επί χεϊρα λαβών 
εϊχετο τής όδοΰ καί καταλαβών τό 'Αγιώνυμον ’Όρος τοΰ ’Άθω παραγί
νεται εν τή μεγίστη λαύρψ καί καθίσας, ως έθος, έξω τής θύρας ήρευνάτο 
παρά τοΰ θυρωροΰ, τίνος χάριν έλήλυθε καί τί ζητών εν τή μονή παρε- 
γένετο καί τίνα επιστήμην εργάζεται, ό δέ «τό μέν έξαίρετον τής προς 
υμάς άφίξειος μοναχός γενέσθαι έπιποθώ, έπίσταμαι δέ καλώς τοΰ νέμειν 
καί τράγους». Ταϋτα άκοΰσας ό θυρωρός ανήγγειλε τώ ηγούμενη»· άκού- 
σας δέ ό ηγούμενος δτι ποιμήν αιγών εν τή μονή παρεγένετο λίαν έχάρη, 
δτι έστερημένοι τοιούτου άνδρός ετΰγχανον τότε, καί κελεύει είσαχθήναι 
τον Κουκουζέλην εντός τής μονής. ’Ολίγου δέ καιροΰ παρφχηκότος, εποίη- 
σεν αύτόν μικρόσχημον καί κατηχήσας καλώς άπέστειλε τοΰ νέμειν τούς 
τράγους. Ό δέ τής ποθουμένης έρημίας επιτυχών ένεμεν επιμελώς τούς 
τράγους εν τφ δρει.

Ό δέ βασιλεύς, άναχωρήσαντος τοΰ Ίιοάννου καί μηδαμού ευρισκο
μένου, εν μεγάλη λύπη καί αδημονία έγένετο καί άποστείλας πανταχοΰ 
άνηρευνάτο τά περί τοΰ Κουκουζέλη τί άρα έγένετο.

Ό δέ μιίχ τών ήμερών νέμων τούς τράγους έν τινι άκρωτηρίφ καί 
έ'νθεν κάκεΐθεν θεασάμενος καί μή είδώς ποθέν άνθρωπον ήρξατο ψάλ- 
λειν τεχνηέντως ύμνον κατανυκτικόν. ασκητής δέ τις έν τινι σπηλαία» 
πλησίον εκεί που οίκών καί τήν ύμνφδίαν εκείνην άκηκοώς, έθαύμασε 
καί καί)’ εαυτόν διηπόρει τί ένι ό ύμνος ό άκουόμενος' έδόκει γάρ αγγε
λικήν μελωδίαν άκούειν καί ουκ ανθρώπου. Έξελθών δέ ήρέμα πα>ς τοΰ 
σπηλαίου καί θεασάμενος, δρ$ τον βοσκόν ιστάμενον καί ψάλλοντα, τούς 
δέ τράγους μή νεμομένους, αλλά άκροωμένους καί ατενίζοντας προς αυ
τόν ώσπερ εκπληττομένους καί χαίροντας. Ταΰτα ό ασκητής θεασάμενος 
έγνω κατά νοΰν δτι αυτός έστιν ό Κουκουζέλης δ παρά τοΰ βασιλέως 
πανταχοΰ έρευνώμενος καί μή ευρισκόμενος, δρομαίος τοίνυν τή λαύρα 
παραγίνεται καί τη» καθηγουμένφ έντυχών ά'περ είδε λάθρα πάντα άπήγ- 
γειλεν. ό δέ τον βοσκόν ευθύς εκαλέσατο καί προς αυτόν έψησε- «σύ ει 
’Ιωάννης ό Κουκουζέλης δ παρά τοΰ βασιλέους ζητούμενος; καί διατί 
τοσοΰτον καιρόν τά κατά σοΰ μοι άπέκρυψας; διό εις Θεόν σε άνα- 
τίθημι δπως μοι εΐπης τήν αλήθειαν», δ δέ πεσών εις τούς πόδας 
τοΰ ηγουμένου, εζήτει συγγνώμην μετά δακρύων λέγων- «εγώ είμι δ άμαρ-

τοΰ τοΰ μή γνο»σθήναι καί ράβδον εργατικήν επί χεΐρας λαβών ήκολούθει κατ’ ό
πισθεν μακρόθεν τφ ηγούμενα» χαίρων έως οτου εις τό άγιον "Ορος παρεγένετο 
καί είς τήν Λαύραν είσήλθοσαν καί ό μέν ηγούμενος εντός είσελήλυθεν, ό δέ ’Ιω
άννης ό Κουκουζέλης έξω τής πάρτης ώς ιδιώτης έκαθέζετο καί παρά τοΰ θυρω
ροΰ ήρωτάτο τί αν θέλη έλήλυθε καί τίνα επιστήμην εργάζεται...»
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’Ιωάννης ό Κουκουζέλης, δ Μαΐστωρ, καί ό χρόνος τής ακμής αύτοϋ. 7

τωλός καί ανάξιος δούλος τής άγιωσύνης σου, θειότατε δέσποτα’ όμως 
δέομαι καί παρακαλώ σε πολλά ΐνα με άφησες εις τδ έργον ο μοι έκέ- 
λευσας έξ αρχής τοϋ ποιμαίνειν τους τράγους’ θεασάμενος γάρ δτι τοΰ 
κόσμου ή δόξα καί ή άνάπαυσις ζημίαν προξενοΰσι τή ψυχή καί πάντα 
σκιά καί καπνός καί εις ουδέν ύπάρχουσι, καί διά τοϋτο τοΰ κόσμου άνε- 
χώρησα». δ δε ηγούμενος προς αυτόν’ «έμοί μόνον άκουσον, τέκνον, κάγώ 
σε ποιήσω εκ πάντων ελεύθερον», διό καί δέδωκεν αυτφ κελλίον εντός 
τής μονής καθέζεσθαι καί ήσυχάζειν έως ου τά περί αύτοϋ καλώς οικο
νομήσει' δ καί πεποίηκεν.

Ίκανοϋ καιρού παρφχηκότος, πάλιν άπαίρει εις τήν Βασιλεύουσαν δ 
ηγούμενος καί τφ βασιλεΐ προσαγορεΰσας λέγει συν άλλοις ρήμασι καί 
ταΰτα' «δέομαι καί εκλιπαρώ τό κράτος τής εξουσίας σου, δέσποτα βασι
λεύ, δπως (μοι) παράσχης χάριν τινά [εις] άνθρωπον ένεκα ψυχικής σω
τηρίας’ καί εί έλύπησε καί τι τήν σήν βασιλείαν σΰγγνωθι αυτφ». δ δε 
βασιλεύς διαπορούμενος έπυνθάνετο τίς υπάρχει ό ζητούμενος τήν ελευ
θερίαν; καί ό ηγούμενος’ «εί μή δώης μοι έγγράφως τό συμπαθές, ου λέξο) 
σοι»' καί εκέλευσεν ό βασιλεύς δούναι γράμμα χάριν ελευθερίας τοΰ ζη- 
τουμένου ανθρώπου, δ δέ ηγούμενος διηγήσατο πάντα καταλεπτώς τά 
περί τοΰ Κουκουζέλη καί πώς δι’ αυτόν ζητεί καί ταύτην τήν χάριν τοΰ 
διάγειν δποι καί βούλοιτο. Άκούσας δέ ό βασιλεύς τήν αρετήν καί τήν 
πολλήν ταπείνωσιν τοΰ Κουκουζέλη, έθαύμασε καί πολλά τό έχάρη’ όμως 
έμεταγνώμησεν δτι έγγράφως δέδωκε τφ ήγουμένφ τήν χάριν αυτφ’ 
έβούλετο γάρ έχειν αεί έν τοΐς βασιλείοις αυτόν, ό δέ ηγούμενος λόγοις 
παρακλητικοΐς καταπραΰνας αυτού τήν καρδίαν καί άσπασάμενος αυτόν 
εΐχετο τής οδού καί καταλαβων τό άγιώνυμον ’Όρος καί εν τή μεγίστη 
λαύρα γενόμενος, διηγείται πάντα τοΐς άδελφοΐς καί περί τοΰ βασιλέως 
καί τοΰ Κουκουζέλη ’.

Ό δέ Κουκουζέλης ελευθερωθείς από τον φόβον τοΰ βασιλέως καί 
ανενόχλητος γενόμενος εκ πάντων καί ανεπηρέαστος, άκαταπαύστως ήν 
έν τή έκκλησίμ ΰμνών καί δοξολογών τον Θεόν. Μετά ταΰτα δέ συγγνώ
μην λαβών παρά τοΰ καθηγουμένου, έποίησε μικρόν κελλίον έξω τής 
μονής καί εκκλησίαν τών αρχαγγέλων τοΰ ήσυχάζειν ρηταϊς ήμέραις έν 
αυτφ, ήγουν Δευτέρά καί Τρίτη καί ταΐς λοιπαΐς τής εβδομάδος ήμέραις, 
ταΐς δέ γε Κυριακαΐς καί ταΐς Δεσποτικαΐς έορταΐς ου διέλειπεν έκ τοΰ 
δεξιού χορού τής μεγίστης έκκλησίας ψάλλων καί ύμνων τον Θεόν ήμέ- 
ρας καί νυκτός. 1

1Έν δέ τφ κώδ. I 23 ούτω: «ό δέ βασιλεύς τριήρεις έφαρματώσας, άμα τφ 
ήγουμένφ τή λαύρςι έπιφοιτφ καί τον Κουκουζέλην άσπάζεται. ένθα καί εύωχη- 
θεντες δαψιλώς καί εύφρανθέντες σύν πάση τή άδελφότητι άπ’ άλλήλων διεχωρί- 
σθησαν ό μέν βασιλεύς είς Κωνσταντινούπολιν άπελθών, ό δέ Κουκουζέλης...»
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Ποτέ γάρ τή αγία καί μεγάλη τεσσαρακοστή έν τφ Σαββάτω τής 
’Ακαθίστου ψάλλοντι τφ άδελφφ τα τής Θεοτόκου ιδιόμελα καί τούς 
Κανόνας έπιμελώς, ως έθος ήν αύτφ, μετά τό τέλος της αγρυπνίας καί 
τής λοιπής ακολουθίας άπονυστάξας μικρόν δρΌ-ιος, έφάνη αύτφ ή κυρία 
Θεοτόκος λέγουσα' «χαίροις ’Ιωάννη» δεδωκυΐα άνά χεϊρας αύτφ χρυ- 
σοΰν νόμισμα είποΰσα’ «ψάλλε μοι καί ου μη σε έγκαταλίπω». έξυπνος 
δέ γενόμενος εύρε τό χρυσοΰν νόμισμα εντός τής δεξιάς αύτοϋ. χαράς δέ 
άφάτου καί δακρύων πλησθείς ηύχαρίστει καί έδοξολόγει τή Θεομήτορι. 
εκείνο γοϋν τό χρυσοΰν νόμισμα άπέθετο έν τή εκκλησία, δπερ ούκ 
ολίγα σημεία καί θαύματα έποίει πάντοτε. Έκτοτε ούν ού διέλειπεν εκ 
τής στάσεως τοΰ δεξιού χορού τής εκκλησίας ψάλλων καί δοξολογών τον 
Θεόν, διό καί ό πούς αυτού σέσηπται καί ίχόιρ πολύς έρρεεν έξ αυτού, 
έ'ως ού τρήσαντες (sic) τό μάρμαρον, έφ’ ορ ό πούς ϊστατο, δπως τό έλ
κος αφανές γίνεται καί μη τινα αηδίαν παρέξει τοΐς άδελφοΐς. άλλ’ ή 
Θεοτόκος ίάσατο αυτού καί τον πόδα, ως ποτέ Ίωάννου τού Δαμασκη
νού την χεΐρα, εΐπούσα αύτφ" «έ'σο από τού νΰν υγιής», δθεν καί δια- 
μείνας έ'ως τέλους τής ζωής αυτού υγιής ηύχαρίστει τή Θεομήτορι.

Καί ούτω βιώσας καί άγωνισάμενος εν νηστείαις καί άγρυπνίαις καί 
έν πολλή ταπεινώσει καί ειρηνική καταστάσει, προειδε καί την εαυτού 
τελευτήν, καί συνταξάμενος τοΐς άδελφοΐς καί έπευξάμενος, παρήγγειλεν 
αύτοΐς ένθάψαι αύτόν έν τφ σηκφ των αρχαγγέλων φ αυτός ανοικο
δόμησε.

Καί ταΰτα μέν είπεΐν ώς έν συντόμφ οι αγώνες καί τά κατορθώ
ματα καί ή πολιτεία τού μεγάλου μαΐστορος κυροΰ Ίωάννου τού Κου- 
κουζέλη, δν ή Θεοτόκος ίάσατο αύτοΰ τον πόδα καί χρυσοΰν νόμισμα 
έδωρήσατο διά την ύπερβάλλουσαν .στοργήν καί έπιμέλειαν, ήν ειχεν εις 
τάς δοξολογίας καί αγρυπνίας των θείων καί αγίων εορτών, δτι πάς 
ύμνος καί δοξολογία διά Θεόν γινόμενος προς αύτόν έστιν αναγόμενος 
καί έξ αύτοΰ τήν χάριν κομιεΐται δ άγωνιζόμενος \ καί αύτφ πρέπει 1

1 Έν τφ κώδ. I 23 μετά τήν λέξιν «άγωνιζόμενος» έπιφέρονται ταΰτα : εις 
υγείαν ψυχής καί σώματος τοΐς όλοψύχως αύτόν ύμνοΰσι καί δοζολογοΰσι καί ού 
μόνον διά στόματος, αλλά καί έν σάλπιγγι φσμάτων κάί έν κυμβάλοις εύήχοις αλα
λαγμού καί έν χορδαΐς καί όργάνοις, κατά τόν θειον Δαυίδ, καί ταΰτα εύπρόσδε- 
κτα τφ Θεφ καί εις χαράν καί άγαλλίασιν δτι πολλήν. τά δέ θυμελικώς καί ούχ 
ώς πνευματικώς γινόμενα βδελυκτά είσι τφ Θεφ καί άπρόσδεκτα, δτι έν γελοίφ 
καί ακαθαρσία γίνονται, άπερ ό διάβολος άκούων τέρπεται καί οί άγιοι σΰν τοΐς 
άγγέλοις λυπούνται καί μυσάττονται καί άποστρέφονται. άλλ’ ημείς οί ορθόδοξοι 
χριστιανοί ώς παρελάβομεν παρά των άγιων πατέρων ημών καί θαυματουργών 
οϋτω κρατήσωμεν καί ποιήσωμεν ϊνα αύτών εύπροσδέκτων δεήσεων τύχωμεν σύν 
αύτοΐς των έπηγγελμένων αγαθών έν Χριστφ Ίησοΰ τφ Κυρίιρ ημών, φ ή δόξα 
καί τό κράτος νΰν καί άεί καί είς τούς αιώνας τών αιώνων αμήν».
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πάσα δόξα τιμή κα! προσκύνησις νΰν καί αεί καί είς τούς αιώνας τών 
αιώνων αμήν.

Προφανώς ή ανωτέρω μυθολογία περί τού βίου τοΰ Κουκουζέλη 
είναι πλάσμα άτυχες καί κακόζηλον απλοϊκού μοναχού άποπειραθέντος 
νά παραστήση τά περί τον Κουκουζέλη δσον τό δυνατόν περιφανέστατα 
κοσμικώς. Περί τοΰ μεγάλου μαΐστορος έσώζοντο εκ παραδόσεως εν τή 
Μεγίστη Λαύρα, ένθα έμόνασε, ποικίλα ανέκδοτα περί τής γλυκύτητος 
τής φωνής καί τής τέχνης αυτού, περί τοΰ ασκητικού καί έναρέτου αυτού 
βίου, περί τής διδασκαλίας καί τών μαθητών αυτού έν 'Αγίφ ’Όρει, θά 
ήτο δέ μέγα τό κέρδος αν ό βιογράφος αυτού έγνώριζεν είς ημάς πότε 
ήκμασεν, πότε είσήλθεν είς την Λαύραν προς άσκησιν, τίς ό ηγούμενος 
τής μονής, ό τόσον έπιδειξάμενος ενδιαφέρον διά τον ά'σημον βοσκόν, τίς 
ό αύτοκράτωρ ό κρατών αυτόν είς τά βασιλικά άνάκτορα, δς περίλυπος 
γενόμενος διά την φυγήν αυτού καί μαθούν τά κατ’ αυτόν άπήλθεν είς 
την Λαύραν καί εύωχήθη μετά τών μοναχών ! επί τή εύρέσει αυτού, 
τίνες έμορφώθησαν έν τή σχολή αυτού, πότε άπέθανεν ή μετά τον Δαμα
σκηνόν περιφανεστέρα αύτη μουσική άξία, περί όλων τούτων ουδέ υπαι
νιγμόν άφήκεν ιστορικού τίνος γεγονότος ή ονόματος ί'να άπό τού μύθου 
μεταφερθώμεν είς τήν πραγματικότητα. Τά πάντα άόριστα, σκοτεινά, 
μυθώδη, άνάξια προσοχής, τερπνά μέν ίσως ό>ς μύθος διά τούς απλούς, 
άχρηστα δ’ όμως διά τήν ιστορίαν καί τήν επιστήμην. Ό κατά πάσαν 
πιθανότητα ’Αλβανός τήν καταγωγήν βιογράφος τού Κουκουζέλη περι- 
έσωσεν εν τή «Διηγήσει» αυτού άλβανιστί τάς λέξεις τής μητρός αυτού 
καί επί τών άπαραιτήτων στοιχείων έτήρησεν έξ άγνοιας σιγήν. Διά 
τούτο είναι ανάγκη νά έξερευνηθώσιν έπισταμένως τά 'Αγιορειτικά άρ- 
χεια, νά μελετηθώσι οί κώδικες οί περικλείοντες τά έργα τού διασήμου 
μελφδοΰ καί επί τή βάσει εγκύρων πηγών νά έπισυναχθή τό άπαιτούμε- 
νον υλικόν προς σύνταξιν σοβαρού βιογραφικού υπομνήματος καί άπαλ- 
λαγώμεν τής δουλείας τών μύθων.

Αί περί τού βίου τού Κουκουζέλη γνώσεις ημών είναι πενιχραί, σχε- 
τιζόμεναι κυρίως μέ τον άσκητικόν αυτού βίον έν τή Μεγίστη Λαύρα, 
έν ή διασφζονται πολύτιμα λείψανα τής έγκαταβιώσεως καί διαμονής αυ
τού. Τό παρά τήν Λαύραν πλησίον τοΰ ναού τών αγίων ’Αναργύρων μέγα 
σπήλαιον, ένθα άσκούμενος έμελφδει, τό Κάθισμα τών ’Αρχαγγέλων παρά 
τήν Μονήν, τό φέρον μέχρι σήμερον τό ό'νομα αυτού, ό έντός τής μεγάλης 
εισόδου τής Μονής ναός τής Θεοτόκου τής έπονομαζομένης Κουκουζε- 
λίσσης, έν φ, κατά τήν παράδοσιν, ψάλλων τήν νύκτα τής ’Ακαθίστου 
’Ακολουθίας καί μικρόν ύπνώσας ευρε τό χρυσούν νόμισμα έν τή πα
λάμη αυτού υπό τής Θεοτόκου φιλοδωρηθέν, αί εικόνες αυτού αί σιοζό- 
μεναι είς τούς τοίχους τοΰ νάρθηκος καί τής Λιτής τής Μονής καί εις τό 
Κάθισμα τών ’Αρχαγγέλων, καί ή αγία αυτού κάρα ή σφζομένη έν τφ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:52 EEST - 34.211.113.242



10 f Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Ευστρατιάδου

Σκευοφυλακίφ τής Μονής, άφωνοι άλλ’ εύγλωττοι μάρτυρες διαλαλοΰσι 
ταΰτα πάντα την δσίαν αύτοΰ έκείθεν διάβασιν. Πότε άνεφάνη ό πολύ
φωτος ούτος άστήρ εϊς τον ορίζοντα τής Λαύρας, πότε έσβέσθη ή λάμψις 
του, τά σφζόμενα λείψανα σιωπώσι.

Ή παράδοσις λέγει δτι ό Κουκουζέλης έψαλλεν εις τον δεξιόν χορόν 
τής Λαύρας, καί ταύτην έπιβεβαιοΐ ή πληθύς των μελωδιών αύτοΰ ή 
διαφυλαχθεϊσα άκεραία εις τάς 'Αγιορειτικάς μονάς εις πολυαρίθμους 
κώδικας' εκ τής μελέτης δε τούτων άνακαλΰπτομεν καί μαθητάς τοΰ δι
δασκάλου, έξ οΰ βεβαιούμεθα ότι έδίδαξεν την ίεράν τέχνην καί εις άλ
λους πολλαπλασιάσας τό τάλαντον, προς τούτοις δέ άνακαλΰπτομεν καί 
άρχαιοτέρους μουσικούς 'Αγιορείτας, των όποίοιν καλλωπίζει τά έργα, ών 
διασημότερος ήν Βαρθολομαίος ό ’Ίμβριος, ό τής Λαύρας δομέστικος. 
Τούτο μαρτυρεί δτι ή μουσική έκαλλιεργεΐτο μετά ζήλου προ τής εποχής 
τοΰ Κουκουζέλη εν 'Αγίφ ’Όρει καί ουδόλως απίθανον εκεί νά έδιδάχθη 
δ Κουκουζέλης, παρά τά λεγάμενα τής «Διηγήσεως» δτι εν Κωνσταντι- 
νουπόλει έξεπαιδεύθη μουσικώς, ως υπότροφος τής βασιλείας.

Έκ τών σφζομένων έργων αύτοΰ ούδέν προδίδει σχέσιν τινά με την 
Κωνσταντινούπολή ή με τό παλάτιον, εν ορ δήθεν έψαλλε κατά τον μυ
θολόγον βιογράφον αύτοΰ. ”Αν μεταξύ τών μελφδημάτων αύτοΰ σφζεται 
χερουβικόν παλατινόν λεγόμενον, έκ τούτου δεν έ'πεται δτι έψαλλεν εν 
τφ παλατίφ' δπως δεν δικαιούμεθα νά συμπεράνωμεν δτι έψαλλεν εις 
την αυλήν τού' Πέρσου διότι εΰρηται μελφδημα αύτοΰ Περσικόν καλού- 
μενον ή Έϋνικόν. Εις τό παλάτιον κατά τά επίσημα γεύματα καί τάς 
μεγάλας έορτάς εψάλλοντο υπό τών ψαλτών τής 'Αγίας Σοφίας τά εκλε
κτότερα μέλη τών διασημοτέρων μουσικών, μεταξύ δέ τούτων καί τινα 
τοΰ Κουκουζέλη, ως τό σφζόμενον εις τον Λαυριωτικόν κώδικα Λ164 εις 
γεύμα τοΰ βασιλέως «όπου γάρ βασιλέως παρουσία καί ή τάξις παραγίνε
ται» καί ά'λλα τινά περί ών κατιοτέρω δ λόγος. Ή φήμη αύτοΰ ως μαΐ- 
στορος τής τέχνης, καί τά μέλη αύτοΰ ήσαν εύρύτατα διαδεδομένα εν τή 
πρωτευούση, έχομεν δέ μαρτυρίας έκ τών κωδίκων δτι ό διάσημος λαμ- 
παδάριος τής 'Αγίας Σοφίας Ιωάννης ό Κλαδάς καί άλλοι αύτοΰ σύγχρο
νοι άπετείνοντο εις τον Κουκουζέλην έπιζητοΰντες την μελοποίησιν τών 
στιχουργημάτων αύτών. Ή τοιαύτη δέ σχέσις καί έπικοινωνία τοΰ Κου
κουζέλη κατά τά τέλη τής ζωής αύτοΰ μετά προσκόπων γνωστών καί 
αγνώστων παρέχει εις ημάς άσφαλεστάτην βάσιν νά δρίσωμεν κατά προ- 
σέγγισιν τον χρόνον τής ακμής τοΰ Κουκουζέλη, τον μέχρι τοΰδε 
άγνωστον.

'Η μέχρι σήμερον επικρατούσα παρ’ ήμΐν γνώμη είναι δτι ό Κου
κουζέλης ήκμαζε κατά τον ΙΒ' αιώνα' τούτο έγράφη καί έπανελήφθη 
κατά κόρον, καί δ ΙΒ' αιών έθεωρήθη ως νέα περίοδος άναγεννήσεως 
καί προαγωγής τής τέχνης, ής περιφανέστατος έκπρόσωπος ένεφανίσθη
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δ Κουκουζέλης. Την κατάρριψιν δέ των τεθέντων ορίων και την μετακί
νηση' αυτών εις άλλην χρονικήν περίοδον, άπδ τοϋ ΙΒ' δηλαδή αίώνος εις 
τον ΙΑ' σκοπεί, προς τοΐς άλλοις, ή παρούσα μελέτη, διά τής όποιας γίνε
ται απόπειρα προς επιστημονικήν ερευνάν παντός άφορώντος τον βίον 
καί τήν δράσιν τοΰ αθανάτου μαΐστορος.

Τάς περί τής εποχής τής ακμής τοϋ Κουκουζέλη μαρτυρίας, τάς τε 
εμμέσους καί αμέσους, ε'χομεν εκ των πολυπληθών αυτοΰ έργων, τά όποια 
παρέμειναν άνερεϋνητα. Οί κώδικες οι περικλείοντες τά ά'παντα ούτως 
είπεΐν τοϋ μαΐστορος είναι προφανώς οί τής Λαύρας, τινές μέν σύγχρο
νοι τοΰ Κουκουζέλη, οί πλεΐστοι δέ μεταγενέστεροι. Έκ τών Λαυριωτι- 
κών δέ τούτων κωδίκιον έσταχυολογήθη παν δ,τι αφορά τήν εποχήν τοΰ 
διδασκάλου, είτε γεγονότα, είτε πρόσωπα. Τάς εκ τών κωδίκοον δέ μαρτυ
ρίας διακρίνομεν είς δύο, εις έμμεσους καί αμέσους.

Πρώτη έμμεσος άπόδειξις δτι δ Κουκουζέλης ακμάζει ούχί τον ΙΒ' 
αία>να, άλλ’ είς μεταγενεστέραν εποχήν, είναι δτι εις ούδένα άρχαιότερον 
τοΰ ΙΑ' αίώνος κοδδικα άπαντώσιν έ'ργα αυτοΰ ή υπαινιγμός τις οΐος δήπο
τε περί τής τέχνης ή τοΰ ονόματος αυτοΰ.Οί αρχαίοι 'Αγιορειτικοί μουσικοί 
κώδικες καί δή τής Λαύρας οί περικλείοντες τάς συνθέσεις τοΰ διδασκάλου 
ανάγονται είς τον ΙΕ' αιώνα ή είς τό τελευταίου τέταρτον τοΰ ΙΑ'1. Προ 
τής εποχής ταύτης τό δ'νομα τοΰ Κουκουζέλη είναι άγνωστον είς τον μου
σικόν κόσμον. Ό αρχαιότερος κώδιξ τής Λαύρας, δ I 175, αύτόγραφον 
ίσιος τοΰ Κουκουζέλη, φαίνεται γεγραμμένος περί τά τέλη τοΰ ΙΑ' ή άρ- 
χάς τοΰ ΙΕ' αίώνος. Ό εν λόγφ κώδιξ, έφθαρμένος καί ελλιπής, περιλαμ
βάνει έργα μόνον τοΰ Κουκουζέλη καί φέρει επιγραφήν «’Αρχή τών 
ακολουθιών συν Θεφ άγίφ τής εκκλησιαστικής διατάξειος άρχομένων από 
τοΰ μεγάλου έσπερινοΰ μέχρι συμπληρώσεως τής θείας λειτουργίας παρά 
Ίωάννου Κουκουζέλη». Ή άπλότης τοϋ τίτλου καί ή παράλειήτς έκ τής 
επιγραφής ταύτης τής συνήθους προσθήκης είς τούς κιόδικας «μαΐστορος» 
μέ πείθει δτι δ κώδιξ είναι ή αύτόγραφον τοϋ Κουκουζέλη, ή σύγχρονον 
αυτοΰ αντίγραφου" διότι από τοΰ ΙΕ' αίιΐινος καί εφεξής τό όνομα αυτοΰ 
συνοδεύεται συνήθως είς τούς κώδικας μέ τήν ιδιότητα αυτοΰ, «ως μαΐ
στορος» τής τέχνης.

Τάς έμμέσους μαρτυρίας περί τοΰ χρόνου τής ακμής τοΰ Κουκουζέλη 
ένισχύει καί τό εξής γεγονός. Γνωστόν δτι τον ΙΑ' αιώνα καθωρίσθη 
υπό τής εκκλησίας ή εορτή τής Ζωοδόχου Πηγής κατά τήν Παρασκευήν 
τής Διακαινησίμου, αντί τής κατά τήν ημέραν ταύτην από αιώνων τελου-

1 Έκ τών 33 κωδίκων τής μονής Ξηροποτάμου τών περιεχόντιον έργα τοΰ 
Κουκουζέλη ούδείς είναι αρχαιότερος τοΰ 1ST' αίώνος. "Εξ μόνον είναι τοΰ ΙΣΤ' 
αίώνος, οί ΰπ’ άριθ. 100, 269, 270, 271, 272 καί 276, οί δέ λοιποί έκ τών τριάκοντα 
τριών μεταγενέστεροι.
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μένης μνήμης τοΰ αποστόλου Πέτρου Γνωστόν δέ ακόμη δτι την ’Ακο
λουθίαν τής νεοσυσταθείσης εορτής, την μέχρι τοϋδε εν χρήσει * 3 συνέ- 
ταξεν Νικηφόρος Κάλλιστος ό Ξανθόπουλος, ό γνιοστός εκκλησιαστι
κός ποιητής καί ιστορικός άκμάζων κατά την ΙΔ' εκατονταετηρίδα 3. Εις 
την άγνωστον λοιπόν προ τοΰ ΙΔ' αίώνος εορτήν τής Ζωοδόχου Πηγής 4 
ό Κουκουζέλης έμελοποίησε δύο δεκαπεντασύλλαβα ποιήματα άποκεί- 
μενα εις τον Λαυριωτικόν κοδδικα Ε 155 (IT' αίώνος). Τό εν αρχεται «ό 
ποταμός των δωρεών» καί τό άλλο «την Ζωοδόχον Πηγήν» άμφότερα 
ανέκδοτα. Έάν δ Κουκουζέλης έζη εις εποχήν προγενεστέραν τοΰ καθο
ρισμού τής τοιαύτης εορτής, πώς εξηγείται ή παρουσία ασμάτων κατά 
την Παρασκευήν τής Διακαινησίμου σχετιζομένων με τήν έν λόγφ εορτήν 
καί φερομένων επ’ δνόματι τοϋ μαΐστορος; Τα δύο άνωτέριυ ποιήματα 
προϊόντα τής μούσης, κατά πάσαν πιθανότητα, τοϋ αύτοΰ Νικηφόρου 
Καλλίστου έμελοποίησεν ό Κουκουζέλης, δστις έμελοποίησε καί ά'λλο τοΰ 
Καλλίστου ποίημα, ως θά ίδωμεν κατωτέρω, εκ τής τοιαύτης δέ επαφής 
τοϋ Κουκουζέλη μέ συγχρονήσαντας αύτφ ποιητάς καί μουσικούς γνω
στούς έ'χομεν τάς αμέσους αποδείξεις περί τού χρόνου τής ακμής αύτοϋ.

Εις τούς μουσικούς κώδικας τούς περικλείοντας τά έργα τοΰ Κου
κουζέλη φέρονται διπλαΐ έπιγραφαί επί τών μελφδημάτων τοΰ Κουκου
ζέλη, ή τοΰ ποιητοΰ καί τοΰ μελοποιοϋ, ή άρχαιοτέρου μελφδοΰ καί τοΰ 
Κουκουζέλη, δστις καλλωπίζει καί εξωραΐζει κατά τήν μέθοδον αύτοΰ 
προγενεστέρας μελωδίας. Εις τά μέλη τοϋ Κουκουζέλη προηγείται τό 
δνομα τοϋ ποιητοΰ καί έ'πεται τό ό'νομα αύτοΰ ούτως: ποίημα δεινός, μέ
λος Κουκουζέλη" ή μέλος δεινός, καλλιόπισμα Κουκουζέλη. Καί ποιηταί 
μέν σύγχρονοι τοΰ Κουκουζέλη, ών τούς στίχους μελοποιεί, φέρονται Νι
κηφόρος δ Κάλλιστος, Μάρκος ό Βλατής, ’Άνθιμος ό ’Αθηνών δ 'Ομο
λογητής, ’Ιωάννης Λαμπαδάριος ό Κλαδάς, δ Στάχης ή Σταχίτσης καί δ 
Μόσχος, μουσικοί δέ, ών τά μέλη καλλωπίζει, Βαρθολομαίος ό δομέστι- 
κος τής Λαύρας, Θεόδωρος ό Μανουγρας, ό Κλωβάς ή Κλαβάς καί ό 
Άβασιώτης.

Έκ τών ανωτέρω ποιητών καί μουσικών τών σχετιζομένων προς τά 
έργα τοΰ Κουκουζέλη γνωστότατος είναι Νικηφόρος δ Κάλλιστος δ Ξαν
θόπουλος τον ΙΔ' αιώνα έν Άγίφ ’Όρει διανύων τό μοναχικόν στάδιον 5, 
ποιητής έκκλησιαστικός δόκιμος, προσωπικώς γνωρίσας, κατά πάσαν πι-

’ "Ιδ. Δ η μ η τ ρ ι ε ύ σ κ η, Τυπικά Α', 176.
3 "Ιδε ταύτην έν τφ έντιίπω Πεντηκοσταρίφ τή Παρασκευή τής Διακαινησίμου.
3 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Ό "Αθως, σ. 207. Ν ο μ ί δ ο υ (Μίσν), Ή Ζωοδόχος Πηγή 

σ. 143.
4 Ή μεγάλη πανήγυρις είς τήν Ζωοδ. Πηγήν έτελεΐτο τήν Πέμπτην τής 

Άναλήψεως, δπου μετέβαινον καί οί βασιλείς (Π ο ρ φ υ ρ ο γ., "Εκθεσις Α, σ. 101 
έκδ. Vogt).

5 Migne, Patr. Gr., τόμ. 147, σελ. 233,634.
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θανύτητα, τον Κουκουζέλην, δστις έμελοποίησε το εις τον Λαυριωτικόν 
κώδ. L 18ο φ. 280 σφζόμενον ποίημα τοΰ Καλλίστου ψέρον ακροστιχίδα 
«Κομνηνός», επιγραφήν δέ «ποίημα τοΰ Ξανθοπουλου, το δε μέλος τοΰ 
μαΐστορος» καί έχον ούτω :

τ Ηχος β'.

Κόσμου την πλάνην, άνθρωπε, καί την απάτην βλέπε 
δναρ ό βίος αληθώς φάσμα σκιά καί κόνις’ 
μένει γάρ ού[τε τό] τερπνόν, οΰ δόξης ή λαμπρότης 
νεότης δ’ αν γε καί τρυφή καί δυναστεία πλούτου 
ή φαντασία σύμπασα καί κάλλους ή φαιδρότης 
νάουσιν ύδωρ ώσπερ ή πομφόλυ'ξ ρηγνυμένη 
δναρ ό βίος, άνθρωπε, γνώθι σαυτόν καί θρηνεί 
στέναζε, πένθει προφανώς καί θάνατον προσδόκα.

Τό ποίημα τοΰτο τοΰ Καλλίστου, τοΰ καί Κομνηνοΰ καλούμε
νου, έμελοποίησεν ό Κουκουζέλης ζώντος έτι τοΰ Καλλίστου ή πιθανόν 
καί μετά τον θάνατον αύτοΰ’ έν πάση περιπτώσει ό Κουκουζέλης ζή καί 
ακμάζει κατά τον ΙΔ' αιώνα, ώς έπιβεβαιοΰσι καί τά ακόλουθα.

Έν τψ Λαυριωτικφ κώδικι Ε 148 φ. 315 εύρηνται δύο άλλα έργα 
ποιητών, Άνθιμου τοΰ Όμολογητοΰ, επισκόπου Αθηνών, καί Μάρκου 
ίερομονάχου τοΰ Βλατή, τά όποια κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ κώδικος με
λοποιεί δ Κουκουζέλης. Τά ποιήματα ταΰτα δμοια κατά ρυθμόν καί μέ- 
τρον κεΐνται γεγραμμένα όμοΰ διά ψιλογραφίας τό έν άνωθεν τοΰ άλ
λου" καί τό μεν διά κινναβάρεως άνιοθεν, τό δέ διά κοινής μελάνης κά
τωθεν, καί επιγράφονται «Λόγοι παρακλητικοί εις τήν Θεοτόκον ποιη- 
θέντες παρά τοΰ Βλατή ίερομονάχου κυροΰ Μάρκου» (διά κοινής μαύ
ρης μελάνης) καί «τοΰ αγίου ’Ανθίμου επισκόπου ’Αθηνών τοΰ Όμολο
γητοΰ· τό δέ μέλος τοΰ μαΐστορος» (διά κινναβάρεως). Τό προτασσόμενου 
ποίημα είναι τό τοΰ ’Αθηνών ’Ανθίμου τοΰ Όμολογητοΰ εις τόν Χρι
στόν, τό δέ κάτωθεν τούτου γεγραμμένον, υπό τάς λέξεις «τοΰ ’Ανθίμου», 
είναι τό τοΰ Μάρκου Βλατή εις τήν Θεοτόκον. ’Άνωθεν τούτων τά μου
σικά σημαδόφωνα τοΰ Κουκουζέλη" καί έχουσιν ούτω:

(Τοΰ ’Ανθίμου). «Τίς ού λαλήσει, Χριστέ μου καί ποιητά καί κριτά 
Κύριε, τερατουργήματα τοΰ Θεοΰ, Χριστέ Λόγε σοφία καί δύναμις, ζωή 
δστις εκ μή δντων παρήγαγες πάσαν τήν ουράνιον ύπαρξιν, δύναμιν αό
ρατον, άπαν αύθις ανάστημα καθορώμενον, ουρανόν καί γην καί τήν 
θάλασσαν, καί τόν άνθρωπον κατά τήν σήν ομοιότητα, 8ν καί άπολλύ- 
μενον άνεκαίνισας" ζωών νεκρούς, νόσημα παν Ιώμενος, τυφλών άνοίγων 
δμματα καί ώτα κωφών, μόνη παράλυτον φωνή αποκτώμενου ά'παν αί
τημα, άπαντι χρήζοντι θέμενος έ'τοιμον ώς Θεός φιλάνθρωπος, σαρκί δέ
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έ'πειτα σεαυτόν έδωκας επί θάνατον άπασι την άνάστασιν ΰποδεικνΰς, 
άναστάσει τη σή. άπαντα ΰπέστης, θεότητι πάθος άγευστος ών, αγαθέ, 
την φΰσιν ημών πατρί σΰνθρονον τφ σω πεποίηκας. συνέτισον ημάς σε 
ΰμνοΰντας γνώναι τό σόν θέλημα, ένίσχυσον, ζώωσον, καί ως αν εργα
ζόμενοι αΰτώ έρωτι ψυχής θερμώς όφθώμεν ικανοί ηξειν σοι μέλλοντι 
εις κρίσιν, Λόγε».

(Τοΰ Μάρκου Βλατή) «Μόνη Παρθένε καί μήτηρ τοΰ ποιητοΰ μου, 
αγνή, σώσόν με, καταποντιζόμενον έν βυθφ παθών ναι καί αίσθήσει, καί 
μη παραδώς βρώμά με γενέσθαι τοΰ δράκοντος δλον, άλλ’ άνάστησον, Δέ
σποινα, δέομαι, καθάρασα πνεΰμα σώμα άφώτιστον καί ακάθαρτον' εί 
γάρ σΰ άποσκορακίσης με, παναμώμητε, από τής σής άντιλήψεως άποπεμ- 
πομένη με τον ανάξιον, καταβαλών όφις με έπιχαρήσεται δεινώς τή απώ
λεια μου, καί κατά την αΰτοϋ λύσσαν την άπληστου φαγών, σκότει δώσει 
με αίωνίζοντι. Πρόστηθι, πρόφθασον, άχραντε, λΰτρωσαι τοϋ μεγάλου 
πτοόματος. απ’ άρτι δός μοι μετανοεΐν, άσπιλε καί ΰπέραγνε, κοίμησον 
την εμπάθειαν τών λογισμών καί τών έργων μου, δάκρυά μοι δίδου καί 
σΰννοιαν καί κατάνυξιν, γλοδττης σιγήν, μνήμην τών παθών σοΰ υίοϋ δι’ 
ών έσωσε βροτούς ώς εΰσπλαγχνος, έγρήγορσιν, ευχήν, ταΰτα πάντα μετά 
ταπεινώσεως, οΰ κέκτημαι άλλην γάρ σοΰ χωρίς, παναμώμητε, φρουρόν 
άμαχον, διό βοώ καί πρόσχες δυσωπώ, πάντων προσφύγιον, χριστιανών ή 
ελπίς, καί δός μοι ών ήτησα έμπόνως έκ καρδίας, από τών άχράντων θη- 
σαυρισμάτων σής χρηστότητος».

Ή μελοποίησις τών ανωτέρω δυο ποιημάτων υπό τοΰ Κουκουζέλη 
μαρτυρεί, δτι ταΰτα συνετάχθησαν πρώτον καί έπηκολοΰθησεν ύστερον 
ή μελοποίησις αυτών' άρα οί τούτων ποιηταί ’Άνθιμος καί Μάρκος ό Βλα- 
τής ή ήσαν προγενέστεροι, ή σύγχρονοι τοΰ Κουκουζέλη. Ανάγκη δθεν 
νά δρισθή δ χρόνος τής ακμής τών εν λόγφ ποιητών, έξ οΰ κατά λογικήν 
καί φυσικήν συνέπειαν θά άποκαλυφθή κατά προσέγγισιν καί δ τής ακ
μής τοΰ Κουκουζέλη χρόνος.

Περί τοΰ επισκόπου ’Αθηνών ’Ανθίμου τοΰ Όμολογητοΰ εκ προ- 
σφάτιον δημοσιευμάτων αΰτοΰ υπό τοΰ Καθηγητοϋ Δυοβουνιώτου \ καί 
έκ τοΰ λόγου τοϋ έκφωνηθέντος μετά τον θάνατον τοΰ ’Ανθίμου υπό τοΰ 
πατριάρχου Κ[πόλεως Νείλου (1380—1388) καί δημοσιευθέντος υπό τοΰ 
αΰτοΰ Δυοβουνιώτου εκ τοΰ ύπ’ άριθ. 243 Παρισινού κώδ. Coislin * 3 (φ.

' ’Ίδε Επετηρίδα Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, έτος Θ', 47 κέ.
3 Ό κώδιξ οΰτος άνήκεν είς την μονήν τοϋ Σταυρονικήτα ώς μαρτυροϋσι τά 

έν αρχή καί τελεί σημειώματα, 
έν τελεί' «'Ο έν μοναχοϊς έλάχιστος μάρκος»
καί δι’ άλλης χειρός «f 'Π παρούσα θεία βίβλος υπάρχει τής σεβάσμιας μονής τοϋ 
αγίου Νικολάου τής έπικεκλημένης τοϋ Σταυρονικήτα».

Καί έν αρχή δι= άλλης χειρός «ή Έτοϋτο τό βιβλίον υπάρχει τοϋ μεγάλου μου
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191“ — 20Ό ) βεβαιουμεθα δτι δ ’Άνθιμος άπέθανεν έν Κρήτη περί το 
τελευταίου τέταρτον τοΰ ΙΔ' αίώνος, ώς όρθ(7>ς άπέδειζεν ό Καθηγητής 
Δυοβουνιώτης Τό ποίημα τοΰτο τοΰ ’Ανθίμου έγράφη πριν ή μετατεθή 
εκ τής επισκοπής ’Αθηνών εις την μητρόπολιν Κρήτης, ’ίσως δε καί προ 
τής εκλογής αΰτοϋ εις την μητρόπολιν ’Αθηνών, καθ’ δν έτι χρόνον ήν 
άπλοΰς μοναχός. Ή δμοιότης τών δυο ποιημάτων, τοΰ ’Ανθίμου καί τοΰ 
Βλατή, καί ή συνοδεΰουσα ταΰτα κοινή μελφδία τοΰ Κουκουζέλη προδίδει 
κοινήν άμφοτέρων συνεργασίαν, τοΰτο δέ παρέχει εύλογον υπόνοιαν δτι 
καί οι δυο άνήκον εις μίαν καί τήν αυτήν μονήν καί έκ συμφώνου συνετά 
ξαν τά δυο ποιήματα, ό μέν εις Χριστόν, δ δέ εις τήν Θεοτόκον.Άλλα ποία 
ή μονή ή πλησιεστέρα προς τό “Αγιον ’Όρος καί προς τον Κουκουζέλη 
διακειμένη ; Τό δνομα Μάρκου τοΰ Βλατή μάς οδηγεί εις τήν μονήν τών 
Βλατάδων. Τήν μονήν ταΰτην άνεκαίνισαν οί έκ Κρήτης καταγόμενοι 
Βλατάδες επί τής πατριαρχείας τοΰ Νείλου (1380—1388) ως μαρτυρεί τό 
κατά τό 1580 επί 'Ιερεμίου Β' τοΰ Τρανοΰ έκδοθέν σιγίλλιον καί τό έγ- 
γεγλυμμένον επί έντετειχισμένης εις τον έξωνάρθηκα τοΰ ναοϋ πλακός 
επίγραμμα 2.

Οι Βλατάδες, κατά τό επίγραμμα, ήσαν Κρήτες, καί ό ’Άνθιμος ήτο 
Κρής. Τά ονόματα τούτων παρέσυρεν δ χρόνος καί ή εν Θεσσαλονίκη * 1

Νικολάου τοΰ πίκλειν Σταυρονικήτα καί ήτις τό αποξενώνει νά έχει τάς άράς των 
τ. ι. καί οκτώ θεοφόρων πατέρων ημών».

1 Έπετηρίς, ’Ένθ’ άνωτ.
* ϊό έπίγγραμμα εχει ούτως : «Σωτήρι Χριστφ τών όλων τφ δεσπότη | ναός 

ό σεπτός σίτος ήγέρθη πάλαι.

Κρητών ύπ’ άνδρών Βλατέων τών κτητόρων 
υφ’ ών γε τήδε τή μονή τοΰπώνυμον 
ρυείς χρόνφ δέ καί πεσών έν τφ μέσ[ω] 
έκ δευτέρου νϋν ώδ’ άνηγέρΐίη πόνφ 
σπουδή δαπάνη τοΰ σεβασμιωτάτου 
κύρ ’Ιγνατίου τής μονής ηγουμένου 
καί τών έν αυτή συμβιοίίντων πατέ[ρων] 
έν συνδρομή μάλιστα τοΰ Καυταντζόγλου 
άρχοντος όντως εύκλεοϋς Ίωάννου 
ότφ πολύς μέν μισθός έστ’ έν τή γέμ 
σύν πασιν όλως (;) τοϊς συνεργοΐς τώ τελεί 
πλείων δέ παντός (;) τέλειος έν πόλφ

f έν έτει μωα' Σεπτεμβρίου Κ»

’Ίδ. Β. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, Διάφορα περί Θεσσαλονίκης σημειώματα σ. 370. 
Άνατύπωσις έκ τοΰ ΚΖ' τόμου τοΰ περιοδικού τοΰ έλλ. Φιλολογ. Συλλόγου (1899— 
1900). Τό έπί μεμβράνης σιγιλλιώδες γράμμα 'Ιερεμίου τοΰ Τρανοΰ σώζεται έν τή 
μονή τών Βλατάδων.
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μονή τοΰ Σωτήρος Χρίστου έγνωρίζετο και γνωρίζεται μέχρι σήμερον έκ 
μόνου τοΰ επιθέτου αυτών. Τό πρώτον ήδη γίνεται γνωστός ό εις τών 
Βλατέων, ό Μάρκος, δστις ήτο ιερομόναχος' ό άλλος αδελφός Βλατής πα
ραμένει άγνωστος. Μή ό ’Άνθιμος είναι ό ετερος αγνοούμενος ; Ό πα- 
τριάρχης Νείλος ό τό έγκώμιον τοΰ ’Ανθίμου γράψας συνεδέετο διά προ
σωπικής φιλίας καί στενών σχέσεων μετά τοΰ ’Ανθίμου «δς καί ζών ημάς 
έν τοΐς πρώτοις ήγες τών φιλουμένων καί κοινωνοΰς, εν οίς έξην έ'πε- 
σθαι, παραλαμβάνειν οΰκ άπηξίους» λέγει ό Νείλος έν τω λόγφ αΰτοΰ 
(Έπετηρίς έ'νθ’ άνωτ. σ. 78, 40). Ό δε Νείλος δεν φαίνεται άσχετος προς 
την πόλιν Θεσσαλονίκης, αν κρίνωμεν έκ τοΰ εγκωμίου αΰτοΰ εις Γρηγό- 
ριον τον Παλαμάν, καί τών έργων αΰτοΰ τών περισωθέντων έν τφ μνη- 
σθέντι Παρισινφ κώδικι, τών οποίων γραφεύς φέρεται έν τέλει ό μονα
χός Μάρκος, δστις πάντως είναι ό Βλατής. Ή συνεργασία τοΰ Βλατή 
μετά τοΰ ’Ανθίμου προδίδει στενάς τούτων σχέσεις. Τό ποίημα τοΰ ενός 
εις τό Χριστόν σχετίζεται μέ τό ό'νομα, τό όποιον φέρει ή μονή, τό δε εις 
την Θεοτόκον μέ την έν τή μονή σωζομένην άρχαίαν εικόνα τής Θεοτό
κου, την κατά παράδοσιν έργον τοΰ Πανσελήνου. ’Αλλά καί άν ακόμη ό 
Άνθιμος είναι ξένος προς τους κτίτορας τής μονής, πάντως υπάρχει 
σχέσις τις τοΰ Άνθιμου προς την μονήν τών Βλατάδων, είτε ώς έν αύτή 
μονάσαντος, είτε φιλίιος διακειμένου προς αυτήν ως συμπολίτου τών Βλα
τάδων. ’Ανεξαρτήτως δε όλων τούτων, ό μελοποιήσας τά έν λόγφ ποιή
ματα τοΰ ’Ανθίμου καί τοΰ Μάρκου Βλατή μαΐστιυρ Κουκουζέλης είναι 
σύγχρονος ή καί μικρόν μεταγενέστερος αυτών άκμάζων κατά τον ΙΑ' 
αιώνα.

Εις έπίρρωσιν τοΰ ανωτέρω συμπεράσματος περί τοΰ χρόνου τής 
ακμής τοΰ Κουκουζέλη επέρχεται μαρτυρία αξιόπιστος έκ τών κωδίκων 
ότι ό Κουκουζέλης τή προσταγή τοΰ πατριάρχου Κων)πόλεως Ματθαίου 
(1397—1411) συνεργάζεται μετά Ίοοάννου τοΰ Κλαδά, λαμπαδαρίου τής 
Αγίας Σοφίας. Ό πατριάρχης έπεζήτησε παρά τοΰ ποιητοΰ καί διασή- 

μου μουσικοΰ Κλαδά 1 τήν σύνταξιν ποιήματος εις τήν Θεοτόκον, προω- 
ρισμένου πάντως εις θρησκευτικήν τινα τελετήν, ή πανήγυριν τής Θεο
τόκου. Τήν μελοποίησιν δε τοΰ τοιουτου ποιήματος είτε αΰτός ό πατρι
άρχης Ματθαίος, είτε δ Κλαδάς άνέθηκαν εις τον Κουκουζέλην, δστις 
ΰπείκων συνέθεσε τό θαυμάσιον Κράτημα, τήν περιώνυμον βιόλλαν, τήν 
έπικληθεΐσαν υπό τών Θεσσαλών Ζαμάραν. Τό ποίημα τοΰτο έξ εξή
κοντα δεκαπεντασυλλάβων στίχων άπαρτιζόμενον, άρχεται οΰτω : 1

1 Τοΰ Λαμπαδαρίου Ίωάννου Κλαδά σώζονται είς τους κώδικας ικανά ποιή
ματα, ώς επί τό πολύ διά στίχων δεκαπεντασυλλάβοιν δύο δέ τοιαΰτα έμελοποίησεν 
ό Κουκουζέλης.
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’ Ιωάννης 6 Κουκουζέλης, ό Μαΐστωρ, καί ό χρόνος τής ακμής αύτοΰ. 17

«Ήν πάλαι προεκήρυξαν των προφητών χορειαι 
απόστολοι έδίδαξαν παρθένον μετά τόκον» . . . ’.

Ή μελφδία αΰτη τού Κουκουζέλη σφζεται πλήρης εις πολλούς μου
σικούς κώδικας μέ τάς έξης έπιγραφάς: Εις τον Λαυριωτικόν κώδ. Κ 168 
«Λόγοι τού Κλαδά, μέλος Κουκουζέλη· λέγεται υπό τών πολιτών βιόλα 
υπό τών Θετταλών δέ Ζαμάρα». Εις τον Θ 207 τής αυτής Λαύρας «Κρά
τημα βιόλλα, τά δέ γράμματα απερ όρας προς αυτό γεγόνασι παρά τού 
Λαμπαδαρίου διά στίχων δι’ ορισμού καί ζητήσεως τού αγίου πατριάρχου 
κυροϋ Ματθαίου»- καί εις τον κώδ. Ε 148 τής αυτής Λαύρας «Τά γράμ
ματα Ίωάννου Λαμπαδαρίου διά στίχων ποιηθέντα δι’ ορισμού καί ζητή
σεως τού παναγιωτάτου καί οικουμενικού πατριάρχου Ματθαίου». Έκ 
τών τοιούτων επιγραφών τών κωδίκων έπιβεβαιοΰνται δύο τινά, πρώτον 
δτι ό Λαμπαδάριος τής 'Αγίας Σοφίας ’Ιωάννης ό Κλαδάς ακμάζει επί τής 
πατριαρχείας τού Ματθαίου 3, καί δεύτερον, τό καί ουσιωδέστερου, ότι ό 
Κουκουζέλης συγχρονίζει τφ Κλαδά καί τφ πατριάρχη Ματθαίφ, ήτοι ζή 
καί ακμάζει περί τά τέλη τού ΙΔ' αίώνος, ή καί άρχάς τού ΙΕ' αφού ή πα
τριαρχεία τού Ματθαίου παρατείνεται μέχρι τού 1411.

Περί τών άλλων ποιητών, τού Μόσχου καί Σταχίτζη, τών οποίων 
μελοποιεί τούς στίχους ό Κουκουζέλης δεν δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν αν 
ήσαν σύγχρονοι αυτού ή αρχαιότεροι. ’Εκ τών Μόσχων γνωστός ποιητής 
καί στιχουργός είναι ό έκ Λακεδαίμονος ’Ιωάννης Μόσχος, ποιητής δύο 
’Ακολουθιών, τού άγ. Σπυρίδωνος καί Μιχαήλ τού Μαυροειδή, καί διδά
σκαλος ’Ιουστίνου τού Δεκαδύο, άλλ’ οΰτος είναι μεταγενέστερος τού 
Κουκουζέλη άποθανό)ν έν Κερκύρα τφ 1494. Πιθανόν δ πατήρ ή συγγε
νής τις τού Ίωάννου Μόσχου νά ή ό ποιητής τών στίχων τούς οποίους 
μελοποιεί δ Κουκουζέλης.

Έκ τών τριών μουσικοδιδασκάλων, τών δποίων τά μέλη καλλωπίζει δ 
Κουκουζέλης, τού Μανουγρά, τού Άνανεώτη καί τού δομεστίκου τής Λαύ
ρας Βαρθολομαίου τού Ίμβρίου, οί μέν δύο πρώτοι είναι πάντως αρχαιό
τεροι τού Κουκουζέλη, καί δή δ Άνανεώτης Μιχαήλ δ δομέστικος, καί 
άγνοοϋμεν τήν εποχήν τής ακμής αυτών, τοϋ δομεστίκου όμως Βαρθολο
μαίου ε'χομεν άσφαλεστάτην τήν εποχήν εξ ιδιογράφου αυτού μουσικού

’ ’Ίδ.τοΰτο πλήρες κατωτέρω.
s Εις τον ύπ’ άριθ. 9 κώδ. τής έν Άγίφ ’Όρει μονής τοΰ άγ. Παντελεήμο- 

νος εΰρηται τό έξης σημείωμα περί τοΰ πατρ. Ματθαίου. «Τφ Γ^ιζ' (=1409) έκοι- 
μήθη είς Θεσσαλονίκην ’Ιωάννης δ Β' μετονομασθείς Ίωάσαφ. Τοΰτφ τφ έτει κα- 
τηγορήθη Ματθαίος ό Πατριάρχης είς τήν αγίαν Σοφίαν λειτουργείσαι καί τφ 
,ς^ιθ (=1411) άπέθανεν». Δ ο σ ι θ έ ο υ, Περί τών έν Ίεροσολΰμοις πατριαρ- 
χευσάντων, σελ. 87. Δημητριεύσκη, Ευχολόγια, σελ. 339.

ΕΓΙΕΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΔ'. 2
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κώδικος.Ό Βαρθολομαίος ήν μουσικός δοκιμώτατος, ώς μαρτυροΰσι τά εις 
τούς Λαυριωτικούς κώδ. Ε 39. Ε 148. Ε 155. Λ 164. Θ 164 σφζόμενα μου
σικά αυτού έργα, Στιχηρά τού Μηνολογίου καί Πεντηκοσταρίου, Χερου- 
βικά καί λοιπά. Τού Βαρθολομαίου τούτου σώζεται εν τη Λαύρμ ιδιό
γραφος κώδιξ, ό I 178, περιέχων ’Αναγραμματισμούς, Μεγαλυνάρια καλο- 
φωνικά, Πολυελέους, Χερουβικά και Κοινωνικά, καί φέρων εν φ. 250 τύ 
εξής σημείωμα: «Έγράφησαν αί παρούσαι άκολουθίαι κυρίορ Χαρίτωνι 
καί έμφ έπιστημονάρχη διά χειρός κάμοΰ τού αμαρτωλού Βαρθολομαίου 
μοναχού καί δομεστίκου ταύτης τής αγίας Λαύρας καί οί ψάλλοντες δότε 
συγγνιόμην τοΐς σφάλμασιν ώς αγροίκφ πάνυ γε καί άμαθεϊ. Έτελειώθη- 
σαν δε μηνός ’Ιανουάριου ις' έτους τρέχοντος,Αωπε'» (=1377)».Τούτου δε 
τού δομεστίκου τής Λαύρας Βαρθολομαίου τού Ίμβρίου, ώς επιγράφονται 
τά σφζόμενα αυτού έργα εις τούς κώδικας, εν Σ τιχηρόν τής u Σεπτεμ
βρίου «Τό μνημόσυνόν σου εις τον αιώνα μένει» εις τούς Λαυριωτικούς 
κώδ. τούς ανωτέρω άριθμηθέντας φέρει επιγραφήν «μέλος Βαρθολομαίου, 
καλλώπισμα Κουκουζέλη ’>>. Ό καλλωπισμός τού εν λόγφ μελφδήματος 
έγένετο ζοιντος πάντως τού Βαρθολομαίου, δστις κατά πάσαν πιθανό
τητα συνέψαλλεν έν τή Λαύρα ώς δομέστικος μετά τού Κουκουζέλη 3.

Έκ πασών τών ανωτέρω μαρτυριών τών κωδίκων κατάδηλον γίνε
ται δτι ό Κουκουζέλης ακμάζει τον ΙΔ' αιώνα καί ούχί κατά τον ΙΒ' ώς 
μέχρι τοΰδε ένομίζετο, Ώς εκ περισσού δε ας προστεθή καί τό εξής:

Μεταξύ τών μουσικών συνθέσεων τού Κουκουζέλη εΰρηται εις τον 
Λαυριωτικόν κώδικα Λ 164 καί ποίημα διά δεκαπεντασυλλάβων.στίχων εις 
τον αρχάγγελον Μιχαήλ αγνώστου ποιητοΰ μελοποιηθέν υπό τού Κου
κουζέλη. Έν τφ ποιήματι τούτω μνημονεύονται άνωνύμως δύο βασιλείς 
συνάρχοντες υπέρ μακροημερεύσεο.)ς δε καί κραταιώσεως τούτων εύχεται 
ό ποιητής. Εικάζω δτι τούτο συνετέθη είδικώς διά τήν έν τφ παλατίω 
γενομένην κατά τήν 8ην Νοεμβρίου σύναξιν τού αρχιστρατήγου Μιχαήλ 
έν τώ εύκτηρίφ αυτού τφ έν τή Νέα ’Εκκλησία τή άνεγερθείση υπό Βα
σιλείου τού Μακεδόνος. Εις τήν σύναξιν ταύτην συνήρχοντο μόνον οί βα
σιλείς καί οί μεγιστάνες καί ό πατριάρχης. Έτελεΐτο δε αΰτη μεγαλο
πρεπέστατα, δπως καί ή ταιν έγκαινίων τελετή τής Νέας έκκλησίας. Ό 
Πορφυρογέννητος μετά τήν περιγραφήν τής τελετής τών έγκαινίων τής 
Νέας ’Εκκλησίας προσθέτει' «χρή είδέναι δτι κατά τήν τάξιν ταύτην τής

’ Τοΰ Βαρθολομαίου τούτου έτερον Στιχηρόν τής ιδ' ’Ιουνίου «Ή σοφία τοΰ 
Θεοϋ» έκαλλώπισεν ό επί της άλώσεως Λαμπαδάριος τής 'Αγίας Σοφίας Μανουήλ 
ό Χρυσάφης (Κώδ. Λαύρας Λ 164).

2 Περί τοΰ Βαρθολομαίου ό Γ. Παπαδόπουλος γράφει δτι ήτο σύγ
χρονος Χρυσάφου τοΰ νέου (Συμβολαί εις τήν 'Ιστορίαν τής παρ’ ήμΐν εκκλησια
στικής μουσικής, σ. 302 σημ. 1058).
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εορτής καί τον τύπον έπιτελεΐται καί ή εορτή τοϋ αρχιστρατήγου μηνί 
Νοεμβρίφ η'· είδέναι δέ δει ότι ταύτη τή εορτή τοϋ αρχιστρατήγου έν τφ 
ευκτηρίφ τοϋ ναού, ήγουν τού αρχιστρατήγου, έπιτελεΐται ή τοιαύτη 
εορτή1»· καί τά τυπικά προσθέτουσιν δτι κατά την εορτήν ταϋτην «άπήρ- 
χετο (εις την Νέαν Εκκλησίαν) δ πατριάρχης μετά λιτής την κατά τύπον 
λειτουργίαν έπιτελέσαι». Μετά την τοιαΰτην τελετήν ό πατριάρχης καί οί 
άρχοντες έγευμάτιζον μετά τοϋ βασιλέως εις τά ανάκτορα κατά δέ τήν 
ώραν τοϋ γεύματος έψάλλετο τό μελισθέν υπό τοϋ Κουκουζέλη ποίημα 
έ'χον ούτως'

"Αρχών δυνάμεων Θεοΰ στρατάρχα τών αγγέλων.... 
τους φιλοχρίστους άνακτας ένίσχυσον εις τέλος 
κραταίωσον τούς βασιλείς, τούς δυσσεβεΐς εν πέδαις 
καί τούς τυράννους σιδηραΐς δέσον εν χειροπέδαις 
τούς ορθοδόξους άνακτας τούς εκ Θεοΰ στεφθέντας 
τούς σέ τιμώντας εύσεβιΰς ένίσχυσον εις τέλος».

Ποιοι δέ ήσαν οί ευσεβείς άνακτες περί τών οποίων εύ'χεται δ ποιη
τής; Είναι γνωστόν δτι εις τά τέλη τού ΙΔ' αίώνος συμβασιλεύουσιν έν 
Βυζαντίφ ’Ανδρόνικος Δ' ό Παλαιολόγος καί ’Ιωάννης Ζ' δ υιός αυτού 
(1376—1379), καί είτα ’Ιωάννης δ Ζ' μετά τοϋ υιού αυτού Μανουήλ τού 
Β' (1379—1402) εις τήν εποχήν τών δποίων πατριάρχης ήν δ Ματθαίος. 
Κατά πάσαν λοιπόν πιθανότητα ή μελοποίησις τού έν λόγφ ποιήματος 
ύπό τοϋ Κουκουζέλη έγένετο έπί τής βασιλείας Ίωάννου καί Μανουήλ 
καί έπί τής πατριαρχείας τοϋ Ματθαίου.

"Αν ή μελφδία αυτή τοϋ Κουκουζέλη σχετίζεται μέ τά γεύματα τών 
ανακτόρων, τούτο δέν σημαίνει δτι ήτο καί τών παλατίων ψάλτης. Εις τά 
βασιλικά γεύματα κατά τάς μεγάλας έορτάς, ως τών Χριστουγέννων καί 
τώ»ν Θεοφανείων, έψάλλοντο τά έκλεκτότερα σχετικά άσματα τών μεγά
λων διδασκάλων. Εις τήν πρόκυψιν τού βασιλέως κατά τήν εορτήν τών 
Χριστουγέννων ουδέ εν άσμα φέρεται τοϋ Κουκουζέλη, εί μή έν τοϋ Κο
ρώνη «Μετά ποιμένων εκ Περσίδος» οί Ειρμοί τοϋ α Κανόνος τού Χρυ- 
σάφη καί άλλων ανωνύμων παλαιών διδασκάλων μαθήματα. Κατά τήν 
εορτήν μόνον τών Θεοφανείων «εις γεύμα τού βασιλέως» έψάλλοντο 
«αργά καί ίσα» (κατά τον Λαυριωτ. κώδ. Λ164) δύο τεμάχια τοϋ Κου
κουζέλη εκ τού ’Ιδιομέλου τής Λιτής τών Θεοφανείων «Σήμερον ή κτί- 
σις φωτίζεται, σήμερον τά πάντα ευφραίνονται' τό έν είναι «"Ιδωμεν 
πάντες τον Ίωάννην πώς βαπτίζει κορυφήν αχειροποίητον καί άναμάρ- 
τητον» καί τό έ'τερον «δπου γάρ βασιλέως παρουσία καί ή τάξις παραγίνε

'Ιωάννης ό Κουκουζέλη;, ό Μαΐστωρ, καί ό χρόνος τής ακμής αΰτοΰ. 19

1 Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις, Α, 29 σ. 112 (έκδ. Vogt.).
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ται ’»' όμοιους έψάλλετο και άλλη μελψδία τοϋ Κουκουζέλη «Δόξα έν 
ύψίστοις Θεφ... βαπτισθήναι θελήσαντι».

Έν τφ παλατίω κατά τα επίσημα γεύματα έγίνετο αυστηρά επιλογή 
των μσμάτων υπό των τεταγμένων ψαλτών ήτο δέ πολύ φυσικόν μεταξύ 
των εκλεκτών νά καταλεγώσι και τά τοϋ μαΐστορος έρανιζόμενα εκ τών 
έργων αύτοΰ. 'Η έλλειψις ειδικών μελφδιών τοϋ Κουκουζέλη σχετιζομέ- 
νων με τά ανάκτορα είναι άπόδειξις δτι οϋτος ουδέποτε υπήρξε τά)ν ανα
κτόρων ψάλτης, αί δέ σχετικαί παραδόσεις, αί ούδαμόθεν έπιβεβαιούμεναι, 
είναι πλάσματα καλογηρικής φαντασίας άποσκοπούσης, κατά τά συνήθη 
λαϊκά διηγήματα, νά έξάρη τήν προς τάς επιγείους δόξας καί βασιλικός 
τιμάς περιφρόνησιν τοϋ Κουκουζέλη καί προτίμησιν τοϋ ασκητικού βίου 
υπέρ παν άλλο εγκόσμιον αγαθόν.

Ούδέν γραπτόν μνημεϊον, ούδεμία έμμεσος ή άμεσος πληροφορία επι
μαρτυρεί τήν παρουσίαν τοϋ Κουκουζέλη εις τά βασιλικά ανάκτορα. Του
ναντίον δλαι αί παραδόσεις τής Λαύρας, τά έν αυτή σφζόμενα μνημεία, 
ως ειπον, τό Κάθισμα τών αρχαγγέλων έξωθεν τής Λαύρας, τό όποιον ό 
Κουκουζέλιις άνήγειρεν, ένθα έζησε καί ετάφη, τό μέγα σπήλαιον «ή 
σπηλιά τοϋ Κουκουζέλη», ώς μέχρι σήμερον λέγεται, ή κάρα αύτοΰ ή εν 
Σκευοφυλακίου τής μονής τεθησαυρισμένη, αί εικόνες αύτοΰ έν τφ Καθί- 
σματι τοϋ αρχαγγέλου (ή παλαιοτέρα), καί έν τφ νάρθηκι τής Λαύρας καί 
άλλη έν τφ μουσικφ κώδικι τής Λαύρας Θ 178, τά σφζόμενα μελφδήματα 
αύτοΰ εις τούς κώδικας τής Λαύρας, πάντα ταϋτα σχέσιν άμεσον έχουσι 
μέ τήν Λαύραν καί τήν μοναχικήν αύτοϋ ζωήν, ούδεμίαν δέ μέ τον θρυ- 
λούμενον έν τοΐς άνακτόροις βίον.

Είναι λυπηρόν δτι ό λόγιος μοναχός Κύριλλος Λαυριώτης ό δυνάμε- 
νος νά παράσχη πολλάς περί τοϋ Κουκουζέλη καί άκριβεστέρας ειδήσεις 
περιωρίσθη εις ολίγα μόνον περί αυτού. Εις τήν έν χειρογράφφ σωζομέ- 
νην εκκλησιαστικήν καί πολιτικήν αυτού ιστορίαν περί τοϋ πατριάρχου 
Φιλοθέου όμιλών μνημονεύει ως έν παρόδιο καί τοϋ ονόματος τοϋ Κου
κουζέλη προσθέτων πενιχράς τινας περί αύτοΰ πληροφορίας, έν αίς καί 
μίαν όπωσοϋν πολύτιμον, δτι οϋτος έψαλλεν έν τή Λαύρμ, καθ’ δν χρό
νον ό Φιλόθεος, παραιτηθείς τοϋ θρόνου, έφησύχαζεν έν τή Λαύρα.

Είναι γνωστόν δτι ό πατριάρχης Φιλόθεος, ηγούμενος διατελέσας τής 
Λαύρας ?$αί ειτα μητροπολίτης Κυζίκου γενόμενος, έξελέγη οικουμενικός 
πατριάρχης τφ 1304—1355 τό α°ν καί πάλιν μετά τήν φυγήν αύτοΰ 
έκλήθη τό β°ν τφ 1364 καί παρητήθη τφ 1376. Ό Λαυριώτης Κύριλλος 1

1 Τό δεύτερον τούτο απόσπασμα έψάλλετο έν τοΐς άνακτόροις ύπό τού μεγάλου 
δομεστίκου, δτε παρουσιάζετο τό πρώτον ό νεοεκλεγόμενος πατριάρχης είς τά ανά
κτορα προς έπικΰρωσιν ύπό τού βασιλέως τής εκλογής αύτοΰ (Φ ρ α ν τ ζ ή, Βιβλ. 
Γ' κεφ. ια' σ. 67, έκδ. Βόννης καί Κω δ ι ν ο ύ, Περί τών όφφικιαλίων).
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αγνοεί τά έτη τής πατριαρχείας τοΰ Φιλοθέου περιορίζων αυτά εις μόνα 
τέσσαρα 1 μέχρι τοΰ 1355' άλλα επιλέγει ότι ό Φιλόθεος εύρεν εν τή 
Λαύρμ τον Κουκουζέλην. Τοΰτο είναι πιθανώτατον καί σύμφωνον προς 
όσα μαρτυροΰσιν οί κώδικες περί τής εποχής τοΰ Κουκουζέλη, ώς ανω
τέρω εϊπομεν. Δεδομένου ότι ό Φιλόθεος παρητήθη τφ 1376, οπότε άπε- 
χώρησεν εις Λαύραν, καί δεδομένου όντος ότι ό Κουκουζέλης κατά την 
αυτήν εποχήν καλλωπίζει τά έργα τοΰ συνασκητοΰ αΰτοΰ Βαρθολομαίου 
τοΰ δομεστίκου τής Λαύρας, οί κατωτέρω στίχοι τοΰ Λαυριώτου Κυρίλ
λου άποκτώσι τό προσήκον κΰρος'

«Καί ως ησυχίαν φιλών ό Φιλόθεος πλείστην, 
τον θρόνον παρητησατο παντί τφ βουλομένιρ 
εις έτη μόνα τέσσαρα πόιμάνας θεαρέστως' 
άπελθών δε ήσΰχασεν εν τή μεγίστη Λαύρα- 
τότε δε συνευρίσκετο εκεί ό θείος κύκνος 
’Ιωάννης όμελφδός ή σειρήνιος γλώσσα 
φ τινι τότε δέδιοκεν ή μήτηρ τοΰ Θεοΰ μου 
τό χρυσοΰν ’κείνο νόμισμα1 * 3 ψάλλοντι τηνικαΰτα 
εις ΰμνον τον ακάθιστον «’Άγγελος πρωτοστάτης» 
είτα τό «Έπί σοί χαίρει» παρόντος Φιλοθέου».

Διά των ανωτέρω μέχρι τοΰδε λεχθέντιον φρονώ ότι τό ζήτημα τής 
εποχής τής ακμής τοΰ Κουκουζέλη λύεται όριστικώς, πιστεύω δέ ότι ή 
περαιτέρω έρευνα διά προσεχών ανακαλύψεων θά επικυρώση τά εξαγό
μενα τής έρεύνης μου, ή δέ εφεξής περί τον μαΐστορα σπουδή θά ΰποκα- 
ταστήση τους μύθους καί τούς θρύλους, τούς οποίους έκληροδότησεν εις 
ημάς διάνοια πτωχή καί φαντασία νοσηρά. Εις τον αίώνα τοΰ φωτός τό 
σκότος καί δ μΰθος άμαυροΰσι καί άσχημίζουσι τήν εικόνα τοΰ Κουκου-

’Ιωάννης 6 Κουκουζέλης, ό Μαΐστωρ, καί ό χρόνος τής ακμής αυτού. 21

1 Διά τήν ανακρίβειαν ίσως ταύτην άποκαλεΐται παρά τοΰ Μ. Γ ε δ ε ώ ν
ψεύστης ό Κύριλλος (Βυζαντινόν Έορτολόγιον, σ. 173).

3 Έρωτήσας τά περί τής φερομένης παραδόσεως περί τσΰ χρυσού τούτου νο
μίσματος τής Θεοτόκου τόν Γέροντα Σπυρίδωνα Λαυρκότην, τον Ιατρόν, έλαβον τήν 
εξής γραπτήν άπάντησιν : «Τό δέ φλωρί, κατά τήν παράδοσιν, έδωρήθη εις τόν 
Τσάρον μέγαν Πέτρον είς εποχήν, καθ’ ήν ήτο χρεωμένη ή μονή διά νά δοθή ή 
άδεια είς Λαυριώτας απεσταλμένους νά περιέλθουν τήν Ρωσσίαν προς συλλογήν 
εράνων». Τούτοις αντίθετα γράφει ό Γ. Παπαδόπουλος (Συμβολαί είς τήν 
Ιστορίαν τής παρ’ ήμϊν εκκλησιαστικής μουσικής σ. 263 σημ. 928). «Τό νόμισμα 
τοΰτο, ευρισκόμενον παρά τήν εικόνα τής Θεοτόκου έν τφ ναφ τής Μ. Λαύρας, εΐ- 
δομεν καί ημείς κατά τήν έν Άγίορ ”Ορει περιοδείαν ήμών τφ 1887. Σφζεται δέ 
ούχί ακέραιον, διότι τό ήμισυ αυτού ζητηθέν, λόγφ εύλαβείας, εστάλη είς τήν όμό- 
δοξον Ρωσσίαν». Τά σχόλια περιττά.
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ζέλη. Ή βασιλική εύνοια κα'ι αί τιμαί των ανακτόρων τοΰ μυθολογήματος 
δεν προσθέτουσι τίποτε εις την αξίαν καί δόξαν τοΰ Κουκουζέλη.Βασιλεύς 
αυτός τής τέχνης, επλήρωσε δόξης καί την εκκλησίαν καί τά βασίλεια.

Θεωρώ ματαιοπονίαν νά είσέλθω εις τά καθέκαστα τής φανταστι
κής «Διηγήσεως». Αυτή καί μόνη ή αιτιολογία καί αφορμή τής συντάξεως 
τής Βουλγάρας, τοΰ γνωστού πολυελέου τοΰ Κουκουζέλη, αρκεί νά από
δειξη τό γελοϊον τής «Διηγήσεως». Ό μυθογράφος λέγει δτι ό Κουκουζέ- 
λης «άναλαβών τής μητρός αΰτοΰ τον θρήνον καί όλολυγμόν καί τήν φω
νήν αυτής συναρμόσας τον πολυέλεον έντέχνως έποίησε καί έπωνόμασεν 
αυτόν τής Βουλγάρας». Τί σχέσιν έχει ή ονομασία «Βουλγάρα» με τήν 
μητέρα αΰτοΰ καί τον θρήνον αυτής ; πιθανόν τό μέλος νά είναι θρη
νώδες, άλλ’ εις τήν άνάμνησιν τών θρήνων τής μητρός του, αν θρήνοι 
αληθώς καί όδυρμοί έλαβον χώραν εν τή πατρική οικία, θά προσέδιδε 
τρυφερώτερον, γλυκΰτερον καί περιπαθέστερον όνομα. Ή Βουλγάρα έχει 
τόσην σχέσιν με τήν μητέρα τοΰ Κουκουζέλη, όσην έχει ή «Κατσιβέλα» ή 
Βατοπεδινή μέ τήν μητέρα τοΰ Βατοπεδινοΰ μουσικοΰ. Ό Κουκουζέλης, 
κατά τήν συνήθειαν τών παλαιών μουσικών, εις τά ποιήματα αΰτοΰ, ιδίως 
εις τά Κρατήματα καί τούς Πολυελέους, έδιδεν εν οίονδήποτε διακριτικόν 
άφηρημένον όνομα, τό όποιον πολλάκις δεν είχε σχέσιν μέ τήν μελφδίαν 
αΰτοΰ’ καί ως ώνόμασε τον Πολυέλεον Βουλγάράν, ούτως ωνόμασε καί 
άλλα αΰτοΰ μαθήματα ροδακινάτον, ό νέος, ισπαχούμ, ροδάνι, φράγκι- 
κον, πολιτικόν, παλατινόν, εθνικόν, μαργαριτικόν, περσικόν, βιόλλα, κι- 
νΰρα κλπ. ’Άλλων άρχαιοτέρων καί νεωτέρων διδασκάλων ποιήματα έφε- 
ρον έτι παραδοξότερα ονόματα, Κατζιβέλα (ή Βατοπεδινή), άγαλμα λα- 
τρινόν, άγαλμα δεξιόν, άγαλμα αριστερόν, χερουβικόν δυσικόν (τοΰ Γλυ
κέος), σύραξ (Κράτημα ’Αρσενίου τοΰ μικρού), πεστράφη (Κράτημα τοΰ 
Μπερεκέτου), μασκάλη, χερουβικόν περσικόν, χερουβικόν διπλοκατάλη- 
κτον, πολυέλεος περσικός, (τοΰ Κλαδά «’Άνωθεν οί προφήται»), ψαλτή- 
ρας (τοΰ Πρασίνου), άασκάρη, πρόλογος, ισοφωνία, συρλάς (τοΰ Χρυσά- 
φη), πολυέλεος ανατολικός (τοΰ Κουκουμά), τατάρικον, τουρκικόν, φράγ- 
κικον, σήμαντρον, ποταμίδα, οργανικόν, σημαντήρι, σημαντήρος μίμησις, 
μικρόν σήμαντρον, μέγα σημαντήρι, αηδών, άηδονάτον, μεγάλου πρι- 
μικηρίου, μουσχάλι, νάϊ, πολεμικόν, ορφανόν, δίσφυρον, καμπάνα, ροδά
κινα, ανυφαντής, μονόπνους, παπαδοποΰλλα, δΰσκολον, τροχός, άπλοΰν, 
βουλγάρικον, χορός, παρόμοιον χοροΰ, άνακακαράς, έμπαλουμά, βασιλέως, 
μαργαρίτης, μέσος, διά τριών μελών (τοΰ Κορώνη). ’Άλλα εκ τοΰ τόπου 
τής προελεΰσεώς των έκαλοΰντο Θεσσαλικόν, Άγιοσοφίτικον, Ναυπλιώ- 
τικον, Άγιορείτικον, Θεσσαλονικαϊον, Πολιτικόν κλπ. ’Άλλων διδασκά
λων έργα φέρουσι τό αΰτό όνομα διά τήν συγγένειαν αυτών προς άρχαίαν 
πρότυπον μελφδίαν, ώς οί Πολυέλεοι τοΰ Κορώνη, τοΰ Άγαλλιανοΰ, τοΰ
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’Ιωάννης ό Κουκουζέλης, ό Μαΐστωρ, καί ό χρόνος της ακμής αύτοΰ.

ίερομονάχου Γρηγορίου, τοΰ Κλαδα, ότοΰ Λογγίνου, τοΰ ’Ηθικού και αύ- 
τοϋ τοϋ Κουπουζέλη καλούνται πάντες Λατρινοί, διότι έποιήθησαν πατά 
μίμησιν τοϋ αρχαίου Λατρινοϋ Πολυελέου, «δστις έχει αλληλούια πα- 
λαιά και νέα (καθ’ α σημείο! ό ύπ’ άριθ. 214 φ. 86 κώδ. τής μονής τοΰ 
Παντοκράτορος), καί διά τοϋτο καλείται Λατρινός».

'Ότι πολλοί των άνο^τέρω τίτλων των άποδοθέντων εις τά άσματα 
ανταποκρίνονται προς τό έκφραζόμενον μέλος (πολεμικόν, αηδών, καμ
πάνα, σήμαντρον κλπ.), τοϋτο είναι εύνόητον, άλλ’ ή Βουλγάρα, ή κατσι- 
βέλα, ή ποταμίδα καί τά δμοια τίνα σχέσιν δϋνανται νά έχαισι μέ τήν με
λωδίαν τοΰ ποιήματος; Βεβαίως οι μελφδοί οί τάς τοιαϋτας ονομασίας 
προσδώσαντες εις τά μουσικά αυτών έργα ειχόν τινας λόγους καί άφορμάς 
προς τοϋτο, άλλ’ ό Κουκουζέλης ό τούς θρήνους καί όλολυγμούς καί τήν 
φωνήν τής μητρός αύτοΰ διαιωνίσας διά θαυμασίας μελφδίας, ως λέγει ή 
Διήγησις, δεν θά έκάλει Βουλγάραν τό $σμά του, αλλά θά έτιτλοφόρει 
αυτό ή διά τοΰ μητρικού ονόματος, ή διά λέξεως τρυφερωτέρας άνταπο- 
κρινομένης προς τό αίσθημα καί τον πόνον τής καρδίας του. Ό Κουκου
ζέλης καί εν τφ ζητήματι τούτφ τής έπιθέσεως τίτλων κατ’ αρέσκειαν 
εις τάς μελφδίας του ήκολοΰθησε τήν συνήθειαν τών άρχαιοτέρων διδα
σκάλων. Αί άρχαϊαι μελ4)δίαι μέ τούς παραδόξους καί ξενικούς τούτους 
τίτλους ήσαν γνωσταί εις τον 'Αγιορειτικόν κόσμον, καί ό Κουκουζέλης 
χωρίς νά σκανδαλίζη τούς μοναχούς υπέγραφε τά ποιήματά του όπως 
ήθελε κατά τήν παλαιοτέραν συνήθειαν καί τήν επικρατούσαν ελευθε
ρίαν. Ό Κουκουζέλης ή το αυστηρός τηρητής τών παραδόσεων. Ό νέος 
Χρυσάφης ’Ιωάννης (ούχί ό Μανουήλ) περί τής συντηρητικότητος αύτοΰ 
γράφει δτι «δ χαριτώνυμος Κουκουζέλης, δς καί μέγας τφ δντι διδάσκα
λος ήν, εϊπετο κατ’ ίχνος αύτοις (τοΐς παλαιοτέροις διδασκάλοις) καί 
ούδέν τι τών έκείνοις δοξάντων καί δοκιμασθέντων καλώς, δείν φετο 
καινοτομειν, διό ουδέ έπαινοτόμει ’».

’Αντιθέτους προς ταΰτα, έλέχθη καί έγράφη εσχάτως υπό τοΰ Έμ. 
Βαμβουδακη J οτι ο Κουκουζέλης έγένετο εισηγητής έν τή εκκλησία 
νέων μελφδημάτων, τών καλουμένων Κρατημάτων, διαμετακομίσας τά 
κοσμικά ταΰτα ασματα εκ τοϋ παλατιού εις τό "Αγιον ’Όρος. Τοϋτο δεν 
είναι αληθές' πρώτον διότι ητο αδύνατον ό Κουκουζέλης νά είσαγάγη 
κοσμικά μέλη άγνωστα εις τον θρησκευτικόν κόσμον τοΰ "Αθωνος, τά 
οποία θα ευρισκον φοβέραν άντίδρασιν από μέρους τών μοναχών εις επο
χήν, καθ ην η λατρεία εν τοΐς καθολου καί τοΐς επί μέρους, έν τοΐς 
τύποις καί τή ουσία ητο ήδη κατηρτισμένη καί αποκρυσταλλωμένη εις 1

1 Γ. ΙΙαπαδοπουλου, Συμβολαί είς τήν 'Ιστορίαν τής παρ’ ήμΐν 
εκκλησιαστικής μουσικής σ. 274.

2 Έπετηρίς Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, τόμ. I, 358.
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σχέδιον μόνιμον καί πάγιον, καί δεύτερον διότι τά τοιαϋτα κοσμικής φύ- 
σεως Κρατήματα ήσαν ήδη από αιώνων γνωστά εν 'Αγίφ Όρει πολλφ 
ένωρίτερον τοΰ Κουκουζέλη καί έν πολλή μάλιστα χρήσει, ως μαρτυροΰ- 
σιν οι 'Αγιορειτικοί κώδικες, οί περιλαβόντες πάσαν την σχετικήν μουσι
κήν παραγωγήν, ήτις ήκοΰετο εύαρέστως κατά τάς μεγάλας θρησκευτικός 
τελετάς των μονών. Κρατήματα προ τής έμφανίσεως τοΰ Κουκουζέλη 
ψαλλόμενα εις τάς μονάς φέρονται πλειστα δσα εις τούς Λαυριωτικούς 
κώδικας, τοϋ Γλυκέος Ίωάννου (επτά εις τούς κιοδ. Ε 9 καί Ε 49), Ξένου 
τοϋ Κορώνη (14 εις τον κώδ. Ε 7 εξ εις τον Ε 9 καί 53 Κρατήματα εις 
τούς Ε 36 καί Ε 49), τοΰ Κοντοπετρή (2 εις τούς κώδ. Ε9 καί Ε49), Κων
σταντίνου τοΰ Μαγουλά (3 εις τούς κώδ. Ε 9. Ε 36. Ε 49), (τοϋ Μαγουλά 
δε τούτου τά μέλη καλλωπίζει ό Κουκουζέλης), τοΰ Πρασίνου (εις τούς 
κώδ. Ε 9. I 147. I 181. Κ 137). 'Όλοι ούτοι οί διδάσκαλοι ήσαν προγενέ
στεροι τοΰ Κουκουζέλη καί αρχαιότεροι ποιηταί Κρατημάτων ψαλλομένων 
έν 'Αγίφ ’Όρει. Επομένως ό Κουκουζέλης εΰρεν ήδη έν τφ ’Άθορ καθιε- 
ρωμένην τήν χρήσιν τούτων καί έκαλλιέργησε θαυμασίως τό είδος τοΰτο 
των μσμάτων, διά των οποίων οί μοναχοί έποίκιλλον τήν μονοτονίαν των 
μακροσκελεστάτων καί άτελευτήτων νυκτερινών ακολουθιών. Άπόδειξις 
δέ ότι όχι μόνον άντίδρασιν από μέρους τών συντηρητικών ασκητών δεν 
εϋρισκον τά κοσμικά ταΰτα μέλη, αλλά τουναντίον ένθερμον υποδοχήν, 
είναι ή μεγάλη σχετική παραγο)γή τοΰ Κουκουζέλη, τοΰ οποίου μόνον εις 
ένα κώδικα τής Λαύρας, τον Ε 49, σώζονται 86 Κρατήματα, άλλα δέ κατ’ 
έκλογήν εσκορπισμένα εις πολλούς 'Αγιορειτικούς κώδικας. Δεν έγένετο 
λοιπόν εισηγητής τών Κρατημάτων έν 'Αγίφ ’Όρει ό Κουκουζέλης, ου
δέ έκ τοΰ παλατιού μετέφερε τό κοσμικόν τοΰτο μέλος εις τούς άσκητάς. 
Ό κατά τον Γ αιώνα άκμάζων Γλυκύς είναι, ως εΐπομεν, ποιητής τοιού- 
των Κρατημάτων, δικαιούμεθα δέ νά πιστεύωμεν δτι ταΰτα ήσαν γνωστά 
έν τή έκκλησία πολύ προ αύτοΰ, από τής εποχής ίσως τοΰ Δαμασκηνού, 
αν κρίναμιεν έκ τών επ’ αυτών έπιγραφών αρχαίων μουσικών κωδίκων, οί 
όποιοι εις τήν θέσιν τών άπολεσθέντων καί εις λήθην περιπεσόντων ονο
μάτων τών ποιηταίν αυτών σημειοΰσι τάς λέξεις «παλαιά» ή «αρχαία».

Ό Κουκουζέλης, δ μετά τον Δαμασκηνόν διασημότερος μελφδός τής 
εκκλησίας, έπέφερε μέν τροποποιήσεις καί μεταβολάς εις τήν συμβολικήν 
γραφήν τοΰ Δαμασκηνοΰ, αλλά νεωτερισμούς εις τά καθιερωμένα εϊδη 
τών ασμάτων δέν εΐσήγαγεν, ουδέ ήδύνατο, μεθ’ δλον τό κΰρος αύτοΰ, 
τοιούτους νά άποτολμήση διά τό αυστηρόν καί συντηρητικόν τοΰ περιβάλ
λοντος έν φ έζη' ήκολούθησεν δθεν τά καθεστώτα, έσεβάσθη τάς 'Αγιο- 
ρειτικάς παραδόσεις καί τούς τύπους τής λατρείας, έπλούτισε τήν μουσι
κήν διά πολλών καί άξιοθαυμάστων μελφδημάτων, ήνοιξε νέους δρόμους 
έν τή ίερμ τέχνη, έμόρφωσε μαθητάς, ών διάσημος ύπήρξεν δ δομέστικος

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:52 EEST - 34.211.113.242



’Ιωάννης ό Κουκουζέλης, δ Μαΐστωρ, καί δ χρόνος τής ακμής αΰτοΰ. 25

Δημήτριος Δοκειανός μετέδωκε την φλόγτχ τοϋ ενθουσιασμού και αγά
πης προς την μουσικήν άνά το "Αγιον ’Όρος καί τον εξω κόσμον, κατέ
στησε τό όνομα αΰτοΰ σΰμβολον τής μουσικής τελειότητος κατέστησε

1 Ουχί όρθώς ό Γ. Παπαδόπουλος (Συμβολαί εις την Ιστορίαν 
τής παρ’ ήμΐν έκκλ. μουσικής σ. 308) ορίζει τήν ακμήν τοΰ Δοκειανοϋ κατά τόν 
ΙΗ' αιώνα. Κατά τήν μαρτυρίαν πολλών κωδίκων, οΰτος υπήρξε μαθητής τοΰ 
Κουκουζέλη καί συνθέτης λαμπρών φσμάτων, έκ τών οποίων τινά εΰρηνται εις τόν 
κώδ. τής Λαύρας Ε 173 χρονολογούμενον από τοΰ 1436. Μουσικά έργα τοΰ Δοκεια- 
νοΰ, ήτοι μαθήματα τοΰ Εσπερινού, Στιχηρά τοΰ Τριωδίου, Κατανυκτικά, Πολυέ
λεοι, Κοινωνικά τών Κυριακών καί τής έβδομάδος, φδαί, Θεοτοκία, Κρατήματα, 
Στίχοι καλοφωνικοί καί Ειρμοί καλοφωνικοί εΰρηνται εις τούς κώδικας τής Λαύ
ρας 1184. Ε 128. Ε130. Ε 148. Ε 155. Ε 173. Κ. 173. Θ 154. Λ 166. Ε 49. Μ 16. 
’Εκ τής οικογένειας τών Δοκειανών γνωστός είναι ό βιβλιογράφος ’Ιωάννης 
Δοκειανός, οστις, μεταξύ άλλων, έγραψε καί τόν Παρισινόν κώδ. 2685 κατά τό έν 
τελεί κείμενον σημείωμα-

Τέρμ’ εύκτόν λάχ’ "Ομηρος Ίωάννοιο πόνοισι 
βασιλίδος πολιΐταο έκ γενεήφι Δοκείης 
επίγραμμα Ίωάννου Δοκειανοϋ βιβλιογράφου».

Ό ’Ιωάννης οΰτος είν'αι γνωστός καί έξ άλλων κωδίκων. Ό κώδ. 356 τοΰ 
Τουρίνου (ό περιέχων έπιστολάς Γρηγορίου τοΰ Κυπρίου καί μή σωζόμενος πλέον) 
ήτο κτήμα αΰτοΰ «ή βίβλος αΰτη τοΰ Δοκειανοϋ πέλει» (Pas ini, Κατάλογος, 
τόμ. Α, 484), ομοίως καί ό Άμβροσιανός 69 (Μ artini et Bassi, Κατάλ.) 
οστις έν φ. 344 περιέχει κατάλογον τών βιβλίιον τοϋ Δοκειανοϋ- τοϋτον έδημοσίευ- 
σεν ό Λάμπρος έν Νέφ Έλληνομ. Α'(1904) σ.300-301 καί εις τά Παλαιολόγεια 
καί Πελοπονησιακά Α, (1912—1913) σ. 254—255. Περί τοΰ Ίωάννου Δοκειανοϋ 
ϊδ. καί Marie Vogel et Victor Gardthausen, Die griechischen 
Schreiber des Mitlelalters, Leipzig 1809 σ. 169 κέ. Έκ τοΰ ανωτέρω έπιγράμματος 
γίνεται δήλον ότι ό Δοκειανός κατήγετο έκ Κων]πόλεως καί ούχί έκ Πελοποννή- 
σου ως ένομίξετο- ό δε ήμέτερος Δημήτριος Δοκειανός άνήκεν είς τήν αυτήν οικο
γένειαν, αδελφός ων ίσως τοΰ Ίωάννου, διότι άμφότεροι άκμάζουσι περί τά τέλη 
τοϋ ΙΔ' αίώνος..

2 Τό όνομα Κουκουζέλης άπεδίδετο εις τούς καλλιφώνους καί έξέχοντας είς 
τήν ίεράν τέχνην- υπό τό όνομα δέ τούτο γνωρίζονται οί εξής τέσσαρες :

α) Ίωάσαφ ό δομέστικος τής μονής Βατοπεδίου άκμάζων περί τά μέσα τοΰ 
ΙΣΤ' αίώνος. Τούτου εύ'ρηται είς τόν Λαυριωτικόν κώδ. Κ159 μάθημα «τή δ' (γρ. 
ιδ') Φεβρουάριου λεγόμενον είς τόν άγιον νέον δσιομάρτυρα Δαμιανόν τόν έν τή 
Λαρίσση μαρτυρήσαντα (ή 1568) πονηθέν τά μέν γράμματα κυρίου Ματθαίου ρήτο- 
ρος, τό μέλος δέ Ίωάσαφ τλήμονος Κουκουζέλη τήν επωνυμίαν.» Ό ρήτωρ Ματ
θαίος είναι ό αγνοούμενος ποιητής τής ακολουθίας τοΰ όσ. Δαμιανού, τής οποίας 
ό Κανών (ό α') φέρει ακροστιχίδα είς τά Θεοτοκία «Ματθαίος». Τήν ακολουθίαν 
έξέδωκεν ό Σεβ. μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκιήλ έν ΈπετηρίδιΈταιρ. Βυζ. 
Σπουδών τόμ. Ζ, 55.

β) Νέος Κουκουζέλης ώνομάσθη ό περί τά τέλη τοΰ ΙΣΤ' ή άρχάς τοΰ ΙΖ' 
αίώνος άκμάσας Κωνσταντίνος ό έξ Άγχιάλου (Σωφρονίου Εΰστρατιά- 
δ ο υ, Θράκες μουσικοί έν Έπετηρ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, τόμ. ΙΒ, 68).

γ) Ό Κύπριος ιερομόναχος Ιερόθεος (νέος Κουκουζέλης) σύγχρονος τοΰ έξ
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τό ’Όρος μουσικήν κυψέλην, ακαδημίαν τής ωραίας τέχνης, εν ή έτηρεΐτο 
μετ’ ευλαβείας άσβεστον και άκοίμητον τό άναφθέν υπό τοΰ Κουκου- 
ζέλη φως από γενεάς εις γενεάν μεταλαμπαδευόμενον, ως μαρτυροΰσι τά 
γραπτά τοΰ ’Άθω μνημεία. Ή επισταμένη τούτων έξερεύνησις θά απο
κάλυψη ζωήν πνευματικήν αξιοθαύμαστοι» και θά διαπίστωση δτι οι 
ΆγιορεΤται από τής εποχής τοΰ Κουκουζέλη μέχρι σήμερον δεν έπαυσαν 
καλλιεργοΰντες μετ’ ενθουσιασμού καί αγάπης τον μουσικόν αγρόν. Ό 
ιερός έρως προς τήν ίεράν τέχνην είχε κατακτήσει καί τάς μονάς καί τά 
ασκητήρια* καί οί μυσταγωγοί δεν κατέχωσαν υπό τήν γήν τό τάλαντον, 
ουδέ τό φως υπό τον μόδιον έκρυψαν* δ,τι παρά τοΰ μαΐστορος έδιδά- 
χθησαν καί παρέλαβον, μετέδωκαν εν ευλογίαις εις πάσας τάς γενεάς. 
Τά ονόματα των μεμουσωμένων περιήλθον εις λήθην, άλλ’ οί μοναχοί 
έχουσι διαφυλάξει εύλαβώς ταΰτα εις τάς δέλτους των μονών των, ώς διέ
σωσαν καί τά μελφδήματα αυτιών. Ή εις τά Άγιορειτικά μνημεία επιπό
λαιος έρευνα έφερεν εις φως τούς άκολοΰθουςΆγιορείτας μουσικούς, των 
οποίων καί τά έναπομείναντα εις τούς κώδικας έργα επιφυλάσσομαι νά 
καταστήσω γνωστά. Είναι δε κατ’ αλφαβητικήν σειράν ούτοι :

’Αθανάσιος ιερομόναχος Ίβηρίτης εκ Θεσσαλίας, Άνατόλιος ιερομό
ναχος, ’Άνθιμος ηγούμενος Λαύρας (υπήρξε καί δομέστικος τής Λαύρας), 
’Άνθιμος ιερομόναχος Ίβηρίτης, ’Αρσένιος ιερομόναχος Βατοπεδινός ό μι
κρός,Βαρθολομαίος ό ’Ίμβριος δομέστικος Λαύρας, Βενέδικτος δομέστικος 
Καρακάλου, Γαβριήλ ό Λαυριιότης, Γεράσιμος ό Λαυριώτης δομέστικος 
τής Μ. ’Εκκλησίας, Γεράσιμος ίεροδιάκονος ό Λαυριώτης, Γερμανός ιερο
μόναχος ό Βατοπεδινός, Γρηγόριος ό Άλυάτης, Γρηγόριος ό δομέστικος 
Λαύρας (ό σύγχρονος τοΰ Κουκουζέλη), Γρημάνης Νεκτάριος εκ Μυτιλή
νης, Δαμασκηνός Ιερομόναχος Παντοκρατορινός δ Θεσσαλονικεύς, Δαμα
σκηνός ό Ίβηρίτης, Δαμιανός ιερομόναχος δ Βατοπεδινός, Δαυίβ (ό καί 
Δανιήλ) Ροδεστινός δομέστικος μονής Παντοκράτορος, Θεόδουλος δ μονα
χός (μαθητής Σεραφείμ τοΰ Λεσβίου), Θεωνάς ιερομόναχος ό Σιμωπετρί- 
της, Ίωαννίκιος ιερομόναχος δ Βατοπεδινός, Ίωάσαφ δομέστικος Βατοπε
δίου, ό νέος Κουκουζέλης Ίωάσαφ ό Διονυσιάτης, Ίωάσαφ μοναχός δομέ- 
στικος Λαύρας, ’Ιωσήφ ό Βατοπεδινός, Κλήμης ιερομόναχος ό Λέσβιος, 
Κορνήλιος μοναχός, Κοσμάς ιερομόναχος Ίβηρίτης δ Μακεδών, Κοσμάς ό 
Δοχειαρίτης,Κυπριανός μοναχός ό Χιλανδαρινός, Κύριλλος Ίβηρίτης δ Λέ- 
σβιος, Λαυρέντιος ιερομόναχος Σιμωπετρίτης, Λογγινος μοναχός, Λουκάς

Άγχιάλου Κωνσταντίνου. Οΰτος έγραψε καί τους μουσικούς κώδ. 160 τοΰ Ξηροπο- 
τάμου (τφ 1588), τόν 176 Ξηροποτάμου (τφ 1610) καί τόν 206 τής μονής Φιλόθεου 
(τφ 1626).

δ) Γεώργιος ό Ραιδεστηνός (ό παλαιός), ό μαθητής τοΰ επισκόπου Ραιδεστοΰ 
Μελχισεδέκ καί διδάσκαλος Χρυσάφη τοΰ νέου. (Έπετηρίς, ’Ένθ’ άνιοτ., σ. 52).
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μοναχός, Ματθαίος μοναχός ό Βατοπεδινός, Μελέτιος μοναχός ό Βατοπε- 
δινός, Μελχισεδέκ ιεροδιάκονος Δοχειαρίτης, Νικόλαος ιερομόναχος Δο- 
χειαρίτης, Παγκράτιος Ραιδεστηνός δομέστικος Ίβήρων, Παΐσιος ό Λαυ- 
ριώτης, Σεραφείμ προηγούμενος Λαύρας ό Λέσβιος, Σερεμέτης Νεκτάριος 
Σιμωπετρίτης, Στέφανος μοναχός ό Ξηροποταμινός, Συνέσιος ό Σταυρο- 
νικιανός ό Σάμιος, Συνέσιος δ Ίβηρίτης, Φιλάρετος ιερομόναχος δ Λαυ- 
ριώτης, καί Χρυσόστομος αρχιμανδρίτης Μαδύτιος ό Λαυριώτης.

Μέγα αληθώς ηθικόν κεφάλαιον καί ένδοξος σελίς τοϋ Άγιορειτικοΰ 
βίου σκοτεινή παραμένουσα καί άγνωστος. Τις θά έγείρη τό λαμπρόν 
τοϋτο τρόπαιον τόσης μουσικής δόξης καί λαμπρότητος τοϋ μοναχικού 
βίου ; τις θά κυλίση τούς λίθους από τούς τάφους τών άφανώς κατακει- 
μένων τούτων μελφδών, ών ή φωνή παραμένει ανάγλυφος εις τά φύλλα 
τών περγαμηνών ; τίς θά δώση ψυχήν εις τήν φωνήν τών αλάλων νεκρών 
διά νά άκούσωμεν τό ασμά των ;

”Αν δ ’Άθως εξακολουθή νά νανουρίζη μέ τήν σιγήν του τήν αφω
νίαν τών τάφων, θά έλθη ώρα οπότε βροντή εκ τής Δύσεοος θά άναστήση 
καί μεταφέρη τά λείψανα από τούς ιερούς τάφους εις τά μουσεία τού 
σοφού κόσμου τής. Δύσεως καί οι στεναγμοί τών περιφρονηθέντων νε
κρών θά άκούωνται εις τάς Άγιορειτικάς άκτάς αιωνίως πικροί.

ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ ΕΡΓΑ

Άν μή τό σύνολον, αλλά τό πλεΐστον μέρος τής μουσικής παραγω
γής τού μεγάλου διδασκάλου περικλείουσιν οί απειροπληθείς κώδικες τής 
έν Άγίψ ’Όρει Μεγίστης Λαύρας, (ϊδ. χειρόγραφον Κατάλογον Χρυσοστό
μου Λαυριώτου καί έντυπον Λαύρας), εξ ών ήντλήθη πάσα ειδησις άφο- 
ρώσα τον μαΐστορα καί άπηρτίσθη μετά τής δυνατής ακρίβειας δ έπιφε- 
ρόμενος Κατάλογος τών έργιον αύτοΰ μετά ύποδείξεως τοΰ αριθμού καί 
τού γράμματος τών κιυδίκιον, οπού ταΰτα άπόκεινται.

1) Προπαιδευτικά περί τών σημείων τής μουσικής1 Ε 32. Ε 34 (Σημά
δια ψαλλόμενα κατ’ ήχον). Ε 128. Θ 197 (Σημάδιά τινα τής μουσικής’ 
όκτάηχον). I 79. 1 174. Κ 188. Μ 45.

2) Μέθοδος παραλλαγής Κ175 (ή «ή σοφωτάτη παραλλαγή μέ φθο
ράς», κατά τον κώδ. 269 φ. 15 Ξηροποτάμου).

3) Μάθημα περί φωνών Ε 6.
4) Τό μέγα ίσον Ε 103 φ. 150 (εξηγηθέν παρά Πέτρου τοΰ ΙΙελοπον- 

νησίου).

1 Εις τόν Παντοκρατορινόν κώδ. 214 φ. 15—17 επιγράφονται οΰτω : «Σημά
δια ψαλτικά κατ’ ήχον μετά πάσης χειρονομίας καί συνθέσεως ποιηθέντα παρά 
τοΰ κυρίου Ίωάννου μαΐστορος, τοΰ Κουκουξέλη».
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5) Μαθήματα τοΰ μεγάλου Εσπερινού I 88. 1 175. 1184.—«Μακάριος 
άνήρ» Ε 25. Ε 128. (αυτόθι έ'τερον φράγκικον «Σύ δε Κύριε άντιλήπτωρ 
μου ει». Ε 130. Ε 148. I 88—Άνοιξαντάρια Ε 103. Ε 128. Ε 148. Ε 130. 
1171. (Τά μεγάλα τοΰ Κουκουζέλη Άνοιξαντάρια καί εν τώ Βατοπεδινφ 
κώδ. 1372, εν δέ τφ Παντοκρατορινφ 214 (τοΰ ΙΕ' αίώνος) τά εξής : «Και 
ποιων αυτήν τρέμειν —Άσω τφ Κυρίφ εν τή ζωή μου—Ήδυνθείη αύτω 
ή διαλογή μου —Έγώ δέ εΰφρανθήσομαι»).

6) Προκείμενα η Δοχαί. Ε 128. Ε 130. Ε 38 («Ένεδΰσατο Κύριος δυ- 
ναμιν).

7) Θεοτόκε Παρϋένε εις την αρτοκλασίαν Ε 128. Ε 130 I 184 φ. 87 
(αναγραμματισμός ψαλλόμενος εις την αρτοκλασίαν).

8) ’Αντίφωνα ήτοι αλλάγματα ψαλλόμενα εις τάς έορτάς τής Θεοτό
κου καί εις τάς μεγάλας δεσποτικάς εορτας (κώδ. 214 ΓΙαντοκράτορος).

9) Πασαπνοάρια των Ευαγγελίων Ε 14. Ε 18. Ε 25. Ε 32. Ε 38 (δυο). 
Ε 52. Ε 128. Ε 130. Ε 132. Κ 168.

10) Πολυέλεοι, Ε 108 (ΈξομολογεΤσθε). Ε 128. Ε 148.—«Έπί τον πο
ταμόν Βαβυλώνος» Ε 128.—Ή Βουλγάρα Ε 8. Ε 128.1184.1 171.—«’Άνω
θεν οί προφήται» Ε 1. Ε 20 (αυτόθι καί μάθημα «την όντως Θεοτόκον»). 
Θ 157 φ. 321. Ε 22. Ε 24 (αυτόθι καί άλλα μαθήματα). Ε 25. Ε 44. Ε 57. 
—«Λόγον αγαθόν» Ε 130. Λ 151. Λ 157.

11) Έκλογαϊ Ε 128.
12) Ειρμοί κεύοφωνικο'ι I 171 «Άνωθεν οί προφήται — ’Έφριξε γή 

—Έσείσθησαν λαοί».
13) ’Άμωμος Ε 173.
14) Άλληλονάριον Ε132. Ε128.
14) Μεγαλννάρια Ε 115 «Μεγάλυνον ψυχή μου τον εν τώ σπηλαίφ».
16) '// τιμιωτέρα μετ’ αναγραμματισμών Ε 173.
17) Έωϋτνά Ε 47.
18) Λειτουργικά Ε 148. («Δυναμις άγιος ό Θεός» εν κοόδ. 214 Παν- 

τοκράτορος).
19) Χερονβικά Ε 6. I 184 (τό λεγόμενον παλατινόν) —«Νΰν αί δυνά

μεις» Ε 30. Ε 46. Ε 115. Ε 177. Λ 157. Κ 168.
20) Κοινωνικά των Κυριακών «Αινείτε τον Κύριον» Ε 128. Ε 173.— 

«Γευσασθε» Ε 128. Ε 172.
21) Ακολουθία άκά&ιοτος «Τή ΰπερμάχφ» Ε 22. Ε 38. I 150 φ. 1 — 

14 (μετά τών Οίκων).— «’Άγγελος πρωτοστάτης» μέχρι τοΰ «Ξένον τόκον 
ίδόντες» Ε 148. Ε 38(«Γνώσιν άγνωστον») Κ 185 («Θεοδρόμον αστέρα»). 
Ε 7 («Νέαν έδειξε κτίσιν») Ε 1

1 Έν κώδ. L36 sup. τής Άμβροσιανής Βιβλιοθήκης φ. 273—296β εΰρηται εις
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22) Μαθήματα Ε 4 (την όντως Θεοτόκον). Ε (3. Ε 22. Ε 34. Ε 50. 
Ε 55 (μέ τίτλους τό ροδάκινον, τό ροδάνι, ό νέος, τό έμπαχοΰμ). Θ 207. 
I 185. Κ 1(38. Κ 188.

23) Στίχοι καλοφωνικοί (έκ τοϋ πολυελέου) Ε 7. Λ 166.
24) ’Ωδή Λ166.
25) Ποίημα λεγόμενον εθνικόν καί μαργαριτικόν Θ 207 φ. 357.
26) Μάθημα, οΰ ή άκροστιχίς «Κομνηνός» («τά γράμματα τοϋ Ξαν- 

θοποϋλου,τό δέ μέλος Κουκουζέλη») I 185 φ. 280.
«Κόσμου την πλάνην, άνθρωπε, καί την απάτην βλέπε» . . .

27) 3Αναγραμματισμοί II 138. Θ 207. I 90.1 184 (εις την αρτοκλασίαν).
28) Κρατήματα Ε 7 (Κρατήματα 14). Ε 9 (Κρατήμ. 45). Ε 25 (δυο). 

I 147. Ε 36 (τρία). Ε49 (Κρατήματα 86). Θ 207 φ. 165 «Κράτημα βιόλλα. 
τά δέ γράμματα, άπερ όροίς, προς αυτό γεγόνασι παρά τοϋ Λαμπαδαρίου 
(Κλαδά) διά στίχων δι’ όρισμοΰ καί ζητήσεως τοϋ αγίου πατριάρχου κυ- 
ροΰ Ματθαίου»'

"Ην πάλαι προεκήρυξαν των προφητών χορεϊαι . . .

Κ168 «Λόγοι Κλαδά, μέλος Κουκουζέλη' λέγεται δέ υπό τών πολιτών 
βιόλα, υπό τών Θετταλών δέ ζαμάρα». Ε 148 «Μέλος Κουκουζέλη, τά δέ 
γράμματα Ίωάννου Λαμπαδαρίου διά στίχων ποιηθέντα δι’ όρισμοΰ καί 
ζητήσεως τοϋ παναγιωτάτου καί οικουμενικού· πατριάρχου Ματθαίου».

29) Στιχηρά καλοφωνικά τον δλου ένιαυτοΰ «Ιποιήθησαν μέν παρά 
διαφόρων ποιητών παλαιών τε καί νέων, έκαλλωπίσθησαν δέ παρά τοϋ 
μαΐστρου Κουκουζέλη Κ134.

30) Πολυχρονισμός πατριάρχου καί «“Αγιος ό Θεός» έν κώδ. 100 φ. 
178 Ξηροποτάμου.

Α' ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΗΝΑΙΟΙΣ ΣΤΙΧΗΡΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ

Έν μηνί Σεπτεμβρίου

Τή Α' Συμεών τον Στυλίτου' «Τό μνημόσυνόν σου εις τον αιώνα μέ
νει» — («Μέλος Βαρθολομαίου, καλλώπισμα Κουκουζέλη») Ε 155.

— Τής ίνδίκτου «Σύ βασιλεΰ ό ών καί διαμένων» Ε 155.
Τή Γ' ’Ανθίμου ίερομάρτυρος' «Τερεϋς έννομώτατος μέχρι τέλους 

έχρημάτισας» Ε 148. Ε 155. Λ 164.

μέλος αργόν ολος ό ύμνος τής Ακαθίστου εορτής μελοποιηθείς υπό τοΰ Κουκου
ζέλη καί άλλων διδασκάλων καί δή κατά δυο διαφόρους τρόπους' μετά τό τέλος 
τών 24 Οίκων κεΐται έν τφ αΰτφ κώδ. καί ««τέρα ’Ακάθιστος έχουσα τον τελευ- 
ταΐον οίκον μετά τοΰ πρώτου όμοΰ, ποίημα κυροϋ Ίωάννου μαΐστορος τοΰ Κου
κουζέλη».
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Tfj Η' Τό γενέϋλίον της Θεοτόκον' «Λύτη ήμερα Κυρίου αγαλλιά
σαμε λαοί» Ε 155.— «Σήμερον δ τοΐς νοεροις θρόνοις επαναπαυόμενος 
Θεός» (Μέλος Άβασιώτου, καλλώπισμα Κουκουζέλη) Ε 155. Λ 164—«Έ'ξ 
άκαρπου γάρ ρίζης φυτόν ζωηφόρον» (τό τέλος τοΰ ανωτέρω ιδιομέλου) 
Ε 38. Ε 155. Ε 173. Λ 163. Λ 164.— «Ή παγκόσμιος χαρά έκ των δικαίων 
άνέτειλεν ήμίν» Ε 148. Ε 155. Λ 164.—«Ουκ έτι γυναίκες έν λύπαις τέ- 
ξονται τέκνα» (τό ήμισυ τοΰ ’Ιδιομέλου «Στείρα άγονος ή ’Άννα σήμερον 
χεΐρας κροτείτω») Ε 38.

Tfj ΙΔ Ή υψωοις τον τίμιου σταυρόν' «Σήμερον διά πιστών βασι
λέων ή κτίσις φανεροϋται» (συνέχεια τοΰ Ιδιομέλου «Σήμερον ξύλον 
έφανερώθη» εις τά Άπόστιχα τοΰ Εσπερινού τής 18ης Σεπτεμ.) Ε 38. 
Ε 173. Ε. 155 (φέρεται διπλοΰν). Λ 164.—«"Ινα πίστει καί πόίίω προσκυνώ 
καί δοξάζω σε» (τό τέλος τοΰ Ιδιομέλου «Σΰ μου σκέπη κραταιά») Ε 4. 
Ε 155.— «Χριστοΰ σταυρός» (δεκαπεντασύλλαβον μάθημα) Λ 166.

Tfj Κζ.' Τωάννον τον Θεολόγου' «Έν αρχή ήν δ λόγος» (μέρος ’Ιδιο
μέλου «Άναπεσών εν τφ στηθεί τοΰ διδασκάλου»’ εις άλλους κώδ. πλή
ρες τό Ιδιόμελον) Ε 155. Ε173. Λ164.—«Άναπεσών τφ στηθεί τοΰ διδα
σκάλου», A 164. Ε 148.— «Θεολόγε παρθένε μαθητά ήγαπημένε» Ε 38 
Λ 164.—«Όρθοδόξως τφ κόσμω την άχραντον πλευράν» (απόσπασμα έκ 
τοΰ Ιδιομέλου «Ευαγγελιστώ ’Ιωάννη ίσάγγελε παρθένε») Λ 164. πλήρες 
εις τούς κώδ. Ε 173. Ε 148.

Έν μηνί Όκτωβρίφ

Tfj Κζ' Δημητρίου μεγαλομάρτνρος' «Δημήτριον τον πανένδοξον 
αθλητήν» (απόσπασμα έκ τοΰ ’Ιδιομέλου «Εύφραίνου έν Κυρίφ πόλις 
Θεσσαλονίκη») Ε 38. Ε 155. Λ 164 — «Άπόλαυε τών θαυμάτων τάς ίά- 
σεις» (απόσπασμα έκ τοΰ ανωτέρω ’Ιδιομέλου) Ε 155. Ε 173. Λ 164.

— «Καί τά νικητήρια ένδόξως άπενεγκάμενος» (τό τέλος τοΰ ’Ιδιο
μέλου «Τή τών ασμάτων τερπνότητι την παρούσαν φαιδρΰνωμεν ημέραν») 
Ε 155. Ε 173. Λ 164.

—«Φροΰρησον, πανεύφημε, την σήν μεγαλΰνουσαν πόλιν» (τό τέλος 
τοΰ ’Ιδιομέλου «’Έχει μέν ή θειοτάτη σου ψυχή καί άμωμος») Ε 38. Ε 
173. Λ 164.

— Μάθημα εις τον άγιον Δημήτριον εις στίχους δεκαπεντασυλλά
βους. «Τά γράμματα τοΰ Μόσχου, τό δε μέλος Κουκουζέλη» Ε 155. Ε 173. 
Λ 164.

«Κατά τήν ασματίζουσαν τοΰ Σολομόόντος λύραν, 
ήν άνεκρούσατο σαφώς πνεύματος θείου πλήκτρφ 
δ Λόγος δ παντέλειος έκκενωθείς άρρήτως 
μύρον έκλήθη κενωθέν καί σύμπασαν τήν κτίσιν
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οσμής ευώδους καί τερπνής ένέπλησεν ένθέως. 
άλλα καί συ, μάρτυς Χρίστου, χριστομιμήτως λόγχαις 
την σήν πλευράν έκκεντηθείς κρουνούς έκβλΰζεις μύρων 
καί φερωνΰμως κέκλησαι μυροβλυτών άκρότης».

Έν μηνϊ Νοεμβρίω

Τή Α' Κοσμά και Δαμιανόν:

—«’Ατελεύτητος υπάρχει των μαρτύρων ή χάρις» Λ 164.
—«Των ανιάτων άλγηδόνων άπαλλάττουσιν» (απόσπασμα εκ τοΰ 

ανωτέρω ’Ιδιομέλου) Ε 15δ. Ε 176. Λ 164.

Tfj Η' Ή σΰναξις Μιχαήλ και Γαβριήλ:

—«Συγχάρητε ήμΐν άπασαι αί των αγγέλων χοροστασίαι» Ε15δ.
—«Σκέπασον ημάς έν τή σκέπη των πτερύγων σου» (τό τέλος τοΰ 

ανωτέρω ’Ιδιομέλου) Ε 4. Ε 39. Ε 155. Ε 173. Λ 163. Λ 164.
—«Τή μεσιτεία σου λυτροΰμενος ημάς» (τό τέλος τοΰ ’Ιδιομέλου 

«"Οπου έπισκιάση ή χάρις σου αρχάγγελε») Ε 148.
— «Ό πρωτοστάτης γάρ ημών καί ήμέτερος προστάτης» (απόσπασμα 

εκ τοΰ ’Ιδιομέλου «Συγχάρητε ήμΐν άπασαι αί των αγγέλων χοροστασίαι») 
Λ164.

—-«Τής άΰλου ουσίας τών νοερών δυνάμεων» (μέλος Κουκουζέλη, 
έκαλλωπίσθη δέ παρά Άργυροποΰλου») Λ 164.

— Πεντηκοστάριον (δεκαπεντασύλλαβον) μέλος Κουκουζέλη.

Κωδ. Λ164 «’Άρχουν δυνάμεως Θεοΰ στρατάρχα τών αγγέλων 
συντρίψου έθνη καί λαούς βαρβάρων πολεμίων 
ως μυριάδας ώλεσας ποτέ τών Άσσυρίοιν 
καί πάλιν έν πολέμοις δέ ημών τών ικετών σου 

5 τών σέ τιμώντων εύσεβώς πρόμαχος προπορεΰου
τούς δέ τοΰ στέφους αρχηγούς τούς έκ Θεοΰ στεφθέντας 
δευτέρους τε μετά Μωσήν θεράποντος Κυρίου 
τούς φιλοχρίστους άνακτας ένίσχυσον εις τέλος 
κραταίωσον τούς βασιλείς, τούς δυσσεβεΐς εν πέδαις 

10 καί τούς τυράννους σιδηραΐς [δέσον] έν χειροπέδαις. 
τούς ορθοδόξους άνακτας τούς έκ Θεοΰ στεφθέντας 
τούς σέ τιμώντας εύλαβώς ένίσχυσον εις τέλος 
ως αν ημείς επί ταΐς σαΐς θαρροΰντες συμμαχίαις 
πανηγυρίζωμεν αεί καί μεγαλΰνωμέν σε».

—«Τούς ορθοδόξους άνακτας» (από τοΰ 11 στίχου τοΰ ανωτέρω Πεν-
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τηκοσταρίου, εϋρηται μέχρι τέλους τό ποίημα εις τούς κοίδ. Ε Ιδδ καί
Ε 173).

—"Ετερον Πεντηκοστάριον «Τά γράμματα τού Σταχίτζη,1 το μέλος 
Κουκουζέλη» — ήχος δ'.

Κώδ. Λ164 «Πέτρα πηγάζει ποταμούς Ίσραηλίταις πάλαι
πέτρα καί νΰν τούς ποταμούς βυθίζει καινοτρόπως. 
εκεί Μωσής τερατουργός, ό Μιχαήλ ενθάδε 
πλήττει χειρί τή σθεναρά τών άλαστόρων στίφη 

δ καί ρήγνυσιν άσώματος τό σώμα τό τής πέτρας 
καί χώνην φαίνει ποταμών βυθίζουσαν τό νάμα 
καί περισφζει τέμενος σύν ιαμάτων ρείθροις. 
ύμνοΰμέν σου, πρωτάγγελε, τούς τών θαυμάτων τρόπους.

Τϋ ΙΑ' Μήνα, Βίκτορος και Βικέντιον:

—«Δεύτε, φίλαθλοι την τρισαυγή τών μαρτύρων τιμήσωμεν χορείαν» 
Ε Ιδδ. Λ 164.

Τη ΙΓ' Ιωάνναν τον Χρνοοοτόμον:

— «Σε τον μέγαν αρχιερέα καί ποιμένα» Λ 164.
—«Άνευφημοϋντες πόθφ δεόμεθα» (τό τέλος τού άνωτέρο) Ιδιομέ

λου) Ε Ιδδ. Ε 173. Λ 164.
—«Μετάδος ήμΐν τών πρεσβειών σου πάτερ» (απόσπασμα έκ τοϋ 

ανωτέρω ’Ιδιομέλου) Ε Ιδδ.
—«Σάλπιγξ χρυσόφωνος άνεδείχθης» Λ 164.
—«Προφητικώς γάρ έξήλθεν ό φθόγγος» (μέρος τού ανωτέρω ’Ιδιο

μέλου) Ε Ιδδ. Ε 173. Λ 164.
—«Τής μετάνοιας τον κήρυκα, τό χρυσίπνοον στόμα» (μέρος τοΰ 

’Ιδιομέλου «Σε τον μέγαν αρχιερέα») Ε Ιδδ.
—«"Οσιε τρισμάκαρ άγιώτατε πάτερ» Λ 164.
Τα ΚΑ’ Τά Είσόδια της Θεοτόκον :
— «Μετά τό τεχθήναί σε, θεόνυμφε δέσποινα» Λ 164.
— «’Άγγελοι την είσοδον τής πανάγνου» Ε Ιδδ. Ε 173. Λ 164.
—«’Άσπιλε άμόλυντε» (τό τέλος τοϋ ’Ιδιομέλου «Μετά τό τεχθήναί 

σε») Ε Ιδδ.
—«Ευλογημένη Θεοτόκε» Ε 173.
—«Άγαλλιάσθω ό Δαυίβ» εν κώδ. 100 φ. 176 Ξηροποτάμου.

’ Είς άλλους κώδ. λέγεται Στάχυς.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔδΝ "Ετος ΙΔ'. 3
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ΜηνΙ Δεκεμβρίφ

Τη Δ' της άγιας Βαρβάρας:

—«Την πανήγυριν σήμερον τής άθλοφόρου Βαρβάρας» (μέλος τοϋ 
Κλωβά (ή Κλαβά), έκαλλωπίσθη υπό Κουκουζέλη) Ε Ιδδ. Λ 164.

Tfj Ε' Σάββα τον ηγιασμένου:

—«Των δαιμόνων ώλεσας τάς φάλαγγας» (απόσπασμα έκ τοϋ Ιδιο
μέλου «"Οσιε πάτερ,’ εις πάσαν την γην έξήλθεν») Ε Ιδδ. Ε 38 (ψαλλό- 
μενον εις πάντας τούς οσίους) Ε 173.

Τη ζ'τοϋ άγιον Νικολάου:
— «’Άνθρωπε τοϋ Θεοΰ και πιστέ θεράπον» Ε 24. Λ 163.
—«Πανάγιε Νικόλαε, πρόφθασον έξελοϋ ημάς» (τό τέλος τοϋ ’Ιδιο

μέλου «Σαλπίσωμεν εν σάλπιγγι») Ε Ιδδ. Ε 173. Λ 141. Λ 164.
—«Των ανδραγαθημάτων σου, όσιε πάτερ ό καρπός» Λ 164. Ε Ιδδ.
—«Πανάγιε Νικόλαε, πρόφθασον, έξελοϋ ημάς» (τό τέλος τοϋ ’Ιδιο

μέλου «Σαλπίσωμεν εν σάλπιγγι») Ε Ιδδ. Ε 173. Λ 141. Λ 164.
—«Των ανδραγαθημάτων σου, όσιε πάτερ, ό καρπός» Λ 164. Ε Ιδδ.
—«'Η ζωή σου ένδοξος και ή κοίμησις μετά αγίων» (τό τέλος τοϋ 

’Ιδιομέλου «Κληρονόμε Θεοΰ») Ε Ιδδ. Ε 173. Λ 164.
—«Των θλιβομένων ή θεία χαρμόσυνη» (απόσπασμα έκ τοϋ ’Ιδιο

μέλου «'Ιεραρχών την καλλονήν») Ε Ιδδ. Ε 173. Λ 164.

Τη ΙΕ' Παύλον τον έν τω Λάτρφ:

—«'Όσιε πάτερ, τής φωνής» Ε 148. Ε 173.

Τη ΚΒ’ Προεόρτια των Χριστουγέννων:

—«Σπήλαιον εύπρεπίζου’ ή άμνάς γάρ ήκει» Ε Ιδδ. Λ 164.
—«Έπιλαβέτω τρόμος τά καταχθόνια» (απόσπασμα έκ τοϋ Ιδιομέ

λου τών 'Ωρών «’Άκουε ουρανέ και ένωτίζου ή γή» Ε Ιδδ.
—«’Ώ βάθος πλούτου σοφίας καί γνώσεως Θεοΰ» (μέρος έκ τοϋ 

’Ιδιομέλου τών 'Ωρώ)ν) Ε Ιδδ. Λ 141. Λ 163. Λ 164. Ε 173.
—«Μητέρες ήτεκνοΰντο καί ή άωρος ηλικία τών βρεφών» (μέρος τοϋ 

’Ιδιομέλου τών 'Ωρών «Έξεπλήττετο ό 'Ηρώδης όρών τών μάγων την 
ευσέβειαν») Ε Ιδδ. Λ 164. Ε 173.

— «Άδάμ άνανεοΰται συν τή Εϋα κράζοντες» (τό τέλος τοϋ ’Ιδιο
μέλου τών 'Ωρών «Βηθλεέμ έτοιμάζου εύπρεπιζέσθω ή φάτνη») Ε Ιδδ. 
Λ 142. Λ 164 (δίς), Ε 173.

—«Ούκέτι φέρω λοιπόν τό ό'νειδος ανθρώπων» (μέρος τοϋ ’Ιδιομέ
λου τών 'Ωρών «Ίάδε λέγει ’Ιωσήφ προς την Παρθένον») Ε Ιδδ. Ε173. 
Λ 142. Λ 164.
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Tfj ΚΕ' 'Η γέννησις τον Κυρίου ημών Τησον Χρίστον:

—«Δόξα εν ύψίστοις Θεφ »Ε 24. Ε 128. Ε Ιδδ. Λ 141. Λ 163, 
Ε 132. Ε 34 (αναγραμματισμός). Ε 130. Ε 173.

— «’Εκ παρθένου κόρης» (απόσπασμα εξ ’Ιδιομέλου) Ε 173. Λ 164.
—«Σήμερον ό Χρίστος έν Βηθλεέμ γενναται» Ε 148. Λ 164.
— «Μεγάλυνον ψυχή μου» (μετά τοΰ Ειρμού) Λ 164. Ε Ιδδ.

Tfj ΚΖ' Στεφάνου αρχιδιακόνου :

—«Χαίροις έν Κυρίφ, στεφανηφόρε Στέφανε» Ε Ιδδ. Λ 164.

Tfj αυτή ήμερα Θεοδώρου τοΰ Γραπτόν:

— «Έν ώρμ φριχτή δταν μέλλω τφ φρικτφ θρόνιρ παρίστασθαι» Λ 164.

Έν μηνϊ Ίανουαρίφ

Tfj A ' Βασιλείου τον μεγάλου :

— «Σοφίας εραστής γενόμενος, δσιε» Ε Ιδδ. Ε 173. Λ 164.
— «Μνημόνευε καί ημών παρεστώς» (τό τέλος τοΰ ’Ιδιομέλου «ίο θεία 

καί ιερά τής Χρίστου εκκλησίας μέλισσα») Ε Ιδδ. Ε 173. Λ 163. Λ 164.
— «Τις ασθενεί καί οΰκ ασθενώ» (απόσπασμα εκ τοΰ ’Ιδιομέλου 

«Πάντων τών αγίων άνεμάξω τάς άρετάς») Λ 164.

Tfj 4' Τών Θεοφανείων :

—«Σήμερον τών ΰδάτων αγιάζεται ή φΰσις» Λ 164.
—«Σήμερον ή κτίσις φωτίζεται» Ε Ιδδ (μέλος Θεοδώρου Μανου- 

γρά, καλλωπισμός Κουκουζέλη).
— «’Ίδωμεν πάντες τον Ίωάννην πώς βαπτίζει» (απόσπασμα εκ τοΰ 

ανωτέρω ’Ιδιομέλου) Ε Ιδδ. Ε 38. Ε 39. Ε 24. Ε 173. Λ 142. Λ 163. 
Λ 164 (εις τον τελευταίου τοΰτον κώδικα επιγράφεται «Εις τό γεΰμα τοΰ 
βασιλέως αργά καί ίσα»' ομοίως καί τό επόμενον).

— «"Οπου γάρ βασιλέως παρουσία ή τάξις παραγίνεται» (απόσπα
σμα έκ τοΰ ανωτέρω Ιδιομέλου) Λ 164.

— «’Αλλά πάσαν έπλήριοσας οικονομίαν» (απόσπασμα έκ τοΰ ’Ιδιο
μέλου «Έτρεμεν ή χειρ τοΰ βαπτιστοϋ») Ε 38. Ε 24. Ε Ιδδ. Ε 173. 
Λ 142. Λ 164.

— «Διά τάς αμαρτίας ημών, φιλάνθρωπε» (τό τέλος τοΰ ’Ιδιομέλου 
«Ώς άνθρωπος έν ποταμφ») Ε Ιδδ. Ε 173. Λ 142. Λ 164.

— «ΤΗλθες, Κύριε, μορφήν δούλου λαβών» (τεμάχιον έκ τοΰ ’Ιδιομέ
λου «Προς τήν φιονήν τοΰ βοώντος έν τή έρήμφ») Ε Ιδδ.

— «Ό αΐρων τοΰ κόσμου τήν αμαρτίαν» (τό τέλος τοΰ ανωτέρω 
’Ιδιομέλου) Ε 173. Λ 164.
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— «Ό ’Ιωάννης συμμαρτυρεΐ μοι» (απόσπασμα ’Ιδιομέλου) Ε 173.
— «Δόξα έν ύψίστοις Θεφ . . . βαπτισθήναι θέλησαν τι» Ε 128. Ε 132. 

Ε 15δ. Λ164.
— «’Απορεί πάσα γλώσσα» (μετά Μεγαλυναρίου) Ε 1 δδ. Ε 173. 

Λ 142. Λ 164.
— «’Έτρεμεν ή χειρ τοϋ βαπτιστοϋ» (’Αναγραμματισμός) Ε 24.

Tfj ΙΖ' Αντώνιον τον μεγάλον:

— «'Όσιε πάτερ» Ε 155. Λ 164.
— «Συνόμιλε αγγέλων» (τεμάχιον ’Ιδιομέλου) Ε173.

Tfj Κ’ Ενΰυμίον του μεγάλον:

— «Ευθυμείτε έλεγε τοΐς γεννήτορσιν ά'γγελος» Ε 155. Λ 164.

Tfj ΚΕ' Γρηγορίου τον Θεολόγον :
— «Λόγφ Θεοϋ άνοίξας τό στόμα σου» Ε 155. Λ 164. Λ 173.

Tfj Λ' Των τριών Ιεραρχών:

— «Τούς κήρυκας» Ε 173.

Έν μηνί Φεβρουαρίφ

Tfj Β' της Υπαπαντής:

— «Άκατάληπτόν έστι τό τελούμενον έν σοί» Ε 155. Ε 173. Λ 164.
— «Ό έλθών εις τον κόσμον σώσαι γένος ανθρώπων» (τό τέλος τοϋ 

’Ιδιομέλου «Άνοιγέσθω ή πύλη τοϋ ουρανού σήμερον») Ε 155. Ε 173.
Λ 142. Λ 164.

— «Αΰτη γαρ θρόνος χερουβικός άνεδείχθη» (μέρος τοϋ ’Ιδιομέλου 
«Κατακόσμησον τον νυμφώνα σου Σιών») Ε 38. Λ 142. Λ 164 (μέλος Θεο
δώρου Μανουγρά, καλλωπισμός Κουκουζέλη).

Έν μηνϊ Μαρτίφ

Tfj Θ' Τών άγιων Τεσσαράκοντα μαρτύρων:

_ —«Προφητικώς άνεβόα δ Δαυίβ έν ψαλμοίς» Ε 155. Λ 163. Λ 164.
— «Μη έν ποταμοΤς όργισθής ήμίν Κύριε» (απόσπασμα έκ τοϋ ’Ιδιο

μέλου «Την τετραδεκάριθμον χορείαν τών μαρτύρων») Ε 155. Λ 164.

Tfj ΚΕ' Τον Ευαγγελισμόν:

— «Εύαγελίζεται δ Γαβριήλ τή κεχαριτωμένη σήμερον» Ε 155. Ε 38.
Ε 39. Ε 173. Λ 142. Λ 164.

— «’Όφις έξηπάτησεν Εύ'αν ποτέ» (τεμάχιον έκ τοϋ άνωτέρα) ’Ιδιο
μέλου) Ε 38. Λ 142.
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—Τί ούν ίσταμαι καί ού λέγω τη κόρη» (μέρος τοΰ ’Ιδιομέλου « Α- 
πεστάλη εξ ούρανοΰ ό Γαβριήλ ό αρχάγγελος») Ε .38.

— «Εύαγγελίζου γή χαράν μεγάλην» Ε 15δ. Ε 173. Λ 164.
— «Χαιρε κεχαριτωμένη ό Κύριος μετά σοϋ» (τεμάχιον εκ τοΰ Ιδιο

μέλου «Τφ έ'κτφ μηνί») Ε 155.

Έν μηνί Άηριλίω

Τη ΚΓ' Γεωργίου μεγάλομάρτυρος :

— «Άνέτειλε το έαρ δεΰτε εύωχηθώμεν» Λ 164.
—«Ούκ ελέησε τό σκεύος το πήλινον» (απόσπασμα εκ τοΰ ανωτέρω 

’Ιδιομέλου) Λ 164.
—Πεντηκοστάριον (ανέκδοτον) Λ 164. Θ 168.

«Ώς ρόδον εξανέτειλεν ή μνήμη Γεωργίου...»

Έν μηνί Μαία?

Τη ΙΕ' Άχιλλίον Λαρίσσης:

—«Ώ; άστήρ πολύφωτο; τή οικουμένη έλαμψας» (ανέκδοτον) 
Θ 158. Λ 164.

Τη ΚΑ' Κωνσταντίνον καί Ελένης :

— «Ό των άνάκτων άναξ καί Θεός» Λ 164.
—-«Τοΰ εύσεβοΰς βασιλέως ή μνήμη» Ε 155. Λ 164.

Έν μηνί Ίοννίφ

Τη Η' Θεόδωρόν τον Στρατηλάτου :

— «Μακαρίσωμεν πάντες έπαξίως» (τεμάχιον έκ τοΰ Ιδιομέλου «Των 
τοΰ Θεοΰ διορεών ώς έπώνυμον») Ε 173.

Τη ΙΗ' Λεοντίον μάρτυρος:

— «Άθλοφόρε Λεόντιε πανεύφημε τής αγάπης τοΰ Χριστοΰ σε ού 
πϋρ ού μάστιγες ού ξίφος χιορίσαι ι'σχυσαν» (ανέκδοτον) Λ 164. Τό ίδιό- 
μελον τοΰτο εύρηται καί εις μη μουσικούς κώδικας τής Λαύρας, Ε 16 φ. 
36. Θ 54. Γ 86 φ. 129. Γ 71 φ. 140β , φέρεται δέ μελοποιημένον καί υπό 
Ίωάννου Λαμπαδαρίου τοΰ Κλαδά. ’Επίσης σιρζεται εις τούς Βατοπεδι- 
νούς κώδικας 1493 καί 1499, καί εις τούς Παρισινούς 345 φ. 129. 1566 
φ. 146β . 1567 φ. 45. 1569 φ. 115β . καί 1575 φ. 121.

Τη ΚΔ' Τά γενέθλια τον Προδρόμου:

— «Ό τον αμνόν προμηνύων» (ανέκδοτον) Ε 38. Ε 155. Ε 173. Λ164.
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Tfj ΚΘ' Πέτρον καί Παύλον:

—«Τφ τριττφ τής έρωτήσεως» Ε 155. Λ 164.
— «"Oilεν προς αυτόν ό σωτήρ» (αναγραμματισμός τοΰ avroTegoj 

’Ιδιομέλου) Ε 38. Ε 155. Ε 173. Ε 128. Λ 142. Λ 164.
— «Στηρίξατε ποίμνην ήν έκτήσασθε διδαχαΐς υμών» (τό τέλος τοΰ 

’Ιδιομέλου «Ή σοφία τοΰ Θεοΰ, ό συναΐδιος Λόγος τοΰ πατρός») Ε 38. 
Ε 155. Ε 173. Λ 164.

— «Παϋλε στόμα Κυρίου ή κρηπίς τών δογμάτων» Ε 155. Λ 163. Λ 164.
— «Δεϋτε συν έμοί καί τών αγαθών μή ΰστερηθώμεν» (τό τέλος 

τοΰ ανωτέρω ’Ιδιομέλου) Ε 173. Λ 142. Λ 164.

3Εν μηνί Ίουλίφ

Tfj Ε' Άϋανασίον τοΰ έν τφ Άϋφ:

— «Περικυκλοϋντες την λάρνακα τών λειψάνων σου» (ανέκδοτον) 
Ε 38. Ε 148. Ε 155. Ε 173. Λ 149. Λ 164.

— «Την τοΰ Κυρίου πτωχείαν έλόμενος» (ανέκδοτον) Ε 155.
—-«"1^ καί πρεσβεύει υπέρ ημών» (τό τέλος τοΰ ’Ιδιομέλου «τον τής 

αθανασίας έπώνυμον») Ε 155. Ε 173. Λ 164.
— «Τών μοναζόντων» (ανέκδοτον) Ε 155.
— «'Όμοος καν φδε τφ τάφφ καλΰπτη» (απόσπασμα εκ τοΰ ’Ιδιομέ

λου «Ώς ένθεος ή ζωή σου καί πανίερόν σου τό τέλος») Ε 155.

Tfj Η' Προκοπίου μεγαλομάρτυρας :

—«'Ώσπερ ό Παϋλος την κλήσιν εκ τοΰ Θεοΰ δεξάμενος» Ε 155.

Tfj ΙΑ' Ευφημίας μεγαλομάρτνρος :

— «Πάσα γλώσσα κινείσθω προς ευφημίαν» Ε 155.
— «Νομίμως άνδρισαμένη» (απόσπασμα εκ τοΰ ανωτέρω) Ε 155.

Tfj ΙΕ' Κυρίκου καί Τουλίττης.

—«Δεΰτε θεάσασθε άπαντες ξένον θέαμα» Ε 155.
— «Παΰσον, ώ μήτερ, τον δδυρμόν τών δακρύων» (τεμάχιον εκ τοΰ 

’Ιδιομέλου «Ό τριετής την Τριάδα έκήρυττε» Ε 173. Ε 155. Λ 164.

Tfj ΙΖ' Μαρίνης μεγαλομάρτνρος :

—«Έν πόλει τοΰ Θεοΰ, έν δρει άγίφ αΰτοΰ» Λ 164.

Tfj ΚΖ' Παντελεήμονος μεγαλομάρτνρος :

—«Άλλ’ ώ μάρτυς τοΰ Χριστοΰ ΙΙαντελεήμον» (απόσπασμα έκ τοΰ 
’Ιδιομέλου «Σήμερον έξέλαμψε τοΰ άθλοφόρου ή μνήμη») Ε 155.

Tfj ΚΗ' Είρηνης της όσιας της έν τη μονή τον Άλείψη:
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—«Την αγνήν περιστεράν την περιηργυρωμένην εν πτέρυξίν» (ανέκ
δοτον) Ε 148 φ. 210β . Ε 178. εις δύο άλλους κώδ. τής Λαύρας Θ 168 καί 
Λ 161 ή μνήμη τής όσιας Ειρήνης φέρεται την 5 Μαΐου.

Έν μηνϊ Αύγούστφ

Τή Α' Θεοδώρας τής μνροβλντιδος :

Ή μνήμη τής αγίας Θεοδώρας κατά τήν Ιην Αύγουστου δεν σημει- 
οΰται εις τά έντυπα Μηναία. Εις τον κώδ. Ε 15δ παρατίθεται Ίδιόμε- 
λον «Τή των πειρασμών», μέλος Κουκουζέλη, άλλ’ εις τον Λ 164 τό αυτό 
Ίδιόμελον αποδίδεται κατά τήν 3ην Αύγουστου εις Θεοδοσίαν τήν μυ- 
ροβλύτιδα, καί ταύτην μή άναγραφομένην εις τά έντυπα’ εις τήν αύτήν 
μυροβλύτιδα εις τούς κώδ. Ε 155 καί Λ 161 εΰρηται καί έτερον Ίδιόμε
λον «Ή μυροχεύμων» (γράμματα τοΰ Στάχυος ή Σταχίτζη, μέλος Κου
κουζέλη).

Τή Σ Τ' τής Μεταμορφώσεως :

—«’Όρος τό ποτέ ζοφώδες καί καπνιάδες» Ε 155.
—«Τό Θαβώριον ό'ρος φωτί έσκέπετο» (απόσπασμα έκ τοΰ ’Ιδιομέ

λου «Πρότυπών τήν άνάστασιν τήν σήν») Ε 155. Ε 173. Λ 163. Λ 164.
—«Ουρανοί έφριξαν, γή έτρόμαξεν» (μέρος έκ τοΰ ανωτέρω ’Ιδιομέ

λου) Ε 130. Ε 155. Ε 173. Κ 185. Ε 38. Λ 161.

Τή ΙΕ' ή Κοίμηοις τής Θεοτόκον:

—«Τή άθανάτφ σου κοιμήσει» Ε 38.
—«Ή τών ούρανών νψηλοτέρα ύπάρχουσα» Ε 155. Λ 163. Λ 161.
—«Καί συν αύτή πληροΰται τά σΰμπαντα χαράς» (απόσπασμα έκ 

τοΰ άνιοτέρω ’Ιδιομέλου) Ε 155. Ε 173.
—«Άλλ’ ώ Παρθένε» (τεμάχιον ’Ιδιομέλου) Ε 38. Ε 155. Ε 173. Λ 161.
—«Χαΐρε κεχαριτωμένη παρθένε μήτηρ ανύμφευτε» (απόσπασμα έκ 

τοΰ ’Ιδιομέλου «Τή άθανάτφ σου κοιμήσει») Ε 155. Ε 173. Λ 112. Λ 164.
—«Τρόμιο έώρων σε» (τεμάχιον ’Ιδιομέλου) Ε 155.
—«Καί οί μ.έν άτενίζοντες» (τεμάχιον ’Ιδιομέλου) Ε 155.

Τή ΚΘ' Προδρόμου άποτομή:

—«Ώρχήσατο ή μαθήτρια» Ε173.
—-«Άλλ’ ημείς τον βαπτιστήν» (τό τέλος τοΰ ανωτέρω) Ε 38 Ε155. 

Ε 173. Λ 119. Λ 163. Λ 161.
—«’Ώ ό'ρχημα δόλιον καί πότος μετά δόλου» (απόσπασμα έκ τοΰ 

’Ιδιομέλου «Πάλιν Ήρωδιάς μαίνεται») Λ 164.
«Πάσα πνοή» Ε 118. Ε 173.
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— «Τήν κεφαλήν τοΰ βαπτιστοΰ» Λ 164.
—«Στίχοι» (δεκαπεντασύλλαβοι) (ποίημα Μόσχου μονάχου, μέλος 

Κουκουζέλη) Λ 164. Ε 155.

«Λαμπρά σου τά γενέσια...»

Β' ΕΝ ΤΩ ΤΡΙΩΔΙΟ

Τον Τελώνου και Φαρισαίον :

— «Μή προσευξώμεθα φαρισαϊκώς» Ε 128.
—«Άλλ’ ώς οίκτίρμων κάθαρον» (τό τέλος τοΰ «Τής μετάνοιας άνοι- 

ξον») Ε 155. Ε 173.
— «Τής μετάνοιας άνοιξόν μοι πΰλας» Ε 155.

Τον άσωτον :

— «”Ω πόσων αγαθών ό άθλιος έμαυτόν έστέρησα» Ε 155. Λ 163. 

Τφ Σαββάτφ της Άπόκρεω :

—«Ήχος δ', όντως φοβεροότατον τό τοΰ θανάτου μυστήριον» Ε 148. 
Ε 155. Ε 173.

— «”Ω τοΰ θαύματος τί τό περί ημάς» Ε 155. Ε 173.

Tfj Κυριακή της Άπόκρεω :

—«Οΐμοι μέλαινα ψυχή έως πότε των κακών» Ε155.
—«Λοιπόν, ψυχή, ό χρόνος έφέστηκε» (απόσπασμα εκ τοΰ ανωτέρω 

’Ιδιομέλου) Ε 155. Ε 173.

Τη Κυριακή τής Τνρινής :

— «Άλλ’ ώ παράδεισε, οΰκέτι σου τής τρυφής απολαύσω» (από
σπασμα έκ τοΰ «έκάθησεν Άδάμ απέναντι τοΰ παραδείσου») Ε 38. 
Ε 155. Ε 173.

— «Ευρίσκω τήν είσέλευσιν» (εις στίχους δεκαπεντασυλλάβους) Ε 173. 
—«Άλλα πενθών, άλλα θρηνών» (ΐδ. Κατανυκτικών άριθ. 43,3)

Ε 108.

Τή Κυριακή τής Στανροπροσκυνήσεως :

—«"Ινα σώση τον κόσμον έκ πλάνης» (τό τέλος τοΰ ’Ιδιομέλου 
«Σήμερον ο απρόσιτος εν οΰσίμ») Ε 173.

— «"Ηλιος ακτίνας» (τεμάχιον άγνοίστου) Ε 155.
—«Χριστοΰ σταυρός» (δεκαπεντασύλλαβον) Λ 166.

Τή Κυριακή των Batων :
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—«Ευλογημένος δ ερχόμενος» (έκ τοΰ τέλους των Στιχηρών τοΰ Μ. 
Εσπερινού) Ε 38. Ε 155. Ε 173.

—«Ό δέ άπέστειλεν αυτούς» (έπ τοΰ «Προ εξ ημερών τοΰ πάσχα») 
Ε 148.

Τή Μεγάλη Παρασκευή :

—«Έπί ξύλου βλέπουσα κρεμάμενον» Ε 38. Ε 39. Ε 173 (ήχος β').
—«Μεγαλύνω τά πάθη σου» (έκ τοΰ ’Ιδιομέλου «Σε τον άναβαλλό- 

μενον») Ε 38. Ε 132. Ε 155. Κ 168.
—«Ούκέτι στέγω λοιπόν» (έκ τοΰ «Τάδε λέγει Κύριος τοϊς Ίου- 

δαίοις») Ε 155.
— «Τίς υμάς έρρύσατο» (απόσπασμα ’Ιδιομέλου) Ε 155.
—«Λοιπόν καλώ τά έθνη» (εκ τοΰ «"Οτε σε σταυρφ προσήλωσαν») 

Ε 155.
Γ ΕΝ ΤΩ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΩ

Τή Κυριακή τον Πάπχα:

—«Άναστάσεως ημέρα» Ε 148.
—«Λέλυται φύσις τών βροτών από κοιλίας §δου» (Ιδσύλλαβον 

αναγραμματισμός) Ε 155. Ε 173 (ήχος δ")· Λ 166.
—«’Άναξ άνάκτων ήλιος» (Στίχοι δεκαπεντασύλλαβοι) Ε 155. Λ166. 

(έδημοσιεύθησαν έν τή «Άναπλάσει» τόμ. ΜΖ' (1934) σ. 163).

Tfj Παρασκευή της Ζωοδόχον Πηγής :

—«Ό ποταμός τών δωρεών» Ε 155.
—«Την ζωοδόχον Πηγήν» (ανέκδοτα άμφότερα) Ε 155.

Τή Κυριακή τής Πεντηκοστής :

—«Τότε κατειργάσθη ή αφιόνια» (τεμάχιον έκ τοΰ ’Ιδιομέλου 
«Γλώσσαι ποτέ συνεχέθησαν») Ε 155 (τότε κατηργήθη ή αφωνία). Ε 173 
(τότε κατηργεΐτο ή αφωνία).

ΘΕΟΤΟΚΙΑ 1

Μέλος Κουκουζέλη

Ήχος πλ. δ'

(Λόγοι τοΰ Κλαδδ, μέλος Κουκουζέλη Κ 168). 
έν Κώδ. Θ 207. «Κράτημα» «Βιόλλα» τά δέ γράμ
ματα Λαμπαδαρίου διά στίχων όρισμφ τοΰ πα-

’ Τα κατ ήχον Θεοτοκία τοΰ Κουκουζέλη εΰρηνται καί έν κώδ. Θ 153 φ. 314.
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Κ 168. 
θ 207 φ 
Ε 148

τρίάρχου Ματθαίου». —«Λέγεται ύπό τών πολι
τών β ι ό λ α, ύπό τΩν θετταλών δέ Ζαμάρα» 
(Κ 168). «Τά γράμματα Ίωάννου Λαμπαδαρίου 

. 165 διά στίχων ποιηθέντα δι' όρισμοΰ καί ζητήσεως
του παναγ. καί οίκουμ. πατριάρχου Ματθαίου» 
(Ε 148).

1. "Ην πάλαι προεκήρυξαν των προφητών χορεΐαι 
απόστολοι εδίδαξαν παρθένον μετά τόκον 
μάρτυρες ώμολόγησαν κυρίως Θεοτόκον 
δεϋτε συμφώνως καί ημείς ΰμνήσωμεν άπαύστως 
καί μεγαλΰνωμεν αυτήν ως τοϋ Θεοϋ μητέρα 
καί την φωνήν τοΰ Γαβριήλ εΐπωμεν τή Παρθένοι, 
χαΐρε χαράς ή πρόξενος’ χαΐρε άράς ή λύσις' 
χαΐρε Άδάμ άνάκλησις, ή λύτρωσις τής Εύ'ας’ 
χαΐρε παγκόσμιος χαρά' χαΐρε αγγέλων δόξα 
καί βάθος δυσθεώρητον τοΐςόφθαλμοΐς τοΐς τούτων, 
χαΐρε καίίέδρα θαυμαστή τοϋ πάντων βασιλέως 
καί κλίνη καί παλάτιον καί πόκε δροσοφόρε. 
χαΐρε νεφέλη φωτεινή φέρουσα θειον ομβρον 
καί τάς ψυχας ποτίζουσα των σε μακαριζόντων. 
χαΐρε ή ράβδος Άαρών καί βάτος ή πυρφόρος, 
χαΐρε ή στάμνος ή χρυσή ή φέρουσα τό μάννα, 
ή πλάξ ή θεοχάρακτος καί πύλη κεκλεισμένη. 
χαΐρε ή νέα κιβωτός ή σωστική τοϋ κόσμου 
καί κλΐμαξ ή ουράνιος δι’ ής Θεός κατήλθε 
καί των βροτών έθέωσε τήν φΰσιν υπέρ φυσιν. 
χαΐρε παντάνασσα σεμνή πανΰμνητε παρθένε 
άπείρανδρε, θεόνυμφε Μαρία Θεοτόκε 
άσπιλε, παναμώμητε άφθορε παναγία, 
χαΐρε αγία τράπεζα φέρουσα θειον άρτον 
καί τρέφουσα τούς εύσεβώς σε καθομολογοϋντας* 
καί προσκυνοΰντας σχετικώς ως τοΰ Θεοϋ μητέρα, 
χαΐρε βασίλισσα βροτών δέσποινα τών αγγέλων 
χωρίον τό εύρύχωρον πλήρωμα τών χαρίτοιν 
άπηλπισμένων ή ελπίς ρώσις τών άσθενοΰντων. 
χαΐρε πιπτόντων έγερσις, ασφάλεια έστώτων, 
εκκλησιών ομόνοια, πατριαρχών ή δόξα 
άνάκτων τό κραταίωμα, ισχύς τών στρατοπέδων 
των ιερέων καλλονή, τών μοναστών τό κλέος 
χαΐρε λαμπάς ή φωτεινή φωτός άκατασβέστου
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πεπλανημένων οδηγέ, τυφλών ή βακτηρία 
τών θλιβομένων ή χαρά, αδικούμενων ρύστις. 

χαΐρε βάθος μυστηρίου 
τοΰ Θεοΰ τών απόκρυφων, 
χαΐρε πύλη κεκλεισμένη 
καί, πηγή έσφραγισμένη 
χαΐρε σκέπη, χαΐρε χώρα 
χαΐρε ύψος τών αγγέλων 
καί κατάπτωσις δαιμόνων 

χαΐρε πάντων ή χαρά καί άντίληψις
ή τεκοϋσα εν σαρκί τον κτίστην τών απάντων 

χρυσοΰν θυμιατήριον
καί γέφυρα μετάγουσα 

τούς έκ γης προς ουρανόν.
χαΐρε ισχύς, χαΐρε τροφή 

στολή δόξα πνοή προστάτις 
πορφύρα θεοΰφαντε 

στάμνε, ράβδε, πόκε
τόμε, νεφέλη κουφή 

σέ μακαριοϋμεν
σέ δοξολογοΰμεν 

σέ ύμνολογοΰμεν
τήν τιμιωτέραν τών χερουβίμ 

καί ενδοξοτέραν άσυγκρίτως τών σεραφίμ 
τήν άδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοϋσαν 

τήν όντως Θεοτόκον σέ μεγαλύνομεν.

*
* *

Λ 166
2. Άλλ’ δταν πάλιν, άχραντε, νοήσω σόν λιμένα 
τον στορεννύντα κύματα τών πονηρών πνευμάτων 
καί χεΐρα τον όρέγοντα πάσι χειμαζομένοις 
λαβέσθαι τούτου λιπαρώ καί πλεϋσαι μέχρι τούτου 
καί λυτρωθήναι τών δεινών καί σάλου τών πταισμάτων.

*
* *

Λ 166
3. Ταΐς πολυπλόκοις συμφοραΐς τοΰ πολυμόχθου βίου 
καί τοΐς άπείροις λογισμοΐς ως κύμασιν ό τάλας 
βυθίζομαι, πανύμνητε, καί σέ επικαλούμαι.
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Λ 166

έ'κτεινον τάς παλάμας σου έν αίς ό πάντων κτίστης 
ώς βρέφος προαιώνιων έκών ένηγκαλίσθη 
καί σκέδασον καί ρίπισον τάς συμφοράς τοϋ βίου 
καί των κυμάτων των πολλών τάς συνεχείς κινήσεις 
κοίμισον καταπράϋνον ως τοΰ Θεοϋ μου μήτηρ. 
δΰνασαι γάρ πανάχραντε τη μητρική πρεσβείφ 
ρύσασθαι πάσης θλίψεως τούς σέ ΰμνολογοΰντας 
καί Θεοτόκον αληθώς κηρύττοντας άξίως.

Ήχος a

4.’Άν βάρος με τών λυπηρών τών αμέτρητων θλίβη 
ευρίσκω σε τον κουφισμόν, παρθενομήτορ κόρη’ 
αν καταιγίς με συμφορών δεινών καταβαπτίζη, 
αλλά λιμένα βλέπων σε τον βυθισμόν ου τρέμω’ 
αν έξ εφόδων εθνικών πλ-ήττωμαι την καρδίαν, 
συ μου στερρόν προπΰργιον καί σύμμαχος καί σκέπη, 
αν άφορμάς ψυχωφελείς ρφθύμως παρατρέχω, 
σύ μου θερμή διέγερσις εν άγαθοϊς πρακτέοις. 
έν σοί καί μόνη έν δεινοις ήλπισα σωτηρίαν.

*
* *

δ. Χαΐρε κεχαριτωμένη μετά σοϋ ό Κύριος Ε 39. Ε 128 (ανα
γραμματισμός τοΰ «Θεοτόκε Παρθένε»),

6. ’Άνωθεν οί προφήται. . Ε39. Ε 58. Ε 128 (ήχος πλ. β' καί βα
ρύς). Ε 180. Ε 148 (πλ. β' καί βαρύς). Ε 173 (βαρύς). Κ 168.

7. ’Άξιόν έστιν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον., (ήχος πλ.
β') Ε 148.

8. ’Έχοντες Θεοτόκε . .. Ε173 (ήχος δ').
9. Μήτηρ Παρθένε . . . Ε 173 (ήχος βαρύς).
10. Μόνη παρθένος καί μήτηρ Ε 148 (ήχος πλ. δ' τά γράμματα 

Μάρκου ίερομονάχου Βλατή, τό μέλος Κουκουζέλη).
11. Κατά τό άνω τέρα) Θεοτοκίον έποίησε καί ύμνον εις τον 

Χριστόν δ έπίσκοπος Αθηνών ’Άνθιμος ό ομολογητής με- 
λοποιηθέντα υπό τοϋ Κουκουζέλη Ε 148.
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Η ΤΙΜΙΟΤΕΡΑ

μετ’ αναγραμματισμών εις διαφόρους ήχους.
Ε 173 φ. 230 
Λ 166

δ. Σέ μεγαλυνομεν 
σέ μακαρίζομεν

την όντως Θεοτόκον
την άσπιλον και άχραντον τράπεζαν την αγίαν 

την στάμνον και την γέφυραν 
τον τόμον τον θεόγραφον 

την πύλην την ουράνιον 
τον θρόνον τον πυρίμορφον

την κλίμακα την έπουράνιον 
δι’ ής κατέβη ό Θεός.

τήν ράβδον την βλαστήσασαν 
την κιβωτόν τήν πλάκα σε 

πάντες μεγαλυνομεν. 
τήν κουφήν τήν νεφέλην τε 

σκηνήν τήν θεοχώρητον 
τό όρος τό κατάσκιον 

δρος τό άλατόμητον 
λυχνίαν τήν όλόφωτον

τό τών άνάκτων καύχημα 
πατριάρχων τό στήριγμα

τήν σωτηρίαν κόσμου τε 
σέ πάντες μεγαλυνομεν.

ως χερουβίμ καί σεραφίμ 
τιμιωτέραν αληθώς

ως μεγαλεΐον τής φρικτής 
οικονομίας τοϋ Χρίστου

σέ πάντες μεγαλυνομεν. 
ώς τοΰ Θεοϋ μητέρα

σέ πάντες μακαρίζομεν 
ως [μόνην] Θεοτόκον.

*
* *

Ε 173 
Λ 166

6. Τον θρόνον τοΰ παντάνακτος 
τήν καθέδραν Χρίστου
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τοϋ πάντων βασιλέως καί Θεοΰ ημών 
των ουρανών την πλατυτέραν

δτι πάντας τοΰ αδου έρρΰσατο 
καί αφθαρσίας ήξίωσεν

υμνήσωμεν συμφώνως. 
μεγαλΰνωμεν καί μακαρίσωμεν 

την θεαυγή λυχνίαν
τό έμψυχον παλάτιον τό τών αγγέλων θαύμα 
τών ευσεβών τό στήριγμα τών βασιλέων κράτος 

ιεραρχών κλέος καί ιερέων δόξα 
τών μοναζόντων τό σθένος

την πάντο^ν σωτηρίαν υμνήσωμεν 
την όντως Θεοτόκον μεγαλΰνωμεν.

*
* *

Ε 173 
Λ 166

7. Σέ μεγαλΰνομεν την ό'ντως Θεοτόκον 
την άσπιλον καί άχραντον μητέρα καί παρθένον 

άγγελοι έν οΰρανφ καί άνθρωποι επί τής γης 
σέ μεγαλΰνομεν καί μακαρίζομεν

τό ό'ρος τό κατάσκιον, τό άλατόμητον 
έξ ου έτμήθη λίθος δ ακρογωνιαίος 

Χριστός ό Θεός ημών 
ό βασιλεύς τής δόξης.

μεγαλΰνομέν σε την όντως Θεογεννήτριαν. 
χαιρε κεχαριτωμένη ό Κΰριος μετά σοϋ 

καί διά σοϋ μεθ' ημών, 
χαιρε ΰπερευλογημένη

έξ ής Θεός έσαρκώθη 
καί παιδίον γέγονεν

ό προ αιώνων Θεός ημών.
Σέ μεγαλΰνομεν

τό κλέος τών προφητών 
καί αποστόλων, μαρτΰρων 

καί οσίων καί δικαίων 
ιεραρχών καί βασιλέων τό καύχημα

καί πάντων χριστιανών την προστασίαν, 
ήν πάλαι προκατήγγειλαν 

οί θαυμαστοί προφήται
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βάτον την άκατάφλεκτον 
στάμνον ράβδον πλάκα 

τράπεζαν λυχνίαν 
κιβωτόν κλίμακα 

δι’ ής κατέβη δ Θεός.
Σε μεγαλΰνομεν 

την πάντων σωτηρίαν.
8.— Την όντως Θεοτόκον (μάθημα) Ε 4. Ε li. Ε 20. Ε 22. Ε 25. 

Ε 28. Ε 32. Ε 34. Ε 39. Ε 148. Ε 173.
Την όντως Θεοτόκον μεγαλΰνομεν. Βάτον σε άκατάφλεκτον είδε 

Μωσής δ Θεόπτης καί πλάκα γεγραμμένην σε πάλαι Θεοΰ δακτΰλφ συν 
ταΰτω προκατήγγειλαν άπαντες οί προφήται, θυμιατήριον χρυσοΰν, καί 
στάμνον μανναδόχον, καί κιβωτόν έμψυχον καί θεαυγή λυχνίαν, ημείς δέ 
ταϋτα βλέποντες τον τόκον σου γεραίρομεν καί σέ δοξολογοΰμεν.

ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΤΟΚΙ A

(κατ’ ήχον)

Μέλος Κουκουζελη

Ήχος α και πλ. α και ήχος β' νέος.

1. Ίδοΰ γάρ κτίσις άπασα συμπάσχει σοι τφ κτίστη 
σείεται γη καθολικώς, ταράττεται, κλονειται 
ρήγνυνται πέτραι, σχίζονται, σκοτίζεται σελήνη 
κρύπτει τό φέγγος ήλιος μεθίστανται τά όρη 
καί τά κοιλάδων άπαντα πληροϋνται λύπης σκότους, 
έστέναζεν εδάκρυεν έρρήγνυτο τά σπάγχνα 
ωδΰρετο ή κΰουσα καί τάδε φθεγγομένη 
βλέπουσα πάθος σου φρικτόν ή σέ τεκοϋσα κόρη.

*
* *

2—Καθά μεν δεύτερος "Αδάμ, υιέ μου καί Θεέ μου, 
παθεΐν ήνέσχου δι’ εμέ δι’ άκραν εΰσπλαγχνίαν. 
θέλων γάρ σώσαι τον Άδάμ παγγενή πεπτωκότα 
χλαμύδα χλεύης πορφυράν συν άκανθίνφ στέφει 
ενδέδυσαι παίζόμενος υπό των ’Ιουδαίων, 
έσταΰρωσαι έλόγχευσαι υιέ μου καί Θεέ μου 
καί θανατείς βουλήσει .... 
ώς δέ Θεός άνίστασαι τριήμερος ώς έ'φης. 
δόξα σοι πάντων ένεκα, δόξα τή σή έγέρσει.

Ε 148 
Ε 173 
Α 166 
ψ. 98 156 
I 185 φ. 273
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*
* *

3 — Τοΰτον ιδοϋσα προς σφαγήν ως πρόβατον ήγμένον 
κριτήν τε τον άδέκαστον κατάκριτον ώς ένα 
έκτεταμένον τφ σταυρφ τοΐς ήλοις πεπαρμένον 
λόγχη τρωθέντα την πλευράν καί τέλος νεκρωθέντα 
κέντροις έμπεριβέβλησαι βελών των τής οδύνης 
προσφθέγματα μετ’ οιμωγής προφέρουσα τοιάδε'

ΤΩ νοΰ μεγάλου γέννημα κατά την θείαν φΰσιν 
καί τόκος άνερμήνευτος εκ τής έμής όσφύος 
έκ τών αιμάτων των έμών την βρότειον ουσίαν 
ύπερφυώς προσειληφώς αρρήτως υπέρ λόγον, 
τί γένωμαι, μονογενές, τά σπλάγχνα πληγωθεΐσα ; 
ποιον τών θρήνων ή χαράν άποτεκοϋσα πλέξω ;

*
* *

ΎΙΙχος πλ. β' (και βαρύς εν Ε 148)

4. Τέκνον μου πλάστα δυνατέ, τέκνον θεέ μου σώτερ 
τέκνον εμόν γλυκΰτατον, ά'ναρχε πλαστουργέ μου
πώς πάσχεις οϊμοι! σταυρικώς, πώς ώς κακούργος θνήσκεις 
πώς υπομένεις έμπαιγμους, πώς ραπισμούς άτιμους, 
πώς έκεντήθης την πλευράν, πώς προσηλώθης ξΰλφ 

τέκνον μου πλαστουργέ μου ; 
χολήν συν δξει σε πικρώς έπότισαν 'Εβραίοι 
τής παρά σοΰ γλυκύτητος τοϋ μάννα κορεσθέντες 
οΰ περ ουδόλως δυσωπεΐ μηδ! άπερ νύν όράται.

*
* *

5. Σταυρφ σε προσηλουμενον τον κτίστην τών απάντων 
ώς έβλεψεν ή μήτηρ σου, Χριστέ μου ζο^οδότα,
τάς παρειάς κατέξαινε χερσί ταΐς παναχράντοις 
έστέναζεν, έδάκρυεν έκ βάθους τής καρδίας 
καί βρυχηθμούς καί κοπετούς άνέπεμπε θρηνούσα, 
πώς πάσχεις, τέκνον, λέγουσα πώς υπομένεις πάθος 
ό πάσαν κτίσιν ώς θεός εν τή χειρί κατέχουν ; 
αλλά διά τό πλάσμα σου φέρεις, οίκτίρμον, πάντα" 

δόξα σοι πανοικτίρμον.
*

* *

τΗχος πλ. β' τον Κουκονζέλη και Κορώνη.

6. Όρώσα ξύλφ σε σταυρού κρεμάμενον, Θεέ μου,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:52 EEST - 34.211.113.242



"Ιωάννης ό Κουκουζέλης, ό Μαΐστωρ, καί ό χρόνος τής ακμής αϋτοΰ. 49

ή δίχα πόνων και φθοράς τεκοϋσά σε Παρθένος 
θρήνοις έκόπτετο σφοδροΐς, έσπάραττε τάς όψεις 
καί τρυχομένη μητρικώς δλολυγμφ εβόα' 
σπλάγχνον έμόν γλυκΰτατον άπέρχη πού, υιέ μου; 
θάνατον τον έφΰβριστον πώς καταδέχη ; φράσον. 
εμπτΰσματα, ραπίσματα, τάς ωτειλάς των ήλων 
χολής την. γεϋσιν την πίκραν την μετά δξους πόσιν 
καί των μυρίων χλευασμών των άχαρίστιυν δουλών ;

*
* *

7. Τέκνον το στήσαν ουρανόν, τό στερέωσαν γαιαν
τό πλάσαν άνθρωπον [εκ γης] πώς προς σφαγήν έπείγεις ; 
θάνατον τον έφΰβριστον πώς καταδέχη ; [φράσον]. 
πώς φέρεις τρήσιν πλευρικήν καί τά λοιπά τοϋ πάθους, 
τους κατά κόρρης εμπτυσμούς, τούς έμπαιγμοΰς, τάς ύβρεις 

γλυκΰτατον μου τέκνον; 
σπεΰσον, υιέ μου, δέομαι ταχύ έξαναστήναι 
καί πάσαν διασκέδασον Άδαμιαίαν βλάβην.

Ε173 *
Ε 148 * *
Λ 166 Ήχος πλ. β'

8. Φεϋ τί·τό ξένον καί φρικτόν, ο νϋν, υίέ μου, βλέπω ; 
σταυρφ σε προσπηγνύουσι τον λυτρωτήν τοϋ κόσμου
οί τών πολλών σου δωρεών καταπεπολαυκότες. 
ταφή σε καθυπάγουσι τον τής ζωής δοτήρα 
οί τής φαραωνίτιδος λελυτρωμένοι ζεΰγλης. 
λίθφ σε συγκαλΰπτουσι τον ήλιον τής δόξης 
οί καί πεζοπορήσαντες την Έρυθράν άβρόχως.

*
* *

9. Πάθος σου βλέπων σταυρικόν σκοτίζεται φώσφορος 
κλονεΐται κτίσις σΰμπασα, ρήγνυνται πέτραι φόβφ
τών μιαιφόνων δέ πληθύς εις κακουργίαν τρέχει 
καί σοΰ τιτρώσκουσι πλευράν καί μετά μόρον, Λόγε, 
προφήταις προλεχθεΐσα δέ καί κόρη καί νεφέλη 
ως κόρη πάσχει την ψυχήν, ιος δέ νεφέλη κουφή 
σκοτίζεται τή φοβερά τοϋ πάθους καταιγίδι 
όμβρους δέ χέει δάκρυα ώσπερ βροντάς τούς γόους

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΔ-. 4
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τέκνον, βοώσα μητρικώς, έκκαίεις μου καρδίαν
καί σπλάγχνα πλήττεις καί ψυχήν ρομφαία tfj τοΰ πάθου

*
* *

10. Μήτηρ παρθένος σταυρικόν βλέπουσα πάθος Λόγου 
πάσχει τα σπλάγχνα μητρικώς συνέχεται τη λύπη 
δακρυρροει, λιπόθυμε!, τιτρώσκεται καρδίαν, 
τέκνον, βοώσα, παντουργόν, τέκνον έμής οδύνης 
στένει σε κτίσις έν σταυρφ γινώσκουσα τό κράτος, 
έγό) δε πώς τό πάθος σου νΰν βλέπουσα βαστάσω ; 
πώς φέρω σου την στέρησιν, πώς άτεκνος φανοΰμαι; 
ράγητε σπλάγχνα, ράγητε, κρουνοί δακρύων [χεΐτε].

11. Πάθος δρώσα σταυρικόν ή πάναγνος Παρθένος,
Λόγε, καταδεχόμενον εξ άχαρίστων δουλών
έτιλλε τρίχας κεφαλής, έσπάραττε τάς όψεις
έτυπτε στήθος αφειδώς δάκρυ πικρόν ήφίει
καί στεναγμοΐς όδυνηροις μετά κλαυθμών έβόα'
δτε τό πάθος τό φρικτόν έκών έδέχου, σώτερ,
κτίσις τής τόλμης ήσθετο καί τέρασιν έθρήνει
καί τετρακτΰς ή κοσμική συνεθολοΰτο λίαν.
άλλ’ ό κακούργος λεγεοόν, τά τής έχίδνης τέκνα,
θεομαχοϋντες τον ιόν εκίρνουν τής κακίας.
ή δε παρθένος μήτηρ σου τά σπλάγχνα ρηγνυμένη
δάκρυσι, θρήνοις, στεναγμοΐς, περιπαθώς έβόα'
τέκνον, φωτός λαμπρότερον πώς ήμαυρώθης πάσχων ;
τέκνον, ζωής παρεκτικόν πώς υπό φθόνου θνήσκεις ;
οϊμοι τοΰ πάθους τοΰ πικρού, τής φρίκης τής μεγίστης !
οΐμοι ! χεΐρες απάνθρωποι προφητοκτόνος δήμος
αδίκως συλλαμβάνουσι, Λόγε, πλευράν κεντοΰσι
ραπίζουσιν, έμπτυουσιν, αίμάσσουσι τάς χεϊρας
καί προσηλοϋσι σταυρική) τής καταδίκης ξυλω.
μήτηρ δε βλέπουσα δεινώς τής άθυμίας ξίφει
ένδον καρδίαν πλήττεται δακρύων όμβρους χέει
καί ποταμούς άναστομοΐ τοίς όνυξιν αιμάτων
ξαίνουσα ταυτης παρειάς έκτίλλουσα τάς τρίχας.
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Ε 173

Ε 148

Ε 173

*
* *

ΤΗχος πλ. δ'
12. Ή σέ τεκοΰσα, Δέσποτα, μήτηρ αγνή παρθένος 
παιζόμενον, γυμνούμενον, σταυρούμενον όρώσα 
ωλόλυζεν, εστέναζεν, έκόπτετο θρηνούσα 
τά δάκρυα τοΐς αΐμασιν έμίγνυε τφ πόθψ 
τής ανοχής έθαύμαζε την σήν μακροθυμίαν. 
πώς ου κατέπιεν ή γή τους σταυρωτάς σου, Λόγε ;

%
* *

13. Νεφέλη κουφή σταυρική) ξύλφ σε καθορώσα, 
δικαιοσύνης ήλιε, κρεμάμενον τφ θάμβει
βρέχει δακρύων οχετούς δδυνηρώς βοώσα’
Χριστέ, τί γίνομαι έγό) σοϋ πάσχοντος αδίκως ; 
ό κρίναι μέλλων πάσαν γήν Πιλάτφ πώς παρέστης ; 
πρόσοοπον πώς έμπτΰη δέ τό φοβερόν άγγέλοις ; 
πώς ό τα ξύλα τοΰ δρυμού προστάγματι φυτεΰσας 
εν ξύλφ νδν κρεμάμενος ως κατάδικος φαίνη;

rίίχος πλ. β'

14. Παρισταμένη τφ σταυρφ 
και δακρύουσα ελεεινώς

έβόα ή Θεοτόκος λέγουσα' 
ού φέρω, τέκνον, τών σπλάγχνων μου τον χωρισμόν 

ου στέργω καθοράν σε, τέκνον, έν σταυρφ. 
γλυκύτατε υιέ μου

μη παρίδης με, υιέ, 
συμπαθεία μητρική

άλλ’ ανάστα έκ τών νεκρών 
ΐνα κράζω καυχωμένη 

Κύριε δόξα σοι.

τΗχος πλ. δ'

15. Έγό) δέ πώς τό πάθος σου μη φέρουσα βαστάσω ; 
πάσχω τά σπάγχνα μητρικούς, συνέχομαι τή λύπη 
δακρυρροώ, λιποθυμώ, τιτρώσκομαι καρδίαν
άλλα δια τό πλάσμα σου έκό)ν έδέξω, Λόγε, 
ώ παραδόξου χάριτος! ώ φιλάνθρωπου τρόπου !
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τΗχος a

LG. Εϊ και σταυρόν υπομένεις 
σύ υπάρχεις ό υιός και Θεός μου. 
ήκολοΰθει Μαρία τρυχομένη

με θ' ετέρων γυναικών ταϋτα βοώσα' 
ποΰ πορεΰη, τέκνον ;

δός μοι λόγον, Λόγε, 
τίνος χάριν τον τραχύν δρόμον τελείς, 

ό αγνήν τηρήσας με;
(Ή σΰνθεσις τοΰ παρόντος έκ τοΰ Κοντακίου τής Μ. Πέμπτης εσπέρας)

Ε 173 * Ηχος a

L7. ’Επί ξύλου βλέπουσα κρεμάμενον Χριστέ . . .
(Ίδιόμελον των Άποστίχων τής Μ. Πέμπτης εσπέρας)

Ε 173 5Ηχος βαρνς

18. “Οτε τό πάθος τό φρικτόν έκών εδέχου, σώτερ, 
κτίσις τής τόλμης ήσθετο καί τέρασιν έθρήνει 
καί τετρακτύς ή κοσμική συνεθολοΰτο λίαν' 
άλλ’ ό κακούργος λεγεών, τά τής έχίδνης τέκνα 
θεομαχοΰντες τον ιόν έκίρνουν τής κακίας, 
ή δε παρθένος μήτηρ σου τα σπλάγχνα ρηγνυμένη 
δάκρυσι θρήνοις στεναγμοΐς περιπαθώς εβόα' 
τέκνον, φωτός λαμπρότερον πώς ήμαυρώθης πάσχων ; 
τέκνον, ζωής παρεκτικύν πώς υπό φθόνου θνήσκεις ; 
οιμοι τοΰ πάθους τοΰ πικρού, τής φρίκης τής μεγίστης ! 
οΐμοι ! χεΐρες απάνθρωποι προφητοκτόνος δήμος 
αδίκως συλλαμβάνουσι, Λόγε, πλευράν κεντοϋσι 
ραπίζουσιν έμπτΰουσιν αίμάσσουσι τάς χεΐρας 
καί προσηλοΰσι σταυρικφ τής καταδίκης ξΰλφ' 
μήτηρ δε βλέπουσα δεινώς τής άθυμίας ξίφει 
ένδον καρδίαν πλήττεται δακρύων όμβρους χέει 
καί ποταμούς άναστομοΐ τοΐς δνυξιν αιμάτων 
ξαίνουσα ταΰτης παρειάς έκτίλλουσα τάς τρίχας.

Ε 173
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Ε 108 
Ε 173 
I 185 φ 
Λ 166

Ε 148 
Ε 7 
Λ 166

Λ 166

Ε 173 
.Ε 148 
Ε 7 
Λ 166

*Ηχος α'

Ποίημα Ίωάννου Λαμηαδαρίου 

μέλος Κουκουζέλη

1. 'Απάσης πλάνης, άνθρωπε, σχολάσας των φροντίδων 
κάθησον ένδον σκόπησαν ώς πάντα ματαιότης. 
έτρΰφησας, έπλούτησας, ΰψώθης, υπερήρθης
εις ύψος άναβέβηκας τής πολύζηλου δόξης 
σκόπησον τοίνυν, άνθρωπε, ώς πάντα ματαιότης” 
άλλα το τέλος φθάσαν σου μετά μικρόν τοΰ βίου 
άπαντα πλάνην ήλεγξε άπαντα τάφος έχει, 
γυμνός δε πάλιν εις την γην υποχωρείς μη θέλων. 
ώ συμφοράς δδυνηράς πράγματος άφορήτου.

*
* *

τΗχος πλ. a

2. Οϊμοι τό τέλος, άνθρωπε, ποΰ καταντά τοΰ βίου, 
ποΰ δόξα, ποΰ τοΰ σώματος αναδρομή καί κάλλος; 
ως άνθος τάχος παραρρεΐ ως ό'ναρ παρατρέχει 
ώσπερ σκιά τοΰ σοόματος καί άστατος υπάρχει’ 
βλέψον την φΰσιν, άνθρωπε, καί σεαυτόν ταπεινού, 
καν γάρ σοφός καν ένδοξος καν εύγενής τυγχάνης 
μετά μικρόν προφθάσαντος τοΰ φυσικοΰ θανάτου 
άσοφος, άδοξος εις γην γυμνός υποχωρήσεις 
μηδέν έπιφερόμενος τής κοσμικής φροντίδος.

*
* *

3. ’Αδελφοί μου πνευματικοί,
μη μου έπιλάθησθε δταν προσεΰχεσθε 
βλέποντες τον τάφον μέμνησθε τής αγάπης 
καί ικετεύσατε Χριστόν 
δπως κατατάξη τό πνεϋμά μου 
μετά των δικαίων.

*
* *

τΗχος πλ. Α'

Στήθι καί βλέψον, άνθρωπε, τό τής ζωής σου τέλος4.
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1 185

Ε 148 
Λ 166

Ε 148 
Ε 173 
Λ 166

και σκέψιν λάβε κατά νοϋν καί μάθε σου τήν φΰσιν. 
θρήνησον βλέπων με νεκρόν τον προ μικροί σοι φίλον, 
έπαυσαν όργανα φιονής λαμπρότητες όμμάτων 
ως άνθος τοϋ προσιοπου μου τό κάλλος έμαράνθη 
καί προς τήν γην δ γηγενής καί πάλιν επιστρέφω 
καί τάφος ξένη φυλακή χωρίζει με των φίλων, 
ώ παραδόξου συμφοράς ! ώ μυστηρίου ξένου !
5. Τί μάτην τρέχεις, άνθρσιπε . . . Ε 17ο (ήχος βαρύς).
6. Έξομολογήσομαί σοι . . . Ε173 (ήχος πλ. β').
7. ’Ώ απάτη ... Ε173 (ήχος β').

Ποίημα ΞανϋΌοτονλον, οΰ -ή άκροοτιχϊς 
φ. 280 κΚομνηνός»

τύ δε μέλος τοϋ Μαΐατορος

8. Κόσμου τήν πλάνην, άνθρωπε, καί τήν απάτην βλέπε 
δναρ δ βίος αληθώς, φάσμα σκιά καί κόνις . . .

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΑ

Μέλος Κονκουξέλη

τ Ηχος a

1. Μή προς τό πλήθος των πολλών σφαλμάτων μου, Χριστέ 
άντιμετρήσης μοι πολλάς έν κρίσει τάς κολάσεις' 
ρημάτιον γάρ άθετητής σών γεγονώς τών θείων
γης άπαντας νενίκηκα βροτούς έν άμαρτίαις.
αεί μοι καί Ικδέχεται τοίνυν πικρός ό σκώληξ
ρείθρα θαλάττης φλογέράς έμπεριμένουσί με'
ΐσταται προσδεχόμενος τόπος πικρός με σκότους
ταρτάρου χώρος άφεγγης, βρυγμός ό τών όδόντων
ήτοιμασμένος κλήρος μοι πέφυκε τφ δύστηνη).
σύ δ’ άλλιος φΰσις συμπαθής ρΰσαί με τοίίτων πάντων
μή προς τό πλήθος τών πολλών σφαλμάτων μου, Χριστέ μου,
άντιμετρήσης μοι πολλάς έν κρίσει τάς κολάσεις. *

*
*

’’Ηχος a

2. Ο’ίμοι ψυχή τί ρφθυμείς, τί προσδοκάς άθλία ; 
έγγίζει φθάνων ό κριτής καί σπεΰσον μεταγνώναι

μου,
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μήπως αισχύνης πληρωθής ενώπιον αγγέλων 
καί τής χαράς άποκλεισθής, τής δόξης τοϋ νυμφίου, 
ναι ναι προκαταλλάγηθι, ψυχή, τφ σφ Δεσπότη.

Ε 148 
Λ 165 'Ηχος a

3. 'Υπέρ ληστήν καί Μανασσήν καί πόρνην καί τελώνην
φιλαμαρτήμων γεγονώς έπραξα, παντοκράτορ.
άλλην γάρ άλλος έπραξεν εκείνην αμαρτίαν,
εγώ δε πάσας εμαυτφ δλας έξεπραξάμην
καί φρίττω σου την απειλήν, πτοοϋμαι την οργήν σου.
άλλ’ οιδά σου τό συμπαθές καί την μακροθυμίαν,
οΐδα θερμώς ζητοϋντά σε την έμήν σωτηρίαν.
δθεν κραυγάζω πεποιθώς, σώτερ ελέησόν με.

Ε 148 
Ε 173 
Λ 166
I 185 φ. 276β

*
* *

Ήχος a

4. Θρηνώ καί κλοίίω καί πενθώ καί τύπτω μου τά στέρνα
καί βρυχηθμούς καί μυκηθμούς καί κοπετούς εκπέμπω
ψυχής εκ μέσης έπειδάν κατανοήσω, φίλοι,
την τής ζωής μου τελευτήν καί τών εναερίων
δαιμόνων τήν έπίθεσιν τής καταδυναστείας.
ούδείς μοι τότε βοηθός ου συγγενής ου φίλος
ούκ αδελφός μου γνήσιος ούτε πατήρ ου μήτηρ.
καί πού λοιπόν πορεύσομαι; προς τίνα καταφύγιο,
είμή προς σέ τήν άχραντον Παρθένον καί μητέρα;

Ε 148 
Ε 173
I 185 φ. 276

*
* *

Ήχος πλ. a

5. Τήν φοβεράν σου, βασιλεύ, δευτέραν παρουσίαν 
πίστει καί φόβφ προσδοκώ, έξίσταμαι καί τρέμω 
πώς ατενίσω τφ κριτή πώς εΐπω μου τάς πράξεις; 
τίνα μεσίτην χρήσομαι, πώς φύγω τάς κολάσεις; 
άπαγορεύων έμαυτόν προς σέ νύν καταφεύγω 
σώσόν με, σώτερ, δωρεάν δι’ οίκτον εύσπλαγχνίας.
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Λ 166
τΗχος a

6. Ρύπου μεστός ών την ψυχήν τφ πλήθει των σφαλμάτων 
και μεμνημένος τής πίκρας εκείνης καταδίκης 
τίς γένομαι; πού τράπομαι; ποί καταλύσω δ τάλας; 
σύμμαχον τίνι χρήσομαι; τίς δ’ αρωγός οικείων ; 
τίς δε φίλων ; ώ των εμοι δδύνων άποκειμένων! 
άπείρηκα παντάπασι κλύδωνι των πταισμάτων 
καί προς λιμένα, πάναγνε κόρη, θεογεννήτορ, 
των σών άφάτων οίκτιρμών συν τόλμη καταφεύγω, 
καί γάρ ούκ άλλος βοηθός δτε Θεός δικάσει.

*
❖ *

’Ηχος . . .
Λ 166

7. Έξ άδεκάστου μου κριτοΰ, τού συνειδότος λέγω, 
δικαίως γάρ εις γέενναν βληθήσομαι καί σκότος 
καί τάρταρον καί εις βρυγμόν δδόντων καί σκωλήκων.

*
* *

" Ηχος
\ 166

8. Ό ποταμός των δωρεών, αγνή, των ακένωτων 
πηγή πόμα ή βλύζουσα τών θείων χαρισμάτων 
ναμάτων κόρεσον ημάς διψώντας ενάρετων
καί μετάνοιας δχετφ, επιστροφής δακρύων 
μή δεηθώμεν έν φλογΐ τής γλώττης καιομένης 
άκροβαφοΰς έν ύδατι δροσίζοντος δακτύλου.

*
* *

τ Ηχος
Λ 166

9. Θρήνον θρηνήσεις φοβερόν, ψυχή μου παναθλία, 
βλέπουσα τον άδέκαστον κριτήν επί τού ιθρόνου 
καθήμενον καί κρίνοντα πάσαν τήν γην δικαίως 
καί κατ’ αξίαν έκαστον τών έργων άποδόντα. 
οΐμοι, ψυχή μου, ταπεινή ! πώς φύγης τάς κολάσεις
[τούς σκώληκας] καί τον πικρόν φλογμόν τον τής γεέννης; 
Λοιπόν άπόθου άπασαν κακίαν ψυχοφθόρον
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Ε 173 
Λ 166 
1 185 φ

Λ 166

Λ 166

0

και προς τον κτίστην βόησον Θεόν τον πλάσαντά σε 
και ως φιλάνθρωπος Θεός ρΰσαί με τής γεέννης.

*
* *

τ Ηχος β'

10. Εις νοϋν αν λάβω τών έμών αμαρτημάτων πλήθος 
και τής μελλούσης κρίσεως ένθυμηθώ την ώραν 
στένω, δακρΰω τή πολλή καρδίας άθυμίςι 
κλονοΰμαι, συνταράσσομαι, συνέχομαι τή λύπη
και πάλιν πράττω τά δεινά τοΰ χρόνου συνήθεια, 
άπερ φυγειν επιζητώ ταΰτα και πάλιν πράττω, 
πότε ψυχή μου, των κακών μακρόθεν άποστήσης; 
κα'ι κλαιίσης άπερ έπραξες και τύχης τής συγγνώμης;

$
* *

Τ ΙΙχυς

11. “Οταν εις νουν ενθυμηθώ πάσας τοΰ βίου πρά 
ας άμελώς ο δείλαιος έπραξα καί ρμθΰμως, 
τύραννον έχω την εμήν συνείδησιν ευθέως 
εκπλήττομαι, δεδίττομαι, στένω, πενθώ, δακρυω 
καί τάς μενοΰσας με πίκρας φαντάζομαι κολάσεις 
σκώληκα τον άκοίμητον, την φλόγα τής γεέννης

καί των όδόντων τον βρυγμόν. 
οΐμοι, ψυχή ταλαίπωρε, οΐμοι ψυχή μου κλαΰσον.

*
* *

* Ηχος

12. Δεύτερος φεΰ μοι! γέγονα άσωτος εν τφ βίφ 
έκών κατεδαπάνησα τον πλούτον τής ψυχής μου. 
ΰλη παθών έκάλυψε καρδίας μου τάς κόρας, 
τί ουν ποιήσω ό δεινός, πώς βλέψω τον Δεσπότην; 
ραδίως άπελεΰσομαι εις πΰρ. τό τής γεέννης. 
οΐμοι ψυχή ταλαίπωρε ! πώς φυγής τάς κολάσεις ; 
στέναξον, πένθησον πικρώς καί βόησον προ τέλους’ 
Χριστέ μου Λόγε καί Θεέ δέξαι με ως τήν πόρνην 
ώς μόνος πολυέλεος καί συμπαθής οίκτίρμων.

ι/Τ
Γ
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Λ 166

A 166

Ε 148 
Λ 166

* Ηχος

13. ’Όντως δακρύων οχετούς εξ οφθαλμών προχέω 
δταν πταισμάτων πέλαγος ένθυμηθώ, Παρθένε, 
και κύματα κυρτούμενα πνοή παραπτωμάτων 
θρηνώ, δακρύω, στεναγμούς εκ βάθους τής καρδίας 
βροντώδεις πλείστης μεθ’ ορμής ως εκ νεφών εκπέμπω 
μή κεραυνός εξ ουρανού φοβούμενος ραγείη
καί κατακαύση μου την ναΰν, το σώμα τούτο λέγω, 
καί κυβερνήτην τήν ψυχήν τούς οΐακας λιπόντα 
καί με καθάπαξ τφ βυθφ προΐσεται τον τάλαν.

*
* *

’Ηχος πλ. a

14. Πέλαγος πλέουσα, ψυχή, [τό] τών παραπτωμάτων 
οΐμοι βυθίζη κύμασιν, άθλία, τού βορβόρου
ως σκάφος κυλινδούμενον δεινώς έν τφ πελάγει 
καί παταποντιζόμενον τοΐς κύμασι τού βίου, 
λιμένι πρόσδραμε λοιπόν μητροπαρθένου κόρης 
καί φύγειας τον κλύδωνα φεύ ! τον απατεώνα 
καί τήν κοπήν τήν φοβεράν, κατά τό γεγραμμένον.

*
* *

’Ηχος πλ. a

Ιό. ’Άνθρωπε, θρήνησον πικρώς καί στέναξον προ τέλους 
καί ζήτησον τήν άφεσιν τών σών παραπτωμάτων 
μνημόνευε διηνεκώς τής τελευταίας ώρας 
καί πάσα πράξις πονηρά τάχιστα δραπετεύσει, 
ούκ οιδας γάρ τήν τελευτήν όποίφ όίρφ έσται 
χαίρων, έσθίων, σπαταλών, διάγων άμερίμνως 
ήξει τό τέλος, άνθρωπε, καί πού λοιπόν πορεύση ; 
προς τίνα τήν καταφυγήν ποιήσεις; φεύ τού πάθους! 
προς τήν Παρθένον τάχυνον τήν τού Θεού μητέρα 
καί ταύτην έκδυσώπησον εξ όλης σου καρδίας 
τήν δυναμένην σώσαί σε κολάσεως άπάσης.
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Λ 166

A 166

A 166

Λ 166

τ Ηχος

16. ’Άνθρωπε, τίς ή πλάνη σου και τίς ή ματαιότης; 
οΰκ έγνως, ούκ έσκόπησας τους προ σοϋ τεθνηκότας 
πώς άπαν πολυέραστον τοΰτοις ου συναπήλθεν; 
ου φίλος ουδέ συγγενής, ου πλούτος ουδέ δόξα
ου των σωμάτων ήδοναί, άλλ’ ουδέ των χρημάτων, 
τί οϋν καθεύδεις τον βαθύν τής ραθυμίας ύπνον ; 
άνάστηθι, γρηγόρησον προ τής τομής τοϋ τέλους 
ίλέωσαί σου τον κριτήν εν οικτιρμοΐς πενήτων.

*
* *

Τ Ηχος

17. Φρίττει καί τρέμει ή ψυχή τοϋ δυστυχοΰς μου σκήνους 
ενθυμούμενη κατά νοΰν τήν ώραν τοϋ θανάτου
πώς ά'σπλαγχνοι ρομφαίοντες άγγελοι είσελθόντες 
χωρίσουσι τοϋ σώματος αυτήν τοϋ παναθλίου 
καί προς κριτήν τον φοβερόν άγουσι παραστήσαι, 
δς δίκας έκποιοΰμενος τοϋ λόγου τών πρακτέων 
εις γέενναν καί τάρταρον εκπέμπει τον φρικώδη. 
τί οΰν ποιήσεις, ώ ψυχή, πώς φυγής τάς κολάσεις;
Λοιπόν εκ βάθους στέναξον καί θρήνησον προ τέλους 
καί τών κακών ών έ'πραξας άπόστηθι τελείους 
καί φείσεταί σοι ό Θεός διά τής μετάνοιας.

*
* *

18. Διά τά έ'ργα μου τά δεινά 
πάσης παρρησίας έστέρημαι,

καί κράζειν οϋ τολμώ τό ίλάσθητι. 
αλλά συ μόνος οΐδας, Κύριε, 

άφιέναι αμαρτίας 
έλέησόν με, Κύριε, ίλάσθητι μοι 

διά τά έ'ργα μου τά δεινά 
καί έλέησόν με.

*
* *

19. Κατανοών αβύσσους μου πολλών παραπτωμάτων 
καί τρικυμίας τών παθών καί σάλου τών κυμάτων
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και κλύδωνάς μου τών παθών ψυχής τής ταλαίπωρου 
εκπλήττομαι τον όλεθρόν και τον βυθόν προβλέπων 
ώς σκάφος χειμαζόμενον ενδείκνυμαι, Παρθένε, 
τή ζάλη τή των λογισμών μέλλω καταποντοΰσθαι 
κατανοών άβΰσσους σου και οίκτιρμών [τό πλήθος] 
προσφεύγω καί προσέρχομαι τφ σφ λιμένι, κόρη, 
έξάρπασόν με των παθών, ρΰσαί με τοΰ κίνδυνου 
IV εις αεί δοξάζω σε την κεχαριτωμένην.

Ε 148 
Ε 173
1 185 φ. 282 
Λ 166

’ Ηχος πλ. /a

20. Μετά κλαυθμών, μετ’ δδυρμών έκτήκω μου τον 
δτι το πριν παράδεισον λαχων εις κληρουχίαν 
έξώσθην τοΰτου καί προς γήν εν λιίπαις κατηνέχθην 
καί μετά ταΰτην τήν ποινήν ά'λλη με μένει δίκη 
φλογμός πυρός ακάματος, σκότος, άορασία, 
έξ ών με, πλάστα καί κριτά καί λυτρωτά καί σώτερ, 
άρπασον, έλευθέρωσον, λυτρωσαι, ρΰσαι, σώσον.

*

3 Ηχος βαρνς

21. ’Όντως δακρύων άξια τά πράγματα τοΰ κόσμου 
θρήνου καί πένθους καί κλαυθμοϋ καί στεναγμού και γόου 
όντως έστίν Ηράκλειτος βέλτιος Δημοκρίτου 
καί συμπας άλλος ό πενθών άλλ’ ου γελών τον βίον. 
άτμίς καί τέφρα καί καπνός τό των άνθροόπων γένος, 
άνθος ευθέως άπανθοϋν, φΰλλον αύτίκα ρέον. 
καί πώς ου πάντη προσφυές πενθεΐν Ιν τοΐς τοιουτοις : 
όντως δακρύων άξια τά πράγματα τοΰ κόσμου.

Ε 148 
Ε 173 
Λ 164 
A 166

*
Hi *

*Ηχος πλ. β'
Λ 166

22. Μή με στήσης εν ωρα, Δέσποτα, κρίσεως 
μετά τών κατακρίτοον όντα κατάκριτον 
αλλά τον μικρόν στεναγμόν μου δεξάμενος 
σώσόν με πρεσβείαις τής σής μητρός, οίκτίρμον.
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’Ιωάννης ό Κουκουζέλης, ό Μαΐστωρ, καί δ χρόνος τής ακμής αυτοί). 61 

Λ 166
23. Οιμοι, ψυχή, πώς παραστής αισχύνης πεπλησμένη 
τφ άδεκάστω καί φρικτφ βήματι τοΰ σωτήρος 
έ'ργοις καί λόγοις πταίσασα καί λογισμοΐς άτόποις. 
τίς δ ρυσόμενός σ’ εκεί μ ή μεταγνοΰσα ωδε ;
ούδείς ό προστησόμενος, άθλια, μετανοεί.

*
* *

Ε 173
Λ 166 ’ Ηχος βαρύς

24. Θρήνησον, κλαΰσον, στέναξον, βόησον έκ βαθέοιν, 
μεσίτην έπικάλεσαι την ύπέρτιμον κόρην
των αποστόλων τον χορόν τα των μαρτύρων στίφη 
των ασκητών συστήματα καί πάντων τών αγίων 
φιλάνθρωπος ό Κύριος Θεός μετανοούντων.

*
* *

Λ 166
25. Έν τή φρικτή παρουσία σου, Χριστέ, 
μή άκούσωμεν ούκ οιδα υμάς.

την γάρ ελπίδα επί σέ τφ σωτήρι είίέμεθα· 
εί καί τά σα προστάγματα ου πράττομεν 

διά την αμέλειαν ημών 
άλλα φεΐσαι τών ψυχών ημών δεόμεθα.

*
* *

Λ 166
26. Τίς μοι τον θρήνον τον έμόν παύση, θεογεννήτορ, 
τον τής έμής καρδίας ; άλλος ούδείς μοι βοηθός, 
δέξαι τον θρήνον μου, αγνή, δέξαι τά δάκρυα μου 
καί ρΰσαι πάσης απειλής καί πάσης τρικυμίας
δτι προς σέ κατέφυγον την μόνην Θεοτόκον.

*
* *

~ Ηχος . .
A 166

27. "Ωραν εκείνην την φρικτήν εις νούν εμβάλλω, σώτερ, 
όταν κριτής δ φοβερός καθήσης επί θρόνου
τάς πράξεις πάσας παριστών τών άπ’αϊώνος πάντων 
ελεγχόμενων πράξεων καί βίβλων προτεθέντων’ 
δέδοικα δ’ ενθυμούμενος τήν κόλασιν εκείνην.
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ά'παντα τοίνυν φανερά παρίστανται έκεϊσε, 
άλλα τό τέλος μέμνησο, ψυχή, τό τοϋ θανάτου 
καί σπεϋσον προς φιλάνθρωπον, έπίστρεψον ταχέως 
καί βόησον τό σώσόν με δι’ άκραν εύσπλαγχνίαν.

*
* *

Λ 166

28. Νήφε, ψυχή μου ταπεινή, καί σκόπησον τον βίον 
καί φΰλλαττε τής χάριτος την παρακαταθήκην, 
ήν εΐληφας εκ τοϋ λουτροΰ τής παλιγγενεσίας 
μήπως ό κλέπτης επιστάς τον πλοϋτόν σου κενοόση 
καί συ λιμώξης εν καιρφ τραπέζης άκηράτου. 
μέχρι γάρ τίνος ήδοναί; μέχρι δε τίνος πάτοι ;
καί χρήματα καί κτήματα καί δόξα των ανθρώπων; 
άπόστηθι των πονηρών, έπίγνωθι τό πρέπον 
καί στέναξον καί πρόσδραμε τφ συμπαθεί Δεσπότη, 
ύ γάρ τοΰ βίου σου τροχός ύψώσας ύποσπάσει 
ήξει καιρός μετά μικρόν καί γνώση μου τούς λόγους 
δτε λυθήση δυστυχώς τών επί γής φροντίδων.

*
* *

Λ 166

29. Φοβήθητι την φοβεράν ημέραν, ώ ψυχή'μου, 
καί τών κακών ών έπραξας άπόστηθι τελείως 
δάκρυσον, στέναξον πικρώς καί τάχυνον προ τέλους 
προς την Παρθένον την αγνήν καί μόνην Θεοτόκον 
καί ταϋτην δεξιώθητι δουλοπρεπώς βοώσα' 
έλέησόν με, Δέσποινα Παρθένε Θεοτόκε,
τών ορθοδόξων ή ισχύς καί τών πιπτόντων στάσις, 
σύ μοι γενοΰ βοήθεια, ελπίς άπηλπισμένων.

*
* *

Λ 166

ϊ50. Θρήνησον, κλαϋσον, ώ ψυχή, τοϋ τέλους έπελθόντος
μήπως καυθής ώς άχυρον δρεπάνη τ'ίερισθεΐσα
καί δένδρον ώσπερ άκαρπον αύχμφ τής αμαρτίας
ξηραινομένη τφ πολλφ καί καύσο^νι πταισμάτων
την φοβεράν έννόησον ώραν τής καταδίκης
καί την φωνήν τοϋ δικαστοϋ Θεοΰ τοϋ πλάσαντός σε.
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’Ιωάννης ό Κουκουζέλης, δ Μαΐστωρ, καί δ χρόνος της ακμής αΰτοΰ. 63

Ε 173 
Λ 166

Ε 148 
Λ 166

Λ 166

τ Ηχος βαρνς

31. ’Ιδού, ψυχή, προσήγγισε τό τής ζωής σου τέλος, 
ιδού το βήμα το φρυκτόν, ή κρίσις ή δικαία
σύ δέ καθεύδεις εν βαθεΐ τής αμαρτίας ΰπνιρ 
τρυφώσα, καταπίπτουσα, γελώσα, χαυνουμένη. 
πώς τοίνυν την υπερβολήν ύποστής τής αισχύνης ; 
ή πώς την άπαράκλητον άπόφασιν ένέγκης ; 
άλλ’ άναστάσα δάκρυε κα'ι μή καταρραθύμει 
καί θρήνοις άναζώωσον σαύτήν άπολωλυΐαν.

*
* *

ΤΗχος βαρύς

32. Πολλά πολλάκις πταίοντι μακροθυμείς μοι, Λόγε, 
πολλάκις άμαρτάνοντι, σώτερ, ούκ αποδίδεις'
άλλ’ ως Θεός αμαρτωλού τον θάνατον μή θέλων 
ζητείς μου την επιστροφήν 1 έν συντριμμώ καρδίας. 
μή οΰν λέων ό άγριος άρπάση την ψυχήν μου 2 
μή δντος δυνατού τίνος αυτήν εξιλεοΰσθαι. 
ήνόμησε καί Μανασσής αλλά κάκεΐνος λόγφ 
μετανοήσας έλαβε λύσιν ανομημάτων, 
ήρνήσατο καί μαθητής, αλλά δακρύσας πάλιν 
ευθύς καί την συμπάθειαν έκ των δακρύων εύρεν. 
είπε τό «μνήσθητι» ληστής ήκουσεν αντί τούτου 
σήμερον μετ’ εμού εντός τού παραδείσου έσει. 
διό κάγώ κραυγάζω σοι' σώτερ, ελέησόν με.

*
* *

33. Ψυχή, τό επιτίμιον συκής τής ξτιρανθείσης 
φοβήθητι καί ποίησον καρπούς τής μετανοίας 
μήπως έλθόιν ό βασιλεύς εν τή μελλούση κρίσει 
ώς άκαρπον έκπέμψη σε εις πύρ τό τής γεέννης. 
καί γάρ ό δίκαιος κριτής καθώς εύρη κρίνει σε 
καί φεΰ τής άποφάσεως τής φοβέρας εκείνης! 
μετά μωρών αίδέσθητι παρθένων συνταγήναι
καί ταϊς φρονίμοις σύναψον σαύτήν προ τής εξόδου * 3

1 Ζητείς γάρ μετ’ επιστροφής Κώδ.
3 Μή γάρ ώς λέων άγριος άρπάσης τήν ψυχήν μου Κώδ.
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καί ον θρηνήσεις άπρακτα κροΰουσα τον πυλώνα, 
καί γάρ ούκ έστιν ελεος, ψυχή μου, μετά μόρον.

* *
Λ 166

34. Ψυχή πολυαμάρτητε καί τετραυματισμένη 
καί παντελώς ασύνετε μηδόλως μεταγνοΰσα, 
τί παραμένεις έμπαθώς τοϋ βίου ταΐς φροντίσι 
καί ταΐς άλύσεσιν αυτού στρεβλοϋσαι καθ’έκάστην; 
άνάνηψον, ταλαίπωρε, βλέψον άξίως, βλέψον 
καί μνήσθητι τής φοβέρας δευτέρας παρουσίας 
καί τον κριτήν τον φοβερόν τον μέλλοντα σε κρΐναι 
φοβήθητι καί στέναξον καί θρήνησον καί κράξον" 
ελέησόν με, βασιλεύ Δέσποτα παντοκράτορ, 
καί τής μελλοΰσης λΰτρωσαι κολάσεως εκείνης.

64 IΓρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εΰστρατιάδου

*
* *

Λ 166
35. ”Ω πώς, Χριστέ μου, παραστιό γυμνός τφ βήματί ο 
ό δείλαιος [δ άθλιος] καί τετραχηλισμένος ; 
άλλ’ έ'φριξα τής φοβέρας μνησθείς εκείνης ώρας, 
συντρομον γέγονεν ιδού τό ταπεινόν μου πνεύμα, 
τίς γάρ μοι τότε βοηθός, τίς ό ρυσόμενός με, 
δικαιοκρίτα βασιλεύ, τής σής δικαίας δίκης;

❖
* *

Ε 148 τΗχος πλ. a
Λ 166

56/Όταν εις νοϋν τό φοβερόν κριτήριον, Χριστέ μου, 
τής σής δευτέρας δι’ εμέ καθόδου, σώτερ, λάβω 
φρίκης άπάσης έ'μπλεως γίνομαι παραχρήμα 
καί προ τής άποφάσεως άπόφασιν λαμβάνω.

*
* *

Ε 148 Ήχος πλ. δ'
Λ 166

37. Τοΐς άκαθάρτοις λογισμοΐς παρασυρθείς ό τάλας 
καί προς άτοπους ήδονάς άφρόνως άποκλίνας 
πάθεσιν οί'μοι ! γέγονα αιχμάλωτος αισχύνης 
καί κείμαι πτώμα χαλεπόν παίγνιον τών δαιμόνων, 
αλλά συ φθάσας ό πολύς εν οίκτιρμοΐς, Θεέ μου,
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καιρόν διδούς επιστροφής καί συντριβήν καρδίας.
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** *
Λ 166

38. "Οταν τον νοΰν ως δικαστήν τών έργων παραστήσω 
καί την έμήν συνείδησιν εισφέρω λογοδότην
σύννους όρώ καί κατηφής τά έργα τής αισχύνης 
ουδέ τολμά) τοΐς όφθαλμοΐς τον ουρανόν έμβλέπειν 
άλλ’ ηδονών ή κάμινος [άμέτρως] άναφθεΐσα 
έκκαίει με, καθέλκει με, τοΐς άπηγορευμένοις. 
οΐμοι ψυχή κατάκριτε, πώς παρατρέχεις μάτην ! 
πώς τής μελλούσης απειλής έκφύγης τάς εύθύνας !

*
* *

A 166

39. "Ανθρωπε, στέναξον πικρώς, κλαΰσον από καρδίας 
ϊδε τά μέλλοντα δεινά τά άναμένοντά σε
καί την φρικτήν άπόφασιν εκείνην τήν μεγάλην.
κριτής Θεός ως άνθρωπος κάθηται επί θρόνου
ούκ έστ’ έξομολόγησις εκεί ούτε δυνάστης.
πάντα γάρ φρίκης γέμοντα, επιστροφή ούκ έ'στιν.
ό συγγενής ου δΰναται ού φίλος βοηθήσαι.
τί ούν ημείς ποιήσωμεν οί πταίσαντες άμέτρως ;
προς τον Δεσπότην δράμωμεν Θεόν τών πάντων κτίστην
τάς ανομίας τε ήμών βοήσωμεν καί πράξεις
είς τέλος τής γεέννης τε πυρός τε τοϋ ασβέστου
ημάς πάντας άπάλλαξον σόν πλάσμα μη παρίδης
πρεσβείαις τής τεκούσης σε πανάγνου Θεοτόκου.
ταύτης ημείς θαρρείημεν βεβαίαν τήν ελπίδα
έπεί τήν σάρκα έλαβες εκ κόρης άπειράνδρου.

*^ $
Λ 166

40. Ψυχή μου, θρήνησον πικρώς, κλαΰσον από καρδίας 
καί στέναξον καί δάκρυσον ήγγικέ σου τό τέλος
καί τφ Κυρίφ βόησον εν κατανύξει ούτως· 
ήμάρτηκα, παμβασιλεΰ, υπέρ ληστήν καί πόρνην, 
ήνόμησα ως Μανασσής καί υπέρ τον τελώνην 
καί τρέμω τήν άπόφασιν τήν φοβεράν εκείνην, 
οΐμοι! τίς γένωμαι ; βαβαί πώς φύγω τάς κολάσεις!

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΔ'. 5
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Λοιπόν, Χριστέ φιλάνθρωπε, πρεσβείαις τής άχράντου 
και πανυμνήτου σου μητρός και κεχαριτωμένης, 
ήν άνυμνοϋσιν ουρανοί των ουρανών άπαΰστως 
ή γή και πάντα τα έν γή καί παν γένος ανθρώπων, 
έλέησόν με ό Θεός κατά τό έλεος σου.

*
* *

Λ 166

41. Δέξαι καί πάλιν, Δέσποτα, δέησιν σου ικέτου 
καί στεναγμούς καί δάκρυα εκ βάθους τής καρδίας. 
κλίνω μου γόνυ προς την γήν καί τύπτω μου τα στέρνα( 
βρέχω τοΐς δάκρυσιν αυτήν έκλιπαρών καί λέγων* 
άπηλπισμένον δέξαι με καί τεταπεινωμένον 
νενίκηκα ό ά'θλιος τούς πάλαι Νινευΐτας, 
τον Μανασσήν καί ά'σωτον πόρνην καί τον τελώνην 
καί τον ληστήν τοΐς πταίσμασιν δ τάλας, ζαιοδότα, 
άλλ’ ώς εκείνους έ'σωσας, φιλάνθρωπε [Χριστέ μου], 
ούτω κάμε συγχώρησον ως μόνος έλεήμων.

*
* *

42. Άδάμ ό φύλαξ τής Έδέμ φαγών από τοΰ ξύλου 
κρύπτεται μεν από Θεού μή φέρων την αισχύνην 
συκής δέ κάθηται γυμνός ένδεδυμένος φύλλα* 
διό καταδικάζεται μεγίστην εξορίαν 
τρυφής τοΰ χώρου τής Έδέμ απελαθείς άθλίως. 
ώ τί σοι γέγονεν, Άδάμ γένους ημών προπάτορ !

* Ηχος a

Ε 173
I 185 φ. 287 
Λ 166 
Ε 108

Μέλος Καμπάνη καί ’Ανδρονίκου 

καί Κουκονζέλη (άπδ τοΰ στίχον «’Αλλά πενϋών, 

άλλα θρήνων»)

43. Ριφείς Άδάμ εκ τής Έδέμ τρυφής τής άκηράτου 
έκάθησεν απέναντι περιπαθώς δακρύων, 
αλλά πενθών αλλά θρηνών την είσοδον ούχ εΰρεν. 
τρυφής δ’ έγό) των αρετών έκπίπτων καθ’ ημέραν.
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ευρίσκω την είσέλευσιν έν σταλαγμοΤς δακρύων, 
ώ παραδόξου χάριτος ! ώ φιλανθρώπου τρόπου !

*
* *

Λ 166

44. Πιστεύω εις την έ'νσαρκον οικονομίαν, Λόγε, 
κηρύττω σου τα -θαύματα καί σέ Θεόν δοξάζω 
τιμώ τά πάθη, την ταφήν,, την έγερσιν δοξάζω 
την ένδοξον άνάληψιν υμνώ καί μεγαλύνω 
έκδέχομαι καί την φρικτήν δευτέραν παρουσίαν, 
ιδού γάρ ήξεις, βασιλεύ, κριτής έξ ούρανόθεν 
τούς μεν άπάγων προς τό φώς, τούς δε πυρί φλογίζων 
κρίνων, ευθυνών άπαντα έκάστου τά πρακτέα. 
σώσόν με, σώτερ, σώσόν με τής σής μητρός πρεσβείαις. 
4δ. ’Ήγγικεν έφθασε, ψυχή... Ε 148 (πλ. δ').
46. Ούδείς μοι τότε βοηθός... Ε 173. (ήχος βαρύς).
47. Πάσα πνοή... (ήχος a') Ε 148.
48. Ευλογητός Κύριος εκ Σιών (ήχος a') Ε 148.

Καί τοσαΰτα μέν τά εύρεθέντα εις τούς Λαυριωτικούς κώδικας 
έργα τού μαΐστορος Κουκουζέλη, δστις δαπανηθείς ως λαμπάς έν τή 
ιερά τέχνη καί άσκητικώς εν όσιότητι τον βίον διανύσας, κατετάχθη υπό 
τών Λαυριωτών πατέρων μεταξύ τών αγίων εορταζόμενος τήν α' ’Οκτω
βρίου. Τήν ’Ακολουθίαν τούτου συνέταξε Διονύσιός τις, προσκυνητής τής 
Λαύρας έπιγραφόμενος καί άγνωστος άλλαχόθεν. Ή έν λόγω ’Ακολουθία 
στηρίζεται εις τά υπό τής «Διηγήσεως» λεγάμενα χωρίς νά συνεισφέρη 
νέον εις τον βίον τού Κουκουζέλη. Ούχ ήττον έξαίρεται δι’ αυτής τό 
μέγα αυτού μουσικόν τάλαντον καί ό έν ασκήσει διανυθείς έν τή Λαύρα 
βίος καί ελλείψει παντός άλλου έγκωμίου ας γίνη γνωστός δ στέφανος 
τού ευλαβούς τούτου προσκυνητοΰ τής Λαύρας, μέχρις ου κατορθωθή ή 
άνέγερσις λαμπροτέρου μνημείου εις τον μετά τον Δαμασκηνόν περιφα- 
νέστερον τήάλτην καί μελφδόν τής τού Χριστού εκκλησίας.
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ 

ΤΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΡΙΟΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ 

ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΑΘΩ ΑΣΚΗΣΑΝΊΌΣ

(Ψαλλόμενη τη Α' ’Οκτωβρίου)

Ποίημα Διονυσίου προσκυνητβΰ Λαύρας

Εις χ ό ν 'Εσπερινόν

Σχιχηρά

ΤΗχος δ’ 'Ως γενναϊον εν μάρτυαιν

Τό ήδΰφωνον δργανον 
την κιθάραν την εύρυθμον

λιγυράν κινΰραν τε την ήδχίπνοον 
των μουσικών το αγλάισμα 

δ κα'ι μέγαν διδάσκαλον
έπαινέσωμεν, πιστοί,

μελιφθόγγοις έν ρίσμασι 
χαίροις λέγοντες

μουσικής θείας τέμενος και οίκος 
10 αρμονίου μελφδίας,

ώ ’Ιωάννη πατήρ ημών.

*
* *

Έν τή γή τύ πολίτευμα 
έσχηκώς κατεκόσμησας

εκκλησίας άπαντα τά συστήματα 
1δ τοΐς μελιρρύτοις σου ασμασι, 

θεόφρον πατήρ ημών, 
οις άνέμελπες Θεόν
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διανοίας εύθύτητι 
καί νΰν ωκησας

20 ένθα ήχος έστίν έορταζόντων
καί τον Κύριον ύμνούντων 

εν νοεροις μελφδήμασι.

*
* *

Μουσικής την ακρότητα 
φιλοπόνως κατέλαβες

25 καί τό ταύτης χρήσιμον έθησαύρισας
έπιστημόνοις ως μέλισσα 

εις δόξαν Θεοϋ ημών 
τοϋ δι’ οΰ παν αγαθόν

τοΐς άνθρωποις δεδώρηται 
30 τό δέ άχρηστον

καταλέλοιπας όντως ως έχέφρο^ν 
έγκοσμούμενος τοΐς τρόποις 

δικαιοσύνης, μακάριε.

*
* *

Μελφδών τά συστήματα 
35 κατά χρέος άθροίσθητε

καί κοινήν πανήγυριν συγκροτήσατε 
άνευφημοΰντες εν ςίσμασι 

τούς υμών έξάρχοντας 
καί ηγήτορας σεπτούς 

40 Ίωάννην τον ένδοξον
καί Γρηγόριον

ών τά μέλη ώς μέλι καί κηρίον 
έν τφ λαρύγγι απάντων

τών μελφδούντων προσγίνεται.

”Α λ λ a

rΗχος πλ. δ'. Χαίροις Ασκητικών

45 Χαίροις τών μουσικών ό κανιον
τών άνυμνοΰντων τον Θεόν εντρύφημα 

έν ςίσμασι μελιρρύτοις 
ή θεία λύρα τον νοΰν
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των προσευχόμενων κατατέρπουσα 
50 δυάς ασματίζουσα

φδάς τάς τοΰ Πνεύματος 
ώ Κουκουζέλη

’Ιωάννη πατήρ ήμών 
και Γρηγόριε

5δ δομεστίκων δ έξαρχος
νόες οί μουσικώτατοι

οί λύχνοι οί άσβεστοι 
τής μουσικής οί τά μέλη

έναρμονίως κοσμήσαντες 
60 καί νΰν μετ’ αγγέλων

μελφδοϋντες θείαν χάριν 
ήμιν αίτήσασθε.

*
* *

Τ^σμα μελισταγές καί τερπνόν 
τή παναχράντφ ενεγκών Θεομήτορι 

65 αγγέλων μιμήσει, πάτερ,
τής εύλαβείας μισθόν

έκομίσω πάλαι χρυσοϋν νόμισμα 
έν Λαυρρ τοΰ ’Άθωνος,

’Ιωάννη πατήρ ήμών,
70 εν ή χαίρων διήνυσας 

τά επίπονα
τής άσκήσεως σκάμματα

ένθα καί τό πολύ άθλο ν 
κατάκειται σώμά σου 

75 χάριν βραβεϋον τοις πάσι
τοϊς σε τιμώσι, μακάριε, 

καί πόθφ υμνοΰσι 
τήν σεβάσμιον καί θείαν 

μνήμην σου πάντοτε.

*
* *

80 Κόσμου καταλιπών τά τερπνά
έν τή τοΰ ’Άθωνος μονή κατεσκήνωσας 

καί ταυτης ναφ τφ θείφ 
χοροστατών ευλαβώς
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τών τον Θεόν αινοΰντιον προηγούμενος 
85 σαφώς έχρημάτισας

δομεστίκων αγλάισμα 
και τής Παρθένου

μελετών τά εγκώμια 
εμελφδησας

90 επαξίως, μακάριε, 
ή καί προσδεξαμένη σου 

τον πόθον τον ένθεον 
άντιβραβεΰει χρυσή) σοι

ως εν έκστάσει, Γρηγόριε,
95 ή νΰν έκδυσώπει

δωρηθήναι τοϊς σοϊς δοΰλοις 
πταισμάτων άφεσιν.

“Ε τ ε ρ a

1Ηχος α Των ουρανίων ταγμάτων

Τοΰ θείου πνεύματος χάρις 
ή ανεξάντλητος

100 σαφώς τοϊς χείλεσί σου 
έξεχΰθη, παμμάκαρ'

διό ασμάτων ρείθρα θεοτερπών 
ώς μουσουργέτης πανάριστος 

ποταμηδόν επαφήκας 
105 την τοΰ Χρίστου

Ικκλησίαν καταρδεΰοντα.

*
* *

Τής μουσικής αρμονίας 
την καλλιέπειαν

τή τής ψυχής ένώσας 
110 εΰλαβεϊ διαθέσει

μσματα καί υμνους προσήξας Θεφ 
ώς θυμίαμα εΐίοσμον

καί ώς εΰπρόσδεκτον δώρον 
καί ώς σεπτόν

115 τών σών πόνων άκροθίνιον
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Των σών ασμάτων ή λΰρα 
ή παναρμόνιος

τοΐς μελιρδοϋσι πάσιν 
αφορμή θείων ύμνων

120 πρόκειται, παμμάκαρ, εν ή τά αυτών
προσεφαρμόζοντες άριστα 

μέλη δοξάζουσι πάντοτε 
έμμελώς

τον δοξάσαντά σε Κύριον.

1Ιδιόμελα 

ΤΗχος πλ. β'

125 Των μουσικών τήν καλλονήν
τών μελφδών τό κλέος

τήν βρΰσιν τών ασμάτων 
καί μουσικής τήν πηγήν τήν μελίρρυτον 

συνελθόντες, ώ φιλέορτοι,
130 ασματικοΐς έγκωμίοις

καταστέτ^ωμεν λέγοντες' 
χαίροις τών θεσπεσίων φδών κιθάρα λιγυρά, 

Ίο^άννη πατήρ ημών 
χαίροις τό τερπνότατου άκουσμα 

135 τής θείας εκκλησίας
καί εντρύφημα ήδιστον

χαίροις έναρμόνιος λύρα 
καί εύρυθμος θεοτερπών ασμάτων. 

άλλ5 ώ πάτερ τρισόλβιε,
140 μή ελλείπης πρεσβεΰειν υπέρ ημών προς Κύριον 

τών έκ πόθου τελουντων 
τό ιερόν σου μνημόσυνου.

*
* *

Ήχος δ'

Τό έμπιστευθέν σοι τάλαντου 
τής μουσικής καλλιεπείας πλεονάσας, θεόληπτε, 

145 πάντα σου τον βίον μελέτην 
θεοπρεπών μσμάτων πεποίηκας·

72 f Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εΰστρατιάδου
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διό τοΐς άμιμήτοις σου άριστουργήμασιν 
οί τον Θεόν αίνοΰντες καλλωπιζόμενοι 

την σεπτήν εκκλησίαν 
150 μελφδικώς καθηδύνοντες

μετ’ ευφημίας γεραίρουσι 
την σήν σεβάσμιον μνήμην

έν ή δυσάίπησον Χριστόν τον Θεόν 
τοΰ σο;>ί>ήναι τάς ψυχάς ημών.

*
* *

ΤΗχος πλ. δ'

Δαυϊτικώς την τών ασμάτο^ν σου 
πνευματικήν κινάραν

άνακρουόμενος, όσιε πάτερ, 
παραρριπτεΐσιάαι μάλλον

έν τφ οΐκφ τοΰ Θεοϋ ήρετίσω 
ή κατοικειν έν σκηνώμασι τής ματαιότητος 

καί Μωσαϊκώς τήν ουράνιον 'Ιερουσαλήμ έκδεχόμενος 
προείλου συγκακουχείσάαι 

τοΐς τφ Θεφ δουλεΰουσιν 
ή πρόσκαιρον έχειν

τών τοΰ βίου ηδονών τήν άπόλαυσιν' 
διό γνησίως δουλεΰσας τφ Θεφ 

και τά τών πόνων έπαθλα έν ουρανοΐς απολαβών, 
πρέσβευε υπέρ τών ψυχών ημών.

*
* *

Ήχος ft'

Έν τφ σκηνώματι τοΰ Κυρίου σου 
170 καί έν δρει άγίφ αυτού κατεσκήνωσας,

’Ιωάννη παμμακάριστε' 
άμέμπτως γάρ έν βίφ περιεπάτησας 

καί δικαιοσύνην έξασκήσας 
τφ κρείττονι τό χείρον καθυπέταξας'

175 διό παρρησίαν προς Θεόν κεκτημένος 
μή άποκάμης υπέρ ημών αύτφ πρεσβεύειν 

τοΰ οικτιρήσαι καί σώσαι τάς ψυχάς ημών.

155

100

165
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Εις τον ”0 ρ # ρ ο ν

Κάθισμα

’Ηχος γ'. Την ώραιότητα

Τοις μελιρρΰτοις σου 
μσμασιν, δσιε,

180 ΰπερεφαίδρυνας
πιστών τό σύστημα

εν ψαλμφδίαις και εύχαΐς 
καί θείαις δοξολογίαις. 

μέλι άποστάζει γάρ 
185 σών χειλέων έν χάριτι

θέλγον τη γλυκΰτητι 
τήν ψυχήν καί διάνοιαν

των είλικρινεΐ διαθέσει 
έγκειμένων τοις σοΐς πονήμασιν.

* *

’Άλλο: δ μ ο /. ο ν

190 Τά επουράνια
κάλλη, μακάριε, 

ένοπτριζόμενος 
έφέσει κρείττονι

δλον τον πόθον προς Θεόν 
195 είλικρινώς άνέτεινας

καί καταφλεγόμενος 
τφ αυτοϋ θείφ ερωτι 

πάσαν άπεμάρανας 
των ματαίων τήν έφεσιν 

200 καί νϋν τφ ποθουμένφ ένουμενος
μη έπιλάθη τών τιμώντων σε.

*
* *

’Άλλο

’Ηχος δ'. Ό υψωθείς έν τφ στανρφ 

Άπεριστρόφφ λογισμφ διανΰσας
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την στενωτάτην τής άσκήσεως τρίβον
εις παραδείσου πλάτος κατεσκήνωσας 

205 ύμνον τον τρισάγιον
τφ Θεφ συν άγγέλοις 

μέλπων, χαριτώνυμε, 
ακόρεστη) εφέσει’ 

φ παρεστώς μνημόνευε ημών 
210 τών μεμνημένων σε πόθω, μακάριε.

*
* Jjs

”Α λλο

r Ηχος α. Τον τάφον σον σωτηρ

Ηδύφωνος αυλός 
μεγαλόφωνος σάλπιγξ 

κιθάρα μελουργός 
λιγυρά θεία λύρα 

215 κινΰρα παναρμόνιος
μουσικώτατον δ'ργανον 

εμπνεόμενον
του Παρακλήτου ταΐς αυραις 

άναδέδειξαι,
220 ώ ’Ιωάννη, καί θέλγεις 

ημών τα νοήματα.

'Ο Κανών

ου ή άκροστιχ'ις

«Ύμνοις τιμάσϋω ευλαβής Κονκονζέλης»

Ποίημα Διονυσίου προσκυνητοϋ Λαύρας

Τ Ηχος πλ. δ'. Άσωμεν τφ Κυρίφ

Ώδη α'

"Υμνον τώ φωτοδότη, 
πάτερ, εν τή μνήμη σου προσάγοντες 

φωτισμόν εξαιτοϋμεν
225 δωρηθήναι ήμΐν ταις πρεσβείαις σου.
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Μόνον έπιποθήσας 
τά μηδόλως, πάτερ, διαρρέοντα 

κατεφρόνησας κόσμοι) 
των ήδέων τελεία.) φρονήματι.

*
* *

230 Νόμοις τοίς τοΰ Δεσπότου,
πάτερ, πειθαρχών τον έν τοΐς μέλεσι 

στρατευόμενον νόμον 
ώς εχέφρων τελείως ένίκησας.

*
* *

"Ολην μου την ουσίαν
235 διά σοϋ, Παρθένε, εκαινοίίργησεν

δ ύπέρθεος Λόγος
συντριβεΐσαν κακία τοΰ δ'φεως.

* *
*

’Ωδη β'. Ουρανίας άψϊδος

Ίσχυρότατον δπλον 
τό τοΰ σταυροΰ τρόπαιον 

240 εν χερσί κατέχων άνδρείως,
πάτερ, έχώρησας

προς νοητήν συμπλοκήν 
τής νοεράς σατραπείας,

ήν περ και κατέρραξας 
245 σθένει τοΰ Πνεύματος.

*
* *

Σταθερά διανοίμ 
καί λογισμφ σα')φρονι

σάρκα άπηρνήσοι καί κόσμον 
καί κοσμοκράτορα 

250 καί άνυψώσας τον νοΰν 
προς μυστικάς θεωρίας 

σκεΰος έχρημάτισας 
τοΰ θείου Πνεύματος.

*
* *

Τό τοΰ "Αθωνος όρος
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255 καταλαβεΐν έ'σπευσας
τής άγιωσΰνης τή κλήσει 

τό σεμνυνόμενον
ένθα σπουδάζων λαθεΐν 

κενοδοξίας τον δφιν 
260 κτείνας ταπεινώσεως

τρόπαιον ήγειρας.
*

* *
'ίεράς αναβάσεις 

έν τή ψυχή θέμενος
ΰμνους έμελψδεις εις δόξαν 

265 τοΰ παντοκράτορος
έν καταντίξει ψυχής 

και τής πανάγνου Παρθένου 
ή περ δεξαμενή σου 

τον πόθον ήμειψε.

*
* *

’Ωδη γ'. Είσακηκοα Κύριε

270 Μουσικόν θειον δργανον,
πάτερ, χρηματίσας και εναρμόνιον 

πρακτικώς μέλη θεόφθογγα 
τοις πιστοΐς άφθόνως καταλέλοιπας.

*
* *

Άνυμνών τον φιλάνθρωπον 
275 έν αγαλλιάσει ψυχής έφαίδρυνας 

μελιρρΰτοις μελφδήμασιν 
έκκλησίας, πάτερ, τά συστήματα.

*
* *

Συμμαχίφ τοΰ Πνετίματος 
πάσαν αρετής ιδέαν έξήσκησας,

280 θεοφόρε χαριτώνυμε,
καί έν γή πραέων κατεσκήνωσας.

*
* *

Θεοτόκε πανΰμνητε,
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των σέ γεραιρόντων τό άγαλλίαμα 
γενοϋ σκέπη και βοήθεια 

285 των εν περιστάσει και έν θλίψεσιν.

*
* *

Ώόή δ'. Ίνα τί με απώοω

'Ως θεόφθογγος Λύρα 
λιγυροΐς έν ρίσμασι τα θεία λόγια 

μελφδών, παμμάκαρ, 
διεγείρεις προς ενθεον έρωτα 

290 τούς έν ψαλμφδίαις 
θεοφιλώς ύμνολογοϋντας

τον Θεόν και παννΰχοις έν στάσεσιν.

*
* *

Έσταυρώθης τφ κόσμφ 
καί ό κόσμος αύθις δέ σοι συνεσταύρο3ταΐ 

295 τον σταυρόν επ’ ώμων
άκλινεϊ διαθέσει άράμενος 

καί άνεπιστρόφως 
τήν τής ζωής όδευσης τρίβον

προς σκηνάς ουρανίους κατορκησας.

*
* *

300 Υλικής προσπάθειας
πάσαν ύπεξέφυγες τήν ματαιότητα 

όλοσχερεΐ πόθφ
τοΰ Χριστού τήν πτονχείαν έλόμενος 

διό βασιλεία
305 των ουρανών σε ύπεδέχθη

ώς ή έπαγγελία, μακάριε.

*
* *

Λαλιαί θεηγύρων
άνωθεν τά σύμβολα τά σά προήγγειλαν 

ό δέ σός θεράπων
310 φσματίζων συντόνως άνέμελπε
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τά σά μεγαλεία 
ον και νομίσματι χρυσέφ

έπιστάσα, Θεόνυμφε, ήμειψας,

*
* *

°Ωδή ε. ’Άβυσσος αμαρτιών 

’'τλ,σμασι μελψδικοΐς
31δ καθηδυνων τών πιστών τάς χορείας 

έν προσευχαΐς, παμμάκαρ, 
καί παννυχοις έν στάσεσιν 

επαλείψεις εΰφυώς 
ψυχής to πρόθυμον καί κουφίζεις 

320 τής αγρυπνίας το επίπονον.

*
* *

Βίον τον ασκητικόν 
αρετής περιουσίμ προκρίνας 

τών χαμαιζήλων, πάτερ, 
ηδονών κατεφρόνησας 

325 καί τον "Αθω έπιβάς
τη τοΰτου ψκησας θείμ Λαύρα

η καί τό σώμα σου κατάκειται.

*
* *

’Ήντλησας ώς εκ πηγής 
την τοΰ ΙΙνεΰματος, πανόλβιε, χαριν 

330 έν κατανύξει μέλπων
τά θεόφθεγκτα λόγια 

καί ως άγγελος αεί 
έδοξολόγεις Θεόν τών όλων 

τφ τρισαγίψ μελψδήματι.

** *

335 Σύμφωνον ως εφικτόν
ταΐς αγγέλων ίεραίς ύμνφδίαις 

τη παναχράντφ κόρη
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μελφδων μέλος ένθεον 
διαθέσει εύλαβεϊ

340 ταύτην κατεϊδες ώς εν έκστάσει
άντιβραβεύουσαν τον πόθον σου.

*
* *

Κοντάκ ι ο ν

ΤΗχος β'. Τά ανω ζητών

Τφ πόθφ Χρίστου 
τρωθείς, χαριτώνυμε, 

ύπήλθες σπουδή 
345 άσκήσεως τό στάδιον

καί σχολάζων εν ϋμνοις 
καί ασμάτοιν φδαΐς, νΰν άπείληφας 

τά έπαθλα εν ούρανοΐς 
πρεσβεύουν άπαυστοις υπέρ πάντων ημών.

Ό οΐ ν, ο ς

350 Τον τοϋ Κυρίου έλαφρότατον ζυγόν
άναλαβοόν, χαριτώνυμε ’Ιωάννη,

είς οΰδέν ελογίσω τά τοΰ κόσμου τερπνά 
ύποκύψας δέ μάλα προθύμους 

τφ τής ύπακοής ζυγφ 
355 εν τή τοϋ ’Άθωνος σεβασμία Λαύρα 

καί τφ Θεφ μόνος γινωσκόμενος 
τής των αλόγων θρεμμάταιν νομής επιστήμονα 

σαυτόν οίκονομικώς προτέθηκας' 
άλλ’ ό έπαγγειλάμενος εν τφ φανερφ 

360 άντιβραβεϋειν τούς έν κρυπτφ αύτφ δουλεύοντας
κήρυκας τών κατά σέ

τά άλογα ζφα έναπέφηνε 
θάμβει συσχεθέντα

καί προς σέ άκλινώς άτενίζοντα 
365 εν τφ ψάλλειν σε μέλος έναρμόνιον. 

διό εν τάξει τοιν αίνούντων 
τον Κύριον προχειρισθείς 

καί θεαρέστως βιώσας
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προς ουρανόν με^αβέβηκας 
370 πρεσβεΰων άπαΰστοις υπέρ πάντων ημών.

*
* *

'Ωδη στ'. Παΐδες 'Εβραίων έν κάμινοι

Κόσμος έδείχθης εκκλησίας
μελιρρύτοις σου πονήμασι, τρισμάκαρ, 

η καί νΰν τοϊς πιστοίς
τήν τούτων μελφδίαν 

37δ προτιθεμένη ςίσματα 
τον δοτήρα άναπέμπει.

*
* *

"Ολος μετάρσιος έγένου 
δλος έ'νθους τφ Θεψ συνηνωμένος 

μελφδών είς αεί 
380 τά θεία μεγαλεία

άναβοών, ίίεσπέσιε, 
ό Θεός ευλογητός εΐ.

*
* *

"Υλην τήν κάτω φθειρομένην 
έβδελυξω ώσπερ σκύβαλα, Φεόφρον, 

καί ύψώσας τον νοΰν 
προς ουρανόν εβόας 

ευλογητός ει Κύριε 
ό Θεός είς τούς αιώνας.

*
* *

Κοίμισον πάντα τοΰ νοός μου 
τά ινδάλματα καί πά-άη, Θεοτόκε,

IV έν γαλήνη ψυχής 
τον ύμνον σοι προσφέρω 

άναβοών τό χαίρέ σοι 
μετά τοΰ αρχαγγέλου.

’Ιωάννης ό Κουκουζέλης, ό Μαΐστωρ, καί δ χρόνος τής ακμής αυτοΰ.

385

390

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΙΔ'.
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’Ωδή ζ'. Έπταπλαβίως κάμινον

395 Όλβιωτάτοις ώδευσας 
την οδόν την άπάγουσαν 

έν τοΐς ούρανοΐς 
την τεθλιμμένην, δσιε, 

σχολάζων εν δάκρυσι 
400 και προσευχαΐς καί στάσεσιν 

άνυμνολογών
τον λυτρωτήν καί Δεσπότην 

οί παΐδες ευλογείτε 
ιερείς ανυμνείτε

λαός υπερυψοϋτε 
405 εις πάντας τούς αιώνας.

*
* *

'Ύψοποιός ταπείνωσις 
προηγήθη σοι άριστά 

τή των αρετών 
καταβληθείση κλίμακι 

410 εν ή έρειδόμενος
λαθεΐν βιώσαι έ'σπευσας 

άλλ'ό παντεπόπτης 
φανερόν σε ποιείται 

διά τής μελφδίας,
415 ή καί θρέμματα ταΰτα

διήγειρεν εις θαμβός, 
θεόφρον ’Ιωάννη.

** *

Ζην έν Χριστφ αίροόμενος 
τών παθών άπενέκρωσας 

420 τάς επαναστάσεις 
πόνοις τής άσκήσεως 

καί νϋν μεταβέβηκας 
έν άκυμάντο.η πάτερ, ζωή 

πάσι συγχορεΰων 
425 τα>ν αγίων τοΐς δήμοις

καί μέλπων άνενδότως
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ιερείς ευλογείτε
λαός ύπερυψοϋτε 

εις πάντας τούς αιώνας.

5*:
* ¥

430 Έν προσευχαις τό άγρυπνον
εν νηστείαις τό εύτονον 

καί εν πειρασμοΐς 
τό καρτερόν κτησάμενος 

γνησίως έπόθησας 
435 έν τφ ναω οίκεΐν τού Θεού 

καί τής παναχράντου 
παναμώμου Παρθένου

ής ψάλλων άνενδότως 
τά σεπτά μεγαλεία 

440 τό «χαΐρε» άνεβόας
μετά τοϋ αρχαγγέλου.

*
* *

Ευλογημένη πάναγνε, 
τής ψυχής μου τά τραύματα 

καί τής αμαρτίας 
τάς ούλάς έξάλειψον 

Θεόν ή κυήσασα 
τον επί πάντων, κόρη αγνή, 

έκ παρθενικής 
άπειρογάμου νηδύος

δν παΐδες εύλογοΰσιν 
ιερείς άνυμνοϋσι

λαοί ύπερυψοϋσιν 
εις πάντας τούς αίίΰνας.

*
* *

’Ωδή η'. Έξέοτη έπϊ τοντφ

Λιμένι προσωρμίσθης τψ γαληνή» 
455 καί άγίοις χοροΐς συνηρίθμησαι

445

450
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εν ουρανοϊς
ένθα των αγγέλων αι νοεραί 

ταξιαρχίαι μέλπουσιν 
αίνον τον τρισάγιον τω Θεφ 

460 μεθ’ ών άδιαλέίπτως
μνημόνευε, τρισμάκαρ,

ημών των πόθορ μεμνημένων σου.

*
* *

'Ημέραν εορτάσιμον άγει νιίν 
ή έν ’Άθωνι Λαύρα γεραίρουσα 

465 την ευκλεή
μνήμην, χαριτώνυμε μελψδέ, 

έν κόλποις γάρ κατέχουσα 
την σεπτήν σου κάραν ως θησαυρόν 

άδάπανον δοξάζει 
470 τον σέ έν αλήθεια

τή άγιότητι δοξάσαντα.

*
* *

Συνήφθης των αγγέλων ταις στρατιαϊς 
πολιτείαν σαφώς την ίσάγγελον 
και αγωγήν,

475 πάτερ, ιος ζηλώσας έπί τής γής 
καί νΰν φωτός τρανώτερον 

θείου έμφορουμενος έκτενώς 
μη παύση ίκετευων 

τον μόνον ζωοδότην
480 υπέρ τών πίστει ευφημουντων σε.

*
* *

Συνόμιλος όσιων, δυάς σεπτή, 
μελφδών ξυνωρίς ή θεόληπτος 

τά μουσικά
όργανα ασμάτων θεοπρεπών 

485 κιθάραι αί μελίρρυτοι
ΰμνοις εΰφημείσθωσαν ιεροϊς
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δ θειος ’Ιωάννης 
καί Γρηγόριος άμα

Άθωνίτιδος Λαύρας τδ καύχημα.

*
* *

490 Δουλείας με άπάλλαξον των παθών 
τόν σωτήρα Χριστόν ή κυήσασα 

καί σκοτασμού
τών αμαρτιών μου ώς αγαθή' 

εν σκότει γάρ κατάκειμαι 
495 τών παραπτωμάτων ελεεινώς 

καί πλήν σοΰ προστασίαν 
βεβαίαν καί ελπίδα

άλλην ου κέκτημαι, Θεόνυμφε.

Έ ξ α π ο σ τ ε ι λ ά ρ l ο ν

Έν πνενματι τφ Ιερφ

Έν ΰμνοις καί δεήσεσιν 
500 άνενδότοις σχολάζων

καί πόνοις τής άσκήσεως 
κατατρύχων τό σώμα

το χείρον καθυπέταξας 
νουνεχώς τφ κρείττονι 

505 καί έλαμψας, θεοφόρε, 
τφ χορφ τών αίνοΰντων 

τόν Θεόν διηνεκώς 
ως ήλιος σελασφόρος.

*
* *

Θ ε ο τ ο κ ί ο ν : δμοιον

Τοϋ υπέρ νουν σου τόκου 
510 τό παράδοξον θαΰμα

εκπλήττει πάσαν έννοιαν 
καί βροτών και αγγέλων.
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παρθένοςουσα τέτοκας 
καί παρθένος έμεινας

ώς προ τοΰ τόκου, Παρθένε, 
ώ φρικτοϋ μυστηρίου !

ώ λοχείας θαυμαστής ! 
ώ τοκετού παραδόξου !

t Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εΰστρατιάδου—’Ιωάννης ό Κουκουζέλης.

f Ό πρ. Λεοντοπόλεως ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ

Έν Παρισίοις, κατά Μάρτιον τοΰ 1938.
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