
ΠΗΓΑΙ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΙΠΤΗΡΑ ΥΜΝΟΥ 
ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ

Διερευνών τάς πηγάς τοϋ εσχάτως ύπ’ έμοϋ έκδοθέντος ύμνου Ρωμα
νού τοΰ Μελφδοΰ 1 καί τάς ύφισταμένας σχέσεις μεταξύ ύμνων τοϋ αύτοϋ 
ποιητοΰ, συγγενών δέ προς τό θεματικόν άντικείμενον τοϋ έκδιδομένου, διε- 
πίστωσα δ'τι ΰφίστατο καί σχέσις μεταξύ των ύμνων τούτων καί των πηγών 
τοΰ τελευταίου. Έξετάσας δ’ εν συνεχεία τάς επί μέρους λεπτομέρειας εύρον 
ωρισμένα στοιχεία χρήσιμα, νομίζω, διά τήν προώθησιν τοϋ προβλήματος 
τών πηγών τών ύμνων Ρωμανού τοϋ Μελφδοΰ.

Ταϋτα, γενικώς είπειν, είναι τά ακόλουθα:
α) Εις τούς γνωστούς ήδη Πατέρας τής Εκκλησίας1 2 3 * * *, οϊτινες έπέδρα- 

σαν εις τήν διαμόρφωσιν τής ποιήσεως τοϋ Ρωμανοΰ ή καί απλώς τοϋ έδά- 
νεισαν τά θέματα τών ύμνων του, πρέπει νά προστεθή καί ό Ευσέβιος 
’Αλεξάνδρειάς.

β) Τά αμφιβόλου γνησιότητος πατερικά κείμενα διεκδικοϋν, 3ν ούχί 
πρωτεύουσαν, τουλάχιστον ισότιμον προς τά γνήσια θέσιν, δσον άφορφ εις 
τήν χρησιμοποίησίν των ως πηγών υπό τοϋ Ρωμανοΰ. Τοϋτο οφείλεται, έκτος 
τών άλλων, καί εις τήν δημοτικότητα τών τελευταίων τούτων κειμένων, πλή- 
ρων φανταστικών καί δραματικών στοιχείων μή υπαρχόντων εις τά κανονικά 
βιβλία τής Εκκλησίας. Ό Ρωμανός εύρεν εις τά ευρέως κυκ?ωύμενα ταϋτα 
κείμενα πλουσιώτατον υλικόν τό όποιον έχρησιμοποίησεν εις τήν οικοδομήν 
τών ύμνων του.

γ) Μετ’ έκπλήξεως παρετήρησα δτι πολλά χωρία τών έν λόγφ κειμένων 
βαίνουν ρυθμοτονικώς. Τό θέμα8 ενέχει ούχί μικράν σπουδαιότητα, διότι

1 Πρβλ. Ρωμανοΰ αίνος εις τό Πάΰος καί τήν Άνάστασιν, έν Ρωμανοΰ τοΰ 
Μελφδοΰ “Υμνοι, τ. Γ', ΆΦήναι 1957, σσ. 43 κέξ.

2 Τοιοΰτοι είναι δ ’Ιωάννης Χρυσόστομος, ό Βασίλειος Σελεύκειας, ό ’Αθανά
σιος καί Κύριλλος ’Αλεξάνδρειάς, ό Κύριλλος ‘Ιεροσολύμων, ό Γρηγόριος Νύσσης, 
δ Γρηγόριος δ Θαυματουργός καί εΐ τις άλλος. Πρβλ. Νικολάου Β. Τωμα- 
δάκη, Ρωμανικά Μελετήματα, Γ' Ή πατερική γνώσις Ρωμανοΰ τοΰ Μελφδοΰ, έν 
ΕΕΒΣ 26, 1956, σσ. 34 -36.

3 ’Ήδη τό πρόβλημα άπησχόλησε πολλούς έρευνητάς (W Meyer, J. Β. Pitra,
Ρ. Maas, Ε. Nordan, S. G. Mercati, G. La Piana, A. Kirpitschnikow, N. Τω-
μαδάκην κλπ. ), έκ τών όποιων ό Giorgio La Piana μετέγραψε πεζήν ομιλίαν τοΰ
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Πηγαί τοΰ εις τόν Νιπτήρα ΰμνου Ρωμανού τού Μελφδοΰ 225

πιθανώτατα ευρισκόμενα προ συγκεκριμένων στοιχείων1 διαμορφωτικών τής 
καθόλου εκκλησιαστικής ποιήσεως.

δ) Τό τοιοΰτον ενισχύει την ήδη εξενεχϋεΐσαν γνώμην* 1 2 * δτι εις τόν 
Ρωμανόν πρωτεύουσαν εξήσκησεν έπίδρασιν ή ρητορική τών Πατέρων.

ε) 'Ως καί ή άντιπαράΰεσις τών κειμένων Ρωμανού καί Πατέρων Va 
δείξη έν συνεχείςτ, ό ποιητής διατηρεί πλήρη ελευθερίαν έναντι τών προτύπων 
του, ουδ’υπάρχει δέ φόβος να μειωνή ή ποιητική του αξία διά τής επισημάν- 
σεως τών πηγών του, ώς έκ πρώτης ό'ψεως Va ήτο δυνατόν να νομισνή.

Είδικώτερον ενταύθα Va μάς απασχόληση ό ύμνος ΚΔ' ΕΙς τόν Νι
πτήρα8 καί αί πηγαί αυτού.

01 εκδόντες τόν ύμνον Pitra4 5, Krumbacher6, Παντελάκης6 καί Cam- 
melli7 άλλα προβλήματα έξετάσαντες δεν άπησχολήνησαν μέ τάς πηγάς αυ
τού, δ δέ τελευταίος εκδότης Β. Μανδηλαράς8 υπέδειξε τόν ’Αθανάσιον

Πρόκλου είς έμμετρον (πρβλ. G. La Piana, Le rappresentazioni sacre..., σσ. 
201-275), δ δέ S. G. Mercati ομιλίας Έφραίμ τοΰ Σύρου (πρβλ. S. G. Μ e τ
ο a t i, S. Ephraem Syri Opera, I, I, Romae 1915). ΓΙερί τών ρυθμικών περιό
δων ομιλιών τών Πατέρων εκείνων οϊτινες άναμφιβόλως έπέδρασαν επί τόν Ρωμανόν 
β·ά διαλάβω αλλαχού.

1 Δέν εξετάζω ενταύθα αν οί Πατέρες, περί ών ό λόγος, ύπέστησαν έπίδρασιν 
τών συριακών ή ίεροσολυμιτικών κύκλων, ή ακόμη εκείνων τής Κωνσταντινουπόλεως. 
Άναμφισβήτητον πάντως είναι ότι οι Σύροι έχρησιμοποίησαν ενωρίς τόν τύπον 
αυτόν τών ομιλιών.

2 Πρβλ. Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Ρωμανού τού Μελφδοΰ "Υμνοι, τ. Β', 
Άΰήναι 1954, σ. XIV, τοΰ αύτοΰ, Ρωμανικά Μελετήματα, ΕΕΒΣ 26, 1956, 
σ. 4 κέξ.

8 Είναι υπερβολική ή γνώμη τοΰ εκδότου ( πρβλ. "Υμνοι, τ. Β', σ. 227, σημ. 2) 
δτι ή ορδή επιγραφή τοΰ ΰμνου είναι Εις τόν Νιπτήρα επειδή τήν παραδίδει ό κώδιξ 
Q· διότι, ώς γνωστόν, αί επί τών κωδίκων σωζόμεναι έπιγραφαί τών ύμνων είναι 
πολύ μεταγενέστεροι τοΰ Ρωμανού. ’Εκτός τούτου, είς τήν περίπτωσιν ήτις μάς απα
σχολεί, ή επιγραφή δέν άναφέρεται συγκεκριμένως εις τι γεγονός. Τέλος τό περιεχό- 
μενον τοΰ ΰμνου άφ’ ενός καί αί όμιλίαι τών Πατέρων άφ’ ετέρου, οϊτινες όμιλοΰν 
πάντοτε καί περί τής προδοσίας τοΰ ’Ιούδα, ενίοτε δέ μόνον περί αυτής, πρέπει νά 
μάς δώσουν τόν πλήρη τίτλον τοΰ ΰμνου : Ε’ις τόν Νιπτήρα και εις τήν προδοοίαν τ οί 
’Ιούδα.

4 Analecta Sacra, I, Paris 1876, σσ. 92 - 100.
5 Romanos und Kyriakos έν Sitzungsberichte der pliilosophisch - philolo- 

gischen und der historischen Classe... ( Miinchen 1902), σσ. 693 - 766.
6 Κοντάκια καί Κανόνες τής εκκλησιαστικής ποιήσεως ( έκδ. Β'), έν ΆΟήναις 

1921, σσ. 34 - 50 καί 102 - 107.
7 Romano il Melode inni, Firenze, 1930, σσ. 253-283. Ό Cammelli ακο

λουθεί γενικώς τήν έκδοσιν τοΰ Krumbacher πλήν όμως εις τινα σημεία προτιμφ 
άλλας από τάς τοΰ Krumbacher γραφάς.

8 Πρβλ. Ρωμανού τοΰ Μελφδοΰ "Υμνοι, τ. Β’, ΆΟήναι 1954, σ. 231.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΖ' 15
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226 ‘Αθανασίου Δ, Κομίνη

’Αλεξάνδρειάς1 καί τον ιερόν Χρυσόστομον1 2 ως μερικώς έπιδράσαντας. Τών 
Πάτερων τούτων θά προσθέσωμεν ολίγα παράλληλα χωρία ε’ισέτι εις τα υπό 
τοϋ εκδότου σημειωθέντα καί κυρίως πλείστα όίλλα τού Ευσεβίου ’Αλεξάν
δρειάς3, τοϋ οποίου αί δμιλίαι, ως καί αλλαχού υπέδειξα4, έχρησίμευσαν ως 
πηγαί καί άλλων ύμνων τοϋ Ρωμανού.

Τινά τών θεμάτων τα όποια ό Ρωμανός μνημονεύει ελλείπουν από τα 
έν λόγφ πατερικά κείμενα. Τό θέμα τοΰ Νιπτήρος π.χ. δεν αναπτύσσεται 
επαρκώς υπό τών Πατέρων, ένδιατριβόντων περισσότερον εις τό γεγονός της 
προδοσίας. ’Ελλείπουν επίσης αί δριμεΐαι φράσεις καί τολμηραί παρομοιώ
σεις τοΰ δ' οίκου, ένθα ό ’Ιούδας παρομοιάζεται προς κτήνος ϋ·αλπόμενον \ 
καί βαλεΐν κατεπειγόμενον \ τον αντφ επικαϋήμενον (στ. 66- 68), προς 
μονών άνημερώτατον (στ. 71) κλπ. ’Ελλείπει ακόμη ή έκπληξις τών ουρα
νίων δυνάμεων (οίκος ζ') καί τινες άλλ,αι εικόνες.

Τό γραφικόν χωρίον τί ϋέλετέ μοι δούναι και εγώ ϋμΐν παραδώσω 
αυτόν ; ( Ματθ. κς-', 15 ) οί μέν Πατέρες τό επαναλαμβάνουν πολλάκις έν 
αρχή τών περιόδων ό δε Ρωμανός δίς, αλλά κατά τρόπον ρητορικόν ( πρβλ. 
στ. 229, 245).

’Εκτός τής συμπτώσεως πολλών θεμάτων καί φράσεων τοΰ ύμνου καί 
τών πατερικών κειμένων, εκείνο τό οποίον τον καθιστά συγγενέστερον προς 
τά τελευταία ταΰτα κείμενα είναι ή ρητορική κατασκευή του. ’Ερωτήσεις 
αλλεπάλληλοι, άποστροφαί, επαναλήψεις εντυπωσιακοί, εξεζητημένη αναλογία 
ή ομοιοκαταληξία τών λέξεων εις την αρχήν, τό μέσον ή τό τέλος τοΰ στίχου 
χαρακτηρίζουν τον έξεταζόμενον ύμνον. Κατά τά λοιπά ό Ρωμανός σφζει την 
ποιητικήν του προσωπικότητα καί χειρίζεται τό υλικόν του μέ πολλήν ελευ
θερίαν' ματαίως δέ ήθελε ζητηθή εις τούς ύμνους του δουλική εκ τών πηγών 
έξάρτησις.

Παραθέτοντες κατωτέρω τά κείμενα άκολουθοΰμεν τήν υπό Β. Μανδη- 
λαρά έ'κδοσιν τοΰ ύμνου καί άρίθμησιν τών στίχων 5.

1 Πρβλ. ’Αθανασίου ’Αλεξάνδρειάς, Λόγος τις τήν αγίαν Πέμπτην καί 
εις τήν προδοσίαν τοϋ ’Ιούδα, Migne, PG 28, 1048 - 1053 (Spuria).

2 Πρβλ. Ίωάννου Χρυσοστόμου, Εις τήν προδοσίαν τοϋ ’Ιούδα, Migne, 
PG 49, 373-392. Τοϋ αΰτοΰ, Εις τήν προδοσίαν τοΰ Ιούδα, Migne, PG 50, 
715- 720. Τοΰ αύτοΰ, Εις προδοσίαν τοΰ 'Ιούδα κα'ι εις τό Πάϋος τοϋ Κυρίου ημών 

Ίησον Χρισχοϋ, τή αγία Πέμπτη, Migne, PG 61, 687 - 690 (Spuria).
3 Πρβλ. Ευσεβίου ’Αλεξάνδρειάς, Λόγος εις τήν προδοσίαν τοΰ ’Ιούδα, 

Migne, PG 86, 525- 536.
4 Πρβλ. Ρωμανού τοΰ Μελφδοΰ "Υμνοι, τ. Γ', Άθήναι 1957, σ. 53.
5 Πρβλ. Ρωμανοΰ τοϋ Μελφδοΰ "Υμνοι, τ. Β', Άθηναι 1954, σσ. 221 -251.
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Πηγαί του εις τον Νιπτήρα ΰμνου Ρωμανού του Μελφδοΰ 227

( Οίκος α', στ. 16 - 28 )

Τις άκούσας ουκ ένάρκησεν ; 
ή τις θεωρήσας ουκ έτρόμααε 

τον Ίησοϋν δόλω φιλούμενον, 
τον Χριστόν φθόνφ πωλούμενον, 
τον Θεόν γνώμη κρατούμενον ; 
Ποια γη ήνεγκε τό τόλμημα, 
ποια δε θάλασσα ύπέφερεν 

όρώσα τό ανοσιούργημα ;
ΤΙώς ουρανός ϋπέστη, 
πώς δε αιθήρ συνέστη, 

πώς και ό κόσμος έστη, 
συ μφωνου μενού, πώλου μενού τότε, 

προδιδομένου του κριτοϋ ;

( Οϊκος β', στ. 32 - 44)
"Οτε τον δόλον έμελέτησεν, 

τότε και τον φόνον κατεσκεύασεν 
δ φιληθείς και άθετήσας σε, 
ο κληθείς και καταλ.είψας σε,
6 στεφθεις και ένυβρίσας σε.
Τότε σύ, εϋσπλαγχνε, μακρόθυμε, 
δεϊξαι τφ φονευτή βουλόμενος 
την άφατον φιλανθρωπίαν σου, 
επλησας τον νιπτήρα, 
εκλινας τον αυχένα, 

γέγονας δούλος δούλ.ων 
και έπεδίδου σοι *Ιούδας πόδας, 
Ι'ν* άποπλύνης, Λυτρωτά.

( Οίκος γ', στ. 53 - 60 ) 

'Ύψωσας τον πτωχόν χαρίσμασιν, 
ηϋξησας τον οίκτρόν δωρήμαοιν, 
έπλούτισας και έμακάρισας. 

Υποταγήν δαιμόνων,

(Ευσέβιος ’Αλεξάνδρειάς, 
Migne, PG 86, 528-529 )

Τί ■Ο’έλετέ μοι δούναι κάγώ νμΐν 
τιαραδώσω αυτόν; (Ματθ. κς' 15) Τις 
μή δακρύοη έπι τή υπερβολή του ρήματος ; 
Τρέμουσίν μου τα αρθρα τών μελών' εξέ- 
στη μου ή διάνοια έπι τφ ρήματι τούτω...

( editio altera ) '· Πώς ουκ έπάγη την 
γλώτταν ; πώς ουκ ένάρκησεν τά χείλη ; 
πώς ουκ έμαράνθη δλον τό δργανον τοϋ σώ
ματος αυτού; πώς ουκ εψύγη τό στόμα 
τούτο ρήμα φθεγξάμενον ;

(Χρυσόστομος, Migne, PG 49, 376 )

Τί μοι ϋ'έλετε δούναι, κάγώ ύμΐν 
τιαραδώσω αυτόν ; "Ω τής μιαράς εκείνης 
φωνής ! Και πώς εξεπήδησε τού στόματος ; 

πώς εκίνησε την γλώσσαν ; πώς ουκ ένάρ
κησεν απαν τό σώμα ; πώς ουκ έξέσιη ή 
διάνοια ;

(Ευσέβιος *Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς 
νΕνΟ·* άνωτ. )

...ούχ ύσιέρησέν σε ούδεμιάς χάριτος 
και σύ προς την προδοσίαν ώπλίσ&ης ! ( edi
tio altera).

(532 ) ...και έπι τοσούτον ουκ έχώρι- 

σέν σε τής κοινωνίας τού άρτου και τού 
ποτηριού' και οτε περιεζώσατο λέντιον, και 
ένιψεν τούς πόδας τών μαθητών, ομοίως 
και τούς σούς πόδας ουκ ένιψεν; ούδε- 
νός σε τών άλλων έστέρησεν' διατί παραδί- 
δως αυτόν ;

( editio altera ) : *0 δε Κύριος σπλαγ- 
χνιζόμένος έπι σοι είπεν’ ’Άφετε αυτόν έτι 
τό σήμερον μεθ' ημών είναι...

(533 ) *0 δούλος δεσπότην πωλεΐ* τό 
πλάσμα κατά τού πλάσαντος δόλον μελετφ' 

ό δούλος κατά τοϋ δεσπότου σφαγήν έπι- 
νοήσας προδίδωσιν...

(Χρυσόστομος, Migne, PG49, 376)

Τί &έλετέ μοι δούναι, κάγώ ύμΐν 
τιαραδώσω αυτόν : ™Ω τής άπονοίας ! 3Αντί 
τίνος, είπε μοι ; τί μικρόν ή μέγα έγκαλεΐν 

έχων, παραδίδως τον διδάσκαλον ; δτι σοι 
παρέδωκε τών δαιμόνων τήν έξουσίαν ; δτι
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228 ‘Αθανασίου Δ. Κομίνη

απαλλαγήν δε πόνων

ειχεν επί τής γλ.ώττης,

και αντί τούτων πάντων διεσχίσθη
και ον κατηνύγη δ φονεύς.

(Ψαλ. 34,15)

( Οίκος ε', στ. 82 - 86 )

τί γέγονεν ότι ήθέτησας ; 
τί Ιδών ούτως ήφρόνησας ; 

τί παθών ούτως έμίσησας ;
Ουκ αυτόν φίλον σε ώνόμασεν ; 

ουκ αυτός αδελφόν σε κέκληκε ;

(Οίκος ζ', στ. 122 - 124)

δέχεται και άποπλύνει
και ου τον Πέτρον μόνον νίπτει

άλλα καί [τον] 3 Ιούδαν μετ’ αυτόν.

( Οίκος θ', στ. 149 - 151 )

Πέτρος δε ή αρχή των φίλων σου, 
δ κανών των ακολουθούντων σοι 
δ στρατηγός τής φαμίλιας σου,

( Οίκος ι', στ. 160 - 164 )

° Υπνος μοι έλϋοι εις θάνατον, 
εάν σε έάσω τον αθάνατον 
καμφθήναί μοι τω υπό θάνατον* 
δ εχθρός έπιγελΛσει μοι 

εάν συ τούτο τελέσης μοι*

(Οίκος ιγ', στ. 212)

καί έατιν όλος διάβολος...

( Οίκος ιδ', στ. 224 - 227 και 234 - 236 )
*Άρας τους πόδας δ δόλιος, 

ηύτομόλησε προς τον διάβολων 
καί φατρίαν φθάσας φονεύτριαν, 

τον Χριστόν όόσπερ άλλόιριον 

προδιδους....................................

νοσήματα λυειν εποίησεν ; δτι λέπρας καθαί· 

ρειν ; δτι νεκρούς άνισταν ; δτι τη τνραν- 

νΐδι έπέστησε του θανάτου ; αντί τούτων των 
ευεργεσιών ταντας δίδως τάς άμοιβάς ;...

(Εύσέβιος ’Αλεξάνδρειάς, 
"Ενθ* άνοιτ., στ. 529 )

...ώ 3Ιούδα, είπέ μοι, διά τί παραδίδως 
αυτόν; μή ΰστέρησέν σε των άλλων μαθη

τών ; μή τι περισσότερον εκείνους παρέσχεν ; 
μή τής χάριτος τής εκείνων καί σε συνόμι- 
λον ουκ εποίησεν, δτι παραδίδως αυτόν ;

(Χρυσόστομος, νΕνθ’ άνωτ. 377 ) 

...τους πόδας αυτοϋ μετά τών άλλων 
ένιψεν, άλ.ών αυτώ καί τραπέζης εκοινώνη- 

σεν* ουδεν ου μικρόν ή μέγα ένέλιπεν...

(380) ° Ωσπερ γάρ τους πόδας αυτοϋ 
μετά τών άλλων ένιψε μαθητών, ου τω καί 

τής ίεράς μετέσχε τραπέζης, ΐνα μηδεμίαν 
απολογίας έχη πρόφασιν, εάν έπιμείνη τή 

πονηριά...

(’Αθανάσιος ’Αλεξάνδρειάς, 
Migne, PG 28, 1053. Spuria )

Παιδίσκη φθέγγεται καί ή κορυφή τών 
αποστόλων ταράττεται καί Πέτρος ελέγχε
ται. Κόρη λαλεΐ καί ή πέτρα χειμάζεται...

(Αθανάσιος Αλεξάνδρειάς, 
Ένθ’ άνωτ., 1052)

Μεθυων τφ πόθω κατά θανάτου θρασύ- 
νεται* ου μετρεΐ τούς λόγους τή άσθενεία 
τής φύσεως’ ουκ εννοεί τον άληθεύοντα, 

καί άντιλέγων σεμνύνεται.

(Εύσέβιος ’Αλεξάνδρειάς, 
*Ένθ* άνωτ., 533)

...καί τοΐς δαίμοσι σνγκατηριθμήθη...

(Χρυσόστομος, 61, 689 Spuria)
...προς 3 Ιουδαίους δραμών άγειν εις 

έργον τό μελετηθεν κατηπείγετο...
(690) 3Απήλθεν δ προδότης τών απο

στόλων άλλότριος, καί δ τής ζωής αρχηγός 

τοΐς 3Ιουδαίοις προσηνέχθη εις θάνατον...
( 688 ) Τί πράττεις, ’Ιούδα, τριάκοντα
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φόνος γάρ συμφωνεΐται, 
τον ατίμητου τίμημα λαλεΐται 

και ζωοδότου ή σφαγή...

(Οίκος ιε', στ. 248-252 )

Τί γάρ καλόν ούκ είχες ; 
τίνος δε ου μετείχες ; 
τίνος ποτέ απείχες ;
Μετά των κάτω και τά άνω είχες 

και τον Θεόν σου νυν πωλεΐς ;

(Οίκος ις', στ. 261 -268)

Τί ούν σοι γέγονεν, ώ άδλιε ; 
δτι νυν ώς πτωχός πεπόρευσαι 

προς τους ούδεν έχοντας δούναι σοι' 
τί γάρ καί δώσουσί σοι ; 
τί προσενέγκωσί σοι 
αντί τοϋ πωλ.ονμένου ; 
τον ουρανόν καί την γην η πάντα 

τον κόσμον αυτών άνι* αυτόν ;

( Οίκος ιζ\ στ. 272 - 274, 277 - 284 )

° Υπαγε, άφρον, άνάνηψον. 
την αύδάδειάν σου άναχαίτισον, 
την τολμηρόν γνώμην σου κώλνσον... 
ουδέ γάρ δύνασαι τιμήσασϋαι, 

ονδ5 αυτοί Ικανοί ώνήσασδαι 
τον τη χειρί πάντα συνέχοντα.

συμφωνήσας αργύρια υπέρ της τον άτιμη- 
του πράσεως μαργαρίτου ;...

( ’Αθανάσιος ’Αλεξανδρείας, 
"Ενθ* άνωτ., 1049 )

...ώς άτιμον συμφωνεί τον άτίμητον.

(Ευσέβιος ’Αλεξάνδρειάς, 
"Ενθ* άνωτ., 529 )

...μη ύστέρησέν σε των άλλων μαδητών ; 

μη τι περισσότερον εκείνοις παρέσχεν ; μη 
της χάριτος τής εκείνων καί σε σννόμιλον 
ονκ εποίησεν, δτι παραδίδως αυτόν;...

(532 ) Ονκ ήν σοι καλόν τό πραττόμε- 

νον σε δε ίσον αυτφ ήγάπα καί όμοδίαιτόν 
σε είχεν συγκάδεδρον. Τοιοντόν τι κακόν 

επεχείρησας ποιήσαι ;

(’Αθανάσιος Αλεξάνδρειάς, 
"Ενθ* άνωτ., 1052 )

...δν πωλεΐς ούκ εννοείς ;

(Ευσέβιος ’Αλεξάνδρειάς, 
"Ενθ* άνοοτ., 533 )

ΎΩ * Ιούδα, τί πεποίηκας τούτο ;

(529) Τί &έλετέ μοι δούναι, χάγώ 
ύμΐν παραδώσω αυτόν ; Τί δέλεις λαβεΐν, 
είπε μοι ; * Εκείνοι γάρ ουδεν αντάξιον
εχουσι τοϋ Δεσπότου· ενός άνϋρώπου τό 
άξιον ό κόσμος ούκ εστιν, κατά την Γρα
φήν* τοϋ Δεσπότου τοΰ ποιήσαντος τον 

κόσμον τί αντάξιον εχουσιν δοϋναι ;
( 533) Ούαί σοι, * Ιούδα, δτι φίλος 

υπάρχων τοϋ Κυρίου καί αργυρίου εραστής 
γέγονας άλογίστως, ταλαίπωρε ! Καί τούτου 

προδότης προήμελλες γενέσδαι...

(Ευσέβιος ’Αλεξάνδρειάς, 
"Ενθ’ άνωτ., 529)

...τοϋ Δεσπότου τοϋ ποιήσαντος τον κό
σμον τί αντάξιον εχουσιν δοϋναι ;

(532 editio altera) "Απελ&ε απ' εμού, 
προδότα δόλιε, πλεονέκτα, δτι ούκ εί 

άξιος...
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’Εάν δε καί πωλήσης} 
καί αυτός μή θέληση, 

τις 6 τολμών κρατήσαι ; 

τις έπ3 αυτόν την χεΐρα επιβάλει, 
ει μη συγχωρήσει ώς Θεός ;

( Οίκοι ιη' - ιθ', στ. 296 - 300, 304 - 315 ) 

ΛΩ τής παραπληξίας ! 
δούλος ήν ό *Ηλίας 

του νυν πιπρασκομένου 
καί ουδ3 ώς προφήτην 6 προδότης είχε 
τον ποιητήν των προφητών...
Ούτως δε, άφρον, έμέθυες 

αύθαδεία σου καί ούκ ενόησας 

τον υπό σου γνώμη πώλουμενον 
καν τα σύμφωνα γνωρίοη σοι, 

τις έστιν ό συμφώνου μένος ; 
νΕλαβες χρύσινα τριάκοντα’ 
ψήφισον, *Ιούδα, καί νόησον 

τις προφητών οϋτω πεπώληται.
Ό 3Ιωσήφ εκείνος

του 3Ιησοϋ ήν τύπος,
οϋ τήν τιμήν λαμβάνεις
καί δι3 αυτής καταλαμβάνεις νΑδην...

(Χρυσόστομος, νΕνθ* άνωτ. 49, 376)
..."Ιν3 ούν αύτοϋ καταοτείλη τήν άπο

νο ιαν, καί δείξη ότι εΐ μή έβούλετο, ούκ αν 
παρεδόθη, ακοναον τί ποιεί...

(Ευσέβιος ’Αλεξάνδρειάς, 
Ένθ* άνωτ., 533 )

νΩ 3Ιούδα ! Τριάκοντα αργυρίων επώλεις 
τον ουρανού καί γής Ποιητήν ; Τί ποιείς, 

3Ιούδα ; πώς αυτόν πωλεΐς ; Εϊτα πωλεΐς 
καν γνώθι, πώς πωλεΐς. Ει εσχες δοϋλον 
τεχνίτην, πώς ούν αυτόν επώλεις ; Ούκ επώ- 

λεις διά τήν τέχνην αύτοϋ πλεΐον τριάκοντα 
χρυσίων ; Καί τον ποιήσαντα τήν ιδίαν τέ
χνην δλον τον κόσμον εν εξ ήμέραις, τριά
κοντα αργυρίων πωλεΐς, ταλαίπωρε!..

(Χρυσόστομος, *Ένθ* άνωτ. 61, 689)
... Καί εάν μεν έμμείνης εν αύτή, τά 

προς 3Ιουδαίους συγκεχώρηταί σοι σύμ

φωνα' εάν δε τήν εαυτού μή άνατρέψης 
ορμήν, ϊσϋι είδώς, όποιον Δεσπότην πιπρά- 
σκεις φιλάνθρωπον...

( 690) ΟΙ νεκροί επανέρχονται, καί εϊς 
αδην 3Ιούδας πορεύεται.

(’Αθανάσιος ’Αλεξάνδρειάς, 
*Ένθ* άνο)τ., 1049)

...ώς άτιμον συμφωνεί τον άτίμητον... 
Ζυγοστάτησον τάς αυτοσχεδίους εν έρήμφ 

τραπέζας. Διατίμησον· τον επί τών κυμάτων 
περίπατον... τάς τών δαιμονιώντων θερα
πείας επίσκεψαι...

( 1052) Μεθύων τφ πόθφ κατά θανά
του θρασύνεταί’ ού μετρεΐ τούς λόγους τή 

άσθενείρ τής φύσεως’ ούκ εννοεί τον άλη- 
θεύοντα, καί άντιλέγων σεμνύνεται...

(Ευσέβιος ’Αλεξάνδρειάς,

( Οίκος χ·, στ. 321 -323 , 327 , 330 - 331 ) ’Ενθ’ άνοη· > 533)
...................................................... ...Δι3 έκεΐνα τά αργύρια μυρίων μυριά-

ποταπόν ό μαθητής ώλίσθησε δων καί χιλίων χιλιάδων στρατιών αγγέλων
καί ποταποϋ ύψους άπέτυχε ! γέγονας εχθρός' καί ενός μόνου, τού διαβό-
ποταπόν πτώμα κατέπεσε... λου, φίλος γέγονας. Δι3 έκεΐνα τά αργύρια

αύτόν (=διάβθλον) καί 3Ιούδας εζήλωσε... τά τριάκοντα τού άγιου χορού τών άποστό-
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καί εν βαράθρω κατηνέχθη °Αδου 
τδ κέρδος έκεΐ πληρωθείς.

( Οίκος κα', στ. 336 - 348 )
1Ηλθεν ονν τρέχων ό άνομος 
και φιλεΐ εν δόλω τον φιλάνθροιπον, 
και αναιρεί κατά διάνοιαν 
τον βονλήσει πάθος έλόμενον 

και ζωήν ποιοι δωρούμενον.

Πρόβατον τον Χρίστου έτύγχανε, 
λύκος δε τφ ποιμένι γέγονεν 
ώς άγριος θήρ έπερχόμενος.
Φίλημα σον προσφέρεις, 
φίλημα ποιον, άφρον ; 

φίλημα προδοσίας'
και ούκ αισχύνει τον εχθρόν ζηλώσας, 
αύτοϋ μανθάνων τάς βονλάς...

λων έχωρίσθης' και τοΐς δαίμοσι συγκατη- 

ριθμήθης' και του θρόνου του Δεσποτικοϋ 
άπέστης, και τφ Ταρτάρω παρέστης.

(Ευσέβιος Αλεξάνδρειάς, 
"Ενθ* άνωτ., 532)

( editio altera ) ... άλλα συ εκ της προαι- 
ρέαεως τούτο εσκέψω, έπι της τραπέζης 
υπήρχες, καί ή χειρ σον τον άρτον εκοινώ- 

νει, καί ή ψυχή σον τή τιμή αύτοϋ συνε- 

φώνει...

(Χρυσόστομος, Ένθ’ άνωτ. 50, 
717-718)

...‘Ως άγνοών ερωτψ περί ών ή μελέτη, 

καί λανθάνειν ένόμιζεν τον άκοίμητον οφθαλ
μόν. Έπι τής ψυχής τον δόλον εβάσταζεν, 
καί διά τής γλώττης τον τής άγνοιας λό
γον προέφερεν' τή διανοίφ την προδοσίαν 
κατειργάσατο, καί τφ στόματι, ώς ένόμισε, 

την αμαρτίαν έκρυπτεν... λύκος ών τή γνώ
μη, άπεκρίνατο τή των προβάτων φωνή...

(Χρυσόστομος, ”Ενθ’ άνωτ. 61, 687 ) 

Το δε πάντων δεινότερον, άφνω εχθρός 
καί επίβουλος 6 προ μικρόν μαθητής καί 
υπήκοος, άθρόως θηρίον, το πρόβατον, άπο- 
στάτης φωτός ό άπόστολος, πράτης Δεσπό

του ό δούλος άσύμφωνος, των ένδεκα μα
θητών 6 δωδέκατος...

( 689 ) Προς 3Ιουδαίους δραμών άγειν 
εις εργον το μελετηθεν κατηπείγετο...

( 690) *Εμοί το φίλημα δέδωκας, προς 
τούς παρεστώτας τά σύμφωνα πλήρωσον.

(Αθανάσιος ‘Αλεξάνδρειάς, 
νΕνθ* άνωτ., 1049 )

*Η τον ’Ιούδα προαίρεσις του διαβόλου 
κλήσις...

( 1052 ) *Ω φίλημα δήγμα θανάτου γε- 
νόμενον! *Ω φίλημα άσπίδων Ιόν ερευγό- 
μενον ! ‘Ό προς άγάπην έδιδάχθης, τού τφ 
προς άπάτην εχρήσω...
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(Οίκος κβ', στ. 355-362 )
ΐνα γνως, δπερ έποίησας 
τώ δεινφ μόρω νεκρόν μένος' 

δένδρον σοι γίνεται, ώς δήμιος 
άξιος, οής βουλής το τόλμημα.

Και που σοι το χρήμα, φιλόπλουτε; 
αλλά και τούτο δώσεις 

και σεαντδν ου σώσεις 
μετανοών ακαίρως...

(Ευσέβιος Αλεξάνδρειάς, 
Έν0·* άνωτ., 532)

(editio altera) ...και ουκ οιδας ών 
έπεΰύμησας' αργυρίων κληρονόμος ου γίνη 
δια τον δόλον σου' επειδή 6 κακός ϋάνα- 
τος εκ του σχοινιού πάρεστιν, και ουδέποτε 

οίμαί σε των ετών σου συγχωρίζειν...

(Ρώμη)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ
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