
ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΠΗΡΟΣ Ή ΤΥΦΛΟΣ

Οί άσχοληθέντες περ'ι τον Άνδρέαν, ένα των μεγάλων εκκλησιαστικών 
ποιητών άκμάσαντα, κατά πάσαν πιθανότητα, κατά τον Η' αιώνα, όχι μόνον 
οΰδέν θετικόν περί αυτοΰ ειπον, άλλ’ ουδέ τό έπίθετον αυτοΰ όρθώς ήμΐν 
παρέδωκαν, έκ τών σφαλμάτων τών άντιγραφέων παραπλανηθέντες. Ούτως 
ό Cliriste και Παρανίκας1 άποκαλοΰσιν αυτόν Πυρόν ή Πυρρόν ή Πυρσόν, 
ό Γ. Παπαδόπουλος3 ωσαύτως Πυρρόν, ό Pitra Πυρόν, καί διακρίνει αυτόν 
τοϋ Άνδρέου Τυφλοΰ3, καί άλλοι άλλως. Καί είναι μέν αληθές ότι πάσαι 
αυται αί παραλλαγαί φέρονται είς τούς Κώδικας, ως φαίνεται κατωτέρω εν 
τη αναγραφή τών ποιημάτων αυτοΰ, άλλα βέβαιον είναι ότι ό ποιητής 
Άνδρέας ήτο τυφλός, ως καί προσωνυμεΐται εις πολλούς Κώδικας, καί επο
μένως ή αντίστοιχος καί Ισοδύναμος τοϋ τυφλός λέξις πηρός είναι ή δρθοτέρα 
καί ή γραμματικώτερον έπιβαλλομένη, ταΰτην δέ καί φέρουσι πολλοί Κώδικες. 
Άνδρέας όθεν ό Πηρός, ήγουν ό Τυφλός δέον καί νά λέγεται καί να γράφεται.

Οί τής Anthologia Graeca έκδόται δέν δυνανται νά εΐπωσιν οΰτε πότε 
έζησεν ούτε ποΰ4 5, δ δέ Γ. Παπαδόπουλοςs, άνευ οΰδεμιάς μαρτυρίας καί 
άποδείξεως, ορίζει την ακμήν αυτοΰ είς τον ε' αιώνα! Άλλ’ δ Άνδρέας, τον 
όποιον εγνωρίζομεν μέχρι τοΰδε ποιητήν εξ μόνον ’Ιδιομέλων καί δυο Στιχη- 
ρών6, άποδεικνΰεται διά τήςγενομένης έρεύνης ποιητής μέν Ειρμών άγνωστων 
μέχρι τοΰ νΰν εξήκοντα εξ, ’Ιδιομέλων δέ εκατόν καί ενός. Ανήκει άρα είς τήν 
εποχήν τής Είρμοποιΐας, ήτις, άρξαμένη από τοΰ η' αίώνος (από Ίωάννου

1 Anthologia Graeca σ. XLII.
Πηγαί: Chiste καί Παρανίκα, Anthologia Graeca Carminum Cristianorum, 

Lipsiae 1871. Pitra, Hymnographie de 1’ Eglise grecque (έν σ. CLIII διακρίνει τόν 
Άνδρέαν Πηρόν άπό Άνδρέαν τόν τυφλόν), Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί είς τήν 
Ιστορίαν τής παρ’ ήμΐν εκκλησιαστικής μουσικής, έν Άθήναις 1904. Petridis, Andre 
I’Aveugle, έν Diet, d’hist, et de geogr. στήλ. 1638. Krumbacher, Gesch. Byz. Litt2. 
σ. 672. Emereau, Hymnographi Byzantini, έν Echos d’ Orient έτ. 25 (1922) σ. 276. 
A. Κεραμέως, 'Ιεροσολ. Βιβλ. σ. 157.

2 Συμβολαί είς τήν Ιστορίαν τής παρ’ ήμΐν έκκλ. μουσικής σ. 139.
3 Hymnographie de l’Eglise grecque σ. CLIII.
4 Ένθ’ άνωτ.
5 Ένθ’ άνωτ. σ. 139.
6 Πρβλ. Γ. Παπαδοποΰλου, Ένθ’ άνωτ. καί Emereau, Hymnographi Byzan

tini, έν Echos d’Orient έτ. 26 (1922) σ. 267.
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τοϋ Δαμασκηνού) έξηκολοΰθει άκμάζουσα μέχρι τοΰ ια' σχεδόν αίώνος. Την 
ακμήν δθεν τοΰ Άνδρέου δέον νά δρίσωμεν περί τά τέλη τοϋ η' ή τάς άρχάς 
τοΰ θ' αΐώνος. Μεταξύ των Ειρμών αΰτοΰ (ΤΗχος πλ. α φδή θ') εΰρηται είς 
πολλήν έχων συγγένειαν προς Ειρμόν τοΰ Σαβαΐτου Στεφάνου· ό τοΰ 
Άνδρέου έχει ούτως: «Άνθρωπότητος και θεότητος σύνοδος εν σοί, Θεοτόκε, 
πέπρακται· τής μέν προσληφθείσης, τής δέ προσλαβοΰσης καί μεινάσης έκατέ- 
ρας άτρέπτου» 1 2' ό δέ τοΰ Στεφάνου ούτως: «Άνθρωπότητος σύνοδος εν τή 
γαστρί σου γέγονε, Μαρία Θεονΰμφευτε, καί γάρ ό είς τής Τριάδος προσλήψει 
σαρκός εμψυχωμένης τής έκ σοΰ άφράστως σεσωμάτωται» *.

Έκ τών δυο ποιητών ό εις έδανείσθη πάντως εκ τοΰ άλλου την αυτήν 
έκφρασιν, ή ό Στέφανος παρά τοΰ Άνδρέου ή ό Άνδρέας έκ τοΰ Στεφάνου- 
άλλα τοΰτο δεν σημαίνει δτι δέον ν’ άναζητήσωμεν τον Άνδρέαν είς άλλην 
εποχήν ό Στέφανος καί ό Άνδρέας είναι σύγχρονοι, καί δή καί συνεργάταυ 
είναι οί πρώτοι τοΰ Τριωδίου συντάκται, είναι οί πρώτοι οί δι’ φσματικών 
κατανυκτικωτάτων Τροπαρίων τον από τής Κυριακής τοΰ Τελώνου καί Φαρι
σαίου μέχρι τής Κυριακής τών Βαΐων κύκλον στεφανώσαντες καί πλουτίσαντες. 
Πάντα τά ’Ιδιόμελα τοΰ Τριωδίου, άνευ έξαιρέσεως, είναι έργα τών δυο καί 
μόνον τούτων ποιητών. Έν τώ αΰτω αΰστηρω άσκητικφ πνεΰματι. από τοΰ 
βάθους τών ασκητικών κελλίων έξαίρουσι καί έξυμνοΰσι τήν νηστείαν, ώς τό 
μόνον τής ψυχής φάρμακον, καί ιδίως ό Άνδρέας. Μόνον έκ τής ασκητικής 
σχολής τοΰ αγίου Σάβα ήδΰναντο, ν’ άκουσθώσι τοιαΰται φωναί συντριβής 
καί ταπεινώσεως καί μόνον άσκηταί έν τή νηστεία ζήσαντες καί παλαιωθέντες 
ήδΰναντο νά έχωσι πείραν τής δυνάμεως τής νηστείας ώς ζωγραφοΰσι 
θαυμασίως άμφότεροι, καί ιδίως ό Άνδρέας. Οΰδεμίαν έχω αμφιβολίαν δτι 
ό Άνδρέας ό Τυφλός ήν μοναχός, καί δή Άγιοσαβίτης. Τό έν τφ Έσπερινφ 
τής Τετάρτης προ τών Βαΐων Ίδιόμελον μάς διαβεβαιοΐ δτι ό Άνδρέας ήν 
μοναχός. Έν τοΰτψ λέγει- «πλούσιος έν πάθεσιν υπάρχων τήν απατηλήν 
τής υποκρίσεως περίκειμαι στολήν, ευφραινόμενος τοΐς κακοΐς 
τής άκρασίας καί τήν άμετρον άσπλαγχνίαν ένδείκνυμαι, παρορών μου τον 
νοΰν προ τοΰ πυλώνος βεβλημένον τής μετάνοιας λιμώττοντα παντός άγαθοΰ 
καί νοσοΰντα τήν απραξίαν». Ό τόνος καί ή φωνή τών ασμάτων τοΰ Άνδρέου 
είναι φωνή αΰστηροΰ άσκητοΰ- ή νηστεία καί ή εγκράτεια είναι τό προσφι- 
λέστερον ασμα είς τήν λύραν τοΰ τυφλοΰ ποιητοΰ καθ’ δλον τό στάδιον τής 
νηστείας. Άπό πρωίας τής Κυριακής τής Τυρινής εύτρεπίζει τον πνευματικόν 
αΰτοΰ αυλόν, ΐνα έξυμνήση τής νηστείας τήν λαμπρότητα καί δΰναμιν καί 
σπουδαιότητα καί καλών τους συνασκητάς αΰτοΰ είς τους υψηλούς πνευμα
τικούς αγώνας ψάλλει: «Τό στάδιον τών αρετών ήνέωκται- οί βουλόμενοι

1 Κώδ. Β 32 φ, 117 β> Λαύρας.
2 Ειρμός πλ. δ' ήχου έν τφ ανωτέρω Κώδ. φ. 205β.
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άθλήσαι είσέλθετε άναζωσάμενοι τον καλόν τής νηστείας αγώνα1... Έφθασε 
καιρός, ή τών πνευματικών αγώνων αρχή, ή κατά τών δαιμόνων νίκη, ή 
πάνοπλος εγκράτεια, ή τών αγγέλων ευπρέπεια, ή προς Θεόν παρρησία ...2 
Έλήλυθεν ή νηστεία ή μήτηρ τής σωφροσύνης, ή κατήγορος τής αμαρτίας...3 
Νηστεΰσωμεν νηστείαν δεκτήν ευάρεστου τώ Κυρίω- αληθής νηστεία ή τών 
κακών άλλοτρίωσις, εγκράτεια γλώσσης, θυμοΰ αποχή, επιθυμιών χωρισμός, 
καταλαλιάς, ψεύδους καί επιορκίας...4 Άρξώμεθα λαοί τής άμώμου νηστείας, 
ήτις έστίν ή τών ψυχών σωτηρία...5 Νηστείαν οΰκ αποχήν βρωμάτων μόνον 
τελέσωμεν, άλλα παντός υλικού πάθους άλλοτρίωσιν » ...6

Τά ανωτέρω, ολίγα εκ τών πολλών τοΰ Άνδρέου, σκοπίμως παρέθεσα, 
ΐνα δειχθή δτι μόνον από στόματος άσκητοϋ ήδύναντο ν’ άκουσθώσι τά 
τοιαϋτα περί νηστείας παραγγέλματα, έν αΰστηροτάτφ τόνφ καί σταθερά 
πεποιθήσει. Πάντα δέ τοΰ Άνδρέου τά ποιήματα κατά τήν μεγάλην Τεσσα
ρακοστήν 7 άποπνέουσι τό άρωμα τής ερήμου, τήν ευωδίαν τής άσκήσεως. 
Έβδομήκοντα καί εννέα άσματα ασκητικού περιεχομένου άπετέλεσαν τον τής 
νηστείας κύκλον, γνήσια ταΰτα καί μεμαρτυρημένα έργα τοΰ Άνδρέου. Εις 
ταΰτα, προστιθεμένων καί τών 31 τοΰ Σαβαΐτου Στεφάνου, έχομεν τήν πρώτην 
τοΰ Τριωδίου μορφήν, άποτελουμένην εκ τών Κοντακίων τοΰ Ρωμανοΰ καί 
τών "Ιδιομέλων τών εν λόγφ ποιητών, Άνδρέου καί Στεφάνου. "Ωστε τό 
Τριώδιου μέχρι τής εποχής αυτών οΰδέν έτερον ασμα περιεΐχεν είμή τά 
εκτενή μόνον τοΰ Ρωμανοΰ Κοντάκια' δεύτεροι δέ μετά τον Ρωμανόν ο! δύο 
ουτοι Άγιοσαβΐται ποιηταί έπλάτυναν τον κύκλον διά τής προσθήκης τών 
εωθινών καί εσπερινών Τροπαρίων, καί συνεπλήρωσαν αυτόν, ως όράται 
σήμερον, οΐ Στουδιται αΰτάδελφοι Θεόδωρος καί Ιωσήφ προσθέσαντες Στι- 
χηρά προσόμοια, Καθίσματα, Τριώδια, Κανόνας καί εΐτι άλλο περιέχει τό 
Τριφδιον. Ό Δαμασκηνός ’Ιωάννης ούδεμίαν συμβολήν παρέσχεν εις αυτό- 
ήσχολήθη άποκλειστικώς εις καταρτισμόν τής Παρακλητικής καί μόνον από 
τής Κυριακής τών Βαΐων αναφαίνεται ή συμμετοχή αΰτοΰ είς τό βιβλίον τοΰ 
Τριφδίου.

Ό Άνδρέας ανήκει είς τήν χορείαν τών μεγάλων τής εκκλησίας ποιητών. 
Τά ποιητικά αΰτοΰ έργα φέρουσι πάντα τήν σφραγίδα τοΰ ασκητισμού, περιην- 
θισμένα διά λεκτικού σοβαρού καί μεμετρημένου, άμιλλώμενα κατά τό κάλλος

1 Κυριακή τής Τυρινής πρωΐ.
3 Αυτόθι.
3 Δευτέρα πρωί τής Α' έβδομάδος τών νηστειών.
4 Δευτέρα εσπέρας τής Α' έβδομάδος· ορισμός τής νηστείας άσκητικώτατος σύμφω

νος μέ τά παραγγέλματα τής υψηλής άσκήσεως.
5 Τρίτη πρωί τής Α' έβδομάδος τών νηστειών.
6 Τρίτη έσπέρας τής Α' έβδομάδος τών νηστειών.
' Ίδε τόν κατάλογον τούτων κατωτέρω.
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των εννοιών καί τής φράσεως προς τά κάλλιστα προϊόντα τοΰ πνεύματος τής 
ποιητικής 'Αγιοσαβιτικής σχολής. Ή συγγένεια τών έργων αύτοΰ προς τά τοΰ 
Δαμασκηνού, τοΰ Κοσμά, τοΰ Κυπριανού, τοΰ Στεφάνου καί τών λοιπών 
’Ανατολικών είναι καταφανής. Ταϋτα διακρίνονται εις τρία εϊδη: Ειρμούς, 
’Ιδιόμελα και ΙΤροσόμοια και είναι τά ακόλουθα.

ΑΕιρμοί.
Ήχος β

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8) 
9) 

10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18) 
19)

φδή α' Έπάγη ώσεί τείχος τά ύδατα έπάγη καί τά κύματα...
» β' ’Ίδετε ΐδετε ότι εγώ είμι λέγει Κύριος...
» γ' Ύψώθη έν σο'ι κέρας μου ό Θεός μου ...
» δ' Νοεροΐς ό'μμασι προορών την έ'νσαρκόν σου ...
» ε' Έκ νυκτός δρθρίζοντες άνυμνοΰμέν σε...
> ς' Τύπος τής τριημέρου ταφής σου...
» ζ' ’Εν τή φλογοφόρφ καμίνφ ώς εν δροσοπόκω ...
» η' Πατέρα κα'ι υιόν καί Πνεύμα άγιον ...
» θ' Τον πάλαι δροσίσαντα τών Εβραίων τούς παΐδας...
» ι' Υπέρ πάσαν έννοιαν λόγφ τον Λόγον τοΰ πατρός...1

β'
Ήχος β'

φδή α' Έν νεφέλη φωτεινή καί στύλφ πυρός...
» β' Κρίσιν αληθή ποιήσει Κύριος...
» γ' Στήριξον ημάς υπεράγαθε έν τή πέτρα...
» δ' Κατανοών τά έργα σου ό προφήτης...
» ε' Την εν σκότει μου ψυχήν τφ φωτισμώ...
» ς' Έκ τών ανομιών μου έδυ ή κεφαλή μου...
» ζ'Ώς κακοΰργον κήρυγμα καί άσεβείας ...
» η' Τρεις παΐδες έν Βαβυλώνι μη πειθόμενοι...
» θ' Σέ την άειπάρθενον καί αειθαλή άρουραν ...2

Υ'
Ήχος β.

20) φδή α' Τ^.σμα καινόν ύμνον ασωμεν Χριστφ...
21) » β'’Ίδετε ΐδετε ότι έγώ είμι Θεός...

1 Κώδ. 220 Coislin φ. 44“ Έθν. Βιβλ. Παρισίων Β 32 φ. 60Ρ> Λαύρας. ΟΙ Ειρμοί 
οδχοι τοΰ Άνδρέου έδημοσιεύθησαν είς χό ΰπ’ έμοϋ έκδοθέν Είρμολόγιον έν Παρι- 
σίοις 1932.

2 Κώδ. Β 32 φ. 59 β· Λαύρας.
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22) φδή γ' Ό τφ λόγφ σου, Κύριε, ουρανούς εν συνέσει πηξάμενος
23) » δ' Τής οικονομίας σου την ακοήν είσακήκοα. .
24) » ε' Τον φωτισμόν τής γνώσεώς σου έ'λλαμψον. .
25) » ς' Έκ βάθους τής καρδίας μου, Κύριε, δέομαι...
26) > ζ' Τής Χαλδαϊκής καμίνου προστάζει τοΰ τυράννου ...
27) » η' Οί εν Βαβυλώνι παίδες προθύμως άγαλλόμενοι...
28) > θ' Έν τή θάμνφ τής βάτου προετύπου σε...1

δ'
Ήχος δ'.

29) φδή α' Σημεία και τέρατα εν Αίγύπτφ διά Μωσέως...
30) » β' "ϊδετε ϊδετε δτι εγώ είμι ό Θεός ό θανάτφ ...
31) » γ' Άσθενοϋντά με, Χριστέ 6 Θεός, προς πόλεμον...
32) » δ' Ούδέν τών γεγονότων είσακήκοα, Κύριε...
33) » ε' Ουρανούς αφομοίωσαν τή γή, Κύριε...
34) » ς''Αμαρτία άφωτίστοις έν αδου βάθεσιν ένδιαιτώμενόν με
35) » ζ' Νικήσαντες τρεις απειλήν τυράννου.. .
36) » η' Ζώντες κα'ι νΰν άγγελικώς οι πριν ύπερφυώς...
37) » θ' Θεομήτορ Δέσποινα, συν τφ υίφ σου ή κτίσις ...1 2 3

/ε
Ήχος πλ. α.

38) φδή α' Πόντφ Έρυθρφ πεζοπορήσας Τσραήλ...
39) » γ' Ή πολλή εν τέκνοις ήσθένησε συναγωγή...
40) » δ' Έφριαξάμην κα'ι έπτοήθη ή καρδία μου ...
41) * ε' Ό εξ άδυτου φωτός άδυτος ήλιος...
42) » ς' Φεύγει προβλέπων 6 Ιωνάς...
43) » ζ' Δίκαιος ει, Κύριε, καί πάσαι αί κρίσεις αληθείς...
44) » η' Τερών δογμάτων αντιποιούμενοι παίδες...
45) » θ' Άνθρωπότητος και θεότητος σύνοδος έν σοί, Θεοτόκε.

ς·'
Ήχος πλ. β'.

46) φδή α' Τφ καταδιελόντι τό άνυπόστατον ύδωρ ...
47) » β' "ϊδετε ϊδετε δτι έγώ είμι Θεός δ τον λαόν ...
48) > γ' Έν τή πέτρα με τών έντολών σου στήριξον...

1 Ένθ’ άνωχ. φ. 61 Ρ .
2 Ένθ’ άνωτ. φ. 1626.
3 Ένθ’ άνωτ. φ. 1776.
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49) ωδή δ' Έκ φοβέρας σου ακοής άκηκοότες...
50) » » Άκηκοώς την επ’ εσχάτων σου έλευσιν, Κύριε...
51) » ε' Ύπεραυγάζουσι παντός φωτός αί θεαυγεΐς...
52) » » ”Εχων ό μόνος την αθανασίαν ...
53) » ς' ’Ιωνάς ό προφήτης έν τω κήτει υπάρχων...
54) » ζ' Δόγμα ήλλοίωσαν βασιλέως ασεβούς ...
55) » η'’Άψυχον έξεφαύλισαν χρυσότευκτον άγαλμα...
56) » θ' Τό άλατόμητον δ'ρος, δ προεΐδε Δανιήλ...1

ΐ
Ήχος ηλ. δ'.

Εις τον άγιον Ευ&ύμιον.

57) φδή α' Ό παράδοξον οδόν έν θαλάσση τώ λαώ...
58) » β' ’Ίδετε δτι εγώ είμι ό Θεός υμών ...
59) » γ'Όμοίωσόν με, Χριστέ, νυκτώς τω δ'ρει τφ Σιών...
60) » δ' Την σήν ένανθρώπησιν ήν προ αιώνων προώρισας...
61) » ε' ’Αγαθέ, φωτός και ειρήνης χορηγέ...
62) » ς' Ύπερήραν την κεφαλήν μου αί άνομίαι μου...
63) » ζ' Μιμητάς των τριών σου, Κύριε, παίδων ποίησον...
64) » η' Ιερουσαλήμ ηγιασμένης εΰγενεϊς δ'ντες παϊδες...
65) » θ' Σωματώσεως θείας δργανον, Παρθένε...2

Β' ‘Ιδιόμελα, 

α) ‘Εν τω Τριφδίω.

Trj Κυριακή τον Τελώνου καί Φαρισαίον.
ΤΗχος α'

1) Μή προσευξώμεθα
φαρισαϊκώς, αδελφοί,

6 γάρ υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται...3

Tjj Κυριακή της Άπόκρεω.
ΎΗχος ηλ. β'

2) Εννοώ τήν ημέραν 
εκείνην κα'ι τήν ώραν

όταν μέλλωμεν πάντες...4

1 Κώδ. 220 Coislin φ. 1696, Παρισίων. Β 32 φ. 2226, Λαύρας.
2 Κώδ. 220 Coislin φ. 2196, Παρισίων. Β 32 φ. 280α, Λαύρας.
3 Κώδ. 1493 φ. 189, Βατοπεδίου. Γ 86 φ. 1666, Λαύρας· ό δέ 14 99 φ. 226α, 

Βατοπεδ, αναγράφει τούτο είς τόν Σαβαίτην Στέφανον.
4 Κώδ. 149 3 φ. 191“, Βατοπ. 1499 φ. 228“, Βατοπ. Γ 86 φ. 169“, Λαύρας.
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Άνδρέας ό Πηρός ή Τυφλός. 9

*Ηχος πλ. β'

3) ”Ω ποία ώρα τότε
καί ήμερα φοβερά! 

δταν καθίση ό κριτής ...1
ΤΗχος ά

4) Προκαθάρωμεν εαυτούς, αδελφοί,
τή βασιλίδι τών εορτών, 

ιδού γάρ παραγέγονε...2

Tfj αυτή Κυριακή εσπέρας. _
*Ηχος πλ. δ’

5) Λιχνευσάμενοι
την πρώτην ύπέστημεν γύμνωσιν 

ήττηθέντες τής πίκρας βρώσεως ... 3 4

Tfj Αευτέρρ πρωί
Ηχος γ'

6) Παντα τον χρόνον
ή νηστεία ωφέλιμός έστι

τοΐς αιρουμένοις καί ποιοϋσιν αυτήν...15

Tfj Δευτέρα εσπέρας.
ΎΗχος πλ. δ'

7) Διά νηστείας καθαρθήναι σπεΰσωμεν
τοϋ ρύπου τών πταισμάτων ήμών 

καί δι’ ελέους καί φιλανθρωπίας... 5

Tfj Τρίτη πρωί.
ΎΕχος γ

8) ’Ασμένως λαοί
την νηστείαν άσπασώμεθα 

έφθασε γάρ...6 
Tfj Τρίτ^ εσπέρας.

Ηχος a

9) Περιχαρώς δεξώμεθα πιστοί
το θεόπνευστον διάγγελμα τής νηστείας 

οί πρώην ώς Νινευϊται...7

1 Κώδ. 149 3 καί 149 9, Βατοπ. Γ86 φ. 1696, Λαύρας.
2 Κώδ. 1493 φ. 193», Βατοπ. 1499 φ. 231“, Βατοπ. Γ 86 φ. 171“, Λαύρας.
3 Κώδ. 1 493 φ. 193“, Βατοπ. 149 9 φ. 231“, Βατοπ. Γ 86 φ. 171“, Λαύρας.
4 Κώδ. 149 3 καί 149 9, Βατοπ. Γ 86 φ. 1716, Λαύρας.
5 Ένθ’ άνωτ.
6 “Ενθ* άνωτ.
1 Ένθ’ άνωτ.
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10 τ Πρ. Λεονχοπόλεως Σωφρονίου Εύσχραχιάδου

Τή ΤετάρτΉ πρωί.
Ήχος a

10) Βρωμάχων νησχεόουσα ψυχή μου
και παθών μή καθαρεύουσα

μάχην έπαγόλλη χή άχροφίρ... 1

Τή Τετάρτγι εσπέρας.

11)

Ήχος γ'

Άνέτειλε χό έαρ χής νησχείας 
καί χό άνθος χής μεχανοίας

άγνίσωμεν ουν εαυχούς αδελφοί..

Tfj Πέμπτή) πρωί.

12)

Ήχος γ'

’Έλαμψε χής έγκραχείας ή ευπρέπεια 
χών δαιμόνων χήν άχλύν φυγαδεΰουσα 

έπεδήμησε χής νησχείας ή σεμνόχης...3

Tfj Πέμπτή εσπέρας-

13)

Ήχος β'

Ό χοΰ Κυρίου Σχαυρός 
χοΐς άκλινώς αυχόν προσκυνοΰσι 

πόσης ηδονής χαλινός έσχι...4

Tfj Παρασκευή πρωί.
7Ηχος ηλ. β’

14) Προ χοΰ σωχηρίου σχαυροϋ 
χής άμαρχίας βασιλευουσης

χής άσεβείας έπικραχοΰσης... 5

Tfj Παρασκευή εσπέρας.
Ήχος β'

15) Καθαρίσω μεν εαυχούς αδελφοί 
από πανχός μολυσμοϋ

σαρκός και πνευμαχος...6

’ Ένθ’ άνωχ., Βαχοπ. Γ 86 φ. 172“, Λαύρας.
2 Ένθ’ άνωχ.
3 Ένθ’ άνωχ. φ. 1726, Λαύρας.
4 Ένθ’ άνωχ.
5 Ένθ’ άνωχ.
* Ένθ’ άνωχ. φ. 173“, Λαύρας.
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Άνδρέας ό Πηρός ή Τυφλός. 11

7)/ Κυριακή τής Τνρινής (είς τον 'Εσπερινόν).
ΎΗχος πλ. β'

16) Έκάθησεν Άδάμ 
απέναντι τοΰ Παραδείσου

και τήν Ιδίαν γύμνωσιν θρήνων ωδυρετο ...1
Ήχος πλ. β'

17) “Ηλιος ακτίνας έκρυψεν
ή σελήνη συν τοϊς όίστροις

είς αίμα μετετράπη ...2
Ήχος πλ. β'

18) Έξεβλήθη Άδάμ τοΰ Παραδείσου
διά τής βρώσεως

διό καί καθιζόμενος απέναντι τουτου ...3

Τή Κυριακή πρωί (εις τους Αίνους).
ΎΉχος πλ. a

19) Οϊμοι! ό Άδάμ
εν θρήνφ κέκραγεν

δτι δφις καί γυνή ...4 5
Ήχος πλ. α

20) Τό στάδιον τών αρετών ήνέωκται
οί βουλομενοι άθλήσαι εΐσέλθετε 

άναζωσάμενοι τον καλόν τής νηστείας αγώνα ...s
‘Ήχος πλ. β'

21) "Εφθασε καιρός
ή τών πνευματικών αγώνων αρχή 

ή κατά τών δαιμόνων νίκη ...6

Τή Λεύτερα τής Α' έβδομάδος (πρωί).
Ήχος πλ. α'

22) Έλήλυθεν ή νηστεία
ή μήτηρ τής σωφροσύνης

ή κατήγορος τής αμαρτίας...7

1 Ένθ’ άνωτ. φ. 174®, Λαύρας.
2 ”Evft’ άνωτ. φ. 175α, Λαύρας.
3 Ένθ’ άνωτ. φ. 174®, Λαύρας· έν δέ τφ Δ 68 Λαύρας, ποίημα Βυζαντίου.
4 Ένθ’ άνωτ.
5 Ένθ’ άνωτ.
6 Ένθ’ άνωτ.
7 Ένθ* άνωτ.
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12 f Πρ. Λεονιοπόλεως Σωφρονίου Εϋστρατιάδου

Tfj Δευτέρα εσπέρας.
Ήχος γ'

23) Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν
εύάρεστον τφ Κυρίφ 

αληθής νηστεία...1

Tfj Τρίτη πρωί
Ήχος γ

24) Άρξώμεθα λαοί 
τής άμώμου νηστείας

ήτις εστ'ιν των ψυχών σωτηρία ...2

Tfj Τρίτη εσπέρας.
Ήχος πλ. δ'

25) Νηστείαν
οίικ αποχήν βρωμάτων μόνον τελέσωμεν

άλλα παντός ύλικοϋ πάθους άλλοτρίωσιν ...3

Tfj Τετάρτη πρωί
ΤΗχος α'

26) Νηστεία
των λογισμών τά πάθη 

δεύτε δουλώσωμεν...4

Tfj Τετάρτη εσπέρας. 

27)

'Ηχος πλ. δ'

Νηστεόοντες, αδελφοί, σωματικώς 
νηστεύσωμεν και πνευματικώς

λυσωμεν πάντα σύνδεσμον αδικίας ... 5

Τη Πέμπτη πρωί
Ήχος γ

28) Κύριε
έμοί τφ άμαρτωλώ έ'θου μετάνοιαν 

εμέ τον ανάξιον ...6

' Ένθ’ άνωτ.
2 Ένθ’ άνωτ.
3 Ένθ’ άνωτ.
4 Ένθ’ άνωτ.
5 Ένθ’ άνωτ.
* Ένθ’ άνωτ.
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Άνδρέας ό Πηρός ή Τυφλός. 13

Τή Πέμπτή εσπέρας.
Ήχος δ'

29) Οί ποθοΰντες τοϋ θείου πάσχα μετασχεϊν 
ούκ άπ’ Αίγυπτου 

άλλ’ Ικ Σιών άρχομένου ...1

Τή Παρασκευή πρωΐ.
Ήχος πΧ. δ'

30) Τό της νηστείας διάγγελμα 
περιχαρώς ύποδεξώμεθα 

εί γάρ ταΰτην ό προπάτωρ διεφυλάξατο...2

Tfj Κυριακή τής ’Ορθοδοξίας (πρωΐ).
ΤΗχος πλ. β’

31) Μωσής έν καιρψ τής εγκράτειας 
νόμον έδέξατο 

και λαόν άπεσπάσατο ... 3

Τή Κυριακή εσπέρας.
ΎΗχος πΧ. δ'

32) Δεΰτε έκκαθάρωμεν εαυτούς
έν έλεημοσυναις 

καί οικτιρμοις πενήτων ...4

Τή Δευτέρα πρωί
Ήχος πλ. α'

33) Θαυμαστόν δπλον
ή προσευχή και νηστεία 

αΰτη τον Μωϋσέα | νομογράφον έδειξε...5

Τή Δευτέρα εσπέρας.
Ήχος γ'

34) Την πνευματικήν νηστείαν νηστεΰσωμεν
διαρρήξωμεν πάσαν στραγγαλιαν 

έκφευξώμεθα δε και των σκανδάλων τής αμαρτίας...6

1 Ένθ’ άνωτ.
2 Ένθ’ αν (οι.
3 Ένθ’ άνωτ. Γ 86 φ. 180ο, Λαύρας.
4 Ένθ’ άνωτ.
5 Ένθ' άνωτ.
6 Ένθ’ άνωτ.
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14 t Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εΰστρατιάδου

Tfj Τρίτη πρωί
Ήχος πΧ. a

35) "Ινα τί ραθυμούσα ψυχή μου 
tfj αμαρτία δουλεύεις; 

ΐνα τί ασθενούσα ...1

Tfj Τρίτη εσπέρας. 

36)

Ήχος γ

Ό σαρκί σταυρωθείς, Κύριε, 
καί σαυτφ συσταυρώσας 

τον παλαιόν ημών άνθρωπον ... *

Tfj Τετάρτη πρωί 

37)

Ήχος βαρνς

Ό διά σταυρού σου, Κύριε, 
λύσας θάνατον 

έπεισαχθέντα τφ κόσμω ... 3

Tfj Τετάρτη εσπέρας.
Ήχος a

38) Τήν πνευματικήν, αδελφοί, 
άναλαβόντες νηστείαν 

τή γλώττη μή λαλεΐτε δόλια ..

Tfj Πέμπτη πρωί 

39)

ΎΗχος πΧ. δ' 

Μετάνοιας ό καιρός
καί ζωής αιωνίου πρόξενος ήμΐν 

ό τής νηστείας άγων ... 5

Tfj Πέμπτη εσπέρας.
Ήχος πλ. a

40) Μή νηστεύσαντες
κατ’ εντολήν τού κτίσαντος 

από τού φυτού τής γνώσεως οί πρωτόπλαστοι.

1 Ένθ’ άνωτ.
2 νΕνθ’ άνωτ.
3 Ένθ’ άνωτ.
4 Ένθ’ άνωτ.
5 Ένθ' άνωτ.
6 "Ενθ’ άνωτ.
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Άνδρέας δ Πηρός ή Τυφλός. 15

Τή Παρασκευή πρωί. 

41)

ΎΗχος πλ. S'

Ή παθοκτόνος νηστεία παρούσα 
τούς κακωθέντας υπό τής αμαρτίας 

ιατρεύειν επαγγέλλεται...1

Τή Παρασκευή εσπέρας. 

42)

τΗχος S'

Νΰν καιρός εύπρόσδεκτος 
νΰν ήμερα σωτηρίας

έν τώ πλήθει τοΰ ελέους σου...2

Τή Γ' Κυριακή των Νηστειών (εσπέρας).
ΤΗχος πλ. S'

43) Χαλινούς άποπτύσας τούς πατρικούς 
άστάτω φρενι

τοΐς κτηνώδεσι τής αμαρτίας 
λογισμοΐς συνέζησα...3

Τή Δευτέρα πρωί. 

44)
*Ηχος S'

Τόν χαλεπόν τών πταισμάτων μου 
ρύπον ένδέδυμαι

και τής χαράς τοΰ νυμφώνος εκβέβλημαι... 4

Τή Δευτέρα εσπέρας.
Ήχο* p

45) Πάτερ αγαθέ 
πάντων ών μοι δέδωκας

εγύμνωσέ με ή αφροσύνη ...;

Τή Τρίτη πρωί
ΤΗχος βαρνς

46) "Ημαρτον ομολογώ σοι, Κύριε,
ό άσωτος εγώ 

ού τολμώ άτενίσαι...6

1 νΕνθ’ άνωτ.
2 Ένθ. άνωτ.
3 Κώδ. 1493 καί 149 9, Βατοπεδ.
4 Κώδ. 1493 καί 1499, Βατοπ. Γ 86, Λαύρας.
5 Ένθ’ άνωτ.
6 νΕνθ’ άνωτ.
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16 f Πρ. Λβοντοπόλεως Σωφρονίου Εΰστρατιάδου

Tfj Τρίτβ εσπέρας.
Ήχος β'

47) Πατέρα σε τον κτίστην επιγράφεσθαι
τολμώ, Κύριε, 

ζωον ύπαρχον γηγενές...1

Tfj Τετάρτή πρωί.
Ηχος β'

48) Έν τιμή ών υίότητος
πατρός αγαθού 

ό οίνους εγώ ού συνήκα...2

Tfj Τετάρτί) εσπέρας 

49)

Ήχος δ'

Άσώτως διασπείρας
τον πατρικόν μου πλούτον

έρημος γέγονα...3 4 

'If Πέμπτη πρωί.
Ήχος πλ. β'

50) Τής υιοθεσίας Ικπεσών 
ό άσωτος εγώ

δουλοπρεπώς χοίροις συνδιαιτώμενος ...1

Tfj Πέμπτή εσπέρας.

51)

’Ηχος πλ. β'

Ή έν τφ ξΰλω τού σταυρού
κρεμασθεΐσα ζωή τών απάντων 

Χριστέ ό Θεός...5

7)7 Παρασκευή πρωί.
ΤΗχος πλ. β'

52) Τής πατρικής δωρεάς
διασκορπίσας τον πλούτον 

άσωτία τον βίον κατηνάλωσα .. .*’

1 Ένθ’ άνωτ.
2 Ένθ’ άνωτ.
3 Ένθ’ άνωτ.
4 Ένθ’ άνωτ.
5 Ένθ* άνωτ. 
* Ένθ’ άνωτ.
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Άνδρέας ό Πηρός η Τυφλός. 17

Tfj Παρασκευή εσπέρας.
7Ηχος βαρύς

53) ’Ασώτου δίκην άπέστην
τής χάριτός σου, Κύριε,

και τον πλούτον δαπανήσας τής χρηστότητος ...1

Tfj Δ' Κυριακή των Νηστειών (εσπέρας).
ΊΗχος πλ. S'

54) Άτενίσαι τό δμμα εις ουρανόν
ου τολμώ ό τάλας εγώ 

έκ των πονηρών μου πράξεων ... 2 3

7Ηχος πλ. β'

Άρίσιην οδόν ύψώσεως, Χριστέ, 
τήν ταπείνωσιν έ'δειξας

Tfj Δευτέρα πρωί.

55)

σεαυτόν κενώσας... 

Tfj Δευτέρα εσπέρας.

56)

Ήχος πλ. δ'

Μεγαλορρήμων Φαρισαίος 
έβδελυχθη καυχησάμενος 

καί Τελώνης ταπεινόφρων ...4

Tfj Τρίτη πρωί. 

57)

3Ηχος οτλ. δ'

Τοΰ μεγαλαύχου Φαρισαίου 
την εξ οίήσεως

εννοούσα ψυχή μου κατάκρισιν ... 5

Tfj Τρίτη εσπέρας.
Ήχος γ’

58) Νικών τον Τελώνην τοΐς παραπτώμασιν 
ού ζηλώ τή μετανοία 

τοΰ δε Φαρισαίου ...6

1 Ένθ’ άνωτ.
2 Κ ώ δ. 1 4 9 3, Βατοπ.
3 Ιίώδ. 1493 καί 1499 Βατοπ. Γ. 86, Λαύρας.
4 Ένθ’ άνωτ.
4 Ένθ’ άνωτ.
6 “Ενθ. άνωτ.

Επετηριζ Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, 6τος I'. 2
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18 ■j" Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εΰστρατιάδου

Tfj Τετάρτΐ] πρωί.
ΤΗχος πΧ. δ'

59) Τής νηστείας την οδόν μεσάσαντες
την άγουσαν επί τον σταυρόν σου τον τίμιον 

την σήν ημέραν ίδεϊν ...1

Τη Τετάρτΐ] εσπέρας. 

60)

Ήχος δ'

Ή των αγαθών πρόξενος νηστεία 
την εαυτής μεσότητα νΰν έπήγαγε 

ταΐς προλαβουσαις ήμέραις εΰαρεστήσασα...2 3

ΎΗχος πΧ. α'

61) Οί εν κρυπτφ άρετάς εργαζόμενοι
πνευματικός άμοιβάς έκδεχόμενοι 

ου μέσον των πλατειών θριαμβεΰουσι ταΰτας...

Tfj ΙΙέμπτχι πρωί.
ΎΗχος βαρύς

62) Ζηλώσωμεν οί πιστοί
τοΰ Τελώνου την μετάνοιαν 

καί μη Φαρισαϊκώς εγκαυχησώμεθα...4

Tfj Πέμπτχι εσπέρας.
Ήχος πΧ. β'

63) Παρά Κυρίου
τοΰ ταπεινώσαντος εαυτόν

μέχρι τοΰ διά σταυροΰ θανάτου...5

Tfj Παρασκευή πρωί. 

64)

ΎΒχος δ'

Ό τής αλήθειας εξεταστής
και τών κρυπτών γνώστης Κύριος 

τον Φαρισαίον εν κενοδοξία νικώμενον...6

1 Ένθ’ άνωτ.
2 Ένθ’ άνωτ.
3 Ένθ’ άνωτ.
4 Ένθ’ άνωτ.
5 Ένθ’ άνωτ.
6 Ένθ’ άνωτ.
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19Άνδρέας 6 Πηρός η Τυφλός. 

Ήχος πλ. δ'

6δ) Σήμερον 6 Δεσπότης τής κτίσεως 
καί Κύριος τής δόξης 

εν σταυρώ προσπήγνυται...1

Τή Παρασκευή εσπέρας.
Ήχος βαρνς

66) Τοϊς πάθεσι δουλώσας
τής ψυχής μου το αξίωμα 

κτηνώδης εγενόμην...2

Τή Δευτέρα τής Ε' εβδομάδος πρωί-
τΗχος πλ. δ'

67) Τφ τοΐς λησταϊς περιπεσόντι
ώμοιώθην εγώ 

Δέσποτα τών απάντων ...3

Τή Δευτέρα εσπέρας.
Ήχος βαρύς

68) Ώς ό περιπεσών εις τούς ληστάς
καί τετραυματισμένος 

ουτω κάγώ περιέπεσον ...4

Τή Ε' Κυριακή τών Νηστειών πρωί.
ΎΗχος a

69) Ούκ έστιν ή βασιλεία τοΰ Θεοϋ 
βρώσις καί πόσις

άλλα δικαιοσύνη καί άσκησις...5

εσπέρας.
'Ηχος a

Θαυμαστή τοΰ σωτήρος
ή δι’ ημάς φιλάνθρωπος γνώμη 

των μελλόντων γάρ την γνώσιν ...6

1 Ένθ’ άνωτ.
2 Ένθ’ άνωτ.
3 ”Ενθ’ άνωτ.
4 Ένθ’ άνωτ.
5 Ένθ1 άνωτ.
6 Ένθ’ άνωτ.

Τή Κυριακή 

70)
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20 f Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εΰστρατιάδου

Tfj Δευτέρα πρωί.
Ί Ηγος τιλ. «'

71) Μή καταδίκασες με, Χριστέ, 
έν φλογι γεέννης

ώς τον πλούσιον διά Λάζαρον ...1

Tfj Δευτέρα εσπέρας.
ΎΗχος δ'

72) Τής ψυχοβλαβούς πλεονεξίας
έλευθέρωσον, σωτήρ, 

καί μετά Λαζάρου τοΰ πένητος ...2

Tfj Τρίτγι πρωί.
ΎΗχος ηλ. a

73) Όλισθηρώς τοΐς παραπτώμασι
καί ταϊς σειραΐς των αμαρτημάτων 

συνδεδεμένη, ώ ψυχή ... 3

Tfj Τρίτγι εσπέρας.
Ήχος α'

74) Πορφύραν αυτοκρατορίας θεότευκτον
καί βύσσον αφθαρσίας 

εστολισμένη, ψυχή μου ... 4

Tfj Τετάρτγι πρωί.
ΎΗχος a

75) Ό Ισραήλ πορφύραν καί βύσσον ένεδέδυτο
στολαΐς ίεραΐς καί βασιλείοις λάμπων 

νόμον δέ καί προφήτας πλουτών ...5

Tfj Τετάρτή εσπέρας.
ΎΗχος πλ. a

76) Πλούσιος έν πάθεσιν ύπάρχων
την άπατειλήν τής ύποκρίσεως 

περίκειμαι στολήν ..6

1 Ένθ. άνωτ.
2 "Ένθ1 άνωτ.
3 Ένθ’ άνωτ.
4 ”Ενθ’ άνωτ.
5 *Ένθ’ άνωτ.
6 Ένθ’ άνωτ.
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Άνδρέας ό Πηρός ή Τυφλός. 21

Tfj Πέμπτη πρωί. 

77)
Ήχος πλ. a 

Δεύτε προ τέλους πάντες αδελφοί 
εν καθαρά καρδία

προσέλθωμεν τώ εύσπλάγχνψ θεψ ...1

Tfj Πέμπτη εσπέρας

78)
Ήχος πλ. δ'

Τοΰ πλουσίου τής ασυμπαθούς όμοιώσεως 
καί άμεταδότου γνώμης 

ρΰσαί με, Χριστέ ό Θεός...2

Tfj Παρασκευή εσπέρας.
Ήχος πλ. δ'

79) Την "ψυχωφελή πληρώσαντες τεσσαρακοστήν 
βοή σω μεν χαΐρε’πόλις Βηθανία 

πατρίς ή .τοΰ Λαζάρου ...3

Tfj Κυριακή των Βαΐων (είς’τόν εσπερινόν).
Ήχος πλ. β'

80) Δεύτε καί ημείς σήμερον
πας ό νέος ’Ισραήλ 

ή έξ εθνών εκκλησία...4
ΎΗχος πλ. β'

81) Τήν σεπτήν άνάστασιν
τήν σήν προτυπούμενος ήμΐν 

ήγειρας θανόντα τή προστάζει σου ...5

β) Έν τοΐς Μη ν α ίο ι ς

Έν μηνϊ Σεπτεμβρίω.

Tfj Α της Ίνδίκτον (εις τούς Αίνους).
ΎΗχος δ'

82) Αί πορεΐαί σου ό Θεός
αί πορεΐαί σου μεγάλαι καί θαυμασταί. 

διό τής οικονομίας σου...6

1 Ένθ’ άνωτ.
2 Ένθ’ άνωτ.
3 Κατά τά έντυπα" ό Βατοπ. κώδ. 1493 επιγράφει τοΰτο είς Λέοντα τόν δεσπότην.
4 Κώδ. 1493 φ. 2356, Βατοπ. Γ 86 φ. 200«, Λαύρας.
5 Ένθ’ άνωτ.
6 Κώδ. 1493 φ. 11«, Βατοπ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:59 EEST - 34.211.113.242



22 f Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εΰστρατιάδου

Τη κ ΕνοταιΉ.ον μεγαλομάρτνρος (εις τούς Αίνους).
Ήχος δ'

83) Τίς μή μακαρίσει σου
τον πανόλβιον τρόπον Ευστάθιε; 

οτι γενναίως ύπήνεγκας...1

Τη κς' Ίωάννου Θεολόγον η μετάστασις (εις την Λιτήν).

84)

85)

86)

87)

ΎΗχος δ'

Ποταμοί θεολογίας
εκ τοΰ τιμίου σου στόματος 

άνέβλυσαν, απόστολε...2

Ήχος δ'

Τό φυτόν τής αγνείας 
τό μύρον τής ευωδίας 

πάλιν άνέτειλεν ήμΐν ...3

Ήχος δ'

Μαθητά τοΰ σωτήρος 
παρθένε καί Θεολόγε 

σοί ώς παρθένφ ...4
Ήχος δ-

Ώς των απορρήτων μυστηρίων αύτόπτης 
έκέκραγες βοών 

τον προαιώνιον Λόγον... 5

Τη Λ' Γρηγορίον της μεγάλης ’Αρμενίας.
'Ήχος πλ. β'

88) Εις τον άδυτον γνόφον 
τοΰ άφράστου φωτός 

είσδΰσας νοητώς...6

1 Κώδ. 1493 φ. 16“, Βατοπ. Γ 86 φ. 196, Λαύρας.
2 Κώδ. 1493 φ. 32“ Βατοπ. ’Ανδρέου ή Γερμανού. Γ86 φ. 236, Λαύρας. 13 φ.317“, 

Έθνικ. Βιβλ. Παρισίων.
3 Κώδ. 1499 φ. 20®, καί 149 3 φ. 32“, Βατοπ. Γ 86 φ. 23®, Λαύρας. 13 φ. 317“, 

Παρισίων.
4 Κώδ. 1499 φ. 20®, καί 1493 φ. 32“, Βατοπ. 1 3 φ. 317®, Παρισίων. 586 φ. 24“, 

Λαύρας 17 0 φ. 220“, Λαύρας.
5 ”ΕνΟ’ άνωτ.
6 Κώδ. 13 φ. 76®, Παρισίων οί δέ Γ86φ. 26“, Λαύρας καί 1499 φ. 35“, Βατοπ. 

ποίημα Σέργιου.
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Άνδρέας ό Πηρός ή Τυφλός. 23

Έν Μηνϊ ' Οκτωβρίω.

Tfj ς Θωμά τοΰ αποστόλου.
Ήχος πλ. δ'

89) Τφ άρματι
των αρετών εποχούμενος 

ώς δκρρηλάτης ώφθης Ήλίας...1

’Εν μην'ι Νοεμβρίω

Tfj Α Κοσμά καί Δαμιανού.
Ήχος πλ. β' (’Ανέκδοτον)

90) Φαιδρά και επίφωτος άνέτειλε σήμερον 
ή μνήμη τών ’Ανάργυρων Χριστού 

λαμπρώς καταλάμπουσα... 2

Tfj Λ' Άνδρέον τοΰ πρωτοκλήτου (εις την Λιτήν).

Ήχος α’

91) Ύμνήσωμεν οι πιστοί
Πέτρου τον σύγγονον 

Άνδρέαν τον Χριστού μαθητήν ...3

Έν μηνϊ Δεκεμβρίω.

Tfj Α' Βαρβάρας μάρτυρας (εις τούς Αίνους).

Ήχος β'

92) Ή θεόκλητος μάρτυς Βαρβάρα
εν τφ σταδίφ πάσχουσα έλεγε- 

δεινά μέν τά παρόντα κολαστήρια ... 4 *

1 Κώδ. 1493 φ. 376, Βατοπ. 1499 φ. 29“, Βατοπ. Γ86 φ. 296, Λαύρας- τό παρόν 
ανέκδοτον κεΐται άνωνύμως εις τούς Παρισινούς Κώδ. 1 3 φ. 102 0, 267 σ. 214, τούς 
Λαυριωτικούς Θ 32 φ. 53“, Θ 54 φ. 54“, Ε152 φ. 716 καί Γ 7 1 φ. 27 “, έν δέ τφ 
Λαυριωτικφ Δ 68 ποίημα Θεοφάνους.

2 Κώδ 149 3 φ. 54, Βατοπ. Γ86 φ. 42“, Λαύρας· έν τοϊς Κώδ. Θ32 φ. 64“, και 
Γ 7 1 φ. 416, Λαύρας κεΐται άνωνύμως-έν δέ τφ Βατοπ. 1499 φ. 45“ ποίημα Άνδρέου 
Ίεροσολυμίτου.

3 Κώδ. 1499 φ. 68“, Βατοπ. ό δέ 1 493 φ. 71“, Βατοπ. Άνδρ. Ίεροσολυμίτου.
4 Κώδ. 1499 φ. 70“, Βατοπ. ό δέ 1 4 93 φ. 72“, Βατοπ. Ποίημα Ά νατολ ί ου- τά

έντυπα Βυζαντίου.
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24 ■f Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εΰστρατιάδου

Tfj Κ' τον άγιον Ιγνάτιον.
Ήχος β

93) Δεϋτε άπαντες
Χρίστου τά γενέθλια 

πιστώς προεορτάσωμεν...1

Έν μηνϊ Ίανουαρίω.

Tfj Ζ' Προδρόμου Σύναίις (εις τον Εσπερινόν).

Ήχος <5'

94) 'Ως τοϋ πνεύματος εραστής
καί τής χάριτος θεόφθογγος χελιδών 

τρανώς την οικονομίαν τοϋ βασιλέως...2

Έν μηνϊ Φεβροναρίω.

Tfj Η' Θεοδώρου τοϋ Στρατηλάτου.
95) (’Ανέκδοτον).

’Αθλητικόν συστησάμενος στάδιον ...3 4

Έν μηνϊ Μαρτίω.

Tfj Θ Των έν Σεβαστεία μ μαρτύρων.

ΎΗχος β'

Την τετραδεκάριθμον χορείαν των μαρτύρων 
τίς μη ανυμνήσει;

τφ γάρ ΰδατι τής λίμνης είσήλθον θαρσαλέως...' 

Ήχος β

Την λίμνην ώς παράδεισον

96)

97)
και το κρύος ως καύσωνα 

οί μάρτυρες ήγήσαντο ... 5

1 Κατά τα έντυπα Μηναία.
2 Κώδ. 1499 φ. 124“, Βατοπ. Τά έντυπα Βύζαντος, ό δέ Παρισινός 1 3 φ. 215“, 

Βυζαντίου.
3 Κ ώ δ. 13 φ. 250“, Παρισίων.
4 Κώδ. 149 3 φ. 133“ καί 14 99 φ. 153®, Βατοπ. Γ86 φ. 118®, Λαύρας. 1 3 φ. 272®, 

Παρισίων.
5 Κώδ. 1493 φ. 153“ καί 1499 φ. 154“, Βατοπ. Γ 8 6 φ. 1186, Λαύρας. 13 φ. 272®, 

Παρισίων.
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98)

Ήχος β'

Προφητικώς άνεβόα ό Δαυίδ εν ψαλμοϊς 
διήλθομεν διά πυρός και υδατος 

καί έξήγαγες ημάς εις αναψυχήν ...1

Έν μηνί Ίουνίορ.

Άνδρέας ό Πηρός ή Τυφλός.

Tfj ΚΘ Πέτρον και Παύλον.
Ήχος β'

99) Στιχηρά Αντόμελα.

α) Ποίοις ευφημιών στέμμασιν ... 
β) Ποίοις ΰμνφδιών κάλλεσιν ... 
γ) Ποίοις πνευματικοΐς ασμασιν...2

1Εν μηνί Αϋγούστω.

Tfj ς τής Μεταμορφώσεως.
Ήχος πλ. δ'

100) Τον γνόφον τον νομικόν
ή φωτεινή τής Μεταμορφώσεο>ς 

διεδέξατο νεφέλη...3

Τή ΙΕ' Ή Κοίμησις τής Θεοτόκον (εις την Λιτήν).

"Ηχος α'

101) "Επρεπε τοΐς αυτόπταις
τοϋ Λόγου καί ΰπηρέταις 

καί τής κατά σάρκα μητρός αυτοΰ...4

+ Ο ΠΡ. ΛΕΟΝΤΟΠΟΛ ΕΩΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ

1 Κώδ. 1493 φ. 133®, καί 1499 φ. 154“, Βατοπ. Γ86 φ. 119“,Λαύρας. Τά έντυπα 
Κυπριανού μοναχού.

2 Κώδ. 1493 φ. 151“, καί 1 4 99 φ. 178“, Βατοπ. Γ 74 φ. 75“, Λαύρας.
3 Κώδ. 1499 φ. 210“ Βατοπ. ό δέ Λαυριωτικός Δ68, ποίημα Βυζαντίου.
4 Κώδ. 149 9 φ. 211“, Βατοπ. οί δέ 1 3 φ. 267®, Παρισίων καί Γ86 φ. 158°, Λαύ

ρας· ποίημα Ίιοάννου μοναχού.
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