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ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

* (Μνημεία αγιολογικά) ΕΙρμολόγιον έκδιδόμενον ύπό μητροπο- 
λίτον πρ. Αοονχοπόλοως Σωφρονίου Ενσχραχιάδου xfj σύνεργα' 
oiq. Σπυρίδωνος μοναχοϋ Αανριώχου (τόμ. 9 τής άγιορειτικής βι
βλιοθήκης), Chennevieres-sur-Marne, 1’ Ermitage 9 , Rue du Pont, 
1932, 8ov μέγα, σ. ε', 267.

'Από του 1915 ό σεβ. συνεδέθη προς τό άγιον *Όρος καί διά.του 
συναδέλφου κ. Σπυρίδωνος Καμπανάου Αανριώχου εϊσήχθη εις 
την Λαυριωιικήν κωδικολογίαν ώς καί διά τού μακ. Άρκαδίου Βα- 
χοπεδινοϋ εις τήν Βατοπεδινήν. Ό ακριβής έλεγχος των τετυπωμένων 
από του 1924— 1925 καταλόγων των χειρογράφων κωδίκων των δύο 
πρωτευουσών τού *Άθω μονών δαπάναις ξένων Πανεπιστημίων θά 
ήτο Ισοδύναμος προς νέαν περιγραφήν τών κωδίκων* διό καί εναρξά- 
μενος καί που δημοσιεύσας δείγματα άπεδυσπέτησα προς τον κάματον1 2. 
Καρπός τής άπροσδιονύσου συναλλαγής καί συσπειρώσεως (μάλλον 
συσπυρώσεως) δνήσιμος διά τον σεβ. Σωφρόνιον* καί αμητός δαψιλέ- 
στατος υπήρξε τά παρά τού γέροντος Σπυρίδωνος προσκομιζόμενα 
αύτφ άδιαλείπτως Αντίγραφα πιστά ή άπιστα (άδιαφόρως) ακολουθιών 
ιερών δσφ καί παλαιτάτων, άλλ' εκ νεωτάτων κατά προτίμησιν λαμ- 
βανόμενα κωδίκων. Μίτος 'Αριάδνης προς τήν ανεκδοτολογίαν καί ώς 
θεόπεμπτο; χειραγωγός έχρησίμευσεν αύτοίς πίναξ τις εκτεταμένος τού 
καταλόγου τού μακ. Χρυσοστόμου Αανριώχου, δν έκριναν ανάξιον 
νά ΐδή τό φώς τού τύπου, καί κατεσκεύασαν τό κακότεχνον συνονθύ
λευμα, τό φέρον τήν επιγραφήν «Κατάλογος τών χειρογράφων κωδίκων 
τής Μεγίστης Λαύρας». Μετά τήν ύποπτον Αντιγραφήν τών οΰτωσιν 
άνακαλυφθεισών ιερών ακολουθιών, δ κλεινό; άπογραφεύ; χαίρειν 
είπών δυσξυμβλήτοις Λαυριωτικοϊ; κώδιξιν, έτράπη είς τήν βιβλιοθή
κην τού μακ. παπά Χαρίτωνος εν Καυσοκαλυβίοις περισωζομένων*.

1. Τό μωρόν άλας κτλ. Θεσσαλονίκη 1933, σ. 14—17.
2. Βλ. είς τόν Κατάλογον τής Σκήτης τών Καυσοκαλυβίων, τό β' μέρος, 

ένθα λεπτομερώς περί έγραψα τήν όντως Ασκητικήν τοΟ αύτομαθΟΰς πνευμα
τικοί) βιβλιοθήκην. Οδτος ΰπήρξεν, ώς γράφω έκεί, μοναδικός συλλέκτης 
Ακολουθιών, όνομα καί πράγμα ρ>*λαχόλονϋΌς.
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Ενταύθα άνεκάλυψεν ίσως μέν παλαιάς η καί νέας (άδιάφορον δι? 
αυτόν) ακολουθίας, άλλ’ εις νεώτατα χειρόγραφα του ΙΘ'—Κ' αίώ- 
νος καί λίαν ευανάγνωστα, καί αυτό τής προσφυγής εις τά Καυσοκαλύ
βια το κέρδος. Προς τούτοις καί δύο παμμέγιστοι κώδικες (Κ' αϊώνος) 
τού μακ. πατια Μεθοδίου παραδοθέντες παρ’ εμού τφ τιμίφ συνα- 
δέλφφ, ϊνα βοηθήσωσιν αύτφ, διαπραγματευομένφ μετά τού κ. Μιχ· 
Σαλιβέρου άνακεκαθαρμένην των Μηναίων εκδοσιν, έσπαράχθησαν 
ανηλεώς προς συμπλήρωσιν τής συλλογής των αθησαύριστων ακολου
θιών του σεβ. ερημίτου του Ermitage, καί ήν ούτωσίν ούτος αναγ
γέλλει τη Μεγ. του Χριστού Έκκλησίρ αύτοθαυμαζόμενος I «...όλη ή 
επί μακρά ετη εις. τάς βιβλιοθήκας τής ’Ανατολής καί τής Δύσεω; 
μεθ’ υπομονής καί ιερού ζήλου προετοιμασθεΐσα...εργασία μου εις 
πολλούς τόμους περικλειομένη, θά χρησιμοποιηθή καταλλήλως καί 
θά τεθή ώς εισηγητική βάσις προς οδηγίαν τής επιτροπής... τό παρα- 
σκευασθέν τούτο υλικόν, απαραίτητον διά την ασφαλή των ιερών βι
βλίων έπιδιόρδωσιν καί άποκατάστασιν συνελέγη εκ 300 μελετηθέν- 
των κωδίκων...»1 καί περαίνων γράφει I «επρεπε προς άντιμετώπισιν 
δλων τών δυσχερών τούτων προβλημάτων, τά όποια άποτελούσι τό 
απαραίτητον προκαταρκτικόν θεμέλιον τής άνακαθάρσεως τών ιερών 
βιβλίων νά αφιερώσω εΐκοσιν ολόκληρα ετη, καί τον πλούσιον τούτον 
αμητόν επιθέτω σήμερον έν ψυχική αγαλλιάσει εις τάς χεΐρας τής 
αγίας μου μητρός Εκκλησίας, ώς οίκεΐον κόσμον, ώς κληρονομιάν 
αυτής άναφαίρετον...»2. Καί ενώ διακηρύττει, όσεβ. δτι περισυνέλεξε εκ 
τών διαφόρων βιβλιοθηκών τής Ανατολής καί Δύσεως δλον τον εν χει- 
ρογράφοις εύρεθέντα ανέκδοτον ποιητικόν πλούτον τών αρχαίων καί 
μεγάλων εκκλησ. ποιητών, δν κατά την τάζιν τών Μηναίων κατέταξεν 
εις τόμους τόσους, δσοι άπαρτίζουσι τά Λειτουργικά βιβλία ήτοι 12 
τόμους τών Μηναίων ναι τρεις τών λοιπών Τρίφδίου, Πεντηκοστα- 
ρίου καί Παρακλητικής»3, ή τι: κατά τά συμφραζόμενα υπονοείται ώς 
έτοίμηκαθ' όλα, «πολύτιμον καί περισπούδαστον υλικόν», ϊνα χρησι-

ι. Άπάντησις προς τον Οίκ. Πατριάρχην (20 Δεκ. 1932) εν ‘Ρωμανφ τφ 
Μελφδφ, τόμ. Α', Παρίσιοι 1933, σ. 358.

2. Αύτ. σ. 359 και σ. 364. «σκοπός τής τοιαύτης πολυχρονίου, επιπόνου 
και πολυδάπανου συλλογής τίμιων (sic) ήν νά περισώσω ... καί κληροδοτήσω 
el; την Εκκλησίαν τό άνήκον αυτή ιερόν θησαύρισμα», γράφει πρός τον 
Πρόεδρον τής Επιτροπής πρός εκδοσιν τών Έκκλ. βιβλίων μητροπ. άγιον 
Τραπεζοΰνιος Χούσαν&ον*

3. Αυτόθι σ. 364*



5

μεύση καί ώ; βοηθητική στερεά βάσις καί πηγή πλουσία εις τήν 
άποκακάστασιν τμημάτων των λειτουργικών βιβλίων..,», καί ενφ επι
μένει, δπως προ παντός προηγηθή ή έκδοσις του υλικού τοΰτου: «επι
μένω καί θά επιμένω νά δημοσιευθή προ παντός ή παρούσα συλλογή 
ως άσφαλής οδηγός εις το ε'ργον τής επιτροπής, ή τις εχουσα πρόχει
ρον τό εν λόγφ υλικόν... θά κρίνη ευχερώς ποια τά άντικαταστάσεως 
χρήζοντα καί ποια θά συμπληρώσωσι τά εν τοΐς εντύποις έλλεί- 
ποντα»1, ενφ, επαναλαμβάνω, διαρρήδην διακηρύττει ταΰνα, είτα οιο- 
νεί επιλαθόμενος τούτων παρακατιών γράφει άπροκαλΰπτως «§ν μό
νον απομένει, ή παραβολή μό̂ η του εγκριθησομένου κειμένου των 
ι«ρών βιβλίων, ή όποια θά συντελεσθή εντός ολίγου διαστήματος. Καί 
εγώ μεν θά άναλάβω τήν αντιπαραβολήν των βιβλίων προς τούς 
άρχαίους καί πολυτίμους κώδικας τής έθν. βιβλιοθήκης των Παρι- 
σίων, ως καί τούς άγιορειτικούς άρχαίους κώδικας διά των δυο φιλο- 
τίμων καί ζηλωτών αγιορειτών γερόντων Άρκαδίου καί Σπυρίδωνος 
τούς οποίους ή ύμετέρα θειοτάτη Παναγιότης διά γράμματος Αυτής 
θά υπόδειξη ως ειδικούς παρ* έμοί σύνεργάτας, είς τού; οποίους θά 
δώσω τάς απαραιτήτους οδηγίας... >'2 καί αύθις περί τών αυτών : «οι- 
τινες θά μελετήσωσι τούς κώδικας ου; αύτοΐς θά υποδείξω καί τό 
σΰνολον τών γραφών, δι* εμού άρμοδίως κατεταγμένων, θά άπο- 
σιέλλεται είς τήν επιτροπήν διά τά περαιτέρω»3. Θεέ μουί «ό δραττό- 
μενος σοφούς έν τη πανουργίφ αυτών». Πώς συμβιβάζονται τά πρώτα 
προ; τά υστέρα; καί πώς είναι δυνατόν νά έκδοθή δαπάναις τής Ε κ 
κλησίας υλικόν τοιούτον έκ νεωτάτων μεν κωδίκων κακώς άντιγεγραμ- 
μέ'ων, άνευ δε αντιπαραβολής προς άλλους κώδικας καί κριτικώς 
άνεξέργαστον και έν γένει υπόπτου προελεύσεως ; τούθ* δπερ ομολο
γεί καί αυτός οΰτος, έφ* δσον ζητεί καί αυ'ΐις έπικοι»ρους προς τό ερ
γον τούτο καί διά τών έξη:: «διά τών τοιοιίτων πολυετών ερευνών 
συνεπληρώθη ή όλη απαραίτητος προκαταρκτική εργασία διά τό έργον 
ήμών, υπολείπεται εν μόνον, ή τού κειμένου τών ύμνων όσοι θά παρα

1. Αύτ. 365 πρβλ. και 360, ταΰτα γράφει προς τον πατριάρχην ό σεβ. 
έπαναλαμβάνει καί πρός τόν Πρόεδρον της ’Επιτροπής και άποφαντικώς 
έπιμένει *. «άλλον τρόπον απαρχή; του έργου δεν βλέπω, ουδέ στέργω νά 
Ομοιάσω πολυετείς κόπους διά τή; παροχή; τμημάτων μόνον τής έργασίας 
μου Άξιώ διά τήν σπουδαιότητα αύεή; νά δημοσιευθή ακέραια», αύτ. σ. 365.

2. Αύτ. 361, έν τούτοις καίτοι 20ετίαν κατηνάλωσε δεν ήδυνήΟη ν’ άνα· 
δείξη καλόν τουλάχιστον άπογραφέα τόν κλεινόν καί ζηλωτήν αύτοΰ μαθητήν*

3. Αύτ. σ. 367.

»
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μείνουν εν τή νέςι έκδόσει κριτική εργασία επί τή βάσει χών δοκιμωτέ- 
ρων καί αρχαιότερων κωδίκων...»1. 'Ιδού μία ειλικρινής έξομολόγησις, 
ήτις τιμά τον σεβ. καί ρίπτει άπλετον φως εις τήν δλην ύπόθεσιν.

Παρουσιάζεται δέ ή άφορώσα τον σεβ. υπόδεσις ώς εξής : Ό  τον 
οικουμενικόν νυν κλεΐζων θρόνον σεπτός πατριάρχης κ. Φώτιος στοί
χων τή τής Εκκλησίας διηνεκει μερίμνη καί ζωηρόν δσον καί πα
λαιόν αυτής έκπληρών πόθον εξελέξατο υπό τήν προεδρίαν του σεβ. 
μητροπολίτου Τραπεζούντος κ. Χρνσάν&ον Ειδικήν επιτροπήν κα- 
ταρτισθεΤσαν οΰτω : ό μητροπολίτης Κασσανδρείας κ. Είρηναΐος, οι 
κ.κ. ΆμΙλκας 9Αλιβιζάτος καθηγητης, Μαν. Γεδεών αρχών μέγας 
χαρτοφύλαξ, Παν. Τρεμηέλας ίεροκήρυξ τής «Ζωής» καί ώς είσηγη- 
ταί δ κ. Έμμ. Παντελάκνς γυμνασιάρχης καί δ σεβ. πρ. Λεοντοπό- 
λεως Σωφρ Εύοτραχιάδης. Ούτος έναβρυνόμενος γράφει άπαντητι- 
κώς εις τον πατριάρχην : «εκ τής συνθέσεως τής επιτροπής κατανοώ, 
δτι το βάρος τής πολυσυνθέτου ταΰτης εργασίας έκληρώθη εις εμέ, 
καί χαίρω δι’ αυτό»2. Θέλων δέ νά επίδειξη σοβαροφάνειαν υποβάλ
λει τάς εαυτού σκέψεις (εν 11 κεφαλαίοις) «προγραμματικώς», γενικό
τητας καί κοινοτοπίας, αιτινες μυριάκις έχουσιν έπαναληφθή. καί ενφ 
πρόκειται ούχί περί φιλολογίας εκκλησιαστικής, αλλά περί εκδόσεως 
λειτουργικών βιβλίων, άποκαθισταμένων εις τήν αρχικήν αυτών μορ
φήν, καί έξοστρακιζομένων των κηρών, αιτινες τφ χρόνφ είσεχώρη- 
σαν παμπληθείς έν αύτοΐς, προτείνει ώς απαραίτητον νά έκδοθή ή εις 
χεΐρας αυτού ύπάρχϋυσα έκκλησ. ποίησις, «ινα έ'χωσι ταύτην πρόχει
ρον καί μελετήσωσιν ιδιαιτέρως πάντα τα μέλη τών επιτροπών κτλ.» 
καί παρακατιών «συμφέρει πρωτίστως είς τήν εκκλησίαν, πρέπει νά 
τεθή ώς δρος απαραίτητος είς τούς έκδότας ν’ άναλάβωσι καί τήν 
έκδοσιν ..τού βασικού υλικού επί τού δποίου ή επιτροπή θά έργασθή»3. 
Ή  Επιτροπή τότε έζήιησε δείγμα έκ τής κολοσσιαίας εργασίας, καί 
δή έκ τών Μηναίων τον Σεπτέμβριον καί έκθεσιν περί τής δλης 
ανεκδότου ύλης4 καί δ σεβ. αποστέλλει τήν ’Ακολουθίαν τού αγίου 
Θεοδότον επισκόπου Κυρηνείας δημοσιευθεΐσαν έν Κΰπρφ καί δοκί
μων περί τού εορτολογίου (άλλ* άντ' άλλων δηλ.)\ δηλώσας άμα δτι

1. Αύτ. σ. 366. Τί δ* υπονοεί διά τών έξης αντιφατικών : «ή νοσηρότης... 
είναι τόσον έκδηλος καί άδηλος καί δυσδιόρατος, δσην (sic) ούδείς δύναται 
νά φαντασθη» σ. 357 πρβλ. και 360.

2. Ρωμ. Μελφδός Α' σ. 358. 3. Αύτ. 360.
4. Αύτ. σ. 362-3- 5 Αύτ. σ. 364.
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*$ά άκολουθήση άμέσως' ή εκδοσις του άπαραιτήτου ΰλικου πρό$ 
εναρξιν τών εργασιών τής επιτροπής»11 «ώδινεν δρος καί έτεκε μΰν I» 
εύρισκόμεθα, ώς άπεδείχθη, είς την αρχήν του έργου. Ό σββ. ούδε- 
μίαν'κριτικήν εργασίαν εχει νά παρουσίαση, εφ* οσον ολόκληρος & 
άθησαυρισ«>ς πλούτος αύτοΰ προέρχεται εκ κακών αντιγράφων. Ή  
Επιτροπή πεισθεισα περί των Ιδιο τελών σκοπών του σεβ. ΐνα' έκδώση 
τό άχρηστον υλικόν δαπάναις τής εκκλησίας, καί δ τι τούτο είς ούδέν 
δΰναται νά συντελέση είς τήν άναθεώρησιν τών βιβλίων παρητήθη τής 
περαιτέρω μετ' αυτοί} συζητήσεως.

Ή  πολύτιμος συλλογή ακολουθιών του σεβ. προέρχεται κατά τό 
πλεΐστον έξ απλής αντιγραφής νεωτάτων κωδίκων άνευ παραβολής 
τίνος καί άνευ παρατηρήσεων καί σχολίων, καί άπεστέλλοντο αδτφ 
αντίγραφα έξ 'Αθω, κακώς μάλιστα κατά πλεΐστον πσρεσκευασμένα, 
ώσεί έπρόκειτο, ϊνα απλώς λάβη γνώσιν, καί ουχί προς έκδοσιν. καί 
προς τούτο είχεν άγγαρεΰσει τον συνάδελφον κ. Σπυρίδωνα Κάμπο.- 
νάον ιατρόν*. Προέρχονται ταΰτα έκ τών χειρογράφων του είρημένου 
Παπά Χαρίτωνος άφιερωθέντων ήδη είς τήν βιβλιοθήκην τής Σκή
της τών Καυσοκαλυβίων* ήν δ’ ούτος αυτομαθής, αλλά φιλόπονος 
μοναχό; καί κατεγίνετο είς άντιγραφάς καί συμπληρώσεις άκολουθιών 
έν Σιν$ καί Μετειυροις,ένθα έμόναζε πριν ή ελθη είς ’Άθω.Άλλ’αύτός 
άντέγραφε, (δέν δύναμαι νά βεβαιώσω άν καλώς άνεγίνωσκεν άρχαίους 
κώδικας) προς Ιδίαν χρήσιν, καί διά τούτο ουιε τον κώδικα σημειου- 
ται, δθεν ελαβεν, ούτε γραφάς διαφόρους ούτε δέ καί τήν αρχαιότητα 
αυτου, έπομένως τά άντίγραφα ταυτα πάντρ άχαχάλληλά είσι πρδς 
&χδοσιν ή καί κριτικήν έπεξεργασίαν κειμένων. Συντάσσων εσχά
τως πραγματείαν περί διορθώσεω; τών εκκλησιαστικών βιβλίων, καί 
θέλων νά παρουσιάσω καί πάντων τών αγιορειτών τάς προηγηθείσας 
Ιργασίας άπετάθην καί προς τον συνάδελφον γέροντα Σπυρίδωνα, 1 2

1. Ρωμ. Μελφδός Α' σ. 366.
2. *Αλλά κατά πόσον ό κ. Ιατρός δύναται ν’ άναγνοιση άρχαϊα χειρό

γραφα, έφ' δσον κείμενα του ΙΘ' αΐώνος πλημμελεστατα εξέδοτο, έπείσθη 
ήδη σύμπας ό επιστημονικός κόσμος μετά τήν έκδοσιν μάλισια Του μωροΰ> 
άλατος (Θεσσαλονίκη 1933), καί μόνος ό σεβ. δέν εννοεί νά καταλάβη (ή δέν 
συμφέρει αύιφ νά καταλάβη...). Συνήθισαν οΐ άνθρωποι οδτοι ν’ άλληλο- 
θαυμάζωνται και πέραν τούτου άδιαφοροϋσιν. ‘Ο κ. Ιαιρός κατά τήν πυρ- 
xatdv τής Θεσσαλονίκης (1917) διεκήρυττεν, δη ή καταστροφή τοΟ αγίου 
Δημητρίου είναι μηδέν» έναντι τών αντιγράφων τοΰ σεβ. άπερ, ώς έλέγενο,
έκάησαν lit Εύκυχώς δεν βκάησαν διά νά άποδβιχθή «άνθρακες & θησαυ
ρός».
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δστις μοι άπήντησεν ώς έξης: ι'Αγαπητέ—Αίσιον.— ’Έχετε καί τον 
δεύτερον τόμον του αειμνήστου Μεθοδίου, τάς δέ Ακολουθίας τοϋ 
έζέρου φιλοπόνου καί Αειμνήστου Χαρίτωνος, &ς 8χω Ανζιγρά· 
ψει, τάς ό'χω οτείλει πρός τόν κοινόν φίλον Αγιον Λεονζουπό- 
λεως πρός Κκδοαιν εί$ Παρισίονς. Παρακαλώ όπως οι δυο τόμοι
ουτοι μετά τό πέρας τής εργασίας σας άφιερωθώσιν είς τήν βιβλιοθήκην 
τής Μονής προς πλουτισμόν αυτής και ίεράν άνάμνησιν του φιλοπόνου 
άνδρός.Μετ* άφοσιώσεως και αγάπης ό Σός Σπυρίδων*. Οί δύο τόμοι, 
οί άναφερόμενοι ενταύθα, είναι οι προμνησθέντες,ών εκτενή περίληψιν 
δημοσιεύω έν τή Ν. Σιών. περιέχουσι αντιπαραβολήν των Μηναίων 
προς αρχαία χειρόγραφα, καί προς τά σλαβικά καί πλήθος ακολουθιών 
ανεκδότων, εξ ών τάς πλείοτας εχει αντιγράψει προς τον είρημένον 
σκοπόν χάριν του αγίου Λεοντοπόλεως ό αγαπητός συνάδελφος. "Οτι 
δέ περί τοιούτων αντιγράφων πρόκειται πείθει καί τό γεγονός, δτι 
τοιαυτα άπέστειλεν ό σεβ. προς τήν Επιτροπήν, ως μανθάνω, έπιμέ- 
νουσαν νά προϊδεασθή περί τής εργασίας αυτού, άνευ δηλ. έπισημειώ- 
σεως τών κωδίκων, έξ ών προέρχονται, καί εντεύθεν καί ή άξίωσις 
αυτού, ινα άγγαρευθώσιν ώς βοηθοί αυτού οί ειρημένοι 'Αγιορειται 
προς παραβολήν τών αρχαίων κωδίκων τών Μονών.

Χάριτας όφείλομεν τφ σεβ διότι διά τών ανωτέρω Ιδίων αυτού 
ρήσεων διήνοιξεν ήμών τών νούν τού συνιέναι αυτού τά γραφόμενα, 
καί διά τής εύπαρρησιάστου αυτού ομολογίας άπήλλαξε παντός κόπου 
καί μοχθηρίας τον κριτικόν ν’ άνακινήση τον άνάγυρον. Δεν υπολεί
πεται άλλο τι πλέον ή νά πειραματισθώμεν καί παραδειγματισθώμεν 
περί τού πώς αυτός καί ό φιλόπονος συνεργάτης αυτού άναγινώσκουσι 
καί αναγράφουσιν αρχαίους κώδικας. Προς τούτο ευτυχώς συνεξέδρα- 
μεν ήμΐν ή εκδοσις τού Είρμολογίου έκ παλαιγενούς Λαυριωτικοΰ καί 
ετέρου Παρισινού κωδικός, περί ών ταύτα φθέγγεται ό εκδότη;: «ή 
τών ειρμών εκδοσις έγένετο επί τή βάσει δύο αρχαίων δοκίμων κωδί
κων περικλειόντων τον άπαντα είρμολογικόν πλούτον, τον γνωστόν 
μέχρι τού ιγ\ αίώνος καί έν χρήσει δντα τότε έν τή έκκλησίρ»(προλγ. β'). 
ΕΙνε δυνατόν ά'*ας ό είρμολ πλούτος τής εκκλησίας νά παραδοθή διά 
δύο καί μόνον κωδίκων! τό δτι ο εις συμπληροΐ τον έτερον άποδει- 
κνύει, δτι καί τρίτος καί τέταρτος κτλ. θά συνεπλήρου άρτιώτερον τήν 
μετά χειρας έκδοσιν; Πώς δύναται νά πείση ήμ«ς ό σεβ. δτι δεν ΰπάρ 
χουσιν άλλοι καλλίτεροι, έφ* δσον δεν ή θέλησε νά ύποβληθή είς τον 
κόπον νά εξετάση. Περί τού έναντίου έγώ προσάγω μίαν έπί τού παρόντος
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μαρτυρίαν. Ό Πορφ, Ούαηένσκης άνεκάλυψεν είς τήν τούΈσφιγμέ- 
νου μονήν του "Αθωνος είρμολόγιον του 999, ου καί ποιείται έκτενή 
περίληψιν Ιν τή Δεύτερη περιοδεία είς τάς μονάς καί εις τάς σκήτας 
τού *Αθωνος (II 1877, Κίεβον σ 381—440). Ό πολύτιμος ούτος κώ· 
διξ θεωρείται ώς μεγάλη ύπό τού ρώσσου Αρχαιοδίφου άνακάλυ- 
νπς,καί δστις μνημονεύει ιών σπουδαιότερων ποιητών, τούτων: Γεωρ
γίου καί Θεοδώρου 'Ανατολικών σ. 384—9, Άνδρέου Κρήτης 
389—93, Ίωάννου Δαμασκηνού 393—402, Κοσμά *Ιεροαολυμίτου 
Α02 — 3'Ηλίαπατριάρχου ‘Ιεροσολύμων 403—ο,Γερμανού Κωνσταν
τινουπόλεως, Κυπριανού μονάχου Στυλίτου 408 — U), Βασίλειον 
Παγουριώτου (καί Με,γαριώτοτ) επισκόπου Καισαρείας (Γ οίώνος) 
410—11, Γεωργίου Σιχελιώτον, Δαμιανού μονάχου, Πλάτωνος 
ήγουμένου Στουδίου 412 —14. Γεωργίου Συκεώτου 415 —19, (καί 
πολλών ’Ανατολικών καί Σινοϊτικών). Έκ τών άνοπέρο) ποιη
τών Ιν τψ Ικδεδομένψ είομολογ'ψ έλλείπουσιν οΐ δύο τελευταίοι. 
*Ιδού λοιπόν εν παράδειγμα πρόχειρον, 8τι δεν περίλαμβ ίνουσιν άταντα 
τον είομολ. πλούτον ot είρημένοι δυο κιόδικες* ιοττε έκ προοιμίων ό 
σεβ. φΟϊράιαι μη έπιτυγχάνων του ορθού καί άκριβους.’Αλλ* α; λάβω- 
μεν μετά χεΤρας τον έτερον τών κωδίκων ιόν Λαυριωτικόν, καί Ιξε- 
τίσωμενκατά ποιον άνεγνώσθη τε καί έξεδόθη πιστώς. καί κατά τί 
ώ'Γέλησε τον σεβ, διά τήν άποκατάστασιν του κειμένου ό Κοισλιανός,

Είρμολόγιον Λαύρας Β 3 2  ( - Β )

Επειδή ουδεμίαν περιγραφήν 6 σεβ. ποιείται του πολυτίμου τού
του κώδικΟΓ, άλλ* οΰτε έν τψ προνοίιχ αυτού καί επιστασίφ τετυπω- 
μένφ Καταλόγψ υπάρχει τι πλέον τής άναγραφής : ιΜ̂ μβο. 19X 14 
αιών, ιγ' φ. 312. Είρμολόγιον μετά σημαδοφώνων. Πλήν τών γενι
κών είρμών πίριέχει πλείστους άγνώστους τών μεγάλων τής έκκλη- 
σίας ποιητών>, άναγκαζόμεθα συντόμως νά περιγρα'ι|«ο>|ΐεν αυτόν.

Έν πρώτοι; δ κώδιξ δίν είναι τού ιγ αΐώνος, άλλά τού ια' 
άρχομένου, ώς δεικνύει ή διατήρν,σις πολλών γραμμάτων τού μεγαλο- 
γραμμάτου ρυθμού καί τό άρχαιοπινες τών πνευμάτων σχήμα, ως καί 
άλλα τεκμήρια, άπερ άμέσως προσπίπτουσι τψ Ιξησκημέτφ όφθαλμψ1. 
Ο κώδιξ είναι ακέφαλος, άρχεται δέ ούτω :

*

1. *0 συντάκτης του καταλόγου έμός συνάδελφος καί συνεργάτης τοΟ 
σεβ. δέν είχε θέσει τάς των κωδίκων χρονολογίας, έπειτα κατ’ έπιταγήν 
αύτοΟ έτέθησαν έσπευσμένως, διά τούτο καί διά τήν περί τήν παλαιογραφίαν
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"On θεός σαρχοΰτοι ου πασχών τρωπήν, 
δ θαυμασίως εξέσιη δκηχΓω; Άμβακούμ (sic),
■καί την εις θεογνωσίαν εξ είδολωμαιίας 

κατανωήσας
των πιστών σωτηρίαν εκραύγαζεν*
Κύριε, δόξα τή δυνάμει σου.

και τελευτή fig τόν «άλλον» πρμόν τής 0' φδή', ήχ πλάγ. δ\
Ή  πρώτη Εΰα 

τχί άφερέσει τής πλευράς 
πλασΟήσα

τήν φΑοραν διά βρώσεως εί; ήγαγεν (ελλιπή )*.
ΕΙς τήν έιεραν δψιν του τελευταίου φύλλου 3ι2β εύρ'σκονται οί 

έξης τρεις εΙρμοί παρ̂ λείφΟένιες υπό του έκδοτου, υΰ; και αντιγρά
φων ενταύθα υποσημειούμενοι τα; γραφά:.

’Ωδή ε'.
Λάμψον έν έμοί, Χρισιέ ό Θεό: μου, 

τό φως σου τό άληΠεινόν, 
και φώιισον

τήν [άπηλπι]σμένην μου ψυχήν 
ποιειν σου τά προστάγματα, 
δη μόνος ήπαρχεις φωτός χορηγός, * 1

άπειρίαν τοΟ γέςοντος Σπυρ, Λαυριώτου Ιατροΰ πδσαι σχεδόν των μή χρο* 
νολογημένων κωδίκων αΐ τεΟ είσαι χρονολογίαι εΐοίν είς άκρον έσφαλμέναι 
και αυθαίρετοι,

1. "On έξέπεσον στίχοι εκ τονδε του είομου άποδεικνύει έιερός παρεμ
φερής έν τφ αντφ περιεχόμενο; είρμολογίφ, 6 εν τή ύπ’ άριΟ, 291 τής αύ· 
τής φδής εχων ώδε ι

Ή πρώτη Εΰα
εκ πλευράς *Αδαμ τοό παλαιού διεπλάττετο· 

ή δεύτερα τόν νεον άποτίκτει 
Ιξ άχράντων λαγάνων, 

ή μέν άσπόρως,
ή δέ άφθόρως τόν ποιητήν του παντός* 
διό προσκυνήσωμεν τά μεγαλεία αύιή:. 

και δέν έκινήθη ή περιεργία είς τούτο του εκδότου, έφ* όσον έβλεπε τόν 
ακρωτηριασμόν του τροπαρίου, και έφ* όσον ει^ε τό προηγούμενον πλήρες,
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Είρμό; άλλος φδής ε'. 
"Ηλιε1 άδυτε, 

ό συνεκλάμπων πατρί 
προ; σέ τούς όρθρίζοντας 

όμματι
εύσπλάγχνφ3 σου σώιερ, 

ορών3 βράβευσον 
είρηναίαν4 ζωήν5 
έκ ιυκτός ιών παθών 
παλάμη6 σου τη κραταιφ7 

προς έπουράνιον 
τρίβον κατεΰθυνον*8 

φώς γάρ
και ε![ρηνη] υπάρχεις, φιλάνθρωπε.

Έκ νεότη[τός]9 μου. 
εγώ άο[ώτω;] έβ<ε>ίωσα 

την ψυχήν μολΰνας 
συ/ τφ σώματι, κύριε, 

αλλά προς σέ κ[ατα]φεΰγω ως Ιωνάς 
Ινδόν τού θηοός κραυγάζα>ν σοι 

έκ φθοράς τήν ψυχήν μου 
δι* οίκτον, άγαθέ, 

άνάγαγε και σώσόν με.

Έν τελεί I Γρηγόριος έγραψε zfj έκπλησ!#,
δός αντφιί), Χριστέ, συγγνώμην11 των πταισμάτων*

Γρηγόριος λοιπόν είναι ό τό αρχέτυπον, ώς φαίνεται έκ του δί
στιχου τούτου, γράψας κώδικα, δθεν τό άνορθόγραφον τούτο άντίγρα- 
φον.

Αίφδαί σημειούνται και έπί τής φις διά καλλιγραφικών σχημάτων, 
δπως και δ άριθμό; τών «άκολουθιών», ώς λέγονται τό συνολον των 
9 εΙρμών ένταύθα.

Έν φ. 1β ή «αναστάσιμος άκολουθία Ανδρέον Κριτής» φέρίι 
αριθμόν ΙΑ', ώστε έν τοΐ; διαρρυεΐσιν έν αρχή φύλλοις ύπήρχον 9 άκσ~ 
λουθιαι καί ui φδαί 1—3 τής ΙΟί*. Κατά ταύτα περιέχονται έν τφδε 
τφ κώδικι at έξη; άκολουΟίαι.

φ» I 1 [Είρμοί τού πρώτου ήχου] Γ —Μ', 
φ. 34® Είρμοί τού δευτέρου ήχου Α '—ΜΓ\ 
φ. 74® Είρμοί σύν Θεφ τού Γ ' ήχου Α'—ΛΖ'.
φ. 107β Είρμοί σύν Θεφ τού Δ' ήχου A '- ΜΖ'.
φ. 156β Είρμοί σύν Θεφ τού πλαγίου Α '—ΜΑ',
φ. 129® Ειρμοί σύν Θεφ ήχ. πλαγ. β\ Α'—ΝΓ'.
φ. 140® Είρμοί σύν Θεφ τού βαρέως Α'—ΚΗ \
φ. 263® Είρμοί σύν Θεφ τού πλ. δ'. Α'—ΝΔ'.

1. ήλιε. 2. εύσπλαγχνία» 3. όρων» 4. είρηνέαν. 6. ζωήν.
6. παλσμει. 7» κρατεά. 8.' κατεύΟυνων. 9. νβότιτος. ΙΟ. θώς
αύτόν, U. σ,.γνώμιν.
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"Ωστε ό Λαυριωτικός κώδιξ έχει εν τφ συνόλφ ακολουθίας 343 
καί ειρμού; περί τάς τρεις ήμισυ χιλιάδας.

ΙΙλήν ιών ανορθογραφιών κατά τά άλλα ό κώδιξ είναι πολύτιμος* 
διότι που μέν διά καστανόχρου, που δέ υπερύθρου μελάνης γεγραμ- 
μένος εχει λαμπράν γραφήν και την μεβράνην. επί πλέον δέ έχει καί 
το μέλος σεσημασμένον άνωθεν τών λέξεων* εντεύθεν καί ενιαχού πα- 
ραλείπονται οί τόνοι, ό δέ άντιγραφεύ; συνάδελφος κ. Σπυρ. Λανριόο- 
της έξέλαβεν εν πολλοις τά σημαδόφωνα ώς τόνους.

Έκ πάντων τούτων καταφαίνεται ή σπουδαιότη; τού Λαυρ. κώδι- 
κος, δστις σημειωτέον ότι πλήν τών έν αρχή εκπεσουσών 9 ακολου
θιών, κατά τά λοιπά περιέχει πάντας σχεδόν τού; δημοσιευθέντας ειρ
μού; ώ; εξής: Λαυρ, Κώδιξ. 7Ηχος α' 40, β' 43, γ' 37, δ' 47, πλ. α, 
41, β' 53, βαρ. 23, δ' 54. Είρμολ, έκδεδ· Ήχο; α' 45, β' 45, γ' 37' 
δ' 47, πλ. ά 42, β' 56, βαρ. 34, 5' 56, ήτοι έλλείπουσι μόνον 19 άκο- 
λουϋίαι συμπληρωθεΐσαι εκ τού Παρισινού κώδικος. διά τούτο θαυιιά- 
ζει τις, διατί ό εκδότης έδημοσίευσεν εκ μόνου τού Παρισ. κώδικας 
τρεις ακολουθίας 116, 117, 125 τού γ' ήχου καί 6 δλας τού δ' ήχου 
133—*4, 136, 142, 147, 150 ύπαρχούσας καί ταύτας έν τφ Λαυριωτικφ 
(ίσως ποικιλίας ένεκεν). Πλήθος δέ ακολουθιών τού Λαυριωτικού δέν 
υπάρχει έν τφ Παρισ. κώδικι, (ή μήπως δέν έσημειώθησαν και αύιαι!). 
Λσμβάνομεν εκ τής λεπτομέρειας ταύτης αφορμήν νά διακηρύξωμεν, 
δ τι ό σ^ χάριν πολυτελείας άνέμειξε καί τον Παρισινόν κώδικα 
ϊνα Φαμβώοη ήμάς τούς έν zfj 9Ανατολή έπαναλαμβάνων τό Cois* 
lin. καί επειδή τό πράγμα είναι έξόφΰ'αλμον, ή θέλησε νά δικαιολο- 
γηθή ώ3ε: «διαφοραί γραφών, μεταξύ τών δύο ανωτέρω κωδίκων
είναι ίκαναί* τάς ιοιαύτας γραφάς δέν εσημείωσα, ϊνα μή αυξήσω τον 
δγκον τού β.βλίου επροτιμήθησαν αί γραφαί οί ίδιάζουσαι εις τό 
ύφος έκάστου ποιητοΰ» (και πώς θά μάς πείση περί τούτον;)1 Τό τοι- 
οϋτον λέγεται δικαιολογία έκ τών ύσιέρων. Ό σεβ. άντιτίθεται εις 
τούτο προς πάντα τον έπιστημ. κόσμον καί θέλει νά φρονή, δτι δέν 
είναι τό πρώτον ή κριτική άποκατάστασις τού κειμένου «οί πάντές 
φαντάζονται ίσως, γράφει, δτι ή τών λειτουργικών βιβλίων διόρθωσις 
έγκειται μόνον εις τήν κριτικήν τού κειμένου επεξεργασίαν καί τήν 
εξωτερικήν αυτού παράστασιν καί άρμόζουσαν έμφάνισιν* αλλά τό

1, Πρόλ. Είρμολογίου γ' σημ. 8 δπιθι τά περί τής δηλώσεως ταυτα σχό
λια τού κ. Έμμαν, Παντελάχη έν βιβλιοχρισίφ δημοσιευθείση έν τφ I' 
τόμ. Έπετηρίδος τής Έκαιρ. βυζ. σπουδών σ. 50i«
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πράγμα δεν έχει ούτως (αναφέρει τί μηνολόγιον)1. Παρ' ο?να ταύτα 
Επιλέγει ό σεβ. «εις τι να μέρη I θεώρησα άναγκαίαν την γραφήν του 
κώδικος καί έσημείωσα ταυτην υπό τό κείμενον5 gratia! αι τοιαΰται 
υποσημειώσεις είσίν 7 τον αριθμόν at εξής:

Λ  · 9Α π ό β λ η ιο ι δ ιο ρ θώ σ εις  τον έκδότου .

ο'). 41, 19 άρρενοπώς (γρ άρρενωπώ;) ήδεν (γρ. ήδεν) Ήσαΐ·χς 
τήν σήν ειρήνην. . . δώρησαι βοών. . τυΐς εκ νυκτός δρθρίζουσι . . κα'ι 
άννμνοϋσί σε Χριστέ—ώςτής ειρήνης χορηγός—τήν ζωήν ήμών ειρή- 
νευσον. . .  δ Β εχει φ. 28β: άεροπής είδεν Ήσαΐας. . . συν αύτφ 
ύμνούμενος, Χριστέ. νομίζω δτι τό άρρενοπώς δέν προσιδιάζει, μάλ
λον άριπρεπώ; ή τοιούτόν τι. τδ δέ Υμνούμενος δύναται νά διατψ 
ρηθβ) διότι ανήκει είς τό β' κώλον τή; περιόδου, ή τό πολύ νά διορ- 
θωθή είς: συν αύτφ ύμνοϋμεν οΰν.

β ). 155,65 γηγενώ ν έξ όαφ ύος—τρ ια δ ικ ή  σ υ μφ ω νία  ένο ύ μ εν ο ι 
π α ϊδες  Θ εόν· μετά τήν τοιαύτην διόρθωσιν μάλλον κατεστράφη ή 
έννοια, δ Β 131α έχει.’ τρ ια δ ική ς συμφ ω νία ς, δπερ κάλλιστα δύνα- 
ται νά μείνη και νά διορθ. τό γηγενών είς γηγενείς, ή δέ γεν. ύποκ. 
εις τό έξ όσφύος.

156, 14 ε ίσ δ εδ εγμ ένφ , καί ούχί είσδεγμένη).
Υ ). 166,27. ..  π ν ευ μ α τικ ώ ς έορτά ζουσ ι—τόν μ ε τ α ύ τ ώ ν  έν  φλο~ 

γιζούση κ α μ ίν φ  —[δοξάζοντες θ ε ώ μ ε ν ο ι]— κά λλους τοΰ θ ε ϊκ ο ϋ  — 
καί ά να μέλπ ονσ ι π ίσ τ ε ι—πάντα τά κτισ τά · . . δ Β 152β έχει: ά νέ- 
μ ελπ ο ν  π ίσ τε ι και επειδή ή ωδή άναφέρεται είς τό παρελθόν δέον 
νά διατηρηθή ό χρόνος και ή διόρθωσις νά περιστροφή εί τό τόν μ ετ  
α νιώ ν , ϊσ. μέτοχοι κάλλους του θεϊκού. . . άνέμελπον. ώστε νά πα- 
ρέλκη πάσα συμπλήρωσις.

δ')· 174, 17. . . ή τοϋ Θ εοϋ μ έ λ ψ ω μ ε ν  ενφ ρ α ίνο υ  π ό λ ις  —δόξα  
προλαμπής' κα ί γάρ Ιν  σοϊ ήν. Σημ. έν κώδ. δόξα π ρ ο σ λ ά μ π ε ι. ό

1. Ρωμανός ό μβλq)δ6ς Α’, σ. 857 δτι δέ ούτως έχει τό πράγμα άπόδει· 
ξις ή άνά&εσις και αύ$ις είς τόν η. Ιατρόν τής Αντιπαραβολής των κωδί* 
κων (αύτ. 361 τό γουδί τό γουδοχέρι), δστις μετά τόν θάνατον τοΟ μακ. γέ- 
ροντος Αρκαδίαν Βατοπεδινον μένει μοναδικός προνομιούχος είς τόν σεβ. 
διά τήν αντιγραφήν και αντιπαραβολήν τών αγιορειτικών κωδίκων, διό καί 
διαρκώς ένισχύει αύτόν άποστέλλων ώ; έπαθλα έπιδόματα τής Γαλλικής 
Κυβερνήσεως (βλ. άγιορ. Περιοδικόν τεύχ. 1934) και μετάλλια τής Γαλλ· 
Άκαδημείας ιβλ. Τό μωρόν άλας).

2, Πρόλ, ΕΙρμολ. γ' σημ, 8,



σεβ. εδημιοι'ργησε μίαν νεολογίαν άτυχή διά νά διαστρεβλώσω το κεί
μενον του κωδικός, όπερ εχει Άριστα καί ουδόλως νοσεί' ο δε εδει 
νά προσέξω, δτι ό στίχος άμετρος καί ελλιπής κατά δυο συλλαβάς, δεν 
παρετήρησε ίσως έξέπεσε τό Σιών·

ε'). 2ί55,4 ό συντριβών πολέμους—Ιν ύψηλφ βραχίονι· Οι κώδ. 
εχουσι*. τη κραταιρ. δυνάμει Χριστός, δθεν θαυμάζει τις προς τι πρου- 
τίμησεν ό σεβ την των έντυπων γραφήν (τό Χριστός μάλιστα ένδεί- 
κνυτάι ενταύθα* διότι είναι ό ειρμός τής Πεντηκοστής, και είναι το 
ύποκ. τής προτάσεως).

ζ ). 286, 43. Ναυτιών τφ σάλφ—των βιωτικών μελισμάτων— 
συμλπόοις ποντούμενος άμαρτίαις—καϊ ψυχοφθόρφ θηρί προσ- 
ριπτούμενος, ώς <5 ’Χωνας, Χριστέ βοώ σοι—έκ θανατηφόρου μέ 
βυθοϋ άνάγαγε»

Ούια>ς έχουσι τά έντυπα, καί ούτως έξέοοτο καί ό σεβ. άρκεσθείς 
εϊς την ΰποσημείωσιν: <οί κώδ. ναυτιώντα σάλφ . . . ποντούμενον . . . 
προσριπτούμενον». καί όμως κάλλιστα έχουσιν οί κώδικες* διότι τό 
κύριον ρήμα δέν είναι τό βοώ, άλλά τό άνάγαγε· διορθωτέον μονον 
τό βιωτικών εις βιοτικών.

ζ') 363, 20 9 Ιδοσαν πάντα τά πέρατα τής γής—τό σωτήριόν 
σου—έκ παρθένου προήλθες—τόν πεσόντα προσλαβών—καί /?ο- 
ώμέν σοι Λόγε · ,

Ο σεβ. σημειοΰται! «δ κώδ. προελΟών καί τόν πεσόντα προσλα
βών». καί δμως δ κώδιξ, καί είναι δ Β, έχει καλώς προελθόν— 
προσλαβόν^αί δ μεν άντιγραφεύς του έβγαλε τό ένα μάτι, δ δέ εκ
δότης τά δύο! άναφέρονται δέ (κατ’ οΰδ. γένος) αί μετοχαί εις τό σω
τήριον. (πρβλ. «Νυν απολύεις τόν δουλόν σου, δέσποτα δη είδον οί 
οφθαλμοί τό σωτήριόν * σου, λέγει δ Θεοδόχος Συμεών άγκαλιζό- 
μενος τόν Χριστόν, τόν σωτήρα τού κόσμου).

Αυται καί τοιαΰταί εισιν δλαι αί διορθώσεις, περί ών όμιλεΐ ανω
τέρω δ σεβ.1, α; διαφθοράν χαΐ διαστρέβλωσιν μάλλον τοϋ κει
μένου δύναται ν’ άποκαλέση τις κατά δίκαιον λόγον, καί ούτως εχόν- 
των τών πραγμάτων καλώς έπραξε μή έπεκτείνας πέραν τού αριθμού 
7 τάς αυτού διορθώσεις* διότι τότε θά εΐχομεν τερθρείαν λέξεων καί 
αληθή κυκεώνα, ώς βλέπει τις, εις α; έκδόσεις άπεπειράθη νά διορ
θώσω τό κείμενον. Τοιαύτας αποβλήτους παραχαράξεις τού ύγιώς 
έχοντος κειμένου ετόλμησε νά διαπράξη καί ένταΰθα, δπου διά τό μή

14 Ε ύ λ ο γ ίο υ  Κ ουρίλα  λα υ ρ ιώ το ύ

1» Περί τινων άλλων βλόπ* Ιν τελεί τού ακολούθου κεφαλαίου.
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έμβαθύνειν δεν ήδυνήθη νά κατανόηση τούτο, και ας θέλομεν απαριθ
μήσει κατωτέρω, ενταύθα άναφέρομεν δτι εν 81, 15 τάς ασύνδετους 
μετοχάς καλώς ούτως έχουσας, συνέδεσε διά του καί ώς και έν 87, 58. 
αλλαχού δέ συνδέει διά του καί προς ρήμα μετοχήν 175,4 πλήξας·*· 
καί διέσωσεν. Δεν γνωρίζει βεβαίως ό αναγνώστης την κατάστασιν 
των κωδίκων, εξ ών αντιγράψει, διά νά κρίνη κα'ι νά αποδώ δικαίως 
την ευθύνην, καί περί μέν του Λανριωτικοΰ είδεν ανωτέρω, δτι από 
ορθογραφικής άπόψως δένεί\αι άμεμπτος, περί δέ του Coislin 220 
(=Α) ούδέν λέγει δ σεβ. εικάζω όμως έτι είναι πάντως άλώτεοος εκ 
των εν αρχή καί τινων άλλων ειρμών έκ μόνον αυτου δημοσιευθέντων. 
δπως πότ* άν ή έν τοΰτοις ουδόλως 6 έκδοτης έκ τούτων ήθέλησε νά 
ώφεληθή. και καταλήγει τις είς τό συμπέρασμα δτι ό Παρισινός κώ· 
διξ μόνον διά τήν συμπλήρωαιν τών έλΧει πόντων έκ τοϋ Λαυ- 
ριωτικού είρμοΰ έχρησίμευσε, καί ουδέν πλέον, έστω και άν επι κε
φαλής έκάστης ακολουθίας σημειοΰνται άμφότεροι. τούτο είναι σωστός 
διοβουκολισμός και φενάκη.

Β'- "On ούδεμία τών κωδίκων άντιβολή έγένετο άποδεικνύ" 
ουσι τά έξής παραδείγματα έπΐ ειρμών, έφ' ών έπισημειοϋνιαι 
άμφότεροι οί κώδικες.

10,4 άσμα μελφδδν άσωμεν τφ δεσπότη. Β  21α μελοζδώ1·
33 Θύσω σοι, αώτερ. έβόα% δυοίαν αίνέσεως- 
Ό στίχος Ιαμβικός υπέρμετρος κατά συλλαβήν, ό Β  22α Μχει βοφ 

κανονικώς καί κατ* έννοιαν.
10,42 εύλογεΤτε, λέγουσα, πάντα τά Ζργα 

Β 11α μέληουσα* δρθότερον. ουτω καί 96,23 άντί τον Μψάλλονt 
δ Β &μελπον, 44 ίπερυψουντα δ Β υπερυψουτε (δρθότερον). 
35,17 χαίροις φλογδς άύλον άφλογεστέρα.

Β 22β άφλεγεστέρα (έκ του αφλεγή:).
42,3 γένος *Ισραηλιτών ίυσάμενος.

Β 29β ΊσραηΧιτικόν, και άποτελείται ούτως δ στίχ. 12συλλοβος, 
δπως και δ άκόλουθος.

56,22 μετά χαράς έκραύγαζϊν (δ ’Αββακονμ)
Β 60β έζεστηκώς,οπρρ καί γραφικόν και κατ' έννοιαν προτιμώτερον.

65,5 δννατώς αυντρίψαντι πολέμους—Φαραώ τοϋ τυράννου* 
Β 65 Φαραώ τον τύραννον.

1. Τον Ιαμβικόν τούτον κανόνα έχει και ό Λαι»(\ Β 21α·β, και ούκ οίδα 
διατι δέν σημειουται έν τή έκδόσει.
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113,48 σύν χοΰ τετάρτου μορφή· Β 77α σύν xfj χοΰ τ.μ.
121,18 έξήλ&ες είς σωτηρίαν λαού σου— τοϋ σώοαι τούς χρι

στούς σου και 130,21. 131,15 κά.
Β 91 β, 106α χρηστούς (πρβ. Ψαλμ. 111,5 χρηστός άνήρ. Σημειω- 
τέον δη οι ά'ριστοι κώδ. τής Π. Διαθ. έν Άββ. 2,8 εχουσι: σώσαι τον 
Χριστόν σου, ώς και αλλαχού αεί καθ’ ενικόν καί μόνον εν Μαλαχ. 
1,10 είς πληθ. περί των ιερέων, οιτινες ώς γνωστόν εχρίοντο).

123,1 πολεμίους κραταιούς—Κύριος συνέτριψεν·
Β 93α πολέμους, πρβλ άνωτ. συντρίψαντι πολέμους καί *Έξοδ.
15,3 συντριβών πολέμους, συ'ρδει δέ καί προς τά μέτρα, πρβλ. τούς 
λοιπούς ειρμοί»:! τέρατα φρικτά, 5ήμα τυραννικόν.

125.40 ώσπερ πρίν Ιπέπωτο άνέ&Όρεν.
Β 95β επέποτο.

—. 139,48 αίχμαλώχονς Ιν φλογϊ παΐδες δροσίξεις· 
δ νεκρών αΙχμαλώτων σκυλεύσαα αδην (σόλοικον).

Β 112β ώς νεκρός έκονσιος σκυλεύεις αδην. πρβλ, του ίδιου ποι- 
ητού Στεφάνου του Σιναίτου τον ίδιον στίχον καί έν 163 41 (Β 151α).

144.41 ώς αν μή Θεοΐς βεβήλοις λατρεύσητε πασιν—άλλ f} 
τώ ζώντι Θεω.
Β 1ΐ4β λατρεύσωσι (ώ: επανειλημμένους έξεδόθη ό ειρμός).

149,16 μή κανχάσύ'ω δ κανχώμενος— άλλ* $ έν χούτφ' έν τφ 
συνεΐναι— δτι οϋκ Μστιν Άγιος κτλ·
Β 123α έν χφ σνν(ε)ιέναι> ώς εχει καί ή φδή τής *Άννης Α Βασ, 
2 (και* ένεστ. Δωρ.) συνιεΐν καί γινώσκειν.

151,14 ώς χλοηρόν (γρ. χλοερόν) πεδίον τήν Άβαχον πεποίηκεν· 
Β 128α ώς χλοηφδρον παιδίον (γρ. π ε δ ί ο ν ) ,  δθεν κατά κακήν 
άνάγνωσιν τό χλοηρόν.

154,46 (προς σέ όρθρίζω)τ?κ ψυχής μου τήν άχλύν καταλάμψαι. 
Β 148β καχενναααι, όπερ μάλλον αρμόζει* διότι άνωτ. λέγει νυκτο
μαχών των παθών τή ίλια.

155,59 ναμάτων ϋ*είων άρυσάμενοι παΐδες. 
πνεύματος δρόσον έπιχέας δ Λόγος· 
τον άοράτου πατρός μυσχικώς έξικνειχο·

Β 132α νάματα deia. ή μετ. άρυσάμενοι άπόλυτος, δπερ προδίδει 
την νοθείαν, ή γραφή νάματα θεία δεικνύει, δτι ού κα/ώς κειται ή τοι- 
αύτη μετοχή, ίσως υπήρχε τό περιβαλλόμενα παιδας (νάματα δηλ. πρβλ. 
ρείθρα περιβάλλεται Ίορδάνεια, Ίδιόμελον 1 Θεοφανείων καί Ίορ-
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δάνου π· τό νάμα, φδή α', τροπ. 3. τό δέ έπιχέας δρόσον ως ίπείή- . 
γησις. Ό εΙρμός νοσεί καί ώς προς to μέτρον, προερχόμενος ώς έμ· 
φαίνεται έξ Ιαμβικού καν<5νος.

Ταυτα καί μόνα άρκούσι νά άποδείξωσιν, ωζ νομίζομε ν, τόν Ισχύ- · 
ρισμόν ήμών, δτι δϊν άντεβΧήθησαν οΐ κώδικες, ούτε έδόθη τις 
προσοχή εΙς τάς διαφοράς γραφάς, και νά διαψεύσωμεν τόν έκδότην 
διατεινόμενον δτι «έπροτιμήθησαν at γραφαι at Ιδιάζουσαι '-είς τό 
ΰφος έκάστου ποιητου». "Εχομεν Χοιπόν $κδοσιν ούχϊ κριτικήν% 
ΑΧΧ' ΑπΧήν Αντιγραφήν έκ μεμονωμένων κωδίκων· και Ιάν άχρις. 
έδώ περιωρίζετο τό κακόν καλώ:', θά *λέγομεν, δτι έχομεν μίαν νέαν. 
έκδοσιν τον ΕΙρμολογίου δμοίαν προΓ τάς προγενεστέρα?, ών 11 άπα- 
ριθμεϊ δ έκδότης (Προλ δ', είναι δμο)ςπλείονε:). Δυστυχώ? εχομεν και 
συνέχειαν του κακού* διότι η δέν Αντεγράφν πιστώς δ Ααυριωτικδς 
κώδιξ (δθεν σχεδόν τό παν προέρχεται), δσάκις δέ έπεχείρησεν δ σεβ. 
διόρθωσιν άπέτυχεν οίκτρότατα, και β' άφέθησαν at πήρες τοϋ κώ- 
δικος κατά τά ίτλεΓστον Αδιόρθωτοι' άν δέ είς τά δύο ταυτα προσ- 
θώμεν και τάς λοιπάς πολυειδεΐς ελλείψεις τής νέας έκδόσεως δίδομεν 
πάντα δίκαιον εις τόν κ. ΠαντεΧάκην άποφηνάμενον, *#ζι καί Anh 
φιΧοΧογικής άηόψεως αϋτη εΐνε ύποδεεστέρα τών προηγουμέ
νων, διότι ποΧΧών ^αμάχων χό περιεχόμενον είναι #Χως ίσα- 
φέϊ καί ΑκατΑΧηκτον* (ένθ' άνωτ. σ. 497).

Γ '. Εακαϊ Αναγνώσεις καί Ατυχείς διορθώσεις.

Ό Λαυρ. κώδιξ, ώς εϊπομεν, ίχει καΧΧιγραφίαν καί όύδεαίαν 
σχεδόν έπίίμηαιν τ&ν Χέξεων ή βραχυγραφίαν πλήν των έν ταις 
Ιπιγραφαϊς, αϊτινες ώς συνήθεις συντομεύονται. Έν τοΰτοις ουδόλως 
άντεγράφη πιστώς. ένθα δέ δ σεβ. έπεχείρησε διόρθο>σιν άπέτυχεν 
οίκτρώς, ώς ε7δομεν, κα'ι έν ταΐς προσημειωθεϊσιν. ΰπάρχουσιν δμο>ς 
πλεισται τοιαυται κακαί άναγνοίσεις. έζ ών ένταύΟα άναγράφομεν 
τά; σπουδαιοτέρας* διότι δέον νά δηλό)σο)μεν δτι οδχΐ ολόκληρον τόν 
κώδικα διήλθομεν, άλλά μέρη τινά, καί ταυτα ουχΙ κατά συνέχειαν* 
Ιάν ήθέλομεν ποιήσει ολοκλήρου τήν άναθεόίρησιν έπρεπε νέαν έκδο- 
σιν αύτοΰ νά παρασκευάσουν.

13,27 ώς ηέΧων φνγάς (Ιωνάς) — δίτερ τοϋ σοϋ προστάγματος. 
Β Ια σώτερ, άντί άτερ. το άτερ άπαντάται μέν παρά τοΐς άρχαίοις 
ποιηταϊς καί πεζοις μεταγενεστέροις, άλλ* ούδεμίαν θέσιν έχει 
ένταυθα* ή γεν. άναφέρεται είς τό φυγάς=άποστολεύς.
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83,60 μαγγ ανίαν (γρ. μαγγανείαν) τοΰ παναθλίου. διό- '
λνσας.
Β 16β (εΙς τό Α ου κεϊται) πανωλ[ε]Ιον (πρβλ πανώλεισ, πανω
λεθρία, αντί πανώλης) ή λ. αθησαύριστος). Έν τοντοις άλλ. έχει την 
λέξιν 6 έκδοτης· π,χ. εν 77,9 προς αοράτους δυνάμεις πανωλίου και 
278,25 πανώλης εχθρός.

77,14, φδ. δ\
Έπέβης, Χριστέ, έν νεφέλη φωχεινϋ (γρ. έν φωτεινή νεφέλη).
νέος Άδάμ χρηματίσας παράδοξος (γρ* παραδόξω;)
ίμβρνον εύπρόσιτον ούρανφ φύτλην (γρ. ούρανοΰ φ )
ξύλφ τοϋ αιαυροϋ έξακεύμενον' νόσων
Άδει Άββακονμ άναιρέτης ύπήρξε (γρ. φδει—ΰπήρξας).

*Ω; παρατηρεί τις^ύδέ ει: στίχος άδιαλώβητος· au;iv_0> οΰδεμίαν 
έχει, πλήν τής άνω στιγμής, ή τις οντο'ς ε v'xrtvOa αρμόζει, άλλ1 ή. με
γάλη λώβη υπάρχει εις την λ. έζακεύμενον. 6 μοναδικό; κώδ. Β 
έχει έξακέ&μενον, επομένως ό σεβ. δκηρθώσατο, ενθυμηθείς τό τής. 
e' φδή: τοΰ Ιαμβικού επίσης κανόνος των Θεοφανείων έξακεύμενον 
νόσον, άλλ’ έιερον εκάτερον, ή λ. είναι εις άκρον ποιητική, ήν δεν 
ήδΰνατο ό ποιητής τοΰ παρόντος κανόνος Δαμιανός μοναχός νά μετά- 
χειρισθή εξ ίσου προς τον Δαμασκηνόν1 έγραψε δέ καί ό Λνκόφρων 
1180 Οΰσθλοις εξακεύμενοι την θεάν, παρά πεζοις συνηρημένως: τά ίμά- 
τια έξακούμενοι Πλατ. Νομ. 88od (εμβ ιλλώνω, δθεν και άκεστρίς, ό δε 
Ιατρός άκέστωρ). άλλα .δεν πρόκειται περί θεραπείας των νόσων Ινταυθα 
(διό καί χωρίζεται τό νόσων ώ; άναφερόμενον εις τό άναιρέχης)> άλλα 
περί έμβρΰου, φΰτλης τοΰ οΰρανοΰ, προσηλωμένου εις τό* σταυρόν ήτοι 
περί οΰτοΰ τοΰ Χρίστο?* δθεν ό κώδιξ διέσωσεν, άλλ* άπάραγνώριστον, 
την λέξιν έξακέθμενον (κεύθω κρύπτω, πρβλ. τό μή κεΰθε νόον). τον δρ- 
θόν τύπον παρέχει ήμΐν έν τφ ϊαμβικφ των Θεοφανείων,'φδή ζ', ό αυτός » 
Δαμασκηνός! σίντην κάκιστον προσκεκευθμένον* (=κεκρυμμένον). έν 
προκειμένφ αρμόζει τό έγκεκεν^μένον,ήτοι προσηλωμένον ώς έμβόλιον.

77, 21 valovxa ύπέρ φύσιν & Χρισχός ό Θεός. ; τ
Πρόκειται περί τοΰ οΰτοΰ κανόνος έκ μόνου τοΰ Λανρ Β γνωστό?,' 

δστις έχει κάλλιστα! νόμον τά νπόρ φύσιν (γρ. νέμων). πρβλ; Καν. ιε'* 
Αΰγ. ζ ' φδ. λέμει σοι τά υπέρ φύσιν άναξ ό πάντων Θεός, κε' Ίαν.

1. Οδτος εχει πλεϊστα ποιητικά π.χ. καβαλλών, σαώζει, άμφιάσεο κττ. ένφ 
οΐ λοιποί καί τά Ιαμβικά ποιήματα γραφουσι διά λέξεων του πεζού λόγου. 

'2. Ή λ. αθησαύριστος, όπως καί αΐ πλείονες τής εκκλησ. ποιήσεως.
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ψδ. θ', νέμει σοι ζωήν άκήρατον ή αρχική Τριάς. 6 σεβ. ένεθυμήθη το 
«ναίων ’Ιωνάς έν μυχοί; θσλαττίοις* (ς' φδ. Χριστουγ), καί άνεβί- 
βασεν αυτόν εκ του βάθους εις τά υπέρ φύσιν ! φιληδεΐ τφ vaCeiv, 
ώ; φαίνεται, διό καί εν 175,24 ναιέτω κόσμος προς θείαν ζωήν— 
άνακαινιζόμενος κτλ. ένθ* ούδένα νουν έχει, και γραπτέον χαιρέτα).

124,59 άηοβάλλαι τήν μορφήν (άνήκουστον).
Β 95 άηοβάλλαι καί ή δριστ. έν 244,20 έβαλες, δ διορθ. ώς έχει 
δ Β 206α, έβαλας(βλ. Pitra Anal. sacr. I, 328,1,6). καί δ α' άορ. ουτος 
άντικαθίστησι τον β'άπό των Άλεξ. χρόνων ήδη* διό τό άπαρεμφ. άπο- 
βάλαι, άντί άποβαλεΐν. δ έκδ. έξώθησεν αύτόν προς τον ένεστώτα 
διπλασιάσας τό λ.

219,16 τεδειγμένον ταΐς γλωοοαλγίαις 6ήλον. 
δ μοναδ. κώδ. Β 186β έχει τό όρθόν *. τεδηγμένον πρβλ. καί 
τήν γνωστήν των Χριστουγέννων κατοβασίαν : υμνους ύφαίνειν συν- 
τόνως τεθηγμένους. ένταύθα δ ποιητής έμιμήθη τον Σοφοκλέα ΑΓ 
584 γλώσσα τεθηγμένη (ως μάχαιρα). προς ιί λοιπόν ή διόρθωσις ;

223,1 έσ&λώς διαδράσωμεν Ισραήλ νέος (άκατανόητον).
Β 190β (μόνος) έσ&μφ (γρ. Ισθμφ). καί έχει άριστα* διότι πρόκει
ται περί διαβάσεο); τής Έρυθράς θαλάσσης, ή τις διά τής μεγαλειώδους 
θαυματουργίας χερσωθείσα άπετέλεσεν Ισθμόν.

17 ύμνεΐν έν δρΰροις ηαννύχοις πρός εύκτίαις (sic), 
κακή άνάγνωσις άντί προσεδρείαις, ώ; λέγεται ή προσευχή.

258,25 βά&ος Φεουργόν, Χριστέ, τής σής έγέρσεως· 
δ μοναδ. κώδ. Β 216α έχει ιό όρθόν &εουργών.

258,24 (λέων έκφέρει) Λαοις νηεμφ αίνον τα σής τριημέρου* 
γρ. λαοις ύπεμφαίνων τά τής σής τρ.

258,28, ώδ. ζ\ Τούς παΐδας έδρόσιζε πΰρ έξ άν&ράκων—έκτός 
ψεκάζων τής καμίνου τών δρων — ροιζοφλόγον <5έ τούς πέριξ κατα- 
φλέγον—πείδει βοή,ν τύραννον εύλογητός εΐ (σιίξις ούδεμία).
Β 216α (μόνος) φοιζοφλογδς (όνομ. δοιζοφλόξ=ή δρμητική φλόξ, 
ή λ. άθησαΰριστος). δ νους: τό πυρ έκτος τών δρων τής (καιομένη;) 
καμίνου ψεκάζον έδρόσιζε τούς παΐδας, καταφλέγον άμα τούς πέριξ 
τής ρ3ΐζοφλογός. οϋιω διώρθ. τό κείμενον διά τού ανυπάρκτου τύπου, 
ροιζοφλόγο; ό σεβ. παριδών τον όρθόν τύπον τού κώδικος*
Κώδ. Β 231α, ώ5ήα'. Ήχος πλ. β'. Είρμολ. 272 Σιναϊτική, ωδή α\ 
*Απλετον διαίνικτον "Απλετον διενίσσετο Ιν συσσεισμφ
Ιν συσισμφ σκιπτούχο; αίγυπτίων σκηπτούχος ΑΙγυπτίων



φλογμο θυμούμενος 
τφ έκλεκτφ 'Ισραήλ 
απόπειρα δι’ έδρα 
χώ τής άνεικάστου φύσεως 
Θεοΰ ποντοθεις 
έν έρυθρά κραχαιά.

Σημείωσις του εκδότου: «Έν τφ κώδικι φέρεται παρεφθαρμένος 
καί ακατανόητος ό ειρμός ούιος έχων οΰςω: «’Άπλετον διαίνυκτον... 
απόπειρα δίεδρα τφ τής άνεικάστου...» άποκατέσιησα τούτον ώς άνω- 
κατ' εμήν κρίσιν μή συναντήσας εις άλλους κώδικας τον ειρμόν προς 
παραβολήν και διόρθωσιν».

’Όντως, ώς βλέπει πας τις είς τό μέρος τούτο ό κώδιξ νοσεί, άλλ’ 
οΰχί και άνιάτως ώς παρέστησε τό πράγμα ό σεβ., μάλλον δέ άνιάτως 
εχει μετά τήν οΰτω άδιόρθωτον διόρθωσιν. Ενταύθα γίνεται άναπαρά- 
στασις τής εν Έξόδφ 14,19 έ. τρομεράς σκηνής τής άποδράσεως των 
Εβραίων εκ τής γής του Φαραώ καί τής κατά πόδας διώξεως αυτών. 
Πριν ή έπιχειρήσωμεν τήν διόρθωσιν έφιστώμεν τήν προσοχήν του 
αναγνώστου είς τήν ρυθμικήν διαίρεσιν πώς εχει εν τφ κώδικι καί πώς 
παρεμορφώθη υπό του εκδότου. Διορθωτέον ουν οΰτω:

’Ά  πλευστόν1 διά νυκτός2 3 
εν συσσεισμφ σκηπτούχος Αίγυπτίων, 

φλογμφ θυμούμενος
τφ έκλεκτφ ’Ισραήλ 

άποπείρρ8 διέδρρ4,
τή τής άνεικάστου φύσεως 

Θεού ποντωθείς
έν ’Ερυθρά [χειρί] κραται$.

Ή  τελευταία φράσις συνηθεστάτη: 26, δ τή κραταιά χειρί. ώς καί 
6δ, 3. 6δ, 5. 168, 5. 335, 4 κ.ά. είναι άξιοσημείωτος δ ειρμός οΰιος, 
διότι ουχί δπως πάντες οι λοιποί τής α' φδής άναψέρεται είς τό 15 
κεφ. Γεν. άλλ’ εις τό 1, 4, 19 έ.
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φλογμοθυμοΰμενος τφ έκλεκτφ Ισραήλ 
άποπειρά διαδραμειν 

τφ τής άνεικάστου φύσεως Θεοΰ 
ποντοθεις έν Ερυθρά κραταιφ.

1. Τό απλευσιον, μέρος τής θαλάσσης μηδόλως πλευσθέν (Εεν. Κυρ. 
Παιδ. Θ, 1, 16).

2. Τούς μέν Εβραίους έφώτιζε νεφέλη φωτεινή, ήτις έξηφανίσθη μετά 
τήν διέλευσιν, ώστε ό Φαραώ έβυθίσθη είς τό σκότος και έντός του βυθού*

3. Έν 2$6,66 διαπείρφ
4. 223,1 διαδράσωμεν.
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345. ’Ακολουθία Ιαμβική είς τον άγιον πατέρα ήμών Βασίλειον - 
Ποίημα Δαμιανού μονάχου. Β. φ. 306α.

eO εκδότης σημειούται περί ταΰτης εν σ. 256 τά εξής : «Παρα- 
μεμορφωμένος καί άκατάληπτος δ παρών είρμδς εν τφ κώδικι 
εχων ούτω... Παρομοίαν διρστρέβλωσιν ΰπέστησαν καί αΐ λοιπαί φδσί 
μή δυνάμεναι νά διορθωθώσιν α/ευ τής βοήθειας άλλου κώδικος’ διά 
τούτο δημοσιεύομεν ώ; έχει τό κείμενον έν τφ κώδικι σκοτεινόν καί 
άκατανόητον κατ’ αντιγραφήν του Σπυρίδωνος Λαυριώτου>- διορ- 
θούται επομένως μόνον τον α'. ειρμόν. ’Αλλά δυστυχώς δπως καί έν 
τοις προηγουμένοις τό άντίγραφον τού κώδικος δεν είναι ακριβές! μι
κρά δμως άν κατεβάλλετο προσπάθεια θά εΐχομεν έν τή έκδόσει άπο- 
κατεστημένον τό κείμενον* διότι δεν είναι ευτυχώς καί τόσψ κατε- 
στραμμένον.

1. Βάσιν άδυτον, Β- άβατ ον.
2. σκευωρίας, Β. σκεωρίας ήτοι ακαιωρίας ως εχει καί ό Δαμα

σκηνός είς τούς άναβαθμού; πλαγ.αλ σκαιωρίας πάσης περιφυλαξάτω.
4. ήπείγετο βά&εσι τήν ώδήν μελωδφν, Β. έπείγετω βαϋ'έοις 

6 ποϋς μελοδών αντί τήν ωδήν, ή τις ούδαμώς αρμόζει είς τήν έν
νοιαν, διότι δεν επεται ή Μωσαϊκή. φρονώ δτι δέον νά διατηρήσωμεν 
τήν γραφήν δ ποϋς καί νά διορθώσωμεν τό επόμενον:

5. ούν έκτάσει της χειρός Φεοϋ των ό'λων, Β. σύν έκτάση τή 
χειρί—ΐ\ τυιαυτη διόρθωσις ούδένα νούν έχει. Δεν ύπήρχεν είς τό αρχέ
τυπον ούτε συν έκστάσει ούτε συν έκτάσει, αλλά συνε&λάσϋ'η δ πούς 
δηλ. ήτοι ό λόγος περί τού συντριβέντος συν άρμασι καί ϊπποις Φαραώ 
«τή χειρί» θεού τών δλων' τό μελωδών, μεταξύ κομμάτων, ό ’Ισραήλ.

δ ποϋς, μελφδών, συνεΰ'λάσ&η τη χειρί Θεοϋ τών ό'λων 
Τά λοιπά ευτυχώς άφήκεν ό έκδοτης άδιόρθωτα. τή βοηθείςι τού αυτού 
κώδικος έπιχειρούμεν ν1 άνακαλΰψωμεν καί αυτών τήν όρθήν γραφήν.

11 κά&οδος γρ. καθόδφ.
13 ώς γνώσεως προφητικής έμφαινούσης. 

άνάγνωθι: ώς γνώσεως (ή καί γνώσεως ένν. άπλετος) προφήτης 
τής έμφαινούσης.

16 πνεϋμα --παμφλάζον, Β. παφλάζων, πρβλ. παφλάζουσα φλόξ 
ζ' ωδή κανόνος Χριστουγέννων.

17 ϋλην σε κα&ορώμενος 'Ησαΐας.
άκατανόητον, ου μόνον κατά τήν έννοιαν, αλλά καί σόλοικον* διότι δεν 
υπάρχει §ήμα είς δλον τον είρμόν. φρονώ δτι τό ύλην σε, ήν ϋμνησεν

ύί



ήτοι καθορώμενος παφλάζον Ήσ. πνεύμα νοερόν καίάϋλον ύμνησε κλπ.
18 ξένην έμφάνισιν, Β £μφασιν, ως απαιτεί καί τό επόμενον 

έπαναλάμπων, δ γραπτέον έπαναλάμπον, ως άναφερόμενον είς τό 
πνεύμα, ούτω δέ εύοδοΰται και τό μέτρον. αί μετοχαί άσυνδέτως διά 
τό ζωηρόν της εκφράσεως.

21. Ταρτάρου κλεΐΰ'ρα κατεΐδεν δ'Ιωνας, Β 307 β καθίδεν, δπερ 
ασφαλώς ήν καθεΐλεν.

23 σωτήρ* όδούς μελλουσών έλλάμψεων—τέτευχεν*
Β σηρ οδούς μελισσών έλλάμψεως τ. διορθ. ούτω:

σωτηριώδους μελλούοης έλλάμψεωζ—τέτευχεν·
24 έν εϋμενείρ. πάλιν ζωής· άνάγνωθι; <έν>εύμ. παλινζωΐας*· 

to έν πλεονάζει και ως προς τό μέτρον.
2δ ώς άλήκζφ φρυκτωρίρ. του σωτήρος γρ· έν άλήκτφ.
28 Ιταμόν κάμινον γρ· Ιταμήν κ·
32 $ασζωνικής πάλαι άναδικούμενοι Β. ή λ. ραστωνική ώς καί 

ή άναδικουμαι ανύπαρκτοι. άναγνο)στέος δδεν ό στίχος ούτω:
(άγευστοι ..οί παΐδες) ραστώνης καί πάλαι άντεκδικούμενοι.

33 εϊδον είς άψυχον βρέτας §ως πότμου 
τειχίσματος δέ του ftelov παρακλήτου 
ήπειγμένοι μελωδικώς άνέμελπον·

είς τούς τρεις τούτους στίχους ώς έ'χουπν ούδεμία έννοια υπάρχει, πρό
κειται δέ περί τού κολοσσιαίου άνδριάντος ή αγάλματος του Ναβον 
χοδονόσορ, δ ήνάγκαζον τούς τρεις παΐδας νά προσκυνήσωσι, «τό 
ά'ψυχον βρέτας»1 2 3.
δύναται ούν τό χωρίον νά διορθωθή ώδε:

εϊδον είς Άψυχον βρέτας έωσφόρον 
τείχισμα* πρός δέ του &είον παρακλήτου 
έπηρμένοι μελωδικώς άνέμελπον·

36 Ρηζορεύομεν1 Β ρίτρευωμεν* δΟεν έγένετο διόρθωσις, ενώ ό 
ποιητής ινα μη πλεονάση ή συλλαβή, έγραψε ήητρεύομεν χάριν τού μέ
τρου, δπως και εν τη Θ' ωδή τής Πεντηκοστής (στόμα) ρητρεΰον ου 
σθένει σε μέλπειν άξίως. δπερ γνωριμώτατον παντι δρδοδόξφ χριστιανψ.

1. δέν παρβτήρησεν ό σεβ δα τό σωτηο υπάρχει έν τελεί.
2. ηαλινζωία ή λ. οΰ μόνον παρά τοίς έκκλησ. ποιηταΐς, άλλα και τοΐς 

πατράσι· π χ. Ίσιδ. τώ Ιληλουσιώτη, έπιστ. 1, 54 σ. 17 τεθνεώτα πρός πα- 
λινζωΐαν έκάλεσεν, καί έν τφ ιγ' χρησμφ Αέοντος του σοφού: εΐκών πάλιν 
ζωΐπς αληθέστατης (άλλ. πολυζωιας, δπερ άνόητον.)

9. σέβειν τό χρυσότευκτον άψυχον βρε τα; 140, 33,
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άλλα, θά φανη άπίστευτον, καί τούτο εξεδόθη Ιν 140, 41 βητορεΰονϋ! 
όπως καί άνωτέρω, Χνα 6 στίχος καταστή ύπέρμετρος!

*Αλλ* αί αύταί αύθαίρεζοι καί άνελλήνιστοι διορθώσεις παρα
τηρούνται καί εις τον αμέσως επόμενον εί; τού; 40 μάρτυρας ιαμβικόν 
κανόνα 366

6 νΗηται βρύοναα καρδίαις ίσχνονμέναις 
*Αννα προφήίης έχφνδί θεϊον γόνον 

Τό ήκται τούάγωμέσ. παρακ. ού καλώς κεΐται ενταύθα, καί διορθ· 
είς Γκται (τού ίκνέομαι), τό δέ εκφυά εν Β είναι εύφνά·

11 "Ερριψεν φωτός γηγενούς σαρκός τύπον 
φέγγος τό θειον μυστικήν θεωρίαν.

Τό ερριψεν κενής έννοιας Ινταύθα ό Β έχει Ζρυψεν. νομίζω δτι 
τούτο τό & ρνψε αρμόζει εδώ, καί δέν έπρεπε νά θιχθή. σημαίνει δέ τό 
φύπτω καθαιρώ διά σάπωνος ή στακτής κονίας, επομένως λαμπρύνω 
διά τής άφαιρέσεως τού ρύπους κοί των ακαθαρσιών, τό φώς τού φω
τός, ό άνήρ, ό γηγενής Άδάμ. πώς δέ εγένετο ή κάθαρσις «μυστική 
θεωρίρ» (οΰτω διορθωτέον) διά τού θείου φέγγους ήτοι διά τού θείου 
φ οτισμού)' δθεν καίό Οεσπίσιος Κοσμάς έξίσιαται λέγων: ρυπτόμενον 
ήλιον τις οιδε; (καν. εις θεοφάνεια δ' oW])* άλλ* Ινταύθα τουναντίον 
φύπτει ό ήλιος.

14 άριστα πρίν %λεχεν Άββακονμ ήκες 
θεός...

γραπτέον ήκειτ, τό ήκες ανύπαρκτον.
16 πάθος ζοφώδες τό πρίν ήμαυρωμένον 

$οαΐς πολυρρύζοισι διάρας φάος-
διορθωτέον είς διάβας* διότι τό διάρας ού προσαρμόζεται καλώς τη 
έννοίρ.

18 εν ποΧνκλύοισι, 6 Β πολνβρύοισι,
36 ξύλον σύ μήτηρ  Υ@· σε, ώς εχει Β.
38 Θεοϋ φέρονσα νΐόν όίροτον βόζρνν 

γράφ.ιφέρουσαν.. άροτόν.
39 θηγήνχι λύζρον, ώσπερί ώδής μίχη 

εΐς μέν τόκος σε* διό σε δοξάζομεν1.
Νομίζομεν δτι δύνανται νά διόρθωθώσιν ώδε*. ’

1, Γράφει,ό σεβ. «ούτως άσυνάρτητα καί ακατάληπτα έν τφ κώδικι, ώ; 
άνβγράφησαν ύπό τού Σπυρίδωνος*, σ. 257, , ;
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(βότρυν) δο&ένζα, λύ&ρον ώαχε βρωμώδη σμήχειν,
Χαμεν χεκοναάν αε κτλ.

Πρόκειται περί τής θείας μεταλήψεως, ήτις καθαίρει και λαμ
πρύνει πρβλ. σταυρού τό ξύλον βαστάζοντα έπ'ι ώμων και βρύονχα 
άπασιν ενφραίνοντα οίνον ταις ψυχαΐς (Κονδακ. Άμφιλοχίου αρχιμαν
δρίτου, Μόσχα 1878, σ. 75 παραρτ.).

Δ\ Έηανορϋ'ωχέα καί ονμπληρωχέα-
Είναι άνείκαστον τό πλήθος των εν τη έκδόσει ανελλήνιστων λέ- 

ζειον και φράσεων, ώ; καί των κενών καί χασμάτων, ήμεΐς έπεστήσα- 
μεν τον νονν εις μέρος μόνον αυτών, ας και έπανορθούμεν κατά τό ενόν1.

2, 34 κ. ά. Άαβυαε· βαρβ. τύπος παρά τον έγκριτον 231, 66 έσβε- 
σαν δυναμιν πυρός. 285, 25 έοβεσεν δύναμιν αγγέλου συγκατάβασις, 
291, 39 ό την κάμινον οβέσας. .και τα σύνθετα 186, 27 κατέοβεσαν την 
κάμινον, 35 την φλόγαν κατέσβεσας.

4, 43 προηίποτο {ς' ωδ. τής κοίμ. Θεοτ.) αντί προυπέποτο.
10, 36 προσβολής Ινανζίας* ό κώδ. προσβολών εναντίων.
10, 37 $πως ύμνοϋνζεζ αε αοΐς γενεϋ'λίοις 

δ κώδ, ύμνουντες, σώτερ, σοΐς γ. οΰτω διορ. και το μέτρον. 
τών χεζραμόρφων ζώων 
[άκ<ε> Ινηχον Άχημο] 
ah εύλογονμεν.

ή προσθήκη [...] υπάρχει εν Β Ια και απαρτίζει τήν έννοιαν πλήρη.
21, 13 ζήν έκκληαίαν, Ιν & εχθρόν Ιθριάμβευσας (γρ. εν ή)
22,4 παν στρατί και πολλαχοΰ 31, 52 64, 88, 148, 153, 162 κ. 

I. τό ορθόν υπάρχει 72, 2, 85, 5, 130, 159. πανστρατιά, όπως και τό 
μέτρον απαιτεί, τό ουσ. έν 46, 2 την Φαραωνίτιδα πανστρατιάν.

25, 12 ώλενες Άγονοι·
τούτου δύο τύπους γνωρίζομεν ωλένη κα'ι ώλενος.
31, 47 Ίαραηλΐχαι &ενδεΐς-
γρ. θεουδείς, ώς έν τή Θ' ωδη τών Θεοφανείων, καί τό μέτρον 

άπαιτεΐ. καίτοι αμφίβολον, αν δ ποιητ. οΰίος τύπος υπάρχη καί εν τφ 
πεζφ.

33, 48 άνέΰ ο̂ρας καί 162, 29 άνέΰ'ωρας, γρ. άνέθορες.
35, 18 χάριν σζορίζον αύν μελωδοναι κλέος, γρ. σόν...κλέος.
41, 54 ώς in i ηόκον δρόσον (ή παρθένος) άναμάχχεχαι.
1. Ιΐολλάς τούτων έξήλεγξεν και ό κ. ΠαντελΑκης (ενθ. άνωτ. σ. 501) 

ας καί παραλείπομεν.
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Οδδόλως τό ρ. τούτο αρμόζει Ινταύθα, είναι τό άνφά6)=&ντλω| 
Ικμαζώ (δθεν διορθ. άνιμαται), δπερ τοσούτον διεστράφη έν τοι; Ιν- 
τύποις μηναίοις* ώς εν τη α' Ίαν. ίδιόμελον άγ. Βασιλείου: πάντων 
των άγιων άνεμάξω τάς άρετάς, και τη κξ' Σεπτ. του Ίω. του Θεο
λόγου, β’ καν. φδ. γ' τροπ. 3 σοφίαν άνιμήσω (οπερ ορθόν),

43, 2 παί χών Αίγυητίων δουλείας, γρ. τής δουλείας.
48 ή βρύσασα χοϊς πισχοΧς χά ιάματα· 

γρ. ή βλΰσασα. πρβλ. Ύμνφδών ανέκδοτα υπό Κ. Οικονόμου (Άθή- 
ναι 1840), φδ. ζ ' σ. 184 νέκταρ, κόρη, βλΰσασα τής αφθαρσίας.

53, 50 καί εΐξε χό χραφϊνζ—έν άπείρφ ύλη άκάμαχον πΰρ· 
γρ. καί ύπειξε τραφέν—άπείρφ ΰλη· τό ά. διότι τό εΐξεν εν τη ελ
ληνική σημαίνει ώμοίασε, ενώ εδώ κειται επί τής έννοιας του ύπε- 
χώρησε. ο ώς σύνθετον μόνον εΰρηται. πρβλ. και 310, 54. σύνθετον 
Ιν 158, 43 προσυπήξεν (γρ. προσυπειξεν) ή φΰσΐί.

56 έξείλαχο* καί εν 282. 3 δίήλε, γρ. έξείλετο, διείλεν. καί εν 
231, 71 αντί κα&εΐλαν, γρ. καθειλον.

64. 42; παϊδας &εολογεΐν βοάν> γρ. π. θ. βοώντας.
68, 22 δέσμιους έξεμέσαζο·

οί γραμματικοί οΐδασι τον τύπον ήμεσα καί εξήμεσα καί πλέον οΰ.
70, 57 τό κράνος··.διδάξ&ς···συναναμέλπειν, γρ. δίδαξαν.
79, 18 έ£#ρε, 84, 54τ)Λ€ρ#ραν, 92, 18 άνεκάΦηρε,-14, 1.3 77, 18. 

156, 25 κ. ά, καΦηράμενος·
Είναι λίαν περίεργον τό φαινόμενον τή; Ινταύθα υπογεγραμμένης 

δλως άπρδούση;* διότι δ σεβ. και έκει δπου πρέπει δεν εχει, ώ; πα- 
ρετήρησε καί δ κ. Παντελάκης (ενθ. άνωι. σ. 501 )Ι. ΟΙ εν Άθήναις 
Ικδόται τών Μηναίων, ούδόλω; κατά ΠλαΓωνα (Φαιδ. 114c) φιλοσο
φία καθηράμενοι, ώ; δ σεβ., έξέδοντοτό δρθόν (πρβλ. Ίαν. κε', β' καν. 
ΓρηΥ. Θεολόγου, φδ. ε', ό δέ καϋ'ηράμενος— δικαιοσύνην μά&ετε— 
πάσαν έκήρυττε (γρ. πασιν).

79, 21 έξ άδαης (sic) κόρης (παρά τό την αδαή νύμφην 361, 61).
80, 30 χόν έκ ννκχός έξ άγνοιας άποσκορακιστέον τό έξ.
82, 3 άνφκισΰ'έν· (άποτρόπαιον τούτο).
120, 1 κράχος έν Ισχύϊ σου, γρ. κρατακχ ίσχΰϊ σου (τούς άναπο- 

λεμούντας έκάλυψε κευθμών).
3 εις χάος άδου χύραννον Μρρηξεν· γρ. ?ρριψε 1

1. Τά ανβυ υπογεγραμμένος πρδγμ. του κ. ΤΙαντελάπη ήδύναντο νά πολ- 
λαπλασιασθώσι πρβλ. κατήσχυναν, 171, 40 ραθυμία 9, 25 άσμα 4, 40, οικοδό
μησαν 158, 13, άσωμβν 2, 1 λτλ.

η
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συμπαρεσνςθη δ σεβ. έκ της χυδαίας, λησμονησας το Έξόδ 15, 
21 ίππον κα'ι αναβάτην έρριψεν εις θάλασσαν.

19. τήν  ψ υ χ ή ν  μο ν , άγαΦέ, — σα λενομένην β ο ώ , γρ. δρω.
124:, 31 προοηλω Φ εΙς

γρ. πρ;σηλώθη:, διόα ή πρότασις δεν έχει ρήμα.
125, 27 Χριστέ, rjξε ι π α ρ Φ ένο ν—σα ρκω θείς  

Υρ· η \η ς  εκ παρθένου σ.
59 ώσπερ έκείνους άνάλωοον—κάμό δέ αϊγλχι φώτιαν»

γράφ. άναλοϊσας
46 χ ειρ ώ ν  όργανα ( ~ 8 ν ν Λα ς ) — τατς n α ρεια ΐς  πρεμάοας* 

ΐτως τυπώσας.
128, 29 ώς Ί ω ν  ας ά λ ίο ν  (γρ. άλίοι) £*?ρ<ς~οεσώ σιω  (ή 

•ψ χή μον) π α νσ Φ ενει αου δεξιοί»
Ό μοναδ. κάδ. Β J04 x οέοωοτω, ο δέ έκδοτης ήρκέσΟη νά κατα- 

β βάση \όν τόνον μόνον, έπιλαΟόμ» νος, δη τοιοντος τύπος δεν ύπάρχει 
έν τη ελληνική γραμματική. * 0  Κ ερ ο μ εύ ς  εν ιφ ίαμβινφ κανόνι του 
Φωτίου έξέδοτο: φυγάς αέσωστο τής θαλάσσης την τρίβον1 (πρβλ. και 
Μ ένα νδρον  παρ* ΆΟηναίφ I I 1 559a! γημας δι* ουδέ εις σεσωσδ1 
όλως* άλλ’ ενταύθα δεν είναι οριστική, άλλ* εγκλισις προστακτική σε- 
αώσΦω (δπως τό δεδόσθω). συχνώς δέ παρατηρουμεν παρά τοι; Βυ
ζαντινοί; την τοιαύτην τής δημώδους έπίδρασιν αχ αντί oft έν τοΐς 
κώδιςιν.

130, 12 ή στείρα Μιεκεν έπ τά — της άτελονς iv  χέκνοις ά ντί* 
Φέτος

γρ. τής πολλής (πρβλ, Λ Β ισ. 2, δ δ:ι στείρα έτεκεν έχτα κα'ι ή 
π λλή έν ιέκνοι; ήσΟένησε) πρβλ. 209. 9 

131, 1 είς τόν μάρτυρα Σοββάιιον.
Ό Β 1121 έχει! «ειέρα άκολουίΚα του αγίου καί μεγάλου Σαββάτου 

Ίωάννου μονάχοι» τό άγιον Σ< ββατον μετεμορηώΟη είς Σαββάτιον 
άγιον. καί οΰαο ανεδηιιοσιεΰθη καί έν τή Νέρ Σ.ών τόμ. Κ ΙΓ  σ. 595 
ένθα επαναλαμβάνεται τό Είρμολόγιοι!

9ί2, 6 ταύιης γάρ έπιτημήσας γρ· ταΰιη.
1*47, 44 δα έκχός άλλον Θεόν ούπ οϊδαμιν γρ. εκτός σου. 
157, 44 Ιερας χρηοτόιητος—ό Ήααΐας λαμπόμενος 
διορθ. πιμ'λάμενος.
177, 27 φορτίον uoi πταισμάτων—δ έχφρός άπαρτίσας—τήν 

Ιαχνν αννέκαλνψεν·
1. Sanctis Pliotii artlii^p. C)jokcs Epistolae, Pelropoli 1896, σ. 55,9 

πρβλ και 259,, 4 Είρμ.
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το άπαρτίσας==<αταστήοας άρτιον δ.ορδ. είς άΛαρτϊίσας=*ρε- 
μάσας του άπαρτάω.

190,4 έν βν&φ ταρτάρω, νρ. ταριάρου.
192, 14 καί ώς κα&άπερ νιφετός in i χόρτον 

γρ. ώς εν 114, 7 και ώσεί νιφετός επί χόρτον.
193, 33 τήοαΐ) γρ. κτήσαι ώς εν 330, 30.
53 oh xfj άφράοτφ λόγφ — τόν κτίοην ουλ* αβοϋοαν· 

γρ. τήν άφράστψ λόγφ.
208, 39 ηρός oh τό φώς άνάγαγε· 

τό σέ λείπει εν τφ κώδικι καί είναι άτοπώτατον.
231, 39 δλεον αύνοΐς έγκατελίηατε 

γρ έγκαταλίπετε. ό Ιωνάς 2, 9 γράφει: μάταια καί ψευ̂ ή έγκατέ- 
λιπον, δθεν ή ζ ' ψδή αντλεί τάς λέξεις καί φράσεις.

234, 10 γή κλονή&ητι, γρ. κλονίσθηη.
241, 9 υαλευομένην,-.οτερεω&ήτω ή χαρδία μον> γρ. σαλευομένη
2 4 8 ,  7 0  δι &*ρον πάοης άγα&ότητος. γρ. δ ι ’  ά κ ρ α ν .
250, 1 oh τόν έν Φαλάοου δόνια όδόν - καί ϋδαοι τρίβον 

γρ. καί εν τοΐς ύδασι τρίβον.
252, 8 οταυριαίφ δπλφ 

γρ. σταυρικφ δπ?νφ.
252 18 βρετάδος γρ. άμαρτάδος.
263, 48 δν τά\εις ού τολμρ., γρ. τάξις.
258, 1 9Αναοζαοίου Κυέοτορος, γρ. Κυαίστορος (quaestor).
269,1 διαβιβάσας Μωνοή, γρ. δ. Μιυϋσήν.
275, 6 καί ό βρ'χίων μου καζιοχνοει—καί φανεί τό δργον μονΛ 

γρ. φανειται. __ -
286, 1 ό συντριβών πολέμους —έν ύψηλφ βραχίονι*
έν τούτοις οί κώδ. έχουσι τή κρτταιφ δυνάμει Χριστός, δ σεβ. πρού- 

τίμησε τα έντυπα.
288,18 του κήτους βοών ηρός oh (δ Ίω\άς) 

γρ. εκ τού κήτους τό πλήρες έν 205, 6 έκ κοιλίας τού κήτους πρβλ. 
208, 33 έκ τού κήτους.

290, 37 έκ του κήτους βοώ οοι·
293,23 ώ; ό Ιωνάς έκ τού κήτους κ. ά.
290, 95 δάπό Θαιμάν ήξας

γρ. ή; ον. πρβλ. 303, 21 ήςεις Θ·ύς από Θιιμάν. 326, 16 έκ Θ ιιμάν 
σε ήξυντα. άλλως εύνόητον τό πράγμα, δα είς προφητείαν οι» κειται 
αόριστος (Άββακούμ Γ ' 3. δ Θως άτό Θ τιμάν ήξει).
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306, 46 (παιδες) εν zfj καμίνφ βληθένζες—σϋν τοΐς σαραβά· 
ροις—κσ) κνήμεσι: γρ. περικνήμεσι.

3 0, 13 στείραν έ'ζευξας τήν πρίν συναγωγήν, διορθ. εδειξας.
311, 39 οϋτω γάρ έβόων, προσθ. παιδες.
313, 47 dco προεσρτάζομεν·.·χαΐρε σοι κράζομεν, 

γ ρ. προερτάζοντες.
341, 39 άνανεϋσαι βουλόμενος συγκαλύπτει με, γρ. βουλόμενον.
345, 1 Χύμα θαλάσσης—χερσοθείσης ήπειρον ··ήγαγε τον Ίσ- 

ραήλ, γρ. εις ήπειρον.
364, 10 στηριξόμενος···καθελώ τάς βάσεις—καί στήριξον,

γρ. διό στήριξον.
368, 68 προσήρμονν τά μέλη, γρ. προσήρμοζον.
Σεβόμεθα τάς έξης γραφάς και εκφοράς ώ; εγκλιματισθείσας δυ

στυχώς εν τοις ίεροις βιβλίοις.
122, 26 την άθεώτατον πλάνην· οΰτω καί ό Βαρθολομαίος εχειΐ 

δυσωδέστατον φθοράν ια' Οκτ. φδ. η' τροπ. 3, β' καν. γλυκύτατον δρό
σον ιη' *Ιουλ. κοντ. άθεώτατον γνώμην δ' Αύγ. φδ# γ' τροπ. 3 κττ. 
(βλ. πρβλ. Προλ. Σεπτ. ένθα και των αρχαίων τοιαΰτα) 221, 20 ξβαλας 
83, 28 361, 37 κατέφυγα· ••ονιω καί εν τη Θ' φδ. 2 τροπ. τής παρά
κλησή ως Θεοδώρου του Λασκάρεως εν Λαυρ. Γ 66φ 233α (ιγ' αιών).

356, 30 Ανακάλεσαν
(πρβλ. και Νεκρωσ. ευλογητάρια 1 άνακάλεσαί με σωτήρ) αντί 

άνακάλεσον π[βλ. αναβόησον Δαβίδ, τίς ή παρούσα εορτή (Κάθισμα 
Χριστουγέννων, βλ. καί άλλους τοιούτους καθιερωμένους τύπους παρά 
Pitra, Analecta sacra spicilegio solesmensi, Parisiis 1877, σ. 
697: Byzantinae quaedam et alexandrinae formae).

Γ 0 ΓενικαΙ παρατηρήσεις·

Ώς πρός τούς ποιητάς . των. ειρμών κατακρίνεται δικαίως υπό 
τού κ. Παντελάκη δ σεβ. διότι ενώ από 20ετίας συντόνω; εις την 
υμνολογίαν καταγίνεται δεν έφρόντισε νά Ιξακριβώση αυτούς, μάλιστα 
υπάρχει πλήθος ειρμών άποδιδομένων έν τφ Είρμολογίψ πού μεν εις 
τούτον πού δέ εις ά'λλον ποιητήν1.

ιΩς προς τάς έπιγραφάς ανιών διαφέρουσιν εν πολλοί; οι δύο 
κώδικες, δπερ εις 2—3 μέρη μόνον έδήλωσεν δ σεβ. π. χ. 50. ’Ιαμβι
κός εις την Χριστού γέννησιν. δ μέν Παρισ, εχλ ποίημα Ίωάννον

X. Βλ. Παντ, εγθ# άνωτ. σ. 499.
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τού Άρκλά (ώ; γράφει δ σεβ.), δ Λαυρ. ’Ίαμβοι Ίαάννου μονάχου1, 
58. εις την αγίαν Θέκλαν ποίημα Γερμαν ν. Λαυρ. ποίημα Κυπρια
νού μονάχον. 385. ακολουθία Σικελιώτον* δ Λαυρ. Στεφάνου Σαβ- 
βαϊτου δ Παρισ. 360. ποίημα Γεωργ ον 'Ανατολικού Λαυρ. 302α 
δ σεβ. σημειούται «ετέρα Γεωργίου ανατολική» εν τφ κώδικι ούδεμία 
έπιγραφή υπάρχει, που λοιπόν εΰρε τον ποιητήν, έφ1 όσον δ Παρισ. 
δεν έχει τήν ακολουθίαν; 61. εις τούς αγίους Σέργιον καί Βάκχον. 
δ Λαυρ. εις τούς αγίους όμο?ογητάς. 176. δ σεβ υπέγραψε ποίημα 
Κυπριανού μοναχού, δ κώδ. ούδέν εχει. 198. Γεωργίου eΑγιοπολί- 
του, δ Λαυρ. 168α Γεωργίου 'Ανατολικού· 42. δ σεβ. γράφει «οί 
μέν πέντε φδαί κατ' άλφάβητον, αί δέ τρεις άντιστρόφως. τούτο δεν 
είναι αληθές, (πρβλ. καί 199 ολ<υς άκατανόητον). 348 Αναστάσιμος 
Σιναΐτική, ούτως έξέδοτο δ σεβ. άλλ' δ κώδιξ εχει: Έτέρα ακολουθία*1 * 
αναστάσιμος Σιναΐτική τετράειρμος.» Ή  Επιγραφή ούτη είναι αξιοση
μείωτος, διότι γνωρίζει ήμΐν οτι δέν ήσαν άνέκαΰ'εν πάσαι αί άκο* 
λουϋ'ίαι ή οί κανόνες πλήρεις, άλλ’ ύπήρχον και τριώδια καί τετρά- 
ώδια. συμπληρωθέντα έπειτα, ενταύθα ύπήρχον κατ’ άρχάς ή δ', ζ', ζ', 
καί θ' ο’)δή, είτα συνεπληοώθη διά των λοιπών φδών δηλ. ή α έλή- 
φθη εκ τού 237 πλ. β'4 ή γ' εκ τού 352 καί ή ε' έκ τού 328. Οϋζω 
λοιπόν έξηγεΐται πώς αύτοϊ οί αύτοί είρμοϊ διασταυρούνζαι έν 
πολλοΐς κανόοιν· δ κ. Παντελάκης αναφέρει αρκετούς άριθμοΰς, ούς 
κάγώ συμπληρώ διά των έξης! 56-62ξ', 84-895', 98-99ζ\ 103404ζ\ 
106420»)', 96-163ζ', 189-194ε', Ι96·202ζ', 32.*-244α\ 234-260β', 
237-248α', 328-348β', 30L-312ζ', 361 -362-ζ', 391-394 κ λ.π. Παρά 
ταύτα ύπάρχονσι κανόνες έλλιπεΐς κατά τινας φδάς: 72 η', 75θ\ 
890', 9ΐα'-γ', 1 J)9e'. καί άλλοι έχουσι 2-3 ειρμούς 1795', ζ* 180β'. ζ '  
181α', γ', ε\ 247α', ζ ', οί δέ 92, 93, 94 άνά μίαν καί μόνην φδήν 
£χουσιν· καί έπειτα γράφει δ σεβ. δτι εξέδοτο έκ των δυο κωδίκων 
<ά'παντα τον είρμολογικόν πλούτον» καί δέν έκρινεν άναγκαιον να έ- 
ρευνήση καί άλλους κώδικας! Ηνα μή μειώση δέ τήν τοιαύτην έντΰπωσιν 
δέν ύπεδήλωσεν άκριβώς τούς έκδεδομένους είρμοίς διό φέρονται 
ώς άνέκδοτοι οί 12, 18, 74, 97, 104 κ. ά. έκ τού αυτού κώδικος είχον 
έκδοθή υπό τού συναδέλφου κ. Σπυρίδωνος ιατρού δ 42 έν ΙΓ  τομ.

1. ToOco σημαίνει δα είναι «V και τό αυτό πρόσα>πον, καίτοι άλλοι χω- 
ρίξουσιν βλ. Πρόλ. Πενιηκοσταρίου Βαρθολομαίον σ. ε' —η .

2. Σικελή* μόνον ενταύθα ούχα) ό κώδ. πανταχού £ιχελοΰ,
8. Ούιως βπιγράφονιαι οί είρμοϊ έν τψ Λαυρ. όπερ οΰδαμον σημειουται 

δ σεβ. καί ούιως έξηγείιαι to Σιναΐτική Βυζανχία κ.τ.χ.
4. Ήιοι συναμείγνυνχαι καί οί ήχοι.
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Γρηγ. Παλαμα (1925) σ. 61 3 και δ 258 ιαμβικό; σ. 63 4 υπό του 
Κεραμέως δε δ 2591, όσης είχεν ύπ’ ό'ψιν και έ':ερον έν Ρωσσίςι κώ
δικα. Τούτο έδει έν τφ οίκείφ μέρει νά σημειωθή. Πολλών εΙρμών 
έλλείηοναι στίχον (πρβλ. 132 φ5. α'), οΐτινες ήδύναντο νά συμπλη. 
ρωθώσι παρ’ άλλων έν τφ αυτφ κώδικι άπαντωμένων (πρβλ. 212, 26- 
295, 22, 291 ?>^^)^Υπάρχονσνν είομοι εκτεταμένοι ώς οίκον (πρβλ. 
2ι)', 8η'-θ', 166', Ι ϊζ ' ,  180', ίσως άπετελουντο έκ δυο ειρμών, ώς δ 
2619'. διότι ύπαρχουί-ιν πολλαπλοί ειρμοί έν έκαστη φ̂ ή: 320 δύο 273, 
322 και 343 τρεις, 338 τέσσαρες κτλ. Έν πολλοί; έγένετο μετάθεσις 
ιών φδών π.χ. έν 120 ή ε' έγένετο δ' και 148 η α' β' κττ. Τό είρμο- 
λόγιον έξεδόθη εις στίχου;,' δπως πάντα τά ΰμνολογικά της έ κλησίας 
κατά τούς τελευταίους χρόνου; υπό επιστημόνων έκδιδόμενσ. αλλά 
δυστυχώς, ώς και ανωτέρω εϊδομεν, έντούτοις δέν έτηρήΰ'η άκρνβώς 
ή ρνϋ'μική διαίρεσις του κώδικος δηλουμένη έν αΰτφ διά άνω στιγ
μής, καί σημειούμεθα ενταύθα, δτι έχουσιν αυθαίρετον την διαίρεσιν 
οίείρμοί 128,4 135, 39. 198,21-2, 29υ2 3 4, 144, 40 1 146,65, 148,' 25, 
158, 1, 47 κτλ. π.χ. 208.
Κώδ. Β 117α Είρμολόγιον, σ. 148
Πανούργου έχθρού μαι αιτώ Πανούργου έχάροΰ με
ζοςρόδους, Χριστέ, έν τοις σπλάγχνοις, αιτώ ζοφώδους, Χριστέ, 
ώς σηραις παιπεδειμένος άμαρτίαις μου, έν τοις σπλάγχνοις ώς σειραι; 
σου πανσΟενή πεπεδημένος άμαρτίαις μου
βραχίωνα έκτείνας σου πανσάενή βραχίονα έκτείνας
έξ ύψου: μοι χειρ?* πάρεχε, έξ ύφους μοι χεΐρα πάρεχε
καί ώς έκ κήτους καί ώς έκ κήτους τον σόν προφήτην
τον σόν προφήτην προς σε8 τό φώ; άνάγαγε
προς τό φώς άνάγαγε
Καί ού μόνον την του κώδικος διαίρεσιν δεν έτήρησεν δ έκδοτης, αλλά 
κτί στΐξιν δεν παρουσιάζει κανονικήν (ανωτέρω δε καί έν αρχή καί 
115 116,26 ουδεμίαν). Άλλ’ ένθα καταφανεατάτη ή περί τ' μέτρα 
ηλημμέλεια καί ή τελεία τού έχδό του αδιαφορία είναι οί Ιαμβικοί 
κανόνεςί· άμετροι καί υπέρμετροι σάχοι απειροπληθείς άναμεμειγμέ-

1. "Εν9. άνωτ. Ουιος κακώς έξεδόΟη τό α' υπό Λανριώτον έν
Έκκλ ΆληΟ. 1895 σ. 2*2), καί τό γ' ύπό του κ. Σπυρίδωνος έν άγνοια των π0°* 
ηγσυμένφν εκδόσεων Γρη-Υ· Παλαμα II’ τομ. σ. 6 I έ.

2. β λ .* ? κ ή ) α  τφ κ. Παντελάχη (σ '  500) τον αυτόν ειρμόν εις δύο άηαν· 
τώντα διαφόρους κανόνας κατά διάφορον διαίρεαιν!

3. άφαίρεσον τό σέ,
4. Ο υιοί κατά τον κ. ΙΙαντελάκη βίοι 15 (σ. 500) κατ' ακρίββιαν δμως 13
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νοι μετά πεζών φύρδην μίγδην (35θ' 1785' δ στίχ. εκ κόρης ε?ς μερό* 
πων, ελλιπής) διά μεταθέσεο>ν λέξεων (10, 48) και ακρωτηριασμών, τά 
βχρί τονδε καλώς έκδιδόμενα διεοτράφηοαν (ποβλ. 140, 44 §ητο- 
ρεΰον ού σθένει σε μέλπειν άξίοκ) 258, 5 σχιριώντας εμελτον ώς 
κραταιφ δεσπότη (υπέρμετρο:), ουιως και πριν έξέδοτο 6 κ. Ιατρός 
(Γρ. Παλ. I I '  σ. 63), άλλ* δ κώδ. Β 216α εχει τό ορθόν: σκιριών 
(υποκ. είναι έν αρχή Μωΰσή;) εμελπεν. 258, 6 έξ άκάρπον καρπόν 
ώφθη νηδύος (άμετρος), Γ  έκ τής άκαρπου.

Παράδειγμα έκδόσεως ιαμβικού ειρμού υπό του αεβ.
115. ΕΙς την Ύπαπαντήν "Ίομβοι Άναστ. Κνέοτορος (γρ. Κυαίστορος), - 
Αφ. 85β, Βφ. 102α ‘Ωδή β\

ΤΩτα χαρδίας άνοιξον παγγετές βρότειον
καί άκουε θεού μεγαλονργίαν
πώς τε του πρεσβύτου Συμεών δ τής Παρθένου
υίός άγκάλαις ενθρονίζεται ως βρέφος
τεσσαρακονθήιιερον και των δεσμών
τουδε του σαρκίου άπολι'ει αυτόν
και δώμεν μεγαλωσύνην αυτφ

* Παν άλλο ή ίαμβοι είναι οι στίχοι ούτοι, ενώ πάσα αί άλλαι φδαί 
Ιχουσι κανονικώς, φαίνεται δτι είναι παρέαβληιισ. δ δέ εκδότης ουδέν 
περί τούτου σημειούται. στιξις και έντανθα ώς βλέπει τις ουδέ μία!

Καί ώς ηρδς τήν οννταξιν tb κείμενον χωλαίνει έν ηολ- 
Χοϊς, δ ουδαμού δ σεβ. ΰπεδήλωσεν, έκ τών άφθονων δνομ. Αλο~ 
λυτών ύηοδηλοϋμεν χας έξής: 13, 33 καύσαντες...?ορύσατο 26,35 
Ιπαγορεύσας ..εΐλοντο, 63, 62 παρεισάγων.,.προσουυλησαν, 72, 17 δπο- 
δύντες ..παρεσκεύασεν,Ι24, 8 θεασα/μενος...δείώμεθα 125 κευθμών τμη- 
θείς.. λαός βαίνει, 154, 6 8  καθοπλ σθέν άνθτοπλίσαντο παιδες, 155.59 
ναμάτων άρυσάμενοι έξικνεΐτο. 232,52 έκκαύσαζ-..διέμριναν, 310,61 
τεκονσα...μεγολύνομεν, 356, 37 βλέπτον ία' προσ.ν.,άνάγαγε. Βεβαίως 
ή ονομαστική απόλυτος (ώς εγρα\|ιε ενθ. άνοττ. και δ Βαρθολομαίο  ̂
είχε πλέον διαδοθή, και δεν είναι δυνατόν, εί μή νά κωδικοποιηθή 
ώς στίγμα γραμματικόν άρξάμενον άπό τών αρχαίων χρόνων, 
άλλα πολλαΐ τούτων δύνανται νά λείψωσιν. Καί ΛερΙ τήν $γκΛιοιν 
μεγάλη Αβελτηρία ύπάρχει πρβλ 9, 39 έργώδες έστί. 14, 36 5ι* ευ
σέβειαν ποτέ. 44 εβησαν ποτέ. 55,33 προαπεικόνισας ποτέ. 28, 27 ώς 
ποτέ. 162, 3 διώδευσε ποτέ. 27 μλλ* ώς ποτέ. 33 ένέπρησε ποτέ. 
314, 40 εν Βαβυλώνι ποτέ κττ.
ήτοι 9, 10. 60, 76, 77, 115, 14ο. 174, 223, 258, 25\ 313, 3ί6%ποόσΟες κα1 
τόν 252, 365, οιιινβς είναι κατεστραμμένοι ρυΟμικώς δηλ. έν δλφ 15.

ψ



Εύλογίον» Κους().α Λαυ^ώτον 9Μ

•Αλλ’ δπερ επί μάλλον ασχημίζει εκδοσιν προοριξομένην νά κατα 
λάβη επίσημον θέσιν εν τη φιλολογίρ τη εκκλησιαστική, εισίν αΐάύύγ· 
γνωστοί άνορθογραφίαι καί παμπληθείς βαρβαρισμοί. και άνα-
γράφομεν ολίγους εκ ιών πολλών1: 1 0 , 1 1  ύψημέδων. 1 2  πρόσχες καί 
41, 27. 15, 33 ή σελήνη εστη έν τή τά;ει αυτή:. 20, 5 ταμείων (διορ. 
ταμιείων ως και το μέτρον απαιτεί) 33, 61 μαγγανία, 43,4 Έρυθραν.

_  / 50, 18 θεοφάνια. 6 6 , 46 ψυχόλε Ορον καί 316, 32 πανόλεΟρον. 154, 74
πολυθρύλλητος. 158, 43 προσυπήξεν. 176, 65 άρον καί 366, 13 όίραν.

J C 91,39 κήρυξ καί 335,49. 199,23 κεκράξομαι και ούκ εισακούσει.
206,29 τρίκλονο:. 209, 16 έφοιαξάμην. 218,45 δανικόν, 222,1 θρη- 
νήτω καί 338, 73 αύχητω. 244,10 συναρμώσας (καί δμω; ή εκδοσ ς 
τού κ. Σαλιβέρου, ήν διαπ μπεΰει ό σεβ. έχει εν κε', Ίαν. β'καν. τροπ. 
2 λαόν πιστόν ήομοσας). 351, 26 φλοιδοΰμενος (γρ. φλυδούμενος), 292, 
36 παρηνόχλησε. 334, 50 κ. ά. μίξεως. 341,27 άνάλωσα (καί δμως ό 
Β 283β έχει τό ορθόν άνήλωτα), 355, 2 0  φρίκει. 360, 38 προ τού απο
δώσεις καί 63,59 πριν μέ κατεβιβρώσει κτλ

'Ομοίως καί παροράμανα ού όλίγα εχει αιινα εδει νά δηλωθώ- 
σιν εν τελεί, ώ; σύνηθες. 25, 3  αισμα. 116, 29 αγαλλίασαν (γρ. άγαλ- 
λίασιν). 125 αντί A ρ. 95 γρ. Β ρ. 95 157, 25 δτρυψ>υτε. 252, 5 τερ-« 
πτικώς (γρ, τερπικώς). 263 εις δύο συνεχείς κανόνα; καί 274,20 Βυ- 
ζαντισία (ά. Βυζαντιαία βλ. άνωτ.) 325, 1 ακολουθία Σιναΐιικος κτλ, 

Τυιοΰτον τόεργον εν γενικαις γραμμαϊς του σεβ., δπβρ μετά τόσφ 
μεγάλων αξιώσεων είδε τό φώς παρουσιασΟέν ώ; τρόπαιον των πο
λυετών καί πολυμόχθων κόπων αύτου. Όμολογώ, ότι ούδένα λόγον εΐ* 
χον νά ελέγξω τον σεβ., άλλ* δταν είδον προ μηνός (κατά τύχην περι- 
ελθόντος είς χειράς μου τού περιοδικού 'Ρωμανός ό μελφδός, δπερ 
λίαν φιλοιίμως ό σεβ. εδημοσίευεν έν Παρισίοι:), τά διαμειφθέντα 
μετά τού Οικουμενικού Πατριαρχείου επίσημα γράμματα, έσπευσα νά 
κάμω τον παρόντα έλεγχον, ού//ϊναψέξω τον άνδρα, δν το̂ αύται φι- 
λολογικαί περιστέφουσι δάφναι, αλλά προς οικοδομήν καί ϊν1 άποτρέψω 
τάς τυχόν ληφθησομένας άνεπανορθώτους υπό τής μητρός ημών Ε κ 
κλησίας αποφάσεις διά την μελειωμένην εκδοσιν τών εκκλησιαστικών 
λειτουργικών βιβλίων.

ΓΕΡΩΝ ΕΥΛΟΓΙΟΣ ΚΟΥΡίΛΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ 
"Εγραφον έν τη Μεγίστη του *Άθωνος Λαύρφ 

κατά μήνα Δεκέμβριον 1934.

1, Βλ. καί Πανιελάκην σ. 501.


