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ποσί σου, μάρτυς, 
ώραιοτάτοις, 
στεφανηφόρε Γρηγόριε σοφέ. 

Γονίμους άπειργάσω 
τάς άκαρπους φρένας, όσιε, 
τω θείω σπορω -
της ευσέβειας 
καρποφορούσας σωτηριον ζωην. 

Θεοτοκίον. 
'Οπίσω σου γυναίκες 

τω δεσπότη προσηνέχθησαν 
άνδρειωθεΐσαι, 
παρθενομητορ, 
καΐ καθελοΰσαι τον δόλιο ν εχθρό ν. 

Των ούτω συμπλτφουμένων κανόνων oi τρεις (5,22 και 30 Σεπτεμβρίου) σώ
ζονται και εν πάλαια σλαβική μεταφράσει, γνωστή εξ αντιγράφου των ετών 
1095—1097, ήτις είναι έστερημένη των δευτέρων φδών1)' τά δέ συμπέρασμα 
οτι ηδη άπο του ενδεκάτου αιώνος κατεστρέφοντο οι κανόνες, άποβαλλομενων 
άπό των αντιγράφων των δευτέρων αυτών ωδών. 

Έν Πετρουπόλει, 3 Φεβρουαρίου 1906. 
Ά. Π.-Κεραμεύς. 

Μέθοδος των οκτώ ήχων. 

Έν ιδία διατριβή κατέγραψα δσα μέχρι του £τους 1899 εγίνωσκον εγχειρίδια 
προς εκμάθησιν της ελληνικής εκκλησιαστικής μουσικής3). Τούτων Ικανά εξεδόθη-
σαν ύστερον, επειδή δέ καΐ έτερα μέχρι σήμερον άνεΰρον εν χειρογράφοις, μη ανα
φερόμενα έν τ$ ρηθείσα διατριβή, σκοπέν Ιχω, του καιροΰ επιτρέποντος, να δη
μοσιεύσω υπό μορφήν συμπληρώματος νέαν τών τέως άγνωστων μοι τούτων 
εγχειριδίων άναγραφην. Ενός όμως αυτών προδημοσιεύω σήμερον το κείμενον 
παρουσιάζον ως έ'χει άρκοΰν ενδιαφέρον εξ έπόψεως λογοτεχνικής. 

Τοΰτο ευρίσκεται εντός χειρογράφου Παπαδικης του έ'τους 1752, ανηκού
σης τν| έν Πετρουπόλει Δημοσία Αυτοκρατορική Βιβλιοθήκη (αριθ. 139), ευθύς 
αμέσως μετά τεσσάρας διαφόρους μεθόδους 'Ιωάννου ΙΙλουσιαδηνου, Εένου Κο
ρώνη καΐ Θεοδούλου τινός σκοπόν δέ Ιχει νά δίδαξα εμπράκτως τους ποικί
λους τρόπους τών οκτώ της μουσικής ήχων, ήτοι ύπό τίτλον «Πεντηκοστάρια 
κατ' ηχον» ίχομεν οκτώ αλλεπάλληλα τροπάρια εις δεκαπεντασύλλαβους πολι
τικούς στίχους συνοδευόμενους μέ σημεία μουσικά. Έν evi δέ έκάστω τροπαρίω 

1) "Ορα И. В. Ягичъ, Служебный минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь, въ цер-
ковнославянскомъ переводѣ по русскилъ рукописямъ 1095—-1097 г. Έν Πετρουπόλει, 
1886, σ. 045, 0169, 0228. 

2) Byzant. Zeitschrift, VIII, σ. 111—121. 
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δια των σημείων τούτων αναπαρίσταται πρακτικώς είς έκαστος των ήχων μεθ* 
όλων τών ποικιλοτήτων αυτών ώστε ό δυνάμενος να ψάλη ταύτα, τάς λέξεις 
μετά τών σημαδιών των, λαμβάνει γνώσιν της βυζαντινής οκταηχίας, ως αΰτη 
έξετελεϊτο εν τοις καιροΤς τών συνθετών τών εν λόγφ τροπαρίων καί τών μουσι
κών αυτών σημείων. Τών τροπαρίων συντάκτης παρουσιάζεται εν τω τίτλφ των 
εις πατριάρχης Γερμανός άπροσδόριστος (νοητεος δε ó 2-ος ομώνυμος πατριάρχης 
Κ/πόλεως, μεταξύ τών ετών 1222 — 1240) ι), του δέ μέλους αυτών συνθέτης 
Μιχαήλ λαμπαδάριος ό Άνανεώτης, ο ν, αν άποβλέψωμεν εις το σύνολον της με
θόδου τούτου καί τών τροπαρίων αυτών, δέον να λογιζώμεθα και σύγχρονον 
τω Γερμανω και μελιστήν εκ προτροπής ή παραγγελίας τών στίβων του. Ό 
Άνανεώτης δεν είναι άγνωστος ως μουσικός (£ργα αύτοΰ φέρονται ίν τισιν άν-
τιγράφοις Παπαδικών, επιγραφόμενα απλώς εις όνομα Άνανεώτου) -), άλλα νυν 
τό πρώτον, ως φαίνεται, γίνεται γνωστόν και τό κύριον όνομα και τό άξιωμα 
αύτοΰ. Σημειωτέον Ιτι, ότι τών Πεντηκο σταρ ίων του Γερμανού ατελές και ήμαρ-
τημένον άντίγραφον (άνευ δέ μελοποιίας) εύρεν ό Κ. Horná εν τω cod. Vatic. 
207, τήν δε πρώτην αυτών στροφήν καί εν τοις άντιγράφοις του Άλλατίου, κα-
ταχωρίσας αυτήν εν τφ χρησίμω πονηματίω του: Analekten zur byzantinischen 
Literatur, σ. 32. λλλ' ενταύθα ή επιγραφή έ'χει άλλως, ήτοι «Πεντηκοστάρια 
ψαλλόμενα τ^ Κυριακή* ποίημα του άγίωτάτου πατριάρχου κυρου Γερμανού 
βασιλεί κυρω 'Ιωάννη τω Βατατζή* είς ήχον πλάγιο ν. *Ηχος α'. Τόν πρώτον, σώ-
τερ» κτλ. Παρατίθεται νυν ώδε τό κείμενον του εν Πετρουπόλει κωδικός, όμως 
δέ διωρθωμένον και άνευ ενδείξεως όλο>ν τών εν τω κώδικι γραφικών σφαλμάτων. 

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΑ ΚΑΤ ΗΧΟΝ. 
01 λόγοι δια στίχου του εν άγίοις πατρός ημών 

Γερμανού πατριάρχου, 
τό δέ μέλος κυρ Μιχαήλ τού λαμπαδαρίου καί Άνανεώτου. 

Ήχος α'. 
Τόν πρώτον, σώτερ, εν βροτοίς, τών γηγενών τήν ρίζαν, 
είς ύδωρ πάλαι φυτουργεϊς, εις χλόην παραδείσου* 
αλλ' εξορύττει φθονερός ταύτην τήν ρίζαν δφις, 
ωσπερ πασσάλω χρώμενος παρακοής τω ξύλω. 
Μετά τήν ριζορύχησιν σήψις καί προς τους κλάδους, 5 
καί προς φθοράν καταφορά καί προς τόν "Αδην ριψις. 

1) Του Γερμανού τούτου γινώσκονται και άλλοι δεκαπεντασύλλαβοι στίχοι, ό θρήνος 
αυτού, δν πρώτος έξέδωκεν ό Καισάριος Δαποντες έπ' ονόματι του πρώτου Γερμανού (Κα
θρέπτης γυναικών. Έν Αιψία 1766, τ. 2, σ. 444 — 446). Περί dì τών αντιγράφων και του 
συγγραφέως ο'ρα Κ. Horná, Analekten zur byzantinischen Literatur. Wien 1905, σ. 31. 

2) "Opa E. de Muralt, Catalogue des manuscrits grecs de la Biblioth. Impér. Pu
blique. St.- Petersburg 1864, σ. 72. Ά. Π.-Κ., Ίεροσολ. Βιβλιοθήκη, τ. 1, σ. 248. Κλεόπα 
Κοικυλίδου, Κατάλοιπα χειρογράφων *\εοοσο λνμ.. Βιβλιοθήκης. Έν Ίεροσολύμοις 1899, 
σ. 69. 
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3ύλον ενταύθα σταυρικόν, όρυγμα το του τάφου 
χαί ποτισμός ex σης πλευράς, του διποτάμου ρείθρου, 
και ξένη μεταφύτευσις καί βλάστησις δευτέρα 

1 0 άπό της γης προς οΰρανόν άνχστελεχουμένη, 
έχ της προς "ψδην τε δυσμης προς τάς άδυτους φαύσεις. 
Δόξα σοι, δόξα, βασιλεΰ, χτιστά βροτων χαί σωτερ. 

Ήχος β'. 

Δεύτερος πέφηνας Αδάμ καί του πρώτου πρδτος· 
δευτέραν κεκοινώνηκας άτρέπτως κοινωνίαν, 
ίνα την πρωτοπάθειαν του πρώτου θεράπευσες. 
Κάκιστος δράκων παλαιστής δολίως συμπλαχείς μοι 

б χαί τοϊς ποσΐ της πίστεως αστήρ έχ των νεύρων με 
έπαίρει χουφον άπό γης θεώσεως έλπίδι, 
χαί χαταρράττει παρευθύς εις "Αδου πυθμένων μέχρι-

σΰ b' ουρανών ό βασιλεύς χλίνας αύτους χατέβης 
χαί τον πεσόντα προσλαβών ρίπτεις τον ρίψαντό; με, 

10 ηλοις έν ξύλω σταυρικως προσηλωθείς τους πόδας 
жал x*ţa,Vw νικροπρεπως τή·» ζωοδότιΜ κλίκας. 
"Οντως ó τρόπος πάνσοφος της σης παλαισμοσύνης. 
Ύμνω σταυρόν καί τήν ταφήν χαί τήν άνάσταοίν σου. 

Ήχος γ'. 

Τρίτος ό Κάιν έν βροτοϊς, πρωτότοχος έν τέκνοις, 
παρακοής έκφόριον όλον ήκανθωμένον, 
καί τον δευτερογέννητον στάχυν έναποπνίγει, 
της προς θεόν φιλευσεβοΰς φθονήσας ευφορίας, 

δ Ταύτης της ρίζης 'Ισραήλ βλαστός άκανθηφόρος 
ό πρίν κυρίου 2αβαώθ άμ.πελος καρποφόρος 
καί νυν του φυτουργήσαντος χείρας όμοΰ καί πόδας 
αίμάξας έμμανέστατα κέντροις τοις σιδηρέοις. 
Τούτοις άμείβτ), φονουργέ, τόν φυτουργόν τοίς δύροις 

10 χαί τον ποιμένα τόν χαλόν, τόν άδελφόν έχ γένους, 
σφάττεις χαί θάπτεις χαί προς γην χαταβιβάζεις "Αδου, 

ώς πρόβατα τό πρ'ιν έν "Αδου πυθμένας. 
Ηένην ποιριαίνει ποίμανσιν έν σταυρική τί) ράβδι^, 
μύλας συνθλάττων δυσμενών, έξάγων έν ανδρείο; 

15 χαί παραδείσου προς νομάς εϊσάγων 'εκ δευτέρου. 

Ήχ. α', 6 καταφορά] έν τω χώδ. χαταφθορί. — 8 ποτισμός] πουτισμος || του διποτά-
μου] τουδεποταμου—β', 5 των νευρών] τονευοων. — προο-ηλωθεΈς] Ττροσηρρίσθεις.—T', 12 
Στίχος ακατάληπτος έμοί, ίχων έν τω χώίιχι ού'τ«· «πληη» ην τους ως προβϊτα 
το πριν εναδου πεθυμενας». 



МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ И ИЗВѢСТІЯ. 491 

τΗχος S'. 

Ό τέταρτος έδρόσισε τήν κάμινον των παίδων. 
ΐιος θεοΰ φύσει φανείς <είς> ρ-έσον των ανθρώπων, 
σβέννυσι ξύλω σταυρικω τήν φλόγα της άπατης 
καί κόσμου το συμπλήρωμα τετραμερως φωτίζει. 
"Τψος καΐ βάθος εν σταυρψ, μήκος όρω καΐ πλάτος, δ 
χαΐ τον σταυρούμενον θεόν ΰψιστον καταγγέλλω, 
τάς χεϊρ*ί ί^απλώσαντιχ προς 'ένωσιν των άκρων, 
προς πλατυσμόν της απλανούς εις εαυτόν λατρείας. 
Καίτοι τό βάθος άμειδής "Αδης о ζοφωρ-ένος' 
μέχρι γάρ τούτου κάτεισι ζητών με πλανηθέντα. Μ 
Τά τοίνυν επουράνια συν τοις καταχθονίοις, 
ανατολής κατοίχησις μετά της έσπερίου, 
σταυρόν δει<νψ> σχηματισμ.ΰ τό φως πεπλουτηκότα, 
σταυρόν χα\ τήν άνάστασιν τιμωσι του δεσπότου. 

ΤΙ1χος πλ. α'. 

Εις κόσμον ήλθες, κοσμουργέ, κόσμων τήν άκοσμίαν, 
τήν έξ έμης παρακοής έπισυμβασαν κόσρ.ω' 
ό πλάστης πλάσμα γέγονας ΰπερ του πλάσματος σου· 
ξύλου με ρίψαντος εις γήν, εις ξύλον ανατρέχεις 
καί χείρας προς άνάστασιν κειμένω μοι παρέχεις, δ 

ταύτας άπλώσας έν σταυρω καΐ κεφαλήν προσκλίνας. 
Μικρά προς τήν μεγάλην σου ταΰτα φιλανθρωπίαν. 
Θάνατος κλέπτει με' τήν σήν δραχμήν άποσυλησας 
εις "Дбои χατωρώρυχε τα σκοτεινά ταμεία' 
πύλας χαλκάς κα\ σίδηρους ρ.οχλούς pot περιστείλας, 1° 
καΐ πασάν μοι συ»έκλεισε θύραν ελευθερίας. 
Οϋ φέρεις ταΰτα, δέσποτα' κατέρχ»; και προς "^δην 
πύλας συντρίβεις καί μοχλούς, καί κατασχών τόν κλέπτην, 
τήν πολυτίρητον δραχμήν εϋρών ένεχολπώσω 
καί των αγγέλων τους χορούς συγχαίρειν σοι προτρέπεις. 16 
"ϊ"μνω τιρ.ω καί προσκυνώ τήν σήν φιλανθρωπίαν. 

<Ήχος> πλ. β'. 

Εύηχος κήρυξ ó χαλκούς όφις έν ταΐς έρήροις 
Χρίστου τήν κοσροσώτειραν σταύρωσιν προσαλπίζων, 
οϋ ψιθυρίζων θεωσιν άπατηλως, ώς πάλαι, 
άλλα τρανως ύποδεικνύς θεόν τόν σταυρωθέντα. 
Ούκ ήν εις οφιν τόν χαλκοΰν ιός θανατηφόρος, 6 
ούδ' εις Χριστον τό σύνολον Ιός της άρ.αρτίας' 

5', 2 εις] ημετ. προσθήκη. — 13 δεινφ σχηματισμω] δεισχηματισμω. — 11λ. »', 
6 προσχλινας] προχλινας. 
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άψυχον είδος οφεως, καταρασθέντος ζώου, 
ίσχΰν θανάτου κραταιάν ημβλυνε παραδόξως, 
κατάραν γένους, <ό> Χριστός υπέρ ήμων тф ζΰλω 

10 τους νεκρωθέντας ανθρώπους ζωών, τους τεθνεωτας. 
Τίς οΰ δοξάσει τον σταυρόν; τίς οϋ τόν σταυρωθέντα 
θανοΟσιν άναζώωσιν, άνάστασιν πεσοΰσι, 
καταρασθείσι πάλιν 8έ τήν εΰλογίαν δόντα; 

Ήχος <πλ.> γ'. 

Ήχος ήκοΰετο βαρύς εις "Дбои τάς κοιλάδας, 
θρηνολογοΰντος έν αύταΐς πικρως τοΰ πρωτοπλάστου 
και της τρυφης τήν χαρμονήν της έν Εδέμ ζτιτοΰντος. 
Έπληρωσεν ó στεναγμός κλαυθμώνων τάς κοιλάδας, 

5 εις ουρανούς άνέδραμεν, είσηλθεν εις τόν πλάστην 
κινεί τόν αΰτοκίνητον τοΰ πάσχοντος εις ο'κτον, 
πείθει πτωχεΰσαι προς μικρόν, πτωχοΐς όμοιωθέντα, 
πτωχοπρεπως τε κατελθεϊν εις "Дбои τά ταμεία 
καΐ πλοΰτον τόν άμ.ύθητον έκέϊθεν άφαρπάσαι. 

10 Παρθένος υπηρέτησε δανείσασα την σάρκα, 
κλΐμαξ δε γέγονε σταυρός ε'ις "^δου τάς καθόδους· 
κατηλθεν, εΰρεν, ίσωσεν, έρρυσατο τοΰ σκότους 
κα! την άρχαίαν της ΈδΙμ παρέσχεν εΰδοξίαν. 
"Ο βάθος ύπεράπειρον θεοΰ φιλανθρωπίας. 

Ήχος πλ. S'. 
Κουφή νεφέλη φωτεινή, παρθενομήτορ κόρη, 
τόν έξ αΰτης έκλάμψαντα φωσφόρον κατιδοΰσα 
τάφον είσδύντα ζοφερόν, тгј λύπ>) βαρυνθέϊσα, 
άμαυρωθεϊσά τε δεινως της συμφοράς χειμωνι, 

5 βροχήν δακρύων δαψιλως, βροχάς των στεναγμάτων 
έξέβλυσεν έξέρρηξεν έκ μέσης της καρδίας' 
άλλ' άνατείλας έχ της γης ό φωτουργός φωσφόρος 
ήμέραν έκαινούργησε νυκτί μη πειθομένην. 
Έπεμειδιασε βροτοϊς αθανασίας ϊαρ, 

10 τά σκυθρωπά παρώχετο, τά χαροπά χορεύει, 
xal τόϊς εις γην άνήλιον "^бои κατεψυγμένοις 
ξένη τις άναθηλασις παλινζωι'ας βρύει. 
Ώς χελιδόνες ί'πτανται γυναίκες μυροφόροι 
ουδέν ΰποτραυλίζουσάι, ληρους ού συλλαλοΰσαι' 

Ш. β', 1 ταΓς] τοις. — 9*Εν τω κωδ. «κατάρα γένους χριστοχεο; υπέρ» χτλ.—ΙΟ'Εν τώ 
κωδ. «τοννς χρω τηναπσυσχρων ζωών τους τε θνβωτας». — 18 καταρασθείσι] κατάρα θυσι. 

Πλ. Υ, 2 θρηνολογοοντος] θρήνος λογουντος. — 8 ζητοΰντος] εζητουν τος. — 8 πτωχο-
πρεπώς] πτωχός πρεπως. — Πλ. δ', 3 βαρυνθεΤσα] βαρυθεντα. — 5. βροχας τών] βροοτας 
τωων. — 9 έπεμειδιασε] επεμηδγασε. 
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αλλ' ονπερ είδον οφθαλμιοΐς τρανολογοΰσι γλώσσαι, ι б 
τον (¿έγαν ηλιον, Χριστόν, έκλά^ψαντα του τάφου, 
οί ¡/.αθηταί, τα πρόβατα τα λογικά του Λόγου, 
την [¿άνδραν και τόν συγκλεισ^όν, τό κρύος τό του φόρου, 
άποσεισά|λενοι θέρμων πληρούνται σκιρτημάτων, 
και λαμπρότερα δείκνυται προς τούτους ή νεφέλη, 2 0 

η γλυκασμόν ομβροβλυτεί κα ι ζωηφόρον δρόσον. 
Χαίροις, χαράς ή πρόξενος ταύτης, θεογεννητορ. 

Ά. Π,-Κεραμεύς. 

Ιωάννης Σταυράκιος και Δημήτριος Βεάσκος. 

Ή αύτη χειρόγραφος Παπαδικη εν φύλλ. 347a — 348b περιλαμβάνει στιχη-
ρον άξιοπερίεργον μετά μουσικής μελοποιίας εις τόν μεγαλομάρτυρα Δημητριον* 
ου ai μεν λέξεις οφείλονται κατά τόν τιτλον τω χαρτοφύλακι Σταυρακίφ, η δε 
μελοποιία Βεάσκω ρεφερενδαρίω Θεσσαλονίκης. Και Σταυράκιος μεν είναι ó γνω
στός Ιωάννης Σταυράκιος, Βεάσκος δέ ό γενόμενος μητροπολίτης Δημη'τριο; 
Βεάσκος εν τω 13-ω αιωνι και ως τοιούτος άχρι τούδε γνωστός εξ επιστολής 
προς αυτόν Γρηγορίου του Κυπρίου1)* άλλ' ό Γρηγόριος ούτος Ιπεμπεν επιστολάς 
καΐ τφ Θεσσαλονίκης χαρτοφύλακι Σταυρακίφ 2 ) . "Ωστε εν τφ ρηθέντι στιχηρω 
δύναται να Ιχωμεν άνευ αμφιβολίας κοινήν συνεργασίαν δύο συγχρόνων, γνω
στών άλληλοις, λόγω δε αξιωμάτων και συνηδελφωμένων λογίων κληρικών δτι 
δε Σταυράκιος είναι ό γνωστός ϊωάννης, δείκνυσιν ως νομίζω, σαφώς ή κοινότης 
της υποθέσεως του στιχηρου προς τόν άνέκδοτον εισέτι του 'Ιωάννου τούτου 
«λόγον εις τα θαύματα του μυρορρόα μεγάλου Δημητρίου» 3). Κατά τι δέ του 
καλλιγράφου σημείωμα, λέγοντος τό στιχηρόν εν τγ} ω<£ «οκτάηχον» , έμέλισεν 
ό Βεάσκος τό ποίημα του Σταυρακίου ε'ι; ήχους οκτώ, δ εστίν η ψαλμωδία αύτου 
συνείρει πάντας τούτους τους ήχους4). Τό κείμενον άνευ της μελοποιίας Ιχει 
ούτως: 

Εις τόν άγιον μεγ(α)λ(ομάρτυρα) Δημητριον. 
Οί λόγοι Σταυρακίου χαρτοφύλακος, 

τό μέλος Βεάσκου ρεφε(ρε)νδαρίου Θεσσαλονίκης. 

φ Πλ. δ', 19 πληρούνται] πληρουνταας. — 21 ή γλυκασμον] ογλυμασμον. 
1) Georgii Cyprii declamationum et epistolarnim e codice Leiđensi editarum partícula 

tertia. Ienae 1877, σ. 12, αριθ. ζ'. 
2) P. Lambecii, Comment, de aug. biblioth. Caes. Vindobonensi liber VIII. Vindo-

bonae 1679, σ. 512. Αι προς Σταυράκιον έπιστολαι εξεδοθησαν ύπο Μ. Treu. "Opa E. Kurtz, 
Des Klerikers Gregorios Bericht über Leben, Wunderthaten und Translation der hl. 
Theodora von Thessalonich. St.-Petersburg 1902, σ. 94—107. 

3) Βλ. Catal. cod. hagiogr. graec. bibl. Nation. Parísiensis. Bruxellis, 1897, σ. 229. 
4) Κατά τον αυτόν τρότζοΊ ψάλλεται και τύ γνωστόν δοξαστικον της 15-ης Αύγουστου, 

#που το πρώτον αύτου χώλον ψάλλεται εις ήχον α', το δεύτερον εις ήχον πλάγιον α', της δευ-
τε'ρας περιόδου το πρώτον κώλον εις ήχον β', το λοιπόν αύτης εις ήχον πλάγιον β'. Ή τοι
αύτη τάξις τηρείται χα ι δια τους λοιπούς ήχους εν τω λοιπω μέρει του δοξαστικού. 


