
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΙΣ 

ТОГ ΠΕΡΙ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΓΜΝΟΓ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ. 

Αφ' ου χρόνου τυποις εξεδόθη το περί του 'Ακάθιστου 6μνου πρώτον 
μου μελέτημαχ), δι' ού τας προδιαδεδομένας περί της αυτού γενέσεως γνώ-
μας τε και θεωρίας άσυστάτους ούσας ισχυρώς άποκρουσας έπί βάσεσιν, 
ώς οιμαι, μετέθηκ' άσφαλέσιν έκεΤνον εις το 860-όν έτος, των Φώς δη 
τότε το Βυζάντιον δεινή πολιορκία κρατούντων, — τινές τών μη πεισθέν-
των λογίων έπελάβοντο της τών έμών, ει δυνατόν, πίστεων προχείρου κατ' 
αυτούς ανατροπής εις διάκρισιν ούτω της ης αυτοί κατεΐχον αληθείας. 
Άλλ' οί τούτων μεν παρέργως άψάμενοι του θέματος συν ταϊς οίκείαις πα
ραπέμπονται γνώμαις εις δ δεύτερον εκτενές πως από χρόνου μακρού πα
ρασκευάζω μελέτημα8)' οί δε τό θέμα κυριον έρευνημα λογισάμενοι, olov 
Ψευδο-Théarvic, Placido de Meester καί Krypiakiewiz μνήμης ώδε σή
μερον άξιοι σον ταΐς αυτών άποδείξεσι ταϊς ουσιώδεσιν είς μαρτυρίαν ούτω 
κοινήν της τών οικείων ερευνών θέσεως έν ω γενναίως σταδιαίφ συνανεμί-
γησαν άγώνι. 

Ό μεν ουν Théarvic όφθαλμοΐς τε καί ρήμασι τοΐς assomptionistes 
ώς εικός είθισμένοίς τό προβληθέν άνιχνεύων θέμα περί της μη πρώτης 
του Ακάθιστου έμφανείας έν τω ένάτφ, καθά πρότερον απέδειξα, αίώνι 
οχυρόν ένόμισεν άνακαλύψας ανατροπής επιχείρημα έν τω παρά Paul von 

1) Ό 'Ακάθιστος ύμνος, οί 'Ρώς και ό πατριάρχης Φώτιος. Έν 'Αθήναις 1903. 
2) Διήρηται τοΰτο ε'ις ικανά τμήματα. ΠαλαιαΙ περ\ του ύμνου γνώμαι* προλήψεις κα'ι 

παραγνωρίσεις* θρύλοι περ'ι του 'Ακάθιστου ελληνικοί τε και λατινικοί* το γνήσιον έπίσημον 
της 'Εκκλησίας διήγημα, άλλως ειπείν το συναξάριον* τα πραγματικά της του ύμνου εμφα-
νείας αίτια* ό Ακάθιστος άπο δογματικής έπόψεως· ρυθμός ύφος κα'ι μέλος αύτοΰ το κατά 
παράδοσιν άποδεικνύμενον δια τών μουσικών αντιγράφων* πηγα'ι του της ύμνου συντά
ξεως* έπίδρασις χουχου έπ'ι της άπο ενάτου και έξης αιώνος ύμνογραφίας* τρόπος τελετής 
της ακάθιστου ημέρας άπο ιστορικής έποψεως· άπαριθμησις κα'ι αρχαιο'της τών του ύμνου 
αντιγράφων κείμενον хорхом κεκαθαρμένον βοήθεια τών παλαιτέρών αντιγράφων λβξιλό-
γιον του ύμνου. 
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Winterfeld έκδοθέντι λατινικφ θρυλώ, ός την εκείνου γένεσιν αΐώνι με
ταβιβάζων τφ όγδόω ποιητήν αΰτου τον Κ/πόλεως εμφανίζει Γερμανον 
τόν πρώτον1)' ό δε κώδιξ, εν ф κείται, λέγεται ών ούτε παλαίτερος αιώνος 
του ένατου ούτε και τούτου νιώτερος2). 'Εντεύθεν ουν ορμηθείς ό Théar-
yic και τον ϋμνον ούτως ώς καρπόν τούτου αρνηθείς του χρόνου, πρόβας τα
χέως αντί της πραγμάτων θετικών παραστάσεως διανοίας της ίδιας υπο
θέσεις προέβαλεν εις σκόπίμοντου ϋμνου μετάβασιν έπί χρόνους της έκτης 
παλαιτέρους έκατονταετηρίδος3)* αυτός δε και πρώτος ουδέν ήττον τό παρά-
\oyov ήν συμπεράνας, δτι δήθεν ό ύμνος ακέφαλος, άνευ τάχα συνταχθείς 
άρ^ήθεν του κοντακίου προς αινον ούτως απλώς της Θεοτόκου, τήν 
εορτής Ακάθιστου σύστασιν λειτουργικής τίνος δστερον βιασάσης ανάγκης, 
μέτεπέμφθη ταύτη, δεξάμενος ούτως έκτοτε ήν σήμερον φέρει κεφαλήν, τό 
του ύμνου λαμπρόν τφ δντι κεφάλαιον έκεΐνο, τό «Τη ϋπερμάχω στρα-
τηγφ τα νικητήρια»! Τό δε περί ακάθιστου της 'Εκκλησίας ΙστόθΎ\)χοί 
οικεία καί τούτο παρανοήσας αύθις προθέσει, τουτ έκεΐνο όπερ έγώ συνα-
ξάριον ταύτης πρωτότυπον εν γνώσει τών αΰτου διωμολόγησα πηγών 4), 
παραδόξως δ σοφιζόμενος όμιλίαν τάχα συνήθους τινός έκάλεσεν υφής, άνα-
γνωσθεΐσαν ποτέ δηθ εν έπ' εκκλησίας (μέσον τών ετών 821—823), μά
λιστα δ' εις άπόδοσιν (συ δ'άναγνώστα, τφ θρασεΐ πρώτον λόγω πρόσσχες 
του ανδρός) τινών από βασιλέως ύγ.ο^ου:άχρυ ευχαριστιών τη Κόρη τη άπει-
ράνδρψ, λέγω δήτου.τραυλίζοντος Μιχαήλ, δια τήν ήτταν άτυχους του θρό
νου τούτου απαιτητού, Θωμά του ορθοδόξου! Οίον θρασυτητος δεΐγμ' ανορ
θόδοξου τε καί σκόπιμου της ιστορίας ξένου παρωδοϋ τήν έλλάδα παρανοουν-
τος φωνήν ! Ουδέν ήττον διά τε τάμάρτυρα και κωμικά πως ταύτα ραπι-
σθείς ώς έδει παραληρήματα5) φρόνιμον δ άνήρ εκρινεν, ί'ν' αύθις όπως 
δπως άναληπτικω τινι ώς εικός τρόπω τήν εαυτού δφ άπολογίαν και ού
τως εαυτόν σφζων, ώς φετο, σκαιώς τε και άναποδείκτως έτόνισε πεισμο-
νέστερον τδν θρυλον μεν τόν λατΤνον από γενικής δψεως πίστεως μεν κα
θόλου άξιον είναι, τήν δε πρώτην της τελετής 'Ακάθιστου σύστασιν Γέρμα-

1) Ρ. ν. Winterfe ld , Ein abendländisches Zeugnis über den ύμνος ακάθιστος der 
griechischen Kirche· εν τη Zeitschrift f. Deutsch. Altertum, 1903, τ. 47, σ. 81—88. 

2) Κα'ι Paul Maas (Byz. Zeit. 1905, τ. 14, σ. 644) έπι τη αύτη του ν. Winterfeld μαρ
τυρία εξέλαβε τάν κώδικα ώς 9-©υ αΐωνος μνημε?ον/ άλλ' ό v. Wint. παραπέμπει εις Όρέλ-
λιον αύτολεξει ταΰτα λέγοντα1 «Codex est... saeculi noni exeuntis vel decimi ineuntis».'I8è 
Hi lper ic i sive ut alii arbìtrantur Angi lber t i Karolus Magnus et Leo papa e cod. Tu-
ricensi s. IX emendavit I. C. Orellius. Turici 1332 (εν τω προΐό^ω). 

3) M. Théarv ic , Photius et l'Acathiste εν τω Echos d'Orient, 1904, τ. 7, 
с. 293—300. 

4) Ό'Ακάθιστος ύμνος, σ. 13 κΙ. 
5) Ά. Π.-Κεραμεύς, Ό πατριάρχης Φώτιος και ό 'Ακάθιστος "Γμνος. Έν Τεργέστη, 

6. 9—12, 12—20. 
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ѵоО του πατριάρχου λατρευτικής μερίμνης έφεύρεμα1). Μάταια μέντοι και 
ταύτα ληρήματα' ζήτησις γαρ ίδια γνώμαις ένισχυθεΐσα γραπταΤς φιλο-
φρόνως are ανδρών μοι τους γ^ρόνους γινωσκόντων της παλαιάς κοινωθεί-
σαις λατινίδος γραφής, ώς Traube, Omont τε καί ετέρων, τόν λατΐνον 
του θρύλου κώδικα (cod. Sangal. с. 78, 451) καρπόν απέδειξε καλλιγρα-
Φΐ'ας ούγϊ ίνάτου, δεκάτου δέ και πλέον αορίστως αΙωνος, έν φ προτέρας 
καλής είδος γραφής εκ παραδόσεως, ώς κάν τη καλή είθισται τη ελλη
νική, τόν έαυτοϋ άκμαίως έτρεχε δρόμον έπεί δέ καυτός ό θρύλος εκ πλού
σιας λατινίδος έκπηγάζει σειράς θαυμάτων της Θεοτόκου, ων ουκ ολίγα έν 
τόποις έλληνικοΐς τε και συριακοίς, ένί δέ λόγω και ανατολικούς, μεταξύ 
δεκάτου τε και ενδεκάτου περιεθρυλουντο αίώνος, δύναται πάντως ουκ 
άπιθάνως δ κώδιξ καΐ μεταγενέστερος της δεκάτης είναι χρονικής έκατον-
τάδος. 

ΕΓτε δ' ούτως εί'τ άλλως τό πορισοίν άπο του γ^ρόνον τφ Théarvic 
επιχείρημα παντάπασιν άχρηστον μεμένηκεν. Αυτός γαρ ό λατΤνος θρύλος 
ίδίαις αύθις έρεύναις ευρέθη ουχί μοναδικός ών, είς δέ μάλλον τών ουκ 
ολίγων, πάντων μέν άλλοΐα λεγόντων, χρήσιμον δ' ουδέν άπό έπόψεως 
έγκρυπτόντων 'ιστορικής. Ουδέ τΐχρά^οςΌν τούτο, τών ελληνικών ωσαύτως 
θρύλων αυτοΐς όμοίαν προβαλλομένων ήμΐν άσυμφωνίαν* καί γαρ ό μέν 
Νικηφόρω πονηθείς τω Ξανθοπούλω την Ακάθιστου γένεσιν εις τους χρό
νους 'Ηρακλείου μετάγει, ό δ' έν τω χρονικω του μονάχου Γεωργίου είς 
τους Κωνσταντίνου τοΰ Πωγωνάτου, ό δέ παρά άοσι&ίφ τφ ^Ιεροσολύμων 
άγνωστον δθεν θησαυρισθείς είς τους Γερμανού 1-ου τοΟ πατριάρχου. Κατ' 
ουδέν άρα κάντευθεν το τους έμους νυν απασχολούν άναγνώστας θέμα 
προώδευσεν ό Théarvic. 

Ό δέ Placido de Meester είς îv μεθοδικώς ένώσας Ь τι περί Ακά
θιστου συνήθροισε καί τίνα τούτοις προς τόν της τελετής αναφερόμενα 
τρόπον αύτου προσθεμένος ουδέν ωσαύτως άπέδειξεν ζξεστι δέ λέγειν, 'ότι 
καί θετικώς ή πιθανώς ουδέ τι έφανέρωσεν είς διάκρισιν της αυτής συμβάλ
λον γενέσεως2). Καί γαρ ούτος επί τους τω Théarvic έσφαλμέναις, ώς 
ισμεν, γνώμαις τε βασίζεται καί τισιν έκουσίαις εαυτού προλήψεσιν, ών 
δ' ουσιωδέστατη (ή τινι προστεθείσθω άπό τε Pitra καί έξης πολλοί 
γε κεκράτηνται) ή τούτου πίστις (εί καί λέγεται ών ό Meester λειτουρ-
γικώς Ελλην) είς ειρμού δήθεν επί τών οίκων υπαρξιν του 'Ρωμανού, 
δεχόμενος οιονεί τοιούτον το «'Αγγελος πρωτοστάτης», συμπεραί-

1) M. Théarvic , Autour de l'Acathiste (Echos d'Orient, 1905, τ. 8, σ. 166). 
2) PL de Meester , L'Inno Acatisto; studio storico-letterario. Koma 1905 (=Bes-

sar ione , anno Vili, σ. 9—16, 159—165, 252—257. Anno IX, σ. 134—142, 212—2141. 
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νων δ* ούτω κάντευθεν τον πρώτον παρ' 'Έλλησι γνωστόν έκεϊνον έξ ιστο
ρίας (== παραδόσεως εκκλησιαστικής) κοντακίων ευρέτην καί οΓκων1) μιμη-
τήν τουτ αυτό δήθεν του 'Ακάθιστου' Οπερ άμαθίας αμάρτημα κεφαλαιώ
δες. Διαμαρτυρηθείς δ' εΰκαίρως έγώ αυτός εναντίον τών τφ σφαλερω τούτω 
τεχνικώ χρωμένων δρω2) έκπληκτος ειδον άδικαιολόγητον δθεν ουκ ήλπί-
ζετο δυσπιστίαν8), ου μέντοι καί παρ' ανδρός σοφοο, οίος Πέτρος ό Νικήτιν, 
τούτου νουνεχώς τό ορθόν της έμής άναγνωρίσαντος διαμαρτυρίας4). Έγώ 
δέ καί πάλιν τό πράγμα τονίζω τους τάς δυνάμεις τε καί ροπάς την τε 
πραξιν τών τεχνικών άγνοουντας της ψαλμωδίας δρων παυσασθαι προτρέ-
πων της όρου χρήσεως ειρμός (άλλα δη καί του Proömium) έπί τε κον
τακίων, οίκων τε καί στιχηρών καί λοιπών έτερων άσματίων5), ίνα μη πα-
ραχόρδως ούτω συνεχίζηται τό τ ' άπό Pitra καί έξης τοΤς τε του 'Ρωμα
νού ποιήμασι καί τών μετ' αυτόν υμνφδών συμβαίνον έξ αγνοίας τεχνικόν 
αδίκημα. Ταύτα γαρ φανερώς οοτω, της ψευδούς συμβαλουσης είρμου 
ροπής, φθοράς όντως κακηγκάκως υπέστησαν, έτι τε νΟν υφίστανται είς 
ούτως ίλαρότητος μέτρον, ώς τους άπό της σφαλερας οριζόμενους αρχής, 
της ήγουν συγχύσεως τών δρων τών τεχνικών, είς έσθ' οτ' άηδεΐς συνιζή
σεις ή λέξεων αλλοιώσεις έπ' άποδόσει τολμαν της ώς οί'ονται χρηζούσης 
όμοτονίας τε τοΐς υμνοις καί ισοατυλλαβιας. Ούτε γάρ ειρμός ούτε προοί
μιο ν λέγεσθαι ό δήθεν έπιτέτραπται ειρμός, απλώς δέ ούτω προσόμοιον 
τεχνικόν, μέλους παράδειγμα' ούτε δέ καί προγενέστερον αιώνος χρή τούτο 
οί'εσθαι του Εκτου, ην έφ' υμνοις ευρηται του 'Ρωμανού, ουδένα τούτου 
ποτέ εί μη εαυτόν καί μόνον φανερώς άπομιμηθέντος. Ή δέ είρμοΟ τε με
ταξύ καί προσομοίου τεχνική διαφορά ου μικρά άπό τε ρυθμικής καί μελι
κής όψεως* ό μένγάρ ειρμός τω άσματικω μόνω προσήκει κανόνι, ευρεμα, 
καθάπερ Γσμεν, τών πρώτων ον κανόνων ποιητών, μάλιστα δέ Κοσμά τε 
καί του Κρήτης 'Ανδρέου, ol λόγοις ήμΐν άγνώστοις Ετι άρχήθέν πως άνι-
σοσυλλαβον είρμόν τροπαριω συνετίθεντο τω είρομένω* δμως δ' άπό του 
Δαμασκόθεν Ιωάννου τελείως καί ούτος υποτέτακται όμοτονία τε καί ίσο

ι) Ίδε Η. Delehaye, Synaxarium Ecclesiae Cpolitanae, σ. 95 Νικηφόρου Ξαν-
θοπούλου Ερμηνεία εις τους αναβαθμούς της Όκτωηχου. Έν Ίεροσολύμοις 1862, 

σ. 127 —128. Ά. IL-Κεραμεύς, Mitteilungen über Komanos (Byz. Zeitschr. 1893, τ. 2, 

σ. 599—605). 
2) Deutsche Literaturzeitung, 1902, σ. 407 κέ. 
3) Πρβλ. Ρ. Maas έν τη Byz. Zeitschrift, 1906, τ. 15, σ. 339. 
4) В. Васильевскій и П. Никитинъ, Сказанія о 42 аморійскихъ мученикахъ 

Έν Π/πόλει 1905, σ. 264. 
5) Περί του σοβαροί» τούτου θέματος δ'ις άλλοτε έγραψα. Ίδε τα περί τών μελωδών 

'Αναστασίου και 'Ρωμανού άρθρα μου έν τη Νέα Ήμερα, 1902, αριθ. 1422, 1423, 1438, 
1439. 
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συλλαβία. Ειρμούς ουδέν ήττον πάντες μέν ολίγου δεΐν οικείους οι μέχρι 
δεκάτης χρονικής ετΐοίουν ίχατοντά^ος υμ,νφδοί, οί τούτων δ' ύστεροι τοιού
τους άπ'εκείνων έκλεκτικώς δανείζεσθαι προηρουντο. Άπα Δαμάσκηνου τοί-
"νυν κανόν' αύστηρόν ό ειρμός έχειν ίδιον ώρισται τοΐς φδής τίνος τροπαρίοις 
•άρμοζόμενος μελικώς τούτοις είς άκρίβειαν ίσοσυλλαβεΐσθαί τε καί ομ,οτο-
νεΐσθαι* ου δε τίνος ωδής μέλη της ακριβείας στέρονται, λογικής έκεΤή αι
τία συνιζήσεωςή του κείμενου φθοράς. Το δε προσόμοιον διαφόροις μόνον 
του κανόνος ασμασιν εξόν προσαρμόζεσθαι (κοντακίφ, οΐ'κοις, στιχηρφ, δο-
ζαστικφ, καθίσματι κέ.), κοινον ουδέν ήττον τφ ει'ρμφ τήν ρυθμικήν έ'χουσι 
χαί τονικήν ουχ ομοιότητα, μάλλον δε τήν προσομοιότητα* τελεΐ μέν ώς 
$ίπεΐν και τούτο τά μελικώς. ί'δια τφ είρμφ, ξένον μέντοι τω τούτφ προ-
σομοίως άδομένω* τούτου δ έξαίρεσις ελλογος τοΐς παλαιτέροις ευρηται 
Όμνφδοΐς, οι κατ' έ'θος οιονεί μελισταί τα οικεία έπη ποιοοντες αυτόμελα 
■τούτων τό μέλος αυτοί ούτοι τισίν έτέροις οίκείοις ήρμοζον όμορρύθ-
|ΛΟις. "Εστί τοίνυν μελφδίας παράδειγμα, ουχί δε μιμήσεως τό προσό
μοιον τύπος, ου το μέλος ό ψάλλων τω ασματι αρμόζει τφ ειρομένφ, 
τεχνικώς ούτω τφ super της λατινίδος άντιστοιχοϋν ποιήσεως ( = secun
dum, sur Гаіг)' τούτο ο\ оі των μουσικών βίβλων γραφείς εν τοΐς έλ-
λ,ηνικοΐς έκφέρουσι κώδιξιν έπιτόμως (πρ, προς, προς το) ουχ είρμόν 
-ούτω νοοοντες, άλλα τέχνης αύτοΐς έπιτεταγμένον ορον, τον του προσο-
μοίου. ^Ωσπερ δέ τό λατινικόν είπεΐν καθόλου super ούτε τόν ποιητήν 
άίί του ψαλλομένου φανεροί, ούτε τήν έν τούτφ συλλαβικήν άκρίβειαν, 
■ούτω και το προς ή προσόμ-οιο^, τοο μελιστου καί συνθέτου ύμνων 
ΐταντελευθέρου οντος μέλη Γδια ή ξένα μιμεΐσθαΐ" ου γάρ τήν έν τφ κατ' 
αώτο ψαλλομένφ προσαίτεΐται ίσοσυλλαβίαν, ώς ή πολλών οίωνδήτινων παρα
βολή τοΐς ούτως είρμένοις τούτοις δείκνυσι προσομοίοις* πρόχειρον δέ παρά
δειγμα οι' προς 'Ιωσήφ τον σώφρονα κείσθωσαν οίκοι τοο 'Ρωμανού, της 
του «άγγελος πρωτοστάτης» συλλαβικής έστερημένοι ισότητος. Περιέ-
-σταλταιμέν ουν ή τοο προσομοίου ροπή έν τφ προσομοιώσεως ώς έ'γγιστα 
•της αυτού μελφδίας κύκλφ (δι' δ καί προσόμοιον ουχ όμοιο ν κέκληται) 
των μή ισαρίθμων συλλαβών άφιεμένων ούτως άπολελυμένωςτήτουαδον-
τος εμπειρία τε καί ίκανότητι* ο γαρ μαΐστωρ ή δομέστικος είς αρμονίας' 
συγκράτησιν ελεύθερος, ελλείψεως μέν ούσης συλλαβής μιας ή καί πλειό
νων, δευτερώσει ταύτην ή τριτώσει της φωνής έν τφ αδειν άναπληροον, ή 
«τη του τόνου μηκύνσει, μιας δέ ή πλειόνων περιττευούσης, τήν συνιζήσει 
φύσει λέξιν * ύποταττομένην, οίον θεός = θιός, υιός — γυιός, τεχνικώς 
ωσαύτως συνιζάνειν. 

Ούτος ό έπ' οίκοις προσομοίου σκοπός ή κοντακίοις 'Ρωμανού* ώς 
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αμάρτημα δ* οΰχ ήττον λογιζέσθω και το ζητεΐν τινας άπό τούτου λύσιν 
της των ύμνων χρονιάς τη συνδρομή της ρήτρας ήχος δεΐνα' ή γαρ 
όκτωηχία τών εν αΐώνι τφ όγδόφ της ψαλμωδίας άναμορφωτών σωτήριον 
γεγονυΐα τοις οστερον εϋρεμα τοις χρόνοις ην τοο 'Ρωμανού παντάπασιν 
άπρακτος ή άγνωστος' δ τι δ άπα τούτου σέσωσται των ήμερων μουσικής 
της λειτουργικής έκ παραδόσεως, ζητητέον είκότως έν τή μέχρι σήμερον 
πράξει συνέχει μεταδιδόμενη μελωδία τή ίδιόμελος ή αύτόμελος κεκλημένττ̂  
(ης απείρους άπό τ' ενάτου καί έξης αιώνος κώδικας έχομεν ευτυχώς) τών 
τε προσομοίων, αντιφώνων, αΓνων, στίχων, ομνων, χερουβικοο, έωθινου, 
έσπερινοΟ τε και έπιλυχνίου. Οί τοίνυν έφ' ομνοις δεδηλωμένοι 'Ρωμανού 
όκτάριθμοι ήχοι προσθήκαι τοΟ ογδόου είσίν αιώνος, ουδέ τών Ομνων εξαι
ρουμένων, οι προσόμοιον ετέρους τινάς κέκτηνται τών του 'Ρωμανού*. Καέ 
ώς μέν ούτοι έφ' ήμέραις αυτοο τούτου τεχνικώς έμελφδοοντο, πάντως 
ήγνόηται, ουδέ και μικρού" τίνος τών αυτοΟ χρόνων μεμουσουργημένου πε-
ρισωθέντος ήμΐν δείγματος' χρεών δ* ουδέν ήττον ήμας τοϋ<: της όκτωη-
χίας όργανωτάς ακριβείς είκάζειν του παλαιού μέλους άρχήθεν φύλακας 
γεγονότας, άρμοστάς τε τούτου τοις εκείνου ϋμνοις ασφαλείς επικουρία τών 
νέων τονικών της όκτωήχου τέχνης σημείων, μέλος μέν ούτως, φ 'Ρω
μανός άρχήθεν έκέχρητο, πιστώς διαφυλάξαντας, παραδόσει δ' άδιακόπφ 
καί ταύτη μέχρις ημών έμπράκτφ τή τών Ελλήνων παραπέμψαντας 
Εκκλησία. Έπε! δέ τέλος αυτός ό 'Ρωμανός τα έαυτου πάντα ποιήματα 
συνέθετο αύτόμελα, δίκαιον πρώτον τούτον λογίζεσθαι ευρέτην τε καί προ-
σαρμοστήν του δρου προσόμοιον δήλον δέ τούτο τω μέλει ομνων αυτοί/ 
ικανών, δ δανεισάμενος ήρμοσε προσομοίως άλλοις τισίν ιδίοις (καί τούθ* 
ένεκεν έκεΐνο επιφέρεται τούτοις ώς προσόμοιον), σκοπόν θέμενος δεΐξαι ώς 
χρή ταύτα οκδίσθαι* τούτων γαρ άπαξ του έτους ο:δομένων, δυνατόν ην το· 
μέλος είναι τοις ψάλταις δυσμνημόνευτον. Νουνέχώς γουν ούτως ό 'Ρωμα
νός δ τι τών έαυτου λειτουργικώς ήδετο συνεχέστερον, της μελωδίας ώς 
ειπείν κοινώς έν τοΐς ναοΓς τοις τι ψάλταις και τφ λαφ γινομένης εντεύθεν 
ευμνημονευτου, τούτου το μέλος, τφ προσομοίου χρώμενος δρω, προσήρ-
μοζε τφ σπανίως ή άπαξ του έτους ψαλλομένφ ύμνφ. Και ταύτα μέν άλις" 
άδέ προσόμοια τοΐς 'Ρωμανού ϋμνοις έπιφερόμενα ου τούτου έργα είσί, ξένα: 
δέ τίνα και ποιητου μεταγενέστερα, πεποιημένα μέντοι μιμήσει τών εκεί
νου προσομοίων, προσθήκας ήμας δεΐ ταύτα λέγειν σφόδρα νεωτέρων χρό
νων, της πρακτικής ούτω βιασάσης ανάγκης τους ψάλτας επόμενους τφ 
τοΟ 'Ρωμανού παραδείγματι μετακαλεΐν τήν εκείνων δυσμνημόνευτον με-
λωδίαν έτέρψ τινί κοινότατου μέλους προσομοίφ' παράδειγμα δέ ό του έτους 
εις Ιωσήφ οκδόμενος άπαξ τοΟ 'Ρωμανού ομνος, τή Μεγάλη Δευτέρα, ό'ς 
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τούθ' έ'νεκα φύο-ει τοΐς εις ασιν κεκλημένοις δυσμνημόνευτος. Τούτου μέν-
τοι το μέλος δια λειτουργικήν ποτέ χρείαν μιμητήν ειχεν εΰρών τον του 
Ακάθιστου ποιητήν του δε μέλους αυτού κοινότατου αύθις εκτοτ'άποβάντος 
(και γάρ μέρος ό Ακάθιστος ήμερινής έν μοναΐς τε καί ναοΐς οίκίαις τε παν
τός εσπερινής προσευχής), ώρισαν οί ψάλται έν τοΐς κοντακαρίοις ιδία τουτ* 
αυτό σημαίνεσθαι, ίνα και τό του 'Ρωμανού δυσμνημονεύτου μελωδίας προ-
σομοίως αδηταιτφ «Άγγελος πρωτοστάτης»* τούτο δ'ουδαμώς δυναταε 
συνθέτην αυτόν έχειν τόν 'Ρωμανόν* τό γαρ άσχετον ποιητου τζροσομοίου χαί 
ποιήματος 'ΡωμανοΟ ετερά τιν' αυτού τούτου μαρτυροοσιν έργα* άλλ' ίνα fXYj, 
τόν λόγον περιττώς ώδε μακρύνω, τό τω Σαββάτω μόνον παράγω της Τυροφά-
γου (άπαξ δηλαδή και τοΐ3το ετησίως) ψαλλόμενον, ού τοΐς οΓκοις προσόμοιον 
τό «Αυτός μόνος υπάρχεις αθάνατος»1) έπιγέγραπται, ò πρώτος δηλο-
νουν οίκος ύμνου τινός Αναστασίου κυαίστορος εκτενέστατου, γνωστού τοΐ> 
δεκάτου αιώνος υμνογράφου 8), ^αΧλομίνου δέ παρ' ?/Ελλησιν απανταχού καθ* 
έκάστην επί τεθνεώτων, ιδία δ' έν τοΐς μοναστηρίοις. Ούτως ουν άνάγκτι 
και αύθις πρακτική τους ψάλτας των χρόνων έβίασεν Αναστασίου, όπως και 
τφ τεχνικώς δυσμνημονευτω του 'Ρωμανού ασματι έκείνω τό πάγκοινον· 
του «Αυτός μόνος» μέλος όρίσωσι τοΐς άντιγράφοις. Οί θέλοντες τοίνυν 
δυσπίστως της περί είρμου σφαλερας οοτω γνώμης άντέχεσθαι κινδύνφ* 
υπόκεινται προφανεΐ ή τόν 'Ρωμανόν είς τόν δέκατον μετέμψυχον παρα-
πέμψασθαι αιώνα, ή τόν Αναστάσιον εις τόν προτοΟ χρόνον εκείνου* 
τη δ' άληθεία και τοιούτον γραπτώς υπό του διελαλήθη ποτέ παραδοξολό-
γημα3)! 

Ή μεν ουν τάσις του* de Meester είς τό τοΐς άλλοτε περί τοΟ Ακάθι
στου γεγραμμένοις μοι άντιλέξαι κυρι'αν πηγήν τήν συγχυσιν τεχνικών ίερο-
μουσικών έχουσα ορών καί της αυτών διαφόρου μελικής ενεργείας άγνοιαν-
καί ροπής, ούδεποσώς ωσαύτως τό περί χρόνου εκείνου σοβαρόν όντως ωφέ
λησε θέμα. f/Iva δέ μή του ανδρός τήν είς ζήτησιν της αληθείας επαινετή ν 
αναστείλω τυχόν σπουδήν ακουσίως λεπτή τινι ετέρων αΰτου πίστεων τε 
διαλύσει καί ελέγχων, τόν περί ' τούτων λόγον ένί μόνω νυν περαίνω-
παραδείγματι προς κύρωσιν ούτως, ώς έγώ πιστεύω, της έμης τοΟ διά: 
τάς πλουσίας άλλως Ολας χρησίμου αυτού πονηματίου δικαίας οιμαι εκτι
μήσεως. Ζητών γάρ ό σεβάσμιος πατήρ de Meester άντικρουστικάς τινας 
της περί αιώνος ένά,του γνώμης μου αποδείξεις τήν βοήθειαν και ο:σμα-

1) Ρ i t r a Anal. σ. 44 κέ. 
2) Ά. Π.-Κεραμέως Αναστάσιος κοιαίστωρ (Βυζαντινά Χρονικά, 1909, τ. 7, σ. 43—59> 

και 276). Του αύτου Ό μελωδός 'Αναστάσιο; (Νε'α Ήμε'ρα, 1902, 'Αριθ. 1422—3). 
3) S. Pé t r idès , Les deux mélodes du nom d'Anaatase έν iff Revue de l'Orient chré

tien, 1901, σ. 444 κέ. 
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τικοο τίνος επικαλείται κανόνος εις τήν'Ακάθιστον ημέραν άπό του «Ηρέ-
τισας» αρχομένου, αρχαιοτέρου δε (δια το «αυτός έφα» του Pitra) και τοο 
Κρήτης Ανδρέου" τον δε κανόνα τούτον εύρε, λέγει, ό καρδινάλις εντός τίνος-' 
σπανιωτάτης ενετικής Θεοτοκαριου εκδόσεως Χ), άνώνυμον μέν, όμως δε 
κατ' εκείνον ποίημα Γεωργίου του Πισίδου. Παραδοξότατα δ' ούχ ήττον 
και ταύτα* τοΟτο γάρ τό Θεοτοκάριον, ει και τους κανόνας άνωνύμως 
ένεΐχεν, άνακαθαρθέν τε καί προς κώδικας αθωνικούς Νικοδήμω τω Ναξι'ω 
παραβληθέν επιμελώς πολλάκις έκτοτε μετατετύπωται. Τί δ' Ιγνωμεν εν
τεύθεν; ότιό κατά Pitra παλαίτατος ούτω κανών έστι ποίημα γνωστού του 
12-ου αιώνος υμνογράφου, Νικολάου του Κατασκεπηνοο2), του και βιο
γράφου του έν όσίοις Κυρίλλου του Φιλεώτου3)! 

Τοιαύτα μέν ούν τα σπουδαιότερα άχρι τοΰδ' άντιλογήματα, τών 
λοιπών ή έγγύθεν ή προς το ζητούμενον μακρόθεν σχετιζομένων, έν άβα-
σίμοις τέ.τισι κυκλουμένων άντιλήψεσί τε και ύποθέσεσιν, ώς το νέον μου 
■δείξει του ύμνου τού Ακάθιστου μελέτημα* νυν δ' άνά χείρας πρόσφατον 
£χομεν περί τούτου και τό τοΰ* P. F . Krypiakiewicz4), δπερ ει και συντεθει-
μένον αύθεντώς πως, άπάσης τ ' έν γνώσει της παλαιάς τε καί νέας ύλης 
της ειδικής, της βιβλικής, λυπηρόν ειπείν, ώς αυτός έγώ τούτο κυκλού-
μενον άνωφελώς гЬроѵ περί πράγματ' άστοχα, παντάπασι δε άδεκτα, τά 
μέχρι νυν ασφαλώς περιλιμνασθέντα θολουντα δολερώς, ή το πιθανώτα-
τον διαλυτική τινι ταΟτα μετοχετεύσει διαυγέστερα πως μάλλον άποκα-
•θιστών. Κύριος δέ της τοο Kryp. σκοπός της έγγράπτου παραδόσεως, της 
ιστορικής, τών αιτιών της του ύμνου ποιήσεως τε καί συστάσεως ιδίας 
έν Κ/πόλει κινητής εορτής ή το καδ'δύναμιν έκμηδένισις. Παραδόξως όμως 
ήτύχησεν έν ταύτη, ώς τάς έαυτοο μαρτυρίας περιορίσας απλώς μόνον 
εντός μονοπρόσωπων υποθέσεων τε και διαλογισμών κύκλου, πιθανοδέκτων, 
<υς φαίνεται, τούτω αύτω καί προς κοινόν δήθεν ετοίμων άσπασμόν. Κατ' 
αυτόν ούν ό ύμνος έχει άναμ-ίκτως έν έαυτω τής τε τοο Λόγου σαρκώ
σεως και τής οώτοΰ μητρός εγκώμια την εκείνου ούτως, ώς λέγει, μακράν 
άφ' εαυτού παλαιότητα μαρτυροΟντα* διό και καρπόν τούτον αναγκάζεται 
τής αρχαίας λογίζεσθαι 'Εκκλησίας ούχ ώς επί σκοπώ λέγεται έξιδιασμένου 
τινός εορτασμού τοο τής Θεοτόκου ευαγγελισμού πεφορημένον, μάλιστα δέ 
τουναντίον του ταύτης υίου, τής αύτου σαρκώσεως, άλλως δέ τών αύτοο γε-

1) Πρόχειρος έ'κδοσις ή της Ένετίας έτους 1883. 
2) Πρβλ. θεοτοκαριου σ. 79, 98, 121. 
3) Μ. Γεδεών εν τω άρχαιολογικω παραρτήματι του έν Κ/πόλει Έλλην. Φίλολογ. 

2υλλο'γου, τ. κδ'-κς', σ. 98—104. 
4) De Hymni Acathisti έν τ« Byz. Zeitschrift, 1909, τ. 18, σ. 357—382. 
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νεθλίων. Παντί μέντοι δήλον το της πείρας ταύτης ψευδές, του ύμνου νυξιν 
φανεράν της τη Θεοτόκφ ποιούμενου εΰαγγελίας, της τε του τόκου ταύτης ' 
καί της είς Αίγυπτον φυγής καί της 'Υπαπαντής, της τε Σταυρώσεως καί 
της 'Αναστάσεως, το δε πλείστον είς αΐνοντής άπειράνδρου κυκλουμένου, άπ' 
αυτής τε ταύτης αρχομένου καί' θέρμη "λήγοντος προς αυτήν αύθις ικεσία, 
ώς έχειν .τον ποιητήν πρόθεσιν κυρίαν συμβάν τι ταύτης ευεργετήριον εξό
χως ϋμνήσαι' τοϋτο δ' υπαινίττεται έν τφ του ϋμνφ κεφαλαίω, έν τφ με-
λικώς θαυμασίω έκείνφ κοντακίφ, ού την μυστικήν έννοιαν ή παλαιτάτη 
τυπική της Εκκλησίας ρήτρα βοώσα ουτωσίν ερμηνεύει* «Τω Σαββάτφ 
μετά τήν μέσην εβδομάδα συναξις επιτελείται της παναγίας αχράντου δε-
σποίνης ημών ΘιοτοΎ.ου καί άειπαρθένου Μαρίας έν τφ σεβασμίω αυτής 
οίκω τφ δντι έν Βλαχέρναις, της παννυχίδος άπό έσπέραις τελούμενης, έν 
ή ευχαριστίαν αυτή έξ όλης καρδίας ττροσάγο^.ίν άνθ' ών υπέρ πασαν 
ελπίδα τήν δουλικήν ταυτην πόλιν εκ των άμα κατά καιρούς κυ-
κλωσάντων ταυτην περσικών καί βαρβαρικών κίνδυνων έλυτρώ-
σατο»1). c /0 τι δε οΰτω πραξαι τήν έκκλησίαν έβίασε, νοεΐν σαφώς δίδωσι 
-το της Ακάθιστου πρωτότυπον ιστορικόν συναξάριον, δπερ ό χαρίεις Théar-
vic άριθμητικφ τινι καί πως ίλαρω τρόπφ συνήθους ώσπερ είκόν' άποδεΐξαι 
πανηγυρικής έτόλμησεν ομιλίας* αλλ' ή μέν του* συναξαρίου τών στίχων 
αφελής άπαρίθμησις τήν μαθηματικήν του ανδρός πεΐραν σόφισμα τε καί 
παίγνιον άπαλοΐς ένεφάνισε παιδίοις άρμοζόμενον2). Τοοτο γαρ τό· διήγημα, 
αυτός τε ό ομνος δλος, ή τε της 'Εκκλησίας λειτουργική ρήτρα τελετήν 
αφ' εαυτών μαρτυρουσιν οΰχ ώρισμένην τινά τών κοινών δεσποτικών τε καί 
θεομητορικών, τοιαυτην δε μάλλον θεομητορικήν ίδίαν κινητήν τε καί ένι-
αυσιον, κυμαινομένην μέν έν τω μέσω της Τεσσαρακοστής, πολλάκις δ' ου 
σπανίως ήμερα συμπίπτουσαν του Ευαγγελισμού8)* σκοπόν δε κυριον έχει 
τήν άπό της Πόλεως άπόδοσιν τη Θεοτόκφ ευχαριστιών δι' ας εκείνη παρέ-
σχετο έν διαφόροις χρόνοις ευεργεσίας, λυτρώσεις αυτής άπό σφοδρας βαρ
βάρων κυκλώσεως, ί'ν' οοτως, ώσπερ τότε, ούτω και έν φ τό τζρωτον χρόνω 
τετέλεστο, κινδυνευουσης δή αύθις ομοίως, σώση καθά πολιούχος άρχήθεν 
προστάτις τη οξυτάτη αυτής άρχιστρατηγία. Ούτος ό μόνος σκοπός, δι' ό'ν 
ό ύμνος έποιήθη* καί παρήλθε μέν θαυματι ταύτης ό κίνδυνος ευτυχώς, 
ή δ' 'Εκκλησία Κπόλεως δικαίως έκτοτε ίδίαν κινητήν ώρισεν έτήσιον 

1) 'Α.. Π.-Κεραμεύς, Ό 'Ακάθιστος 'Ύμνος, σ. 39. 
2) "Ιδε Ά. Π. Κεραμέως, Ό πατριάρχης Φώτιος και ό Ακάθιστος 'Ύμνος, σ. 4—10. 
3) Έν τοιαύτη συντυχια τα λειτουργικά τυπικά διατάττουσιν ιδίαν ύμνικήν τάξιν, ης 

ικαναι διαφόρως έν τοΤς κοίδιξιν εχουσαι κατακεχωρισμέναι εισ\ν εν τω νέω περί 'Ακάθιστου 
μελέτη μάτι. 
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εορτήν, íV είς το έξης ή Πόλις αίνή την θεοτόκον εφ' αίς συλλήβδην έφόδοις 
και τότε καί εν χρόνοις προτέροις μερίμν/) ταύτης πολίουχικη σέσωσται 
ύπερφυώς. Προαπέδειξα δέ πρότερον άλλοτε, ότι της Ακάθιστου ή πρώτη 
τελετή εορτή συμπεσουσα του Ευαγγελισμού (860) τήν Έκκλησίαν έβι'α-
σεν ορθόν διαγνώναι εις το έξης αδειν έν ταύτν) το κεφάλαιον τοο ύμνου, 
το κοντάκιον, των δέ οΓκων αυτού τον πρώτον, έν φ το μυστήριον ιδία του 
ευαγγελισμού" προς τήν Θεοτόκον εύφυώς έδογμάτισται* τήν δ* άκάθιστον 
ήμέραν διακινήσιμον είναι, προηγουμένην ή μεθεπομένην του Ευαγγελι
σμού, ob λειτουργικώς ή ήμερα καί τη μεγάλϊ) συμπίπτει έβδομάδι και 
τη ήμερα τοΟ Πάσχα, τη φυσική συμπαρασύρουσ' αναλογία καί τήν της 
Ακάθιστου, ή συμβαίνει πλειστάκις συνταυτίζεσθαι καί τη Κυριακή του 
Πάσχα, δτε μια καί τη αύτη ήμερα τρεις συνενοΟνται έορταί. Πλην αλλ' 
εί'θ' ούτως είτ' άλλως ώριστται παρά της 'Εκκλησίας, της Ακάθιστου τφ 
Εύαγγελισμφ ή τφ Πάσχα συμπιπτούσης, συν τοΙς αυτών τούτων υμνοις 
καί τόν 8λον αδεσθαί άκάθιστον ύμνον1). 

Καί ταΟτα μέν ούτως' ή δ' ετέρα του Кгур. γνώμη, δτι το κοντάκιον 
«Τη ύπερμάχω στρατηγφ» ξένον τι δήθεν έστι τφ ύμνω τφ Άκαθί-
στφ, οιονεί τις τούτω νέα προσθήκη, φανερώς μέν άπό του Théarvic ε£λη-
πται. Ούτος μέντοι το περί τούτου γνωμάτευμά πως αφελώς έν έαυτφ με-
μορφωκώς άμάρτυρον καταλέλοιπεν ό δέ τούτο' νυν αύτόθεν δανεισάμενος 
τήν ούτω λαμπρφ συναισθανθείς ϋμνφ κεφαλαιώδη έλλειψιν, τήν του κον
τακίου, τό μέν ήδη γνωστόν κοινή τε παραδεδεγμένον, τοΐς παλαιτάτοις τε 
πασι γ.ω^ι\Ί μεμαρτυρημένον ές αδου πως τολμηρώς άπερρίψατο, αντί δέ τού
του άλλο τι τφ υμνφ διδόναι λογισάμενος άφ' εαυτού θαυμαστώς πως εύρε 
τό άπό τών λέξεων «Τά προσταχθέν μυστικώς» άρχόμενον, ληγον δ' είς 
το «Χαΐρε, νύμφη ανύμφευτε», έφύμνιον, δπερ ομοιον τ*φ του'Ακάθιστου* 
διό καί τούτο προσάγει τολμηρώς (πώς γαρ ού τη χώρα του ύμνου παρα
σκευής άνευ είσβαλών;) ώς τι δπλον ίσχυρόν, άγνοών πάντως, οτι τάρχήθεν 
αληθή του 'Ακάθιστου έφύμνια καθαρώς είσίν ετι απροσδιόριστα, άτε δή τών 
αντιγράφων Ιξω του «Αλληλούια» χρωμένων άναμίκτως τφ τε «χαίρε, 
νύμφη ανύμφευτε», καί τφ «χαίρε, ή κεχαριτωμένη», όπερ κάν τφ 
κοντακίφ ούτως ευρηται' έγώ δέ τούτο μάλλον οΐμαι γνήσιον του 'Ακάθιστου 
έφύμνιον* ό ποιητής γαρ φαίνεται μοι προκρίνας άρχήθεν ώς έφύμνιον αυτόν 
τόν αληθή του αρχαγγέλου χαιρετισμόν (Λουκ. α, 20). Ένί δέ λόγφ δέχε-

1) 'Ιδού μία τών παλαιτέρων διατάξεων" «Δεΐ γινώσκειν, δτι el τύχ») ή μνήμη της 
Θεοτόκου τη αύτη ήμερα της 'Ακάθιστου, οφείλει ψαλλεσθαι εις τήν παννυχιδα κανών της 
Ακάθιστου κα'ι τα τριώδια εις τήν ωδήν αυτών, και από ζ' ωδής όφειλουσι'ψαλλεσθαι οί tß' 
οίκοι κα\ ε'ις τον ορθρσν άπό ζ' οί έτεροι ф'». А. Дмитріевскій Τυπικά, σ. 431. 
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ταέ σπεύδων ό Кгур. παραδόξως ούτως ώς γνήσιον κοντάκιον τοΰ Ακάθιστου 
το δλως άσχετον προς τοΰτο αύτόμελον και τεχνικώς, ώς ρηθήσεται, τροπά-
ριον καλούμενον, το «Τό προσταχθέν μυστικώς», λέγων ώς εν τισί τε 
κώδιξι καί έκδόσεσιν οί εκείνου οίκοι κοντάκιον ου τό «Τη ϋπερμάχω» 
δεικνύασι. Των μέντοι ανύπαρκτων τούτων εκδόσεων μίαν μόνη ν προβάλ
λει, την του 'Άλδου (1501), μη προλογισάμενος ώς εικός, οτι αυτός πάν
τως ό Άλδος έπραξε τι αύθαίρετον ώδε· των δε κωδίκων ουτινας, ενα δε 
μόνον αύθις προβάλλει, αύτφ μέν άγνωστον, γνωστόν δε τφ Gardthau-
sen, ό'ς τόν κώδικ' ατελώς ώς έτυχε περιγραψάμενος (Σιναϊτικός 1004, 
αιώνος 16-ου!) έδήλωσε καί τό «Κοντ(α)κ(ιον) ήχος πλάγιος δ'» έν 
τούτω εύρίσκεσθαι, την αρχήν δε διά τό βραχϋ πάντως εκείνου παραδραμών 
εσπευσμένως την του οίκου επέδειξε, τό «Άγγελος πρωτοστάτης»1)' 
άλλως δ' ειπείν μετεωρίας τινός παραδρόμημα σύνηθες συμβέβηκε τω 
Gardthausen. Μαρτυρίαι γουν ούτω πίστεως άνάξιαι, ζητήμασι δ' έπιστη-
μονικοις ανάρμοστοι, ουδόλως εις έκτομήν της τοο Ακάθιστου συντελουσι 
κεφαλής, αλλ' ουδέ και δύνανται ήμας φανταστικαΐς ή αύθαίρέτοις έρει-
%ομ.ίνοΌς γνώμαίς εις παραδοχήν άναγκάζειν των πόθων παντός αδαούς 
τών ορών της εκκλησιαστικής μουσικής. 

Ουδέν ήττον ό Krypiakiewicz τό Τό προσταχθέν μυστικώς οίό-
μενος είναι γνήσιον τοο 'Ακάθιστου κοντάκιον εις τήν ιουτου προβαίνει 
κατόπιν επιβολή ν, έπί λόγοις ι'κανώς έρειδόμενος ίλαροΐς* τοΟ δ' ούτω φαν
τασιώδους κοντακίου τό συνο\ον οοτως έχει. 

Τό προσταχθέν μυστικώς'* λαβών έν γνώσει 
έν τη σκηνή του Ιωσήφ* σπουδή επέστη 
ό ασώματος λέγων * τη άπειρογάμω* 
« Ο κλίνας τη καταβάσει *. τους ουρανούς 
χωρεΐται αναλλοίωτος * Ολος έν σοι' 

ον καί βλέπων έν μήτρα σου 
λαβόντα δούλου μορφήν 
εξίσταμαι κραυγάζων σοι' 
ΧαΤρε, νύμφη ανύμφευτε». 

Ό Кгур. ενταύθα σημειουται λέξεις οκτώ ομοίως κάν τω Άκαθίστω 
ευρημένας (γνώσει, ασώματος, άπειρογάμω, καταβάσει, λαβόντα 
^où"koO μορ^γιν^ εξίσταμαι), ας άποδεζκτικάς υπέρ της ταυτότητος έκ-

1) V. Gard thausen , Catal. cod. graec. sinaiticorum. Oxonii 1886, σ. 217—218. 
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λαμβάνει τοο ταύτας γράψαντος καί συντάξαντος. Δηλον όμως ένί έκαστη 
πάντα ταύτα κοίνολεξίας είναι δείγματα" αύτάς γαρ ταύτας τάς λέξεις μυ-
ριάκις οί υμνογράφοι λέγουσιν. Άπορον δ' ουδέν ήττον, πώς ου διέκρινεν 
έν αυταΐς έκ της Βίβλου δάνεια ό Kryp. Tò γαρ «ό κλίνας τη καταβά-
σει τους ουρανούς» τρισσάκις έν τη πάλαια φέρεται Διαθήκη. Βασιλ. 2, 
κβ', 10 «καί έκλινεν ουρανούς καί κατέβη». Όμοίως έν Ψαλμ. ζ', 
10. Καί πάλιν έν Ψαλμ. ρμγ', 5 «Κύριε, κλΐνον τους ουρανούς σου 
καί κατάβηθι». Τό δέ «λαβόντα Ιούλου μορφήν» έκ της προς Φιλιπ-
πησίους είληπται επιστολής (β', 7)1), ένθα λέξεσιν έτέροις καίτό «χωρεΐται 
άναλλοιώτως έν σοί» συμφράζεται, ήτοι «"Ος έν μορ^η θεού υπάρ
χων εαυτόν έκένωσε μορφήν δούλου λαβών, έν όμοιώματι άν
θρωπου γενόμενος καί σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος». Τη δέ χρήσει 
ταύτη τή βιβλική χρώνται πλειστάκις υμνογράφοι τε καί πατέρες, οίον Βα
σίλειος Σελευκείας λέγων «Δια τούτο μορφήν έλαβε Ιούλου ο έν μορφή 
θεού" υπάρχων» κτλ.2). Τα δέ δόγμα τούτο πολυαρίθμοις αίρετικοίς έφαρ-
υ\6σι\ί.ον (olov Ευτυχιταις, Νεστοριανοΐς, Μονοφυσίταις, Μονοθελήταις), 
ουχί δέ μόνον Άπολιναρισταΐς) πατέρες τε καί υμνογράφοι διαφόρως αύ
θις έξέφερον. 'Ιδού προχειρως· «Προς σέ όρθρίζω... κενώσαντα άτρέπτως 
καί δούλου μορ^ψ έκ παρθένου φορέσαντα, Λόγε θεού»8). Καί πάλιν" 
«Προς σέ όρθρίζω.... κενώσαντα άτρέπτως καί δούλου χειρί βαπτισθήνα* 
θελήσαντα, Λόγε θεοΟ»4). Αί λέξεις άρα «χωρεΐται άναλλοιώτως 'όλος 
έν σοί», περί ού πολλά λέγει τα περιττά ό Kryp., είσίν ουχί σπάνιαι. 
'Αθανάσιος δέ ό μέγας έν τφ περί σαρκώσεως κατ' Απολιναρίου γράφει* 
«- . . . . σαρκωθέντα, ένανθρωπήσαντα, ειθ' ούτως παθόντα καί άνα-
στάντα* ίνα δέ μή τις πάθος καί άνάστασιν άκούων άλλοιώσθαι τον 
θεόν Λόγον ίννοοΧτο^ τό άτρεπτον καί αναλλοίωτο ν του υίου μετά 
κρίματος διορίζονται ( = ο ί πατέρες)* ούτοι δέ ( = οί Άπολιναρισταί) 
ή άλλοίωσιν του Λόγου φαντάζονται, ή δόκησιν τήν οίκονομίαν του 
πάθους ύπολαμβάνουσι» κτλ.5). Καί πάλιν «ίνα... έπί μέν της σαρκός του 
Λόγου το πάθος καί τόν θάνατον όμολογώμεν, αυτόν δέ τον Λόγον άτρε
πτον καί άναλλοίωτον πιστεύωμεν, διότι αυτός έστιν ό παθών καί μή 
παθών, τη μεν θεϊκή φύσει απαθής καί άτρεπτος καί αναλλοίωτος 

1) Τούτο άπαντοΐ συνεχώς έν τοΧς Ζια,φόροις διαφόρων χρόνων εκκλησιαστικούς ρίσμασι, 
και δή κα\ εν τω Ακαθίστω (στ. 106)· «ei και δούλου έλαβε μορφή'ν». 

2) Migne τ. 85, σ. 432. 
3) Είρμολόγίον. Βενετία 1888, σ. 99. 
4) Αυτόθι σ. 100. 
5) Migne τ. 26, σ. 1096. 
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ών, τή δέ σαρκί παθών»1). Kai πάλιν Γρηγόριος ό Νύσσης έν τω προς τα 
Απολιναρίου άντιρρητικφ2)· «Ό θεός έφανερώθη έν σαρκί, ώς άν δι' εκά
στου μάθοιμεν τών είρημένων, δτι αεί άτρεπ^ον ον το θεΐον τη ουσία καέ 
^άναλλοίωτον έν τη τρεπτή καί άλλοιουμένη γίνεται φύσει, ί'να τω 
ίδίω άτρέπτω την ήμετέραν προς το κακόν τροπήν έξιάσηται». Κύριλλος 6 
Αλεξανδρείας' «Τοιγαροον την οίκείαν εικόνα πολεμουμένην οικτείρας ό 
ποιητής καί θανάτφ παραπεμπόμενος εκλινεν ουρανούς καί κατέβη . . . 
ουχουν την κατάβασιν νοήσωμεν συγκατάβασιν έκλινε τοίνυν ουρα
νούς καί κατέβη και παρθενικήν έκλεξάμενος νηδυν κόρης εισοι-
κίζεται» κτλ,3). Κύριλλος ό 'Αλεξανδρείας έχων αύθις υπ' όψει τους Νεστο
ριανούς* «δτι δε έστιν άτρεπτος μέν καί αναλλοίωτος παντελώς ή του λό
γου φύσις, άλλοιωτή δε παντελώς ή γεννητή, καταθρήσαι τις άν καί λίαν 
ευκόλως» *). Kai ταοτα μέν ικανά προχείρως περί του άναλλοιώτως, 'όπερ 
άλλως ουκ έν τφ Άκαθίστφ ευρηται. Άλλα δη και έν τζολ'λοΧς ύμνοις τό 
αναλλοίωτος σφόδρα σύνηθες. "Ακουσον τά προχειρότατα ταϋτα ειρ
μών ογδόου αιώνος* «Έξ όρους κατασκίου δασέος (— της Θεοτόκου)̂  
αναλλοίωτε, σαρκούμενος προσήλθες». ^Ετερος ειρμός- « . . . ό Άββα-
κούμ... έβόα* Έξ αγίας παρθένου προελθεΐν, αναλλοίωτε, εις άνάπλα-
σιν του πάλαι Αδάμ ηύδόκησας»5). Τό δε χωρεΤται ( = ό αχώρητος) κοινό-
τατον καί τοις παλαιοΐς και ,τοΐς νεωτέροις πατράσιν, άλλα καί τοϊς υμνο-
γράφοις. "ΐδε είρμόν «Σε την άχραντον μητέρα και παρθένον, την τόν 
άχώ ρητον Λόγον έν γαστρί χωρήσασαν... ϋμνοις μεγαλύνομεν»6). Θεο-
'τοχίον' «Ώς αγνή καί άμωμος και παρθένος τέτοκας τόν . . .θεόν... άναλ-
λοίωτον»7). Καί πάλιν ΐιερον «Παρθένε αγνή, έχώρησας θεόν σω-
ματικώς τόν άπερίγραπτον»8). Καί πάλιν έτερον «'Ώ.θαυμάτων παρα
δόξων, πώς έχώρησας θεόν άχώρητον, θεοχαρίτωτε, τόν σάρκα πτω
χεύσαντα»9). 'Αλλά και έν τω οίκω της Κυριακής τών Αγίων Πάντων 
αυτός ό θεός βοα' «Ίδετε, ίδετε, δτι αυτός έγώ είμι και ουκ ήλλοί-
ωμαι»10). Περί δε του δλος, όπερ ό Кгур. ουσιώδες άπό δογματικής νομίζει, 
όψεως εις διάκρισιν του χρόνου του Άκαθίστου, λόγος εσται κατωτέρω. 

1) Migae τ. 26, σ. 1112. 
2) Migne, τ. 45, σ. 1128. Πρβλ. σ. 1172. 
8) Migne τ. 75, σ. 1460. 
4) Migne, τ. 75, σ. 1200. 
5) Είρμολόγιον, σ. 36. 
6) Αύτό&, σ. 120. 
7) Πεντηκοστάριον. Βενετία 1890, σ. 123. 
8) Αύτο'θι σ. 142. 
9) Αυτόθι σ. 154. 

10) Αύτοθί σ. 168. 
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Τούτων ουν οοτως εχόντων, ίδεΐν λείπεται, ει δικαιούται μεταβαπτί-
ζειν δ Kryp. τό κατ' αύτδν προοιμιακόν εις κοντάκιον. Έπείσθη δ' ώς 
τοΰτο «genuinum (!) proœmium Acathisti» εντεύθεν. vEv τινι ρωμαϊκή, 
λέγει, του Ακάθιστου έκδόσει, ην έχω κάγώ, τον υμνον εύρε μετά κοντα
κίων δύο '). ταύτης δ' εκδότης δ Δυρραχίου λατΤνος αρχιεπίσκοπος 'Ιωσήφ 
Schiro, δς ή άγνοών ή απλώς οικεία προαιρέσει τδ κατά την τελετήν της 
Ακάθιστου έθίμως ψαλλόμενον πρώτιστοντης ακολουθίας αυτής άσμά-
^lovj τδ τεχνικώς τροπάριον της ημέρας κεκλημένον (εκάστη γαρ 
εορτή ίδιον ε/ει τοιούτον, Ι"ξω τών έτερων ύμνων, οίον στιχηρών, δοξαστι
κών, καθισμάτων, κανόνων καί λοιπών), παραλαβών συνήνωσε προτάξας 
άνευ τινός επιγραφής τω κοντακίω(=Τή υπερμάχω στρατηγφ), παρα-
λιπών ούτως έν μοίρα άχρηστων τοΐς αύτου άναγνώσταις τα μεταξύ εκεί
νου τε καί τούτου μεσολαβουντα κείμενα. Τδ ούτω μέντοι προτιμηθέν τρο
πάριον ούτε λέγεται ουτ' έπιτέτραπται προοίμιον [(= κοντάκιον) καλεΐσθαι ή 
-προεισαγωγικόν τω Άκαθίστω άσμα* άλλ* ούδ', ώς δ Kryp. έθέλει, τήν ούτως 
είπεϊν κορωνίδα της δλης άσματικης ακολουθίας συν τφ προτεταγμένω του 
εσπερινού" σχηματίζει άπολυτικίω* αύτη γαρ αυτή ή ακολουθία, πασ' ανε
ξαιρέτως, ολίγων τινών ούσα ετών μεταγενέστερα (860—867) συμπε-
πληρωμένως Ιωσήφ πεπόνηται υμνογράφω τφ Σικελω (867~—868) 
άπδ Χερσώνος άνακάμψαντι καί σκευοφύλακος της Αγίας προβληθέντι 
Σοφίας. Τούτω γοον τω 'Ιωσήφ δέον καί τδ оЫеХоѵ τη έορτη προσγράφε-
σθαί τροπάριον, τδ «Τδ προσταχθέν μυστικώς». 

^Οτι δ' ου κοντάκιον τόδε, τά της 'Εκκλησίας επίσημα λειτουργικά 
μαρτυροοσι βιβλία. Πρώτον μεν ουν τδ λειτουργίκον παλαιόν εκείνο της 
έν Κ/πόλει μονής Εύεργέτιδος τυπικδν τά της ενάρξεως της εορτής ούτως 
ορίζει* «Μετά... τδν έξάψαλμον 'Αλληλούια, ήχος οι. Τροπάριον της 
■Θεοτόκου2): Του Γαβριήλ φθεγξαμένου σοι, παρθένε, τδ Χαϊρε.. Τδαύτδ έκ 
τρίτου. Ή στιχολογία. Κάθισμα έν: Ειπεν δ κύριος τφ κυρίω μου. 
Κανών της Θεοτόκου, ήχος πλάγιος δ', είς τήν Όκτώηχον. *0 ψάλτης 
καί δ λαός* Τδ προσταχθέν ,μυστικώς. Δόξα. Καί νυν. Θιοτογ-ίον: Σε 
•τδ άπόρθητον τείχος. Άνάγνωσις έκ του λόγου3) είς τδν Άκάθιστον, τδ 

1) Έ σπάνια αύτη εκδοσις αριθμούσα σελίδας 96 σχήματος 12-ου κα\ προτεταγμενην 
έχουσα εικόνα χαλκόγραφον του Ευαγγελισμού έπιγε'γραπται ούτως· «Hymnus Acathistus 
graeco-latinus in sanctissimam Dei genitricis Mariae annuntiationem una cum sacro indul-
gentiarum thesauro omnibus eundem devote recitantibus nunc primům concesso a san
tissimo d. *n. Benedicto XIV, pont. opt. max. Romae, apud Io. Mariam Salvioni. 
MDCCXLVI». 

2) Τούτο σύνηθες και έτέραις θεομητορικαΓς τελεταΐς. 
3) Η λεξις αύτη εχει_τήν εννοιαν ενταύθα διηγήματος, συναξαρίου της ημέρας. 
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ήμισυ, καί ευθύς ό ν' ( = ψαλμός) καί οί κανόνες: της Θεοτόκου ήχος £': 
Χρίστου βιβλίον έμψυχον, είς ς, συν τφ είρμφ* καί τοΟ αγίου της 
ημέρας ( = ό κανών) είς δ'. Ίστώμεν γαρ ι'. Από γ' φδής κάθισμα της 
Θιοτόχου είς την Όκτώηχον. Ό ψάλτης καί ό λαός: Χαριστήριον αι-
νον /ρεωστικώς. Δόξα. Καί νυν. 'Επί σοί χαίρει. Ουκ άναγινώσκομεν 
δέ. Είς την ς' φδήν προστίθενται καί τά τετραφδια εις τους κανόνας 
àvà δ', προηγούνται δέ οί κανόνες. 'Από ς φδής ψάλλομεν τό κοντάκιον 
της Θεοτόκου, ήχος πλ. δ': Τή υπερμάχω, ισταμένων πάντων, καί 
τους οΓκους· κατά δέ δ οϊχους άρχεται ό ψάλτης τό κοντάκιον καί ψάλ
λει αυτό καί ό λαός, καί τότε ει άλλαχθηναι δέει τόν ψάλτην, άλλάσσεται 
καί ό ψάλτης άλλον οικον. Rai 8τε τελειωθώσιν οί κδ' οίκοι καί τό κον
τάκιον, ευθύς άναγινώσκομεν τό λεΐπον του λόγου της ημέρας. Είτα ψάλ
λομεν καί τάς λοιπάς φδάς, την δέ ζ' σήμερον ου στιχολογουμεν. Έξα-
ποστειλάριον: 'Άγιος κύριος τοο ήχου. Εις τους αΓνους τά δ' μαρτυρικά 
καί ΟΊοτοχίον. Είς τόν στίχον στιχηρα της Όκτωήχου, ήχος α', προς τό 
Τών ουρανίων ταγμάτων γ' καί τοΟ Ευαγγελισμού. Δόξα. Καί νΟν. Τό 
αυτό οιοτοχ,ίον: Τών ουρανίων ταγμάτων. Άπολυτίκιον: Του Γα
βριήλ φθεγξαμένου. Rai ή α' ώρα μετά αναγνώσεως έν τέλει»1). 

Ούτως ήρχετο, όυτω δέ καί έληγε τό παλαιόν ή της 'Ακάθιστου ημέ
ρας τελετή* ό δ' αναγνώστης παρατηρεί τό «Τό προσταχθέν. μυστικώς» 
μακράν άπό τοΟ 'Ακάθιστου κείμενον, τροπάριον μεν καλούμενον, τόν δέ 
Kryp. κεφαλαιωδώς σφαλλόμενον. Αλλ' ιδού καί τις έτερα περί τούτου 
μαρτυρία παλαιού" Ζζυτίρου τυπικοΰ, τούτου δή κοινοο ταΐς έκκλησίαις, του 
καλουμένου Παλαιστίνου ή Σαβαϊτικου* «Τφ Σαββάτφ της πέμπτης εβδο
μάδος έν τφ δαδρφ σημαίνει ώρα δ' της νυκτός δια τήν ίκετήριον ΟΜ.ο~Κου-
θίαν της Ακάθιστου· μετά δέ τόν έξάψαλμον τό Θεός κύριος είς ήχον 
πλάγίον δ' καί ψάλλομεν εκ τρίτου τό τροπάριον άργώς, ήχος πλ. δ': 
Τό προσταχθέν μυστικώς λαβών έν γνώσει. Είτα στιχολογουμε,ν 
κάθισμα του Ψαλτηρίου εν, τό Εϊπεν ό κύριος τφ κυρίω μου* καί μετά 
τήν τούτου συμπλήρωσιν ψάλλομεν τό κοντάκιον έν τφ μέσφ ( = τ ο υ 
ναού) μετά μέλους άργώς, ήχος πλ. δ', Τη υπερμάχφ στρατηγφ, καί 
άναγινώσκομεν άπό τών οίκων ς'. Ίστάμεθα ούν είς τήν τούτων άνάγνω-
σιν» κτλ. 2). 

Τοιαύτη καί νΟν ισχύει διάταξις έν τοΐς καθολικοΐς όρθοδόξοις ναοΐς8). 

1) Ά. Δημητριεβσκη, Τυπικά σ. 537. 
2) Τυπικο'ν. Ένετ'ιησι 1685, φυλλ. ρκα'. 

Πχράβαλε τάς νέας ένετικάς εκδόσεις του Τριωδίου κα\ αυτό το δια τους ουνιτας 
εκδοθέν έν Τώμη ετει 1879-ω, σ. 506 κέ. 

Визаптійскій Врѳмѳнпикъ. \ Q 
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Δήλον ούν, Οτι το «Το προσταχθέν μυστικώς» ίδιον ον άσμάτιον, άπό δέ 
μελικής τε και συντακτικής όψεως ουδέν το κοινόν προς τόν Άκάθιστον 
έχον, ουτ' ελέχθη ποτέ ουτ' έπιτέτραπται καλεΐσθαι τούτου κοντάκιον 
το δ' άντιτάττεσθαι τούτοις τοις πράγμασι, πλην ίλαρότητος και γέλω-
τος έν μέσω ψαλτών τε και κληρικών, καί μομφήν αύστηράν κατά των 
άμαθώς έξωθεν έπεμβαινόντων εγείρει τη τε λειτουργική και τη μουσική 
της τών Ελλήνων Εκκλησίας επιστήμη. Ούτως ουν. ουδέν υγιές ή τζρο-
σοχής άξιον τα έξης λέγουσι του Кгур. ρήματα: Haec quidem modo 
sufôciunt ad probandum, hymnům Acathistum revera concinnatomi 
fuisse ad mystérium incarnationis laudandum, non vero in gratiam 
B. Protectricis Urbis CPolis occasione liberationis eius ab immiscis. 

Άλλα και ή έτερα του Кгур. γνώμη περί τών έν τω Άκαθίστω (στίχ. 
219—221) «ποιμήν υπάρχων ώς θεός δι' ήμας έφάνη καθ' ήμας πρό
βατον (ή κατ'άλλην γραφήν: άνθρωπος)" όμοίω γαρ το ομοιον καλέ-
σας ώς θεός άκουει: αλληλούια»—του παρισταν ταύτα insolita imago Pas
toris, qui ipse factus est ovis, ή περί τούτων ουν γνώμη του ανδρός έστιν 
ωσαύτως άσύστατος· ό γαρ τοο ύμνου ποιητής θεολόγος ών έλαβε τήν περί 
τα ποιμήν καί πρόβατον δογματικήν Ιννοιαν έξ αυτής της Βίβλου προς 
καθαίρεσιν δόξης άπολιν'αρικής άχρι τέλους που τοο ογδόου διαρκεσάσης 
αιώνος. Αυτός δή ό Χριστός είπεν* «'Εγώ είμιι ό ποιμήν ό καλός»1)' οί δέ 
απόστολοι καί πατέρες εφήρμοσαν τούτοις συμβολικώς το προφητικόν «*Ως 
πρόβατον επί σφαγήν ήχθη και ώς αμνός εναντίον του κείροντος αυτόν 
άφωνος»2). Τούτο δέ και θεία επανέλαβε παλαιά λειτουργία3), ή αλεξαν
δρινή, ή τε του Χρυσοστόμου λέγουσα* «θυεται ό αμνός του θεού ό αί-
ρων τήν άμαρτίαν του κόσμου υπέρ της κόσμου ζωής και σωτηρίας»4). 
Ή τοίνυν ρηθείσα imago Pastoris ουκ έστιν insolita, τουναντίον δέ κοινό
τατη τοις πατράσι* έξω γαρ τών παρά Кгур. Έφραιμ Σύρου και Γρηγορίου 
Νύσσης έχομεν τον Ιεροσολύμων Κύριλλον έν τη 10-η προς φωτιζόμενους 
κατηχήσει λέγοντα* «Πρόβατον καλείται, ουκ aXoyov, άλλα το διά του 
τιμίου αίματος αυτού καθαρίζον τήν οίκουμένην τών αμαρτιών, τό άγόμενον 
ενώπιον του γ,είροντος καί γινώσκον πότε δει σιωπαν. Τούτο τό πρόβατον 
πάλιν καλείται ποιμήν. . . πρόβατον δια τήν ανθρωπότητα, ποιμήν' 
δια τήν φιλανθρωπίαν της θεότητος» 5). Καί πάλιν έν τή προς φωτιζομέ-

1)Ίωάν. ι γ , 11, 14. 
2) Ησαΐας νγ', 7. Πράξ. η', 32—35. 
3) С Α. S wain so n, The greek liturgies. London 1884, σ. 2. 
4) Αυτόθι ff. 105. 
5) Migue τ. 33, σ. 664. Εκδόσεως Δίον. Κλεόπα (έν Ίεροσολύμοις 1867—8), τ. 1, 

«ι. 327. 
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νους 13-η κατηχήσει* «Είτα τό μεν έπί Μωσέως πρόβατον μακράν άπή-
λασε τον όλοθρευοντα, το δε του θεού πρόβατον, το αιρον τήν άμαρτίαν 
του κόσμου, πολύ μάλλον ουκ ήλευθέρου τών αμαρτιών; άλλα τό μεν 
αίμα του άλογου προβάτου τήν σωτηρίαν παρείχε, το δε του ^.ovoysvouç 
πολύ μάλλον ου σφζει» *). Καί πάλιν αυτόθι" «Άκουε τοίνυν άπο 'Ιερεμίου 
και πιστοποιου* Έγώ ώς άρνίον άκακον άγόμενον του θυεσθαι ουκ έγνων; 
Ποΐον άρνίον; Ιωάννης ό βαπτιστής έρμηνευέτω λέγων "ΐδε ό αμνός του 
θεού, ό αΓρων τήν άμαρτίαν τουκόσμου»2). "Εν τινι δε λόγφ νόθω του αϋτου 
Κυρίλλου λέγεται* «αυτός ό ποιμήν καί αυτός τό άρνίον* αυτός ό θύτης 
καί αυτός ό θυόμενος»8). 'Αλλ' ίδου καί στιχηρόν άναστάσιμον «Ό τήν 
άνάστασιν διδους τφ γένει τών ανθρώπων ώς πρόβατον έπί σφαγήν ή/θη» 
κτλ.4). Καί πάλιν Βασίλειος ό Σελευκείας' «Ό ποιμήν υπέρ τών προβά
των ώς πρόβατον σφαγιάζεται ουκ άντιλέγων..., άλλα γνώμη τον υπέρ 
προβάτων έδέξατο θάνατον»5). Δια δε τό «όμοίω γαρ τό ομοιον» παράγω 
Σωφρόνιον τόν 'Ιεροσολύμων εν τή δογματική κατά τε μονοφυσιτών καί 
μονοθελητών επιστολή λέγοντα (ταύτης δε τό ορθόν καί ή 6-η οικουμε
νική σύνοδος έδέξατο)' «άνθρωπος γαρ χρηματίζειν έβουλετο, ίνα τω όμοίω 
άνακαθάρη τό βμοιον καί τω συγγενεΐ τό συγγενές άνασώσηται» 6). 
Εντεύθεν δέ καί συντάκτης τις ορμηθείς λόγου πανηγυρικού είς τόν 
Ευαγγελισμόν, έπ' ονόματι φερομένου Βασιλείου του Σελευκείας, είπεν 
ομοίως* «ου γαρ ην ψιλός άνθρωπος ό τεχθείς, άλλα θεός Λόγος έκ παρ
θένου σαρκωθείς, τήν όμοουσιον έμοί σάρκα περιβαλόμενος, ίνα τω όμοίω 
τό ομοιον άνασώσηται»7). 

Ταύτα πάντα ουχί insolita οντά δεικνυασι πάντως τόν Kryp. άδι-
κουντα τόν Άκάθιστον, βουλόμενον ούτως αφελώς καταβιβάσαι τούτον 
άχρι των χρόνων του Ρωμανού* γνωστόν δέ άλλως, ότι τή δογματική του 
Ακάθιστου λέξει Σταύρος ό Βουτυράς ορθώς ήδη προδιέγνω. ώς ό του 
ϋμνου ποιητής ευ ήν είδώς τήν άχρις 6-ης οικουμενικής συνόδου δογμα-
τικώς άναπτυχθεΐσαν περί ένσαρκώσεως ψρασεολογίαν8). 

Ό Kryp. πριν ή καλέσγ) τον 'Ρωμανόν πατέρα του Ακάθιστου χρή-
σιμον έκρινε σχετίσαι τούτον καί προς Έφραίμ τόν Σύρον, λαβών άνά 

1) Migae τ. 33, σ. 775. Έκδ. Κλεόπα τ. 2, σ. 52. 
2) Migne αυτόθι σ. 796. Έκδ. Κλεόπα αύτ. σ. 73. 
8) Migne τ. 33, σ. 1193. 
4) Πεντηκοσταριον, σ. 13 και 120. 
5) Migne, τ. 8*5, т. 305c. 
6) Migne τ. 87, σ. 3161. Mansi τ. 11, <т. 473с. 
7) Migne τ. 85, σ. 44бс. 
8) Νεολόγου Εβδομαδιαία Έπιθεώρησις. Έν Κ/πόλε ι 1893, τ. 2, σ. 432 
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χείρα προς τούτο τον τρίτον της τοΟ Assemani εκδόσεως τόμον των έπ' 
όνόματ' εκείνου φερομένων ελληνιστί συγγραμματίων, ύμνους τε αύθις έπ' 
ονόματι τούτ' αυτοΟ προς την (ΟΙΟΧΟΥ,ΟΊ εις γλώσσαν διασωθέντας συρια-
κήν, πλήμμυραν έχοντας μαριολατρείας τοΐς χρόνοις του ανελλήνιστου 
Έφραίμ όλως ασυνήθους* ίσως δ' άγνοεΐ, οτι καί προ αυτού άλλοι τινές διέ-
κρινον τούτου σχέσιν προς τόν ΆκάθιστονΧ). Δυο τοίνυν ευχαί (κατ' Asse
mani) του Έφραίμ ζχουσι, λέγει, φρασείδιά τίνα όμοια τοΐς εκείνου* είσί δε 
ταύτα* «ΧαΤρε, άνάκλησις Αδάμ και Εύας, χαίρε, λυτρον» (Assemani τ. 3, 
σ. 529. Άκαθ. στ. 14—15). Καί πάλιν* «Στόμα άσίγητον τών αποστό
λων, θάρσος άνίκητον τών αθλοφόρων.... της αληθινής πίστεως στερρό-
τατον Ερεισμα» (Assem. αυτόθι σ. 529. Άκαθ. στ. 90—92, 109—110). 
Rai πάλιν* «πταισμάτων συγχώρησις, κριτου δικαίου · δυσώπησις... θύρα 
τοΟ υπέρ νοΟν μυστηρίου... αστραπή ψυχάς τών πιστών καταλάμπουσα— 
βασιλέων στήριγμα, ιερέων καύχημα» (Assem. σ. 530. Άκαθ. 164, 181, 
254, 280, 281). Ταυθ' όμοια, αλλ ό Kryp. έγένετο θυμ' άπατης ψευδο-
Έφραίμ τίνος* τό δέ πλημμέλημα ουκ αύτου, άλλ' 'Assemani του Σύρου, 
δστις άνακριβεΐ τινι τίτλω απατηθείς άπέδωκε τω δια πολλών έλληνο-
γράπτων αμαρτιών βεβαρημένω συμπατριώτη Έφραιμ ευχάς νεωτάτας 
ουκ ολίγας* ευρών γαρ μέρος του καλουμένου Ωρολογίου μονάχου Θη-
καρα έπιγεγραμένον ούτως* «Ευχαί συλλεχθεΐσαι άπό της θείας Γραφής, 
τά πλείστα δέ άπό του άγιου Έφραίμ»,—έξέδωκε ταύτας άκρίτως έπ' ονό
ματι τούτου a), μή διακρίνας έν αυταΐς ουδ' ευχάς άλλων τινών, οίον τήν 
Ιμμετρον «Ιωάννου» (Δαμάσκηνου) 3). Αλλ' ου παράδοξον τούτο δια τόν 
Assemani συνεξέδωκε γαρ έπ' ονόματι τοϋ Σύρου πατρός και ομιλίας 
ίκανάς και άλλα τινά έν έκδόσεσι και κώδιξιν ετέρων συγγραφέων ονόματα 
φέροντα ψευδή.4). 

Αλλά και άγνοών ό Kryp. τό άναξιόπιστον τών του ψευδό-Έφραίμ 
ευχών ου-δέχεται τήν τούτων καλώς ποιών προς τόν Ακάθιστον σχέσιν ό 

1) "Ι8ε π. χ. Α. Петровскій έν τγ* Правосл. богосл. енциклопедія, εν Π/πόλει 1900, 
τ. 1, σ. 378 κε. 

2) Assemani τ. 3, σ. 492—552. 
3) Assemani τ. 3, σ. 536—539. Ά. Π.-Κεραμεύς έν τη Byz. Zeitschr. 1905, τ. 14, 

σ. 234—236. 
4) Περί της αναξιοπιστίας τών έπ' ονόματι Έφραίμ ύμνων και ευχών ή και λόγων εις 

τήν Ѳеохохоѵ ίδε προχείρως E r n s t Lucius, Die Anfänge des Heiligenkults in der 
christlichen Kirche. Tübingen 1904, σ. 517—521. 'Εκτενώς περί του sap* Assemani θη-
καρα 'ίδε D. S. Mercati έν τβ Byz. Zeitschr. 1909, τ. 18, σ. 322—334. Νόθοι και αϊ έπ' ονό
ματι Έφραιμ άρμενικαι εύχαί: ВДде шггР-рз «•—»ehu,L uppnj% ЪфрЬЩ ťn,-pb,-i{p' И»"Р-р. 
Ev Κ/πόλει τυποις Γιουχαννεσιάν, 1252=180 >. Οί συριακοί ύμνοι παρατώ Th. T. Lamy, 
S. Ephraem Syri hymni et sermones. Mechliniae 1882—1902, τ. 2, σ. 517-642. 
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γαρ Θηκαρας μοναχός ου παλαίτερος 14-ου ή 15-ου αιώνος συμπιλήτωρ 
ην πενθών τε και ευχών, πάντως δε και στίχων του 'Ακάθιστου επιτή
δειος έκλογεύς* αντίγραφα δε του πονηθέντος αύτω Ωρολογίου έχουσιν αί 
βφλιοθήκαι πολυάριθμα μεν, ουχί δέ καί παλαίτερ' άρχης του 16-ου 
αιώνος. Τέλος όμως ό Кгур.. δια λοξοδρομίας ίκανω τινι τρόπω γενομένης 
ηύτύχησε διαγνώναι τον μελωδόν 'Ρωμανόν καί του ύμνου του Ακάθι
στου ποιητήν, εύρων ούτως ουδέν τι καινόν, μάλλον δέ ο τι πρό τούτου καί 
Ετεροι τίνες άτυχήσαντες ίλαρότητος άξιον ευρον, οίον Pitra, Άμφιλόχιος 6 
αρχιμανδρίτης καί 'Αλέξανδρος Εΰμορφόπουλος ό λαυριώτης μοναχός *). 
'Αλλ' ούτοι μεν ευρον εκείνον ενδείξεων χωρίς, ό δέ Кгур. άλλαις τέ τισι 
καί ταΐς έξης, ως αυτός ούτος πιστεύει, λίαν ούσιώδεσι. 

Συνταύτισις του 'ΡωμανοΟ προς τόν υμνον άποδείκνυται, Λέγει, τη 
άντιβολη ταύτη:. 

Ακάθ. στ. 175—178. 
'Όλος ην 

εν τοΐς κάτο) καί τών άνω 

'Ρωμανός. Anal. σ. 234. 
Ι.... ολοζ ων θεός. 

Anal. σ. 239. 
2. Άνω στρατιαί άνυμνοοσι τών 

αγγέλων* κάτω σαρκωθείς... 
Anal. σ. 160. 

3 . . . . άνω γαρ ην καί κάτω ην. 
Anal. σ. 36. 

4 . . . . ουδέ γαρ άπέστης όλως του 
πατρός σου. 

Anal. 323. 240. 
5 . . . . θεός απερίγραπτος. 
6 . . . . άπερίγραπτον ήλιον. 

Anal. σ. 160. 
7. . . . ου γαρ γέγονε μετάβασις 

ή συγκατάβασις, ούδ' ύπέ*· 
μείνε μείωσιν 2). 

"Εξοχος όντως συνταύτισις τη συνδρομή εννέα λεξειδίων δογματικής 
εννοίας τυπικής, ώς Βειχθήσεται κατωτέρω, ουχί δέκαίάκρφής! τού
των γαρ πέντε είσίν ουχί του 'Ρωμανού (ί'δε αριθ. 1, 2, 5, 6, 7), ενός μεν 
ό'ντος (αριθ. 5) Δομιτίου ποιητου, τών δέ λοιπών τεσσάρων (αριθ. 1, 2, 5) 
ανωνύμων προσομοίων, άτιν' ό Pitra ουκ οιδ' Οπως αυθαιρέτως έπέγραψε 
τφ 'Ρώμανω. Μένουσιν ούν αύτω τούτω προσήκοντα λεξείδια εξ μόνα 

1) Πρβλ. Ά. Π.-Κεραμεως Ό 'Ακάθιστος ύμνος, σ. 12. 
2) Τούτο πρώτος ευρεν ό Ρ. Maas, Byz. Zeitschr., τ. 14, σ. 644—5. 

ούδ' Ολως άπην 

ό απερίγραπτος Λόγος* 

συγκατάβασις γαρ θεϊκή, 
ού μετάβασις δέ τοπική γέγονε. 
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(ανω, κάτω, άπέστης ολως, γέγονε, μετάβασις, συγκατάβασις) 
δυσίν εκείνου σποράδην ομνοις ευρεθέντα, δογματικής μεν χρήσεως, 
ουχί δέ καί σπάνια έτέροις τε ποιηταϊς καί πατράσι* διό και κατ' ουδέν τον 
τοο 'Ακάθιστου ποιητήν βλάπτουσι* δείγματος γαρ ένεκα σημειοΟμαι την 
λέξιν συγκατάβασις ούσαν δογματικώς κοινήν, οίον προχείρως έν άπο-
σπάσματι Κυρίλλου τοΟ Αλεξανδρείας, δεινού* δέ ЬгоКауои καί τοΟ 'Ρωμανού 
παλαιτέρου* «οΰκοον την κατάβασιν νοήσωμεν συγκατάβασιν»1)* παρ' 
αυτψ δέ ου σπάνια καί τα λοιπά τέσσαρα λεξείδια, το δλος, το άπέστη καί 
τά άνω καί κάτω. Προσέσχε μεν ό Kryp. καί είς τά έν τφ υμνώ όμοιοτέ-
λευτα, πολυάριθμα καί έν τοΐς άπείροις ποιήμασι 'Ρωμανού, φανερώςδέάν-
τιπαρήλθε την τούτων καταπληκτικών πληθυν έν ένί καί μόνω ορσματι, τφ 
Άκαθίστω, καί την σχετικήν τούτων αυτών σπανιότητα έν τοΐς άπειραρίθ-
μοις του 'Ρωμανού ομνοις. 'Αλλ' ουδέ προσέσχεν είς τον εκείνου συνθέ
σεως τρόπον' ò γαρ τούτου τζοινιττι^ εί καί òiokóyoc ικανός καί πολυλα-
λος, ευφυής τ ' εγκωμιαστής της Θεοτόκου, χρήται ουχ ήττον άηδώς πως 
καί μονοτόνως σχήμασιν άγαπητοΐς μεν τοΐς από 9-ου καί έξης αιώνος 
υμνψδοΐς, οίον έπανειλημμένοις παρηχήμασιν, όμοήχοις, όμοιοτελεύτοις, 
παρισώσεσιν, άκολάστοις άντιθέσεσι καί λέξεσιν ενίοτε κακώς άντιπιπτου-
σαις τη κοινή καλαισθησία, ήμΐν δέ σήμερον ίλαροφανέσι πως. Tè okov 
μέντοι του ποιήματος άπό δογματικής τε καί ποιητικής όψεως δικαιούται 
λέγεσθαι καλλίτεχνον* τοΐς δ* οοτως έπηρεία χρονική συμβάσι άτέχνοις 
τούτω πλημμελήμασιν ουχ υπέπεσεν ούτω δεινώς ô μελφδος 'Ρωμανός* δ 
τι δέ τον Ακάθιστου ποιητήν άναδείκνυσιν έξοχον ίδια, το^το μελικώς τε 
δογματικώς καί λατρευτικώς Εν τε τφ άρίστω αυτού κείται κοντακίω καί 
τφ τοΟ ύμνου έπιλόγω, έν τε τοΐς δογματικώς άπταίστοις τών οίκων προ-
λόγοις. 

Οΰκ οιδ' δπως ό Kryp. χρήσιμόν τε καί πειστικόν έκρινε καί τήν χρή-
σιν κοινών τόπων λεκτικών ή φραστικών, συνηθέστατων μέν, ώς γνωστόν, 
τοΐς ύμνωδοΐς, πανηγυρισταΐς τε καί παντός γένους έκκλησιαστικοΐς συγ-
γραφεΟσιν, ουδέν δ' ουχ ήττον τούθ' ένεκεν υπέρ του 'Ρωμανοο ισχυόν
των είς τ άσυμβίβαστον καί παράδοσιν αυτφ άνάρμοστον ομνου τεχνικώς 
τε καί αισθητικός, προς δέ καί χρονικώς, ώς ή δογματική καί λεκτική 
δείκνυσι φράσις, τοΐς λογοτεχνικοΐς εκείνου παραφωνουντος έθίμοις. Τοι
αύτα μέν ουν κοινοτοπήματα παράγει συν άλλοις υπέρ εαυτού ταύτα. 

Ακαθ. 1 «έξίστατο καί ίστατο» — ό άγγελος. 'Ρωμανός (Anal. 31) 
«άκούσασα δέ (==ή Θεοτόκος τόν Συμεών) παρίστατο καί έξίστατο». 
Όμοιοτέλευτον κοινότατον! 

1) Migne τ. 71, σ. 1460. 
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Άκαθ. 26 «φησί τω Γαβριήλ θαρσαλέως». 'Ρωμανός (Krumbacher, 
Miscellen 15) «φησί ( = ό Μηνάς) θαρσαλέως». Κοινοτοπία! 

Άκαθ. 27 «τό παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή 
φαίνεται». 'Ρωμανός (Miscellen 15)* «τό παράδοξον αυτού (=Μηνα) της 
οράσεως». Κοινοτοπία* παράδειγμ' άπό του Βασιλείου Σελευκείας· «τό 
•παράΐοζον της σης επαγγελίας ( = τ ή ς φωνής) δυσπαράδεκτόν 
ζχει πληροφορίαν»ι). Ό αυτός καί «δυσπαράδεκτόν εκ γυναικός τεχθή-
ναι» έγραψεν *). . 

Άκαθ. 4 «τό τών αγγέλων πολυθρυλητον θαΟμα» ( = ή Θεοτόκος). 
*Ρωμανός έν υμνώ εις τήν Ύπαπαντήν (Anal. 64)* «τί Πυθαγόραν θρυ-
λουσι» ! Άλλ' αντιτάσσω έγώ τό τοΟ Κ/πόλεως Γερμανού «τό πολυθρυλη
τον χωρίον τοΟ παραδείσου» 3), μάλιστα δέ τον Κ/πόλεως Ταράσιον, ού 
φράσιν δανεισάμενος ήλλοίωσεν ανάγκη ρυθμική αυτός του" 'Ακάθιστου ό 
ποιητής 4). 

Ό Ακάθιστος έχει τετράκις τό πώς διστακτικώς ή έρωτηματικώς, ό 
δέ Кгур. εύρε τοοτο τρίς έν τοις πολυαρίθμοις του 'Ρωμανού ομνοις. Άρα 
καί ούτω συντάκτης ούτος εκείνου ! Δυστυχής κοινοτοπία! 'Αλλ' εκείνου ò 
ποιητής έλαβε τό «πώς» εκ τών «ά,στΐόροΌ γαρ συλλήψεως τήν κύησιν πώς 
λέγεις» καί «πώς έστι δυνατόν τεχθήναι»; (Λουκά α', 34)' τοοτο δέ 
οί της ©ζοτόχου πανηγυρισταί και υμνωδοί λαλοοντες περί ταύτης έπεξέ-
τειναν εις μήκος* ?δε Βασίλειον Σελευκείας λέγοντα* «έμοί δέ της τοιαύ
της καθαρευούσης πείρας ( = ανδρός κοινωνίας), πώς έσται τούτο δυ
νατόν; πώς ή άσπορος βλαστήσω; πώς δέ ή άμωμος γεννήσω υι'όν» 
κτλ. 5); Σχήμα καί τοΰτο κοινότατον. 

Άκαθ. 44 «χαΐρε, τό φώς άρ'ρήτως κυήσασα»=τόν Χριστόν. 
Τωμανός έν υμνώ εις τήν Ύπαπαντήν (Anal. 31)* «δν απορρήτων έγέν-
νησεν» (άνευ τοΟ φώς). Άρα καί οϋτω δείκνυται ούτος εκείνου πατήρ ί 
Αλλ' αντιτάσσω έγάιτό τοο Έπιφανίου Κύπρου6)' «ώ παρθένε αγία, φω
τός αιωνίου υπάρχουσα μήτηρ». Συνεχώς δέ της Θεοτόχοα ό τόκος λέγεται 
απόρρητος, άφραστος, άρρητος, ανερμήνευτος, υπέρ λόγον, υπέρ 
φυσιν, ξένον μυστήριον, σεβάσμιον μυστήριον, απόρρητον μυ-
στήριον, απερίγραπτος, άσπορος, ακατάληπτος, υπερφυής, άλό-
χευτος κτλ. 'Αλλά ταύτα μέν ώδε περιττά, τό δέ σπουδαιότατο ν,. 

1) Mígne τ. 85, σ. 444. 
2) Αυτόθι σ. 437. 
3) Αυτόθι τ. 98, σ. 224. 
4) Αυτόθι τ. 98, σ. 1497. Πρβλ. Ά. Π.-Κεραμεως Ό'Ακάθιστος 'Ύμνος, σ. 51. 
5) Migne τ. 85, σ. 443. 
6) Αυτόθι τ. 43, σ. 493. 
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άγνοεϊντον Kryp. τό έν τφ ρηθέντι στίχψ ταυτόλεκτον δάνειον εξ 
Ανδρέου τοΟ Κρήτης, ώς άλλοτ' έμαρτύρησα Χ), ειπόντος ούτως ακριβώς* 
«χαίρε τό φως άρρήτως κυήσασα»! 

Ακαθ. 111 «Χαίρε, τους της τριάδος μύστας φωτίζουσα». 'Ρωμανός 
(Anal. 236)* «Μάγοι τό τύπωμα πιστόν τρ'άδος», ώσεί τά τριάδος μό
νον παρά τούτω άπαντδΐ! 

, Άκαθ. 269«σχίσαςτό χειρόγραφον», το «τών αρχαίων όφλημάτων 
( = προπατορικής αμαρτίας) ό πάντων ανθρώπων χρεωλέτης». 'Αντίτασσε* 
τούτω ο Kryp. τό του 'Ρωμανού (Anal. 66)· «στάυρώθητι καί σχίσον τά 
χειρόγραφον», 'Άρα καί ούτω ποιητής ούτος εκείνου! 'Αλλ' ό του Ακαθ. ποι
ητής, ώς ό 'Ρωμανός, γινώσκει τό του Παύλου (Κολ. β', 14) «έξαλείψας 
τό καθ' ημών χειρόγραφον»* δπερ έξαλείψας καί πατέρες και υμνο
γράφοι διεσημήναντο άλλολέκτως, οίον σχίζειν, ρηγνύειν, διαρρηγνύειν 
κτλ., αύτολεξεί δέ έχει ή λεγομένη Ιακώβου λειτουργία2). Αλλ' ιδού Βα
σίλειος ό Σελευκείας* «"Ω γαστρός αγίας καί θεοδόχου, έξ ης τό της αμαρ
τίας διερράγη χειρόγραφσν»8). 'Ιδού και Κύριλλος ό 'Ιεροσολύμων* 
«τούτο τό παιδίόν---τό πονηρόν χειρόγραφον τών αμαρτιών διέρ-
ρηξεν»4). 
-■■-■ Ταϊς τοιαύταις τέλος κοινοτοπίαις ουκ αρκεσθείς ό την λέξιν την εύαγ-
γελικήν καί θεολόγον έλληνίδ' άγνοών χαρίεις ημών ανταγωνιστής Kry-
piakiewicz έγνω προσθεΐναι ταύταις καί λέξεις μεμονωμένας, οιο^ εί'δω-
λον, αφθαρσία, ξένος τόκος, συληθέντα, γνώσιν άγνωστον 
γνώναι 5), εύωδία, ασάλευτος πύργος 6), τρόπαια, κολυμβήθρα, 
ληρώδης, άς εύρε καί αυτός εν υμνοις τοΟ 'Ρωμανού* «ράβδος εν γωνία, 
άρα βρέχει». Τούτο δέ, μά τήν άλήθειαν, άστεΐον μέν, άλλα πικρίας με-
στόν πασαι γαρ σχεδόν αί λέξεις έκεΐναι ούσαι βιβλικάί, μάλιστα δέ της 
Καινής Διαθήκης, έπιτέτραπται λαμβάνεσθαι παρά παντός έκεϊθεν. 

"Εσχατον δέ και τό πάντων ίσχυρότατον του ανδρός υπέρ του 'Ρωμα
νού δπλον εστί τό Ολως, τό άνω και κάτω, τόάπέστης καί γέγονε, 
ή μετάβασις καί συγκατάβασις (Οπερ ών καί ήγωνίσθη) των έξης τοό 
Ακάθιστου στίχων : 

1) Ό Ακάθιστος 'Ύμνος, σ. 51-52. 
2) Swainson o·. 226. 
3) Migne τ. 86, σ. 437. 
4) Migne τ. 33, σ. 1201. 
5) Τούτο ενθυμίζει μοι το του Βασιλείου Σελευκείας· «ό Γαβριήλ τω παρακλητικω λόγω 

φθάνει τήν άγνοιαν». Migne τ. 85, σ. 444. 
6) Τον 'Ακάθιστου στίχον (282) «χαΐρε, της Εκκλησίας ό ασάλευτος πύργος» εδανείσθη 

ώς αλλοτ' άπέδειξ* άμεταβλήτως ό ποιητής άπο ποιήματος 'Ιωάννου του Δαμάσκηνου (Θεο 
οκάριον α. 87), είπόντος ωσαύτως «χαΤρε - - - της 'Εκκλησίας ό πύργος ό ασάλευτος». "Ιδε 
το εμο'ν: Ό Άκάθ. "Γμνος, σ. 54. 
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> -'Ολος ήν έν τοΐς κάτω 
καί των ανω οΜ'όλως άπην 
ό-απερίγραπτος .λόγος' 
συγκατάβασ^ςνγαρ, θεϊκή, 
ου ^ετάβασις δέ.θεϊκή γέγονε. 

Έν οις στίχοις ό Кгур. διέκρινεν, αποκλειστικώς άντίκρουσιν άπολινα-
ρικής αίρέσεως, αλλ'απεδείχθη κρίνων ουχί ορθώς* εί δέ καί 'Ρωμανός 
τινας τών λέξεων τούτων έθησαύρισε, πάντως ου τους 'Απολιναριστάς είχε 
κατά voöv, μάλλον δε τους συγγενεύοντας τούτοις Νεστοριανούς καί Μονο-
φυσίτας* δι δ καί τάς δογματικού χαρακτήρος εκφράσεις έκείνας,ώσπερ καί 
άλλας. άλλοθεν, κοινάς ούσας τοις αύτου χρόνοις, άλλοθεν ωσαύτως έδα-
νείσθη. Τούτου δ' ούτως, όντως Ιγοντος, δήλον ώς ό Ακάθιστος ου βούλέται 
τήν ούτω βιαίως αύτφ χαριζομένην τοο 'Ρωμανού πατρότητα* καί παρά
δειγμα τό κοινόλεκτον εκείνων, ώς ή παρούσα δείκνυσι σειρά χωρίων πα
τρικών. Πρώτον μεν, δπερ ό Кгур. αγνοεί, πάντα ταύτα γ.ί\τ^0Ί έχουσι 
τό τοο Προδρόμου (Ίωάν. α', 31)* «ό άνωθεν ερχόμενος επάνω πάντων 
εστίν* è ων έκ της γης εκ της γης έστι καί έκ της γης λαλεί»· καί τό τοΟ 
Χρίστου (Ίωάν. η', 23)* «Καί ειπεν αύτοΐς* Ύμεΐς έκ τών κάτω έστέ, έγώ 
έκ τών άνω ειμί" ϋμεΐς έκ του κόσμου τούτου έστέ, έγώ ουκ ειμί έκ του 
κόσμου τούτου». Τούτο σοφιζόμενοι oi μέχρι μονοθελησίας αιρετικοί πα-
ρηρμήνευον από σκοπού. Θορυβώδες παρά τω Кгур. τό δλος καί 
όλως καί τό απερίγραπτος, άπερ ευρίσκει εν τισι φρασειδίοις Τρηγορίου 
του Ναζιανζηνου* αλλ' ό Κυρίλλφ τω 'Ιεροσολύμων ψευδώς αποδοθείς 
λόγος είς τήν Ύπαπαντήν λέγει πλείω* «άνθρωπος τό όρώμενον* δλος 
ώς κάγώ αυτός μετά τών έμών, ίνα με καθαρίσας σώση* θεός τό 
νοούμενον, τέλειος έκ τελείου πατρός τήν ούσίαν έχων, δς έν μορφή θεοο 
υπάρχων δεσποτική νυν τήν μορφήν έλαβε τήν δουλικήν, ου μειώ-
σας της θεότητος τό αξίωμα, άλλ' άγιάσας της έμής φύσεως τό φύραμα* 
άνω όλος καί κάτω 'όλος ο αυτός γνωριζόμενος* άνω γεννηθείς 
άχρόνως καί κάτω άσπόρως* τών άνω ποιητής ώς θεός καί κάτω ποίημα 
ώς άνθρωπος» *). Έν τούτω άρα τω χωρίω περιχωρεΐται λέξεσιν όλίγαις 
δλον σχεδόν τό διανόημα τών του 'Ακάθιστου στίχων 175 —178. Καί πά
λιν αυτόθι* «άνω ήν δια τον έλθόντα, κάτω δι' έμέ». ''Ετερος,Βασίλειος όΣε-
λευκείας2), έξεφράσθη διαφόρως ούτως* «"Ωσπερ γαρ λόγος έν χάρτη γρα-
φόμενος δλος εστίν έν τω χάρτη καί δλος έν τφ γεννήσαντι νφκαί δλος 

1) Migne τ. 33, σ. 1197. 
2) Migne τ. 85, σ. 440. 
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εν τοίς άναγινώσκουσιν αυτόν, ούτως ό θεός λόγος, μάλλον δε ώς οιδεν ό 
λόγος, όλος εν τφ ίδίφ σώματι και δλος εν τφ θεφ καί πατρί, καί τον 
ούρανόν πληρών καί την γήν περιέχων καί της κτίσεως άπάσης περιδρασ-
σόμενος». Σωφρόνιος αύθις 'Ιεροσολύμων (ούτος δε τοο ΤωμανοΟ μετα
γενέστερος) τφ δλος καταδικάζει καί μονοφυσίτας καί μονοθελήτας 
λέγων έν τη παρά της Ικτης δεχθείση οικουμενικής συνόδου επιστολή 
(έτει 680-φ) ' «δλος θεός άνυμνούμενος, δλος ό αυτός γνωσκόμενος 
καί τέλειος χνορωτζος ό αυτός γνωριζόμενος» *). Kai πάλιν Μάξιμος 
ô όμολογητής' «'Επειδή ό αυτός όλος ην θεός μετά της άνθρωπό-
τητος καί δλος ό αυτός μετά της θεότητος, αυτός ώς άνθρωπος έν 
έαυτφ καί δι' έαυτοϋ τά ανθρώπινα υπέταξε τφ θεφ καί πατρί» κτλ. 
Και πάλιν «Εις καί μόνος κατά φύσιν άει κυρίως εστίν ό θεός, δλον τό 
κυρίως είναι κατά πάντα τρόττον έαυτφ περικλείων» κτλ. 2). Καί πάλιν 
είς αιρετικός* «Έάν μία φύσις ό Χριστός, όλότητι επαθεν και άπέθανεν 
ή ποσότητι; καν εΓπης όλότητι, ίδου συνέθαψες τη άνθρωπότητι καί την 
θεότητα»8). Τό του Άκαθίστου «δλος ην έν τοις κάτω καί των άνω 
ουδ' δλως άπήν ό απερίγραπτος λόγος» ευρίσκω διατετυπωμένον 
ούτω διανοητικώς τέλειον, εί καί λέξεσι διαφόροις, έν τφ δογματικφ της 
6-ης οικουμενικής συνόδου δρφ, ώς ούτος έν τφ του βασιλέως ίδίκτφ πε
ριελήφθη Κωνσταντίνου του Πωγωνάτου* «δλος αν^οωτχος γεγσνώς καί 
μείνας δλος θεός* δ αυτός επίγειος καί ουράνιος, αόρατος καί ό ορώμε^οζ 
θνητός καί αθάνατος»4). Ούτως άποδέδεικται ό ύμνος αύθις δογματικώς καρ
πός τοο 680-00 έτους νεώτερος. Καί πώς τοΟτο, του fΡωμανοΟ έχοντος, ώς 
θέλει ό Kryp., τρεΤς λέξεις ετέρας τοο Άκαθίστου, τό «γέγονε μετάβασις ή 
συγκατάβασις» ; Άλλ' ούτος χρηται δογματική φράσει κοινή καί μέχρις 
ογδόου αιώνος, ώς δείκνυσι μερικώς ό ειρμός' «"Εφριξε πάσα ακοή τήν 
απόρρητον θεοΟ* συγκατάβασιν, δπως ό ύψιστος εκών κατήλθε 
μέχρι καί σώματος, παρθενικής άπό γαστρός γενόμενος άνθρωπος» 5). Τό 
δέ βροντόφωνον στόμα, ψευδο-Βασίλειος ό Σελευκείας, τελειότατ' αποδιώ
κει τάν 'Ρωμανόν άπό του Άκαθίστου, βοών τόν τούτου ποιητήν δανει-
στήν ειλικρινή ίδιων λόγων, καί τούτων ταύτολέκτων, ώς αληθώς ή πα
ρούσα μαρτυρεί συμπαραβολή, ρυθμική δ' ανάγκη θέσιν ώς εικός άλλοίαν 
είληφότων. 

1) Αυτόθι τ. 87, σ. 316. Mansi τ. 11, σ. 476 Β. 
2) Mansi ενθ. άν. σ. 701. 
3)Ν. Bonwetsch, Ein monophysitischer Dialog εν ταΐς Nachrichten v. d. Kön. Ge

sell, d. Wiss. zu Gott. Philol.-hist. Kl. 1909, σ. 145. 
4) Migne τ. 91, σ. 305 καί 1085. 
δ) Είρμολόγιον, σ. 136. 
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Ακάθιστος 1 7 5 - 1 7 8 . Migne τ. 85, σ. 448. 
"Ολος ην έν τοΐς κάτω "Ολος τοις κάτω έπέστης 
καϊ *tfî>v άνω ουδ* ολως άπήν και ουδ' όλως των άνω άπέστης 
δ απερίγραπτος Λόγος· ου γαρ τοπική γέγονεν ή κατά-
συγκατάβασις γαρ θεϊκή, βασις, 
ου μετάβ'ασις δε τοπική γέγονε. άλλα θεϊκή πέπρακται συγκατά-

βασις. 

Και ταΟτα μεν ίκανά, όπως ό Ακάθιστος ην θέσιν ώρισεν αυτω ό ταύτα 
γράφων προ ετών ήδη έξ, αυτήν έκείνην αύθις καταλάβγ), μάτην έν τη 
διάρκεια αυτών τούτων τών ετών καθαίρεσιν εκείνης άναμείνας. Μένει γουν 
ό ομνος καρπός ωραίος τοο 860-ου έτους, τών χρόνων του σοφωτάτου 
και περινουστάτου εκείνου ανδρός Φωτίου του πατριάρχου, ή δε της της 
Άκαθίστου ημέρας τελετής ετήσιος συστασις έργον πατριαρχικής αυτοΟ 
δράσεως όρθοδοξότατον, τους τά έργα αΰτου σοφιστείαις στρεβλαΐς, διαλο-
γισμοΐς τε και πόθοις σκοπίμοις μάτην αγωνιζόμενους άμαυροΟν διαυγέ
στατα φωτίζον. 

Τότε τοις έμοΐς άναγνώσταις υπέρ τά τεσσαράκοντα του ύμνου μέρη 
έδειξα τουτ' αυτό δάνεια ταυτόλεκτα ή δια ρυθμικήν μεταβεβλημένα ανάγ
κην εξ έτερων του 860-OÖ έτους παλαιτέρων θεομητορικών εγκωμίων έκπη-
γάζοντα *), παραθεμένος και τάς περί τοο χρόνου τούτου πίστεις, αληθώς 
μέν συνεπτυγμένως, ί'σως δέ και σαφώς ουχί δι' αναλύσεως τοΐς δυσπίστοις 
αναγκαίας. Και τότε μέν ό Krumbachera) όξύνων μου Γσως τήν σπουδήν 
έλογίσατο νηφαλίως τά ρηθέντα δάνεια παλαιτέρων τοο 860-OÖ έτους συγ
γραφέων αντιδάνεια προς τον Άκαθίστου ποιητήν άλλ' ουδείς τών έν τφ με
ταξύ παρεμβάντων ούτως άπαρασκευως τφ θέματι δεδυνητο κατά γε τό 
«απορία ψάλτου βήξ» τήν πρόθεσιν και τόν δντως ορθόν του σο^ου ανδρός 
διαλογισμόν πλάσαι καν ολίγον τι κατορθώσιμον8). Τουναντίον δ' ό ταοτα 
γράφων οξυνθείς τοΐς φιλικοΐς του Krumbacher λόγοις ήδυνήθη και τάς 
πηγάς καθορίσαι και τους κήπους, εξ ων ό ποιητής και δογματικά και 

1) Ό 'Ακάθιστος "Γμος, α, 49—54. 
2) Byz. Zeitachr., 1904, τ. 13, σ. 252—254. 
8) Σημειούσθω, δ'τι οί παρά τω 'Ρωμανω χαιρετισμοί προς τήν θεοτόχ.ον ε'ισι φειδωλοί· 

Οί έν τη* παρ' έμου έκδοθειση εύχη αύτου ('Αναλέκτων τ. 2, σ. 390—392) ού χαιρετισμοί, άλλ' 
εγκώμια, και ταοτα κοινά, οίον άμνάς, καύχημα, σκέπη, πύργος, τείχος, παρά
δεισος, μυροθήκη, άμυντήριον, φυλακτήριον. Χαιρετισμοί τίνες ευρέθησαν ωσαύτως 
ανωνύμως εν παπυρω, του ίχΖότου έλπίσαντος εντεύθεν τήν άνακαλυψιν κα'ι παπυρώδους 
αποσπάσματος του 'Ακάθιστου (Ρ. Maas έν τη Byzant. Zeitachr. 1905, τ. 14, σ. 646, Τομ. 17, 
ετ. 1908, σ. 306—311). Τοιούτον μεν οΰν ούχ ευρέθη εισέτι, εν δε άλλεπαλληλον εν τω ρη-
θέντι παπυρω Χαΐρε ουδέν ωφελεί", γνωστού ό'ντος οτι τούτο παρελαβον οί πανηγυριστα'ι 
και υμνογράφοι άπο του κατά Αουκαν ευαγγελίου, α', 28. 
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λοιπά πάντα πολυάριθμα της Θεοτόχου εγκώμια μετηλλοιωμένα ή ταύτό-
λεκτα ώσπερ τις ώραίολόγος ήνθολόγησεν. Ένας δε μόνου δύσκολου τό
που, ουδαμου των Ευαγγελίων αινιττομένου, ή πηγή ήν τω γράφοντι 
ταύτα, δυσεύρετος· άλλα καί αύτη νυν, την άφορμήν του Krypiakiewicz 
δόντος αΰτφ, πάνυ άπροσδοκήτως άνεκαλύφθη. Νοεΐ δ' ό λόγος το έν τφ 
Άκαθίστψ ίστορούμενον (στίχ. 126—130): 

Λάμψας έν τή Αίγύπτω 
φωτισμόν αληθείας 
έδίωξας του ψευδούς τό σκότος* 
τά γαρ είδωλα ταύτης, σωτήρ, 
μη ένεγκόντα σου την ίσχυν πέπτωκεν. 

Ταοτα μέν ούν απλώς έρμηνεύουσιν άναγωγικώς τα του προφήτου 
Ήσαίου (ιθ', 1)' «Ίδου κύριος κάθηται έπί νεφέλης κούφης και ήξει εις 
Αί'γυπτον και σεισθήσεται τα χειροποίητα Αιγύπτου από προσώπου αάηου 
καί ή καρδία αυτών ήττηθήσεται έν αύτοίς». Κατέβη τοίνυν ό κύριος άνω
θεν ενσαρκωθείς καί φυγών είς Αίγυπτον τά εί'δωλα ταύτης έδίωξεν. Τήν 
προφητείαν εκτενώς Εύσέβιος έρμηνεύων ό Παμφίλου συν άλλοις λέγει 
ταοτα' «Πότε δέ ίστόρηται τά εν τη προφητεία είρημέν« τέλους τετυχηκέ-
ναι, τά σεισθηναι (λέγω) τά είδωλα, τά χειροποίητα Αιγύπτου... και τό 
Αιγυπτίους Αίγυπτος πολεμήσαι δια τήν του κυρίου είς ανθρώπους πα-
ρουσίαν καί τους θεούς αυτών, δηλαδή τους δαίμονας,... μηκέτι ίσχύειν 
. .'■, ό βουλόμενος έρμηνευέτω... ούτος γαρ . . . έπιδημήσας τη Αιγυ
πτίων χώρα δια νεφέλης κούφης ίπλτιρου τά προηγορευμένα... δτε άγγε
λος κυρίου όναρ επιφανείς είπε τφ Ιωσήφ. ·.., τότε γουν αυτός ό κύριος 
ό θεός λόγος έπιπαρών τη του παιδός ηλικία,... τή τών Αιγυπτίων έπι-
δημεΐ χώρα. . . άλλα τότε μέν άοράτως οί δαίμονες ταύτα έ'πασχον επί 
τή του σωτήρος ημών Ίησοΰ Χρίστου εις τήν Αί'γυπτον ένσάρκω επιδη
μία» κτλ. ι). Καί πάλιν «Τί δέ δε? λέγειν τάς περί Χρίστου προφητείας, olov 
τόπον γενέσεως αύτου Βηθλεέμ καί τόπον ανατροφής αύτου Νάζαρα.καί 
τήν είς Αί'γυπτον άναχώρησιν και τεράστια ά έποίησεν»2); 'Αθανάσιος ό 
μέγας έν τφ περί της του λόγου ενανθρωπήσεως3)· «Ουδέ γαρ άλλοτε ή 
τών Αιγυπτίων άθεότης πέπαυται, εί μή δτε κύριος του παντός ώς έπί νε
φέλης εποχούμενος τφ σώματι κατηλθεν έκεΐ καί τήν τών είδώλων κα
τήργησε πλάνην». Ό αυτός αύθις έν τή προς Μάςιμον επιστολή* «καί παι-

1) Eusebii opera, т. 3, er. 401—403 Dínd. 
2) Αυτόθι τ. 2, σ. 830. 
3) Migne τ. 25, σ. 161. 
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δίον μεν εις ΑΓγυπτον κατήλθε, τα δε χειροποίητα της είδωλολατρείας 
κατήργησε»*). Άλλα και Κύριλλος δ Ιεροσολύμων κατηχών Ελεγε* «Μέλ
λοντος αυτού πορεύεσθαι εις ΑΓγυπτον, ίνα κατάλυση τά χειροποίητα της 
Αιγύπτου, πάλιν άγγελος φαίνεται κατ' δναρ τφ Ιωσήφ»2). Και Γρηγόριος 
δ Ναζιανζού* «έφυγαδεύθη μεν εις ΑΓγυπτον, άλλ' έφυγάδευσε τά Αιγυ
πτίων». 

Ούτω μεν ουν ζητήσει τινι μεθοδική πασαι του ύμνου πηγαί αί κύριαι 
βραδέως άπεκαλύφθησαν, τούτου μεν τδν συνθέτην και μελιστήν ευμαθη 
τε και χαριεντά πως Ъюіоуоѵ έμοί αύτφ έπιδείξασαι, καλλιτέχνην τ' ευφυή 
έν βραχεί συγκλείσαντα λόγω συνδρομή ποιητών τε και πεζογράφων 
τήν άχρι òybóou που αιώνος καί έξης χρηστήν δογματικήν έν Βυζαντίω 
λέξιν, τδν δε ποικίλον θεομητορικδν εκείνον αινον τοΐς τε προτού καί υστέ-
ροις έπόμενον ϋμνωδοΐς εις κηπον πλασάμενον εύανθή. Διό καί δικαίως, 
εί καί δια τούτο μονότονος πως εθει γε πάντη κατακολουθών, τών έξοχων 
δντως φαίνεται της Πόλεως ών ποιητών, οίος Γεώργιος ην δ Σικελιώτης, 
Νικομήδειας αρχιεπίσκοπος 3), μιμήσει τε καί συλλογή «τέχνη τ ' ευφυεΐ 
περιπλέξας ούτω δέσμην ανθέων ωραίων* άπερ ένθεν κάκεΐθεν τοΐς εις 
σωτηρίαν της Πόλεως άίνουσι κοινή τήν άπείρανδρον Θιοτόγ,ον διένειμε 
συγκομίσας έν φ χρόνω οργή θεία παλαιά ταύτης ευεργετήματα είς μνή
μην άνακαλέσασα πρδς άπόδοσιν εκείνους έξεβίασεν ευχαριστίας πανδή
μου, τότε δή πολιορκία, καθά γνωστόν ές" ιστορίας 4), δεινή νέα τόν δ' 
αριθμόν τετάρτη (860) κινδυνεύοντας καί δια τούτο της θεομήτορος 
πρδς τον ούράνιον υίδν τότε τήν μεσιτείαν ικετεύοντας καί τήν αυτής νοε-
ράν στρατηγίαν αιτουμένους. 

"Εγραφον έν Πετρουπόλει, τη 30-ή Σεπτεμβρίου ϊτ. 1909-ου. 

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΓΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΓΣ. 

1) Migne τ. 26, σ. 1089. 
2) Αυτόθι τ. 33, σ. 673. 
3) Αυτόθι τ. 36, σ. 100. Πρβλ. Ίερώνυμον in Jesaiam V, cap. 19. Και Άνδρέαν Κρήτης 

εις περιτ. Χρίστου* «ό φεύγων εις Αιγυπτον και σείων τα χειροποίητα Αιγύπτου». Migne 
τ. 97, σ. 929. 

4) Πρβλ. Ά. Π.-Κεραμε'ως Άχαθ. ύμνου α. 28—38. 


