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ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΔΙΦΥΛΛΟΝ 
TOT ΠΑΤΜΙΑΚΟΤ ΚΟΝΤΑΚΑΡΙΟΤ 212 

Ή άπο πενταετίας ένασχόλησις ημών με την περιγραφήν των Πατμια-

κών κωδίκων ' μας έπεισε περί δύο κυρίως πραγμάτων : α) οτι ή έλπίς ανευ

ρέσεως νέων κωδίκων ή νέων κειμένων εις παλαιούς γνωστούς κώδικας 2 δεν 

είναι ματαία και β) οτι ή γνώμη καθ' ην οί παλαιότεροι μοναχοί έπεδείκνυον 

άδιαφορίαν διά τους κώδικας ή τα Ιγγραφα είναι μάλλον υπερβολική3. 

Οίίτω κατά την κατά το έτος 1964 άποστολήν του Κ.Β.Ε. εις Πάτμον 

Ισχομεν την χαράν, παραλλήλως προς την κυρίαν έργασίαν, να περιγράψωμεν 

δια βραχέων περί τους ένενήκοντα νέους κώδικας, τους οποίους εν τη στοργή 

των οί αδελφοί της Ί. Μονής, ιδία δέ ό προηγούμενος π. Μελέτιος, περισυ-

νέλεξαν εξ ιδιωτών και οΰτω διησφάλισαν αυτούς άπο του κινδύνου της εξ 

άκηδίας καταστροφής ή τής απεμπολήσεως των *. 

Εις τίνα λοιπόν χαρτφον κώδικα τοΰ ις·' αιώνος6, εκ τών νέων προσ

κτήσεων τής Ί . Μονής, περιέχοντα εν άλλοις και έργα τοϋ Νικολάου Μεθώ-

1. Πρβλ. Έπετηρίς Β.Ι.Ε. 3 (1961), "Αθήναι 1962, σελ. 83 κέ. — 4 (1962), 
'Αθήναι 1963, σελ. 65 κέ. — 5 (1963), 'Αθήναι 1964, σελ. 71 κέ. — 6 (1964), "Αθήναι 

1965, σελ. 75 κέ. 
2. Περί τούτου βλ. τα έν αρχή τοϋ παρόντος τόμου δημοσιεύματα: ' Α θ α ν α σ ί ο υ 

Δ. Κ ο μ ί ν η, Ό νέος Κατάλ,ογος των χειρογράφων τής εν Πάτμφ Ίερας Μονής 'Ιωάν
νου τοΰ Θεολόγου (Μέθοδος καΐ προβλήματα), σελ. 17-34.— Τ ο ϋ α υ τ ο ϋ , Σακκελι'ω-
νος παραλειπόμενα (Συμβολή πρώτη), σελ. 35-75. 

3. "Οτι το πράγμα είναι μάλλον άπίθανον, τουλάχιστον δσον άφορςί εις τήν ΙΙάτμον, 
μαρτυρεί σον τοις άλλοις και το γεγονός ότι οί παλαιοί κώδικες ού μόνον διεσώθησαν μέχρις 
ημών, άλλ' ό αριθμός των μέ τήν πάροδον τών αιώνων ηύξήθη σημαντικώς αντί να μειωθή, 
ώς θά άνεμένετο. 

4. Έκτος τών κωδίκων τούτων, τών οποίων σώντομον περιγραφήν βλ. έν Έπετηρίδι 
Β.Ι.Ε. 6 (1964), 'Αθήναι 1965, σελ. 77 κέ., υπάρχουν και πολλά μαθηματάρια προερχόμενα 
εκ της ΙΙατμιάδος Σχολής. Μεταξύ αυτών ευρίσκονται καί τίνες κώδικες χρησιμοποιηθέντες 
προφανώς παλαιότερον ύπο τοΰ διδακτικού προσωπικού της Σχολής καί άσφαλισθέντες 
έκτοτε μετά τών μαθηματαρίων εντός τοϋ αΰτοΰ κιβωτίου. Τών κωδίκων τούτων δέν έχει 
γίνει εισέτι λεπτομερής έξέτασις, ώστε νά δυνάμεθα να εϊπωμεν ποίοι έξ αυτών έχουν ήδη 
περιγραφή καί ποιοι είναι τελείως άκατάγραφοι. 

5. Είς τον κώδικα τούτον εδόθη προχείρως δ αριθμός 949, τών νέων κωδίκων άριθμη-
θέντων προσωρινώς άπο 901 κέ. Το άνευρεθέν δίφυλλον έτοποθετήθη είς το τέλος τοϋ 212 
κωδικός, οπού είναι καί ή πραγματική αύτοϋ θέσις. 
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νης, παρετηρήσαμεν μετ' εκπλήξεως βτι είχε χρησιμοποιηθή ώς πρόχειρον 

έξώφυλλον εν περγαμηνον δίφυλλον, τοϋ οποίου ή γραφή ένεθύμιζε τον γνω

στόν γραφέα τών Πατμιακών Κοντακαρίων 212 καί 213. Πράγματι δέ εκ 

τής μελέτης τοϋ περιεχομένου διεπιστώθη οτι επρόκειτο περί δίφυλλου άπο-

σπασθέντος έκ τίνος τετραδίου τοΰ κωδικός 212. 

Οί ύπ' αριθ. 212 καί 213 Πατμιακοί κώδικες αποτελούν μίαν ενότητα, 

είναι δέ οί σημαντικώτεροι πάντων τών γνωστών Κοντακαρίων1. Γραφέντες 

αμφότεροι ύπο τοΰ αύτοϋ προσώπου ειχον ώς σκοπον νά καλύψουν ύμνολο-

γικώς το έορτολόγιον τοΰ δλου ένιαυτοΰ. Ούτως ό 212 περιέχει ύμνους είς 

τάς ακίνητους έορτάς άπα α' Σεπτεμβρίου μέχρι λα' Αυγούστου, ενώ ό 213 

περιέχει ύμνους είς πάσας τάς κινητάς έορτάς, τής περιόδου δηλαδή τής κα

λυπτόμενης ύπο τοΰ Τριωδίου καί τοΰ ΙΤεντηκοσταρίον2. 

Οί κώδικες ούτοι ύποστάντες τήν έκ τοΰ χρόνου (ϊσως δέ καί έκ τής 

χρήσεως) φθοράν 3 δέν σώζονται σήμερον ακέραιοι. 

Ένταΰθα θά μας απασχόληση ό ύπ' αριθ. 212 έν σχέσει προς το άνευρε-

θέν δίφυλλον, τοΰ οποίου θά προσπαθήσωμεν νά καθορίσωμεν τήν άρχικήν 

έν τω κώδικι θέσιν επί τή βάσει τοΰ περιεχομένου του καί νά συναγάγωμεν 

γενικώτερα συμπεράσματα περί τε τοΰ κωδικός καί τοΰ περιεχομένου αύτοΰ. 

Ό κώδιξ είναι Ι'ργον τών άρχων τοΰ ια' αιώνος, είναι περγαμηνος καί 

έχει τάς εξής διαστάσεις: 0,260 (-0,265)Χ0,190 (-0,200)· σύγκειται έκ 

φύλλων 288, εκάστη δέ σελίς έ'χει 31 στίχους. 

"Εκ τίνος σημειώσεως άναγραφείσης επί τοΰ χαρτώου παραφύλλου τής 

αρχής τοΰ κωδικός 212 μανθάνομεν Οτι ούτος εσταχώθη δια τελευταίαν φο-

1. Πρβλ. Κ. K r u m b a c h e r , Umarbeitungen bei Romanos, Sitzungsberi
chte der philos. - philol. und der histor. Klasse der k. Bayer. Akad. d. Wiss., Mün
chen 1899, σελ. 4 καί 41.— Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η , Ή Βυζαντινή Ύμνογραφία και Ποίη-
σις (ήτοι ΕΙααγωγή εις τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν, τόμ. Β', έκδοσις Γ') 'Αθήναι 1965, 
σελ. 174 -176 κ.α. 

2. Εκτενής περιγραφή τούτων, ώς προς το περιεχόμενόν των κυρίως, έγένετο 
ύπο τών Μ. Ν α ο υ μ ί δ ο υ καί Π. Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ , Τα Κοντακάρια τής Πά
τμου (κώδικες 212 καί 213 ια' αιώνος), (Ρωμανού τοΰ Μελωδοϋ "Υμνοι, τόμ. Β'), 
Αθήναι 1954. 

3. Το πρόβλημα αν τα Κοντακάρια ήσαν άπλα 'Ανθολόγια ή αν συνετάχθησαν διά 
λειτουργικήν χρήσιν απασχολεί τους περιγράψαντας αυτά, τά συμπεράσματα των δμως δέν 
ευρίσκουν σύμφωνους πάντας τους άσχοληθέντας περί αυτά. Πρβλ. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, 
ένθ' άνωτ., σελ. 58-59, 97-101.— Ν. Α ι β α δ ά ρ α, Περί τα προβλήματα τών Πατμια
κών Κοντακαρίων, ΕΕΒΣ 24 (1954), σελ. 337-350.—Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ , Über die Rand
notizen der Kontakaria von Patmos, ΕΕΒΣ 33 (1964), σελ. 17-47.—P. M a a s -
G. Α. Τ r y ρ a n i s, Sancii Romani Melodi Cantica, (Cantica Genuina), 'Οξφόρδη 
1963, σελ. XXVI. 
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ράν ύπο τοΰ γνωστοΰ βιβλιοδέτου τής Μονής ιερομόναχου Νικηφόρου "Αση-

μίνη το έτος 1829 '. Κατά ταΰτα ή έ'κπτωσις τών έκ τής αρχής καί τοΰ 

τέλους φύλλων ή τετραδίων τοΰ κωδικός χρονολογείται προ τής ώς άνω ημε

ρομηνίας 2, ή δέ μετά πάροδον τόσων ετών άνεύρεσις μικροΰ τμήματος αύτοΰ 

άποκτα ίδιαίτερον ενδιαφέρον καί ενισχύει τήν ελπίδα βτι καί εις το μέλλον 

είναι δυνατή ή άνεύρεσις καί άλλων σπαραγμάτων εϊτε τοΰ περί ου ό λόγος 

κωδικός είτε καί άλλων ακόμη 3 . 

Σήμερον, ώς ήδη ελέχθη, ό κώδιξ είναι ακέφαλος καί κολοβός. Έ κ τής 

αρχής έχουν εκπέσει επτά ολόκληρα τετράδια, ήτοι πεντήκοντα εξ φύλλα*, 

άτινα περιεϊχον τους ύμνους ολοκλήρου τοΰ Σεπτεμβρίου καί τών πρώτων εξ 

ημερών τοΰ 'Οκτωβρίου. Το φ. 1 άρχεται άπο τοΰ ΚΑ' οίκου τοΰ είς τους 

αγίους Σέργιον καί Βάκχον ύμνου, αγίων έορταζομένων τήν ζ' 'Οκτωβρίου. 

Έ κ τοΰ τέλους τοΰ Κοντακαρίου ήτο άγνωστον πόσα τετράδια εΐχον 

εκπέσει. Τοΰτο ώς έ'χει σήμερον περατοΰται είς το ΜΓ" τετράδιον, το δέ τε-

λευταϊον φύλλον αύτοΰ (288 ν ) λήγει μέ φράσιν έκ τοΰ Α' ο'ίκου τοΰ δευτέρου 

εις τήν Μεταμόρφωσιν τοΰ Σωτήρος (ς·' Αυγούστου) ύμνου. Κατά ταΰτα τά 

έκ τοΰ τέλους έκπεσόντα τετράδια περιεϊχον ύμνους αναφερομένους είς τους 

αγίους, ών ή μνήμη τελείται άπο ς' Αυγούστου μέχρι λα' Αυγούστου. 

Το άνευρεθέν δίφυλλον είναι λίαν διαφωτιστικον έν προκειμένω. Έ π ί 

τής κάτω δεξιάς φας τής οπίσθιας βψεως τοΰ δευτέρου φύλλου υπάρχει ή 

έ'νδειξις τοΰ τετραδίου ΜΤ' 5. Τοΰτο σημαίνει 6τι το έν λόγω φύλλον είναι 

το 8ον τοΰ απολεσθέντος τετραδίου, δηλαδή το τελευταΐον, το δέ έτερον είναι 

το Ιον, κατά τήν γνωστήν διάταξιν τών φύλλων εν τοις τετραδίοις 1 - 8 , 

2 - 7 , 3 - 6 καί 4 - 5 . Έ κ τούτου συνάγεται οτι μετά το ΜΓ' τετράδιον τοΰ 

κωδικός εξέπεσαν τουλάχιστον τρία ακόμη τετράδια ήτοι τά ΜΔ', ΜΕ' καί 

ΜΤ'. Επειδή δέ, ώς θα ϊδωμεν κατωτέρω, το δεύτερον φύλλον τοΰ άνευρε-

θέντος δίφυλλου (ήτοι το 8ον τοΰ τετραδίου MÇ"') περατοΰται είς τον IB' 

1. Ό Νικηφόρος Άσημίνης έ'γραφεν επί τοϋ πρώτου παραφύλλου τών κωδίκων 
τους οποίους έστάχωνε στερεότυπον σημείωσιν παραλλάσσουσαν ενίοτε ελαφρώς άπο 
κωδικός είς κώδικα. Έ π ί τοΰ ημετέρου κωδικός ή σημείωσις έχει οδτω : 1829. Άνε-
καινίσθη ή παρούσα βίβλος παρά τον εν Ιερομονάχοις \ κυρ Νικηφόρου Άσημίνη· μνη-
σθείη | Κύριος ό θεός τών γονέων αύτοΰ έν τή Ιδία αύτοϋ | βασιλεία τή έν ούρανοΐς. 

2. Σημειωτέον δτι Ικπτωσις τετραδίων μετά τήν στάχωσιν "Ασημίνη αποκλείεται 
εντελώς, διότι ο! υπ' αύτοϋ σταχωθέντες κώδικες διατηρούνται άριστα καί ούδεμίαν έπ' 
αύτοΰ τοΰ θέματος άφίνουν άμφιβολίαν. 

3. Σπαράγματα κωδίκων υπάρχουν ακόμη πολλά. Ταΰτα συνεκεντρώθησαν ήδη είς 
ειδικούς φακέλους, πλην όμως δέν έπεχειρήθη εισέτι ή ταύτισίς των. 

4. Ώ ς είναι δυνατόν να είκάσωμεν έκ τών ενδείξεων τών σωζόμενων τετραδίων. 
5. Διακρίνονται επίσης σαφή ϊχνη τής αυτής αριθμήσεως ΜΤ' καί έπί τής ανω 

δεξιάς ώας τοϋ πρώτου φύλλου. 
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οϊκον τοΰ είς τήν κατάθεσιν τής Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου ύμνου τής λα' 

Αυγούστου, δυνάμεθα να είκάσωμεν μετά τίνος ακριβείας δτι μέχρι τοΰ τέ

λους τοΰ κωδικός ύπήρχεν εισέτι εν πλήρες ή ελλιπές τετράδιον *· ήτοι τα 

τετράδια τοΰ κωδικός ήσαν έν συνόλω τεσσαράκοντα επτά. 

Δοθέντος δέ δτι ό κώδιξ 212 είναι Άνθολόγιον καί ώς έκ τούτου δέν 

περιέχει ύμνους ολόκληρους εις πάντας ανεξαιρέτως τους άγιους, άλλα κατ' 

επιλογήν εις τους κυριωτέρους εξ αυτών, άλλοτε ολόκληρους καί άλλοτε μόνον 

το προοίμιον καί Ινα, δύο ή τρεις οίκους, φυσικον εΤναι καί εις το άνευρεθέν 

δίφυλλον να παρατηρήται ή αυτή αναλογία. Ούτως οί σωζόμενοι ύμνοι ακέ

ραιοι ή έλλιπεϊς αναφέρονται είς τάς έξης ημέρας : ιθ', κ', κβ', κε' καί λα' 

Αυγούστου. Κατανέμονται δέ άνα έκαστον φύλλον ώς ακολούθως : Το π ρ ώ 

τ ο ν φ ύ λ λ ο ν περιέχει τους ύμνους τών ημερών ιθ', κ', κβ' καί κε' Αυ

γούστου, τοΰ ύμνου της ημέρας ταύτης διακοπτόμενου είς τον Α' οικον. Το 

δέ δ ε ύ τ ε ρ ο ν φ ύ λ λ ο ν περιέχει τμήμα μόνον έκ τοΰ ολοκλήρου ύμνου 

τής λα' Αυγούστου άρχόμενον άπο τοΰ μέσου τοΰ Β' ο?κου καί περατούμενον 

εις το μέσον τοΰ IB' ο'ίκου. 

Έ κ τών ανωτέρω συνάγεται δτι τα απολεσθέντα εξ φύλλα τοΰ τετρα

δίου MÇ" (ήτοι τά 2ον, 3ον, 4ον, 5ον, 6ον καί 7ον) περιεϊχον ύμνους τών 

ήμερων κε' έ'ως λα' Αυγούστου. Τα δέ δύο προηγούμενα τετράδια ΜΔ' καί 

ΜΕ' περιελάμβανον ύμνους τών ήμερων άπο ς' έ'ως ιη' Αυγούστου. 

Έ κ στατιστικής μελέτης τοΰ άριθμοΰ τών αναλογούντων ύμνων ακε

ραίων ή ελλιπών είς Ικαστον τετράδιον τοΰ κωδικός καί είς έκάστην ήμέραν 

καί έκ παραλλήλου μελέτης τών λοιπών γνωστών Κοντακαρίων συμπεραί-

νομεν δτι : Είς εκαστον τετράδιον τοΰ κωδικός αντιστοιχούν θεωρητικώς 

οκτώ περίπου ύμνοι ακέραιοι ή ελλιπείς, άρα άνα εις ύμνος περίπου είς εκα

στον φύλλον 2. Κατά ταΰτα έκ μέν τής αρχής τοΰ κωδικός άπωλέσθησαν μετά 

τών επτά τετραδίων πεντήκοντα πέντε - πεντήκοντα εννέα ύμνοι περίπου, εκ 

δέ τοΰ τέλους περί τους εϊκοσιν - είκοσι τρεις, έκτος τών άνευρεθέντων πέντε. 

Επειδή δμως τα τετράδια ΜΔ' καί ΜΕ' (ήτοι δέκα Ιξ φύλλα) περιεϊχον 

ύμνους δώδεκα ήμερων (άπο ς - ιη' Αυγούστου), ενώ κατά τους ανωτέρω 

υπολογισμούς άπρεπε κατά μέσον δρον οί ύμνοι νά ήσαν δέκα εξ - δέκα οκτώ, 

καί επειδή κατά πασαν πιθανότητα ήμέραι τινές άπο τής ς·' μέχρι τής ιη' Αυ

γούστου δέν θα εϊχον ύμνους (πρβλ. άνωτ. δπου ελλείπουν οί ύμνοι τών ήμε-

1. Δύο φύλλα θα ήσαν αρκετά δια το ύπόλοιπον κείμενον τοϋ δμνου τής λα' Αυ
γούστου. Είς ήν δέ περίπτωσιν υπήρχε καί έτερος ΰμνος είς τήν αυτήν έορτήν ή καί 
σημείωσις τοϋ άντιγραφέως ή τι τοιούτον, πάλιν δέν θα άπητεϊτο έκτασις μεγαλύτερα τοϋ 
ενός τετραδίου. 

2. Οί σωζόμενοι δμνοι είς τα 288 φύλλα τοΰ κωδικός εϊναι 305. 
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ρών κα', κγ' καί κδ' Αυγούστου) άλλαι δέ θά εΐχον μόνον το προοίμιον καί 
τον Α' οϊκον, άγόμεθα είς το συμπέρασμα βτι εις τά απολεσθέντα ταΰτα τε
τράδια θά περιείχοντο τουλάχιστον τέσσαρες - πέντε ακέραιοι ύμνοι. Οί ύμνοι 
ούτοι θά ήσαν ασφαλώς μέν ό δεύτερος καί ενδεχομένως καί τρίτος τής Μετα
μορφώσεως, πιθανώτατα δέ δύο ή τρεϊς είς τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου. 

Κατωτέρω παρέχομεν τα κείμενα τοΰ δίφυλλου, κατά τον τύπον τών 
προγενεστέρων περιγραφών Κοντακαρίων, χωρίς δηλαδή νά έπιφέρωμεν διορ
θώσεις ή κριτικάς παρατηρήσεις *. Μεθ' Ικαστον ύμνον άκολουθοΰν σημειώ
σεις καί βιβλιογραφία. 

Φ ύ λ λ ο ν π ρ ώ τ ο ν 

("Ανω φα : Μηνι Αύγούστω ιθ' ). Κοντάκιον τοΰ δσίου πατρός ημών Μα
καρίου- ήχος β'' προς τό' Γα ανω ζητών: 

(Προοίμιον) 
Τήν κλήσιν, σοφέ' δι* ίργων εβεβαίωσας· 
μακάριος σύ' γενόμενος και τίμιος· 
άγαπήσας Κύριον 
και τελέσας Ηργα παράδοξα' 
και ουρανούς νυν κατφκησας' 
πρεσβεύων άπαύστως υπέρ πάντων ημών. 

(Οίκος) 
Α' 

ΠΙστει ζεούσγι και θείω πόθω' τον Χρίστου όρθοφρόνως' τα τοϋ κόσμου 
τερπνά' ώς σκύβαλα κατεπάτησας· δια νηστείας καί αγρυπνίας· καί ποικί
λων αγώνων και πάνων, πάτερ· υπομονής- ύποτάξας τήν σάρκα τω πνευματι
κοί οίκος γέγονας, μάκαρ' τής Τριάδος παράδοξα θαύματα' αεί τελών προσευ-
χόμένος· και αγγέλων ομόσκηνος γέγονας' πρεσβεύων (άπαύστως 
ύπ ε ρ πάντων ημών). 

Τόσον το προοίμιον δσον καί ό σωζόμενος οίκος δέν παραδίδονται ύπο 
άλλων κωδίκων. Το κείμενον αυτών είναι άνέκδοτον, παρέμενε δέ άγνωστον 
μέχρι τής σήμερον. Σημειοΰμεν ιδιαιτέρως τήν μνήμην τοΰ οσίου Μακαρίου 

1. Τηροΰμεν δηλαδή ακριβώς τήν στίξιν του χειρογράφου, ήτις ώς γνωστόν χωρίζει 
το κείμενον είς στίχους καί ήμιστίχια, καί διορθοϋμεν σιωπηρώς τά ελάχιστα άλλωστε 
ορθογραφικά σφάλματα. 

9 
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τήν ιθ' Αυγούστου, μαρτυρουμένην επίσης καί ύπο δύο συναξαριακών κωδίκων 
(τών Ν καί Ra), ενώ ύπο πάντων τών λοιπών κωδίκων αύτη παραδίδεται 
τήν α " Απριλίου. (Πρβλ. Η. D e l e h a y e , Synaxarium Eeelesiae Constan-
tinopolitanae, Βρυξέλλαι 1902, στ. 909). "Αλλαι μνήμαι Μακαρίων γνωσταί 
είναι cd εξής: ή τής ια' Αυγούστου (Η. D e l e h a y e , Ινθ. άνωτ., στ. 885), 
ή τοϋ αρχιεπισκόπου Μακαρίου ις' Αυγούστου καί ή τοΰ όσιομάρτυρος Μα
καρίου ιζ' Αυγούστου ( Σ ω φ ρ . Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ , 'Αγιολόγιον..., "Αθήναι 
1960, σελ. 284-285). 

Μηνι τω αύτώ κ'. Τον άγιου προφήτου Σαμουήλ' προς τό' Τα ανω 
ζητών : ήχος β'. 

(Προοίμιον) 
Φωτί θεονργφ' ψυχήν καί τήν διάνοιαν 
έκλάμπων σαφώς' προλέγεις σύ τά μέλλοντα' 
Σαμουήλ θεόπνευστε· 
έν προφήταις πρώτος γενόμενος· 
και νυν οικείς τα ουράνια· 
πρεσβεύων â π(α ύσ τ ω ς υπέρ πάντων ημών). 

(Οίκος) 
Α' 

Πρώτος εκ μήτρας καθηγιάσθης· και προφήτης έγένου' βασιλεύς τε 
όμοϋ τον Ισραήλ ενδικώτατα' κρίνων έννόμως και έμβιβάζων προς επί-
γνωσιν θείαν Θεον τον πάντων καί έμπιπρών άπολλύων ναούς τε και ξόανα" 
ειδώλων, ίερομάκαρ' Σαμουήλ, άξιάγαστε, πάντιμε' διό καί νϋν εμφανέ
στατα' καθορας τήν Τριάδα τήν άκτιστον πρεσβεύων άπαύστως 
ύ π(ε ρ πάντων ημών). 

Καί τοΰ παρόντος ύμνου το προοίμιον καί ό οίκος δέν παραδίδονται υπό 

άλλων κωδίκων, είναι δέ κείμενα ανέκδοτα καί άγνωστα μέχρι σήμερον. 

Μηνι τω αύτώ κβ'. Κοντάκιον τον άγιου μάρτυρος Άγαθονίκου' ήχος 
α'· προς τό- Χορός αγγελικός: 

(Προοίμιον) 
Τήν κλήσιν άγαθήν κεκτημένος, θεόφρον 
ανδρών τών πονηρών άπεστράφης το σέβας' 
μή πτήξας τα βάσανα· Άγαθόνικε ένδοξε' 
δθεν γέγονας· τών αγαθών κληρονόμος' 
και άπείληφας' σύν τοις σννάθλοις άξίως· 
τον α φ θ α ρ τ ο ν στέφανο ν. 
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(Οίκοι ) Προς το' Tfj Θεοτόκφ : 
Α' 

Τον αγαθόν καί φιλάνθρωπον καθικέτενσον Άγαθόνικε πάνσεπτε' τοϋ 
άγαθϋναι τήν κάκωσιν τής εμής καρδίας' καί δωρήσασθαι λόγον μον τοϋ 
άξίως ύμνήσαι σον τους αγώνας οΰς ήθλησας' νπερ τής πίστεως· τοϋ Χρίστου 
και Θεον ημών πώς πανταχόθεν περι\(ψ. Αν)εσκόπεις· οία ποιμήν και 
μάρτνς' και τους λύκους έκδιώκων έποδήγεις σου τήν ποίμνην προς γήν 
τής αληθείας· βοών παρρησία· ώς πρόβατα έγνώσθημεν· σφαγής διό θνή-
ξωμεν ϊνα κομισώμεθα' τον αφθαρτον σ τ έ φ αν ο ν. 

Β' 
"Ολβον πατρώον βδελυξάμενος' Άγαθόνικε' καί τά τούτων σεβάσματα' 

Θεώ προσήχθης δι' αίματος· βοών ώς δ Παϋλος· τής αγάπης τοϋ κτιστού 
μου' ου χωρίσει με κίνδυνος' ου διωγμός ονδε μάστιγες· διό μή μέλλετε' 
δικααται προς τήν Ιτασιν εγώ γαρ σπεύδω' παθεϊν προθύμως· υπέρ τοΰ πα
θόντος' εκούσια τή γνώμη' ϊν' ημάς άθανατίσας' ζωής τής αιωνίου· δείξη 
κληρονόμους' τους πίστει άναμέλποντας· Χριστώ συσταυρούμεθα· δπως κο
μισώμεθα· τ(ο ν αφθαρτον στέφανον). 

Γ 
"Υχετο (sic) φθάσαι ό τύραννος· προς τήν μέλλονσαν βασιλεύειν τών 

πόλεων δπως κάκεϊ δ πανένδοξος' καί στερρός οπλίτης' καταγγείλη το δνο-
μα' τοϋ Χρίστου και Θεοΰ ημών άνδρειοφρόνως γαρ ήλεγξεν τήν ματαιό
τητα· τών ειδώλων καί ανοιαν τών δικαζόντων κράζουν άπαύστως· επίγνω-
τε και γνώτε' δτι εις Θεός υπάρχει' δ προ πάντων τών αιώνων τούτον προ-
σκυνοϋντες· σύν υ'ιώ καί πνεύματί' τω άγίω κράζομεν Τριάς αγία δόξα σοι· 
εξ ής κομιζόμεθα- τον αφθαρτον στέφανον. 

Τον παρόντα ΰμνον μεθ' ενός, δύο ή καί τριών οϊκων παραδίδουν επίσης 
καί τά εξής Κοντακάρια : Βατοπεδίου 1041, Λαύρας Γ 28, Μεσσήνης 157, 
Μόσχας Συνοδικής Βιβλιοθήκης 437, Σινά 926 καί 927. Πρβλ. Σ ω φ ρ. 
Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ , Ρωμανός ό Μελωδός καί τά ποιητικά αύτοΰ έργα, Β' 
(ύπο Μ. Ναουμίδου), ΕΕΒΣ 25 (1955), σελ. 232 .-Ν. Λ ι β α δ ά ρ α, 
Κοντακάρια τοΰ Σινά (Ρωμανοΰ τοΰ Μελωδοΰ "Υμνοι, τόμ. Γ'), 'Αθήναι 
1957, σελ. ρλζ', σπς·' καί υνδ'.— Γ έ ρ ο ν τ ο ς Π α ν τ ε λ ε ή μ ο ν ο ς Λ α υ-
ρ ι ώ τ ο υ, Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων κωδίκων 'Ιεράς Μο
νής Μεγίστης Λαύρας, ΕΕΒΣ 28 (1958), σελ. 146. Περί τοΰ κωδικός τής 
Μόσχας βλ. A m î i l o e h i j (Ser g i e v s k i j ) , Kondakarij ν Greieskom 
Podliimike XII - XIII ν. po Rukopisi Moskov. Sinod. Bibliot. N. 437, 
Μόσχα 1879, σελ. 133-134 καί 191). 
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Ε κ δ ό σ ε ι ς : Το προοίμιον καί ό Α' οίκος εΰρηνται έν τω Μηναίω 

τοΰ Αυγούστου" βλ. Ικδ. Ρώμης 1902, σελ. 480. Το προοίμιον μόνον καί 

παρά Ν. Λ ι β α δ ά ρ α, èW άνωτ., σελ. ρλζ'. 

("Ανω φ α : ΜηνΙ Αύγούστω κε'). Κοντάκιον τοϋ άγιου άποστόλον Τίτου 

επισκόπου Κρήτης' ήχος β'· προς τό· Τα ανω ζητών: 
(Προοίμιον) 

Τοϋ Παύλου δειχθείς· συνόμιλος, απόστολε· 

συν τούτω ήμϊν τον λόγον προκατήγγειλας· 

τής ενθέου χάριτος· 

μνστολέκτα Τίτε παμμακάριστε' 

δια τοΰτο βοώμεν σοι' 

μ ή παύση πρεσβεύων νπερ πάν τ ων ημών. 

(Οίκος) 

Α' 

Τον έπί γης' οφθέντα φωστήρα· καταγγείλας εν κόσμφ· τής αύτοϋ άψεν-

δοΰς· θεότητας εχρημάτισας· φίλος οικείος καί κληρονόμος· δθεν πίστει προσ

πίπτων σε ικετεύω' δπως ταΐς σαϊς' ίκεσίαις παράσχη μοι §λλαμψιν διώκων 

τήν άχλυώδη' τής ψυχής μου σκοτόμαιναν | (ενταύθα τελευτ^ το πρώτον 

φύλλον). 

Καί ό ύμνος ούτος παραδίδεται ύπο τών αυτών ώς άνω κωδίκων, έπί 

πλέον δέ καί ύπο τοΰ Γ 27 τής Λαύρας. Έ κ τών κωδίκων τούτων άλλοι μεν 

παρέχουν το προοίμιον καί τον Α' οϊκον, άλλοι δέ πλείονας τοΰ ενός οΐκους, 

πλην ουχί τους αυτούς πάντες. Ούτως έν συνόλω παραδίδονται πέντε οίκοι. 

Πρβλ. A m f i l ο c h i j , έ'νθ' άνωτ., σελ. 134. — Σ ω φ ρ. Ε ύ σ τ ρ ά

τ ι ά δ ο υ, έ'νθ' άνωτ., σελ. 232. — Ν. Λ ι β α δ ά ρ α , Ι'νθ' άνωτ., σελ. 

ρλζ', σπς·' - σπζ' καί υνδ'. — Γ έ ρ ο ν τ ο ς Π α ν τ ε λ ε ή μ ο ν ο ς Λ α υ-

ρ ι ώ τ ο υ, έ'νθ' άνωτ., σελ. 135 καί 146. 

Ε κ δ ό σ ε ι ς : Μηναϊον Αυγούστου, Ινθ5 άνωτ., σελ. 498-499 (το προοί

μιον καί ό Α' οίκος). — Ν. Λ ι β α δ ά ρ α , Ινθ' άνωτ., σελ. ρλζ' (μόνον 

το προοίμιον). 

Φ ύ λ λ ο ν δ ε ύ τ ε ρ ο ν 

(Μηνι τω αύτώ λα'. Είς τήν κατάθεσιν τής Τίμιας Ζώνης τής νπερα-

γίας Θεοτόκου' ήχος β'· προς τό' Την êv πρεαβείαις : 
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(Προοίμιον) 
Τήν θεοδόχον γαστέρα σου, Θεοτόκε, 
περιλαβοϋσα ή ζώνη σον ή τιμία 
κράτος τή πόλει σον άπροσμάχητον 
και θησαυρός υπάρχει τών αγαθών άνέκλειπτος, 
ή μόνη τ ε κ ο ϋ σ α άειπάρθενος. 

(Οίκοι) 
Α' 

Τις γηγενών τά σα μεγαλεία ... 

Β' 
Πάντα τα σα παράδοξα όντως... δννά)1\μεις πάσας' άοράτως τροποϋ-

ταΐ' σον τή έσθήτΐ' άπερ αγνή· φνλακτήριον εθον τή πόλει σον θησαύρισμα 
δε το θείον ώσπερ τείχει ήμας περιβάλλοντα' φρουροϋντα περιζοίννύοντα' 
Ιαμάτων πηγάς αναβλύζοντα' ή μόνη τεκοϋσα (άειπάρθενος). 

Γ 
Νέμοις ήμϊν καθάπερ έκ κρήνης' τής άγιας σοροΰ σον ιαμάτων πη-

γάς' και τρόπαια τοις ύμνοΰσι σε· σέ γαρ έτύπου ή θεία πάλαι· κιβωτός τι
μωρούσα' τους εναντίους' καί τω λαοί' τοϋ θεοϋ χορηγούσα τά θαύματα· 
διό σε· νϋν έξαιτοϋμεν περιζώσαι ήμας εν τή ζώνη σον Ισχύν και κράτος 
άήττητον κατ' έχθρων άπειθούντων τω κράτει σου' ή μόνη τ ε κ οΰ σ α 
â ε ι π ά ρ θ ε ν ο ς. 

Δ' 
Γένος βροτών υμνεί σου το κλέος' ενφημοϋμεν δε μάλλον οί τοΰ κλή

ρου τοΰ σον' πανύμνητε σοϋ τά σύμβολα· τήν Ιεράν σον καί παναγίαν καί 
έσθήτα και ζώνην δι' ών καθάπερ' από πυρός' πάν κακόν άφ' ημών απελαύ
νεται' δι' ώνπερ τήν σωτηρίαν ή τιμώσα σε πόλις πορίζεταΐ' διό ήμεϊς οι 
ανάξιοι' τών αιτήσεων πέρας λαμβάνομεν ή μόνη τ εκοΰσ α (άει
πάρθενος). 

W 
"Αδυτον φώς' έκ σοϋ ανάτειλαν κατεφαίδρννεν δντως· νοητον φωτι-

σμόν τοϋ σώματος τοϋ τιμίου σον τήν παναγίαν καί θείαν ζώνην καί καθάπερ 

1, Ή συμπλήρωσις έγένετο έπί τή βάσει τοΰ κωδικός τοϋ Τουρίνου κατά τήν £κδο· 
σιν Pitra. 
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ηλίου αδύτου φέγγος' νϋν φωτανγεΐ' έκ σοροϋ παναγίας Ιάματα' θαυμάτων 
πολλών τε πλήθη' δωρημάτων δε πάντων τών αγαθών αυτής τελοΰντες τήν 
σήμερον τήν κατάθεσιν πάντες ύμνοΰμεν σε· ή μόνη τ εκοΰσ α άει
πάρθενος. 

ς" 
Ό ουρανός' τον ήλιον έχει· καταλάμποντα πασιν ή ήμερα το φώς· καί 

τοΰτο νύξ διαδέχεται' ή δε σορός σον ή παναγία" Θεοτόκε παρθένε, τήν θείαν 
ζώνην ώς ούρανόν περιέχει τον κόσμον φωτίζουσα' ήν πάντες' οί βάσεις 
τε· θείω πόθω Ιδρύσαντο, πάναγνε· τή πόλει σου φυλακτήριον δι' αυτής γαρ 
άει περισώζεται' ή μόνη (τ ε κ ο ϋ σ α άειπάρθενος). 

Ζ' 

"Οντως ουδείς" επάξιος λόγος' ενφημήσαι, παρθένε' τήν σεπτήν αλη
θώς' καί πάντιμον θείαν ζώνην σου' ή γαρ τον πάσαν | (φ. Β ν) άρρήτως 
κτίσιν συγκρατοϋντα περιβαλοϋσα, Θεοτόκε' θείαν νηδύν περιζώσασα πάν
των ύπέρκειταν τών δντως επουρανίων και γηΐνων χρημάτων τή χάριτί' 
άγγέλοις δθεν αΐδέσιμος· και άνθρώποις υπάρχει α'ινέσιμος' ή μόνη τ ε-
κ(ο ϋ σ α άειπάρθενος). 

Η' 
"Ωφθης τοΰ κόσμον πορενομένη· ουράνιους ανόδους' συν αγγέλων χο-

ροΐς· όδεύουσα, μητροπάρθενε' καταλιποΰσα τήν σήν έσθήτα' και τήν θείαν 
σου ζώνην είς αφθαρσίας· τύπον τοΰ σοΰ· ακήρατου καί θείου σκηνώματος· 
άντίτυπον δθεν ταΰτα· θησαυρον κεκτημένοι τής χάριτος· εκείθεν πλοϋτον 
δεχόμεθα' οί πιστώς σε νμνοϋντες, πανύμνητε' (ή μόνη τεκοϋσα άει
πάρθενος). 

Θ' 
"Αλλον παράδεισον, Θεοτόκε· κεκτημένοι, παρθένε' τήν σεπτήν αλη

θώς' ζωής ώς ξύλον τήν ζώνην σον περιφρονροϋσαν κατατρυφώμεν τών εκ 
ταύτης θαυμάτων τών καθημέραν δθεν πιστοί' έκτελοϋμεν αισίως τήν σήμε
ρον τήν θείαν χάριν δε ταύτης· καί πανένδοξον δντως κατάθεσιν δι' ής ώς 
δπλον, πανύμνητε· στεφανοϊς ενδοκίαις τήν πάλιν σον ή μόνη τ εκοϋ
σα άειπάρθενος. 

Γ 
Σε τήν άγίαν τήν τών άγιων δ τοΰ κόσμου δεσπότης· μεταστήσας έκ 

γης' επείπερ ήν εύδοκούμενον τήν μετά σώματος οϊκησίν σου· ουρανούς εμ-
βατεύειν τους επίγειους· περιστολήν καταλενψαι τήν σήν εύδόκησεν τήν θείαν 
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τε ζώνην ταύτην τήν αυτήν ούρανόν χρηί/ίατίσασαι·· τή δόξη δντως ύπέρτι-
μον σοϋ τήν πόλιν ώς κόσμον δεδώρηται' ή μ ό(ν η τ εκοΰσ α άειπάρ
θενος). 

ΙΑ' 
"Αμπελος ωσπερ τον θείον βότρνν ή τιμία τήν ζώνην περιφέρει σορός· 

δι' ής ήμεϊς θείαν δύναμιν περιζωννύμεθα, Θεοτόκε' οι τήν σήν προστασίαν 
ενπορηκότες· δθεν καί νΰν ευφροσύνης το γλεΰκος και χάριτος' ταϊς σαϊς 
νυν θείαις πρεσβείαις' έμφορούμεθα πάντες έκ θλίψεως· τήν ταύτης θείαν 
κατάθεσιν ετησίως τιμώντες καί σέβοντες· (ή μόνη τ ε κ ο ΰ σ α άει
πάρθενος). 

IB' 
Κτήσαι ήμας' λαον έκλεκτόν σου' δ το αίμα το θείον δι' ημάς έν σταν-

ρφ· κενώσας καί άνεκαίνισας (sic)* παλαιωθέντας· | (ενταύθα τελευτα το δεύ
τερον φύλλον). 

Το προοίμιον καί ενα ή δύο ο'ίκους έκ τοΰ παρόντος ύμνου γνωρίζομεν έκ 
τών αυτών ώς άνω κωδίκων, πλην τών Γ 27 καί Γ 28 τής Λαύρας, οίτινες 
ουδέν έκ τοΰ ύμνου τούτου παραδίδουν. Ό καταστραφείς κώδιξ τοΰ Τουρίνου, 
εξ οδ κυρίως ήντλησεν è Ρ i t r a προ τής καταστροφής τοΰ 1904, παρεΐχεν 
επίσης καί τον Γ' οίκον: Νέμοις ήμΐν... Οί λοιποί οίκοι οί έν τω ήμετέρω 
διφύλλω σωζόμενοι είναι παντελώς άγνωστοι άλλοθεν καί ανέκδοτοι. Πρβλ. 
A m f i l o c h i j , Ινθ' άνωτ., σελ. 135, 192. — Ν. Λ ι β α δ ά ρ α , ενθ* 
άνωτ., σελ. ρνζ', σπη' καί υνε'. 

Ε κ δ ό σ ε ι ς : Μηναΐον Αυγούστου, έ'νθ' άνωτ., σελ. 556 (μόνον το 
προοίμιον καί ό Α' οίκος).—.!. Β. Ρ i t r a, Analecta Sacra, τόμ. A', 
Παρίσιοι 1876, σελ. 530-531 (το προοίμιον καί οί τρεις πρώτοι οίκοι έκ τοΰ 
κωδικός τοΰ Τουρίνου).— Ν. Λ ι β α δ ά ρ α , έ'νθ' άνωτ., σελ. ρνζ' (μόνον το 
προοίμιον). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕ 

α) Ό Πατμιακος κώδιξ 212 άπετελεϊτο αρχικώς έκ τεσσαράκοντα επτά 
τετραδίων. 

β) Τά έκπεσόντα τετράδια εΤναι επτά έκ τής αρχής (Α'-Ζ' ) καί τέσσαρα 
έκ τοϋ τέλους (ΜΔ'-ΜΖ/ ). 

γ) Τά ελλείποντα ταΰτα τετράδια εξέπεσαν προ τοΰ 1829, οπότε έστα-
χώθη δια τελευταίαν φοράν ό κώδιξ. 
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δ ) Οί απολεσθέντες ύμνοι ανέρχονται είς έβδομήκοντα πέντε - όγδοή-

κοντα περίπου, ήτοι πεντήκοντα πέντε - πεντήκοντα εννέα έκ τής αρχής καί 

εΐκοσιν - είκοσι τρεϊς έκ τοΰ τέλους τοΰ κωδικός. 

ε) Έ κ τών έκ τοΰ τέλους τοΰ κωδικός απολεσθέντων ύμνων είς ή δύο 

είς τήν Μεταμόρφωσιν τοΰ Σωτήρος καί δύο ή τρεϊς είς τήν Κοίμησιν τής 

Θεοτόκου ήσαν κατά πασαν πιθανότητα ακέραιοι. 

ς-) Έ κ τών έν τω διφύλλω σωζόμενων ύμνων πέντε ήμερων δύο είναι 

παντελώς άγνωστοι καί ανέκδοτοι, τρίτου δέ ύμνου επίσης ανεκδότου σφζεται 

μέγα τμήμα (δέκα οίκοι), ένω πρότερον ήσαν γνωστοί εξ άλλων κωδίκων 

μόνον τρεϊς οϊκοι. 

ζ) Έ κ τοΰ περιεχομένου τοΰ άνευρεθέντος δίφυλλου αποδεικνύεται δια 

μίαν ακόμη φοράν δτι τά Πατμιακά Κοντακάρια εϊναι άξιολογώτερα καί 

πληρέστερα πάντων τών λοιπών Κοντακαρίων. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ 
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