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ΦΛΩΡΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Θεόδωρος Ροδακινός·
μελουργὸς καὶ κωδικογράφος τοῦ τέλους τοῦ 04ου αἰώνα

Προοίμιο
Ἡ ζωὴ καὶ ἡ δράση τοῦ Θεοδώρου Ροδακινοῦ+ μελουργοῦ καὶ κωδικογράφου+ μὲ βάση τὴ
χρονολόγηση τῶν ἔργων του+ μπορεῖ νὰ τοποθετηθεῖ στὸ 1ο μισὸ τοῦ 04ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ
05ου αἰώνα+ πιθανότατα στὴν Κρήτη0- Ὡστόσο+ περαιτέρω βιογραφικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ ἐν
λόγῳ πρόσωπο+ προερχόμενα εἴτε ἀπὸ τὰ μουσικὰ χειρόγραφα εἴτε ἀπὸ ἔγγραφα τῆς ἐποχῆς+
παραμένουν ἄγνωστα- Μὲ τὸ ὄνομα Ροδακινὸς εἶναι γνωστὸς ἕνας ἀκόμα μελουργός+ ὁ
Νικόλαος+ ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεόδωρο στὸν κώδικα Σινᾶ 0352+ ὡς συν,
θέτης ἑνὸς κρατήματος σὲ δ΄ ἦχο ὑπὸ τὸν τίτλο9 «κυροῦ Νικολάου τοῦ Ροδακινοῦ καὶ πρω,
τοψάλτου»1- Ὁ ἴδιος Νικόλαος Ροδακινὸς μαρτυρεῖται καὶ στὸ σιναϊτικὸ χειρόγραφο 0351+
χρονολογούμενο περὶ τὰ μέσα τοῦ 04ου αἰώνα- Πρόκειται γιὰ τὴν ἴδια σύνθεση+ ὡστόσο+ ἐδῶ
ἔχουμε μία ἀκόμα πληροφορία9 «Ποίημα τοῦ Κασᾶ· ἐκαλλωπίσθη παρὰ κὺρ Νικολάου τοῦ
Ροδακινοῦ»2- Μολονότι δὲν εἶναι γνωστὸ ἂν ὁ Νικόλαος Ροδακινὸς καὶ πρωτοψάλτης εἶχε
συγγενικὴ σχέση μὲ τὸ Θεόδωρο+ ἀπὸ τὴ χρονολόγηση τῶν δύο προαναφερομένων κωδίκων
συμπεραίνουμε ὅτι ὁ Νικόλαος Ροδακινὸς ἦταν προγενέστερος τοῦ Θεοδώρου+ καθὼς τὸ
ὄνομά του μνημονεύεται σὲ κώδικα ἀρχαιότερο ἀπὸ τὸν αὐτόγραφο τοῦ Θεοδώρου Σινᾶ
035230- Τὸ κείμενο ἀρχικῶς ἀποτέλεσε ἀνακοίνωση στὸ
Rdbnmc Hmsdqm`shnm`k Bnmedqdmbd ne sgd @ldqhb`m Rnbhdsx
ne Axy`mshmd Ltrhb `mc Gxlmnfq`ogx+ @sgdmr+ Itmd 0/,
03+ 1//81- Σινᾶ 0352+ φ- 61u9 κυροῦ Νικολάου τοῦ Ροδακινοῦ
καὶ πρωτοψάλτου· Zἦχος\ δ΄ Ἐερεεεεερερετε- Βλ- Δ- ΚΜπαλαγεῶργος – Φ- M- Κρητικοῦ+ Τὰ Χειρόγραφα Βυ,
ζαντινῆς Μουσικῆς – Σινᾶ Β΄ 'ὑπὸ ἔκδοση( Zἐφεξῆς9 Μπα,
λαγεῶργος–Κρητικοῦ+ Σινᾶ Β΄\2- Σινᾶ 0351+ Παπαδική,Μαθηματάριο+ 04ου αἰ- 'μέ,

σα(+ φ- 031q9 Ποίημα τοῦ Κασᾶ· ἐκαλλωπίσθη παρὰ κὺρ
Νικολάου τοῦ Ροδακινοῦ· ἦχος δ΄ Ἐερεεεεερερετε- ΒλΜπαλαγεῶργος–Κρητικοῦ+ Σινᾶ Β΄3- Ὁ κώδικας Σινᾶ 0351 χρονολογήθηκε περὶ τὰ μέσα
τοῦ 04ου αἰώνα+ καθὼς δὲν ἐμπεριέχονται συνθέσεις τοῦ
Μανουὴλ Χρυσάφη- Πέρα αὐτοῦ+ τὰ ἀκόλουθα ὑδατογρα,
φήματα9 α- Δρεπάνι 'gtbgds( ποὺ ταυτίζεται μὲ τὸ ὑδατο,
γράφημα ὑπ’ ἀριθμ- 6575 τοῦ Bg- Aqhptds 'Udmhrd 0315,
0323(+ β- Βουνὰ 'lnmsr( μὲ κατακόρυφη κεραία ἀπολή,
γουσα σὲ U ποὺ δὲν ταυτίζεται ἀκριβῶς+ γ- Καμπάνα
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Κωδικογραφία
Δύο μουσικοὶ κώδικες τῆς σιναϊτικῆς Βιβλιοθήκης+ οἱ ὑπ’ ἀριθμ- 0352+ καὶ 0441+ τοῦ
εἴδους τῆς Παπαδικῆς+ προέρχονται ἀπὸ τὴν καλλιτεχνικὴ γραφίδα τοῦ Θεοδώρου Ροδακι,
νοῦ+ σύμφωνα μὲ τὴν ἀκόλουθη ἐμμελῆ ὑπογραφή9 «Ετελιωθη η παρουσα Παπαδικη δια
χειρος εμου Θεοδωρου του ροδακινου και υ ψαλλοντες αυτην μεμνησθαι και ευχεσθαι μοι
δια τον κυριον»4- Οἱ δύο ὑπογεγραμμένοι κώδικες Σινᾶ 0352+ καὶ 0441+ εἶναι ἐν πολλοῖς
ὅμοιοι ὅσον ἀφορᾶ στὸ περιεχόμενο5- Εἶναι δύο καλαίσθητοι κώδικες+ μὲ περίτεχνα ὁλοσέλιδα
κοσμήματα+ χαρακτηριστικὰ τοῦ Θεοδώρου Ροδακινοῦ+ καθὼς ἐπαναλαμβάνονται στὶς
ἀρχὲς τῶν ἑνοτήτων τῶν δύο χειρογράφων του- Ὁ κώδικας 0441+ εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου γραμ,
μένος σὲ σχῆμα σταυροῦ+ ἀκολουθώντας τὸ ὁλοσέλιδο σταυροειδὲς κόσμημα τοῦ φ- 0q+ ἐντὸς
τοῦ ὁποίου ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς πρώτης ἑνότητας τοῦ χειρογράφου6- Καὶ οἱ δύο κώδικες
ἐμπεριέχουν ἔργα γνωστῶν μελουργῶν τῆς λεγομένης βυζαντινῆς περιόδου+ τοῦ Ἰωάννου
Κουκουζέλη+ τοῦ Ξένου Κορώνη+ τοῦ Μανουὴλ Χρυσάφη+ τοῦ Γερασίμου Χαλκεοπούλου+
καθὼς καὶ ἀρκετὰ ἔργα τοῦ ἰδίου τοῦ γραφέως- Περιέχονται ἐπίσης ἔργα Κρητῶν συνθετῶν+
τοῦ Ἰωάννου Πλουσιαδηνοῦ+ τοῦ Γεωργίου Φαλιέρου+ τοῦ Μανουὴλ Γαζῆ+ τοῦ Ἰωάννου Λά,
σκαρη καὶ χαρακτηριστικὰ μέλη κρητικῆς προελεύσεως+ ὅπως ὁ κοινωνικὸς ὕμνος Ὁ
ἐωρακὼς ἐμὲ ἐώρακε τὸν Πατέρα7+ γεγονὸς τὸ ὁποῖο ὑποδηλώνει ἐνδεχόμενη κρητικὴ προ,
έλευση τῶν χειρογράφων- Ἂν καὶ οἱ περιεχόμενες συνθέσεις ἐγχρονίζουν τοὺς κώδικες στὸ
τελευταῖο τέταρτο τοῦ 04ου αἰώνα+ τὰ ὑδατογραφήματα τοῦ χαρτιοῦ περιορίζουν ἀρκετὰ αὐτὸ
τὸ διάστημα+ καθὼς βάσει αὐτῶν ὁ κώδικας Σινᾶ 0441+ μπορεῖ νὰ χρονολογηθεῖ μεταξὺ
'bknbgd( ποὺ ταυτίζεται πρὸς τὸ ὑδατογράφημα ὑπ’ ἀριθμ2873 τοῦ Bg- Aqhptds 'Tchmd 0324+ Udmhrd 0315,0326(+
ἐγχρονίζουν ἀσφαλῶς τὸν κώδικα στὴν περίοδο 0315,
034/- Ὡστόσο+ δεδομένου ὅτι ὁ κώδικας+ ἂν καὶ ἀνυπόγρα,
φος+ ἔχει γραφεῖ κατὰ πᾶσα πιθανότητα ἀπὸ τὸν Ἰωάννη
Πλουσιαδηνό+ θὰ πρέπει νὰ χρονολογηθεῖ γύρω στὸ 034/Βλ- Bg- Aqhptds+ Kdr Ehkhfq`mdr- Chbshnmm`hqd ghrsnqhptd cdr
l`qptdr ct o`ohdq cdr kdtq `oo`qhshnm udqr 0171 itrpt’dm
05//- @udb 28 ehftqdr c`mr kd sdwsd 05+ 001 e`brhlhkdr cd
ehkhfq`mdr+ Kdhorhf 0812+ τ- 0Ι+ oo- 14/+ 310- Ἁναλυτικὴ
περιγραφὴ τοῦ περιεχομένου τοῦ κώδικα+ βλ- Μπαλα,
γεῶργος , Κρητικοῦ+ Σινᾶ Β΄4- Βλ- Σινᾶ 0352+ φ- 352u καὶ Σινᾶ 0441+ φ- 41/u+
ἀντιστοίχως5- Καὶ στοὺς δύο κώδικες τὰ μέλη τοῦ ὄρθρου καὶ τῆς
Λειτουργίας ἐντάσσονται στὶς κατ’ ἦχον ἑνότητες τοῦ
Ἁναστασιματαρίου- Ἐπίσης+ στὸν κώδικα Σινᾶ 0441+
ἀνθολογεῖται καὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀσματικοῦ ἑσπερινοῦ
'φφ- 57u,66q(6- Σινᾶ 0441+ φ- 0q9 ὁλοσέλιδο κόσμημα σὲ σταυροειδὲς
σχῆμα μὲ φυτοειδεῖς ἀπολήξεις+ μελάνη πράσινη καὶ κα,
στανόχροη- Ἐντὸς τοῦ κοσμήματος ἀναγράφεται ὁ τίτλος
τῆς πρώτης ἑνότητας τοῦ χειρογράφου7- Ἡ πρώτη ἴσως μελοποίηση τοῦ καινοδιαθηκικοῦ
αὐτοῦ χωρίου ὡς κοινωνικοῦ ἀνήκει στὸν Ἰωάννη Πλου,

σιαδηνὸ καὶ παραδίδεται στὸν κώδικα Δοχειαρίου 204 ὡς
δίφωνη σύνθεση- Περὶ αὐτοῦ βλ- Γρ- Θ- Στάθης+ Τὰ χειρό,
γραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς – Ἅγιον Ὄρος Α΄+ Ἁθῆναι
0864+ σσ- 24/,241 καὶ τοῦ ἰδίου+ «‘Διπλοῦν μέλος’- Μία
παρουσίαση τῶν περιπτώσεων ‘Λατινικῆς Μουσικῆς’ στὰ
χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς»+ «---τιμὴ πρὸς τὸν δι,
δάσκαλον---»- Ἔκφραση ἀγάπης στὸ πρόσωπο τοῦ καθη,
γητοῦ Γρηγορίου Θ- Στάθη- Ἁφιέρωμα στὰ ἑξηντάχρονα
τῆς ἡλικίας καὶ στὰ τριαντάχρονα τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ
καλλιτεχνικῆς προσφορᾶς του+ Ἁθῆναι 1//0+ σσ- 545,561Bnmnlnr+ «Dwodqhldms`k Onkxognmx ‘`bbnqchmf sn sgd
K`shmr’»+ D`qkx Ltrhb Ghrsnqx HH+ B`laqhcfd 0871+ oo- 0,
05- Μία ἀπὸ τὶς πρῶτες ἐπίσης μελοποιήσεις αὐτοῦ του
χωρίου ἀνήκει+ ὅπως φαίνεται+ στὸν Θεόδωρο Ροδακινό- Ἡ
πρακτικὴ μελοποίησης καινοδιαθηκικῶν χωρίων μὲ σκοπὸ
νὰ ψαλλοῦν ὡς κοινωνικὰ ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τοὺς μετα,
γενεστέρους Κρῆτες μελοποιοὺς κατὰ τὸν 05ο καὶ 06ο αἰΠερὶ αὐτοῦ βλ- Ἐμ- Γιαννόπουλος+ Ἡ ἄνθηση τῆς Ψαλ,
τικῆς Τέχνης στὴν Κρήτη '0455,0558(+ Ἁθήνα 1//3+ σσ261,265- E- Jqhshjnt+ “Bnlonrhshnmr ne Bqdcn9 Hmektdmbdr
ne K`shm rdsshmfr nm sgd qdrodbshud Axy`mshmd nmdr ne Bqds`m
nqhfhm '05sg,06sg bdms-(”+ B`mstr Ok`mtr+ Rstcx Fqnto ne sgd
Hmsdqm`shnm`k Ltrhbnknfhb`k Rnbhdsx- O`odqr qd`c `s sgd 05sg
lddshmf+ Uhdmm`+ @trsqh` 1/00+ oo- 10/,100-
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τῶν ἐτῶν 0365,04//8+ ἐνῶ ὁ δεύτερος κώδικας Σινᾶ 0352+ ἐγχρονίζεται στὴν περίοδο 0386,
04140/Δύο ἀκόμα κώδικες τῆς ἴδιας Βιβλιοθήκης+ οἱ ὑπ’ ἀριθμ- 04/5 καὶ 0382+ ἂν καὶ ἀνυπό,
γραφοι+ ἀποδίδονται στὸν Θεόδωρο Ροδακινὸ μὲ βάση τὴ γραφή+ τὰ ὑδατογραφήματα+ τὴ
διακόσμηση+ τὶς μελάνες καὶ τὶς σταχώσεις τους00- N σιναϊτικὸς κώδικας 0382+ ὁ ὁποῖος
θὰ πρέπει νὰ ἀποδοθεῖ στὸν Θεόδωρο Ροδακινὸ βάσει τῶν ἀνωτέρω ἀναφερομένων χαρα,
κτηριστικῶν+ εἶναι ἕνα Στιχηράριο τοῦ Τριωδίου ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐξέπεσε σίγουρα τὸ Στιχηράριο
τῶν Μηναίων+ καθὼς ἡ ἀρίθμηση τετραδίων ἀρχίζει ἀπὸ τὸ ιη΄ τετράδιο+ καὶ ἴσως στὸ τέλος
τὸ Στιχηράριο τοῦ Πεντηκοσταρίου- Μόνο στοιχεῖο γιὰ τὴ χρονολόγηση τοῦ κώδικα εἶναι
τὸ ὑδατογράφημα+ βάσει τοῦ ὁποίου μπορεῖ νὰ χρονολογηθεῖ στὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ 04ου
αἰώνα01Ὁ τέταρτος κώδικας εἶναι ὁ ἐπίσης σιναϊτικὸς 04/5+ Μαθηματάριο καὶ Ἁκάθιστος
Ὕμνος τοῦ Ἰωάννη Κλαδᾶ- Μολονότι εἶναι καὶ αὐτὸς ἀνυπόγραφος θὰ πρέπει νὰ ἀποδοθεῖ
στὸν Θεόδωρο Ροδακινό+ καθὼς ὑπὲρ αὐτοῦ συνηγορεῖ τὸ σύνολο τοῦ κώδικα καὶ ἀναλυτικὰ
ἡ γραφὴ καὶ ἡ σημαδογραφία+ τὰ καλλιτεχνικὰ ἐπίτιτλα+ τὰ πρωτογράμματα+ οἱ συντομο,
γραφίες καὶ οἱ μελάνες- Περιέχεται μεγάλος ἀριθμὸς καλοφωνικῶν στιχηρῶν μὲ τὴν ἔνδειξη
«παλαιὸν» καὶ ἀρκετὲς ἐπώνυμες συνθέσεις τοῦ Ἰωάννη Κουκουζέλη+ τοῦ Ἰωάννη Λάσκα,
ρη+ τοῦ Ἰωάννη Γλυκέος+ τοῦ Νικηφόρου Ἠθικοῦ+ τοῦ Καρβουναριώτη καὶ τοῦ Ἰωάννη
Κλαδᾶ+ τοῦ ὁποίου ἀνθολογεῖται καὶ ὁ Ἁκάθιστος Ὕμνος- Κατὰ πᾶσα πιθανότητα ὁ τέ,
ταρτος αὐτὸς κώδικας εἶναι προγενέστερος τῶν δύο ὑπογεγραμμένων 0441+ καὶ 0352+ ἀλλὰ
καὶ τοῦ 0382+ καθὼς ἡ παντελὴς ἔλλειψη καλοφωνικῶν στιχηρῶν τοῦ Μανουὴλ Χρυσάφη
ὁδηγεῖ στὴν περὶ τὰ μέσα τοῦ 04ου αἰώνα χρονολόγησή του- Πράγματι+ ὁ κώδικας φέρει ὑδα,
τογράφημα τὸ ὁποῖο τὸν ἐγχρονίζει στὸ τρίτο τέταρτο τοῦ 04ου αἰώνα02-

8- Ὁ χάρτης τοῦ κώδικα 0352+ φέρει τὰ ἀκόλουθα ὑδα,
τογραφήματα9 α- ζυγαριὰ 'a`k`mbd( ποὺ ταυτίζεται μὲ τὸ
ὑδατογράφημα τοῦ Bg- Aqhptds ὑπ- ἀριθμ- 1411 'Uhbdmbd
04/0(- β- Καπέλο 'bg`od`t( ποὺ ταυτίζεται μὲ τὸ ὑδατο,
γράφημα τοῦ Bg- Aqhptds ὑπ- ἀριθμ- 23/0 'Adqf`ld 0387+
Tchmd 0387+ Vtqyatqf 04//+ Edqq`qd 04/2+ Udqnmd 0401+
Udmhrd 04/3(- γ- Ζυγαριὰ 'a`k`mbd( ποὺ ταυτίζεται μὲ τὸ
ὑδατογράφημα τοῦ Bg- Aqhptds ὑπ- ἀριθμ- 1412 'Rxq`btrd
0386,Udmhrd 0387(- Βλ- Bg- Aqhptds+ Kdr Ehkhfq`mdr Ι…+
hahc-+ oo- 075+ 1130/- Στὸν κώδικα διακρίνονται τὰ ἀκόλουθα ὑδατο,
γραφήματα9 α,β- δύο ξίφη ποὺ τέμνονται 'cdtw bntsdk`r
dm r`tsnhq( ποὺ ταυτίζονται μὲ τὰ ὑδατογραφήματα τοῦ
Bg- Aqhptds 4048 'Udmhrd 0365( καὶ 405/ 'Udmhrd 0376(γ- Ἑλληνικὸς σταυρὸς 'bqnhw fqdbptd( ποὺ ταυτίζεται μὲ
τὸ ὑδατογράφημα τοῦ Bg- Aqhptds 4442 'Udmhrd 0376(Βλ- Bg- Aqhptds+ Kdr Ehkhfq`mdr ΙΙ…+ hahc-+ oo- 2/5+ 22/Πρβλ- Μ- Χατζηγιακουμῆς+ Χειρόγραφα ἐκκλησιαστικῆς
μουσικῆς 0342,071/- Συμβολὴ στὴν ἔρευνα τοῦ νέου ἑλ,
ληνισμοῦ+ Ἁθήνα 087/+ σ- 001-

00- Θερμὲς εὐχαριστίες ὀφείλω στὸν κ- Ἁγαμέμνονα
Τσελίκα+ διευθυντὴ τοῦ Ἱστορικοῦ καὶ Παλαιογραφικοῦ
Ἁρχείου τοῦ Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἐθνικῆς Τρα,
πέζης+ γιὰ τὴ σημαντικότατη βοήθειά του στὴ μελέτη
καὶ τὴ σύγκριση τῆς γραφῆς τῶν τεσσάρων χειρογρά,
φων01- Ὁ κώδικας φέρει ὑδατογράφημα θυρεὸ '`qlnhqhdr
– cdtw o`kr( τὸ ὁποῖο ταυτίζεται ἀκριβῶς μὲ τὸ ὑδατο,
γράφημα τοῦ Bg- Aqhptds ὑπ’ ἀριθμ- 1/56 'Udmhrd 0367(Βλ- Bg- Aqhptds+ Kdr Ehkhfq`mdr Ι…+ hahc-+ o- 040- Ὑπάρχει
τουλάχιστον ἕνα ἀκόμα ὑδατογράφημα στὸ δίπλωμα τῶν
φύλλων καὶ ἐντὸς τῆς σταχώσεως+ δυσδιάκριτο+ ποὺ πα,
ρουσιάζει ξίφος ἢ σταυρὸ ἐντὸς διπλοῦ κύκλου02- Διακρίνεται ὑδατογράφημα ἑλληνικὸς σταυρὸς
'bqnhw fqdbptd( ποὺ προσομοιάζει μὲ τὸ ὑδατογράφημα τοῦ
Bg- Aqhptds 444/ 'Qnsdmantqf 0346+ Uhbdmbd 0355(- ΒλBg- Aqhptds+ Kdr Ehkhfq`mdr ΙΙ…+ hahc-+ o- 22/- Ὁ κώδικας
φέρει μεταγενέστερο κτητορικὸ σημείωμα τοῦ Γερασίμου
Ὑαλινᾶ στὸ φ- 266u9 «† τὸ παρὸν ψαλτικὸν ὑπάρχη ἐμοῦ
γερασίμου+ . ἱερομονάχου ὑαλινᾶ σιναΐτου κρητός»-
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Ἕνα ἄλλο στοιχεῖο ποὺ πρέπει νὰ συνεκτιμηθεῖ γιὰ τὴ χρονολόγηση καί+ κυρίως+ τὴν
προέλευση τῶν χειρογράφων τοῦ Θεοδώρου Ροδακινοῦ+ τῶν ὑπογεγραμμένων καὶ τῶν
ἄλλων+ εἶναι οἱ σταχώσεις τους03- Οἱ δύο ὑπογεγραμμένοι κώδικες 0352+ καὶ 0441+ ἀλλὰ
καὶ ὁ ἀνυπόγραφος 04/5+ φέρουν καλαίσθητες βυζαντινὲς σταχώσεις+ μὲ ξύλινες πινακίδες
ἐπικαλυμμένες μὲ καστανόχροο δέρμα+ ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἔχει σχεδιαστεῖ περίτεχνη ἐμπίεστη
διακόσμηση μὲ διάφορες σφραγῖδες- Ἐν προκειμένῳ+ εἶναι σημαντικὸ νὰ ἀναφερθοῦν αὐτὲς
τοῦ δικεφάλου ἀετοῦ+ τοῦ φτερωτοῦ δράκοντα καὶ τοῦ γαλλικοῦ κρίνου ἐντὸς κύκλου- Ἐπι,
πλέον+ ὁ κώδικας 0441+ φέρει στὸ ἐμπροσθόφυλλο δώδεκα καὶ στὸ ὀπισθόφυλλο τέσσερις
μικρὲς σφραγῖδες μὲ τὸ γράμμα Μ ἐντὸς κύκλου- Ὅλες οἱ ἀνωτέρω ἀναφερόμενες σφραγῖδες
θεωροῦνται ἀντιπροσωπευτικὲς κρητικοῦ βιβλιοδετικοῦ ἐργαστηρίου04- Ἕνα ἀκόμα στοιχεῖο
σχετιζόμενο μὲ τὰ κρητικὰ βιβλιοδετικὰ ἐργαστήρια εἶναι ἡ διακόσμηση τῶν ἀκμῶν τῶν
χειρογράφων μὲ ζωγραφισμένους κύκλους συνδεομένους μεταξύ τους μὲ πλοχμό+ στοιχεῖο
03- Ὁ κώδικας Σινᾶ 0352+ φέρει βυζαντινὴ στάχωση
ἀπὸ ξύλινες πινακίδες ἐπικαλυμμένες μὲ καστανόχροο
δέρμα- Ἐξωτερικῶς οἱ πινακίδες διατρέχονται περιμετρικὰ
ἀπὸ δύο ταινίες+ ἡ πρώτη ἐκ τῶν ὁποίων σχηματίζεται ἀπὸ
ἐπαναλαμβανόμενη ἐμπίεστη σφραγίδα μὲ καρδιόσχημα
φύλλα ἐνῶ ἡ δεύτερη+ ἐσωτερική+ ταινία ἀποτελεῖται ἀπὸ
σφραγίδα μὲ ἄνθινους ἕλικες- Στὸ κεντρικὸ πλαίσιο τῶν
πινακίδων σχηματίζεται μὲ τρεῖς ἐγχάρακτες αὔλακες
παραλληλόγραμμο+ τεμνόμενο διαγωνίως ἀπὸ ὅμοιες
αὔλακες- Τὰ σχηματιζόμενα τρίγωνα διακοσμοῦνται μὲ
τριγωνικὲς σφραγῖδες τοῦ φτερωτοῦ δράκοντα καὶ μὲ μι,
κρότερες σφραγῖδες τοῦ δικεφάλου ἀετοῦ ἐντὸς ρομβοει,
δοῦς πλαισίου- Διακρίνονται ἐπίσης τέσσερις μικρὲς
σφραγῖδες ἑξαφύλλου ἄνθους καὶ κάποιες μικρότερες συμ,
μετρικὰ διατεταγμένες- Στὸ ὀπισθόφυλλο ὅμοια διακόσμη,
ση· ἡ δεύτερη διακοσμητικὴ ταινία σχηματίζεται ἀπὸ
ἐπαναλαμβανόμενη σφραγίδα ἁλυσοειδοῦς σχεδίου- Τὰ
πλευρικὰ πάχη διακοσμημένα μὲ ἑπτὰ κύκλους- Ὁ κώδι,
κας Σινᾶ 0441+ φέρει βυζαντινὴ στάχωση σχεδὸν ὅμοια μὲ
αὐτὴν τοῦ χειρογράφου Σινᾶ 0352- Στὸ ἐμπροσθόφυλλο
διακρίνονται διάσπαρτες μικρὲς σφραγῖδες ὁμοκέντρων
κύκλων+ τέσσερις μὲ φυτοειδὲς θέμα ἐντὸς ρομβοειδοῦς
πλαισίου καὶ δώδεκα μικρὲς μὲ τὸ γράμμα Μ ἐντὸς κύ,
κλου- Στὸ ὀπισθόφυλλο+ ἡ πρώτη ἐξωτερικὴ ταινία σχη,
ματίζεται ἀπὸ ἐπάλληλες σφραγῖδες ἄνθους ἐντὸς
ρομβοειδοῦς πλαισίου- Ἡ δεύτερη σχηματίζεται ἀπὸ πα,
ραλληλόγραμμη σφραγίδα μὲ τρίφυλλο ἄνθος+ διαφορετικὸ
ἀπὸ αὐτὸ τοῦ ἐμπροσθοφύλλου- Στὸν κενὸ χῶρο διάσπαρ,
τες μικρὲς σφραγῖδες κύκλων+ τέσσερις μὲ τὸ γράμμα Μ
ἐντὸς κύκλου+ δύο ρομβοειδεῖς σφραγῖδες τοῦ ἀετοῦ+ μία
τοῦ γαλλικοῦ κρίνου ἐντὸς κύκλου καὶ τέσσερις μικρότερες
ρομβοειδεῖς μὲ τετράφυλλο ἄνθος- Στὸ ἄνω καὶ κάτω
πλευρικὸ πάχος μὲ καστανόχροη μελάνη δύο διακοσμητι,
κοὶ κύκλοι συνδεόμενοι μὲ πλοχμό+ στὸ πλαϊνὸ τρεῖς κύκλοι
ἐντὸς τῶν ὁποίων ἀναγράφεται ΠΑΠΑΔΙΚΗ- Ὁ κώδικας
Σινᾶ 04/5 φέρει ἐπίσης στάχωση βυζαντινὴ ἀπὸ ξύλινες

πινακίδες ἐπικαλυμμένες μὲ καστανὸ δέρμα- Οἱ πινακίδες
διακοσμοῦνται μὲ δύο ταινίες σχηματιζόμενες ἀπὸ ἐγχά,
ρακτες αὔλακες+ ἡ πρώτη ἐκ τῶν ὁποίων καλύπτεται ἀπὸ
ἐπαναλαμβανόμενο καρδιόσχημο μοτίβο πλοχμῶν καὶ
ἀνθεμίων ἐντὸς μικρῶν παραλληλογράμμων- Ἡ δεύτερη
ταινία σχηματίζεται στὸ ἐμπροσθόφυλλο ἀπὸ ἐπαναλαμ,
βανόμενο μοτίβο τρίφυλλου ἄνθους+ στὸ ὀπισθόφυλλο ἀπὸ
μοτίβο ἁλυσοειδοῦς σχεδίου- Στὸ ἐσωτερικὸ πλαίσιο δια,
κρίνεται τριγωνικὴ σφραγίδα μὲ τὸν φτερωτὸ δράκοντα καὶ
στρογγυλὲς σφραγῖδες μὲ τὸν γαλλικὸ κρίνο- Στὸ ἄνω καὶ
κάτω πλευρικὸ πάχος δύο διακοσμητικοὶ κύκλοι καὶ στὸ
πλαϊνὸ τρεῖς κύκλοι συνδεόμενοι μὲ πλοχμό- Περισσότερα
γιὰ τοὺς κώδικες Σινᾶ 0352+ καὶ 04/5 βλ- Μπαλα,
γεῶργος , Κρητικοῦ+ Σινᾶ Β΄- Ἡ ἀναλυτικὴ περιγραφὴ
τοῦ κώδικος Σινᾶ 0441+ συμπεριλαμβάνεται στὸν Γ΄ τόμο
τοῦ ἰδίου Καταλόγου04- Ἐνδεχομένως πρόκειται γιὰ τὸ βιβλιοδετικὸ ἐργα,
στήριο τοῦ Μιχαὴλ Ἁποστόλη+ Κωνσταντινοπολίτη λογίου
καὶ βιβλιοδέτη+ ὁ ὁποῖος μετὰ τὴν Ἅλωση τῆς Κωνσταν,
τινούπολης μετέβη στὴν Κρήτη καὶ συνέχισε τὴ βιβλιο,
γραφικὴ καὶ βιβλιοδετική του δραστηριότητα- Εἶναι
γνωστὰ ἀρκετὰ βιβλιοδετικὰ ἐργαστήρια ποὺ σχετίζονται
μὲ τὸ ὄνομά του κατὰ τὸ 1ο μισὸ τοῦ 04ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ
05ου αἰώνα+ μὲ μεγάλη μάλιστα παραγωγὴ κωδίκων- Πε,
ρισσότερα+ βλ- I- Hqhfnhm+ “Tm fqntod cdr qdkhtqdr bqdsnhr,
dr”+ Κρητικὰ Χρονικὰ 04,05 '0850,0851(+ σσ- 0/1,001Κ- Χούλης+ «Ἡ Βυζαντινὴ Βιβλιοδεσία- Ἱστορία+ Τέχνη
καὶ Τεχνική»+ Βιβλιοαμφιάστης+ Περιοδικὴ Ἔκδοση γιὰ
τὴν Ἑλληνικὴ Βιβλιοδεσία+ Ἁθήνα 0888+ σσ- 02,41- ἉγΤσελίκας+ «Διακοσμητικὰ θέματα βιβλιοδεσίας σὲ χειρό,
γραφα τῆς Μονῆς Παναγίας Χοζοβιωτίσσης Ἁμοργοῦ»+
Βιβλιοαμφιάστης…+ ὅ-π-+ σσ- 48,57- Πρβλ- F- F`k`u`qhr+
“Sgd Nqm`ldms`shnm ne 04sg.05sg Bdmstqx ‘Rhm`hshb’ L`mt,
rbqhosr”+ Ἡ Ἑλληνικὴ Γραφὴ κατὰ τοὺς 04ο καὶ 05ο
αἰῶνες+ Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν+ Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν
Ἐρευνῶν+ Ἁθήνα 1///+ σσ- 332,352-
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ἐπίσης χαρακτηριστικὸ βυζαντινῆς βιβλιοδεσίας κρητικῆς προελεύσεως+ τὸ ὁποῖο συν,
αντᾶται καὶ στοὺς τρεῖς κώδικες 0352+ 0441+ καὶ 04/505- Ὁ τέταρτος κώδικας 0382+ ἐκ
τοῦ ὁποίου ἐξέπεσαν τὰ ἀρχικὰ τετράδια πιθανότατα μαζὶ μὲ τὴ στάχωση+ φέρει βιβλιοδεσία
δυτικοῦ τύπου06- Συμπερασματικά+ ἡ ἐξωτερικὴ διακόσμηση καὶ κυρίως τὰ θέματα τῶν
σφραγίδων τῶν τριῶν τουλάχιστον κωδίκων συνηγοροῦν ὑπὲρ τῆς αὐτῆς χρονολόγησης καὶ
ὑποδηλώνουν τὴν κρητική τους προέλευση-

Τὸ μελοποιητικὸ ἔργο τοῦ Θεοδώρου Ροδακινοῦ
Τὸ μελοποιητικὸ ἔργο τοῦ Θεοδώρου Ροδακινοῦ ἐντάσσεται στὴν Παπαδικὴ καὶ στὸ Μα,
θηματάριο καὶ ἔχει καταγραφεῖ ἀπὸ τὸν ἴδιο στοὺς δύο ὑπογεγραμμένους κώδικες- Ὁ κώ,
δικας Σινᾶ 0441+ εἰσάγεται μὲ μία πρωτότυπη δική του σύνθεση στὸ σύνηθες κείμενο τῆς
Προθεωρίας Ἁρχή+ μέση+ τέλος καὶ σύστημα πάντων τῶν σημαδίων τὸ ἴσον ἐστί+ σὲ πλ- δ΄
ἦχο+ ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἁρχὴ σὺν Θεῷ ἁγίῳ τῶν μεθόδων τῆς τέχνης+ τῶν τε ἀνιόντων καὶ κα,
τιόντων 'rhb( καὶ πάσης χειρονομίας παλαιᾶς τε καὶ νέας· μέθοδος πάνυ ὠφέλιμος ποιηθεῖσα
παρὰ Θεοδώρου τοῦ Ροδακινοῦ»- Ὡστόσο+ στὸν μεταγενέστερο κώδικα Σινᾶ 0352+ ἡ ἴδια
σύνθεση παραδίδεται ἀνωνύμως+ ὡς ἑξῆς9 «Ἁρχὴ σὺν Θεῷ ἁγίῳ τῶν μεθόδων τῆς Μουσικῆς
Τέχνης+ τῶν τε ἀνιόντων καὶ κατιόντων 'rhb(· Zμέθοδος\ ποιηθεῖσα παρὰ διαφόρων ποιητῶν
παλαιῶν τε καὶ νέων»07Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ+ ἔχει μελοποιήσει στίχους τῶν ἀνοιξανταρίων+
τοῦ α΄ ψαλμοῦ καὶ τοῦ β΄ ψαλμοῦ σὲ πλ- δ΄ ἦχο- Συγκεκριμένα+ ἀπὸ τὸν ψαλμὸ ργ΄ συνέθεσε
τοὺς στίχους Ἁντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν08+ Ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου1/+ Ἤτω ἡ δόξα
Κυρίου10+ Ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς11+ Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον12- Ἁπὸ τὸν
α΄ ψαλμὸ ὁ Θεόδωρος Ροδακινὸς συνέθεσε τὸν στίχο Καὶ ὁδὸς ἀσεβῶν ἀπολεῖται13+ ἐνῶ ἀπὸ
τὸν β΄ ψαλμὸ μελοποίησε τοὺς στίχους Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη14+ Παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς
γῆς15+ Καὶ ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόμῳ16+ Τότε λαλήσει πρὸς αὐτούς17+ Δόξα Πατρί· Σοὶ πρέ,
πει δόξα τῷ Πατρί , Καὶ νῦν· Ποῖα ᾄσματα μέλψω ὁ δοῦλός σου18- Πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι
οἱ στίχοι ἀπὸ τὸν β΄ ψαλμὸ καταγράφονται μόνο στὸ χειρόγραφο Σινᾶ 0352+ καὶ ὄχι στὸ προ,
γενέστερο 044105- Αὐτὸς ὁ τύπος διακόσμησης τῶν ἀκμῶν τοῦ χει,
ρογράφου συναντᾶται ἐπίσης σὲ κώδικες τοῦ γνωστοῦ
Κρητικοῦ μελοποιοῦ Ἰωάννη Πλουσιαδηνοῦ- Βλ- γιὰ πα,
ράδειγμα τοὺς κώδικες Σινᾶ 0123+ 0140+ 0142+ 0201- Πε,
ρισσότερα+ βλ- Δ- Κ- Μπαλαγεῶργος–Φ- Ν- Κρητικοῦ+ Τὰ
χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς – Σινᾶ Α΄+ Ἁθήνα 1//7+
σσ- 84,86+ 055,056+ 084,085+ 421- Πρβλ- Δ- Μπαλα,
γεῶργος+ «Οἱ ἀποκείμενοι στὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Σινᾶ κώδικες τοῦ Ἰωάννου ἱερέως Πλουσιαδηνοῦ»+
Oqnbddchmfr ne sgd Ehqrs Hmsdqm`shnm`k Bnmedqdmbd ne sgd
@ldqhb`m Rnbhdsx ne Axy`mshmd Ltrhb `mc Gxlmnfq`ogx+
διαθέσιμο στό9 gsso9..vvv-`ralg-ohss-dct.o`fd01.A`k`fd,
nqfnr-oce
06- Ὁ κώδικας φέρει στάχωση ἀπὸ φύλλο περγαμηνῆς
ἐπὶ χάρτου- Βλ- Μπαλαγεῶργος–Κρητικοῦ+ Σινᾶ Β΄-

07- Σινᾶ 0441+ φ- 0q,u08- Σινᾶ 0352+ φ- 30u καὶ Σινᾶ 0441+ φ- 24q1/- Σινᾶ 0352+ φ- 32q καὶ Σινᾶ 0441+ φ- 25u10- Σινᾶ 0352+ φ- 32u καὶ Σινᾶ 0441+ φ- 26q11- Στὸν κώδικα Σινᾶ 0352+ φ- 38q,u καταγράφονται
δύο συνθέσεις τοῦ Ροδακινοῦ γιὰ τὸν ἴδιο στίχο- Σινᾶ 0441+
φ- 32q12- Σινᾶ 0352+ φ- 41u καὶ Σινᾶ 0441+ φ- 34u13- Σινᾶ 0352+ φ- 48q μὲ τὴν ἔνδειξη «ὀργανικὸν» καὶ
Σινᾶ 0441+ φ- 43q14- Σινᾶ 0352+ φ- 65u15- Σινᾶ 0352+ φ- 66q16- Σινᾶ 0352+ φ- 66u17- Σινᾶ 0352+ φ- 67q18- Σινᾶ 0352+ φφ- 67u,68q-
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Ἁπὸ τὰ μέλη τῆς ἀκολουθίας τοῦ ὄρθρου ὁ Ροδακινὸς συνέθεσε ἕνα ᾀσματικὸ τρισάγιο
τῆς δοξολογίας σὲ πλ- δ΄ ἦχο2/- Στὰ ἔργα του συμπεριλαμβάνονται καὶ μέλη τῆς Λειτουρ,
γίας+ συγκεκριμένα ἕνα Μεγαλυνάριο σὲ πλ- δ΄ ἦχο20+ τὸ ὁποῖο ὁμοίως ἀνθολογεῖ μόνο στὸν
κώδικα 0352+ τρία κοινωνικὰ Αἰνεῖτε τὸν Κύριον+ ἕνα ὀκτάηχο καὶ ἄλλα δύο σὲ γ΄ καὶ βαρὺ
ἦχο21+ ἕνα κοινωνικὸ Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι σὲ δ΄ ἦχο22+ καί+ ἐπίσης+ ὁ κοινωνικὸς
ὕμνος Ὁ ἐωρακὼς ἐμὲ ἐώρακε τὸν Πατέρα σὲ δ΄ ἦχο23- Ἐπίσης+ στὸ ἴδιο πλαίσιο ἔχει μελο,
ποιήσει τὸ Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου σὲ ἦχο πλ- β΄ νενανω24+ τὸ ὁποῖο καταγράφεται μόνο στὸν
κώδικα 0352Ἐντούτοις+ τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἔργου του φαίνεται νὰ ἐπικεντρώνεται σὲ κατανυ,
κτικὰ μαθήματα+ τὰ περισσότερα ἐκ τῶν ὁποίων ἀνθολογοῦνται καὶ στοὺς δύο κώδικες Σινᾶ
0352+ καὶ Σινᾶ 0441+ ὡς ἑξῆς9 Κριτὴς εἰς κρίσιν ἔρχεται '04σύλλαβο( σὲ α΄ τετράφωνο ἦχο25+
Ὁρῶ σε+ τάφε+ δειλιῶ σου τὴν θέαν σὲ α΄ τετράφωνο καὶ βαρὺ ἦχο26+ Ἐγὼ ὑπάρχω τὸ δένδρον
τὸ ἄκαρπον σὲ β΄ ἦχο27+ Δεῦτέ μοι συνθρηνήσατε σὲ γ΄ ἦχο28+ Τότε θρηνήσωμεν πικρῶς στε,
νάξωμεν μεγάλως σὲ πλ- α΄ ἦχο '04σύλλαβο(3/+ Οἴμοι+ ψυχή μου σὲ πλ- β΄ ἦχο30+ Ὡς φοβερὰ
ἡ κρίσις σου+ Κύριε σὲ πλ- δ΄ ἦχο31+ Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται σὲ πλ- δ΄ ἦχο32+ Τὸν νυμφῶνά σου
βλέπω σὲ β΄ ἦχο33+ Ἁναστάντες οὖν πάντες συνάχθητε σὲ α΄ ἦχο τετράφωνο34+ Ὢ πόσον
θρῆνον μέλλεις πενθῆσαι σὲ πλ- β΄ ἦχο35+ Ἁρίστευσον+ ἄνθρωπε+ τὸν νοῦν36 καὶ Ποῦ σου+ θά,
νατε+ τὸ κέντρον καὶ τὰ δύο σὲ πλ- δ΄ ἦχο37- Στὸ bnqotr τῶν συνθέσεών του πρέπει νὰ συμπε,
ριληφθοῦν καὶ πέντε θεοτοκία μαθήματα+ τὰ ὁποῖα ἀνθολογεῖ μόνο στὸν κώδικα Σινᾶ 03529
Χαῖρε Παρθένε+ χαῖρε σὲ α΄ ἦχο38+ Ἁκάθαρτος τὴν καθαρὰν πῶς σὲ παρακαλέσω '04σύλ,
λαβο( σὲ α΄ ἦχο4/+ Θεοχαρίτωτε κόρη τὸν Χριστὸν βαστάσασα σὲ γ΄ ἦχο40+ Μῆτερ Θεοῦ+ εἰς
Σὲ ἀνατίθημι σὲ πλ- β΄ ἦχο41+ Ἡ τὸ χαῖρε δι’ ἀγγέλου δεξαμένη ἐπίσης σὲ πλ- β΄ ἦχο42Ἔργα τοῦ Θεοδώρου Ροδακινοῦ+ τὰ ὁποῖα δὲν καταγράφονται ἀπὸ τὸν ἴδιο+ ἀνθολογοῦνται
σὲ τέσσερις ἀκόμα κώδικες- Ὁ πρῶτος εἶναι ὁ σιναϊτικὸς 0371+ χρονολογούμενος στὸ δεύ,
2/- Σινᾶ 0352+ φ- 81u καὶ Σινᾶ 0441+ φ- 0/2u- Νὰ ση,
μειωθεῖ ὅτι πρὶν τὸ τρισάγιο ἀνθολογοῦνται ἀνωνύμως σὲ
πλ- β΄ ἦχο τὰ ἑξῆς9 Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς+
Ὑμνοῦμέν σε+ Παράτεινον+ Δόξα Πατρὶ,Καὶ νῦν- ΒλΣινᾶ 0352+ φ- 80u- Στὸν κώδικα 0441+ φ- 0/2u ἡ σύνθεση
φέρει τὴν ἀκόλουθη ἀναγραφή9 «Εἶτα Δοξολογία μεγάλη
ἁγιορείτικος»20- Σινᾶ 0352+ φ- 0/4u21- Σινᾶ 0352+ φ- 0/8u καὶ φ- 033u+ ἀντιστοίχως- Σινᾶ
0441+ φφ- 011q+ 052u καὶ 141q+ ἀντιστοίχως22- Σινᾶ 0352+ φ- 051u καὶ Σινᾶ 0441+ φ- 075u23- Σινᾶ 0352+ φ- 0//u καὶ Σινᾶ 0441+ φ- 17/u24- Σινᾶ 0352+ φ- 000u25- Σινᾶ 0352+ φ- 233u26- Σινᾶ 0352+ φ- 235u καὶ Σινᾶ 0441+ φ- 375u- Πα,
ραδίδονται δύο διαφορετικὲς συνθέσεις- Περὶ τοῦ κειμένου
βλ- Ἐμ- Γιαννόπουλος+ ὅ-π-+ σσ- 27/,27127- Σινᾶ 0352+ φ- 238u καὶ Σινᾶ 0441+ φ- 351q28- Σινᾶ 0352+ φ- 24/u καὶ Σινᾶ 0441+ φ- 352u- Ὁ Μα,

νόλης Χατζηγιακουμῆς 'ὅ-π-+ σ- 001( ἔχει διατυπώσει τὴν
ἄποψη ὅτι τὸ ἐν λόγῳ κείμενο εἶναι αὐτοσχέδιο στιχούρ,
γημα τοῦ Ροδακινοῦ- Ἔτσι+ ὁ Θεόδωρος Ροδακινὸς γίνεται
γνωστὸς καὶ ὡς ποιητὴς ἐκτὸς ἀπὸ μελουργὸς καὶ κωδι,
κογράφος3/- Σινᾶ 0352+ φ- 245u καὶ Σινᾶ 0441+ φ- 363q30- Σινᾶ 0352+ φ- 250q31- Σινᾶ 0352+ φ- 26/u καὶ Σινᾶ 0441+ φ- 386q32- Σινᾶ 0352+ φ- 261q καὶ Σινᾶ 0441+ φ- 4/0u33- Σινᾶ 0352+ φ- 266q34- Σινᾶ 0441+ φ- 334q35- Σινᾶ 0441+ φ- 368q36- Σινᾶ 0441+ φ- 387u37- Σινᾶ 0441+ φ- 4//q38- Σινᾶ 0352+ φ- 288q4/- Σινᾶ 0352+ φ- 312q40- Σινᾶ 0352+ φ- 323u41- Σινᾶ 0352+ φ+ 323u42- Σινᾶ 0352+ φ- 342u-
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τερο μισὸ τοῦ 04ου αἰώνα καὶ κατὰ πᾶσα πιθανότητα σύγχρονος μὲ τὸν Θεόδωρο- Τὸ πρῶτο
φύλλο τοῦ χειρογράφου ἐξέπεσε καὶ συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως ἀπὸ τὸν Γεράσιμο
Ὑαλινᾶ+ γνωστὸ μουσικὸ καὶ κωδικογράφο τοῦ 06ου αἰώνα43- Ὁ ἴδιος Γεράσιμος σημειώνει
διευκρινίσεις σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ κώδικα+ καθὼς καὶ κτητορικὸ σημείωμα44- Πρόκειται
γιὰ ἕνα Μαθηματάριο+ στὸ ὁποῖο ἐμπεριέχονται πέντε καλοφωνικὰ στιχηρὰ τοῦ Θεοδώρου
Ροδακινοῦ+ μὲ πρῶτο τὸ ἰδιόμελο τῆς ιδ΄ Σεπτεμβρίου Τὸ μέγα στέφος τὸ ἐν γῇ κρυπτόμενον+
δύο στιχηρὰ τοῦ ὁσίου Ἁντωνίου Τὸν ἐπὶ γῆς ἄγγελον καὶ ἐν οὐρανοῖς ἄνθρωπον καὶ Ὅσιε
Ἁντώνιε+ τὸ στιχηρὸ τῆς ιε΄ Αὐγούστου Δεῦτε+ πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς καὶ τὸ στιχηρὸ
τῆς κθ΄ Αὐγούστου Διὰ τὸν νόμον Κυρίου τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθης45- Τέσσερα ἀπὸ αὐτὰ τὰ
καλοφωνικὰ στιχηρὰ ἀνθολογοῦνται ἀπὸ τὸν Γεράσιμο Ὑαλινᾶ στὸ αὐτόγραφο Μαθημα,
τάριό του Σινᾶ 032746+ τοῦ ἔτους 055/47- Ἐπίσης+ ὁ ἁγιορειτικὸς κώδικας Κουτλουμουσίου
327+ Μαθηματάριο,Στιχηράριο τοῦ 05ου αἰώνα+ ἐμπεριέχει τὸ καλοφωνικὸ στιχηρὸ τῆς ιδ΄
Σεπτεμβρίου48- Ὁ τελευταῖος γνωστὸς κώδικας μὲ ἔργα τοῦ Ροδακινοῦ εἶναι ὁ ὑπ’ ἀριθμ00/ τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Αὐστρίας 'Rtokdlldmstl Fq`dbtl(+ Καλοφωνικὸ Στι,
χηράριο χρονολογούμενο ἀπὸ τὰ ὑδατογραφήματα στὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ 04ου αἰώναἘμπεριέχεται τὸ καλοφωνικὸ στιχηρὸ τῆς ιε΄ Αὐγούστου Δεῦτε πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς
καὶ τὸ δεκαπεντασύλλαβο μάθημα Ἁκάθαρτος τὴν καθαρὰν πῶς σὲ παρακαλέσω- Κατὰ
πᾶσα πιθανότητα στὸν κώδικα ἀνθολογεῖται καὶ τὸ στιχηρὸ τῆς ιδ΄ Σεπτεμβρίου+ ὡστόσο+
οἱ πληροφορίες τοῦ Καταλόγου εἶναι ἐλλιπεῖς- Τὸ συγκεκριμένο χειρόγραφο λόγῳ τῆς χρο,
νολόγησής του ἀλλὰ καὶ λόγῳ τοῦ γεγονότος ὅτι ἐμπεριέχει τὸν κοινωνικὸ ὕμνο Ὁ ἐωρακὼς
ἐμὲ ἐώρακε τὸν Πατέρα+ χαρακτηριστικὴ σύνθεση κρητικῆς δημιουργίας+ δὲν εἶναι ἀπίθανο
νὰ προέρχεται ἀπὸ τὴ γραφίδα τοῦ ἰδίου τοῦ Ροδακινοῦ5/Ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ δύο ἀνυπόγραφα καὶ χρονικὰ προγενέστερα χειρόγραφα τοῦ Θε,
οδώρου Ροδακινοῦ+ Σινᾶ 0382 καὶ 04/5+ στὰ ὁποῖα μάλιστα δὲν συμπεριλαμβάνονται συν,
θέσεις του+ πιθανότατα ἀρχικῶς ἦρθε σὲ ἐπαφὴ μὲ μουσικοὺς κώδικες ὡς ἀντιγραφέας
χειρογράφων- Ἁργότερα+ καὶ ἐνῶ συνέχιζε τὴν κωδικογραφία+ δραστηριοποιήθηκε καὶ στὸν
τομέα τῆς σύνθεσης καὶ παρήγαγε σημαντικὸ ἀριθμὸ ἔργων- Ἡ σύγκριση τοῦ ἀριθμοῦ καὶ
τοῦ εἴδους τῶν ἔργων του στὰ σιναϊτικὰ χειρόγραφα 0441+ καὶ 0352+ ὑποδεικνύει τὴν ἐξέλιξη
τοῦ Θεοδώρου ὡς μελοποιοῦ στὸ διάστημα μιᾶς περίπου εἰκοσιπενταετίας- Μεγάλο μέρος
τῶν συνθέσεών του καταγράφει ἤδη στὸν κώδικα 0441+ ἐνῶ ἀργότερα συμπληρώνει στὸν
μεταγενέστερο 0352+ τοὺς καλοφωνικοὺς στίχους τοῦ Ἵνα τὶ ἐφρύαξαν ἔθνη+ τὸ Μεγαλυ,
νάριο+ τὸ Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου+ τρία ἀπὸ τὰ κατανυκτικὰ μαθήματα καὶ τὰ πέντε θεοτοκία43- Περὶ τοῦ Γερασίμου Ὑαλινᾶ+ βλ- Ἐμ- Γιαννόπου,
λος+ ὅ-π-+ σσ- 154,16/+ μὲ ἐκτενῆ βιβλιογραφία44- Σινᾶ 0371+ φ- 0q9 «ἐκ τοῦ γερασίμου ἱερομονάχου
Ὑαλινᾶ σιναΐτου τοῦ κρητὸς Ὴαχξα΄»- Βλ- Μπαλαγεῶρ,
γος–Κρητικοῦ+ Σινᾶ Β΄45- Σινᾶ 0371+ φφ- 1/u+ 003q+ 004q+ 121q+ 182u+ ἀντι,
στοίχως- Βλ- Μπαλαγεῶργος , Κρητικοῦ+ Σινᾶ Β΄46- Σινᾶ 0327+ φφ- 16q+ 074q+ 231q+ 238u+ ἀντιστοίχωςΒλ- Μπαλαγεῶργος , Κρητικοῦ+ Σινᾶ Β΄-

47- Βλ- Σινᾶ 0327+ φ- 247u9 «ἐγράφη τὸ παρόν+ διὰ
χειρὸς καμοῦ Γερασίμου ἱερομονάχου . Ὑαλϊνᾶ+ τοῦ
Κρητὸς Ὴαχξ΄»- Βλ- Μπαλαγεῶργος , Κρητικοῦ+ Σινᾶ Β΄48- Κουτλουμουσίου 327+ φ- 18u- Βλ- Γρ- Θ- Στάθης+
Τὰ Χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς – Ἅγιον Ὄρος Γ ΄+
Ἁθῆναι 0882+ σ- 1865/- G- Gtmfdq,B- G`mmhbj+ J`s`knf cdq Fqhdbghrbgdm
G`mcrbgqhesdm cdq Nrsdqqdhbghrbgdm M`shnm`kahakhnsgdj+ Sdhk
3+ Rtookdldmstl Fq`dbtl+ Vhdm 0883+ oo- 077,080-
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Τὰ καλοφωνικὰ στιχηρά+ τὰ ὁποῖα δὲν ἀνθολογοῦνται σ’ αὐτὰ τὰ χειρόγραφα+ πιθανότατα
καὶ λόγῳ ἀνομοιογένειας τοῦ εἴδους τῶν συνθέσεων+ θὰ πρέπει νὰ θεωρηθοῦν ὄψιμα ἔργα
του+ καταγεγραμμένα ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν δημιουργό τους σὲ κάποιον κώδικα ποὺ μέχρι σήμερα
λανθάνει50Παραμένει ἄγνωστη ἡ αἰτία γιὰ τὴν ὁποία τὸ ἔργο τοῦ Θεοδώρου Ροδακινοῦ ἀναφέρεται
σπανίως σὲ ἄλλους μουσικοὺς κώδικες ἀπὸ ἄλλους γραφεῖς καὶ μελουργούς- Ὁ ἐπίσης Κρη,
τικὸς καὶ σχεδὸν σύγχρονός του Ἰωάννης Πλουσιαδηνὸς δὲν ἀνθολογεῖ ἔργα τοῦ Θεοδώρου
Ροδακινοῦ+ ἐνῶ ὁ Θεόδωρος γνώριζε τὰ ἔργα του καὶ κατέγραφε στοὺς κώδικές του κάποια
ἐξ αὐτῶν- Δὲν ἀναφέρεται ἐπίσης οὔτε ἀπὸ μεταγενεστέρους Κρῆτες μελοποιοὺς καὶ κωδι,
κογράφους+ ἂν ἐξαιρεθεῖ ὁ Γεράσιμος Ὑαλινᾶς+ στὴν ἰδιοκτησία τοῦ ὁποίου προφανῶς βρέ,
θηκαν καὶ κάποια ἀπὸ τὰ χειρόγραφα τοῦ Ροδακινοῦ+ σύμφωνα μὲ τὰ κτητορικά τους
σημειώματα-

50- Ἐνδεχομένως τὰ καλοφωνικὰ στιχηρὰ καταγρά,
φονται ἀπὸ τὸν Ροδακινὸ πρώτη φορὰ στὸ χειρόγραφο 00/
τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Αὐστρίας- Ὡστόσο+ ἡ

ἐλλιπὴς περιγραφὴ τοῦ περιεχομένου τοῦ κώδικα δὲν ἐπι,
τρέπει τὴ συναγωγὴ σχετικῶν συμπερασμάτων-
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Σινᾶ 0441+ φ- 0q
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Σινᾶ 0441+ φφ- 0u,1q
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Σινᾶ 0352+ φ- 0q
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