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Ο ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 
ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΤΜΡ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ 

ΙΩΑΝΝΟΤ TOT ΘΕΟΛΟΓΟΤ 
(Μέθοδος και προβλήματα) 

Ή βιβλιοθήκη της εν Πάτμω Ί . Μονής "Ιωάννου του Θεολόγου έχει, 
κατά τάς ενδείξεις τών καταλογογραφησάντων τά χειρόγραφα αυτής, περί 
τους 890 κώδικας. Έ κ τούτων 471 περιέγραψεν ό Ί . Σακκελίων 1, 264 ό 
Ί . Φλωρίδης 2 και 155 περίπου ό Δ. Καλλίμαχοςs. 

Τών ανωτέρω χειρογράφων, δια λόγους οι όποιοι εκτίθενται ακολούθως, 
εκρίθη αναγκαία ή έκ νέου και επί τή βάσει επιστημονικών κριτηρίων περι
γραφή. Προς τον σκοπόν τοϋτον έμελετήΟησαν εν τω Κέντρω Βυζαντινών 
'Ερευνών αί λεπτομέρειαι του μέλλοντος να άναληφθή Ιργου και ή ακολου
θητέα μέθοδος, συνεζητήθησαν δέ τα συναφή προς τήν καταλογογράφησιν 
τών εν λόγω χειρογράφων προβλήματα καΐ υπεβλήθησαν σχετικά υπομνή
ματα *. 

Το πρόβλημα της καταλογογραφήσεως τών Ελληνικών χειρογράφων εί
ναι γενικώτερον. Υπολογίζεται βτι εν Ελλάδι ευρίσκονται υπέρ τάς 22.000 
χειρόγραφα6. Τούτων τά πλείστα έχουν ήδη περιγραφή, έστω καΐ ατελώς* 
παραμένουν δμως ακόμη πολλά δλως άκατάγραφα. Δια τοΰτο εϊναι αναγκαία 

1. Ί . Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμιακή Βιβλιοθήκη, ' Αθήναι 1890, σελ. 1 - 210. 
2. ' Ι ε ρ ο θ έ ο υ Φ λ ω ρ ί δ ο υ, έν Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμ. Βιβλ., σελ. 211-278 

(Συνέχεια τών χάρτινων τευχών). 
3. Δ. Κ α λ λ ι μ ά χ ο υ , Πατμιακής Βιβλιοθήκης Συμπλήρωμα, Έκκλ. Φάρος, 

10 (1912), σελ. 246-267, 309-334, 388-404. 11 (1913), σελ. 148-160, 244-253. 
12 (1913), σελ. 385 - 398, 525 - 541.13 (1914), σελ. 256 - 272. 14 (1915), σελ. 68 - 80. 
15 (1916), σελ. 357-375. 16(1917), σελ. 98-108, 145-161, 466-484. 17 (1918), 
σελ. 117 - 128, 214 - 233. 

4. α) Περί της ανάγκης συντάξεως επιστημονικών Καταλόγων χειρογράφων κω
δίκων έν 'Ελλάδι. Πρβλ. Έπετηρίς Β.Ι.Ε. 3 (1961), ' Αθήναι 1962, σελ. 75. 

β) Το πρόβλημα της καταλογογραφήσεως τών χειρογράφων της Πάτμου, Αυ
τόθι, σελ. 83. 

γ) Κανόνες περιγραφής 'Ελληνικών χειρογράφων κωδίκων, Αυτόθι, σελ. 75. 
δ) Σχέδιον Λεξιλογίου παλαιογραφικών δρων, Αυτόθι, σελ. 75. 

5. Α. D a i n , Rapport sur la Codicologie byzantine: Berichte zum XL Inter
nationalen Byzantinisten - Kongress, VI, Μόναχον 1958, σελ. 6. 
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10 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ. ΚΟΜΙΝΗ 

κατ5 αρχήν μέν ή περιγραφή τών εντελώς άκαταγράφων κωδίκων, διά νά 

δοθή ή δυνατότης εις τους ενδιαφερομένους νά γνωρίσουν το περιεχόμενον 

αυτών. Επειδή δέ ή αναλυτική περιγραφή απαιτεί και ειδικευμένους παλαιό -

γράφους και χρόνον πολύν, καλόν θά ήτο νά έ'χωμεν τών δλως άκατα

γράφων κωδίκων έν πρώτω σταδίω συντόμους καί στοιχειώδεις περιγρα-

φάς. 'Αλλ' ή εργασία αδτη, καθ' δλα χρήσιμος καί επείγουσα, έπ* ούδενΐ 

λόγω πρέπει νά άντικαταστήση τήν έπιστημονικήν περιγραφήν τών Ελλη

νικών χειρογράφων, ώς αυτή άπό πολλών ετών γίνεται έν τή ξένη 1. Πρέ

πει κάποτε καί έν Ελλάδι νά άρχίση ή σύνταξις επιστημονικών καταλόγων 

τών έν βιβλιοθήκαις άποκειμένων χειρογράφων θησαυρών. 

Ή τοιαύτη εργασία θά εϊναι επίπονος καί θά άπαιτηθή ϊσως πολύς 

χρόνος δια νά άχθη εις πέρας' δμως διά τήν Έ π ι σ τ ή μ η ν είναι απαραίτητος. 

Εις άρτίως συντεταγμένος κατάλογος χειρογράφων σήμερον πρέπει νά 

παρέχη εις τον μελετητήν σαφεστάτην εικόνα τών περιγραφομένων κωδίκων 

τόσον εξ απόψεως τών έν αύτοϊς περιεχομένων κειμένων, δσον καί άπό εξω

τερικής - υλικής πλευράς {τετράδια, ΰλη, επεξεργασία, κατάστασις, χαρά-

κωσις, στάχωσις κλπ.). Έ ν άλλοις λόγοις ό αναγνώστης ενός συγχρονισμέ

νου καταλόγου πρέπει νά εύρίσκη έν αύτω άπάντησιν εις δλας του τάς απο

ρίας σχετικώς μέ τον μελετώμενον κώδικα καί το περιεχόμενον του. Τοι

αύτη άπάντησις δέν ευρίσκεται είς τους προχείρως συντεταγμένους κατα

λόγους, ό δέ αναγνώστης τών καταλόγων αυτών αισθάνεται εκάστοτε τήν 

ανάγκην νά καταφεύγη εις τον ίδιον τον κώδικα, διότι πλήθος αποριών μέ

νει άναπάντητον καί ή εργασία του ώς έκ τούτου δυσχεραίνεται. 

"Ελθωμεν τώρα εις τήν Πατμιακήν Βιβλιοθήκην του Σακκελίωνος. Ό 

κατάλογος ούτος συνταχθείς προ ενός περίπου αιώνος 2 υπήρξε διά τήν έπο-

χήν του άριστος εις το είδος του. "Οταν μάλιστα άναλογισθή κανείς δτι ό 

συντάκτης του ουδέν προ αύτοΰ παρόμοιον έργον έγνώριζε πλην τής Πα

λαιογραφίας του Montfaucon 3 , δύναται νά εκτίμηση δεόντως το Ιργον 

τοΰ Ναξίαυ λογίου. Πάντως σήμερον ό κατάλογος ούτος χρήζει οπωσδή

ποτε αναθεωρήσεως. 

Διά ταΰτα λοιπόν καί επειδή ή συλλογή τών χειρογράφων τής Πάτμου 

εϊναι έκ τών άξιολογωτέρων τής Ελλάδος, το Κέντρον Βυζαντινών 'Ερευ

νών παραλλήλως προς τήν μελέτην καί έ'κδοσιν τών βυζαντινών καί μετα

βυζαντινών εγγράφων τής Μονής άπεφάσισεν δπως προβή καί εις τήν άνα-

θεώρησιν τής Πατμιακής Βιβλιοθήκης τοϋ Σακκελίωνος. 

1. Πρβλ. τους Καταλόγους τών Βιβλιοθηκών Βατικανού, Παρισίων, Βιέννης καί 

εΪ τίνος άλλης. 
2. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμ. Βιβλ., σελ. ς ' κέ. 
3. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμ. Βιβλ., σελ. ε ' - ς'. 
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{ Η έκ τής μέχρι σήμερον γενομένης μελέτης κτηθεισα πείρα μας επι

τρέπει νά ειπωμεν ποία περίπου νέα στοιχεία θά Ιλθουν είς φώς, περί τών 

οποίων ουδεμία γίνεται νύξις εις τον υπάρχοντα κατάλογον. 

Κατ' αρχήν πρέπει νά σημειωθή δτι ευρέθησαν ικανοί νέοι κώδικες * 

καί δέν αποκλείεται εις το μέλλον νά ευρεθούν καί άλλοι λανθάνοντες μέχρι 

σήμερον, καθώς δέν αποκλείεται επίσης νά Ιχη άπολεσθή έν τω μεταξύ καί 

μικρός τις αριθμός κωδίκων έκ τών περιλαμβανομένων εις τους καταλόγους 

Σακκελίωνος, Φλωρίδου καί Καλλιμάχου. Κατά ταϋτα δταν περατωθή ή 

σύνταξις του νέου καταλόγου, θά γνωρίζωμεν τί πραγματικώς υπάρχει είς 

τήν Βιβλιοθήκην τής Μονής. Τοϋτο μετά τής σαφοΰς δηλώσεως τών φύλλων, 

έν οΐς τά κείμενα περιέχονται, καί τής καθολικής φωτογραφήσεως τών κωδί

κων θέλει καταστήσει εύχερεστέραν τήν μελέτην τών ερευνητών 2 . 

Διά τής προσεκτικής νέας καταμετρήσεως τών φύλλων εκάστου κωδι

κός, τής λεπτομερούς περιγραφής του, ώς επίσης καί διά τής αποκαταστά

σεως τής τεταραγμένης Ινεκα άνασταχώσεων σειράς φύλλων ή τετραδίων, 

θά άποκαλυφθή δτι υπάρχουν καί άλλα λανθάνοντα κείμενα (ίσως ουχί άγνω

στα εξ άλλων πηγών, αν καί δέν αποκλείεται εντελώς μία τοιαύτη περίπτωσις), 

πάντως απρόσιτα μέχρι σήμερον έκ τής αθέλητου παρασιωπήσεως ύπο του 

Σακκελίωνος καί μή χρησιμοποιηθέντα υπό τής Επιστήμης. 

Δείγματα τών σημαντικωτέρων τούτων παραλείψεων παρέχομεν κατω

τέρω είς ιδίαν μελέτην υπό τον τίτλον Σακκελίωνος Παραλειπόμενα. 

'Εξ άλλου θά δηλωθούν μετά πάσης δυνατής ακριβείας τά κείμενα 

τών όποιων λείπουν μικρά ή μεγάλα τμήματα Ινεκα αποσπάσεως φύλλων 

ή τετραδίων καί θά προσδιορισθούν αϊ άρχοτέλειαι αυτών. 

Πολλών τέως άταυτίστων κειμένων θά αναγράφουν οι συγγράφεις καί, 

οσάκις υπάρχουν, αί εκδόσεις αυτών. Το αυτό εν τω μέτρω του δυνατού πάν

τοτε θά γίνη καί μέ πάντα τά περιεχόμενα τών κωδίκων. 

Θά καταγράφουν έν συνεχεία λεπτομερώς πάντα τά αποσπάσματα τά 

περιεχόμενα είς τά έν αρχή καί τέλει τών κωδίκων ξένης προελεύσεως φύλ

λα. Τά φύλλα ταϋτα έχρησιμοποιήθησαν κατά καιρούς υπό τών σταχωτών 

1. Οΰτω κατά το θέρος τοϋ 1964 περιεγράψαμεν διά βραχέων περί τους 90 νέους 
κώδικας προερχομένους έξ ιδιωτών κατοίκων της νήσου. Πρβλ. ΈπετηρΙς Β.Ι.Ε. 6 (1964), 
' Αθήναι 1965. Έ π Ι πλέον εΟρομεν δύο αξιόλογα ειλητάρια, περιέχοντα το μέν έν τον 
βίον τοϋ οσίου Λεοντίου τοϋ γενομένου πατριάρχου 'Ιεροσολύμων, το δέ έτερον σχό
λια τοϋ Πρόκλου είς τον Τίμαιον τοϋ Πλάτωνος. Πλην τών ανωτέρω φυλάσσονται έν τη 
Μονή πολλά μαθηματάρια της Πατμιάδος Σχολής καί τίνα άλλα μεταγενέστερα χειρό
γραφα ήσσονος σημασίας, άτινα θά γίνουν άντικείμενον ιδίας μελέτης έν καιρώ. 

2. Θα καταστούν δέ προσιτοί καί αυτοί οί κώδικες είς πάντα ένδιαφερόμενον 
δια τών μικροφωτογραφιών τών χειρογράφων τών άποκειμένων είς το Άρχεΐον τοϋ Κέν
τρου Βυζαντινών 'Ερευνών. 
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ή συγκολλητών ώς παράφυλλα, προέρχονται δε έξ άλλων ήμικατεστραμμένων 

ή προς τοΰτο διαλελυμένων κωδίκων καί ουδέ τής παραμικρας έ'τυχον μνείας 

υπό τοΰ Σακκελίωνος. 

Θά παρατεθούν επίσης πάντα τά σημειώματα, βραχέα χρονικά, ονό

ματα κλπ., άτινα εγράφησαν υπό μεταγενεστέρων κτητόρων καί αναγνωστών 

είς τάς φας τών κωδίκων καί επί τών άγραφων φύλλων, διότι διαφωτί

ζουν ού μόνον τήν ίστορίαν εκάστου κωδικός άλλα καί τήν τής Μονής καί 

τής νήσου. 

Τέλος διά τής αναλυτικής εξωτερικής - υλικής περιγραφής τών κωδί

κων θά παρασχεθούν αϊ πληροφορίαι τάς οποίας χρειάζεται σήμερον ή Κω-

δικολογία διά τήν μελέτην τής ιστορίας τών κωδίκων καί τών συναφών προς 

αυτήν προβλημάτων (προέλευσις, καλλιγραφικά καί καλλιτεχνικά εργαστή

ρια, κέντρα αντιγραφής χειρογράφων, εΐδη γραφών, γραφείς, έκδόται κλπ.). 

'Ιδιαιτέρα προσοχή θέλει δοθή είς τά ελλείποντα, έκπεσόντα ή άλλως 

πως απολεσθέντα φύλλα ή τμήματα χειρογράφων. Θά καταβληθή δηλαδή 

προσπάθεια νά παρασχεθή σαφής είκών του περιεχομένου τών έκπεσόντων 

τμημάτων διά τής παραθέσεως τών άρχοτελειών τών απολεσθέντων κει

μένων καί παραπομπών είς τά αντίστοιχα χωρία τών εντύπων εκδόσεων. 

Πέραν τούτου θά καταβληθή προσπάθεια προς έξακρίβωσιν άν τι τούτων 

σώζεται τυχόν είς άλλας συλλογάς χειρογράφων, οπότε θά ήτο ευκταία ή 

άπόδοσις εις τήν δικαιοΰχον βιβλιοθήκην. Εις περίπτωσιν καθ' ην τό τελευ-

ταϊον τοΰτο δέν καθίστατο έφικτόν, ένεκα τών γνωστών δυσχερειών, θά ήτο 

εύκολος ή έν πανομοιοτύπω φωτοτυπία τουλάχιστον άπόδοσις τών άνευ-

ρισκομένων τμημάτων είς τήν άπολέσασαν βιβλιοθήκην. 

Πάντως πρέπει νά σημειωθή δτι αϊ ανωτέρω έργασίαι θά γίνουν έν ώ 

μέτρω επιτρέπουν αί σημεριναί δυνατότητες έρεύνης. Είναι αδύνατον φέρ' 

ειπείν νά έπιχειρηθή ή ταύτισις πάντων τών άποσπασματικώς περισωθέν-

των κειμένων, διότι ελλείπουν τά σχετικά βοηθητικά Ιργα. Βεβαίως δέν 

θά λείψη ή συνεργασία καί ευπρόσδεκτος θά είναι πάσα σχετική πληρο

φορία, άλλ' εϊναι εύνόητον δτι τοιαύτη συνεργασία δέν δύναται νά καλύψη 

τήν Ικτασιν τήν οποίαν θά παρουσιάσουν τά Desiderata τών Πατμιακών 

κωδίκων. 

Τέλος πρέπει νά σημειωθή δτι εκρίθη αναγκαία ή διατήρησις τής αρι

θμήσεως τής δοθείσης υπό τοϋ Σακκελίωνος καί τών μετ' αυτόν προς απο

φυγήν συγχύσεως έκ τυχόν νέας αριθμήσεως βασιζόμενης είς κριτικωτέραν 

κατάταξιν τών κωδίκων. Πάντως τά έκ τής διατηρήσεως τής παλαιάς κατα

τάξεως μειονεκτήματα έλπίζομεν δτι θά εξαλείψουν οι έν τέλει τοΰ Κατα

λόγου αναλυτικοί πίνακες. 

'Ανωτέρω εξετέθησαν διά βραχέων οί λόγοι οϊτινες ύπηγόρευσαν τήν 
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άνασύνταξιν τοΰ καταλόγου τών χειρογράφων τής Πάτμου, ετέθησαν δέ 
έν σμικρογραφία τινά τών προβλημάτων τά όποια πρέπει νά αντιμετωπι
σθούν. 

Κατωτέρω παρέχομεν έν γενικαΐς γραμμαϊς τά κυριώτερα σημεία τής 
ύφ' ημών άκολουθηθείσης μεθόδου * : 

Ή περιγραφή εκάστου κωδικός γίνεται είς τρία μέρη : Είς το Α' μέ
ρος παρέχεται ή εξωτερική - υλική κατάστασις αύτοΰ ήτις περιλαμβάνει τά 
εξής κατά σειράν στοιχεία εκφραζόμενα κατά τό πλείστον δι* αριθμών : 

α) Τον έν τή Βιβλιοθήκη αριθμόν αύτοΰ. 
β) Τόν χρόνον γραφής αύτοΰ είς αιώνας, εφ' δσον δέν παραδίδεται 

τό έτος. 
γ) Τήν υλην (περγαμηνή - χάρτης). 
δ) Τάς διαστάσεις τών φύλλων {εις χιλιοστά). 
ε) Τάς διαστάσεις τής γεγραμμένης επιφανείας εκάστης σελίδος. 

ς-) Τόν αριθμόν τών φύλλων. 
ζ) Τόν αριθμόν τών στηλών, οσάκις αύται εϊναι πλείονες τής μιας. 

η) Τόν αριθμόν τών στίχων (μιας στήλης) εκάστης σελίδος. 
Είς τό Β' μέρος παρέχεται τό κύριον περιεχόμενον τοϋ κωδικός, ήτοι 

ο! συγγραφείς καί τά έ*ργα αυτών μετά τών σχετικών παραπομπών είς τάς 
εκδόσεις, οσάκις υπάρχουν. Δοθέντος δέ δτι τό τμήμα τοΰτο τής περιγρα
φής εϊναι τό σημαντικώτερον καί ενδιαφέρει τους περισσοτέρους τών ερευ
νητών, ή περιγραφή γίνεται μετά πάσης δυνατής ακριβείας καί λεπτομέρειας 
τόσον έξ απόψεως τεχνικής (τυπογραφική επιμέλεια, ποικιλία στοιχείων κλπ. ), 
δσον καί άπό πλευράς επιστημονικής (δήλωσις παραλλαγών καί ατελειών, 

έπισήμανσις ψευδεπίγραφων, άπόδοσις ενεπίγραφων, Ιλεγχος πληρότητος 
κλπ.). 

Τέλος τό Γ' μέρος περιλαμβάνει περιγραφήν τής υλικής, τεχνικής καί 
καλλιτεχνικής συστάσεως τοΰ κωδικός καθώς καί παρακολούθησιν τής ιστο
ρίας καί τών τυχών αύτοΰ. Είδικώτερον δέ έν αύτώ εξετάζονται κατά σει
ράν τά εξής στοιχεία : 

α) Ή προέλευσις, δπου αδτη μαρτυρεϊται ή συμπεραίνεται. 
β) Τά τετράδια. 
γ) Ή τεταραγμένη σειρά τών τετραδίων ή φύλλων. 

1. Οί κανόνες περιγραφής χειρογράφων απετέλεσαν άντικείμενον έκτενοϋς μελέτης. 
Πρβλ. άνωτ. σελ. 17, σημ. 4. Το θέμα τοΰτο άπησχόλησε κατ* επανάληψιν τα διεθνή 
Βυζαντινολογικά συνέδρια" ύπεστηρίχθησαν δέ κατ' αυτά διάφοροι γνώμαι. Πρβλ. άνωτ. 
σελ. 17, σημ. 5 καί G. G i a n n e 11 i, Korreferat zu A. D a i n , Rapport sur la 
Codicologie byzantine : Berichte zum XI. Intern. Byzant. Kongress, VII, Μόναχον 
1958, σελ. 52 - 55, Ινθα καί ή λοιπή επί τοϋ θέματος τούτου βιβλιογραφία. 
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δ) Τά διακριτικά τοΰ κωδικός (ΰπαρξις καλλιτεχνικών έπιτίτλων, πρω
τογραμμάτων, μικρογραφιών κλπ.). 

ε) Ή γραφή (τό εϊδος αυτής, ή καλλιγραφία κλπ.). 
ς·) Ή μελάνη (χρώμα, ποιότης, διατήρησις κλπ.). 
ζ) Σημειώσεις διάφοροι (γραφέων, κτητόρων, αναγνωστών κλπ.). 
η) "Αγραφα ή λευκά φύλλα. 
θ) Κομμένα φύλλα (καθ' δλου ή έν μέρει). 
ι) Χαρακώσεις τών φύλλων, ύδατογραφήματα ή άπλαΐ γραμμαί. 
ια) Ή θέσις τών γραμμάτων έν σχέσει προς τάς χαρακώσεις. 
ιβ) Ή ποιότης, ό τύπος τής περγαμηνής ή τοΰ χάρτου καί ό βαθμός 

τής επεξεργασίας αυτών. 
ιγ) Άρίθμησις τών φύλλων. 
ιδ) Ένεστώσα κατάστασις τοΰ κωδικός (δήλωσις φθορών εξ υγρασίας 

ή άλλων αιτίων). 
ιε) Στάχωσις (ό τύπος σταχώσεως). 
ΐς-) Βιβλιογραφία. 
Κατωτέρω παρέχεται ή περιγραφή τοΰ υπ' αριθ. 33 σημαντικωτάτου 

Πατμιακοΰ κωδικός περιέχοντος έργα Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου. Ό κώδιξ 
ούτος, καίτοι κατ' έξαίρεσιν περιεγράφη διά μακρών υπό τοΰ Σακκελίωνος, 
έν τούτοις προσφέρεται διά τήν έφαρμογήν τής προτεινομένης μεθόδου καί 
παρέχει ικανά προβλήματα προς άντιμετώπισιν. 

Κώδιξ 33 941 ëtovç 

Περγ., 0,435 (-0,440)Χ0,330 (-0,340), γεγρ. Ιπιφ. 0,340x0,255 <2νευ τών 
έν ταΐς ώαις σχολίων, φύλλα Α+191+α, στηλαι τρεις, στίχ. 50. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Λόγοι καί Όμιλίαι μετά βραχέων σχολίων. 

Α' (φφ. 1 ν - 4 ν ) Συναγωγή βραχέων έμμετρων κειμένων σχετικών προς 
τό περιεχόμενον τοΰ κωδικός. 

1 (φ. 1 ν) 'Εντός σταυροειδοΰς σχήματος δώδεκα ήρωελεγεϊοι στίχοι 
τοΰ γραφέως Νικολάου. "Αρχ. Ύψιμέδων μάκαρ ΥΙέος άφθίτον γεννήτωρ 
( Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμ. Βιβλ., σελ. 18). 

2 (φ. 2) Εντός ομοίου σχήματος σταυροΰ δέκα πέντε κακοί ίαμβοι περί 
τοΰ Σταυροΰ καί κατά αιρετικών. "Αρχ. ΟΙ σταυρόν άσπάζοντες εν φ έτάθη 
( Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμ. Βιβλ., σελ. 20). 

3 (φ. 2 ν ) Εντός σταυροειδούς πλαισίου άλφαβητικόν ιαμβικον ποίημα 
Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου. "Αρχ. Αρχήν απάντων και τέλος ποιον θεον (PG 
37, 908 - 910. - Ρωμανός ό Μελωδός 1 (1932), σελ. 20-21) . 
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4 (φ. 3) 'Εντός ωοειδούς σχήματος αί υπό τό όνομα τοΰ Γρηγορίου 
φερόμεναι μονόστιχοι άλφαβητικαί γνώμαι. "Αρχ. 'Αρχήν νόμιζε τών δλων 
είναι Θεον ( Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμ. Βιβλ., σελ. 18). 

5 (φ. 3 ν ) Εντός ορθογωνίου πλαισίου : Τον αγίου Γρηγορίου τοϋ Θεο
λόγου ε'ις Βασιλέων τον Μέγαν επιτύμβιος. "Αρχ. Σώμα δίχα ψυχής ζώειν 
πάρος ή εμέ σεϊο (Άνθολ. Παλατ. Βιβλ. Η', άρ. 2-11, έ'κδ. P. W a l t z , 
Anthologie Grecque2, τόμ. 6, Βιβλ. Η', Παρίσιοι 1960, σελ. 34 - 38, άρ. 
2 -11.— BHG3 245b). Περιέχονται τά τέσσαρα πρώτα επιγράμματα καί ό α' 
στίχος τοΰ υπ' αριθ. Ε' : ΈνθάδεΒασιλίοιο... ( W a l t z , ενθ' άνωτ., σελ. 36). 

6 (φ. 4 ν ) Εντός ομοίου πλαισίου τό β' τμήμα τών είς Βασίλειον 
επιτύμβιων επιγραμμάτων άρχεται άπό τοΰ β' στίχου τοΰ υπ' αριθ. Ε' επι
γράμματος : θεντο με Καισαρέες... ( W a l t z , Ινθ' άνωτ., σελ. 36). Σημειω
τέον ότι έν τφ ήμετέρω κώδικι τό επίγραμμα αριθ. 11 (παρά W a l t z , σελ. 
37 - 38) σαφώς διακρίνεται είς τρία, μέ αριθμούς προτασσομένους εκάστου 
διστίχου. 

Γ Χαίροις, ώ Βασίλειε,... 
ΙΑ' Μΰθος δδ' δν φιλέεσκες... 
IB' Γρηγόριος, Βασίλειε,... 
Διά τοΰ τρόπου αύτοΰ δέ παρουσιάζεται ποια τις συμμετρία τών δώδεκα 

(ουχί Ινδεκα) επιγραμμάτων : (τά Α'-Ε' εξ 6 στιχ. τά Τ' -Θ' έκ 4 καί τά 
I'-IB' έκ δύο) καί ούτως δικαιολογείται ή έν τώ τελευταίω στίχω τοΰ επι
γράμματος λέξις δυωδεκάδα. 

7 (φ. 4 ν ) 'Εντός κυκλικοΰ πλαισίου τά παλαιογραφικά σημεία (ήλια-
κόν, αστερίσκος), ώρ(αΐον) καί σημ(είωσαι) μετά τών επεξηγήσεων των : 
Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμ. Βιβλ., σελ. 19, καί Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ , Τά πα
λαιογραφικά σημεία (ήλιακόν, αστερίσκος, ώραϊον καί σημείου) καί ό Καισα
ρείας Άρέθας, NE 11 (1914), σελ. 255 - 259, Ινθα καί ή λοιπή έπί τοϋ 
θέματος τούτου βιβλιογραφία. 

Β' 1 (φφ. 5-17) Α' Τοϋ αγίου Γρηγορίου επισκόπου Ναζιανζοϋ τοϋ 
θεολόγου, 'Απολογητικός τής εις Πόντον φυγής ένεκεν και ανθις επανόδου 
εκείθεν δια τήν τον πρεσβυτέρου χειροτονίαν εν φ τι το τής Ιερωσύνης επάγ
γελμα καί όποιον εϊναι δει τον επίσκοπον. Βιβλίο ν πρώτον. (Orat. 2 
apologetica [de fuga] : PG 35, 408-513. — E h r h a r d , Überlieferung, 
τόμ. Γ , σελ. 1004-1006.-BHG 3 730c). 

Μεταξύ των φφ. 5-6 εξέπεσε φύλλον έν περιέχον τό τμήμα τοΰ λόγου : οί πάλαι 
άπειθεϊς [κατεκρίθησαν. 'Αλλ' οϋδεν ξένον επί τήν θαυμασίαν έκείνην έλθείν] καί 
άληθεοτάτψ εικόνα (PG 35, 412 Β-421 Α). 

2 (φφ. 1 7 ν - 18 ν) Β' Είς εαυτόν και τόν πατέρα, ήνίκα έπέτρεψεν αντω 
ψροντίζειν τής Ναζιανζού εκκλησίας (Orat. 12 ad ρ at rem : PG 35, 844-
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849. — E h r h a r d , Überlieferung, τόμ. Γ, σελ. 756, σημ. 3.— BHG3 

730ν). 
3 ( φφ. 18 ν -19 ) Γ' Είς εαυτόν καί τον πατέρα καί Βασίλειον, μετά τήν 

έπάνοδον τής φυγής ( Orat. 10 in se ipsum : PG 35, 828 - 832. — E h r h a r d , 
Überlieferung, τόμ. Γ , σελ. 756, σημ. 3 . - B H G 3 730t). 

4 (φ. 19 ν συνέχεια καί τέλος έν φ. 50) Δ' Προς τους καλέααντας έν 
αρχή καί μή απαντήααντας μετά τον πρεσβύτερον έν τω Πάσχα ( Orat. 3 ad 
eos qui ipsum acciverant : PG 35, 517- 525). 

5 (φφ. 5 0 v - 5 1 v ) E' 'Απολογητικός είς τον εαυτοϋ πατέρα Γρήγορων, 
συμπαρόντος αντώ Βασιλείου, ήνίκα επίσκοπος έχειροτονήθη Σασίμων Να
ζιανζού γαρ ό πατήρ αύτοΰ ήν, ής και αυτός ήρξε μετά θάνατον τον πατρός 
εκκλησίας, μάλλον καί ετι περιόντος τον πατρός (έν τη φα : 'Εν αλλω ό λό
γος οΰτος Γ' τέτακται) ( Orat. 9 apologeti eus ad patrem : PG 35,820-825. — 
E h r h a r d , Überlieferung, τόμ. Γ', σελ. 756, σημ. 3.—BHG3 730u). 

6 (φφ. 5 1 ν -53) Τ' Είς Γρηγόριον τόν επίσκοπον Νύσσης άδελφόν Βα
σιλείου, επιστάντα μετά τήν χειροτονίαν (έν τή ώ"α : Έν αλλω E') (Orat. 11 
ad Gregorium Nyssenum : PG 35, 832 - 841. — B H G 3 716). 

7 (φφ. 53-56) Ζ' Είς τους λόγους καί είς τον εξισωτήν Ίουλιανόν (Orat. 
19 ad lulianum exaequatorem : PG 35, 1044 -1064.-BHG 3 1918). 

8 (φφ. 56 - 57 v, [ή συνέχεια καί τό τέλος έν φ.] 36) Η' Προς τους 
πολιτευόμενους Ναζιανζού αγωνιώντας και τον άρχοντα όργιζόμενον (Orat. 
17 ad eives Nazianzenos : PG 35, 964 -981). 

9 (φφ. 3 6 v - 40 v ) & Είς τήν πληγήν τής χαλάζης καί τον πατέρα 
αύτοΰ δια ταντην σιωπώντα (Orat. 16 ad patrem tacentem : PG 35, 
933-964). 

10 (φφ. 41-44) /' Είς Καισάριον τόν ϊδιον άδελφόν επιτάφιος, περιόν-
των ίτι τών γονέων (Orat. 7 in laudem Caesarii fratrie : PG 35, 756 -
788.—Ε. Β o u i e n g e r , Greg, de Nazianze, discours funèbres en Fhon-
neur de son frère Césaire et de Basile de Cesaree, Παρίσιοι 1908, σελ. 
2 - 5 6 . - B H G 8 286). 

Μεταξύ των φφ. 43 - 44 εξέπεσαν φύλλα δύο περιέχοντα το τμήμα τοϋ λόγου : 
άποσέσωσται κόνις τιμία [νεκρός έπαινοΰμενος, ϋμνοις εξ ΰμνων... παρακατατιθέ]μενοι τάς 
ημετέρας ψυχάς (PG 35, 775C - 788Α. - Ε. Β ο u 1 e n g e r, SW άνωτ. σελ. 32 - 54 ). 

11 (φφ. 44 - 48) ΙΑ' Είς τήν ιδίαν άδελφήν Γοργονίαν επιτάφιος. Έρ-
ρέθη έν Άριανζώ τής Καππαδοκίας, αφ' ής καί ώρμώντο έν β καί κατάκειν-
ται (Orat. 8 in'laudem Gorgoniae : PG 35, 789 - 817.-BHG 3 704). 

12 (φφ. 48 - 49 v , [ή συνέχεια δ' αύτοΰ μέχρι τέλους έν φφ.] 28-35) 
IB' Επιτάφιος είς τόν εαυτοϋ πατέρα επί παρουσία Βασιλείου (Orat. 18 
funebris in partem : PG 35, 985 -1044.-BHG 3 ' 714) . 

13 ( φφ, 3 5 Γ " ν , [ή συνέχεια δ' αύτοΰ καί τό τέλος έν φφ.] 20 -23 ν ) 
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ΙΓ' Ειρηνικός Ä επί τη ενώσει τών μοναζόντων, μετά τήν σιωπήν επί πα
ρουσία τον πατρός (Orat. 6 de pace I : PG 35, 721 - 752). 

14 (φφ. 23-26) ΙΔ' Ειρηνικός Β' είς τήν σύμβασιν, ήν μετά τήν στά-
σιν έποιησάμεθα οί ομόδοξοι (Orat. 23 de pace III : PG 35, 1152 -1168). 

15 (φφ. 26 - 27 v , [ή συνέχεια δ' αύτοΰ καί τό τέλος έν φφ. ] 66 - 67 ) 
ΙΕ' Ειρηνικός Γ' λεχθείς εν Κωνσταντινονπόλει, επί τη γενομένη φιλονεικία 
περί επισκόπων τινών διενεχθέντων προς αλλήλους (Orat. 22 de pace II : 
P G 3 5 , 1132-1152). 

'Εν τέλει δέ τοΰ λόγου (φ. 67) φέρεται κεφαλαίοις γράμμασι τό έξης 

επίγραμμα : 
Πάτερ συν Υίφ Πνεΰμά μοι δίδον χάριν : 
Δώρου δέχοιο παντός αντί μοι τόδε : 
Ενχήν δ' αμειψον αντί καί στοργήν πόνων : 

( Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμ. Βιβλ., σελ. 21 ). 

16 (φφ. 67 - 70 ν ) IT' Είς τό γενέθλιον τοϋ Σωτήρος. Έρρέθη έν Κων-
σταντινουπόλει (Orat. 38 in theophania: PG 36, 312-333.—BHG3 1921). 

17 (φφ. 70 v - 74) IZ' ΕΙς τά Φώτα. Έρρέθη έν Κωνσταντινουπόλει 
(Orat. 39 in saneta lumina: PG 36, 336 - 360. — BHG8 1938). 

18 (φφ. 74 - 81v) IH' Είς τό Βάπτισμα (Orat. 40 in sanctum ba-
ptisma : PG 36, 360 -425.—BHG31947) Τελευτ^ κολοβόν διά τών λέξεων : 
και τοΰάληθινοϋ φωτός άντίθετον εκείνο είναι νποκρινόμενον | (PG 36, 412 Β). 

Μετά το φ. 81 άπεσπάσθησαν Suo τετράδια, ήτοι τα ύπ' αριθ. ι' καί ta' ατινα 
κατά τους γενομένους υπολογισμούς περιεΐχον : 

α) Το τελευταΐον τμήμα τοϋ ύπ' αριθ. I H ' λόγου Εις το Βάπτισμα άπο των 
λέξεων : ha κλέπτη τφ φαινομένφ- τοΰτο και σκοτία εστί... μέχρι τέλους (PG 36, 
412Β-425). 

β) Τον λόγον ΙΘ' Εις το Πάσχα καί είς τήν βραδύτητα (Orat. Ι in S. Pascha 
I : PG 36, 396 - 401, 944 - 969). 

γ) Τον λόγον Κ' ΕΙς τό άγων Πάσχα (Orat. 45 in S. Pascha II : PG 36, 
624-664). 

S) Τον λόγον ΚΑ' Είς τήν Καινήν Κυριακήν (Orat. 44 in novara dominicain : 
PG 36, 608-621. — B H G 3 1021). 

ε) Τον λόγον KB' ΕΙς την Πεντηκοστή» (Orat. 41 in pentecosten : PG 36, 
428-452). 

ς ) Τμήμα έκ της αρχής τοϋ λόγου ΚΓ' Περί ευταξίας μέχρι τών λέξεων : και επαι-
νώμεν φύσεως νόμον και έπωμεθα λόγω καί | (PG 36, 173 - 181Β). 

19 (φφ. 58-62^) (ΚΓ Περί ευταξίας) (Orat. 32 de moderatione 
in disputando : PG 36, 173 - 212). "Αρχ. άκέφαλον άπό τών λέξεων : μή 
άτιμάζωμεν εύταξίαν (PG 36, 181 Β ) 

20 (φφ. 6 2 ν - 6 5 ν ) ΚΔ' Προς Άρειανους καί είς εαυτόν. Έρρέθη έν 
Κωνσταντινονπόλει (Orat. 33 contra Arianos et de se ipso : PG 36, 
213-237). 
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21 (φφ. 65 ν , 82 - 83 ) ΚΕ' Προς Εύνομιανονς καί περί θεολογίας προ-
διάλεξις (Orat. 27 theologica I : PG 36, 12-25). 

(φ 83) κάτω φα : ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
(φ. 84) άνω ώα : ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
22 (φφ. 84 - 87 ν ) KT' Τοϋ 'Αγίου Γρηγορίου επισκόπου Ναζιανζοϋ τον 

Θεολόγου περί Υιοϋ Λόγος Α'. Βιβλίο ν δεύτερον. (Orat. 29 theolo
gica IH : PG 36, 73 -104. — Cambridge Patristic Texts 1 (1889), σελ. 
73 -107). 

23 (φφ. 88 - 91 ν ) ΚΖ' Τοϋ αύτοΰ περί Υίοΰ Λόγος Β'. Έρρέθη έν Κων-
σταντινουπόλει (Orat. 30 theologica IV : PG 36, 104 -133.— Cambridge 
Patristic Texts 1 (1889), σελ. 108 -144). 

24 (φφ· 92 - 97 ) KH' Τοΰ αύτοΰ περί τοϋ άγιου Πνεύματος. Έρρέθη εν 
Κωνσταντινονπόλει (Orat. 31 theologica V : PG 36, 133 -172.— Cambridge 
Patristic Texts 1 (1889), σελ. 145 -190). 

25 (φφ. 97 - 99 ) ΚΘ' Τοΰ αύτοϋ περί θεολογίας και καταστάσεως επι
σκόπων Λόγος Ä. Έρρέθη εν Κωνσταντινονπόλει (Orat. 20 de dogmate 
et constitutione episcoporum : PG 35, 1065 -1080). 

26 (φφ. 99 - 105) Λ' Τοϋ αύτοΰ περί θεολογίας Λόγος Β'. Έρρέθη έν 
Κωνσταντινονπόλει (Orat. 28 theologica II : PG 36, 25 - 72). 

27 (φφ. 105 - 107 ) ΛΑ' Τον αύτοϋ είς τόν κατάπλονν τών Αιγυπτίων 
επισκόπων. Έρρέθη έν Κωνσταντινονπόλει (Orat. 34 in Aegyptiorum ad
venture : PG 36, 241 - 256). 

28 (φφ. 107 - 115) AB' Τον αύτοΰ περί φιλοπτωχίας (Orat. 14 de 
pauperum amore : PG 35, 857 - 909). 

29 (φφ. 115 - 116) ΛΓ' Τοϋ αύτοϋ προς Κληδόνων πρεσβύτερον κατά 
Άπολιναρίον Λόγος A' (epist. 102 : PG 37, 193 - 201 ). 

30 (φφ. 116 - 118ν) ΛΔ' Τοϋ αύτοϋ προς τόν αυτόν Κληδόνων Λόγος 

Β' (epist. 101 : PG 37, 176 -193). 

31 (φφ. 118ν - 121) ΛΕ' Τοΰ αύτοϋ είς εαυτόν και προς τους λέγον
τας έπιθνμεϊν αυτόν τής καθέδρας Κωνσταντινουπόλεως. Έρρέθη έν Κωνσταν-
τινουπόλει (Orat. 36 de se ipso : PG 36, 265 - 280). 

32 (φφ. 121 v - 125) AT' Τοϋ αύτοϋ εις εαυτόν εξ άγροϋ έπιστά(ντα) 
(ex correctione) με(τά) (ex correctione) τα κατά Μάξιμον. Έρρέθη έν 
Κωνσταντινονπόλει (Orat. 26 in se ipsum : PG 35, 1228 -1252). 

33 (φφ. 125 v -129) ΛΖ' Τοϋ αύτοϋ είς "Ηρ(ων)α τόν φιλόσοφον Άλε-
ξανδρέα έξορισθέντα δια τήν πίστιν καί έπανελθόντα μετά τετραετή χρόνον. 
Έρρέθη έν Κωνσταντινονπόλει (Orat. 25 in laudem Heronis : PG 35, 
1197-1225). 

34 (φφ. 129v - 132) AH' Τοΰ αύτοϋ είς Κνπριανόν μάρτυρα, έξ άγροΰ 
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έπανηκότος (sic) μετά (τήν sup. lin.) τής μνήμης ήμέραν ( Orat. 24 in s. 
Cyprianum: PG 35, 1169 -1193. - BHG3 457). 

35 (φφ. 133 - 139) ΑΘ' Τοϋ αύτοΰ είς Άθανάσιον επίσκοπον 'Αλεξαν
δρείας επιτάφιος. Έρρέθη έν Κωνσταντινουπόλει (Orat. 21 in laudem Atha-
nasii : PG 35, 1081 - 1 1 2 8 . - B H G 3 186). 

36 (φφ. 139Γ_ v ) Μ' Τοϋ αύτοϋ είς τους Μακκαβαίους. Έρρέθη έν Κων
σταντινουπόλει (Orat. 15 in Machabaeos: PG 35, 912 - 933.— F. D ü b η e r, 
Panégyrique des Machabées martyrs par S. Grégoire de Nazianze, Πα-
ρίσιοι 1874, σελ. 7 -24 — B H G 3 1007). Τελευτ$ κολοβόν διά τών λέξεων : 
πάντων δ' αυτήν υπεράνω θεϊσα | (PG 35, 317 C). 

Μετά το φ. 139 άπεσπάσθησαν τρία τετράδια ήτοι τα υπ' αριθ. κ', κα' καί κβ', 
ατινα κατά τους γενομένους υπολογισμούς περιεϊχον : 

α) Τό τελευταϊον τμήμα τοΰ υπ' αριθ. Μ' λόγου Εις τους Μακκαβαίους άπο 
τών λέξεων : [και τψ ψίλτρφ τον θυμον μίξασα καλόν έντάφιον δίδωσι... μέχρι τέλους 
( P G 35, 917C-933). 

β) Τδν λόγον : ΜΑ' Τοϋ αύτοϋ είς τήν τών εκατόν πεντήκοντα επισκόπων παρον-
σίαν συντακτήριος (Orai 42 supremum vale: PG 36, 457 - 492. — BHG 3 730) 

γ) Tò μέγιστον μέρος τοϋ Είς Μέγαν ΒασΙλειον επιταφίου (βλ. καί κατωτέρω υπ' 
αριθ. 37 - MB' λόγον). Τα ελλείποντα τμήματα τοϋ παρόντος λόγου είναι : 1. άπο της 
άρχης μέχρι τών λέξεων : συστέλλειν το φρόνημα και υπό χείρα σφών απ" αρχής αγειν] 
έρεσχελείται δε... (PG 36, 493 - 516C. — B o u l e n g e r, Ινθ' άνωτ., σελ. 58-92) . 
2. Τμήμα περιεχόμενον είς δύο φύλλα, ώς συμπεραίνομεν, έν οΐς περιλαμβάνονται τα 
έξης : πανηγύρεις, συμπόσια [ουδέν γάρ, οϊμαι, τίμιον δ μη προς άρετήν φέρει... ή òè 
προθυμία των πλείστων ούκ άγεννής ή όέ παρ^/τα^ς ασθενής... (PG 36, 524A-537D — 
B o u l e n g e r , ενθ' άνωτ., σελ. 102-126). 3. Τμήμα περιλαμβάνον τά εξής: λόγου 
ôè πόθον [τον αληθούς ζωτικού καί τροφίμου και είς αϋξηαιν άγοντος... μέχρι τέλους 
τοϋ λόγου (PG 36, 545Β - 605 — B o u l e n g er , ëW άνωτ., σελ. 136-230). 

δ) Τήν αρχήν τοϋ Α' στηλιτευτικοϋ κατά 'Ιουλιανού λόγου (βλ. καί κατωτέρω 
ύπ' αριθ. 38 - ΜΓ' λόγον) μέχρι τών λέξεων : ...δι' αμφοτέρων δεικνύς το φιλάνθρωπον 
και τής ύπομνήσεως] καί τής ανέσεως... (PG 36, 532 - 544C). 

37 ( φφ. 140 - 141ν) (MB' Τοΰ αύτοϋ είς Μέγαν Βασιλέων επιτάφιος) 
(Orat. 43 in laudem Basilii Magni : PG 36, 493 - 605. — B o u l e n g e r , 
Ινθ5 άνωτ., σελ. 58-230.—BHG 3 245). Δύο μόνον έναπελείφθησαν φύλλα 
έκ τοϋ παρόντος λόγου και ταϋτα μη συνεχόμενα περιέχοντα τά έξης τμή
ματα τοϋ επιταφίου : 1 (φ. 140 Γ " ν ) "Αρχ. | έρεσχελείται δε παρά μεν τών 
θρασύτερον... Τελ. ...θέατρα, πανηγύρεις, σνμπόσια | (PG 36, 516C - 524Α.— 
B o u l e n g e r , ένθ' άνωτ.,σελ. 92- 102). 2(φ. 141 r- ν) "Αρχ. (Παρά)\ταξις 
ασθενής ούκ 'έχοναα... Τελ. ...έξιώμενος λόγον δε πόθον \ (PG 36, 537D -
545Β.— Β ο u 1 e n g e r, Ινθ' άνωτ., σελ. 126 - 136). Ελλείπουν δηλαδή μεταξύ 
τών περισωθέντων φφ. 140 -141 δύο φύλλα, το περιεχόμενον τών όποιων έπε-
σημάναμεν ανωτέρω Υ> 2 . 

38 (φφ. 142 - 156) (ΜΓ' Τοΰ αύτοΰ κατά Ίονλιανοϋ στηλιτεντικός Αό-
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γος A') (Orat. 4 contra Iulianum I : PG 35, 532 -664). "Αρχ. άκέφαλον 
Ι και τής άνέσεως τις ό ποιήσας έκδίκησιν. (PG 35, 544C). 

39 (φφ. 156 - 162ν) ΜΔ' Τοϋ αύτοΰ κατά τοϋ αύτοΰ Ίονλιανοϋ στη-
λιτευτικός λόγος Β' (Orat. 5 contra Iulianum II : PG 35, 664 - 720). 

40 (φφ. 162v - 165v) ME' Τοϋ αύτοΰ εις τό ρ*ητόν τοΰ Ευαγγελίου 
(=Ματθ. ιθ', 1-12) (Orat. 37 in Matthaeum: PG 36, 281 -308). 

41 (φφ. 166 - 166v) MT' Τοϋ αύτοϋ προς Νεκτάριον επίσκοπον Κων
σταντινουπόλεως κατά Άπολιναρίου (epist. 202 : PG 37, 329 - 333). 

42 (φφ. 166ν - 167) Μ Ζ' Τοΰ αύτοϋ είς τήν χειροτονίαν Δοάρων ομι
λία εκδοθείσα Εύλαλίω επισκοπώ (Orat. 13 in consecratione Eulalii : PG 
35, 852-856). 

43 (φφ. 167 - 167v) ΜΗ' Τοϋ αύτοϋ προς παρθένον παραινετικός (Car
men Ι, 2, 3 exhortatio ad virginem : PG 37, 632 - 640.— W. C h r i s t -
M. Π α ρ α ν ί κ α, Anthologia Graeca Carminum Christianorum, Λιψία 
1871, σελ. 2 9 - 3 2 . - B Z 43 (1950), σελ. 334-337. — R. C a n t a r e l l a , 
Poeti Bizantini, Μιλάνον 1948, σελ. 16 - 18). 

44 (φ. 167v) M& Τον αύτοΰ Δοξολογία (Carmen I, 1, 32 hymnus 
vespertinus : PG 37, 511-514. — W. C h r i s t - Μ. Π α ρ α ν ί κ α , 
ένθ5 άνωτ., σελ. 29 (μόνον οί στίχοι 1 -28). — Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμ. 
Βιβλ., σελ. 23. — R. C a n t a r e l l a , Ινθ' άνωτ., σελ. 15 - 16). 

Έ κ τών ολίγων καί βραχυτάτων ανωνύμων σχολίων, τά όποια συνο
δεύουν τους λόγους Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, μνημονεύομεν ένταϋθα κατ' επι
λογήν τρία μόνον είλημμένα έκ τοϋ Α' λόγου" έπισημαίνομεν ιδιαιτέρως την 
λέξιν τοΰ κειμένου έφ' ής υπάρχει τό παραπεμπτικόν σύμβολον. 

α (φ. 6 ν ) Κείμενον : Περί ψυχήν ή σπονδή, τήν έκ Θεοΰ καί θείαν καί 
τής άνωθεν ευγενείας μετέχουσαν και προς έκείνην έπειγομένην (PG 
35, 425B-C). 

Σχόλιον : Γνώμη τοϋ διδασκάλου διατί τήν θείαν και εύγενεστάτην ψυχήν 
τω χείρονι, τουτέστιν τφ σώματι ό κτίσας συνέζενξεν δτι μή άποφηνάμενος 
τήν τής ψυχής αίτίαν τής προς τό σώμα κοινωνίας εδειξεν τών μέσων είναι 
τό δόγμα. 

β (φ. 16) Κείμενον : καί τό καλόν ού καλώς δι' έπιβονλής θ η ρ α σ ά
με ν ο ς δυο μεν δή ταϋτα... (PG 35, 504Α). 

Σχόλιον : Κατά τό φαινόμενον δήλον δτι τοϋ γράμματος ού κατά τό 
νοούμενον και κρνπτόμενον τοΰ πνεύματος. 

γ (φ. 16 ν) Κείμενον : τω φαινομένω τής Ιστορίας άτόπω καί ικανοΰ 
καταλάβει ν ανδρός προφήτου βαθύτητα... (PG 35, 505 Β). 

Σχόλιον : Σκοπητέον ώς ο διδάσκαλος σοφόν μεν καλώς τόν άνδρα τόν 
δυνηθέντα καταλαβείν προφήτου βαθύτατα (sic) ού παρρησιάζεται δέ τήν 
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προσηγορίαν ή τοΰτό τε καιροϋ τοΰτο μή σνγχωροϋντος ή φειδόμενος τής τών 

πολλών ακοής ή καθ' έτερον τίνα τρόπον οικονόμων τους λόγους αύτοΰ έν κρίσει. 

Γ" (φφ. 168 - 190) Συναγωγή κειμένων σχετικών προς τόν βίον καί τό 

έργον Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου. 

1 (φφ. 168 -175 ν) Βίος τοϋ άγιου πατρός ημών Γρηγορίου τοΰ Θεολό
γου συγγραφείς υπό Γρηγορίου πρεσβντέρον (PG 35, 244 - 304.— BHG3 723). 

Μεταξύ τών φφ. 174 - 175 εξέπεσε φύλλον εν περιέχον το τμήμα τοϋ βίου : τής 
μετριότητος τοΰ άνδρας [κατεπλήττετο. Kai οΰτως μεν ή πανήγυρις διελύθη... έτι τής 
είρημένης ενδημούσης συνόδου] καί δή ούτοι ώς χωρίς... (PG 35, 293Α-300Α). 

2 (φφ. 175 ν -178) (Ψενδο-Νόννον) Συναγωγή καί έξήγησις ων έμνήσθη 
ιστοριών ο έν άγίοις Γρηγόριος έν τώ είς τά Φώτα λόγω, ού ή αρχή : Πάλιν 
Ίησοΰς ό έμός και πάλιν μνστήριον. (ΑΙ ίστορίαι είναι 24). 

(φ. 175ν) Α' Ού Διός ταϋτα γοναί καί κλοπαί τών κριτών τυράννου καν 
έλληνες απαρέσκονται (sic). 

(φ. 178) ΚΔ' Εικοστή τετάρτη εστίν ιστορία δτι κνώδαλα και ερπετά 
εαεβον οι Αιγύπτιοι (παρά M i g n e , PG 36, 1065-1072 μόνον δέκα τρεις 
ίστορίαι). Κεφάλαια ΚΑ', στίχοι C. 

3 (178 - 180) (Ψευδο-Νόννου) Συναγωγή και έξήγησις ών έμνήσθη 
Ιστοριών δ έν άγίοις Γρηγόριος έν τώ είς Βασίλειον τόν Μέγαν Έπιταφίω, ού 
ή αρχή : "Εμελλεν άρα πολλάς ήμϊν υποθέσεις (αριστερά δέ τοΰ τίτλου : Βι-
βλίον Β') (Σύνολον ιστοριών 20). 

(φ. 178) Α' Πρώτη εστίν ιστορία ή περί τών Πελοπίδων καί Κεκρο-
πίδων (sic) καί τών σύν αύτοϊς ονομάτων. 

(φ. 180) Κ' Εικοστή έστιν 'ιστορία ή περί τον Μαυσώλου Καρός τάφου 
(PG 36, 1057 - 1065). Κεφάλαια Κ, στίχοι ΡΟΓ. 

4 (φφ. 180 -182, 189, 183, 185 - 188ν) (Ψευδο-Νόννου) Συναγωγή καί 
έξήγησις ών έμνήσθη ιστοριών ό έν άγίοις Γρηγόριος έν τφ κατά Ίουλιανοΰ 
ατηλιτευτικώ λόγω Α', ού ή αρχή : 'Ακούσατε ταϋτα πάντα... ('Αρχικώς αϊ 
ίστορίαι ήσαν 98, έξέπεσεν ή τελευταία). 

(φ. 180) Α' Πρώτη εστίν Ιστορία τό ταϋτα μή παιζέτωσαν παρ' έκεί-
νοις Έμπεδοκλεϊς καί Άρισταΐοι και Έμπεδότιμοι καί Τροφώνιοι. 

(φ. 188 ν ) \7J | Τελ. κολοβ. (άποσπασθέντος ενός φύλλου ώς φαίνεται) 
(Περί της τοϋ γέλωτος άμετρίας) ..."Ηφαιστος ... κνήμας ...στασ.,.σ | (PG 36, 
985 -1036). 

Μετά το φ. 188 έξέπεσεν Ιν φύλλον, έν ώ περιείχετο : 
α) το τέλος της \7ί καί ολόκληρος ή IjH' Ιστορία, τελευταία τοϋ παρόντος κεφα

λαίου, μετά της στιχομετρίας. 
β ) Αί πρώται τέσσαρες (Α' - Δ' ) καί ή αρχή της Ε' ιστορίας έκ τοϋ Β' κατά 

'Ιουλιανού στηλιτευτικοϋ λόγου. 
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5 (φφ. 184, 190 Γ " ν ) (Ψευδο-Νόννου : Συναγωγή και έξήγησις ών έμνή
σθη ιστοριών ό έν άγίοις Γρηγόριος έν τώ κατά Ίονλιανοϋ στηλιτευτικώ 
λόγω Β', ού ή αρχή : Ούτος μεν δη τών έμών λόγων...). 

Ε' "Αρχ. άκέφ. (άπό τοΰ Ε' κεφαλαίου, ενός φύλλου έκπεσόντος) | πάλιν 
έκεΐσε άποξνρηθήναι ίνα γνώ Άρισταγόρας τά γράμματα... 

ΑΖ' Τριακοστή εβδόμη εστίν Ιστορία περί τοϋ Ώρίωνος (PG 36, 1036-
1058). Κεφάλαια ΑΖ' στίχοι ΦΚ 

Μετά το φύλλον 184 εξέπεσε φύλλον εν περιέχον τάς έξης ιστορίας : 

α) Το τέλος της Ιθ' Περί Διονύσου (ΚΔ' παρά Migne PG 36, 1045D) Ιστορίας. 
β) Τάς Κ ' - Κ Η ' ιστορίας ολόκληρους. 

γ) Μέρος της ΚΘ', ής αί τελευταϊαι σωζόμεναι λέξεις έχουν ώς ακολούθως: 
...λέγονσι δέ Αιγύπτιοι αυτής τής μίξεως είναι εφορον Σημειωτέον δτι ή σειρά, ή εκτασις, 
το περιεχόμενον καί ό αριθμός τών ανωτέρω ιστοριών παραλλάσσουν πολύ άπο της παρά 
Migne εκδόσεως. Διαφοράς επίσης διεπιστώσαμεν καί προς τάς ψευδονοννείους Ιστορίας 
τάς περιεχομένας είς τους κώδικας Vat. Gr. 437 καί 1663. 

6 (φ. 190ν) Είς τό κάτω μέρος τής γ' στήλης μετά τήν στιχομετρίαν 
σώζονται 'ίχνη βραχέος κειμένου διά κεφαλαίων γραμμάτων μάλλον πρόκει
ται περί δύο διστίχων ιαμβικών επιγραμμάτων. 

α' "Αρχ. Λογ... τελ. μόνων 
β' "Αρχ. Προσφν... τελ. γορησαα... 

Δ' 'Αποσπάσματα κειμένων άσχετων προς τό περιεχόμενον τοΰ κωδικός. 
Κατά τήν στάχωσιν τοΰ κωδικός και προς στήριξιν έφθαρμένων τινών φύλ
λων έπεκολλήθησαν εις τά σημεία συμβολής ώρισμένων τετραδίων λωρίδες 
έκ περγαμηνών φύλλων δύο άλλων κωδίκων τοΰ ι' - ια' καί ιβ' αί. αντιστοί
χως περιεχόντων λόγους πατέρων ή σχόλια εις τήν Γραφήν. Παρατιθέμεθα 
κατωτέρω αποσπάσματα τίνα εξ αυτών 'ίνα καταστή ευχερής ή ταύτισις : 

Έ κ τ ο ΰ Α' κ ω δ ι κ ό ς : 1 (φφ. 1 - 4 α) ...τής ημετέρας τις οϋν ημάς 
ελεήσει λοιπόν έπιβονλενοντας έαυτοΐς καί είς τοσαύτην εμβάλλοντας πενίαν ; 
ϊν' ούν μή τοΰτο γένηται ...νόμω ...κίνητον καί ταϊς γυναιξί καί τοις... 

β) ...μεταχειρίζεσθαι και τήν γυναίκα και τα παιδία προήκα (;) τήν κοι
νών ίαν τής τών είρημένων καλείν συλλογής καί τότε τών βιωτικών απτεσθαι 
πραγμάτων ει γαρ ό έπί τοϋ βαλανείου ούκ αν ελοιο (;) είς άγοράν έμβαλειν 
ώστε μή τήν εκείθεν άνεσιν λυμήνασθαι τοις έν άγορδ. πράγμασι πολλώ μάλ
λον ...εξεως τοΰτο ποιεϊν ήχθην (;) νϋν δέ τουναντίον ποιοϋμεν... 

2 (φφ. 5-11 α) ...άρπάσει σε μή τοίνυν αυτών άποστής... ό διάβολος... 
β) γινόμεθα τό πΰρ τής προθυμίας σβενννντες τι οϋν αν γένοιτο... 

γ) ...σωζόμενων καί μή τών ...ομένων καί γαρ μεγίστη δρόσος τό μη... 
δ) ...δεσπότης π... τής μή προσηκούσης καί τής τών πονηρών ανθρώ

πων συνουσίας· ού γαρ έχρήν... 

3 (φφ. 12 -19 α) ...δέξατο τό λεχθέν... τό ποταπός εϊη δ ασπασμός' ή 
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δέ ού... έξέστη... ('Εκ λόγου είς τόν Εύαγγελισμόν της Θεοτόκου ή είς τήν 
Χρίστου Γέννησιν (;)). 

β) ...τή άθυμία τήν αίσχύνην λογιζόμενη και ού προσδοκώσα δσα αν 
λέγη πείσειν τινά τών άκουόντων δτι ού μοιχεία, τό γεγε... οϋν ταϋτα μή 
γένωνται... (Έκ τοΰ αύτοΰ λόγου). 

4 (φφ. 20 -27 α) ...θής λαβείν Μαριάμ τήν γυναίκα σου ... ευθέως αυ
τόν. (Όμοίως έκ τοΰ αύτοΰ λόγου). 

β) ... δθεν ό Χριστός έμελλεν εσεσθαι και ούκ ...ησιν αυτόν ...ήναι ...δια 
τών προγόνων προσηγορίας τής ...λίας τής ... (Όμοίως). 

5 (φφ. 190 - 191 α) ... ήλθε προ τής συλλήψεως ό άγγελος καί γαρ 
έδει ταραχής εκτός είναι τήν νηδνν έκείνην η ό ποιητής δημιουργός έπέβη 
καί παντός απηλλάχθαι θορύβου τήν ψυχήν τήν καταξιωθεισαν τοιούτου γενέ
σθαι διάκονον μυστηρίου· δια ταϋτα τή μεν παρθένω προ τής κυήσεως τω δέ 
Ιωσήφ έν τώ καιρώ ... λέγεται... (Έκ τοΰ αύτοΰ λόγου όμοίως). 

β) τοϋ Ήρώδου εί ...γέντα είδεν η.,.είσας εΐχεν ϊσως δαθυμίαν έγκαλέ-
σαι τοις φυλάττουσι τόν άπόστολον στρατιώταις· νννί δέ πάντων ... μενόντων 
και τών θυρών άποκεκλει α μένων καί τών άλνσσεων ταΐς χερσι τών φυλασ-
σόντων συμβεβλημένων καί γαρ ήσαν αύτώ συνδεδεμένοι... 

Έ κ τ ο ΰ Β' κ ω δ ι κ ό ς τά αποσπάσματα είναι καί όλιγώτερα καί 
βραχύτερα : 

6 (φφ. 2 - 3 α) (άνω φα : ΛΔ') ...θέωνται και μεταβό... πέπονθε φύ... 
τρόπον καί τό ...εια και τιθέων... ουκ εξανίστανται ... ό τοΰτο κάκεϊ ...κεί-
νως ήτοι ...πίνως θε.,.ο τοίνυν έπι... δια τό δι... γαρ η φύ... των διάφο... 
ενέργεια ... κλπ. 

7 (φφ. 184 -191 α) γαρ ή ...λήν τη.,.σεως... θέλημα ... ται... όρω.,.νο ώ... 

β) γ... γρηγ.,.αντω... κτιστ.,.ν φύσιν ... εϊποιμ... τι πρ... λύπ... ώσπερ 
...λεγόμ... ενέργεια ... 

8. Τέλος έπί τοϋ φ. 191 ν λευκοΰ αρχικώς άφεθέντος χεΙρ τοΰ ιγ' αί. 

έγραψεν απόσπασμα (;) πραγματείας έν 24 στίχοις, Ινθα γίνεται λόγος περί 

τών υποστάσεων, περί τοΰ χωρισμού σώματος καί ψυχής κτό. 

inc. άκέφ. (έξίτηλα τά λοιπά) 

des. ... ένονμένη δέ πάλιν (;) αδιαιρέτως συνάπτεται ... μόνη χωριζό

μενη καί ουχί ... 

Ό περίλαμπρος οδτος κώδιξ άπετελεϊτο άρχήθεν έκ λ' τετραδίων, ώς φαίνεται 
έκ τοϋ έν τέλει σημειώματος (πρβλ. κατωτέρω), ήτοι έκ φύλλων 240. Τά έν άρχη τοΰ 
κωδικός 4 φύλλα είναι έκτος της κατά τετράδια αριθμήσεως. Τό τετράδιον α' αποτε
λείται έξ επτά φύλλων τοϋ α' κατά σειράν (ϊσως άγραφου) εκπεσόντος παλαιότερον. 
Σήμερον έναπέμειναν μόνον 191 φύλλα τών λοιπών κατά καιρούς άποσπασθέντων. Ή 
άρίθμησις τών τετραδίων έδηλοΰτο δι' Ελληνικών αριθμών είς τήν κάτω δεξιάν όύαν τοϋ 
τελευταίου φύλλου έκαστου τετραδίου· οίον αον, ( = φ. n v ^ βον ( = φ , ΐ 9 ν ) κ.ο.κ. 
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Ή σειρά τών φύλλων καί τών τετραδίων, ώς έχει σήμερον ô κώδιξ, είναι λίαν τετα-
ραγμένη. Αΰτη άποκατεστάθη έμπροσθεν ύφ' ημών κατά τήν άναγραφήν καί περιγραφήν 
τών περιεχομένων κειμένων. Τά άποσπασθέντα τετράδια είναι τά υπ' αριθ. ι', ια', κ', 
κα' καί κβ'. Πλην όμως τών τετραδίων αυτών ελλείπουν καί φύλλα τινά σημειούμενα εις 
τους οικείους τόπους (π.χ. μεταξύ τών φφ. 5 - 6 , 43-44, 140-141, 174-175, 188-
189 κ.ά\). 

Ή αρχική σειρά τών τεσσάρων πρώτων φύλλων έχει ταραχθή κατά τήν τελευταίαν 
στάχωσιν. Αΰτη αποκαθίσταται διά τής αμοιβαίας αλλαγής της θέσεως τοϋ νϋν πρώτου 
καί τοϋ νϋν τελευταίου φύλλου. Ή προσπάθεια αποκαταστάσεως τής σειράς τών φφ. ή 
γενομένη υπό τε τοΰ Σακκελίωνος καί άλλων προ αύτοϋ δέν ύπήρξεν επιτυχής. 

Ό κώδιξ είναι καλλιτεχνικον έργον πλήρες έπιτίτλων, δλοσελίδων σχημάτων, πρωτο
γραμμάτων καί λοιπών σημείων. Χρησιμοποιηθέντα χρώματα : Τά περιγράμματα ύπο-
κίτρινα - χρυσίζοντα, το γέμισμα δέ έρυθρόν, βυσσινί, χρυσοΰν, κυανοϋν, κίτρινον, πρά-
σινον, καφέ βαθύ καί συνδυασμοί τών ανωτέρω χρωμάτων ποικίλοι. (Περί της καλλιτε
χνικής αξίας τοϋ κωδικός τούτου πρβλ. δσα εγραψεν ό Σ α κ κ ε λ ί ω ν , Πατμ. Βιβλ., 
σελ. 17 - 20 καί τήν έν τέλει βιβλιογραφίαν). 

Ή γραφή είναι λίαν έπιμεμελημένη. Γράμματα στρογγυλά μέ τάσιν προς το τε-
τραγωνόσχημον. Τά σχόλια εγράφησαν διά μεγαλογραμμάτου γραφής. Χρώμα μελάνης : 
Ό Α' λόγος (φφ. 1-17) έγράφη διά κινναβάρεως (πλην τών αντιστοίχων σχολίων). 
Τών λοιπών φύλλων το χρώμα μελάνης εϊναι μαϋρον, έξίτηλον έκ τοϋ χρόνου, λαμβάνει 
δέ που καί ίίλλας αποχρώσεις. Οι τίτλοι, αί σημειώσεις, τά παραπεμπτικά σημεία, ή στι-
χομετρία, κ.τ.δ. δια κινναβάρεως. 

Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς : φ. Α' νεωτέρα χειρί : Πίναξ τών περιεχομένων λόγων εν τήδε 

τή βίβλω. 

φ. Α ν Τή αύτη χειρί : Περιέχει φφ. 201. "Αριθ. 33 \ Έγράφη ή βίβλος αΰτη ίτει 
άπα κοσμογονίας 6450, δπερ \ αντιστοιχεί τω 942 σωτηρίφ. 

φ. 1. "Ανω ώ α : 'Αριθ. 33. 
φ. 4. "Ανω ώα : Τοϋτό έστι το πρώτον τής δε τής βίβλου φύλλον. 
φ. 5. "Ανωθεν τοΰ έπιτίτλου έπανάληψις τοΰ τίτλου τοΰ Α' λόγου γράμμασι σμι-

κροϊς τοϋ ιγ' αί. Όμοίως έν τή δεξιγ φα. 
φ. 85 ν . 'Αρχικώς άγραφον, συνεπληρώθη μεταγενεστέρως ύπο διαφόρων δοκιμίων 

κονδυλίου, άρχων λόγων κλπ. 
Αυτόθι : " τ·"π Ιεροτάτ(ου) καί σεβασμιωτάτ(του) μ(ητ)ροπολίτ(ου). 
φ. 190. 'Ερυθροϊς άγκυλωτοΐς γράμμασι φέρονται καταλογάδην γεγραμμένοι στί

χοι είς τήν άγίαν Τριάδα ύπο τοΰ γραφέως τής βίβλου, λίαν έξίτηλοι : 
(άκουε ;) τρισάκτινε θεότης μία 
Π(άτ)ερ άναρχε Y(l)è καί θείον Πν(εϋμ)α 
(αιθ ; — προς) ευαγή τε καί θεια ; 
(δτι αίνος ;) δτι κράτος δε (δο — ;) 

5 (χυ; ος) 
προς έκπλήρωσιν μετά τήν δέλτον 
ταύτην με τήν χρυσολαμπή θεηλόγ(ον) 

κράτιστε Θεέ τών δλων 
δίδου πάσι τε τοις έκ πόθου καρ<5/ας 

10 προσερχομένοις εν (τή πυκτίδι ταύτη ;) 
( — τως ; εύ)ρεΐν τήν γνώσιν τών λεγομένων 
καί προσφόρως κατέχ(ειν) λύσιν έπταισμένων 
καί βοήθ(ησον σε 
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15 θαυ)μάτων 
ψύλαττε πάσης προσβολής εναντίων 
τήρησον των 
το ·&ής ψυχής μου τριμερή τών έν κόσμω 
xal τών εντεύθεν δταν αρης θορύβων 

20 ϊθυνον κατώκησον προς θείαν παΰλαν. 
Συνέχεια δέ τών στίχων ή έξης σημείωσις τοΰ γραφέως, δι' ομοίων ωσαύτως γραμ

μάτων *. 
Έγράφη χ(αί) πέρας ειλη\φεν αϋτη ή θεολογική ή πρώτη κ(αϊ) δευτέρα ßlßfac 

τοΰ άγιου Γρηγορίου τον Θεολόγου διά χειρός \ Νικολάου μο(να)χ(οΰ) κ(αί) Λανιήλ 
ν(Ιο)ν αύτοΰ δρθοδόξ[ων χριστιανών πιστευόντων είς ... ;]** π(ατέ)ρα κ(αί) Υ(ίο)ν \ 
κ(αί) αγιον Πν(εΰμ)α τήν μίαν Θεότητα τε κ(αί) δύναμιν καθώς έδιδάχθημεν ύπο τού
τον τον τρισμά\καρος κ(αί) άοιδίμου Πατρός έν τόπω 'Ρηγίφ τ(ής) Καλαβρίας έν τφ 
'Οκτωβρίω μηνΐ τή εΐκά\δι δ', ίνδ(ικτιώνος) ιε', έν ίτει άπο κτίσεως κόσμου ,ςυν'. Δώ 
δέομαι τής εύσπλαγχνίας \ σου Κ(ύρι)ε Κ(ύρι)ε τοΰ ελέους κ(αΐ) Θεέ πάσης παρακλή-
αε(ως), δδς ήμίν μέρος κ(αϊ) κλήρον μετά | (τών εύαρ)εατησάντ(ων) σοι αγίων έν τή 
άφθάρτω κ(αί) άδιαδόχψ σου βασιλεία. 'Αμήν \ [Έχει ή παροϋ]σα βίβλος ή θεολογική 
αϋτη τετράδας λ'. Έατιν δέ δ αριθμός τ(ών) γεγραμμέν(ων) κ(αΐ) ά\[γράφω;]ν φύλ)λων 

οι 

διακόσια (sic) (τεσ)σαράκοντα. δ τά πάντα πληρ(ών) Θ(εό)ς δόξα σοι. 
Κατά ταϋτα ό κώδιξ έγράφη ύπο δύο γραφέων τοϋ Νικολάου καί τον υίοϋ αύτοϋ 

Δανιήλ. Ή δηλούμενη ένταϋθα συγγένεια δέν είναι απαραιτήτως συγγένεια έξ αϊματος· 
εϊναι πιθανόν δηλαδή δ Δανιήλ νά εϊναι πνευματικόν τέκνον τοΰ Νικολάου. Τί Ιγραφεν ό 
εϊς καί τί ό έτερος δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν μετ' ασφαλείας. Παρατηροϋμεν βμως δτι ή 
γραφή τών φύλλων 168 κέ. διαφέρει ελαφρώς τής τών προηγουμένων φύλλων καί γέμει 
μικρογραφιών καί καλλιτεχνικών πρωτογραμμάτων. Ή διαφορά αϋτη μας άγει είς τήν 
υπόθεσιν δτι τό πρώτον μέρος ήτοι τά φύλλα 1 - 167 πιθανόν νά δφείλωνται είς τήν μίαν 
χείρα, τών δέ υπολοίπων φύλλων ή γραφή καί πασαι αί μικρογραφία! είς τήν τοϋ έτερου 
γραφέως. 

φ. 191 ν 'Αρχικώς λευκόν συνεπληρώθη μεταγενεστέρως διά διαφόρων αποσπα
σμάτων κειμένων (βλ. ανωτέρω Δ', 8) καί άλλων δοκιμίων κονδυλίων. 

Έ π ί πλέον : α) "Ιχνη βραχυγραφημένων ημερομηνιών (ΐσως Εατροσόφιον) : καί ια' 
δεκ. καί ι?' ... ούτω καί ...etat ... θ(εον) ... ταις ήμέραις δ ασθενών ούκ Ισταται ...ατή-
σε(ται) .../tara ... εϊτε δοϋλ(ον) αταθήσεται δ είς πόλεμον απερχόμενος... 

β) f eve φεί^α διακόσια-σαράντα δύο xal να έχι τ(άς) άρ(άς) τ(ών) τριακοαίον 
ôéxa x(al) όχτο θεοφόρον π(α)τ(έ)ρω(ν). | όπον νά κοψϋ άπα τούτου τοϋ βειβλίον καί 
αινα φειλ(ον). 

γ) Δύο κύκλοι καί ίχνη τρίτου μέ πασχαλιά (;). 
δ) Κατωτέρω δύο ύπογραφαί : νιχιτ(ας), νιχόλα(ος). 

α.χ. 
φ. 192 χειρί νεωτάτη : ,çw'z=(942). 
Λευκά φύλλα : 'Αρχικώς αφέθησαν λευκά τά φ. 83 ν καί 191 ν . Επίσης άγραφα ϊμει-

* Ai εντός αγκυλών συμπληρώσεις οφείλονται είς τον Σακκελίωνα. Σήμερον άνα-
γινώσκονται έτι δλιγώτερα. 

** "Ισως πρέπει νά άναγνωσθη : όρθοδόξ[ων rfj πίστει δντων xfj είς/. 
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ναν μικρά τμήματα στηλών, ένθα έπερατοΰτο εϊς λόγος (πρβλ. φφ. 40ν, 48, 50, 62ν, 67, 
70ν, 118ν, 121, 125, 178). Ή χαράκωσις είναι τοΰ τύπου Lake, III, Ια. 

Ή θέσις τών γραμμάτων άνωθεν τών γραμμών χαρακώσεως, ελαφρώς άπτόμενα 
αυτών. 

Κομμένα φύλλα : Δεξιαί φαι τών φφ. 53, 60, 93, 150, 163, 182. 
Περγαμηνή ουχί αρίστης ποιότητος ουδέ ίσου πάχους. 
Κατάστασις κωδικός κακή· πλείστα τών γεγραμμένων έξίτηλα. 
Κακή προσπάθεια μεταγενεστέρων δπως συμπληρώσουν τά μή άναγινωσκόμενα. 
Ή είς τετράδια άρίθμησις εϊναι μέν παλαιοτέρα τής σταχώσεως τοΰ κωδικός δέν 

φαίνεται δμως νά είναι σύγχρονος τής γραφής. Αί κατά φύλλα καί σελίδας αριθμήσεις είναι 
άμφότεραι μεταγενέστεραι τής τελευταίας σταχώσεως τοΰ κωδικός. Ή μέν κατά σελίδας 
έγένετο διά μελάνης είς τδ μέσον τής άνω φας, ή δέ κατά φύλλα είναι σύγχρονος διά ερυ
θράς μολυβδίδος είς τήν άνω δεξιάν φαν έκαστου φύλλου. 

Στάχωσις διά βύρσης μαύρου χρώματος έπικεκολλημένης έπί ξυλίνων πινακίδων 
άνευ έντυπων διακοσμήσεων. ΕΕς τδ έσωτερικδν τών πινακίδων χάρτης έπικεκολλημένος 
λευκός. 
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