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ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΤΟΥ ΠΑΤΜΙΑΚΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΥ 

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΠΗΓΑ 
Ό Πατμιακος κώδιξ 396 καΐ ό Θεόφιλος Λιβύης 

Ή έξέτασις της χειρογράφου παραδόσεως των επιστολών του Μελετίου 

Πήγα και κατ' άκολουθίαν ή έντυπος αυτών Ικδοσις προσέκρουσεν εις προ

βλήματα γραφέως και χρόνου γραφής κωδικός φυλασσομένου εν τη Βιβλιο

θήκη της Ί . Μ. "Ιωάννου τοϋ Θεολόγου έν Πάτμω. Ό κώδιξ οδτος φέρει τον 

αριθμόν 396. Έ κ της επιλύσεως των προβλημάτων τούτων εξαρτάται 8χι 

μόνον ή χρονική τοποθέτησις τοΰ κωδικός, άλλα και ή σημασία αύτοΰ δια 

την έν γένει παράδοσιν των επιστολών. 

Έ ν τω μετά χείρας άρθρω, μετά σύντομον Ικθεσιν των μέχρι τούδε 

γραφέντ&>ν σχετικώς προς τον Πατμιακον κώδικα 396, εκτίθενται απόψεις 

καί συμπεράσματα αναφερόμενα εις το περιεχόμενον τοΰ κωδικός, τους γρα

φείς καί τον χρόνον συγγραφής ώς και τα επί μέρους και έν συνόλω πρό

τυπα τούτου. Κατά ταΰτα ό κώδιξ θεωρείται ου μόνον καθ' εαυτόν, άλλα και 

εντάσσεται έν τη καθόλου χειρογράφω παραδόσει των επιστολών τοϋ Μελε

τίου Πήγα. 

Τω 1863 ό Γ. Σ(οφοκλής) έδημοσίευσε τεσσάρας έπιστολάς τοϋ Μελε

τίου Πήγα έκ κωδικός της έν Χάλκη Θεολογικής Σχολής. Προλογίζων την 

Ικδοσιν καί αναφερόμενος είς τον κώδικα, εξ οδ εξέδιδε, έσημείωσεν Οτι οδτος 

άντεγράφη τ φ 1840 έξ έτερου χειρογράφου γραφέντος «τω 1801 υπό Θεο

φίλου Λιβύης τοϋ Πατμίου, ώς γίνεται δήλον έκ της έν τέλει τοϋ Χαλκηνοΰ 

κωδικός άπαντωμένης σημειώσεως' γίνωσκε, άναγνώστα, δτι τον περί ''Εκκλη

σίας Στρωματέα λόγον, δν δ μακαρίτης καί αγιότατος Μελέτιος ανωθι λέγει, 

τον έδιάβασα καί εγώ ό ταπεινός Λιβύης Θεόφιλος, δν ενρον έρριμμένον εις 

iva τόπον. Θαυμάσιος τω δντι καί πάσης θείας σοφίας ανάπλεως· μωα' 

άπριλ. η', έν ΑΙγύπτω. Καί έξ εκείνου τοϋ βιβλίου αντέγραψα ένθάδε τάς δύο 

ταύτας έπιστολάς, ίνα μη ίωλοι γένοιντο κτλ. ό ταπεινός Λιβύης Θεόφιλος» *. 

1. Γ. Σ ( ο φ ο κ λ η ς ) , Βιβλιογραφία, 1ΦΣΚ 1 (1863), σελ. 47. 
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Το έπόμενον έ'τος ό 'Ιωάννης Σακκελίων επιλαμβάνεται τοΰ θέματος 

καί καθορίζει δτι ό έν λόγω Πατμιακος κώδιξ είναι ό υπ' αριθμόν 396. 

'Ακολούθως σημειοΐ δτι ό κώδιξ οδτος δεν εγράφη υπό τοΰ Θεοφίλου Λιβύης 

έξ ολοκλήρου, άλλ' δτι είναι όμόχρονος τω σοφωτάτω Πηγοί. Τον γραφέα 

τοϋ κωδικός άνεύρισκεν είς τον γράψαντα Ιγγραφον τοΰ Μελετίου Πήγα, 

τοΰ έτους 1597, το όποιον έσώζετο έν τη Ί . Μ. 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου έν 

Πάτμω. Προσέτι άνέφερεν ό αυτός Σακκελίων δτι ό Πατμιακος κώδιξ παρα

δίδει 316 έπιστολάς τοΰ Πήγα, αϊ όποΐαι απαρτίζουν τόν α' τόμον τών επι

στολών αύτοΰ, είναι δέ άγνωστον εάν σώζηται καί Ιτερος τόμος επιστολών 

τοΰ Πήγα. Είς τήν χείρα τοΰ Θεοφίλου Λιβύης οφείλονται μόνον α'ι δύο τελευ-

ταϊαι έπιστολαί τοΰ κωδικός, επίσης τοΰ Πήγα. Προσέθετεν δτι το άπόγρα-

φον της Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης εγράφη υπό τοΰ ιερομόναχου 'Ιερο

θέου Φλωρίδου κατ' αϊτησιν τοΰ ίεροκήρυκος Σμύρνης Βενεδίκτου'. 

'Ενώ κατ' αυτόν τον τρόπον τα περί τον Πατμιακον κώδικα έτίθεντο 

ελλιπώς μέν, άλλα σαφώς, παρήλθεν εκατονταετία δλη κατά τήν οποίαν πολλή 

έγένετο συζήτησις καί πολλά ελέχθησαν περί τον γραφέα τοΰ κωδικός καί 

τήν έποχήν, κατά τήν οποίαν ό κώδιξ εγράφη. Παραλλήλως άνεζητεΐτο εις 

τον Πατμιακον κώδικα 396 ή κατά καιρούς είς διάφορα απόγραφα τούτου, 

ό αυτόγραφος κώδιξ τοΰ Θεοφίλου Λιβύης τοΰ Πατμίου. 

"Ο 'Ιωάννης Σακκελίων επανήλθε δις επί τοΰ θέματος καί έτόνισεν δτι 

ό Πατμιακος κώδιξ 396 εγράφη υπό τοΰ πατριαρχικοΰ ύπογραφέως τοΰ 

Πήγα, ό όποιος έγραψε καί το έν Πάτμω σωζόμενον Ιγγραφον τοΰ έτους 

1597 3 . Τής χειρός τοΰ γραφέως τούτου έξήρει τάς δύο τελευταίας έν τω 

κώδικι έπιστολάς, τάς οποίας άπέδιδεν εις τον Θεόφιλον Λιβύης. Ό Ά θ . 

Παπαδόπουλος - Κεραμεύς ύπεστήριξεν οτι ό Πατμιακός 396 άπέρρευσεν έκ 

τοΰ Ίεροσολυμιτικοΰ (Παναγίου Τάφου) κωδικός ύπ' αριθ. 524. Ό κώδιξ 

οδτος εγράφη υπό Μαξίμου άρχιδιακόνου τοϋ Μελετίου Π η γ ά 3 . Ό W. 

Regel έπαναλαμβάνων τα τοΰ Σακκελίωνος καί τοΰ Ά θ . Παπαδοπούλου -

Κεραμέως υπεστήριξε προσέτι δτι ό Πατμιακος κώδιξ εγράφη ύπο γραφέως 

τοΰ Πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας, προσδιορίζων κατ' αυτόν τον τρόπον καί 

τόν τόπον συγγραφής τοΰ κωδικός 4. Ό Χρυσόστομος Παπαδόπουλος Ιγρα-

1. "Ι ω. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Περί τών χειρογράφων επιστολών τον αοιδίμου Με-
λετίου Πηγά πατριάρχου 'Αλεξανδρείας, Πανδώρα 14 (1864), σελ. 609-610. 

2. Ί ω. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Μελετίοι< πατριάρχου 'Αλεξανδρείας τοΰ Πηγά έπι
στολαί προς τον Οίκουμενικον Πατριάρχψ Ίερεμίαν τον Β', ΔΙΕΕ 1 (1883), σελ. 31 -
77. Επίσης "Ι ω. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς, Πατμιακή Βιβλιοθήκη, σελ. 178 - 179. 

3. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς , Ίεροσ. Βιβλ., τόμ. Α', 1891, σελ. 
466 - 468. 'Επίσης, τόμ. Ε', 1915, σελ. 500 - 518. 

4. W. R e g e l , Analecta Byzantino - Russica, Πετρούπολις 1891, σελ. CXV. 
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ψεν αορίστως δτι ό Θεόφιλος Λιβύης κατά τήν έν Πάτμω παραμονήν του 

ήσχολήθη περί τήν άντιγραφήν κωδίκων. Μεταξύ τών κωδίκων τούτων ανέ

φερε καί έπιστολάριον τοΰ Πήγα καί παρετήρει δτι δια τής αντιγραφής αυτής 

διέσωσε τάς έπιστολάς τοΰ ανδρός ί. Ή σημείωσις αυτή τοΰ Χρυστοστόμου 

Παπαδοπούλου επέτεινε κατά τά τελευταία ετη τήν σύγχυσιν περί τον γραφέα 

τοΰ Πατμιακοΰ κωδικός καί το αύτόγραφον τοΰ Θεοφίλου Λιβύης. Ό Ch. 

Astrae παρασκευάζων τήν περιγραφήν κωδίκων τοΰ Supplément Grec τής 

Bibliothèque Nationale τών Παρισίων ήσχολήθη με το θέμα. Μεταξύ τών 

κωδίκων τοΰ Supplément Grec περιλαμβάνεται καί ό 1040, ό όποιος παρα

δίδει έπιστολάς τοΰ Μελετίου Πήγα. Ό Ch. Astrae υπεστήριξε τάς απόψεις 

τοΰ Σακκελίωνος. Είς αύτάς προσέθεσεν δτι ό Πατμιακος κώδιξ έκομίσθη 

είς Πάτμον κατά το 1818, οτε καί ό Θεόφιλος (πατριάρχης 'Αλεξανδρείας 

πλέον) ήλθεν είς αυτήν. Τον γραφέα τοΰ κωδικός έταύτισε προς τόν γραφέα 

τοΰ έν Πάτμω σωζόμενου εγγράφου τοΰ Μελετίου Πηγά (τοΰ έτους 1597), 

άλλα έτοποθέτησε τήν γραφήν τοΰ κωδικός έν Άλεξανδρεία. Υπεστήριξε 

προσέτι δτι ό Ίεροσολυμιτικος 524 εγράφη συγχρόνως προς τον Πατμιακον, 

άλλ' ό πρώτος συνεπληρώθη μέχρι τών τελευταίων της ζωής τοΰ Πηγά επι

στολών, ένώ ό δεύτερος παρέμεινε ελλιπής. Έκκινών έκ τής έν τώ κώδικι 

Suppl. Gr. 1040 παραδόσεως ύπέθεσεν δτι καί έν τώ προτύπω τούτου Πα-

τμιακω 396 πρέπει νά παραδίδηται ή προς Εύδοξίαν τήν βασίλισσαν επιστολή 

τοΰ Χρυστοστόμου 2. Ό Νικόλαος Τωμαδάκης εκδίδων έπιστολάς τοΰ Πηγά 

ήσχολήθη εύρύτερον με το θέμα τής χειρογράφου παραδόσεως τών Ιργων 

τούτου. Είδικώτερον περί τοΰ Πατμιακοΰ κωδικός υπεστήριξε τάς απόψεις 

τοΰ Σακκελίωνος καί προσέθεσεν δτι το πολλάκις άναφερθέν Ιγγραφον τοΰ 

Μελετίου Πηγά τοΰ έ'τους 1597 φέρει ήμερομηνίαν 19 'Ιανουαρίου. Δια τάς 

σχέσεις τών κωδίκων Ίεροσολυμιτικοΰ καί Πατμιακοΰ υπέδειξε τήν άντι-

παραβολήν τούτων διά νά διαπιστωθαΰν αί προς αλλήλους τοιαΰται 3. Ό 

Gh. Astrae έπανήλθεν επί τοΰ θέματος, διότι ό Ν. Τωμαδάκης ήμφεσβήτησε 

τήν άποψίν του περί τοΰ κωδικός Suppl. Gr, 1040, καί αναφερόμενος είς τόν 

Πατμιακον κώδικα επανέλαβε τήν ύπόθεσιν δτι έν τώ κώδικι τούτω πρέπει 

νά ύπάρχη ή προς Εύδοξίαν επιστολή τοΰ Χρυσοστόμου* διότι έν τώ μεταξύ 

1. Χ ρ. Ά. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , 'Ιστορία τής 'Εκκλησίας 'Αλεξανδρείας, 'Αλε
ξάνδρεια 1935, σελ. 802. 

2. Ch. A s t r u c , Théophile d'Alexandrie et les manuscrits de la correspon
dance de Mélélius Pigas, Scriptorium 1 (1946-1947), σελ. 162-164. 

3. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η , 'Ανέκδοτοι έπιστολαί Μελετίου τοϋ Πηγά ηρος τήν 
Ίεράν Μονήν τοϋ Γδερνέττον, Κρητικά Χρονικά 5 (1951), σελ. 263-274, 327-330 
(βλ. επίσης Τοϋ α ύ τ ο ϋ , Μεταβυζαντινά Φιλολογικά, Άθηναι 1965, σελ. 71-84). 
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είχε διαπιστωθή ή παράδοσις της επιστολής αυτής καί έν έτέρω απογράφω 

τοΰ Πατμιακοΰ κωδικός, τ ώ Άλεξανδρηνώ 296 ' . 

Οδτως έχουν έν συντόμω τ ά κατά τον Πατμιακον κώδικα 396. 'Αλλά 

κατά τήν διαδρομήν τής εκατονταετίας ήλθον είς φως καί άλλοι κώδικες, τοϋ 

Ι Θ ' αιώνος, οί όποιοι έ*φερον τήν προαναφερθεισαν σημείωσιν γίνωσκε, âva-

γνώστα.,., έν τέλει δε τήν δήλωσιν Kai ταύτην τήν έπιστολήν εύρων εν τινι 

χάρτη παλαίω άντέγραψον ενταύθα οΰσαν ώραίαν. ό Λιβύης Θεόφιλος. Οί 

κώδικες οί όποιοι ενεφανίσθησαν έν συνεχεία, παραδίδοντες έπιστολάς Μελε

τίου Π ή γ α καί φέροντες τήν σημείωσιν έκείνην, τήν οποίαν καί ό Π α τ μ ι α -

κος φέρει, είναι ό S u p p l é m e n t Gr. 1040 2 , ό Θεολογικής Σχολής τής Χάλ

κης 120 3 καί ο 'Αλεξανδρείας 296 *. 

Ούτως έγεννατο πρόβλημα διά τον πράγματι ύπο τοΰ Θεοφίλου Λιβύης 

γραφέντα κώδικα 5 . Έ ν δλη δε αύτη τη συζητήσει το πρόβλημα προσέ-

κρουεν επί τοΰ Πατμιακοΰ κωδικός 396. Τον κώδικα τοΰτον είχον ϊδει ό 

1. C h . A s t r u c , À propos d'un manuscrit contenant un choix de lettres de 
Mélétius Pigas, Tome commémoratif du millénaire de la bibliothèque patriarcale 
d'Alexandrie, 'Αλεξάνδρεια 1953, σελ. 156 - 165. 

2. Περί τοϋ κωδικός βλ. C h. A s t r u e - M a r i e-L o u i s e G o n c a s t y , 
Catalogue des manuscrits grecs. Troisième partie. Le Supplément Grec, τόμ. Γ', Πα-
ρίσιοι 1960, σελ. 143 - 146, δπου αναγράφονται περιληπτικώς τά κατά τήν ίστορίαν τοϋ 
κωδικός καί παρατίθεται βιβλιογραφία. 

3. Τον κώδικα τοϋτον έχρησιμοποίησαν διάφοροι κατά καιρούς έκδόται επιστολών 
τοΰ Μελετίου Πήγα, άλλ' ουδείς περιέγραψεν αυτόν λεπτομερώς. Τάς πληροφορίας περί 
αύτοΰ άρυόμεθα έκ τών δύο προμνησθέντων άρθρων (πρβλ. σελ. 163, σημ. 1 καί σελ. 
164, σημ. 1). "Ο Ά γ α θ ά γ γ ε λ ο ς Ν ι ν ο λ ά κ η ς , Μελέτιος ό Πηγάς δ Κρής, 
Πατριάρχης :ΆL·ξavδρείaς και επιτηρητής τον Οικουμενικού Θρόνου 1545 - 1602, Χανιά 
1903, σελ. 11, ίσχυρίσθη Οτι είναι άντίγραφον τοϋ Supplément Grec 1040. Προς τον 
ίσχυρισμον αυτόν άντετάχθη ό Ch. Astiuc (ένθ' άνωτ., σελ. 160) παρατηρήσας δτι ό 
κώδιξ Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης 120 παραδίδει 319 έπιστολάς, ένω ό κώδιξ 
Supplément Gr. 1040 μόνον 211. 

4. Θ. Μ ο σ χ ο ν α, Πατριαρχεΐον 'Αλεξανδρείας, Κατάλογοι τής πατριαρχι
κής Βιβλιοθήκης. Τόμος Α', Χειρόγραφα, "Αλεξάνδρεια 1945, σελ. 265 - 268. Τον κώ
δικα τοΰτον θεωρεί ό Ch. Astruc ώς πρότυπον τοΰ Supplément Gr. 1040 δμεσον, καί 
δχι τον Πατμιακον 396 (ένθ' άνωτ., σελ. 163). Έταυτίσθη υπό Ν. Β. Τωμαδάκη (èW 
άνωτ., σελ. 328) προς το ύπο τοΰ Ί ω . Σακκελίωνος άναφερόμενον άπόγραφον τοΰ 
Πατμιακοΰ 396 γενόμενον τώ 1834 ύπο Μιχαήλ Φαρμακάκη. (Πρβλ. σελ. 164, σημ. 2, 
μνημονευόμενον Αρθρον έν ΔΙΒΕ, σελ. 31). 

5. Πίνακα απογράφων τοΰ Πατμιακοΰ 396 συνέταξεν ό Ά θ. Π α π α δ ό π ο υ -
λ ο ς - Κ ε ρ α μ ε υ ς , Ίεροσ. Βιβλ., τόμ. Ε', 1915, σελ. 501-504. Ό Ch. Astruc 
[Théophile..., σελ. 163, σημ. 3) αναφέρει τον Άθωνιτικον κώδικα 6169 ώς άπόγραφον 
τοΰ Πατμιακοΰ. Πρόκειται περί τοΰ ύπ' αριθ. 662 κωδικός τής Ί . Μ. Παντελεήμονος, ό 
όποιος άντεγράφη έκ τοΰ Πατμιακοΰ ύπο τοΰ μητροπολίτου Πηλουσίου Άμφιλοχίου τώ 
1889 (βλ. Λ ά μ π ρ ο υ , Κατάλογος Άγ. "Ορους, τόμ. Β', σελ. 411). 
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Ί ω . Σακκελίων ό όποιος καί περιέγραψε τοΰτον ατελώς* ό W. Regel ό 

όποιος ήρκέσθη είς τήν περιγραφήν τοΰ Σακκελίωνος· καί ό Ν. Τωμαδάκης 

ό όποιος έξέδωκεν εξ αύτοΰ έπιστολάς. Κατά ταΰτα προ πάσης εκθέσεως 

απόψεων καί συμπερασμάτων επιβάλλεται μία λεπτομερής περιγραφή τών 

περιεχομένων τοΰ κωδικός. Ή περιγραφή αοτη παρέχεται έν συνεχεία. 

Πατμιακος κώδιξ 396. 

Χαρτώος, φύλ. α' - β' + Ι -250. "Τδατογράφημα: Τετραγωνίδια *. 

φύλ. α' (Επιστολή Θεοφίλου Λιβύης, έν σχεδίω). 

Τω έν τω ιερφ μοναστήρια) τον θεοβαδίστον ορούς Σινά καθ' ύπερορίαν 

τάς διατριβάς ποιουμένφ πρώην Νικαίας κυρ Δανιήλ. 

Άρχ. Ό έν τω Ιερώ μοναστήρια) τον θεοβαδίστον δρονς... 

Τέλ. ...άκολονθήσης τοϊς δεδογμένοις, είτε και μή, υγίαινε και σώζον. 

φύλ. α ' ν (Σημείωμα δια χειρός παλαιάς, πιθανώς ΙΖ' αι.). 

/ άντόνιον μακαρήτην | Παισοίου π(ατ)ριάρχου. 

φύλ. β' (Επιστολή Θεοφίλου Λιβύης, έν σχεδίω). 

' Οσιότατε ημέτερε πρωτοσύγ(κελλε) και επίτροπε τοΰ 'Ραχητίον, τι-

μιώτατοι πραγματευται καί λοιποί πάντες ευλογημένοι Χριστιανοί, τέκνα έν 

Κ(υρί)ω και τα εξής. 

Άρχ. Ή συνέχεια τών δψων τάς ορέξεις άμβλάνει. . . 

Τέλ. . . . άλλα τον ζόφον τιθεις τής ασεβείας. 

Ε π ι σ τ ο λ ή ετέρα (Θεοφίλου 'Αλεξανδρείας Γρηγορίω Ε ' , έν σχεδίω). 

Άρχ. "Οντως ή ήδίστη φήμη τής σής παναγιότητος. . . 

Τέλ. . . . είς μακρόβιον και λιπαρον γήρας. 

φύλ. β ' ν (Επιστολή Θεοφίλου Αλεξανδρείας προς Γρηγόριον Ε', έν 

σχεδίω). 

άνευ τοϋ τίτλου 

Παναγιότατε και σεβασμιότατε αρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως 

Νέας 'Ρώμης και οικουμενικέ πατριάρχα έν Χ(ριστ)ώ τφ Θ(ε)ω λίαν αγαπητέ 

και συλ^τουργε περιπόθητε τής ημών μετριότητος κύριε κύριε Γρηγόριε. 

Άρχ. Τήν σεβασμών αυτής παναγιότητα αδελφικός . . . 

Τέλ. . . . δτι πλείστα σωτήρια τε καί πανενδαίμονα. 

1. C. M. B r i q u e t , Les filigranes, τόμ. Β'*, Λιψία 1923, σελ. 339 (αριθ. 
5805, 5806). Προσδιορίζεται ώς σπάνιον ύδατογράφημα, τά δέ προσφερόμενα παραδεί
γματα ανάγονται είς τά μέσα τοΰ TE' καί τά τέλη τοΰ I T ' αιώνος. Σημειοΰται δμως δτι 
αί χρονολογήσεις τών παραδειγμάτων δέν είναι ασφαλείς καί έτερα παραδείγματα μεταγε-
νεστέρας εποχής δύνανται νά προσενεχθώσι. 
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φύλ. 1 - 210 Τον σοφωτάτου πάπ(α) και πατριάρχου τής μεγάλης πόλεως 

'AL·ξavδρείaς, Λιβύης, Πενταπόλεως, Αιθιοπίας και πάσης γής Αιγύπτου. 

π(ατ)ρος πατέρων, ποιμένος ποιμένων, άρχιερέως αρχιερέων, τρίτου καί δε

κάτου τών αποστόλων καί κριτοϋ τής οικουμένης κυρίου κυρίου Μελετίου. 

Έπιστολαί. Τόμος αος. (Φωτ. 9). 

'Εν συνεχεία παραδίδονται γεγραμμέναι δια μιας χειρός καί άριθμού-

μεναι α' - τις-' έπιστολαί Μελετίου τοΰ Πηγά. 

Ακολούθως (φύλ. 2 0 8 ν - 210) δι' άλλης χειρός γεγραμμέναι δύο έπι

στολαί Μελετίου τοΰ Πηγά, άριθμούμεναι τιζ' καί τιη'. 

'Εν συνεχεία της τιη' επιστολής (φύλ. 210) σημείωσις δια τής αυτής 

χειρός τής γραψάσης τάς τιζ' και τιη' έπιστολάς (Φωτ. 10). 

Γίνωσκε άναγνώστα, δτι τον περί 'Εκκλησίας Στρωματέα λόγον, δν 

ô μακαρίτης καί άγιώτατος κϋρος Μελέτιος ανωθι λέγει, τον εδιάβασα και εγώ 

δ ταπεινός Λιβύης Θεόφιλος' δν ενρον έν τή Βιβλιοθήκη ερρημένον εις iva 

τόπον θαυμάσιος τω δντι καί πάσης θείας σοφίας ανάπλεως. 

μωα' άπριλΜου ηης έν Αίγύπτω 

και έξ εκείνου τοϋ βιβλίου άντέγραψον ένθάδε τάς δύω ταύτας έπιστο

λάς, ϊνα μή έωλοι γένοινται ώς καί άλλα πολλά φό,όσοφα μαθήματα τούτου 

τοϋ σοφωτάτου καί αγίου ανδρός ώλοντο· επειδή ώς εμαθον ή Βιβλιοθήκη αύτη 

τον θρόνου έπεσε κατά καιρούς εις διαφόρους ουκ αν εϊποιμι άν(θρώπ)ους, 

άλλ' είς ληστάς καί φθοροποιούς και κακούς έργάτας, ώς και πέρισυ εϋρον 

εν τι βιβλίον έξήγησιν ποιούμενον είς τά Χρυσά "Επη τοϋ Πυθαγόρον εις 

ενός Κόπτου χείρας' δπερ καί έξηγόρασα παρ' εκείνον φέρει γαρ το 

βιβλίον έπιγραφήν, έκ τών τοϋ Κριτοπούλου και τόδε, ώς και τά λοιπά βιβλία 

τής βιβλιοθήκης τα περισσότερα όντως επιγράφονται. 

φύλ. 210 ν -211 (Διά τής αυτής χειρός τής γραψάσης τάς δύο τελευταίας 

έπιστολάς καί τήν ώς άνω σημείωσιν). 

Τον έν άγίοις Χρυσοστόμου προς βασίλ.ισσαν τήν Εύδοξίαν. 

Άρχ. Ό μεν Θεός πάσης ων φύσεως δημιουργός. . . 

Τέλ. . . . ϊνα ευ σοι γένηται έν ήμερα κρίσεως. 

Έ ν συνεχεία τής επιστολής σημειοΰνται διά τής αυτής χειρός· Kai ταύ-

την τήν έπιστολήν εύρων εν τινι χάρτη παλαίω αντέγραψαν ενταύθα οϋσαν 

ώραίαν. 

φύλ. 2 1 1 ν Λευκόν. 

φύλ. 212 - 2 3 2 ν (Διά χειρός τής γραψάσης το κύριον σώμα τοΰ κωδι

κός, ήτοι τάς α' - τις-' έπιστολάς τοΰ Πηγά). 

(Χωρία έξ επιστολών διαφόρων συγγραφέων). 

φύλ. 212 - 215 Έκ τών τοϋ Μεγάλου Βασιλείου επιστολών. 

Άρχ. Έπέγνων σου τήν έπιστολήν ώσπερ οϊ τους τών φίλων. . . 

φύλ. 215 - 2 2 1 ν Έκ τών τοϋ Γρηγορίου. 
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Άρχ. Επαινείς τον αγιον καί κοινον ημών π(ατέ)ρα... 

φύλ. 2 2 1 ν - 224 Έκ τών τοϋ Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου. 

Άρχ. Ούχ ήττον δια τήν άλήθειαν ή τήν φιλίαν. . . 

φύλ. 224 - 2 2 8 ν Έκ τοϋ Γρηγορίου. 

Άρχ. Κατεμάθομεν ονν σε διά τοϋ γράμματος. . . 

φύλ. 229 - 232 ν Έκ τών τον Φαλαρίδας. 

Άρχ. Ίάσατό μου νόσον άνήκεστον. . . 

φύλ. 2 3 2 ν (Διά χειρός όμοιας τη γραψάση τάς τιζ' καί τιη' έπιστολάς). 

(Συστατικόν τοΰ Θεοφίλου Αλεξανδρείας διά τον Ίωάννην Ρασκο-

βίτζην). 

Άρχ. 'Ιωάννη ' Ρασκοβίτζη άνδρϊ ξενίω και εύγενεΐ. . . 

Τέλ. . .. έκ τών τής επιδημίας αύτοΰ πόνων μαρτύρων. 

Έν Αίγύπτω μωιδψ μαρτίον ιαη. 

φύλ. 2 3 3 Γ " ν (Χωρία καί σημειώσεις διάφοροι διά τής αυτής ώς άνω 

χειρός). 

Περί άν(θρώπ)ον. 

Άρχ. Κ(ύρι)ε τι έστιν άνθρωπος δτι μιμνήσκη αύτοΰ. . . 

Τέλ. . . . και τό τε κρέας και τα λοιπά. 

Ησαΐας· και εκνψε ην(θρωπ)ος και έταπεινώθη. 

Άρχ. Τήν ωραιότητα τοϋ άν(θρόπ)ου δηλοϊ. . . 

Τέλ. . . . ου τελευτα, ά?>λ' ες χουν. 

Κατά Μανιχαίων. 

Άρχ. Φασίν, ει αγνοεί τών όντων ουδέν ό Θ(εό)ς. . . 

Τέλ. . . . αιτίας τοϋ μη βλέποντος, δ έχει. 

"Οτι ου κακός ό θάνατος. 

Νύσσης. 

Άρχ. Επειδή τής θείας μακαριότητας. . . 

Τέλ. . . . και τάχα ή αμαρτία τότε δεν είναι. 

Νύσσης. 

Άρχ. Δεδόσθω το σκεϋος έκ πηλοϋ συνεστηκέναι. . . 

Τέλ. . . . το εξ αρχής κάλλος αναστηλώσει το σκεϋος. 

φύλ. 2 3 4 r " v (Έτεραι σημειώσεις έκ διαφόρων συγγραφέων υπό τον 

τίτλον). Ψυχή. 

Ά ρ χ . Δα(βί)δ' άνθρακες άνήψθησαν. . . 

Τέλ. . . . μα δεν σον έδοξεν ή Γραφή. 

φύλ. 235 - 2 4 8 ν (Διά τής χειρός τής γραψάσης τάς τιζ' καί τιη' έπι

στολάς). 

Πίναξ τών περιεχομένου επιστολών πόνος τον τής αβίου Λιβύης Θεο

φίλου Πατμίου τοΰ άμαρτωλοϋ καί αναξίου άρχιερέως· μωα έν μηνι φεν-

ροναρίω, έν Αίγύπτω. 
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(Ακολουθεί πίναξ μετά περιλήψεως τοΰ περιεχομένου τών επιστολών. 

Ό πίναξ τελευτά ατελής είς τήν περίληψιν τής σγ' επιστολής). 

φύλ. 249 Γ " ν Λευκόν. 

φύλ. 250 (Διάφοροι σημειώσεις υπό τύπον πίνακος περιεχομένων ενδια

φερόντων τόν κτήτορα). 

Περί Ιεροΰ έκκλησιαστικοΰ 19. 

Πηλούσιον λεγόμενον Ταμιάτι κάστρος 111. 

Συστατικόν τοϋ πλοίου τής μονής τής Πάτμου 75. 

Επιστολή προς τους Πατμίους 88 καί σε?,. 200. 

» Άθανασίω ήγονμένω 199. 

» είς τους ρνσονς επιστολή 113. 

Διατί ό 'Αλεξανδρείας κριτής τής οικουμένης; 117. 

Διά της ώς άνω αναλυτικής περιγραφής τών περιεχομένων τοΰ κωδικός 

δηλοποιεΐται. 

α') Ό Πατμιακός 396 περιέχει κατά τά πρώτα δύο φύλλα αύτοΰ σχέδια 

τεσσάρων επιστολών, έξ ών ή τελευταία συνετάχθη υπό τοΰ Θεοφίλου Αλε

ξανδρείας προς τόν πατριάρχην Γρηγόριον Ε'. 

β') Έ ν τώ" κυρίω τοΰ κωδικός σώματι παραδίδονται διά παλαιάς χειρός 

γεγραμμέναι έπιστολαί τοΰ Μελετίου Πηγά, άριθμούμεναι α' - τις-'. 

γ ' ) Διά χειρός μεταγενεστέρας, όμοιας τή γραψάση τά έν αρχή σχέδια 

τών τεσσάρων επιστολών παραδίδονται ετεραι δύο έπιστολαί τοΰ Μελετίου 

Πηγά, άριθμούμεναι τιζ' καί τιη'. 

δ') Έπιβεβαιοΰται ή υπόθεσις τοΰ Ch. Astruc καί πράγματι παραδί

δεται ύπο τοΰ Πατμιακοΰ κωδικός ή προς βασίλισσαν Εύδοξίαν επιστολή 

'Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, αρχομένη* Ό μεν Θεός πάσης ών φύσεως δημιουρ

γός. Αυτή εγράφη διά χειρός όμοιας προς τήν γράψασαν τά σχέδια τών 

τεσσάρων επιστολών έν αρχή τοΰ κωδικός καί τάς δύο έπιστολάς τοΰ Πηγά 

(τιζ' καί τιη ') . 

ε') Παραδίδονται χωρία έξ επιστολών διαφόρων Πατέρων τής Εκκλη

σίας καί τοΰ Φαλάριδος, γεγραμμένα διά χειρός όμοιας προς τήν γράψασαν 

τάς έπιστολάς α' - τις-' τοΰ Μελετίου Πηγά. 

ς-') Συστατικόν τοΰ πατριάρχου Αλεξανδρείας, ήτοι τοϋ Θεοφίλου, της 

11 Μαρτίου 1814, διά τόν Ίωάννην Ρασκοβίτζην. Εγράφη διά τής αυτής 

χειρός τής γραψάσης τάς έν αρχή έπιστολάς, τάς τιζ' καί τιη' έπιστολάς τοΰ 

Πηγά καί τήν έπιστολήν 'Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου. 

ζ ') Χωρία έκ διαφόρων συγγραφέων ή σημειώσεις διά διάφορα θέματα, 

διά τής αυτής ώς άνω χειρός. 

η ' ) Πίναξ περιεχομένων συνταχθείς υπό Θεοφίλου Λιβύης, διά τής αυτής 

ώς άνω χειρός. 
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Κατά τήν παράδοσιν τών επιστολών είς πολλά σημεία υπάρχουν σημειώ

σεις έν τη φα, αϊ πλείονες τών όποιων εγράφησαν διά τής αυτής ώς άνω χειρός. 

Ούτω δυνάμεθα νά καθορίσωμεν εις δύο τους γραφείς τοΰ Πατμιακοΰ 

κωδικός: α') τόν γράψαντα τό κύριον μέρος τοΰ κωδικός, ήτοι τάς α'-τις-' 

έπιστολάς τοΰ Πηγά καί τά χωρία έξ επιστολών διαφόρων συγγραφέων* 

καί β') τόν γράψαντα τάς δύο επί πλέον έπιστολάς τοΰ Μελετίου Πηγά (τιζ' 

καί τιη'), τήν έπιστολήν 'Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου προς τήν βασίλισσαν 

Εύδοξίαν, τά έν αρχή σχέδια τών τεσσάρων επιστολών, τό συστατικόν γράμμα 

διά τόν Ίωάννην Ρασκοβίτζην, τάς διαφόρους άλλας σημειώσεις καί τόν 

πίνακα τών περιεχομένων επιστολών. 

ΑΊ συμπληρώσεις εις τόν κώδικα συνδέονται προς τόν Θεόφιλον Λιβύης 

(άργότερον πατριάρχην Αλεξανδρείας). Οΰτω πως' α') Ή επιστολή προς 

τόν πρώην Νικαίας Δανιήλ απευθύνεται είς τόν έπίσκοπον πρώην Νικαίας 

Δανιήλ, ό όποιος έπεσκόπευε τοΰ θρόνου Νικαίας μεταξύ τών ετών 1801 -

1817 *. Ούτος μετά τήν καθαίρεσίν του έξωρίσθη εις τήν Μονήν τοΰ Σινά. 

β') Ή επιστολή τοΰ φύλ. β' απευθύνεται εις τόν πρωτοσύγκελλον καί 

έπίτροπον Ραχητίου (Ροζέττης). Έ ν τη επιστολή αναφέρεται* και έγένοντο 

προφητικώς ειπείν (οί γάλοι) ώσεί χόρτος δεμάτων, δς προ τοϋ έξανθήσαι 

έμαράνθη. 'Επομένως τό γράμμα τοΰτο πρέπει νά εχη γραφή μετά καί εγγύς 

προς τόν Σεπτέμβριον 1801, έποχήν κατά τήν οποίαν άνεχώρησαν οί Γάλλοι 

τοΰ Μ. Ναπολέοντος έξ Αιγύπτου 2 . 

γ ' ) Ή τρίτη έν σχεδίω επιστολή απευθύνεται προς τόν «παναγιώτατον», 

ήτοι τόν πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριον Ε', συγχαρητήριος καί 

ευχητήριος. 

1. Δέν είναι σαφές πότε καί πόσον χρόνον παρέμεινεν είς τον θρόνον ό Νικαίας 
Δανιήλ. ΟΊ Μ. Κ λ ε ώ ν υ μ ο ς καί Χ ρ. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς , Βιθννικά ή επί
τομος μονογραφία τής Βιθυνίας και τών πόλεων αυτής, Κωνσταντινούπολις 1867, σελ. 
118, τάσσουν τον Δανιήλ 52ον έπίσκοπον Νικαίας άνελθόντα είς τον έπισκοπικον θρόνον 
κατά Ίούνιον 1801. Τό αυτό όμως έτος διαδέχεται τόν Δανιήλ απελαθέντα καί Ιπονομα-
σθέντα «κακοδανιήλ» ό Ίωαννίκιος, δ όποιος παραμένει μητροπολίτης Νικαίας μέχρι τοΰ 
1817, οπότε τον διαδέχεται à Μακάριος. Έκ τούτων φαίνεται δτι ό Δανιήλ δέν έπανήλθεν 
είς τόν θρόνον της μητροπόλεως Νικαίας. 'Αλλά τό υπόμνημα τής εκλογής τοΰ κατ' Aö-
γουστον τοϋ 1806 εκλεγέντος μητροπολίτου Μελιτινής 'Ιωσήφ υπογράφει Μακάριος Κυ-
ζίκον ϊχων και τάς γνώμας . • . τοϋ Νικαίας κυρ Δανιήλ. ( Βλ. Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, 
Περί Κουρούτσεσμε ιστορικοί σελίδες ήτοι περί εκκλησιών καί τών παρ' αυταις αρχιερα
τικών εκλογών. Πατριαρχείων, Μ. τοϋ Γένους Σχολής, αυθεντικών οίκων, κρηνών κλπ., 
Κωνσταντινούπολις 1885, σελ. 65). Ό α υ τ ό ς , 'Επισκοπικοί Κατάλογοι, ΕΕΒΣ 12 
(1936), σελ. 208, παραθέτει δύο έπιγραφάς έκ τών οποίων καθίσταται φανεράν δτι δ Δανιήλ 
ήτο μητροπολίτης Νικαίας κατά το 1807. 

2 . Χ ρ. Ά. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , Ή 'Εκκλησία 'Αλεξανδρείας εν αρχή τον Ιθ' 
αΙώνος. Οί Πατριάρχαι Παρθένιος Β' και Θεόφιλος Β', Έκκλ. Φάρος 29 (1930), σελ. 111. 
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δ') Ή προς Γρηγόριον Ε' επιστολή είναι σχέδιον συγχαρητηρίου γράμ

ματος τοΰ πατριάρχου Αλεξανδρείας Θεοφίλου καί είναι δυνατόν νά χρονο-

λογηθή τώ 1819, έ'τος κατά τό όποιον άνήλθεν εις τόν θρόνον τό τρίτον ό 

Γρηγόριος Ε' (14 Ιανουαρίου 1819). 

ε' ) Αϊ δύο έπί πλέον προστεθεϊσαι έπιστολαί τοΰ Πηγά, ή προς τήν 

βασίλισσαν Εύδοξίαν επιστολή τοΰ Χρυσοστόμου καί ό έν τέλει πίναξ έχουν 

αντιγραφή καί συνταχθή, κατά σαφή δήλωσιν τοΰ ιδίου, υπό τοΰ Θεοφίλου. 

Έ ξ αντιπαραβολής τής χειρός τής γραψάσης τάς έν τω Πατμιακω κώ

δικι προσθήκας προς γνωστά αυτόγραφα τοΰ Θεοφίλου πιστοΰται δτι αϊ έν τώ 

κώδικι τούτω προσθήκαι οφείλονται είς τήν χείρα τοΰ Θεοφίλου1 (Φωτ. 11). 

Τήν βεβαιότητα ταύτην έπιρρωνύουν σημειώσεις τοΰ Σακκελίωνος είς τόν 

κώδικα τής Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών 1322. Ό κώδιξ ούτος είναι άπό

γραφον τοΰ Πατμιακοΰ 396, γενόμενον κατά τόν ΙΘ' αίώνα. Πέρα τών επι

στολών τοΰ Πηγά παραδίδει καί τάς δύο προστεθείσας υπό τοΰ Θεοφίλου, καί 

τήν προς Εύδοξίαν τοΰ Χρυσοστόμου καί λοιπάς τών έν σχεδίω τοΰ Θεοφίλου, 

ώς επίσης καί τάς έν τη φα τοΰ Πατμιακοΰ σημειώσεις διά χειρός τοΰ Θεοφί

λου. Ό Ί ω . Σακκελίων, γνώστης τής χειρός τοΰ Θεοφίλου, έσημείωσεν έν τω 

Άθηναϊκφ κώδικι 1322, ποΰ ό γραφεύς αντιγράφει τήν χείρα τοΰ Θεοφίλου 8. 

Ό Θεόφιλος Λιβύης 3 έγεννήθη έν Πάτμω πιθανώς τό 1764 έ'τος. "Εφερε 

τό οίκογενειακόν Ονομα Παγκώστας. Μετά τάς έν τη γενέτειρα αύτοΰ εγκυ

κλίους σπουδάς μετέβη είς Κωνσταντινούπολη*, όπου τόν άνευρίσκομεν κατά 

Σεπτέμβριον τοΰ έτους 1789 παρά τω θείω του Παϊσίω ίερομονάχω Χαζίκω 

τω Πατμίω 4 . "Οταν έτερος θεΐός του, è Παρθένιος Παγκώστας, έγένετο πα-

1. Πρβλ. Ε υ γ ε ν ί ο υ Μ ι χ α η λ ί δ ο υ, Τέσσαρα σημειώματα Θεοφίλου Β' 
'Αλεξανδρείας (1805-1825), Έκκλ. Φάρος 29 (1930), σελ. 98-105, καί έν αρχή, 
δπου φωτοτυπία αυτογράφου τοϋ Θεοφίλου, ώς Λιβύης, τοΰ έτους 1802. 

2. Ί ω . Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς - Ά λ κ. Ι. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Κατάλογος τών 
Χειρογράφων τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 'Ελλάδος, 'Αθήναι 1892, σελ. 239 - 240. 

3 • Περί τοΰ Θεοφίλου έν γένει 8λ. Κ. 'Α μ ά ν τ ο υ, Θεόφιλος Παγκώστας, 
Πατριάρχης 'Αλεξανδρείας (1805-1825), ΕΕΒΣ 19 (1949), σελ. 245-251 (δπου καί 
βιβλιογραφία). Π. Κ ρ η τ ι κ ο ΰ, Συμβολή είς τήν μελέτην τής Ιστορίας τής 'Ελληνι
κής 'Επαναστάσεως. Δωδεκανήσιοι Φιλικοί. Ό Πατριάρχης 'Αλεξανδρείας Θεόφιλος Παγ-
κώστας (1764-1833), Δωδεκανησιακή Έπιθεώρησις τόμ. 1 (1947), σελ. 341-346, 
371-377,413-415, 449-451· τόμ. 2 (1948), σελ. 12-17, 105-111, 173-178 (το 
άρθρον συνεχίζεται, άλλα δέν εδημοσιεύθη είσέτι άλλη συνέχεια). 'Ενδιατρίβει κυρίως 
περί τήν δρασιν τοΰ Θεοφίλου κατά τήν Έπανάστασιν. 

4. Τοΰτο πιστοΰται έξ αυτογράφου σημειώματος τοΰ Θεοφίλου έν τώ κώδικι 523 
τής έν Πάτμω Ί. Μ. 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου· ο παρών Λόγος εστί ποίημα Παϊσίου Ιερο
μόναχου Χαζίκον τον Πατμίου. 1789 Σεπτεμβρίου 24 τον αντέγραψα εγώ ό ανεψιός τον 
άνωθεν Παϊσίου èv Κωνσταντινουπόλει είς τα Νεοχώρι ( Ί ω . Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πα-
τμιακή Βιβλιοθήκη, σελ. 227). 
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τριάρχης Αλεξανδρείας, ό Θεόφιλος μετέβη έκεΐ κατόπιν προσκλήσεως. Τώ 

1797 τόν άνευρίσκομεν άρχιμανδρίτην καί ιεροκήρυκα τοΰ ναοΰ τοΰ Άγιου 

Νικολάου, έν Καΐρω '. Φαίνεται Οτι τώ 1798 έχειροτονήθη Μητροπολίτης 

Λιβύης, άλλ' ΐσως ουδέποτε έπεσκέφθη τήν μητρόπολίν του 2 . Τω 1802 συνώ-

δευσε τόν άσθενοΰντα θεΐόν του πατριάρχην Παρθένιον είς Ρόδον 3. Μετά τόν 

θάνατον τοΰ Παρθενίου εκλέγεται πατριάρχης Αλεξανδρείας (περί τόν Ναέμ-

βριον 1805). Τω 1808 εύρίσκομεν τόν Θεόφιλον έν Σύμη, άλλα φαίνεται ότι 

ενωρίς έπέστρεψεν εις Α'ίγυπτον4. Τω 1818 απέρχεται έκ νέου είς Πάτμον, 

οπόθεν δέν επιστρέφει πλέον είς τήν εδραν του 5 . Ή έκραγεισα Έπανάστασις, 

τής οποίας ήτο πρωτεργάτης καί κατά τήν προετοιμασίαν αυτής, ό>ς Φιλικός, 

καί κατά τήν διεξαγωγήν της, τόν άπερρόφησεν έξ ολοκλήρου β . Συνέπεια τού

του ήτο νά καθαιρεθή τοΰ Πατριαρχικοΰ Θρόνου τής Αλεξανδρείας ('Οκτώ

βριος 1825) 7 . Άπέθανεν έν Πάτμω τήν 24 'Ιανουαρίου 1833. 

Ό Θεόφιλος εδρασεν επίσης καί ώς λόγιος καί ώς εμπνευστής παι

δείας. Ώ ς πατριάρχης έμερίμνησε κατά τό 1812 διά τόν διορισμόν τριών 

1. Σημειώματα έν τώ αύτώ ώς άνω κώδικι" α' ) Τον παρόντα Λόγον τον έγραψα 
εν ετει ,αφ\ζ' υπαγορευόμενος ύπο τοϋ μακαριωτάτου πατρός ημών και δεσπότου κυρίου 
Παρθενίου 'Αλεξανδρείας, τοΰ καί θείου μου, δν καί έξεφώνησα έν τψ καθολικψ τον αγίου 
Νικολάου επ' άμβωνας. 'Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος, β') Έξεφωνήθη 6 παρών λόγος παρ' 
εμοΰ τοϋ ταπεινού καί ελαχίστου άρχιμανδρίτον Θεοφίλου έν τω ναώ τον άγιου Νικολάου 
τψ κατά τήν Πουτουκανίαν επί παρουσία τον μακαριωτάτου ημών πατρός καί δεσπότου 
κυρίου Παρθενίου έν ετει 1797 'Απριλίου 3 (Αυτόθι). 

2. Κ. ' Α μ ά ν τ ο υ , Ινθ' άνωτ., σελ. 246. Ό Σπ. Π. Α ά μ π ρ ο ς, 'Επίσκοποι 
καί μητροπολίται, NE 15 (1921), σελ. 329, τοποθετεί τον Θεόφιλον, ώς Λίβύης κατά τά 
ετη 1802-1819. 

3. Πάντως μετά τήν 21 Νοεμβρίου διότι έν τώ αύτώ ώς άνω κώδικι σημειοϋται-

Έν ετει μωβ' Νοεμβρίου κα, ημέρα ς', εν Αίγύπτω, ό Λιβύης Θεόφιλος ( Ί ω. Σ α κ κ ε 
λ ί ω ν ο ς , ϊνθ' άνωτ., σελ. 227). 

4 . Πρβλ. σημείωσιν έν τω ώς άνω κώδικι* Έρρέθη ό παρών Λόγος παρ' εμον τον 
αμαρτωλού πατριάρχου ΆΜξανδρείας Θεοφίλου εν τή νήσω Σύμη κατά το μωη , είς τον 
ναόν τής Παναγίας είς το κάστρον, δντος μου λειτουργού. "Οθεν καί έφιλοδωρήθημεν παρά 
τών χριστιανών γρόσια 500 (Αυτόθι). 

5 . C h. A s t r u c , Ινθ' άνωτ., σελ. 163. Ό Τ ρ. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η ς, Οι Πατριάρ-
χαι 'Αλεξανδρείας Παρθένιος, Θεόφιλος καί 'Ιερόθεος, ΕΕΒΣ 5 (1928), σελ. 252, ανα
φέρει δτι ή τελευταία μνεία τοΰ Θεοφίλου έν Αίγύπτω ανάγεται τώ 1816. 

6. Τής δράσεως του μνημονεύει καί Ί ω. Φ ι λ ή μ ω ν, Δοκίμων 'Ιστορικόν 
περί τής 'Ελληνικής'Επαναστάσεως, τόμ. Δ', 1861, σελ. 175-176. 'Επίσης επιστολή 
τοΰ Θεοφίλου προς Λάζαρον Κουντουριώτην άπο Πάτμου 26 Ιουνίου 1 823 (Ά. Λ ι γ ν ο ΰ, 
Άρχείον Λαζάρου καί Γεωργίου Κουντουριώτον, τόμ. Α', 1920, σελ. 173). 

7. Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ Δ ε λ ι κ ά ν η , Τα εν τοις κώδιξι τον Πατριαρχικού Άρχειο-
φυλακείον σωζόμενα επίσημα 'Εκκλησιαστικά έγγραφα, Κωνσταντινούπολις 1904, σελ. 
47 - 49. Παρατίθεται εγγραφον τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθου, κατά 
μήνα οκτώβριον ,αωκε', διά τοΰ οποίου παύεται ό πατριάρχης 'Αλεξανδρείας Θεόφιλος. 
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παιδαγωγών έν τοις έλληνικοΐς σχολείοις τοΰ Καΐρου ' . Υπήρξε συλλέκτης 

καί συντηρητής χειρογράφων καί βιβλίων. Πρέπει ή έρευνα νά στραφή προς 

τήν διαπίστωσιν τών χειρογράφων τά όποια απετέλεσαν κτήμα τοΰ ανδρός. 

Τό πρωτότυπον έ'ργον (όμιλίαι, λόγοι, έπιστολαί, σχόλια) κείται ακόμη άνέκ-

δοτον καί δεν ελέχθη εισέτι ή τελευταία λέξις διά τόν άνδρα καί ώς έργά-

την τοΰ πνεύματος καί τής Εκκλησίας καί ώς φλογερόν έπαναστάτην. 

Ό γραφεύς τοΰ κυρίου σώματος τοΰ κωδικός, ήτοι τών επιστολών α'-τις-' 

καί τών χωρίων έξ επιστολών διαφόρων συγγραφέων ταυτίζεται προς τόν 

γραφέα δύο σιγιλλίων τοΰ έτους 1597. Τά σιγίλλια ταΰτα άπελύθησαν, ότε ό 

Μελέτιος Πηγάς ήτο επιτηρητής τοΰ θρόνου Κωνσταντινουπόλεως, ύπό ήμε-

ρομηνίαν 19 'Ιανουαρίου (Φωτ. 12) καί 3 Φεβρουαρίου2. Σώζονται έν τω 

Άρχείω τής Ί . Μ. 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου τής Πάτμου. 

Πρέπει νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν έπί τοΰ γραφέως τοΰ κωδικός 

1474 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών. Ό γραφεύς ούτος είναι ό Αλέξαν

δρος υιός τοΰ Μεγάλου Λογοθέτου Ίέρακος 8 (Φωτ. 13). Ώ ς είναι δυνατόν νά 

1. Δ. Κ α λ λ ι μ ά χ ο υ, Τα εν Καΐρψ σχολεία τών Πατριαρχών 'Αλεξανδρείας έπί 
Τουρκοκρατίας. Άπα τοϋ Ίωαννικίου μέχρι τοϋ Θεοφίλου (1645 - 1657 — 1806 - 1825), 
Έκκλ. Φάρος 12 (1913), σελ. 300. 

2. Το εγγραφον τής 19 Ιανουαρίου σώζεται εις τριπλοΰν (ύπ' αριθ. καταλόγου 
Μονής 38, 39, 40). Το ύπ' αριθ. 38 είναι το πρωτότυπον, τά δε άλλα δύο αντίγραφα. 'Αλλά 
το ύπ' αριθ. 39 άντίγραφον έχει γραφή διά τής αυτής χειρός διά τής οποίας καί το πρωτό
τυπον. Το ύπ' αριθ. 40 άντίγραφον είναι δλως μεταγενέστερον. 'Εξεδόθη έν MM, τόμ. 
Τ , σελ. 282 - 287. 

Πρέπει νά παρατηρηθή δτι ή έν τω εγγράφω παρεχομένη χρονολογία δέν συμφωνεί 
προς τήν δηλουμένην ΐνδικτιώνα. Το παρεχόμενον έτος (,αφ^ζ') δεν συμπίπτει προς τήν 
άναγραφομένην ΐνδικτιώνα (ια'). Ούδεμίαν τών παρεχομένων χρονολογιών δυνάμεθα νά 
άποκλείσωμεν, τήν σαφώς δηλουμένην (1597) ή τήν συναγομένην έκ τής Ενδικτιώνος (1598). 
Έ κ τοΰ έπιστολαρίου τοΰ Μελετίου Πηγά γνωρίζομεν έπιστολάς σταλείσας άπό Κωνσταντι
νουπόλεως ήδη τήν 25 'Ιανουαρίου 1597 (Κυρίλλφ ίερομονάχω τώ Αουκάρει . . . Γαμη-
λιώνος εν φθίνοντος έν Κωνσταντινονπόλει ,ζρε'. Ίεροσολυμιτικος κώδιξ 524, σελ. 257 ) 
μέχρι τής 18 Σεπτεμβρίου 1598 ('Ιερεμία ... τώ Τζαγγαρέλλψ ... Σεπτεβρίου ιη ,ζρζ'. 
Ένθ' άνωτ., σελ. 394 - 395). Το πράγμα χρήζει ιδίας έρεύνης διά νά τοποθετηθή το Ιγ
γραφον εΐτε προς το άναγραφόμενον έ'τος (1597),εϊτε προς το συναγόμενον έκ τής ίνδι-
κτιώνος (1598). Το αυτό πρόβλημα εμφανίζεται καί διά το εγγραφον τής 3 Φεβρουα
ρίου. 'Εξεδόθη έν MM, τόμ. Τ, σελ. 287 - 288. 

'Εν τω Άρχείω τής Μονής σώζεται καί έτερον εγγραφον τοϋ Μελετίου Πηγά, ύπ' 
αριθ. καταλόγου Μονής 42. Τοΰτο φέρει χρονολογίαν κ' Ιουλίου ,ζρς' ( •= 1598), δέν 
αναγράφει ΐνδικτιώνα καί είναι γεγραμμένον δι' απολύτως διαφόρου χειρός. 'Εξεδόθη έν 
MM, τόμ. Τ ' , 288 - 290. 

3 . Θεωρώ ύποχρέωσίν μου νά ευχαριστήσω καί εντεύθεν τον φίλον κ. Χρ. Πατρι-
νέλην, ό όποιος είχε τήν καλωσύνην νά μοί υπόδειξη τον ώς άνω κώδικα διά νά παραβάλω 
τήν γραφήν τούτου προς τήν τοΰ Πατμιακοΰ. Ό αυτός Χρ. Πατρινέλης ετοιμάζει μελέτην 



ΤΟ ΠΑΤΜΙΑΚΟΝ ΙΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΠΗΓΑ 175 

πιστωθή έκ τής αντιπαραβολής ό γραφεύς τοΰ 'Αθηναϊκού κωδικός εϊναι ό αυτός 

προς τόν γραφέα τοΰ Πατμιακοΰ καί τών δύο Πατμιακών εγγράφων.'Η γενική 

διάθεσις τής γραφής (όρθία, γραφή τών πατριαρχικών έγγραφων τοΰ IT ' αι. ), 

άλλα καί εις τάς καθ' εκαστον γράμμα λεπτομέρειας της ταυτίζεται. 

Τόν Άλέξανδρον υίόν τοΰ Ίέρακος (καλούμενον επίσης καί Κωνσταντι-

νον) γνωρίζομεν ώς γραφέα καί άλλων κωδίκων α') Μονής Έσφιγμένου 264. 

Παραδίδεται Νομοκάνων Μανουήλ Μαλαξοΰ. Έ ν τέλει τοΰ κωδικός ή σημείω-

σις* Λόξα Θεφ τφ δόντι μοι τέλος τόδε έμοί τω λογοθέτη τής μεγάλης 

εκκλησίας Άλεξάνδρω υιώ τοϋ τής αυτής 'Εκκλησίας μεγάλου Λογοθέτου 

Ίέρακος τοϋ Βυζαντίου. Έτελειώθη το παρόν έν ετει ,ζραψ Φευρουαρίου κδ' 

ήμερα, ζ' ινδ. ςης (— 1393) '. β' ) Ό ανωτέρω μνημονευθείς 'Αθηναϊκός 1474, 

ό όποιος παραδίδει* σημειώματα πατριαρχικών γραμμάτων συντεθέντων ύπο 

τοϋ ποτέ μεγάλου λογοθέτου Ίέρακος καί καταστρωθέντων Ιδία χειρί τοϋ υίοΰ 

αύτοΰ 'Αλεξάνδρου Λογοθέτου. γ ' ) Κώδιξ Εθνικής Βιβλιοθήκης Βρυξελλών 

14870. Παραδίδονται λόγοι είς τους μακαρισμούς Γρηγορίου Νύσσης. 'Εγράφη 

τόν Σεπτέμβριον 1593 2. δ' ) Είς τους ώς άνω κώδικας πρέπει νά προστεθή 

ώς προς τίνα φύλλα καί ό ύπ' αριθ. 1896 κώδιξ τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης 

Αθηνών 3 . Ό κώδιξ ούτος είναι σύμμεικτος, παραδίδει αυτόγραφα Μελετίου 

τοΰ Πηγά καί άλλων συγχρόνων του. Άνήκεν εις τόν Θεόφιλον Πάτμιον, ό 

όποιος έχει σημειώσει τινά έν τ φ κώδικι. Διά τοΰ Ί ω . Σακκελίωνος περιήλ-

θεν εις τήν Έθνικήν Βιβλιοθήκην. Ό γραφεύς τών φύλλων 110 - 123 ν , 205 -

223, 229 - 280 ν , 315 - 355, 3 6 8 ν - 374, 378^ - 493 είναι ό αυτός προς τόν 

γραφέα τοΰ Άθηναϊκοΰ 1474 καί τοΰ Πατμιακοΰ 396*. 

περί τοΰ 'Αλεξάνδρου υίοΰ τοΰ Ίέρακος, ώς καί έκδοσιν έγγραφων έκ τοΰ 'Αθηναϊκού 
κωδικός 1474. Τον κώδικα τοΰτον έγνώρισε καί έξέδωκεν έξ αύτοΰ ό 'Ε. Ι. Σ τ α μ ά
τ ι ά δ η ς, 'Εκκλησιαστικά Σύλλεκτα, Σάμος 1891, σελ. 45 - 48. "Ο κώδιξ άνήκεν εις τήν 
Βιβλιοθήκην Νικολάου Καρατζά, ακολούθως είς τήν οικογένειαν Σοφοκλέους Οικονόμου, 
οπόθεν ήγοράσθη ύπο τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης. Βλ. Ά θ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε -
ρ α μ έ ω ς, Δύο κώδικες τής Βιβλιοθήκης Νικολάου Καρατζά, Έπετηρίς Παρνασσού 
8 (1904), σελ. 5 - 3 1 . 

1. Λ ά μ π ρ ο υ , Κατάλογος Άγ. "Ορους, τόμ. Α', σελ. 194. 
2. Η. Ο m ο n t, Catalogue des manuscrits grecs de la Bibliothèque royale de 

Bruxelles et des autres bibliothèques publiques de Belgique, Γάνδη 1885, σελ. 12. J. 
V a n d e n G h e y n , Catalogue des manuscrits de la, Bibliothèque royale de Bel
gique, τόμ. Β', Βρυξέλλαι 1902, σελ. 33. 

3. Πρόκειται περί τοΰ γνωστού «χειρογράφου Σακκελίωνος», το όποιον ό J. D a Γ-
r ο u ζ è s, Notes d'histoire des textes, 2, Atkeniensis 1896, Le «Manuscrit de Sa-
kellion», REB 15 (1957), σελ. 171 - 172, έταύτισε προς τον ώς ανω κώδικα καί περιέ
γραψε περιληπτικώς. 

4. Ά ς σημειωθή δτι ό 'Αλέξανδρος υπέγραψε το Ιγγραφον διά τοΰ οποίου έκα-
λεϊτο ό Μελέτιος Πηγας ώς επιτηρητής τοΰ Οίκουμενικοΰ θρόνου, ύπο χρονολογίαν έν 
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Ό Αλέξανδρος απέθανε τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1602 ή 1603. Επομένως 

τοΰτο είναι terminus ante quem διά τήν άντιγραφήν τοΰ κωδικός τής Πά

τμου. Ή τελευταία παραδιδομένη έν τω Πατμιακω κώδικι 396 επιστολή 

τοΰ Πηγά χρονολογείται τω 1600. 'Επομένως ό κώδιξ πρέπει κατ' αρχήν 

νά εγράφη μεταξύ 1600 καί 1602/1603. 

Τόν Τεροσολυμιτικόν κώδικα (Παναγίου Τάφου) 524 είχε θεωρήσει 

ό Ά θ . Παπαδόπουλος - Κεραμεύς ώς πρότυπον τοΰ Πατμιακοΰ 396. Ό Ν. 

Τωμαδάκης είχε συστήσει τήν συγκριτικήν μελέτην τών δύο τούτων κωδί

κων διά νά διαπιστωθοΰν αϊ μεταξύ των σχέσεις. Τοΰτο επιχειρώ ευθύς αμέσως. 

Ό Ίεροσολυμιτικός 524 * εγράφη υπό τοΰ Μαξίμου άρχιδιακόνου τοΰ 

Μελετίου Πηγά 2 είς τρία άπ' αλλήλων διακρινόμενα χρονικά διαστήματα-

α') Έ ω ς τήν σελ. 42, όπου υπάρχει ή σημε'ιωσις* Χειρι Μαξίμου άρχι

διακόνου 'Αλεξανδρείας τοϋ μχ έτους Χ(ριστο)ϋ. Έν Αλεξάνδρεια νοεμ-

βρίου ια . 

β') "Εως τήν σελ. 545, Οπου ή σημείωσις* Τέλος τών επιστολών Μελε

τίου τον σοφωτάτου π(ατ)ριάρχου 'Αλεξανδρείας τών έν τη πατριαρχική αξία 

δντι γραφέντων αύτώ. Αντη δέ ή επιστολή (= αναφέρεται είς τήν τελευ-

ταίαν έπιστολήν τοΰ Πηγά) συνεγράφη τω σοφωτάτω καί άγιωτάτω έκείνω 

άνδρΐ κυρίφ Μελετίω δλίγαις πρότερον ήμέραις τής έν Κ(νρί)ω αύτοΰ άπο-

βιώσεως κατεχομένω μεν τή ασθένεια οϋπω δέ κλινοπετή τυγχάνοντί' μεθ' ήν 

ούδεμίαν αλλην συνεγράψατο, ουδέ όλως σχεδόν τής γραφίδος ήψατο' εστί 

Ιτει ,ζρεν', σεπτεμβρίω ιγΉ', ίνδικτιώνος ms ( — 1596)· ο δούλος τής σής μακαριότητας 
λογοθέτης 'Αλέξανδρος έχων καί τήν γνώμην τοΰ εμον πατρός μεγάλου Λογοθέτου, άπο-
δημοΰντος είς Πελοπόννησον. (Δ. Γρ. Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ , Μνημεία τής ιστορίας τών 
'Αθηναίων, τόμ. Β', 'Αθήναι 1890, σελ. 221-223). 

1. Περιγραφή τοΰ Ίεροσολυμιτικοϋ τούτου κωδικός Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε -
ρ α μ έ ω ς , Ίεροσ. Βιβλ., τόμ. Λ', σελ. 466 - 468 καί τόμ. Ε', σελ. 500 - 518. 

2. Περί τοΰ Μαξίμου άρχιδιακόνου, τοϋ καί Πελοποννησίου άργότερον αποκαλου
μένου, βλ. Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, Συμβολή είς τήν Ίστορίαν τών έν Ίωαννίνοις Σχο
λείων, Παρνασσός 10 (1886), σελ. 185 - 191. Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο υ , Μάξιμος Πελο-
ποννήσιος, Έκκλ. Φάρος 13 (1914), σελ. 451 - 463. Δ. Σ ά ρ ρ ο υ, Μαξίμου Ιερομόνα
χου τοϋ Πελοποννησίου, Λόγος ατηλιτευτικος κατά Διονυσίου τον έπικληθέντος Σκυλλο-
σόφου καί τών συναποστησάντων αύτώ είς 'Ιωάννινα έν ετει 1611 μετά σχετικής εισα
γωγής, Ηπειρωτικά Χρονικά 3 (1928 ), σελ. 169 -210. R u t h B a r b o u r , Maximos 
Άρχιδιάκονος of Alexandria (1597 - 1603), Tome commémoratif du millénaire de 
la Bibliothèque Patriarcale d'Alexandrie, 'Αλεξάνδρεια 1953, σελ. 111-113. Τήν 
πληρεστέραν βιογραφικήν έξιστόρησιν II. R. W i 11 ο u g h b y - E. C. C Ο I w e 1 J, 
The Elizabeth day McCormick Apocalypse, τόμ. Β', Σικάγον 1940. Τον Μάξιμον 
άρχιδιάκονον ώς γραφέα αναφέρουν M a r i e V o g e l - V . G a r d t h a u s e n , Die 
griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance, Λιψία 1909, σελ. 284. 
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δ' αϋτη οίονεί πασών ή κορωνίς, ής μετά πάντων τών άλλων αύτώ συγγρα-

φέντων (συνεγράφη δέ πλβίστα έλλ.ηνιστί τε καί λατινιστί' ήν γαρ έκατέροίν 

τών γλωσσών είς τό άκρότατον επισταμένος) πρό τε τής π(ατ)ριαρχικής αξίας 

και μετά τήν ψήφον (ού γαρ εθάρρει έαντω πάντα ε'ιδέναι) τη μ(ητ)ρι αύτοΰ 

(fj φησι) ανατολική εκκλησία παρατίθησι τήν ήν έπεθύμει αεί άνάλνσιν αύτοΰ, 

ώς αν Χ(ριστ)ώ συγγένοιτο, προεγνωκώς. Έπατριάρχενσεν ούν δέκατον 

και μικρόν τι προς έ'τος, ίζησε δέ τον άπαντα αύτοΰ βίον πεντήκοντα δύο ετη, 

εκοιμήθη δέ ιγ' σεπτεμβρίου συνόντος κάμοϋ αύτώ τέως όστις συνήν τέσσα

ρες και δέκατον αύτώ έτος μέχρι τελεχπής, αφ' ού και έχειρο(σελ. 546)τονή-

θην από αναγνώστης τε καί ιεροδιάκονος και τής τών άρχιδιακόνων τάξεως 

ήξιώθην, έν ή τό γε νυν θ(εο)ΰ χάριτι τυγχάνοί γε ών πρότερον μαθητευθείς 

αύτώ από τής τών στοιχείου αρχής· ήνίκα δ' §μελλον καί μείζονος άπολαΰ-

σαι προς αύτοϋ τής παιδείας κατε?>(ε) ίφθην ορφανός πάντων στερηθείς ύφ' εν. 

Μάξιμος άρχιδιάκονος 'Αλεξανδρείας. 

γ ' ) Τό τρίτον μέρος εγράφη μετά τήν ώς άνω σημείωσιν ώς δηλοΰται 

έν τη ακολουθώ σημειώσει- προστίθημι καί ταυτι σποράδην που κείμενα εύρων, 

άτινα προ τής π(ατ)ριαρχικής αξίας εγράφη αύτώ ώς έκ τοϋ ίτους δή?.ον. 

Ό Ίεροσολυμιτικός 524 παραδίδει ού μόνον τάς αύτάς, Οσας καί ό Πα-

τμιακός 396 έπιστολάς Μελετίου τοΰ Πηγά, άλλ' επιπροσθέτως καί άλλας 

τάς οποίας ό γραφεύς τοΰ Πατμιακοΰ παρέλειψεν. Ούτω παρελείφθη επι

στολή μετά τήν ια' τοΰ Πατμιακοΰ, μετά τήν ιδ' ετέρα. Άλλη μετά τήν κς-', 

επίσης άλλη μετά τήν νε', ακολούθως ετέρα μετά τήν ρμ', επίσης μετά την 

ρξ', μετά τήν ρ\ζ' καί μετά τήν σνβ', ήτοι οκτώ έπιστολαί. Έ ν συνεχεία 

τής τις-' (όπου τελευτά τό κύριον σώμα τοΰ Πατμιακοΰ) ό Ίεροσολυμιτικός 

524 παραδίδει 22 ακόμη έπιστολάς τοΰ Πηγά. Μετά τήν 22αν έπιστολήν 

παραδίδονται τά ώς άνω μνημονευθέντα σημειώματα τοΰ Μαξίμου άρχιδια

κόνου (β' καί γ ' ) καί ακολούθως τρεις ακόμη έπιστολαί τοΰ Μελετίου Πηγά, 

τής πρό τής πατριαρχείας του περιόδου. Ούτως ύπό τοΰ Πατμιακοΰ παρα

λείπονται 33 έν συνόλω έπιστολαί, αί όποϊαι παραδίδονται ύπό τοΰ Ίεροσο-

λυμιτικοΰ. 

Σημειωτέον ότι ό Ίεροσολυμιτικός 524 παραδίδει πληρεστέρας έπιγρα-

φάς καί χρονολογίας μιας έκαστης τών επιστολών. 

Κατά ταΰτα ό Ίεροσολυμιτικός 524 εϊναι πληρέστερος τοΰ Πατμιακοΰ 

396, ώς προς τό τμήμα τό όποιον εγράφη ύπό τοΰ Αλεξάνδρου υίοΰ τοΰ Ί έ 

ρακος. Ούδαμοΰ ό Πατμιακός παραδίδει τι τό όποιον δέν παρέχεται ύπό τοΰ 

Ίεροσολυμιτικοΰ. 'Επομένως δέν είναι δυνατόν ό Ίεροσολυμιτικός 524 νά 

άπέρρευσεν έκ τοΰ Πατμιακοΰ 396, άλλ' αντιστρόφως ό Πατμιακός άπέρρευσεν 

έκ τοΰ Ίεροσολυμιτικοΰ. 

Προς έπίρρωσιν τούτων θά Ιπρεπε νά άναφερθοΰν δύο ασήμαντα φαινο

μενικώς στοιχεία περιεχόμενα έν τω Πατμιακφ 396: 

12 
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α') Έ ν τώ κώδικι τούτω έν φύλ. 61, έν τη φα τή άντιστοιχούση τώ τί-

τλω της \ζ' επιστολής παρέχεται Ιν άκατανόητον κατ' αρχήν δος, τό όποιον 

ούδεμίαν έ'χει σχέσιν είτε προς τόν τίτλον τής επιστολής, είτε προς τό περιε-

χόμενον γενικώτερον τοΰ παραδιδομένου κειμένου. Άλλ' είς τό άντίστοιχον 

τμήμα τοΰ Ίεροσολυμιτικοΰ κωδικός (σελ. 170), έν τη ώα τη παρακείμενη τη 

επιγραφή τής \ζ' επιστολής, σημειοΰται δος καί έν τω κέντρω τοΰ φύλ

λου, άνωθεν τής επιγραφής, ολογράφως τέταρτος. Έ ν τώ κώδικι τούτω τό 

δ°ζ καί τέταρτος αναφέρονται είς τόν τόμον, ό όποιος άρχεται διά τής \ζ' 

επιστολής* διότι έν τω Ίεροσολυμιτικω 524 αΕ έπιστολαί ταξινομοΰνται κατά 

τόμους. Ό γραφεύς τοΰ Πατμιακοΰ είδε τό δ°ζ καί τό αντέγραψε, υπόθε

των Οτι τοΰτο αναφέρεται εις τό κείμενον. Άλλ' όταν είδε τό τέταρτος δέν 

τό αντέγραψε, διότι έν τω Πατμιακώ κώδικι δέν έτήρησε τήν διαίρεσιν τών 

επιστολών κατά τόμους. 

β') Μετά τήν ιδ' έπιστολήν (φύλ. 16) è γραφεύς τοΰ Πατμιακοΰ κω

δικός άφήκε κενόν χώρον άρκετόν, ό όποιος ουδόλως δικαιολογείται, διότι 

εκμεταλλεύεται απολύτως τόν χάρτην. Είς τόν Ίεροσολυμιτικόν 524 συμβαί

νουν τά ακόλουθα. Μετά τήν ιδ' έπιστολήν παραδίδεται (σελ. 36) συνοδική 

πραξις, ή οποία δέν παραδίδεται ύπό τοΰ Πατμιακοΰ. Ακολούθως ή ανω

τέρω μνημονευθείσα (α') σημείωσις τοΰ Μαξίμου άρχιδιακόνου. Έ ν συνε

χεία τρεις λευκαί σελίδες (σελ. 43 -46). Έ ν τή σελίδι 47 παρέχεται ελλιπώς 

ή ιε' επιστολή. Ακολουθεί ετέρα λευκή σελίς (48). Ά π ό τής σελ. 49 διά 

νέας γενικής επιγραφής παραδίδεται ή ιε' επιστολή πλήρως καί έν συνεχεία αχ 

λοιπαί. Πάντα ταΰτα ΐδών ό γραφεύς τοΰ Πατμιακοΰ 396 μετά τήν ιδ' έπι

στολήν καί πρό τής ιε', άσυνειδήτως υποκατέστησε τάς λεύκας σελίδας τοΰ 

Ίεροσολυμιτικοΰ διά κενοΰ χώρου είς τό φύλλον 16. 

Ό Ίεροσολυμιτικός 524 είναι ασφαλώς τό πρότυπον τοΰ Πατμιακοΰ 

396. Ουδείς έτερος κώδιξ παραδίδει πλείονας ή τουλάχιστον δσας καί ό Πα-

τμιακός κώδιξ έπιστολάς. Κατόπιν τούτου δυνάμεθα νά όρίσωμεν καί άκρι-

βέστερον τά χρονικά δρια εντός τών όποιων εγράφη ό Πατμιακός 396. Εϊδο-

μεν δτι ό Ίεροσολυμιτικός έπερατώθη μετά τόν θάνατον τοΰ Μελετίου Πηγά 

έπισυμβάντα τήν 13 Σεπτεμβρίου 1601. Επομένως ό Πατμιακός κώδιξ 

εγράφη πιθανώς μεταξύ τής χρονολογίας ταύτης καί τής χρονολογίας τοΰ 

θανάτου τοΰ Αλεξάνδρου υίοΰ τοΰ Ίέρακος (Σεπτέμβριος 1602 ή 1603). 

Μία παρατήρησις έπί τοΰ τρόπου κατά τόν όποιον τελευτςί ό Πατμιακός 396 

θά Ιδιδε ίσως άκριβέστερον χρόνον συγγραφής τοΰ κωδικός. "Ο Πατμιακός 

τελευτά" άποτόμως είς τήν τις-' έπιστολήν, ένα) τό πρότυπον του, ό Ίεροσο-

λυμιτικός 524, παραδίδει ακόμη 25 έπιστολάς. Ασφαλώς ό γραφεύς τοΰ 

Πατμιακοΰ θά ήθελε νά ολοκλήρωση τό έπιστολάριον καί νά περιλάβη τάς 

υπολοίπους έν τω Ίεροσολυμιτικω παραδιδομένας έπιστολάς. Διά τοΰτο άλλω

στε καί άφήκεν έν συνεχεία φύλλα λευκά, τά όποια συνεπλήρωσεν άργότερον 
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ό Θεόφιλος Λιβύης. Μήπως ή απότομος περάτωσις τοΰ Πατμιακοΰ οφείλε

ται είς τι ßiatov γεγονός έπενεχθέν έπί τοΰ γραφέως; Επομένως θά ήδυνά-

μεθα νά όρίσωμεν τόν χρόνον συγγραφής τοΰ Πατμιακοΰ έγγύτερον προς τόν 

θάνατον τοΰ Αλεξάνδρου; 

"Ο Πατμιακός 396 δέν εγράφη διά σκοπούς φιλολογικούς. Ό Αλέξαν

δρος διά τής συγγραφής τοΰ άθηναϊκοΰ 1474 απέβλεπε νά συγκέντρωση σιγίλ-

λια καί άλλα έγγραφα, δσα είχε συντάξει ό πατήρ του, διά νά έ'χη πρόχειρα 

υποδείγματα, τά όποια θά τοΰ έχρησίμευον κατά τήν άσκησιν τών καθηκόν

των του ώς Λογοθέτου. Τοΰτο δέχεται ό Χρ. Πατρινέλης. Καί ό Πατμιακός 

κώδιξ 396 απέβλεπε νά προσφέρη πρότυπα επιστολών είς τόν Άλέξανδρον 

διά τής συναγωγής έν αύτώ τών επιστολών τοΰ πατριάρχου Μελετίου Πηγά. 

Είς αυτόν άλλωστε εΐχεν υπηρετήσει έν Κωνσταντινουπόλει. Διά τοΰτο καί 

έκ τοΰ Ίεροσολυμιτικοΰ 524 δέν αντιγράφονται συνοδικαί πράξεις, έπιγρα-

φαί γενικαί, αϊ δηλώσεις τών τόμων είς τους οποίους ταξινομοΰνται έν τώ 

Ίεροσολυμιτικω" cd έπιστολαί, αί τυποποιημέναι φράσειο τοΰ πατριάρχου άπο-

στολέως («χάρις καί Ιλεος παρά θεοΰ» κλπ.) al όποΐαι συντέμνονται Ε π ί 

σης δέν ενδιαφέρεται ό Αλέξανδρος διά τήν άκρίβειαν τών παρεχομένων χρο

νολογιών, τάς οποίας δίδει ελλιπείς. 

Ασφαλώς πρέπει νά διασαφηνισθοΰν αί σχέσεις Μαξίμου άρχιδιακόνου 

καί Αλεξάνδρου διά νά καθορισθή ποΰ εγράφη ό Πατμιακός 396. 'Υποθέτω 

δτι εγράφη έν Κωνσταντινουπόλει καί δτι εστάλη έκεϊ ό Ίεροσολυμιτικος 

524 ύπό τοΰ Μαξίμου διά νά άντιγράψη έξ αύτοΰ ό Αλέξανδρος. Έ κ δύο 

σημειωμάτων κτητόρων τοΰ Ίεροσολυμιτικοΰ 524 συνάγεται δτι ό κώδιξ 

εύρίσκετο ενωρίς είς Κωνσταντινούπολη. Ό Ίεροσολυμιτικός 524 ήτο κτήμα 

τοΰ Ραλάκη Καρυοφύλλη, ώς πιστοΰται έκ σημειώματος του έν τή σελ. 1 

τοΰ κωδικός (Φωτ. 14). Έκ τών τον 'Ραλάκη Καρυοφύλλη. Ό Ραλάκης 

Καρυοφύλλης, υιός τοΰ 'Ιωάννου, ήτο μέγας Χαρτοφύλαξ τοΰ Πατριαρχείου 

Κωνσταντινουπόλεως καί μέγας Έκκλησιάρχης. Γνωρίζομεν δτι ένυμφεύθη 

τήν 13 Ιουλίου 1680, δτι υπογράφει δύο έγγραφα τοΰ 1691 ώς μέγας Έ κ 

κλησιάρχης καί δτι απέθανε τήν 2 Μαρτίου 1707 *. Επομένως κατά τό β' 

1. "Ο W. R e g e l , ένθ' άνωτ., σελ. CXHI παραθέτει το σημείωμα τοΰτο, ώς καί 
το έν συνεχεία, άλλα διά τον μέν πρώτον κτήτορα αναφέρει τήν χρονολογίαν τοϋ θανά
του του, δια δέ τον δεύτερον ουδέν. Περί τοϋ 'Ιωάννου Καρυοφύλλου καί τοϋ υίοϋ του 
Ράλλη βλ. Π. Γ. Ζ ε ρ λ έ ν τ η, 'Ιωάννου τον Καρυοφύλλου, 'Εφημερίδες, ΔΙΕΕ 3 
(1890), σελ. 275-315. Ό Ά . Χ α τ ζ ή ς , ΟΓΡαούλ, 'Ράλ, 'Ράλλαι, (1080-1800), 
Kirchhain 1909, σελ 73, καίτοι παραπέμπει είς τό ανωτέρω άρθρον ταυτίζει τον κτή
τορα τοϋ κωδικός προς τίνα Ραλάκην Καρυοφύλλην τοϋ I H ' αιώνος καί δχι προς τον υίον 
τοΰ 'Ιωάννου. Ό Β. Α. Μ υ σ τ α κ Ε δ η ς, ΟΙ Ράλλαι, ΕΕΒΣ 5 (1928 ), σελ. 280, ανα
φέρει δτι τφ 1674 έπί πατριάρχου Παρθενίου Δ' έδωρήθη έφ' δρου ζωής είς τόν Ράλλην 
ή κάρπωσις τών έν τη αρχιεπισκοπή Ζακύνθου καί Κεφαλληνίας πατριαρχικών σταυρό-
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ήμισυ τοΰ Ι Ζ ' αιώνος ό Ίεροσολυμιτικός 524 εύρίσκετο οπωσδήποτε είς 

Κωνσταντινούπολη, κτήμα τοΰ Ραλάκη Καρυοφύλλη. Δεύτερον σημείωμα 

έν τώ αύτώ Ίεροσολυμιτικω κώδικι (σελ. 1 )· έκ τών τον 'Ιγνατίου Ιεροδια

κόνου τοΰ Λεσβίου μψ\' (Φωτ. 14). Πρόκειται βεβαίως περί τοΰ 'Ιγνα

τίου, τοΰ άργότερον Ούγγροβλαχίας, ό όποιος άνήκεν είς τόν κλήρον τής Κων

σταντινουπόλεως '. Ό κώδιξ εύρίσκετο είς Ιεροσόλυμα ήδη τω 1817, διότι 

αναγράφεται είς κατάλογον τών κωδίκων τής έν Ίεροσολύμοις Πατριαρχικής 

Βιβλιοθήκης συνταχθέντα ύπό Άνθιμου τοΰ έξ Αγχιάλου κατά τό έ'τος 

τοΰτο 2. Τά δυό ώς άνω σημειώματα τών κτητόρων τοΰ Ίεροσολυμιτικοΰ 

524 φέρουν τόν κώδικα ενωρίς υπάρχοντα είς τήν Κωνσταντινούπολη. "Ισως 

δέν είναι δλως άστοχος ή ύπόθεσις δτι ό κώδιξ έξηκολούθει νά εύρίσκηται 

έκεϊ άφ' δτου εστάλη ύπό τοΰ Μαξίμου άρχιδιακόνου είς τόν Άλέξανδρον. 

Δυσχερής είναι ή παρακολούθησις τής ιστορίας τοΰ Πατμιακοΰ 396. 

Υπάρχει μόνον tv σημείωμα έν φύλ. α ' ν τοΰ κωδικός* / άντόνιον μακαρήτην \ 

παισοίου πατριάρχου. Τό σημείωμα τοΰτο εγράφη διά χειρός τοΰ Ι Ζ ' αιώνος 

καί προφανώς ύπό Κωνσταντινουπολίτου. ΕΖναι γνωστός πατριάρχης Κων

σταντινουπόλεως Π αίσιος (έπατριάρχευσε κατά διαστήματα μεταξύ τών ετών 

1652 -Μάρτιον 1655) 3 . Άλλ ' επίσης υπάρχει κατά τόν Ι Ζ ' αίώνα καί ΪΙαΛ-

σιος πατριάρχης Αλεξανδρείας (15 'Οκτωβρίου 1657 -1677) 4 . Επομένως 

είναι δύσκολον νά καθορισθή εις ποίον πατριάρχην αναφέρεται τό σημείωμα 

καί νά ύποστηριχθή, έάν ό Πατμιακός 396 εύρίσκετο κατά τήν έποχήν έκεί-

νην είς Κωνσταντινούπολη, δπου εγράφη, ή είς Αίγυπτον, οπόθεν τόν εφερεν 

ό Θεόφιλος Αλεξανδρείας εις τήν Πάτμον. Πάντως τω 1801 ήτο κτήμα τοΰ 

Θεοφίλου, τότε Λιβύης. Άλλ' ό Θεόφιλος δέν διασαφηνίζει έάν τόν κώδικα 

εδρεν είς Κωνσταντινούπολη, δτε ήτο είς τό Νεοχώριον δ ή εις τήν Αίγυπτον. 

Έ φ ' δσον ώρίσθησαν τά κατά τόν γραφέα, τόν χρόνον συγγραφής καί 

τό πρότυπον τοΰ κυρίου καί παλαιοτέρου μέρους τοΰ Πατμιακοΰ 396 απο

μένει νά καθορισθοΰν τά κατά τάς προσθήκας τοΰ Θεοφίλου τοΰ Λιβύης. Ό 

πηγίων. Ό Ραλάκης Καρυοφύλλης γνωρίζεται καί γραφεύς τμήματος του κωδικός 270 
τής έν Άθω Μ. Παντελεήμονος (βλ. Λ ά μ π ρ ο υ , Κατάλογος Άγ. "Ορους, τόμ. Β', σελ. 
346-347).' 

1. Ε. Γ. Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ς , 'Ιγνάτιος μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας, τόμ. Α', 
'Αθήναι 1959, σελ. 1-2. 

2. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς , Ίεροσ. Βιβλ., τόμ. Α', σελ. 491 - 500. 
Το ήμέτερον Ίεροσολυμιτικον Ιπιστολάριον αναγράφεται ύπ' αριθ. 45, έν σελ. 495. 

3. G r u m e 1, Chronologie, σελ. 438. 
4. Χ ρ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , 'Ιστορία τής 'Εκκλησίας 'Αλεξανδρείας, 'Αλεξάν

δρεια 1935, σελ. 710. 
5. Πρβλ. σελ. 172, σημ. 4. 
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Θεόφιλος έντυχών κώδικι, ό όποιος παρείχε δύο έπιστολάς τοΰ Πηγά μη 

παραδιδομένας ύπό τοΰ Πατμιακοΰ, τάς άντέγραψεν. Ό κώδιξ, έξ ου παρέλαβε 

ταύτας, παρέδιδε καί τόν Στρωματέα περί Εκκλησίας λόγον τοΰ Πηγά. 

Επομένως τό πρότυπον τοΰ Θεοφίλου ήτο κώδιξ παραδίδων τάς δύο προστε

θείσας έπιστολάς καί τόν περί Εκκλησίας Στρωματέα λόγον. 

Δύο κώδικες παραδίδοντες ταΰτα διεσώθησαν: α') Ιβήρων 353 καί β') 

Αλεξανδρείας 36(190). Ό Ιβήρων 353 εγράφη τω ,αχγ' έν Αίγύπτω χειρί 

Μαξίμου άρχιδιακόνου. Ό Ιβήρων 353 δέν είναι δυνατόν νά ήτο τό πρότυπον 

τοΰ Θεοφίλου, διότι τω 1801 δέν εύρίσκετο έν Αίγύπτω. Σημείωμα έν τ φ 

κώδικι πιστοποιεί τοΰτο* Νεοφύτου κτήμα Σαντορήνης τοΰ Μαυρομμάτη. Νυν 

δέ άφιέρωται τή Μονή τών 'Ιβήρων και ό άποξενώσας υπ' έστω τοϋ από 

θ(εο)ϋ άφορισμοϋ. μψκγ'i. 

Ό έτερος κώδιξ, ό Αλεξανδρείας 36 (190), είναι αυτόγραφος Μελε

τίου τοΰ Π η γ ά 2 . Παραδίδει ακριβώς δσα αντέγραψε καί δσων μνημονεύει 

ό Θεόφιλος καί είναι βεβαίως τό πρότυπον, τό όποιον εΐχεν ύπ' όψει ό Θεό

φιλος διά τάς δύο έπί πλέον έπιστολάς τοΰ Πηγά. 

Ή άνεύρεσις τοΰ προτύπου τοΰ Θεοφίλου Λιβύης διά τήν προς Εύδοξίαν 

έπιστολήν τοΰ Χρυστοστόμου είναι δυσχερεστέρα. Κατά τόν Ιλεγχον της 

χειρογράφου παραδόσεως ή προς Εύδοξίαν αυτή επιστολή παραδίδεται είς 

τους έξης κώδικας: 

Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών 1322, ΙΘ' αιώνος. 

Αλεξανδρείας 296, ΙΘ' αιώνος. 

Παρισίων, Suppl. Gr. 1040, ΙΘ' αιώνος. 

Marcianus 805 (olim 504), ΙΔ' αιώνος3. 

Escoriai 437 (Ψ - II - 6), ΙΔ' αιώνος4. 

Arundelian 528, Ι Ε ' αιώνος6. 

Έ κ τούτων οί κώδικες Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών 1322, Αλεξαν

δρείας 296 καί Παρισίων Suppl. Gr. 1040 εϊναι απόγραφα τοΰ Πατμια-

1. Χ ρ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , "ΑΜξανδρινά σημειώματα, ΚΓ'. Ό ύπ' αριθ. 353 
τής Βιβλιοθήκης τής έν "Αθφ 'Ιεράς Μονής τών 'Ιβήρων κώδιξ περιέχων σύγγραμμα 
τοϋ Μελετίου Πηγά, Έκκλ. Φάρος 14 (1915), σελ. 133. 

2. Γ. Χ α ρ ι τ ά κ η , Κατάλογος τών χρονολογημένων κωδίκων τής Πατριαρχικής 
Βιβλιοθήκης Καΐρου, ΕΕΒΣ 4 (1927), σελ. 156. 

3. Α. Z a n e t t i - Α . B u o n g i o v a n n i , D. Marci Bibliotheca, Βενετία 
1740, σελ. 266-268. 

4. E. M i l l e r , CataL·gue des manuscrits grecs de la Bibliothèque de l'Escu-
rial, Παρίσιοι 1848, σελ. 382, 421. 

5'. J . F ο PS c h a 11, Catalogue of M ss in the British Museum, Λονδϊνον 1834, 
σελ. 156 - 158. 



182 ΠΑΝΑΓ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

κοΰ 396. Ό Marcianus 805 εύρίσκετο είς τήν Μαρκιανήν Βιβλιοθήκην ήδη 

τω 1740, δτε τόν περιέγραφον οί Α. Zanett i καί Α. Buongiovanni. Ό 

Escorialensis 437 υπήρχε είς τήν Βιβλιοθήκην πρό τής πυρκαϊας τοΰ 1671 

καί περιγράφεται εις τόν κατάλογον τοΰ Nicolas de la Torre. Ό Arandelian 

528 δέν είναι βέβαιον πότε είσήλθεν είς τήν Βιβλιοθήκην τοΰ British Mu

seum* ό Forsehall τόν καταλογογραφεΐ τώ 1834 καί αναφέρει ώς πρότερον 

κάτοχον Johaimem Gremperium. Δέν φαίνεται πάντως πιθανόν δτι ό κώδιξ 

ούτος εύρίσκετο έν Αίγύπτω τω 1801. Έ κ τών γνωστών κωδίκων, οί όποιοι 

παραδίδουν τήν προς Εύδοξίαν έπιστολήν τοΰ Χρυσοστόμου, ουδείς εύρίσκετο 

τω 1801 έν Αίγύπτω, δτε αντέγραφε ταύτην ό Θεόφιλος εύρων εν τινι χάρτη 

παλαίω. 

Ό Ί ω . Σακκελίων εΐχεν υποθέσει δτι άλλαχοΰ καί πιθανώς εις τήν 

Πατριαρχικήν Βιβλιοθήκην Αλεξανδρείας θά διαπιστωθή έάν ύπάρχη καί 

έτερος τόμος επιστολών τοΰ Πηγά, δεδομένου δτι έν τη επιγραφή τοΰ Πα

τμιακοΰ 396 τό έπιστολάριον χαρακτηρίζεται Τόμος αος Λ. 

Τό πρότυπον τοΰ Πατμιακοΰ 396, ό Ίεροσολυμιτικός 524, δίδει τήν κλείδα 

είς τό θέμα. Κατά διαστήματα ομάς επιστολών χαρακτηρίζεται ώς τόμος, 
* a. 

ούτως *· 

σελ. 170 Τέταρτος καί έν τη φα δ°ζ. 

σελ. 218 τόμος δ'. 

σελ. 320 τέλος τοΰ δον τόμου. 

σελ. 321 έν τη φα* ε'. 

σελ. 393 ίως ώδε καί έν τη κάτω δεξιά φα' τόμος. 

Επομένως ό γραφεύς τοΰ Ίεροσολυμιτικοΰ 524 Μάξιμος ό άρχιδιάκονος 

έχρησιμοποίησε τόν δρον «τόμος», άλλ' 8χι ύπό τήν εννοιαν τοΰ ανεξαρτήτου 

βιβλίου ή τεύχους. Ετέθη ύπό τήν Ιννοιαν τοΰ τμήματος, τοΰ μέρους τοΰ βι

βλίου. Κατά ταΰτα δέν πρέπει νά άναμένηται ή άνεύρεσις καί δευτέρου «τόμου» 

επιστολών τοΰ Μελετίου Πηγά. 

Οδτως τά κατά τόν Πατμιακον 396 τίθενται έπί τών εξής* Ό κώδιξ 

συνεγράφη υπό τοΰ Αλεξάνδρου υίοΰ τοΰ Ίέρακος κατά τά Ιτη 1601 - 1602 

ή 1603 κατά τό παλαιότερον αύτοΰ μέρος καί ύπό τοΰ Θεοφίλου τοΰ Λιβύης 

(άργότερον πατριάρχου Αλεξανδρείας) μεταξύ τών ετών 1801 - 1819 κατά 

τό νεώτερον μέρος. Τό πρότυπον τοΰ Αλεξάνδρου ήτο δ Ίεροσολυμιτικός 

1. Πρβλ. σελ. 164, σημ. 1. 
2. Δυστυχώς ελλείπει το πρώτον φύλλον τοϋ κωδικός. Οδτος άρχεται ακέφαλος 

άπό τμήματος της δευτέρας επιστολής. Δια τοΰτο δέν γνωρίζομεν έάν καί έν τφ Ίερο
σολυμιτικω κώδικι έγράφετο «τόμος α'», πράγμα το όποιον ύποθέτομεν. 
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524. Τοΰ Θεοφίλου Λιβύης τό πρότυπον διά τάς δύο έπιστολάς τοΰ Πηγά 
ήτο ό κώδιξ τοΰ Πατριαρχείου Αλεξανδρείας 36 (190), αυτόγραφος τοΰ 
Μελετίου τοΰ Πηγά. Απομένει νά άνευρεθή τό πρότυπον τής προς Εύδοξίαν 
επιστολής τοΰ Χρυσοστόμου, τήν οποίαν ό Θεόφιλος άντέγραψεν εύρων εν τινι 
χάρτη παλαιφ. 

, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΑΟΣ 
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Πατμιακος κώδιΕ 396, φύλ. 1. Γραφή 'Αλεξάνδρου, υίοϋ τοϋ Ίέρακος, 
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Πατμιακος κώδιξ 396, φύλ. 210. Γραφή Θεοφίλου τοϋ Λιβύης. 



Φωτ. H 

*·»** ' ^ * * • -•** * * ^ ^ ' ' W y ^ v ; τ ~ '£*"";\>}/-?~**η?τ ·$/«%> 
•' ' / · * " \ - > · ' ' "t~ Α·>1- ' ' ·>/ · ' - - * ·? · . * > ' • 

« W /*%it IMM4 Uà^zsvt*, « A / t - T y ^ o · » « . . / / Λ /Ύ/>·-·ο> ·*""/ " r " " / * ^ * * r * v - . «^. * ^ · - ί * * ί « - c * 5 © - ^ 
/ * .ft * / *' «ι * •/ " . . t Λ0 η . , ι ΐ '7 7 ** *τ? 

. M y ^ ^ i / t * · * ^ * &**~Ί*. ijrvrY*. » *,M$i~ C-...*»- / t f ^ i t . #,· Λ Ä^*w<jr*«^t **4**-6 . rf Λ £ . . - * . y Ä · * - * > *c^^-*( f f -
Λ / ' . ί Λ » - ' » > Λ • . * " >Λ f 1 Λ * ' ' "4 ' ' 

' » 7 . <ί ί < ( < V ^ "m > V ' V ' ' - " - - Β V * " — · ' ' / V Λ> > V 

****· ! β·β»**ν*#<*,Λ'(ι <-,·**'5* *·*7' «*'*«*"·*' * H * » \ r ^ - · ρ'/ <>'*/'/\ a-vi" ^i'^'X'j Ά*Λ&*Χ'/ 

i^ 'wV' Î ^ W - -i'Â;w/e*'A'»v«, % ' j * "fjV ""r" ";A**r*"̂  '-~^"* 

4·''«·..». , «~-i-1». ^«-y ••i^*^'*"J,7 Φ 

è ir*.C pftJyf fr*f% '»"Υ" 

Αυτόγραφος ένθύμησις Θεοφίλου τοΰ Λιβύης. 



Φωτ. 12 

****· *f * jk JIM 4 ma. fA 

'Εγγραφον Μελετίου τοϋ Πήγα, 19 'Ιανουαρίου 1597. Δια χειρός "Αλεξάνδρου, υίοΰ τοϋ Ίέρακος. 



Φωτ. 13 

!λίϊί 

.•L * 

Κώδιξ Εθνικής Βιβλιοθήκης 'Αθηνών 1474 Δια χειρός 'Αλεξάνδρου, υίοΰ του Ίέρακος. 
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"Ιεροσολυμίτικος ΠΙαναγίου Τάφου) κώδιξ 5*24, φύ> 1 Δια /ειροα Μαξίμου, 

άρχιδιακόνου "Αλεξανδρείας 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

