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ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΜΟΝΩΔΙΑ 
ΣΤΟΝ «ΟΙΚΕΪΟΝ» ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟ (15ος α ϊ ) * 

Λ' 

Ή θεμελιακή μονογραφία του D. Nicol για τους Καντακουζηνούς έ'θεσε 

τις βάσεις και προήγαγε την έρευνα για τα προσωπογραφικά της βυζαντινής 

αυτής οικογένειας, δίνοντας συγχρόνως τή δυνατότητα για προσθήκες και διορ

θώσεις στο βασικό κορμό της 1 . 

"Ενα νέο κείμενο, πού επιγράφεται Μονωδία εις τον ενδοξότατον και εν-

γενεστατον οίκεΐον τω κραταιω καϊ άγί(ο ημών ανΟέντη και βασιλεΐ κυρ Γεωρ

γών τον Καντακονζηνόν, με τις νέες πληροφορίες πού παρέχει, βοήθα τόσο 

στον εντοπισμό ένας ακόμη προσώπου με τήν επωνυμία Καντακουζηνός στον 

15ο αι., δσο και στην άδρομερή σκιαγράφηση του βίου καί τής δραστηριότητας 

του. Ή μονωδία αύτη, πού γράφτηκε με αφορμή το θάνατο του βυζαντινού 

αύτοΰ αξιωματούχου, δεν συμπεριλήφθηκε στην έκδοση των Παλαιολογεηον 

καϊ Πελοποννησιακών καί παρέμεινε ως τώρα ανέκδοτη 2. 

Ό τ ό π ο ς γ ε ν ν ή σ ε ω ς τ ο υ Γ ε ω ρ γ ί ο υ Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ο ύ δεν π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι , 

επισημαίνεται όμως ή ευγενής καταγωγή του καί ή βασιλική προέλευση τής 

οικογένειας του. Χαρακτηριστικό είναι οτι ό θρηνωδος δεν έχει προσωπική 

γνώση του πράγματος, άλλα άρύεται τήν πληροφορία άπα πρόσωπο προσκεί

μενο στην οικογένεια του νεκρού (στίχ. 30 - 32). Το γεγονός αυτό όδηγεΐ 

στή σκέψη δτι ό δεσμός του με τον βασιλικό οίκο των Καντακουζηνών πρέπει 

να είναι μάλλον χαλαρός. "Αλλωστε μιά τέτοιου είδους άμεση συγγένεια θά 

πρέπει νά ήταν ευρύτερα γνωστή. 

"Οσον άφορα τήν παιδεία του, αυτή δεν πρέπει νά προχώρησε πέρα άπο τήν 

* Τον συνάδελφο Σταϋρο Κουρούση ευχαριστώ θερμά για τή βοήθεια του στην αποκα

τάσταση τοϋ κειμένου όπως καί για τις χρήσιμες παρατηρήσεις του. Φυσικά, οποιοδήποτε 

σφάλμα βαρύνει τον γράφοντα. 

1. The Byzantine Family of Kantakouzenos (Cantacuzenm) ea. 1100-1460. Λ Genea

logical and I'rosopographical Study. ( D u m b a r t o n Oaks Studies 11), Washington 1968· 

βλ. καί τις προσθήκες τ ο ϋ ί δ ι ο υ , The Byzantine Family of Kantakouzenos. Some 

Addenda et Corrigenda, D O P 27 (1973), σελ. 3 0 9 - 3 1 5 . 

2. Γ. Χ α ρ ι τ ά κ η , Σπυρίδωνος II. Λάμπρου τα fiera θάνατον evotOévra, NE J'i 

(1917 - 2 0 ) , σελ. 219, άρ. I I I ' . 
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παρακολούθηση των εγκυκλίων μαθημάτων. "Ετσι ό συγγραφέας τής μονωδίας 

σπεύδει νά καλύψει καί να δικαιολογήσει τήν έλλειψη αυτή με τήν αναφορά του 

στην πρόοδο του Γεωργίου Καντακουζηνού στο χριστιανικό βίο καί τήν προ

κοπή περί τα μέγιστα . . . καί μόνιμα (στίχ. 35 - 39). 

Σε νεαρή ηλικία εισέρχεται στην υπηρεσία του Μανουήλ Β' Παλαιολόγου 

(στίχ. 4 1 - 4 3 ) καί αργότερα αναδεικνύεται μέλος τής συγκλήτου (στίχ. 

7 5 - 7 6 ) 1 . Ένόσο ζει ακόμη ό αυτοκράτορας Μανουήλ Β' καί για σύντομο 

χρονικό διάστημα, καταλαμβάνει κάποιο διοικητικό αξίωμα στή Λήμνο. Ό 

χρόνος παραμονής του εκεί μπορεί νά προσδιοριστεί με σχετική ακρίβεια, γιατί 

δηλώνεται σαφώς δτι εξάσκησε το λειτούργημα του πριν άπο το διορισμό τοϋ 
Δημητρίου Παλαιολόγου ώς δεσπότη τής Λήμνου (στίχ. 83 - 85). 'Εφόσον είναι 

γνωστό δτι αυτό συνέβη γύρω στο 1425 2, ή παρουσία του στο νησί πρέπει νά 

τοποθετηθεί μεταξύ τοϋ 1423 καί 1424, πάντως δμως οχι πριν άπα το 1420. 

Ή διατύπωση τοϋ κειμένου την Αημνον εγκεχείριστο εις ήγεμονίαν δεν επι

τρέπει νά προσδιοριστούν με ακρίβεια τα διοικητικά του καθήκοντα. Είναι 

γνωστό άλλωστε δτι ή Κωνσταντινούπολη μόνο σκιώδη επικυριαρχία διατη

ρούσε εκεί μέσω διοικητικών υπαλλήλων με εικονική εξουσία, εφόσον ή Λήμνος 

μαζί με τήν Τμβρο, τή Θάσο, τή Σαμοθράκη καί τήν πόλη Alvo είχαν παραχω

ρηθεί άπο τον Μανουήλ 13' ώς φέουδο στον γενουατικο οίκο των Gatt i lusi 3 . 

Πάντως στα αμέσως προηγούμενα ετη μνημονεύεται καθολική κεφαλή Λήμνου 

ό Μιχαήλ Παλαιολόγος4 καί απογραφείς ό Παύλος Γαζής καί ό ιερομόναχος 

'Τωάσαφ5 το 1415 καί ό ιερέας (πιθανόν ό ιερομόναχος) 'Τωάσαφ το 1425 6 . 

1. Για τον δρο «σύγκλητος βουλή» τον 1 Ίο καί 15ο αι. βλ. Α ί κ α τ ε ρ ί ν η ς Α. Χ ρ ι -

σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ , Ή Σύγκλητος eie rò Βυζαντιναν Κράτος, Έπετηρίς τοϋ 'Αρχείου 

της 'Ιστορίας τοϋ Ελληνικού Δικαίου 2 (1949), σελ. 22 - 25. 

2. Δ. Ά . Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Le Despotal grec de Morée, τόμ. Β', Variorum, Λονδίνο 

1975, σελ. 75. Πάντως το παλαιότερο γνο^στο ϊγγραφο στο όποιο ό Δημήτριος Παλαιολόγος 

υπογράφει ώς δεσπότης Λήμνου είναι ορισμός τοϋ Δεκεμβρίου του 1429 [Actes de Lavra, 

εκδ. P. L e m e r 1 e, A. G u i l l o u , JS. S v o r o n o s , D e n i s e l ' a p a c h r y s -
5 a n t h ο u, τόμ. 3, άρ. 167, σελ. 180 - 183, οπού καί βιβλιογραφία για τον Δημήτριο 

Παλαιολόγο). 

3. Ί Ι έκταση καί ή μορφή τήε Ècouoiac των Gatti lusi στα νησιά τοϋ Βορείου Αιγαίου 

δέν έχει ερευνηθεί επαρκώς. Για το θέμα βλ. Ά π. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ, Thasos. Son 

Histoire, son Administration de 1453 à 1912, Παρίσι 1953, σελ. 15' τ ο ϋ i 'δ ι ο υ, 

'Ιστορία τον Νέου 'Ελληνισμού, τόμ. Α', θεσσαλονίκη 19742, σελ. 350. 

4. Στο πρακτικό τοϋ ιερομόναχου Ίωάσαφ, Ιανουάριος 1415 (έκδ. Ά ρ κ ά δ ι ο ς Β α-

τ ο π ε δ ι ν ό ς , Γρηγόριος Παλαμάς 3 (1919), σελ. 434. Πρβλ. D ö 1 g e r, Regesten, 

άρ. 3341). 

5. Ό ιερομόναχος Ίωάσαφ είναι ό συντάκτης τοϋ πρακτικοΰ τοϋ 'Ιανουαρίου 1415 (δ.π. 

σημ. 4) . Με τον Παΰλο Γα£ή υπογράφουν το πρακτικό τοϋ Αυγούστου τοϋ 1415 [Actes 

de Lavra, τόμ. 3, άρ. 164, σελ. 169' πρβλ. καί άρ. Append. XVIII, σελ. 219). 

6. Υπογράφει το απογραφικό γράμμα τοϋ 'Ιουλίου 1425 [Actes de Dionysiou, εκδ. 

Μ. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ς, Παρίσι 1968, άρ. 22, σελ. 128). 
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Μετά τήν επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη καί τον θάνατο του Μα

νουήλ Β' ('Ιούλιος 1425) ό Γεώργιος Καντακουζηνός συνεχίζει να προσφέρει 

τις υπηρεσίες του στον νέο αυτοκράτορα 'Ιωάννη Η' Παλαιολόγο. "Ετσι δταν 

ό τελευταίος έξεστράτευσε εναντίον των Τόκκων στην Πελοπόννησο τον χει

μώνα του 1426 προς 1427 τον συμπεριέλαβε στους επιτελείς του. Μολονότι 

το κείμενο αναφέρεται αόριστα στα γεγονότα (στίχ. 76 - 82), αυτά δεν είναι 

δύσκολο νά αναγνωριστούν. Ό βυζαντινός στόλος, αρχηγός του όποιου ορί

στηκε άπο τον αυτοκράτορα ό Δημήτριος Λεοντάρης, καταναυμάχησε τα πλοία 

των Τόκκων κοντά στις Έχινάδες νήσους στην ε'ίσοδο τοΰ Πατραϊκού κόλπου1. 

Μετά τήν ευτυχή έκβαση τής ναυτικής αυτής επιχειρήσεως, πού θεωρείται 

καί ή τελευταία νίκη τοΰ βυζαντινού στόλου 2, ό Γεώργιος Καντακουζηνός επι

στρέφει στην Κωνσταντινούπολη δπου παραμένει για ενα έτος (στίχ. 8 2 - 8 3 ) . 

Ή συγκεκριμένη άλλ' αναιτιολόγητη αυτή χρονική αναφορά τοΰ θρηνωδού 

μπορεί νά εξηγηθεί μόνον αν συνδεθεί με τήν αμέσως επόμενη, χρονικά, δρα

στηριότητα τοΰ Καντακουζηνού, πού είναι ή αποστολή του ώς πρέσβεο^ς προς 

τον τής Ευρώπης ηγεμόνα (στίχ. 89 - 01). Ποιος δμως είναι ό ηγέτης προς 

τον όποιο στέλλεται άπο τον αυτοκράτορα ώς πρέσβης δεν είναι δυνατό νά 

προσδιοριστεί με ακρίβεια. Ό ορός «ήγεμών τής Ευρώπης» πρέπει μάλλον 

νά υπονοεί κάποιον άπο τους μονάρχες τής Δυτικής Ευρώπης, πιθανόν τον 

γερμανό αυτοκράτορα, παρά τον πάπα ή ενα άπο τά συμβούλια των 'Ιταλικών 

πόλεων. Ή πλησιέστερη, χρονικά, γνωστή βυζαντινή πρεσβεία είναι εκείνη 

τοΰ Benedetti Fulcho καί τοΰ 'Ιωάννη Δισύπατου προς τον γερμανό αυτο

κράτορα Σιγισμοΰνδο πού πραγματοποιήθηκε πριν άπο τις 10 'Οκτωβρίου 

τοϋ 1425 3 . Πιθανόν ώς μέλος αυτής τής πρεσβείας, ή οποία κοινοποίησε τή 

θετική διάθεση τοΰ 'Ιωάννη Η' προς τον γερμανό αυτοκράτορα για μια μελλον

τική ένωση των χριστιανών, νά συμπεριλήφθηκε καί ό Γεώργιος Καντακου

ζηνός. 

Οι πληροφορίες για τή ζωή καί τή δράση τοϋ Γεωργίου Καντακουζηνού 

σταματοΰν εδώ. Ούτε ό τόπος (πιθανόν ή Κωνσταντινούπολη) ούτε καί ό χρό

νος τοΰ θανάτου του προσδιορίζονται στο κείμενο τής μονωδίας. Εικάζω δτι 

1. Δ. Ά . Ζ α κ υ Ö η ν ο ΰ, Le Despolat grec de Morée, τόμ. A', Variorum, Λον
δίνο J 975, σελ. 200 - 201 καί τόμ. Β', σελ. 144 - 145. Ό Δημήτριος Λεοντάρης δέν κατονο
μάζεται, υπονοείται όμως με τή φράση μετά και έτερου ενός της αυτής τάξεως (στίχ. 
78- 79). Επίσης, παραδίδεται ό ακριβής αριθμός των πλοία>ν μέ τα όποια ό 'Ιωάννης ΙΓ 
επιχείρησε τήν εκστρατεία [τριήρεσι τέσσαρσι, στίχ. 79-80). 

2. Δ. Ά . Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, δ.π.. τόμ. Α', σελ. 201. 
3. "Εκδ. τής απαντητικής επιστολής τοϋ γερμανοϋ αυτοκράτορα βλ. στοΰ Ν. J Ο Γ g a, 

Notes et extraits pour servir à l'histoire des Croisades au XVe siècle, seconde série, 
Παρίσι 1899, σελ. 252" έπανέκδ. Σ. Λ ά μ π ρ ο υ , Παλαιολόγεια καί Πελοποννησιακά, 
τόμ. 3, 'Αθήνα 1926, σελ. 323. Πρβλ. Γ) ö 1 g e r, Regesten, άρ. 3424 καί Δ. 'Λ. Ζ α -
κ υ θ η •/ ο ΰ, ο.π., τόμ. Α', σελ. 220. 
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δέν πρέπει νά επέζησε πολύν χρόνο μετά τήν επάνοδο του άπο τήν πρεσβεία 

στή Δύση. 'Οπωσδήποτε δμως πέθανε κατά τή διάρκεια τής βασιλείας τοΰ 

'Ιωάννη Η' Παλαιολόγου (f 1448), εφόσον καί ό συγγραφέας τής μονωδίας 

αναφέρει τον αυτοκράτορα ώς ευρισκόμενο ακόμη στή ζωή. 

'Εγκωμιάζοντας τον αποθανόντα, ό θρηνωδος επισημαίνει τά πνευματικά 

καί ηθικά του χαρίσματα, τον δίκαιο χαρακτήρα του, τή συζυγική του αφοσίωση 

(άπαράτρωτον μεν την σνζνγίαν διατηρήσας, στίχ. 108-109), υπογραμμί

ζοντας ιδιαίτερα τή φιλανθρωπία του καί τή στενή του επαφή με τήν εκκλησία. 

Ό Γεώργιος Καντακουζηνός πού εγκωμιάζεται στή μονωδία πού εκδίδε

ται πιο κάτω, δέν πρέπει να συγχέεται με τον Γεώργιο Παλαιολόγο Καντακου

ζηνό, γιο τοΰ θείον τοΰ Μανουήλ Β' Θεοδώρου ΙΙαλαιολόγου Καντακουζηνού 

καί μαθητή τοΰ Ιωάννη Χορτασμένου, ό όποιος, δπως είναι γνωστό, πέθανε 

μεταξύ τοΰ 1456 καί 1459 1 . Ή δυσκολία νά τοποθετηθεί σε κάποιο κλάδο τής 

οικογένειας των Καντακουζηνών Οά μπορούσε νά οδηγήσει στην ελκυστική 

μεν άλλ' άναπόδεικτη υπόθεση οτι πρόκειται για κάποιο γυιο του Θεοδώρου 

Καντακουζηνού, φίλου τοΰ αυτοκράτορα Μανουήλ Β' καί παραλήπτη επιστολής 

τοΰ Δημητρίου Κυδώνη 2. Στην περίπτωση αυτή θά είχαμε δύο ομώνυμους 

Θεοδώρους νά έχουν ομώνυμους γιους Γεωργίους καί μάλιστα σχεδόν συνο

μήλικους. "Αλλωστε καί ό μονωδούμενος Γεο'^ργιος Καντακουζηνός γιά να 

άσκεϊ διοικητικό λειτούργημα στή .Λήμνο πριν άπο το 1425 πρέπει νά Ιχει 

γεννηθεί το αργότερο μέσα στην τελευταία δεκαετία τοΰ 14ου α'ι. 

"Οσον άφορα το συγγραφέα τής μονωδίας 3, οί συχνές αναφορές του σε κεί

μενα τών Γραφών, άλλα καί σε κείμενα καί πρόσωπα τής μυθικής καί κλασι

κής αρχαιότητας οδηγούν στο συμπέρασμα δτι είναι κάτοχος ανώτερης εκκλη

σιαστικής καί «θύραθεν» παιδείας. Στή δομή τοΰ ρητορικού του λόγου ακο

λουθεί τους κανόνες τοΰ ρήτορα Μενάνδρου (3ος αι. μ.Χ. ) περί Ρητορικής4. 

1. Ν i e ο ], The Byzantine family of Kantakouzenos, ca. 1100 - 1460, Washing·on 

1968, σελ. 176 - 179, άρ. 67. Ό Η. H u n g e r , εύστοχα, ταυτίζει τον Γεώργιο Π α -

λαιολόγο Καντακουζηνό με τον Γεώργιο Καντακουζηνό ( N i c o l , δ.π., σελ. 167, άρ. 58), 

αποδίδοντας τον ώς γιο τοΰ θ:·οδώρου Παλαιολόγου Καντακουζηνού [Johannes Chorlas-

mcnos (ca. 1370 - ca. 1436/37), Βιέννη 1969, σελ. 1 0 4 - 1 0 8 " βλ. καί λ i c o l , D O P 

27 (1973), σελ. 3 1 2 - 3 1 3 - πρβλ. P L P άο. 10950]. Μή γνωρίζοντας όμως, ευλόγα, το 

περιεχόμενο τής μονωδίας τή σχετίζει με τον Γεώργιο Παλαιολόγο Καντακουζηνό (ο.π., 

σελ. 108). 

2. Ό H u n g e r διακρίνει τον Θεόδωρο Παλαιολόγο Καντακουζηνό ( N i c o l , ο.π., σε). 

165 - 166, άρ. 57) άπο τόν Θεόδωρο Καντακουζηνό, «φίλο» τοΰ αυτοκράτορα Μανουήλ Β' 

(ο.π., σελ. 106 - 107 ». 

3. Γιά τον συγγραφέα της μονωδίαε ό όποιο:, ενδεχομένως, ταυτίζεται μέ τον συγ

γραφέα καί άλλων ρητορικών κειμένων διαλαμβάνουμε σε αμέσως προσεχή εργασία. 

Ί. Μενάνδρου Ρήτορος Περί επιδεικτικών IXV11]: Περί μονωδίας, Ικδ. D. Α. R u s 

s e l l καί Ν. G. W i l s o n , 'Οξφόρδη 1981, σελ. 2 0 0 - 2 0 6 . 
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Ή εξοικείωση του μάλιστα με το ρητορικό είδος καταφαίνεται καί άπο τον 

ελεύθερο τρόπο με τον όποιο χειρίζεται τους κανόνες αυτούς. 

Το κείμενο παραδίδεται στο χειρόγραφο 220 (παλαιός αριθμός 35) τής 

Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης 'Αλεξανδρείας τοΰ 15ου αι. στα φφ. 174- 179 ν 1 . 

Στο ί'διο χειρόγραφο περιλαμβάνονται ό Βίος καί ή ακολουθία τοΰ Μακαρίου 

Μακρή, ηγουμένου τής μονής ΙΙαντοκράτορος Κωνσταντινουπόλεως ( f 1431 ) 2, 

μονωδίες καί εγκώμια καθώς καί ποικίλη ύμνογραφική ύλη. 

KP. ΧΡΥΣΟΧΟΓΔΗΣ 

1. Θ. Μ ό σ χ ο ν α, Κατάλογοι τής Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, τόμ. Α', Χειρόγραφα, 
'Αλεξάνδρεια 1945, σελ. 211. 
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Β' 

Alex. 220 Μονωδία είς τον ένδοξότατον καί εύγενέστατον οίκεϊον τω κραταιω 

f • 1 ' 4 καί άγίω ήμων αύθέντη καί βασιλεΐ κυρ Γεώργιον τον Καντακουζηνον 

Τις ούν ου τών κρειττόνων παντός κόσμου το μέρος τη έκδημία τον 

ανδρός οϊχεται; Τις τών σων γνωστών και φιλτάτων ύποίσει γενναίως 

5 τον σον χωρισμόν, μεμνημένος σον τής καλοκαγαθίας; "Εγοιγ' ονν οΐ-

μαι, καί τής σης ομιλίας μη μετάσχοντες, ακοή μόνη παραλαβόντες τα 

κατά σε, ου δννήσονται φέρειν αδακρυτί την μνήμην. Τις Όρφενς μου

σικός ή Θάμυρις άνναιτ αν επαξίως κρονμασί τε καϊ μελωδήμασι το-

σαύτην άθυμίαν, ή περιεϊλε το πλείστον τής βασιλίδος και τοϋ ταύτης 

10 πληρώματος, κατεννάσαι; Οϊχεται, ψεϋ, οϊχεται το κάλλιστον άπάσης 

τής οικουμένης και το κρεΐττον ων προς τοϋ κρείττονος πρότερον εδη-

μιουργήθη. 'Αλλ' ούν ου πάντη γε είς το μη όν εξελήλνΟεν, αλλ' επ ελ-

πίδι κρείττονος ζωής αιωνίου. 

Ου ταύτα μοι παρεστηκε γινώσκειν τών τοΰ ανδρός πέρι, όταν εις τιις 

15 νπερκοσμίους δυνάμεις αποβλέψω, και τών τήν κάτο) χώραν λαχόντο>ν 

περί ήμας. Έκεϊναι μεν ούν δταν ϊδωσι προς αυτούς αιοόμενον μετά 

παρρησίας τινά τών εντεύθεν πολύ γ' επιδείκνννται γαληνόν τε και χα-

ρίεν, ώς οίχόμενος εδννήθη κεκρατηκέναι τάς τοϋ κοινοϋ πολεμίου παρα

τάξεις τή πανοπλία τοϋ Πνεύματος καί τρόπαιον στήσαι κατά τοϋ άλά-

20 στορος. "Οθεν στεφάνοις νικητικοΐς προς τοϋ άγωνοΟέτον τήν κεφαλήν 

κοσμείται, ημείς δ' όρώντες τούτον εξ ημών προς θεοειδών αγγέλων 

εκδημοϋντα τον σκήνονς πολλής οιμωγής τε καί κατηφείας, ώς εικός, 

*'· Wìv έμπιπλάμεθα τάς ψυχάς, όρώντες δν πρότερον όμοδίαιτον || εϊχομεν, 

όμόψνχον και όμόσκηνον τή άνωθεν ψήφφ τον σκήνονς άποδη μουντά καϊ 

25 τουτί μεν νεκρόν άποδεικνύντα και συν εκείνω σχεδόν πάσι τοις περί 

αυτό γιγνομένοις, ελ,εεινον θέαμα, τοις θ' όρώσι και όρωμένοις, ανθρωπον, 

το τιμιώτατόν τε και οίκειότατον Θεώ κτήμα, δι δν ουρανός τε καί γή 

και τα πάντα εκ τοϋ μη δντος παρήχθη, υπό γήν τε κρυπτόμενον καί 

τάφω παραδιδόμενον και δσον ούδέπω διαλνόμενον. 

30 Ούτος μεν ούν, ώ άνδρες, εκ γένους εφυ περιφανούς καί ενδόξου και 

τών τα πρώτα φερόντων. Ώς δε εγώ τίνος ήκουσα ανδρός, οίκοθεν έχον

τος το άξιόπιστον, εκ βασιλικού γένους τήν άναφοράν κεκτημένον. Παρα

λαβών τοίννν ό χρόνος είς φως παρεληλνθότα είς τοσούτον προήγαγεν, 

11 ών ex ών cod. || 14 ταϋτά μοι cod. || 17 πολλήν cod. |Ι 22 ώς εικός inter 
lineas || 27 τε inter lineas 

12-13 επ ελπίδι ~ αιωνίου πρβλ. Τίτ. 12 
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ώστε πάντας τους τήν αυτήν ήλικίαν μετάσχοντος επ* αντον δόξη καί 

35 αρετή και γένει σχεδόν εναπέκρυψε. Μαθημάταιν μέντοι τοσούτοι άπο-

λανσας, ήνίκα καιρός, ώς δύνασθαι κατατρυφαν τι~>ν άνεγνωσμένων τήν 

θεωρίαν καϊ τήν μνήμην διαφνλάττειν άμείωτον είς το διηνεκές — ου γαρ 

ήθελεν επί πλείον τοις ελαχίστοις ένδιατρίβων, λέγω δή μαθήμασιν ελ-

ληνικοίς τε καί μύθοις, περί τά μέγιστα ζημιονσθαι καί μόνιμα' ενθέν 

40 τοι καί δλον τον πόθον εκείθεν μεταγαγών τήν άρετήν ει καί τις άλλος 

ήγάπησε. 'Υπερβάς οϋν τήν παώικήν ήλικίαν καθίσταται γνώριμος τω 

βασιλεΐ καί τούτω δίδωσι τής αύτοΰ ηλικίας και πολιτείας πρέπονσαν 

ϊ. 175 || χήν τιμήν. Ου μήν οίκειότητι συναπήχθη τοϋ κρατούντος καί μείζονα 

δόξαν έχων περί αντον τον προκειμένου σκοποϋ κατωλ.ιγώρει καί τής 

45 ευχής παρημέλει, ώσπερ εν τοις τοιούτοις εϊωθε συμβαίνειν, αλλά σώμα 

μεν περικείμενος, άγγελικήν δε τήν πολιτείαν ενδεικννμενος καί επί τα 

πρόσω βαδίζων, καί ει καθωρατο, καί τον θάνατον προ οφθαλμών έχων 

εν εαντφ τον τοϋ Θεον φόβον είσωκίσατο, πράγμα ουκ εν πολλοίς εύ

ρισκα μενον καί το τοϋ Δαβίδ έκπληρών «προωρώμην τον Κύριον ενώ-

50 πιόν μου δια παντός δτι εκ δεξιών μου εστίν ίνα μή σαλ,ενθώ». 

'Αλλά μήν είς άνδρας τελιών, ποίον είδος αρετής ου μετήλθε; Καί μοι 

μηδείς μέμψοιτο τούτον όρώιν πρότερον σνμβιωτεύοντα τοϊς πολλοίς 

ομοίως καί μείζον ή κατά το πολίτευμα τον άνδρα τιμιοντι. Ει μεν ονν 

εκ τής Χαλδαίων ορμώμενος γής το πρότερον, είτα χοι/ματισθείς έκεΐ-

55 θεν εξελθείν καί τήν γήν τής επαγγελίας κατοικήσαι καί ταύτην είς κατά-

σχεσιν μετά τών εξ εκείνον λ^αβείν, ην μεν τω τοιούτω κώλνμά τι γεγέ-

νηται ή το σννοικεΐν μετά τής Σάρρας, τάχα αν λόγον έχει καί το παρ' υ

μών προφερόμενον, εΐπερ εστίν δλως ό ταύτα διανοούμενος. Άλ.Χ όρώ-

59 μεν, ώς ϊστε, εκείνον μεν δια τής πίστεως τής επαγγελίας τετυχηκότα 

ΐ.ί75ν

κα1 θεωρίας ήξιωμένον δια τήν προσοϋσαν αύτω άρετήν \\ καί τον Θεον 

ού παραιτούμενον καλεΐσθαι Θεον'Αβραάμ και'Ισαάκ καί'Ιακώβ. "Οθεν 

ου χρή Οαυμάζειν καί επί τής παρούσης γενεάς τοιούτον άνδρα τον Θεον 

εύρηκέναι. Τις μεν ούν δικαιοσύνην καί σωφροσύνην και τήν άλ.λην συζυ-

γίαν τών γενικωτάτων αρετών ώς ούτος ετίμησεν; Τις δέ τήν άγάπην, 

65 πίστιν τε καί ελπίδα, τάς βασιλίδας τών αρετών; 'Αλλά μήν ελεημοσύνην 

τήν προς τους πένητας καί κοινωνίαν καί τον άγιασμον παρημέλει ουδα

μώς. 'Αλλ' εν έαυτώ πάντοθεν πολλοίς ίδρώσι καί πόνοις συλλεξάμενος 

38 ενδιατρίβειν cod. 

49 - 50 προωρώμην ~ σαλενθώ: Ψαλμ. 158 || 53 - 57 ΕΙ μίν οϋν ~ Σάρρας: 
πρβλ. Γεν. 113 1-122 0 || 59 δια τής πίστεως ~ τετυχηκότα: πρβλ. Έβρ. 1133 || 
61 καλεΐσθαι ~ 'Ιακώβ: πρβλ. Έξ. 3β, Ματθ. 22a2 || 63 - 64 Τις μεν ~ ετίμησεν: 
περί τών τεσσάρων γενικών αρετών πρβλ. Πλάτωνας Τίμαιος 442b- 444d" Πλω
τίνου Ένεάδες Ι, 2, 115-21 || 64 - 65 άγάπην ~ ελπίδα: πρβλ. Α' Κορ. 1313 



368 KP. ΧΡΥΣΟΧΟΡΔΠ 

ταύτας εκ διαφόρων ανθέων τών αρετών εν είδος απηκριβώσατο. Καί 

όραται σήμερον άνωθεν τών δννάμεων ορών ταύτα, άγαλμα τι θείον καί 

70 τοϋ παντός βασιλέως επάξιον. 

Τιμάται μεν, ώς εικός, καί παρά τον ευσεβέστατου βασιλέως και αύ-

τοκράτορος κυρ Μανουήλ τοϋ Παλαιολόγου, διαδεξαμένου δε τήν βασι-

λείαν, μετά τής αρετής εκείνου καί ευσέβειας άνωθεν, τοϋ υιού αύτοϋ καί 

ευσεβούς βασιλέοις, πλείονα τήν τιμήν παρ' αύτοϋ καί τήν δόξαν ε'ύ-

75 ρατο. "Ως γαρ εφην, εις τώιν τά πρώτα φερόντων, καί τής σνγκλ.ήτου βου

λής εκοινώνει καί πανταχού περίβλ.επτος ών ες τά μάλιστα. Χρείας τοι-

γαρονν επιούσης τω βασιλεΐ ου δυναμένης παραίτησιν δέξασθαι, σνμπα-

ραλαβών και τούτον κοινωνον τής βουλής καί τής αποδημίας, μετά καί 

79 ετέρου ενός τής αυτής τάξεως, συν παντί τω στρατεύματι, τριήρεσι τέσ-

f. 176 σαρσι, μέσον χειμώνος τον Αιγαίον \\ επλει καί τήν Άχαΐαν καταλαβόντες 

το σπουδαζόμενον επετέλονν. Θεοϋ δε συναιρομένου, κατά γνώμην άπαντα 

τώ θειοτάτω βασιλεΐ πέπρακται. 'Επαναζεύξασι τοίνυν εκείθεν ήδέοίς 

ενιαντος δλος σννεπληροΰτο. Ου μήν άλ,λά και προ τής αποδημίας τήν 

.Ιήμνον εγκεχείριστο είς ήγεμονίαν πριν ή κληροδοτηθήναι ταύτην τω 

85 αυτοκράτορας άδελφώ καί δεσπότη. Καί καιρόν αυτόθι ονχί σνχνόν δια-

τρίψας καϋθις άνακαλ.εϊται προς βασιλέως. Έβούλετο γαρ εχειν αυτόν 

διά παντός εν τοις βασιλείοις είς δπερ εφθην ειπών αξίωμα, επεί τι γε 

πολλών δντων αίεί τών διαπραττόντοιν καί βουλομένων τά μέγιστα συν-

τελείν μή δεδυνημένοίν | εξ αγάπης ες δτι μάλιστα εγνωρίζετο. "Ενθεν 

90 τοι καί πρέσβυς εκπέμπεται προς τον τής Ευρώπης ηγεμόνα μετά τήν 

επανάζενξιν τοϋ κρατούντος εκ τής Πελοποννήσου. 

"Ως γαρ ηλίου φοραί σελήνης τε καί αστέρων καί τών περιέχοντος 

αυτών κινεϊσθαι μεν ήρξαντο χρονικώς, εστίν δτε (δε) και καταπαύσον-

ται, κατά ταύτον δή καί τούτω συμβεβήκει καί πάσι(ν οι) ~\ τής αυτής 

95 φνσεα>ς κοινωνοί γεγονότες. Άνέφυ μεν μητρικώίν \τε\ θαλάμων ώς εκ κοι-

λάδος γης καί πολύχοα προήνεγκε τον καρπόν καί ώραϊον. 'Αλλ' επειδή 

ή πρότερον γιγνομένη άπόφασις ον δύναται εκπεσεΐν άνωθεν διά το 

παράπτωμα, ου 0* εϊνεκα παρεισήλθεν ό θάνατος είς τον κόσμον ώσπερ 

τις τομεύς τής ημετέρας ζωής, μετά γε τών άλλων αειθαλές φυτόν 

100 εξεθέρισε πεφυτευμένον παρά τάς διεξόδους τώον υδάτων. 

'J2 θείον ειτρύφημα, f κατ' άμφο) παρευδοκιμειν τους πλείστους τών 

69 όράν cod. || 82 επαναζεύξας cod. | 89 εσθ' cod. || 92 φορά cod. | 95 àvf-
φνμεν cod. || 98 τονΟ' cod. | 100 τών υδάτων inter lineas 

99 αειθαλές φυτόν: πρβλ. Πλάτωνος Τίμαιος 90Α- Πλούταρχος 2,400Β- Μ. 
Βασ. Έξαήμ. Θ', 2:Ρ€1 29, 192Α (το ουρανών φυτόν 6 avOoamoç) || 100 πεφυτευ
μένον ~ υδάτων Ταλμ. 13. 
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μετιόντων τήν αληθή φιλοσοφίαν σοΐς ερασταΐς καί φίλοις. *Ω κόσμος 

Î. 17ύνβασι\\λίδος τώ> πόλεων καί τών εν τέλει περί τά βασίλεια αναστρεφό

μενων καί πληρώματος παντός στρατοπέδου. ΎΩ θείον άγαλμα τής εκ-

105 κλησίας Χριστού, διά τών έργων παραινών τά πρακτέα τοις αίρουμένοις 

τήν προς ούρανον φέρουσαν βαδίζειν. *Ω λόγοις μεν εκδιδάσκων τους περί 

σέ, τοις εργοις δ' αϋ τους λόγους πιστούμενος, και απαράγραπτος εί-

κών τοις τήν άρετήν μετιοϋσι, άπαράτρωτον μεν τήν συζυγίαν διατηρή-

σας, στάθμη δε γεγενημένος δικαιοσύνης καί τοις επιστατεϊν εθέλουσι 

110 τών πραγμάτων συ μόνος ή μετ ολίγους τήν προσηγορίαν άπο Χρι

στού, (ην) ώσπερ τινά κλήρον παραλαβεϊν ήξιώθη το τοϋ Χριστού ποί-

μνιον, ου λόγοις, αύτοϊς δε τοις εργοις πληρώσας. 'Ορφανών πατήρ, 

πενήτων παραμυθία, φως τών εν σκότει, χηρών υπερασπιστής, θλ.ιβο-

μένων παράκλησις, καταπονουμένων βοήθεια, γυμνών τε σκέπη, κλο-

115 νουμένων βεβαίωσις, πιπτόντων άνόρθωσις. Τις φθάσας ενηχηθείς σοΐς 

λόγοις ουκ επαινετον έχων τον βίον πρότερον, μή παραντίκα μεταβαλών 

επί το κρεϊττον, τά εαυτού καλώς εξής διωκήσατο; Τις μείζον εδυνήθη 

κρατήσαι θυμού και επιθυμίας καί τών άπηριθμημένων οκτώ λογισμών 

τής κακίας, τοις θείοις πατράσι διωρισμένων, τον τρίτον, ίνα μή λέγω 

120 καί τήν άλλην δυάδα, τελείως κατεκράτησε; Τις σύστημα μονάζοντος 

ώς συ ήρετίσατο καί μάλιστα τών σπουδαίων, ώς άβίωτον τήν ζωήν 

λογιζόμενος, ει μή τής αυτών ομιλίας πνευματικώς άπολαύσειας. 

f. 177 || Χϋν μέντοι, φίλτατον γάνος σων εραστών, ή άφ' ημών εκδημία. Συ 

άπαράκλητον πένθος ήμΐν κατειργάσω. "Ενθεν χορός οικείων τε καί 

125 γνωστών τήν συμφοράν ου δυνάμενοι φέρειν περιπαθώς όλ.ολύζοντες τό γε 

μήν δάκρυ άστακτί προχεόμενοι εκ βλεφάρων. Και δ σωτήρ μεν φαίνεται 

δακρύσας επί Ααζάρω, αλλ' δμως ου πέρα τον μετρίου. 'Εκείθεν δε φί

λων καί συγγενών δ σύλλογος καί τών εν τέλει τήν στέρηαιν τοϋ άνδρας 

καθορών όδννάται τά σπλάγχνα καί τήν καρδίαν τιτρώσκεται' ου δυνά-

130 μένος εαυτόν κατασχεϊν έκαστος τήν όσίαν εκείνου εαυτού λογίζεται 

είναι. "Αλλοθεν ούν ιερέων κατάλογος τω πάθει νικώμενοι, βουλόμενοι 

μέντοι φιλοσοφείν καί κρείττω τής συμφοράς γενέσθαι, ου δύνανται δέ 

Έθρήνησε μεν πρότερον Αίγυπτος τά πρωτότοκα εν τή εξόδω τοϋ 'Ισ

ραήλ, καί Σεναχηρείμ, βασιλεύς'Ασσυρίων, στρατεύσας επί 'Ιερουσαλήμ 

135 ενός έργον αγγέλου γεγενημένας μια νυκτί ρπε χιλιάδας. 'Αλλ' εκείνος 

109 γεγενημένον cod. || 112 εργοις inter lineas || 126 προχεόμενον cod. || 
135 γεγενημένου cod. 

118-119 κρατήσαι ~ κακίας: πρβλ. Κασσιανοϋ, Περί τών οκτώ τής κακίας 
λογισμών, Φιλοκαλία, Α', 'Αθήνα 1957, σελ. 61 - 80 || 126 - 127 Καί ό σωτήρ ~ 
Ααζάρω: "Ιωάν. 113 S || 134 - 135 Σεναχηρείμ ~ χιλιάδας: πρβλ. Βασ. IV 1935 
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μεν αδίκως επιστρατεύσας επί τους μή κατάρξαντας, θεία ψήφω δικαίως 

άπώλετο. 'Ωσαύτως δή τών Αιγύπτιος εσμός, τον τοϋ Θεού λαον ου 

θέλων εξαποστεϊλαι, τά αυτά τοις προειρημένοις πεπόνθασιν. 

'Αλλ' ούτος μεν δικαιότερος Αιακού, σοίφρονέστερος δε Πηλ,έως ορά-

140 ται τον άπαντα χρόνον βεβιοικώς, πλεονεξίαν δέ, τήν δευτέραν είδωλ.ο-

ΐ. 17Ίνλατρείαν, ουδείς πλέον εκείνου μεμίσηκεν. Λοκεί μεν \\ άνοίθεν ουρανός 

στνγνάζειν καί τήν ιδίαν φοράν προβαίνειν δκνεΐ καί άδικεϊν νομίζει, 

εί μή συμμέτοχος τών όμοδούλων τοις λογικοΐς γένοιτο. Ήλιου μεν 

δρόμον έστησε ποτέ 'Ιησού προσευχή τοϋ Ναυή καί Έζεκίου βασιλέο>ς τα 

145 δεύτερον είς πεϊραν τών προστεθέντων ενιαυτών. Καί μοι δοκεί κάνταϋθα 

πεποιηκέναι (αν) τής μεταστάσεως τοϋ άνδρας πέρι, εί προς τον κρείτ

τονος το ενδόσιμον είχε, καί σελήνη τήν άτραπάν εμπαλιν, ώς εγωμαι, 

είργάσατο αν, ήτοι το φως συνέστειλε μετά γε τοϋ πρώτου φωστήρας. 

'Αλλά μήν τών έξωθεν δσοι πείρα μαθόντες τής αρετής εκείνου καί ακοή 

150 παρειλήφασιν, ουκ οϊει συναλγήσειν τω πάθει; 'Εγώ μεν ούν οίμαν εί γάρ 

επί τών αψύχων πολλάκις όρο)μεν ταυτί γιγνόμενα καί συναιρομένων ή 

δ' αύ πάλαν αμυνομένων τών στοιχείυίν, πώς ουχί μάλλον επί τών ομο

γενών, εί καί το διάφορον εκατέρων πολύ γε καθέστηκε τή θρησκεία. 

Πλήρης μεν θρήνων άήρ τή τής ψυχής άνόδω, πλήρης δέ γή, δση μάλιστα 

155 6 τών Ρωμαίων κοσμεί θεσμός, αλλ' απεναντίας και ώσπερ εκ διαμέτρου 

ταϋΟ' όρώμεν γεγενημένα. Έκεϊ μέντοι φατρία τών εναέριων τον γόον 

επιτελεί ώς μή δεδυνήσθαί τίνα αίτίαν εύρεϊν εν αντώ, εί καί σαρκός και 

αίματος κοινωνήσας ομοίως ήμϊν, δπερ δ θείος Παύλος επί Χριστού 

159 τούτο φησίν ήμϊν δ' αύθις ώς ζημιωθήναι τοιούτον άνδρα καί μηδαμϊος 

f. 178 || προσιτδν δφθήναι ενταύθα, εως τής ελεύσεως τοΰ ήγαπημένου. 

'Αλλ' ούν ai δυνάμεις ai άνώτεραι άλλην όδόν μετέρχονται παντάπα-

σιν, εναντίαν τής ημετέρας. "Επειτα κατά τήν διαφοράν τών οίχομένων 

διάκεινται. Θεοειδών μεν ούσών τών ψυχών το χαρίεν επιδείκνυνται, 

εναγών δ' αύθις τνγχανονσών το άνάπαλιν όλοφύρονται δτον χάριν συμ-

165 βαίνει αύτοϊς όντως απεναντίας ήμϊν; "Οτι αύται μεν ου δονλεύονσι πάθει 

ώσπερ ήμεϊς, άλλ' άνώτεραι ε'ισι τούτων ώς νοερά πνεύματα καί περί 

142 αδικεί νομίζειν cod. || 147 άτραπώ cod. || 157 et cod. || 164-165 συμβαί-
νειν cod. 

140-141 πλεονεξίαν ~ είδωλολατρείαν: πρβλ. Κολ. 35 || 143-144 'Ηλίου ~ 
Ναυή: πρβλ. Ίησ. 121 2-1 3 || 156-157 Έκεϊ μέντοι ~ επιτελεί: υπονοεί τά τελω
νεία. Περί τελωνείων βλ. Χ. ' Α γ γ ε λ ί δ η , Ό Βίος τοΰ όσιου Βασιλείου τοϋ Νέον, 
'Ιωάννινα 1982, σελ. 183 - 184" πρβλ. καί Σ. Λ α μ π ά κ η , Οι καταβάσεις στον 
Κάτω Κόσμο στή βυζαντινή και μεταβυζαντινή λογοτεχνία, 'Αθήνα 1982, σελ. 
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τον ΰψιστον θρόνον σνναναστρεφόμενα, ονδεν χαμερπές ουδέ πρόσυλον 

ενορώσιν αλλ' ατενίζοντες άνω τω ακραιφνέστατο) και πρώτω φοπ'ι, 

ώς εφικτον άγγέλ.οις, εξομοιούμενοι. 

170 "Αριστος μεν 'Οδυσσεύς εν λόγοις τε καί δημηγορίαις μεμαρτύρηται 

παρ' Όμηρο). Καί διά τούτο λόγος αυτόν άπεστάλθαι μετά καί ετέ

ρων προς 'Αχιλλέα παρά τοϋ 'Αγαμέμνονος είς πρεσβείαν ώς δννησόμε-

νος τή δεινότητι πείσειν τον ήροια άναδέξασθαι τά τοΰ πολέμου. 'Αλλ' 

οϋτ εκείνον έπεισε καί μέχρι τοϋ λόγου ή δνησις' "Ελλην γαρ ών καί 

175 τω Θεώ ^αθάπα! πολέμιος. Νέστωρ μεν βουλευτής καί πολύς ρέων 

ί. 178νεν ταϊς βουλαϊς καί συνάξεσι τά διαφέροντα παραινών, \\ εκ τής συνέ

σεως πολ,λήν κεκτημένος τήν παρρησίαν, πή μεν βασιλιεϊ Μυκηνών τά 

συνοίσοντα συμβουλεύων, ϊνα μή ατάσις τοϊς "Ελλησι γένηται καί τά 

τών πραγμάτων αυτούς εκπεφευγέναι, πή δέ τώ 'Αχιλλεϊ έτέρωθεν παραι-

180 νών τήν όργήν ύφιέναι καί μή ούτως ύπαντιάζειν άναιδώς Άγαμέμνονι 

καί τω Ουμώ πυρπολεϊσθαι, τους γε μήν Τρώας διά τής αυτής αιτίας 

φλάγειν τά σκάφη. Καί τηνικαϋτα μεν Νέστωρ αμφοτέρων τήν όρμήν 

εδννήθη συστεϊλαι, άλλ' ου τήν πόλιν εκπέρσαι διά τής μάχης, προς ην 

εώρα. Και δ λόγος αύτώ διεπράττετο. "Αλλ^οίς τε καί προς τά παρόντα 

185 μόνον δ γηραιός εβλεπεν. 

'Ος μέντοι γε ύψηλότερόν τι επενόει καί τής μερίδας τής κρείττονος δ 

τοϋ Άρίστοίνος επί σοφία λόγος μεμαρτύρηται πάντας τους υπέρ εκεί

νον επ' αυτό τούτο μάλιστα εύδοκιμηκότας ύπερελάσαι και πολύν χρόνον 

ενδιατρΐψαι τοϊς μαθήμασι καί τή φ>ιλοσοφία. 'Αλλ' ούτος μεν δ τοσοϋ-

190 τος εν λόγοις δεήσαν ποτέ είς Σικελίαν εκπλενσαι χάριν τοΰ Δίωνος όμι-

λήσαι Διονυσίω τυραννώ καϊ τον άνδρα καταπεΐσαι καί τον εταΐρον τά 

μέγιστα ονήσαι, ουκ ήδννήθη πολλού γε καί δή εαυτόν εν τοις καιριω-

τάτοις, άλλ' ώς άνδράποδον εκείθεν άπεμπολήθη ό πολύς τήν σοφίαν 

194 άγνώτι άνδρί καί εις Αϊγιναν άπεκομίσθη. 'Αλλά τι τον Διός καί Άλ-

ί· Ι ' 9 κμήνης ήρωα, || εΐπερ καί δώμεν αληθή είναι το δωδεκάεθλον καί τάς 

άριστείας εκείνον άπαντα διανύσαντα, "Υδραν μεν τήν πολνκέφαλον 

αποκτεϊναι μετά γε τοϋ σνγγενοϋς Ίόλεω, κϋνα δ' αύθις τον Κέρβερον 

κατελθόντα εν "Αδου θρυλλειται τοις "Ελλησιν άποδήσαι 'Αθηνάς ύπο-

θήκαις. Τό γε μήν θυγάτριον Ααομέδοντος ελευθερώσαι τοϋ κήτους καί 

200 τώ ίδίψ πατρί ύγια παραστήσαι. Καί ίνα μή καθ' εκαστον λέγων ενδια

τρίβω, Κάστορα τ ε και Πολυδεύκην, τους Διοσκούρους, πρώτους επιτε-

λέσαι λέγεται εν Έλευσϊνι μυστήρια τοις "Ελλησιν. Τι δε πέρα τον κρείτ-

τους τών άλλων σφάς αυτούς εναπέφηναν άνδρες επτοημένοι περί τήν 

202 παρά cod. 
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δεισιδαίμονα πλάνην; 'Αλλ' ούτος ευγενής ών καί τών ευ γεγονότων τά 

205 μεν όντως δντα ώς μόνιμα λογιζόμενος, τά δέ παρόντα ώς φεύγοντα 

καί μή το βέβαιον σχόντα παρατρέχων, άριστα βουλευσάμενος έαυτώ 

καί τής αύτοϋ διανοίας άξια, άλλάξασθαι τών παρόντων τά διαιωνίζοντα 

καί τών μή ισταμένων τά αμετάθετα. 

Ούτοίς ούν διεσκέψω καί όντως τον δρόμον τετέλεκας' ήρω μεν άθλων 

210 εκείθεν τε καί βραβείων νϋν αξίων τών πόνων καί ών εκ πολ/.οϋ έσπευδες 

φθάσαι. 'Αλλ' ήμϊν τήν ενταύθα ζωήν σοϋ εκδημία ήμίτομον άπειργάσω, 

f. Ι79ν πανταχού μεν || δάκρυα καί ο'ιμωγαί καί θρήνος εν τοις ταμείοις, εν ταϊς 

δδοϊς, εν εκκλησία καί ούδαμοΰ χώρος γε αμιγής δακρύων εκ συγγενών 

τε φίλος καί οικείων, σχεδόν άπας αήρ περιηχεϊται δλολ,νγμοΐς καί τώ 

215 πενθεί. Κύκλος μεν τών εν τέλει περιεστάσιν εκκριτος εγγύς που τών 

περίβολος τά εκείνου έκαστος διηγούμενος, ουκ άδακρυτί, ούτε μεν άνευ 

πάθους. Ό μεν επιείκειαν καί το προς πάντας Ίλαρόν τε καί μέτρων καί 

προσηνές, άλλ.ος τήν τον ανδρός σοφίαν καί σύνεσιν, δικαιοσύνην καί 

προς τους θείους νεώς διηνεκή προσεδρείαν, ώραις δή τεταγμέναις αις 

220 υμνείται το θείον, έτερος (το) σώφρον τε καί κοινωνικόν τοις μάλιστα 

χρήζουσι βοηθείας. 'Αλλά μήν καί το προσκεϊσθαι τοϊς θείοις λόγοις 

καί τήν μνήμην εχειν αντί πνκτίου έργον ήν αύτώ άνεξάλειπτον. "Οθεν 

καί οίς ύπήντα εν λόγοις, εστίν δτε καί τώ)ν ενάντιος, ούδαμοϋ φαίνεται 

τά νώτα μεταγαγών. 

225 Συ μεν εντεύθεν μεταστάς τοϋ σκήνους τους ουρανούς κατοικείς, εμοιγε 

θειότατον γάνος, καί ούκ οϊδ' δπως τήν διάζευξιν φέρω μεμνημένος σής 

καλοκαγαθίας καί αρετής. Εί μεν γαρ ήν εφικτόν, εδεήθην αν μετά σοϋ 

προσλαβέσθαι καί τών κρειττόνων κατατρυφάν, επεί δ' άδυνάτως έχει 

γενέσθαι, το δεύτερον μή απαξίωσης εκδοΰναι. 

210 ών cod. || 223 ήπήντα cod. 
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