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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΒΑΡΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ TOT ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 

TOT ΣΙΝΑ ΑΡΣΕΝΙΟΤ ΤΟΝ 13ον ΑΙΩΝΑ 

Τα «σημειώματα» πού είναι, γραμμένα ώς επί το πλείστον από 

άγνωστα χέρια στους ελληνικούς κώδικες, αποτελούν μία κατη

γορία πηγών της Ιστορίας του Ελληνισμού. Ερευνητές έχουν το

νίσει την σπουδαιότητα τους πολλές φορές. Ό αείμνηστος δάσκα

λος μου, Διονύσιος Ζακυοηνος έκανε τακτική χρήση των ((σημειω

μάτων» —κολοφώνων και ενθυμήσεων— στίς πανεπιστημιακές του 

παραδόσεις. Ευτύχησε να δει την πραγματοποίηση μιας έκ των 

πολλών ιδεών του για την συγκέντρωση όλων τών δημοσιευμένων 

αυτών κειμένων μέχρι τον 13ον αιώνα στο αξιόλογο έ'ργο της Φλω

ρεντίας Εύαγγελάτου-Νοταρα, μαθήτριας του, το όποιο τα έ'κανε 

πιο προσιτά στους ερευνητές1. Το αδημοσίευτο όμως υλικό εϊναι 

ογκώδες. Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση τών σημειωμάτων 

στα χειρόγραφα της Μονής της 'Αγίας Αικατερίνης στο Σινά. Μέγα 

μέρος αυτών περιμένουν τήν πλήρη δημοσίευση τους, ή οποία, Οταν 

πραγματοποιηθεί, θα πλουτίσει ποικιλοτρόπως τή γνώση μας για 

τήν ιστορία της Μονής. 

Έ ν α σημαντικό πρόβλημα πού κατά καιρούς έχει απασχολήσει 

τους μελετητές είναι ό κατάλογος τών επισκόπων της Μονής τοΰ 

Σινά2. Με το πρόβλημα αυτό θα ασχοληθώ εδώ οχι για να συμ-

1. Βλ. ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Α Τ Ο Ϊ - Ν Ο Τ Α Ρ Α , ((Σημειώματα» ελληνικών κωδίκων 
ώς πηγή δια τήν ερευναν τοϋ οικονομικού καΐ κοινωνικού βίου τοϋ Βυζαντίου, άπο τοΰ 9ου 
αιώνος μέχρι τοϋ έτους 1204, Διδακτορική διατριβή, 'Αθήνα 1982, και τής ΙΔΙΑΣ, Συλλο
γή χρονολογημένων ((σημειωμάτων» ελληνικών κωδίκων, 13ος al., 'Αθήνα 1984. 

2. Μ. Η. L. RABINO, Le Monastère de Sainte Catherine du Mont Sinai, Κάιρο 
1938, σελ. 82 και Κ. ΑΜΑΝΤΟΤ, Σύντομος 'Ιστορία της 'Ιεράς Μονής τον Σινά, Θεσσαλο
νίκη 1953, σελ. 81-84. 
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πληρώσω τον κατάλογο μέ νέα άγνωστα ονόματα, άλλα μάλλον γιά 

να προσθέσω μερικές πινελιές στο φευγαλέο πορτραίτο τοΰ επισκό

που 'Αρσενίου, πού ήταν επικεφαλής της μοναστικής κοινότητας 

στις τελευταίες δεκαετίες τοϋ 13ου αιώνα, και στο πορτραίτο τοΰ 

επισκόπου 'Ιωάννη, ενός εκ τών αμέσων διαδόχων τοΰ 'Αρσενίου. 

Στο Σινά υπάρχει ένας αριθμός ελληνικών χειρογράφων τοΰ τέ

λους τοΰ 13ου αιώνα πού μνημονεύουν το όνομα τοΰ 'Αρσενίου, 

μερικά άπο τα όποια έχουν επισημανθεί άλλα δέν έχουν μελετηθεί3. 

Καθ' οσο γνωρίζω, ή πρωιμότερη μνεία τοΰ επισκόπου 'Αρσενίου 

γίνεται σε ένα Ψαλτήρι, κωδ. 131 (χαρτώος, 195 φύλλα, 17.9 Χ 

13 έκ), πού γράφτηκε στο Σίνα στις 29 Μαρτίου 1292 (είκ. Ι ) 4 . 

Ό κολοφώνας, φ. 184β, ό όποιος δέν καταγράφει τήν ίνδικτιώνα, 

έχει εν μέρει ώς εξής: 

εγράφη το παρόν ήμϊσιν | τών ψαλμών βϊβλιδονς 

...εν τη μονή \ τοΰ αγίου δρους aïvœ χειρι μ(εν) \ 

τοϋ πτωχού και άμαρτολοϋ \ καί ξένον προτροπ(η) δε τον εν | 

αύτη τη μονή πανϊερωτ(άτου) επί\σκόπ( ου ) κυ(ροϋ) άρσενίον: 

μ,ηνι | μάρτ(ίθ)) κθ Ινο(ικτιώνος) ετη ,ςω' : [= 1292] 

'Αντίγραφο τοΰ κώδικα αύτοΰ είναι καί το Ψαλτήρι, κώδ. 132, 

επίσης χάρτινο καί μέ τις αυτές διαστάσεις. "Ισως τα χαμένα φύλλα 

στο τέλος τοΰ χειρογράφου να είχαν έναν κολοφώνα. Γραμμένο άπο 

το ϊδιο χέρι, μέ πανομοιότυπη διακόσμηση στην πρώτη σελίδα, θα 

ήταν καί αυτό παραγγελία τοΰ 'Αρσενίου, Ι'σως τήν ι'δια χρονιά. 

Το 'ίδιο έτος 1292 ετοιμάζονται κατά παραγγελία τοΰ 'Αρσε

νίου δύο χειρόγραφα 'Ακολουθιών, κώδ. 662 καί 670, πού τελείω

σαν è μεν πρώτος στις 13 'Ιουλίου 1292 καί ό δεύτερος στις 16 

3. Η. IIuSMANN, «Die datierten griechische Sinai-Handschriften des 9. bis 16. 
Jarhunderts, Herkunft und Schreiber», Ostkirchliche Studien 27 (1978), σελ. 151, 152 
(κώδ. 94, 131,662,670). 

4. V. G A R D T I I A U S E N , Catalogue codicum graecorum sinaiticorum, Oxford 1886, 
σελ. 26 καί αναφορά στον κώδ. 132. Ό Πατριάρχης Νεκτάριος 'Ιεροσολύμων στην 'Επι
τομή Ίεροκοσμικης 'Ιστορίας, Βενετία 1677, 7 εκδ., "Αθήνα 1990 (Εκδόσεις Ί . Μονής τοϋ 
Θεοβαδίστου Όρους Σινά), σελ. 222, μνημονεύει τον 'Αρσένιο το έτος 1290, χωρίς να ανα
φέρει όμως τήν πηγή αυτής της πληροφορίας. 
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Είκ 1 Σινά, Μονή 'Αγίας Αικατερίνης, κώ5 131, φ Ια. 
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'Ιουνίου 12925. Ό κολοφώνας των, φφ. 333α καί 223α, επαναλαμ

βάνει τον τύπο τοΰ κώδ. 131. Έ ν α έ'τος αργότερα, στις 4 Σεπτεμ

βρίου τοΰ 1293, τελειώνει ή αντιγραφή ενός άλλου ψαλτηρίου, κώδ. 

94, επίσης προτροπή... τοϋ επισκόπου ''Αρσενίου6. Καί Ιδώ ό κο

λοφώνας ακολουθεί τον τύπο τοΰ κώδ. 131. 

"Ολα αυτά τα χειρόγραφα είναι γραμμένα μέ μαΰρο μελάνι σέ 

χαρτί άπο τον Ι'διο ανώνυμο γραφέα στο Σίνα, κατά παραγγελία 

τοΰ επισκόπου 'Αρσενίου, αντιγράφουν το ενα το άλλο, καί έχουν 

παρόμοια διακόσμηση, πού περιορίζεται στο πρώτο φύλλο (έπι-

τιτλο τοΰ Α' Ψαλμού): τρεις συμπλεγμένους ρόδακες μέ ελικοει

δείς σταυρούς ζωγραφισμένους σέ βαθύ κόκκινο καί σκούρο πρά

σινο βάθος. Ό κολοφώνας αναφέρει το έ'τος καί τον μήνα άλλα, 

ώς ορθώς έ'χει ήδη παρατηρηθεί, Οχι τήν ίνδικτιώνα7. "Αλλο κοινό 

χαρακτηριστικό αυτών τών χειρογράφων είναι ότι έχουν ή αρα

βικά σχόλια στο περιθώριο ή δίγλωσσους τίτλους περικοπών ή δί

γλωσσα κείμενα αραβικά καί ελληνικά. 

Μέ βάση αυτά τα χαρακτηριστικά είναι δυνατόν να προστεθούν 

στην ομάδα αυτή δύο ακόμη χειρόγραφα, αν καί δέν μνημονεύουν 

τον 'Αρσένιο καί τό πρώτο στερείται χρονολογίας: ό κωδ. 1224, 

Στιχηράριον, γραμμένος άπο τον γραφέα τοΰ κώδικα 131 καί τών 

άλλων χειρογράφων καί ό κωδ. 927, Κοντακάριο, πού τελείωσε στο 

Σινά στις 8 Δεκεμβρίου τοΰ 1284 (φ. 331α)8. Ή διακόσμηση τών 

5. OrARDTHAUSEN, δ.π., σελ. 153 (κώδ. 670). 

6. G A R D T J I A U S E N , ο.π., 20, V. Ν. B E M E S E V I Ò , Catalogus codicum manuscripto-

l'iim graccorum qui in monasterio Sanctae Catharinae asservantur, I-III , 1, Ά γ . Πε

τρούπολη 1911, 1914, (άνατύπ. Ii i ldesheim 1965), 1, σελ. 21, 624-625, άρ. 8. Ε Ϊ Α Γ Γ Κ -

ΛΑΤΟΓ-ΝΟΤΛΡΑ, Συλλογή χρονολογημένων ((σημειωμάτων)), σελ. 160. 

7. IIUSMANN, δ.π,, σελ. 151. ί α χειρόγραφα αυτά θα μελετηθούν πλήρως στα πλαί

σια τοϋ καταλόγου τών εικονογραφημένων χειρογράφων τοΰ Σινά πού ετοιμάζει ό συγ

γραφεύς. Βλ. Κ. W E I T Z Ì I A N N and G. G A L A V A I U S , The Monastery of Saint Catherine at 

Mount Sinai. The illuminated Manuscripts volume one: from, the Ninth lo the Twelfth 

Century, Princeton N.J . 1990. 

8. Για το Στιχηράριο βλ. σημ. 14. Για τον κώδ. 927 βλ. 1. SPATHAKAKis, Corpus 

of Dated Illuminated Greek Manuscripts to the Year 1453, vol. I : Text" vol. I I : Il

lustrations, Leiden 1981, σελ. 52, άρ. 193 — έδώ καταγράφεται λανθασμένος το έτος 

1285. Ε Γ Α Π Έ Λ Λ Τ Ο Τ - Ν Ο Τ Α Ρ Α , Συλλογή χρονολογημένοι ((σημειωμάτων», σελ. 122 μέ 

πληρέστερη βιβλιογραφία καί ορθή χρονολόγηση 
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δύο αυτών κωδίκων, τοΰ ιδίου τύπου μέ τα άλλα χειρόγραφα άλλα 

πλουσιώτερη, επεκτείνεται καί στα πρωτογράμματα. ,ΧΑν καί πρω

τόγονα στην απόδοση τους παρουσιάζουν ενδιαφέρον ώς προς τήν 

θεματολογία. Είναι πιθανό Οτι καί τό τελευταίο αυτό χρονολογη

μένο χειρόγραφο να έγινε κατά παραγγελία τοΰ 'Αρσενίου, ό όποιος 

μνημονεύεται ήδη ώς επίσκοπος σέ Συριακό κώδικα τοΰ Σινά, κώδ. 

91 τοΰ 1286. 'Αναφέρεται επίσης καί σέ άλλοι Συριακά χειρόγραφα 

τοΰ Σινά τών ετών 1289, 1290 καί 1295 (κώδ. 156, 203, 210)9. 

"Ολα αυτά τα ελληνικά χειρόγραφα έγιναν ασφαλώς για τις ανάγ

κες τών μοναχών, πολλοί άπο τους οποίους ήταν αραβόφωνοι 'Ορ

θόδοξοι. Φανερώνουν μία έντονη βιβλιογραφική ενασχόληση τοΰ 

'Αρσενίου καί χωρίς αμφιβολία υποδεικνύουν τήν ύπαρξη ενός Σι

ναϊτικού εργαστηρίου. Τον 'Αρσένιο διεδέχθη ό επίσκοπος Γαβριήλ 

τον όποιον αναφέρει ό Συριακός κώδικας 80 τοΰ 129710. Ό Γα

βριήλ παρέμεινε στον επισκοπικό θρόνο για λίγο διάστημα. Διά

δοχος του ήταν ό 'Ιωάννης, πού φαίνεται να ακολούθησε τα βήματα 

τοΰ 'Αρσενίου ώς προς τις βιβλιογραφικές ενασχολήσεις. Ένας τό

μος Ακολουθιών, κώδ. 657, ό όποιος τελείωσε στις 9 Μαΐου τοΰ 

129911, καί εν αντιθέσει μέ τους άλλους πού προανέφερα είναι γραμ

μένος σέ περγαμηνή, επαναλαμβάνει τήν διατύπωση τοΰ κολοφώνα 

τοΰ κώδικα 131 καί τών άλλων σχετικών χειρογράφων. Γραφέας 

καί τοΰ κώδικα αύτοΰ είναι ό ϊδιος πού εργάσθηκε για τον 'Αρσένιο. 

Αυτό τό τελευταίο χειρόγραφο εΐναι καθαρώς δίγλωσσο, ή αριστερή 

σελίδα περιέχει τό ελληνικό κείμενο καί ή δεξιά τό αραβικό. 

Οι κώδικες αυτοί μας δίνουν ενα χρονολογικό πλαίσιο για τόν 

'Αρσένιο άπό τό 1284 εως τό 1293 καί σύμφωνα μέ τό συριακό κώ

δικα 210 μέχρι τό 1295. 

"Ισως μέ αυτά τα χειρόγραφα μπορεί κανείς να συνδέσει ενα 

άλλο χειρόγραφο τοΰ Σινά, μία Όκτώηχο, κώδ. 817, χωρίς δια

κόσμηση, πού τελείωσε στις 13 Αυγούστου τοΰ 12581 2. Ό γραφέας 

9. Βλ. HUSMANN, δ.π., σελ. 151. 

10. HUSMANN, δ.π., σελ. 152. 

11. GARDTHAUSEN, δ.π., σελ. 150. B E N E S E V I £ , δ.π., Ι, σελ. 171-172, άρ. 317. 

12. HUSMANN, δ.π., σελ. 153. 
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έχει αφήσει κενό χώρο για τόν αριθμό τής Ίνδικτιώνος καί παρα

θέτει τό τέλος τοΰ κολοφώνα στα αραβικά. Θα πρέπει καί αυτό να 

έχει γίνει στό Σινά. Σύμφωνα μέ τόν κολοφώνα του τό έγραψε ένας 

διάκονος 'Αρσένιος. Τρία χρόνια αργότερα Ινας 'Αρσένιος μνημο

νεύεται σέ ενα άπο τα νεοευρεθέντα 'Αραβικά χειρόγραφα στή Μο

νή, κώδ. 1 (χαρτώος), Βφλίον τοϋ νοητού Παραδείσου, μέ φύλλα 

στην ελληνική γλώσσα στην αρχή καί στό τέλος13. Σύμφωνα μέ τα 

σημειώματα τό χειρόγραφο τό έγραψε στό Σινά τό 1261 ό μοναχός 

Μοΰσα κατ' επιθυμίαν τοϋ ιδιοκτήτου πνευματικοϋ πατρός "Αρσε

νίου, è όποιος στην επόμενη γραμμή καθορίζεται ώς διάκονος άββάς 

'Αρσένιος. Ε ί ν α ι πολύ πιθανό 3τι π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι α τον 'ίδιο διάκονο 

'Αρσένιο τής Όκτωήχου τοΰ 1258. 

Μήπως θα ήταν δυνατό να υποθέσει κανείς, οτι ό καλλιγράφος 

διάκονος 'Αρσένιος καί ό διάκονος 'Αρσένιος, ιδιοκτήτης καί πα-

ραγγελιοδότης τοΰ χειρογράφου, είναι κατά πάσαν πιθανότητα τό 

αυτό πρόσωπο, πού υστέρα άπο 25 περίπου χρόνια έγινε ό επί

σκοπος 'Αρσένιος καί ότι, πέρα άπό τήν φροντίδα του για τις πνευ

ματικές καί λειτουργικές ανάγκες τών πατέρων, ή αγάπη του για 

τήν καλλιγραφία τόν ώθησε στις βιβλιογραφικές ενασχολήσεις τις 

όποιες αποκαλύπτουν τα χειρόγραφα; Ί Ι υπόθεση είναι δελεα

στική. 

Τα χειρόγραφα αυτά παρουσιάζουν καί ενα άλλο ενδιαφέρον, 

τήν διακόσμηση. Φανερώνει ενα πολύ περιορισμένο θεματολόγιο, 

κατ' εξοχήν ανεικονικό, μέ μεγάλα πρωτογράμματα μέ κόμβους καί 

μέ πρωτόγονες αποδόσεις τετραπόδων καί ψαριών. Σέ άλλη μελέτη 

επεσήμανα τή σύνδεση ώρισμένων στοιχείων αυτής τής διακοσμη

τικής με διακοσμήσεις οροφών σέ παρεκκλήσια τοΰ Σινά καί τή 

συνέχιση μιας καλλιτεχνικής παράδοσης ενός Σιναϊτικού εργαστη

ρίου πού είχε ήδη εδραιωθεί τόν ΙΟον αιώνα1 4. Ό περιορισμός τών 

13. 1. Ιϊ. ΜΕΪΜΛΡΙΙ, Κατάλογο; τών Νέων Αραβικών Χειρογράφων τής 'Ιεράς Μο
νής Άγιας Αικατερίνης τοϋ "Ορους Σινά, 'Αθήνα 1985, σελ. 37. 

11. «Suiailic Manuscripts in the Time of the Arabs», Δελτίον Χριστιανικής Άρ-
χαιολογικής 'Εταιρείας, περ. 4, τόμ. 12 1984 (1986), σελ 117-144, ÌS. σελ. 132 κ.έ. καί 
είκ. 23 (Στιχηράριο κώδ. 1224, φ. Ια). 
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εκφραστικών μέσων πού διαθέτει αυτό τό εργαστήριο στις τελευ

ταίες δεκαετίες τοΰ 13ου αιώνα συνδέεται άμεσα μέ τήν Ιστορία 

τής Μονής. 'Αλλά αυτό χρειάζεται άλλη μελέτη. 

* 
* * 

'Εκφράζω πάντα τήν ευγνωμοσύνη μου στον σεβασμιώτατο 'Αρ

χιεπίσκοπο κύριον Δαμιανόν καί τους σεβαστούς Πατέρες τής 'Ιε

ράς Μονής 'Αγίας Αικατερίνης τοΰ θεοβαδίστου "Ορους Σινά για 

τήν υποστήριξη καί διευκόλυνση τών ερευνών μου σέ σιναϊτικά 

μνημεία. 
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