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Ο Ι ΠΑΛΊΜΨΗΣΤΟΙ

ΚΏΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ

Προκαταρκτικά συμπεράσματα μιας έρευνας

Το 1876, στον πρόλογο του πρώτου τόμου του καταλόγου των χειρογράφων της
'Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ό τότε επιμελητής του Τμήματος Χειρογράφων, Γ.
Κρέμος, απολογείται ότι «καί ελλιπώς μεν πάντως φανήσοντω εκτεθειμένα τα περί
παλίμψηστων», ενώ σπεύδει να υποσχεθεί οτι «rò περί παλίμψηστων, ατε δη έπιδεομένων πλατυτέρας εκθέσεως καί ακριβεστέρας, δημοσιευθήσονται εν ίδίω τεύχει»1.
Δυστυχώς ό πρώτος τόμος του καταλόγου εκείνου παρέμεινε καί ό μοναδικός, ένώ
ανάλογη τύχη είχε καί ή εξαγγελία του συγγραφέα για ιδιαίτερη μελέτη των παλίμψη
στων. Αύτη όμως πραγματοποιήθηκε εξι χρόνια αργότερα άπό τον Η. W. Reich, ό
όποιος ασχολήθηκε με τους οκτώ άπό τους εννέα παλίμψηστους κώδικες πού περιέ
γραψε ό Κρέμος2. Ό Γερμανός μελετητής κατόρθωσε να διαβάσει (ενίοτε μέ χρήση
χημικών ουσιών) καί να αναγνωρίσει μέ αρκετή ακρίβεια τό παλαιότερο κείμενο όρι-

1. Βλ. Γ. Π. ΚΡΈΜΟΣ, Κατάλογος των χειρογράφων της 'Εθνικής καί της του Πανεπιστημίου Βιβλιοθή
κης αλφαβητικός και περιγραφικός μετ' εικόνων καί πανομοιότυπων, κατ' έπιστήμας κατατεταγμένων, τόμ.
α': Θεολογία, 'Αθήνα 1876, ζ".
2. Πρόκειται για ιούς κωδ. Ε.Β.Ε. 177, 192, 193, 842, 864, 874, 452, 880 καί 485 (αρ. XL, LV, LVI,
LXXXVIII, CX, CXX, CLIII, CXCVIII καί CCIX αντιστοίχως του καταλόγου του Κρέμου)- βλ. ΚΡΈΜΟΣ, Κατά
λογος, 77, 92-94, 131-132, 139, 142-143, 183-184, 241-242, 257-259)· Η. W. REICH, Über die Palimpseste
der Universitäts- und Nationalbibliothek in Athen, Festgruss dem Rektor des Gymnasiums zu Nürnberg
Herrn Oberstudienrat Dr. Heinrich Heerwagen zur 25. Feier seines Amtsantrittes in dankbarer Verehrung
dargebracht von den Lehrern der Studienanstalten Nürnberg und Fürth, Erlangen 1882, 91-101. Ά π ό την
προσοχή τού Reich διέφυγε ό κωδ. 842 (LXXXVIII), προφανώς επειδή εντόπισε τα παλίμψηστα άπό τον
πίνακα ΙΓ' του καταλόγου του Κρέμου, στον όποιο περιλαμβάνονται μικρά πανομοιότυπα δείγματα γραφής
των οκτώ κωδίκων καί απουσιάζει ό 842. Τη μελέτη του Reich μας υπέδειξε ό καθηγητής D. Harlfinger, ό
όποιος καί μας προμήθευσε τίς σχετικές φωτοτυπίες. Τον ευχαριστούμε καί από τη θέση αύτη.
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σμένων κωδίκων, παρέθεσε βασικές κωδικολογικές πληροφορίες για τον καθένα,
άλλα δεν προχώρησε σε ολοκληρωμένη μελέτη τους.
Τα εννέα παλίμψηστα του Κρέμου καί άλλα εξι περιέγραψε δέκα χρόνια αργότερα
ό Ί . Σακκελίων στο δικό του κατάλογο, πολύ πιο φειδωλό σε πληροφορίες, δπου
3
σχεδόν ποτέ δέν γίνεται λόγος για το παλαιότερο κείμενο . Τέλος, εκατό χρόνια
αργότερα, τό 1991, ό κατάλογος τού Λ. Πολίτη προσέθεσε στίς γνώσεις μας άλλους
4
οκτώ παλίμψηστους κώδικες , οί όποιοι περιγράφονται μέ αρκετά μεγάλη ακρίβεια, αν
καί δέν επιτυγχάνεται πάντοτε ή αναγνώριση τού παλαιού περιεχομένου τους. Σε αυτά
τα 23 παλίμψηστα χειρόγραφα, πού περιγράφονται στους έντυπους καταλόγους —στον
5
πρόσφατο κατάλογο τού Π. Νικολόπουλου δέν εντοπίζεται κανένα — πρέπει να προ
στεθούν ακόμη δύο, τών οποίων ή περιγραφή περιλαμβάνεται στους πρόχειρους χει
ρόγραφους καταλόγους της βιβλιοθήκης πού φυλάσσονται στο Τμήμα Χειρογράφων
καί 'Ομοιότυπων6. Συνεπώς φθάνουμε σε ενα σύνολο 25 κωδίκων, άπό τους οποίους
οι δέκα είναι έξ ολοκλήρου παλίμψηστοι καί οί δέκα πέντε έν μέρει.
Οί περιγραφές πού ακολουθούν ασφαλώς δέν είναι εξαντλητικές, άλλα έχουν
βασικό σκοπό να καλύψουν τα κενά καί να διορθώσουν τα σφάλματα τών παλαιοτέ
ρων, αυτών τού Κρέμου, τού Reich καί τού Σακκελίωνα. Τό μεγαλύτερο βάρος δόθη
κε στην ανάγνωση αποσπασμάτων άπό τα παλαιότερα κείμενα —ενίοτε εξαιρετικά
δυσχερής, όπως λ. χ. στα φύλλα μέ τή λειτουργία τού Μεγάλου Βασιλείου, στον κώδι
κα Ε.Β.Ε. 1097— καί στην ταύτιση τους. Μέ τον τρόπο αυτό επιδιώξαμε να απαντή
σουμε στο κυριότερο ερώτημα πού τίθεται σε μία μελέτη παλίμψηστων, τί, δηλαδή,
κρύβει τό παλαιότερο στρώμα γραφής. Παράλληλα, σε περιπτώσεις κωδίκων μέ φύλλα

3. Πρόκειται για τους κώδ. Ε.Β.Ε. 78, 139, 223, 347, 637 καί 1097- βλ. Ι. καί Α. Ι. ΣΑΚΚΕΛΊΩΝ, Κατάλο
γος τών χειρογράφων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης της 'Ελλάδος, Αθήνα 1892, 15, 23, 42, 58, 118-119,
197-198.
4. Πρόκειται για τους κώδ. Ε.Β.Ε. 2048, 2075, 2106, 2107, 2112, 2155, 2471 καί 2495· βλ. Λ. ΠΟΛΊΤΗΣ,
μέ τή συνεργασία Μαρίας Λ. ΠΟΛΊΤΗ, Κατάλογος χειρογράφων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης της 'Ελλάδος, άρ.
1857-2500 [Πραγματεϊαι της Ακαδημίας 'Αθηνών 54], Αθήνα 1991, 95-96, 111, 145-147, 150, 181, 473475, 497.
5. Π. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Περιγραφή χειρογράφων κωδίκων τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης της 'Ελλάδος.
'Αριθ. 3122-3369, Αθήνα 1996.
6. Πρόκειται για τους κώδ. Ε.Β.Ε. 2694 καί 2795. Βλ. Συμπληρωματικός κατάλογος

χειρογράφων

'Εθνικής Βιβλιοθήκης, τόμ. IV: Suppl. 571-730, 159 καί τόμ. V: Suppl. 731-896 (= 'Εθνική Βιβλιοθήκη τής
'Ελλάδος. Τμήμα Χειρογράφων καί 'Ομοιότυπων. Περιγραφικός

κατάλογος

χειρογράφων κωδίκων, αρ.

2731-2840), 85 (περιγραφή άπό την Λ Βαρουσιάδου). Την ύπαρξη παλίμψηστων φύλλων στον Ε.Β.Ε. 2795
δέν αναφέρει ό κατάλογος, άλλα παρατήρησε ό καθηγητής Π. Νικολόπουλος, τον όποϊο ευχαριστούμε καί
από τή θέση αυτή.
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προερχόμενα άπό περισσότερους τόμους, επιτύχαμε τή διάκριση τους μέ οσο τό
δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. 'Ωστόσο δέν επιδιώξαμε την παρακολούθηση της
συνέχειας τών παλαιοτέρων κειμένων φύλλο προς φύλλο, επειδή στίς περισσότερες
περιπτώσεις απαιτείται φωτογράφηση μέ ειδικές μεθόδους.
'Εξάλλου, Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην κωδικολογική καί παλαιογραφική περι
γραφή τών κωδίκων (βασικά στοιχεία για τή γραφή καί τήν υλη γραφής, σύνθεση καί
αρίθμηση τευχών, στάχωση, κατάσταση, διακόσμηση), όπως καί στην καταγραφή τών
κυριοτέρων σημειωμάτων τους. 'Αντιθέτως, δέν ασχοληθήκαμε, παρά μόνο σέ λίγες
περιπτώσεις, μέ τήν ανασύνθεση τής εικόνας τών κωδίκων, άπό τους οποίους απο
σπάσθηκαν τα παλίμψηστα φύλλα (διαστάσεις, αριθμός στίχων, παλαιογραφική περι
γραφή), ένώ βασικές μόνο πληροφορίες δόθηκαν για τον τρόπο επαναχρησιμοποίη
σης τους. Τέλος προσπαθήσαμε να καταγράψουμε όσο τό δυνατόν πιο αναλυτικά τό
νεότερο περιεχόμενο τών κωδίκων, κάτι τό όποϊο σέ αρκετές περιπτώσεις έχει ηδη
γίνει άπό τον Κρέμο, τον Πολίτη η άπό άλλους μελετητές, οπότε περιορισθήκαμε σέ
συμπληρώσεις ri απλώς σέ μία σύντομη αναγραφή του.
'Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν τα οκτώ παλίμψηστα πού περιέγραψε ό Πολίτης
στον κατάλογο του, δπως καί οί κώδ. Ε.Β.Ε. 842 καί 880, πού περιγράφηκαν αναλυ
τικά άπό τους Κ. Κωνστανπνίδη καί R. Browning καί άπό τον P. J. Alexander αντί
στοιχα. Πα τους οκτώ άπό αυτούς τους κώδικες (Ε.Β.Ε. 842, 880, 2048, 2075, 2107,
2112, 2155 καί 2471) περιορισθήκαμε σέ προσθήκες στίς υπάρχουσες περιγραφές, ένώ
οί Ε.Β.Ε. 2106 καί 2495, τών οποίων ή περιγραφή είναι πληρέστατη, ακόμη καί ως
προς τα παλίμψηστα φύλλα τους, δέν περιελήφθησαν στή μελέτη.
Ε Β. Ε 78
14ος αϊ. (παλαιότερο κείμενο: 10ος αϊ.) περγ. 353x245mm. 1+144+1 φ. 2 στηλ. 31/32 στίχ. κολ.
παλίμψηστος
Ι. Νεότερο κείμενο
φ. <Ι> καί <α>: αποσπάσματα από τό Κατά Λουκάν (δύο σπαράγματα Εύαγγελισταρίου)· φ. <F> α) αρχ.: πάντα τά δαιμόνια καί νόσους θεραπεύειν..: Λκ. 9:1' τέλ.:
εάν μη δέξωνται υμάς εξερχόμενοι από τής [...] • Λκ. 9:5· β) αρχ.: ουκ Ισχύσ[...]
αφ' ου άνεγέρθη ό οικοδεσπότης ...' Λκ. 13:24 τέλ: Τω καιρφ έ[κείνω ...
ν
είσ]ερχο[...] τινά κώ[...]προί ανδρ[...] ήραν φ[—]' Λκ. 17:13' φ. <Ι > α) αρχ.: μετά
φωνής μεγάλης' δοξά[...] Θεόν καί έπεσεν επί πρόσωπον ..: Λκ. 17:15' τέλ.: καί
Φαρισσαίους [...] σαββάτ[...θ]εραπεύειν οί δε ήσ[...] εϊπεν τίν[...]οκριθεϊν [...] τάς
Λκ. 14:7' β) αρχ.: καί έδεσμεΐτο άλύσεσι ..: Λκ. 8:29' τέλ.: [έ]ππρέψη αύτοΐς εις
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εκείνους είσελθεΐν καί έπέ' Λκ. 8:32' φ. <αΓ> α) αρχ.: Σαββάτω θ' Κατά Λουκάν.
Τω καιρώ έκείνω έγένετο πορευομένου του Ιησού, εΐπέν τις προς αυτόν, ακολου
θήσω σοι ...' Λκ. 9:57' τέλ.: ουκ έχω που συνάξω τους καρπούς μου' καί εΤπεν,
τούτο ποιήσω' Λκ. 12:18' β) αρχ.: χή έχεις πολλά αγαθά κείμενα εισέτι πολλά ...·
Λκ. 12:19' τέλ.: Κυριακή ι'... εξ ήμέραι είσίν εν αϊς δει εργάζεσθαν Λκ. 13:14 φ.
<α ν > α) αρχ.: ου λύει τον βοΰν αυτού ή τον δνον άπό τής φάτνης ..: Λκ. 13:15'
τέλ.: μακάριοι οί δούλοι εκείνοι ους έλθών ό Κύριος εύρήσει γρηγορούντες' Λκ.
12:37' β) αρχ.: ποίει καί ζήση ό δε θέλων..: Λκ. 10:28' τέλ.: roö έμπεσόντος είς
τους ληστός ό δε ειπεν ό' Λκ. 10:37.
φ. l r : Εύαγγελιστάριο μέ έκφωνητικά σημεία (Εύαγγέλιον έκλογάδην άρχόμενον
άπό τη ayig καί μεγάλη Κυριακή τού Πάσχα)' φ. 1221": Μηνολόγιο ( 'Αρχή σύν Θεώ
τού μηνολογίου)7' φ. 144 ν τέλ. (κολ.): (Μηνί Ίουλίω κ'' Τού αγίου προφήτου
Ήλιου ...) έη αληθείας δε λέγω υ (Λκ. 4:25).
φ. 121 ν : 'Ιωάννου Χρυσοστόμου, λόγος κατηχητικός στο Πάσχα (Τού ... Ιωάννου
... τού Χρυσοστόμου, λόγος κατηχητικός τη ... Κυριακή τού Πάσχα άναγινωσκόμενος τη απολύσει, ισταμένων πάντων, καί άναγινώσκεται υπό τού ιερέως)' PG 59,
721-724.
Χάσματα στο κείμενο:
φ. 55 v -56 r : τίς δύναται όφιέναι αμαρτίας ... τί εστίν εύκοπώτερον (Μρ. 2:9) - πόλε
ως ικανός σύν αύτη, καί ίδών αυτήν ό Κύριος ... (Λκ. 7:12).
φ. 138 v -139 r : Μηνί Ίανουαρίω α'. Ή περιτομή τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μήτηρ αυτού ειπεν ουχί άλλα κληθήσεται Ιωάννης ... (Λκ. 1:60).
II. Παλαιότερο κείμενο
φ. <Ι> καί <α>: αποσπάσματα Εύαγγελισταρίου μέ έκφωνητικά σημεία' διακρίνεται
πέντε φορές ό τίτλος Έκ τού Κατά Ματθαίον.
φ. 1-144: 'Ιωάννου Χρυσοστόμου, ομιλίες· α) 'Ομιλία είς τό δια τάς πορνείας
έκαστος τήν εαυτού γυναίκα εχέτω (φ. 46 ν : πικρότερον χολής εύρήσεις' καί ήκονημένον μάλλον μάχαιρας διστόμου υϊόν έχει τής πόρνης ... Τί τοίνυν διώκεις
ήδονήν κατά γνώσιν έχουσαν ολεθρον..: PG 51, 216)' β) 'Ομιλία είς τό είδον τον
Κύριον (φ. 129 ν : 1Ç... τών έν τη εκκλησία' και περί ευταξίας τής έν... και επηρμέ
νου' φ. 138 ν : έπιδέξομαι πραγμάτων ai διαθήκαι καί τά γράμματα έκδ. J.
Dumortier, Jean Chrysostome. Homélies sur Ozias [SC 277], Παρίσι 1981, 42,
τίτλ., 96.4 κ.έ.

7. Βλ. καί C. R GREGORY, Textkritik des neuen Testamentes, τόμ. 3, Λιψία 1909, 1289.
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φ. <Ι> καί <α>: δύο περγαμηνα δίφυλλα άπό άλλο κώδικα, τοποθετημένα ανοικτά, ώς παράφυλλα αρχής καί τέλους, μέ τή γραφή κάθετα προς αυτήν του υπολοίπου κώδικα. 'Από το φ.
<Ι> σώζεται το ήμισυ περίπου. Ή νεότερη γραφή τών μέσων τοϋ 13ου αΐώνα, Fettaugenmode,
σέ μία στήλη. Ή παλαιότερη γραφή οξυκόρυφη σέ μία στήλη (φ. <Ι>) καί σέ δυο, βάσει της
χαράκωσης (φ. <α>), παράλληλη προς τή νέα' δέν διακρίνεται καθόλου, έκτος της έρυθρογραφίας (τίτλοι καί έκφωνητικά σημεία).
φ. 1-144: γραφή άτεχνη, μεγάλων διαστάσεων, πολύ αραιή, μιμείται τή γραφή τοϋ 12ου
r

v

α'ιώνα. Σέ ορισμένα σημεία όμως (λ.χ. φ. 94 -95 ) απομακρύνεται σαφώς άπό τα παλαιότερα
πρότυπα. Ή παλαιότερη γραφή μικρογράμματη τοϋ 10ου αι., σέ δύο στήλες, παράλληλη προς
τή νεότερη (ή οποία χρησιμοποιεί τή χαράκωσή της).
ν

φ. 121 : γραφή του 15ου αϊ.
"Υλη: Περγαμηνή κακής ποιότητας, μέσου πάχους, συρρικνωμένη.
Σύνθεση τευχών: 1(<Ι>), 5x8 (40), 10-2 (48' τα φ. 42 καί 47 δέν σχηματίζουν δίφυλλα), 8-1
(55' λείπει 1 φ. μετά το φ. 55, μέ χάσμα στο κείμενο), 4x8 (87), 10-2 (95 τα φ. 89 καί 94 δέν
σχηματίζουν δίφυλλα), 8 (103), 2 (105), 3x8 (129), 10-1 (138 το φ. 134 δέν σχηματίζει δίφυλ
λο), 10-9 (139' λείπουν 9 φ. μετά το φ. 138, μέ χάσμα στο κείμενο1 από το φ. 139 λείπουν
τα 2/3 περ. της β' στήλης), 6-1 (144' λείπει 1 φ. μετά το φ. 144' το κείμενο τελειώνει κολο
βό). 'Αρίθμηση τευχών μέ ελληνικά ψηφία, στην κάτω ράχη του recto του πρώτου φύλλου καί
τοϋ verso τοϋ τελευταίου (φ. 1-79= α-r φ. 80-144= α-θ).
Σημειώματα: φ. 121 ν (δύο έξίτηλα σημ., διακρίνεται το ένα1 άπό το χ. πού έγραψε το κείμενο
τοϋ φ. 121 ν ): [...]οΰ [... άμαρ]τωλοΰ' / [...] τοϋ [...] μηνί [...] / [...]ΰ Ç..Q ίν(δικηώνος) ιε'
εΰχεσ/θαι (καί) μη καταράσθαι.
Διακόσμηση: Έπίτιτλα, ταινίες, τίτλοι, πρωτογράμματα, ενδείξεις στο κείμενο καί έκφωνητικά
σημεία μέ κόκκινο μελάνι. Στο φ. l r πύλη μέ κόκκινο καί πράσινο μελάνι. Σέ ορισμένα φύλλα
(κυρίως στα φ. 1-19) πρωτογράμματα καί έπίτιτλα μέ χρήση καί πράσινης μελάνης. Στο παλαι
ότερο κείμενο έρυθρογραφία (βλ. φ. <Ι> καί <α>: τίτλοι1 φ. 17 ν : πρωτόγραμμα).
Στάχωση: Ξύλο καί σκοϋρο καστανό δέρμα μέ έκτυπα σχέδια. "Ιχνη πέντε γόμφων σέ κάθε
πινακίδα Αύλακες στίς τρεις πλευρές τών πινακίδων. Δυο θηλυκωτηρες καί Ίχνη αντίστοιχων
ιμάντων. Δερμάτινοι φυλλοδεϊκτες.
Κατάσταση: Εκτεταμένες φθορές άπό τή χρήση (σχισίματα) καί άπό έντομα (στη στάχωση).
Λίγοι ρύποι άπό υγρασία καί αρκετοί άπό τή χρήση. Σέ λίγα σημεία κείμενο έξίτηλο. Παλαι
ότερη συντήρηση.
Ε. Β. Ε. 139
15ος αϊ. (παλαιότερο κείμενο: 8ος-9ος αϊ.) χαρτ. (φ. 245, 246 περγ.) 159x110mm. 246 φ. 15/26
στίχ. άκέφ. κολ. τα φ. 245-246 παλίμψηστα
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Ι. Νεότερο κείμενο
Ό κώδικας παραδίδει ένα μεγάλο αριθμό κειμένων καί κυρίως αποσπασμάτων. Παραθέτουμε τα
κυριότερα άπό αυτά.
φ. l r : 'Αθανασίου 'Αλεξανδρείας, Προς Άντίοχον άρχοντα περί πλείστων ανα
γκαίων ζητημάτων ...' αρχ. (άκέφ.): πάσης μέν φθο[ράς...] υψηλότερος' προς δε τήν
δόξαν τών μελλόντων αγαθών ..: PG 28, 628.
φ. 55 r : α) Διαίρεση τών ηλικιών τού άνθρωπου' αρχ.: Ai επτά ήλικίαι: α' βρέφος
λέγεται άπό τής γεννήσεως ..: τέλ.: ζ' πρεσβύτης λέγεται άπό ετών ξη' έως τής
ζωής αυτού, β) Ή σημασία του ονόματος 'Αδάμ' αρχ.: Μάθε τί δηλοΐ 'Αδάμ. Τό
α ανατολή ..: τέλ.: rò μ μεσημβρία
φ. 55 ν : ερμηνεία διαφόρων λέξεων αρχ.: Τά λιθά, κοΰμι, τουτέση τό κοράσιον ..:
τέλ.: βοανεργές, ο εστί βροντής.
φ. 56 r άδηλο ερμηνευτικό κείμενο' αρχ.: Έντολαί μέν είσιν τό, ού μοιχεύσης ..: φ.
57 ν τέλ.: δρασις γαρ ειρήνη, ερμηνεύεται ή Ιερουσαλήμ- μεριμνά καί τυρβάζει, του
τέση, περισπά, ταράττει.
φ. 58 r : χρονολόγιο τού βίου τής Θεοτόκου καί τού Χριστού' αρχ.: Άπό τής εναν
θρωπήσεως τού Κυρίου μέχρι τής έλεύσεως άπό τής Αιγύπτου, χρόνοι β ...' φ. 58 ν
τέλ.: καί ομού τά πάντα έτη τής ζωής αυτού νθ 8 .
φ. 59 r : διάταξη άδηλης ακολουθίας' αρχ.: Μετά τήν εύχήν γαγήν Παναγία τριάς,
Πάτερ ημών, δεύτε προσκυνήσωμεν ... Επα λέγομεν ταύτην τοϋ Μεγάλου Βασι
λείου: Ό Θεός ό αιώνιος, τό άναρχον και όίδιον φώς ..: φ. 60 ν τέλ.: Τον δι ημάς
σταυρωθέντα, δεύτε πάντες όνυμνήσωμεν ... Τήν τιμιωτέραν, Έν ονόματι Κυρίου
εύ[...], καί τάς γ μεγάλας μετανοίας, καί τοϋ οσίου τήν εύχήν.
φ. 60 ν : άδηλη ερμηνεία ευαγγελικών χωρίων9' αρχ.: Ματθαίος. Ουδείς δύναται δυσίν
κυρίοις δουλεύειν. Κυρίους λέγει τους τά ενάντια ...' φ. 129 ν τέλ. (κολ.): τών δε
μικρών και ταπεινών εν Χριστφ οι άγγελοι τοσούτον είσιν οικείοι Θεφ. Τό κείμε
νο πού λείπει βρισκόταν στο χαμένο τετράδιο ία (μετά τό φ. 90), σύμφωνα μέ
σημείωμα στο φ. 1301": δρα είς τό ία τετράδιον öu εκεί έστι ή αράδα καί εκεί είναι
ψ' γραμμή, καί μετά τό τέλος τό, πορευθέντες δε οί μαθηταί καί ποιήσαντες καθώς'
τότε νά λέγεις τούτο τό, οί δε πλείστοι όχλοι έστρωσαν .... Τό κείμενο συνεχίζει
μετά τό φ. 130, διακόπτεται στο φ. 164 ν {ό δέ ουκ ήδύνατο πιστεύειν οπού αν
ιδείς αυτό τούτο σημείον, αντί τού, ουκ ήθελον νοεί) καί συνεχίζει στο φ. 167r.

8. F. HALKIN, Catalogue des manuscrits hagiographiques de la Bibliothèque Nationale d'Athènes [Subs.
Hag. 66], Βρυξέλλες 1983, 7.
9. GREGORY, Textkritik, τόμ. 1, Λιψία, 1900, 262.
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φ. 164 ν : 'Ιωάννου Χρυσοστόμου, ερμηνεία στην α' προς Θεσσαλονικείς επιστολή'
αρχ.: [Τ]οΰ έν άγίοις πατρός ημών Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου είς τούτο γαρ ύμίν
λέγομεν έν λόγω Κυρίου. Τούτο γαρ ύμίν λέγομεν έν λόγω Κυρίου, δη ημείς οί
ζώντες ..." φ. 167r τέλ.: ουδείς ούτω γενναίος, όστις έξελεϊται ημάς PG 62, 439441.
φ. 1671": άδηλη ερμηνεία χωρίων τής Παλαιάς καί Καινής Διαθήκης' αρχ.: [Έ]πεβίβασας είς θάλασσαν τους ίππους σου καί ή ιππασία σου σωτηρία ..: φ. 187 ν τέλ.:
πολλής εύσπλαγχνίας' ήμαγμένην, καθαράν έφίμωσα, έπαυσθ.
φ. 191 r : Γρηγορίου Νύσσης, Περί πίστεως· αρχ.: Τοϋ αγίου Γεωργίου (= Γρηγορίου)
Νύσσης περί πίστεως' Έκτος καθ' ημάς εστί γνώναι καί τά υπέρ ημάς' καί γαρ ή
παλαιά καί νέα Διαθήκη ...' φ. 191 ν τέλ.: καί τρεις υποστάσεις, καί μία θεότης (=
Προς Σιμπλίκιον περί πίστεως; πβ. έκδ. F. Mueller, Gregorìi Nysseni opera, τόμ.
3/1, Leiden 1958, 61).
φ. 191 v : ερμηνεία τής θείας λειτουργίας· αρχ.: 'Ερμηνεία τής θείας λειτουργίας. Ό
άρτος τής προθέσεως ..: φ. 192r τέλ.: ròv νοητον ήλιον.
φ. 192 ν : α) ερωτήσεις καί αποκρίσεις για τον Χριστό' αρχ.: Περί Χριστού. Διατί
λόγος; ίνα δειχθή δτι εκ τού νού προήλθε ..: τέλ.: και τέλειος υπάρχων καθ' εαυ
τόν.
β) Τίτλος κειμένου για τον Μωυσή (Περί Μωυσή, δς όγδοηκοστόν ήδη γεγονώς
έτος είδε ν Θεό ν).
γ) Βασιλείου Καισαρείας, 'Εκκλησιαστική μυσταγωγική ιστορία' αρχ.: Τοϋ έν άγί
οις πατρός ημών Βασιλείου τοϋ Μεγάλου, αλληγορία μουσικωτέρα είς τε τήν
έκκλησίαν καί τά έν αύτη θείως τελούμενα' καί είς τήν Ίεράν στολήν τού όρχιερέως' καί είς έτερα επωφελή όναγωγικωτέρως θεωρηθέντα Τί εστίν εκκλησία;
Εκκλησία εστίν ναός θεού ...' φ. 197 ν τέλ.: δνπερ καί εσφράγισεν ή τοϋ Πιλάτου
κουστωδία, ήγουν στρατιά (στο περιθώριο σημείωμα: ώδε λύπη πολίν)' 'Ερωτήσεις
Βασιλείου Καισαρείας καί απαντήσεις Γρηγορίου Θεολόγου' C. Baur, Initia Patrum
Graecorum, τόμ. 2: Μ-Ω [ST 181], Βατικανό 1955 , 504 M. Geerard, Clavis
Patrum Graecorum. Qua optimae quaeque scriptorum Patrum Graecorum
recensiones a primaevis saeculis usque ad octavum commode recluduntur, τόμ. 2:
Ab Athanasio ad Chrysostomum, Turnhout 1974, 203, αριθ. 3078' P. J. Fedwick,
Bibliotheca Basiliana Universalis. A Study of the Manuscript Tradition, Translations
and Editions of the Works of Basil of Caesarea, τόμ. 4/2: Manuscripts, Libraries,
Turnhout 1999, 983 σημ. 26. Ό τίτλος τού κειμένου πού παραδίδει ό Ε.Β.Ε. 139
δέν φαίνεται να είναι γνωστός άπό άλλους κώδικες.
φ. 197 ν : θεολογικές ερωτήσεις καί αποκρίσεις· αρχ.: Έρώτησις. [Δ]ιατί ό Κύριος
είπε, λάβετε πνεύμα άγιον. Άπόκρισις. ["1]να δείξη ..: φ. 198 ν τέλ.: καί τίνα τών
άλογων ζώων.
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φ. 198 ν : ερμηνευτικά τής Π. Διαθήκης· αρχ.: Ισραηλίτης, Ισραηλινός, καί σημαίνει
τήν δύναμιν καί όρώ τό βλέπω ...' φ. 202 ν τέλ.: ου δή χάριν καί ανυπόστατος ό
λόγος αυτού εστίν, καί τω πνεύμα.
φ. 205 r : υμνοτ αρχ.: Μήν Σεπτέμβριος. 'Αρχή τών Μυτιληναίων προσόμοια, στιχηρά ήχος δ'' ώς γενναίων έν μάρτυρα Συμεών όνυμνείσθω μοι ουπερ στύλος τό
γνώρισμα ..: φ. 211 ν τέλ.: λα, πανεντίμου τε ζώνης Θεοτόκου ή κατάθεσις10.
φ. 21 Υ: Κανών ψαλλόμενος εις τάς επουρανίους δυνάμεις, καί εις πάντας τους αγί
ους ίκετήριος' αρχ.: 'Ωδή α', ήχος πλάγιος α'. Άρματηλάτην Φαραώ' κατά άλφάβητον. "Αναρχε λόγε Ίεραίς δεήσεσι ..: φ. 212 ν τέλ. (κολ.): ('Ωδή Ç') δεήθητε
Χερουβείμ, θρόνοι, κυριότητες, άγγελοτ Henrica Follieri, Initia Hymnorum
ecciesiae graecae, τόμ. 1: A-Z [ST 211], Βατικανό 1960 100.
φ. 213 r : τροπάρια κατά ημέρα καί μήνα αρχ. (άκέφ.): (17 'Οκτωβρίου) ύπέρλαμπρον
τη φωτοφόρω σου μνήμη άπασαν προσκαλούμενη πόλιν ... m. Τοϋ αγίου απο
στόλου καί εύαγγελιστοΰ Αουκά τροπάριον ήχος γ'. 'Απόστολε πρέσβευε: κοντάκιον, ήχος δ'. Έπεφάνης Μαθητής γενόμενος τοϋ Θεού λόγου ..: Follieri, Initia,
τόμ. 1, 495 (Εορτάζει σήμερον ή βασιλεύουσα ...)' φ. 232 ν τέλ. (κολ.): (9 Φεβρου
αρίου) [Τοϋ] αγίου μάρτυρος Χαραλάμπους' ε'ι ουκ εστί Μ(= Τεσσαρακοστή), συμψάλλεται ή α'.
φ. 233 ν : διάφορα ερμηνευτικά άρχ. (άκέφ.): Νοερά λέγεται δσα δια τού νοΰ είναν
νοητά υπερκείμενα νοητά ...' τέλ.: ύλικήν θεότητα τον μονογενή.
φ. 233 r (ανάποδα προς τό κείμενο): τροπάριο' αρχ.: 'Ώ τοϋ παραδόξου θαύματος' ό
μελωδός τών μελωδών, ό μέγας ό Νεόφυτος ..: τέλ.: τον φιλόνοικον Νεόφυτον
εύφημήσατε, τον έρχόμενον εκ πόλεως εις πόλιν.
φ. 233 ν : διάφορα ερμηνευτικά της Π. Διαθήκης' αρχ.: Μωσέως ό προφήτης Εβραίος
ην τω γένει..: φ. 234r τέλ.: μάθε καί τούτο, όβλίας, ο ερμηνεύεται, περιοχή παθών.
φ. 234 ν : διάταξη τών ευαγγελικών περικοπών αρχ.: Ίστέον δέ πώς άρχονται τά
ν
ευαγγέλια Άπό τήν Κυριακή τής αγίας καί λαμπράς Κυριακής ..: φ. 235 τέλ.: ό
Θεός μου ό Θεός μου ε'ις τί με έγκατέλιπες.
φ. 235 ν : διάφορα ερμηνευτικά της Π. καί Κ. Διαθήκης· αρχ.: Μή σκύλλου τον διδάr
σκαλον, τουτέστιν είς κόπον έμβαλε ..: φ. 236 τέλ.: Σαδδουκαίοι, ερμηνεύονται
δέ δίκαιοι' σεδέκ γαρ ή δικαιοσύνη. Εμμανουήλ, μεθ' ημών ό Θεός.
φ. 236 ν : παροιμία ( Φρόνιμον φίλον ώς χρυσόν κόλπον έχε' τον δ' αυ γε μωρόν ώς
κακόν δφιν φεύγε)' αίνιγμα' αρχ.: Έν γράμμασιν εξ σύλλαβος τρεις φέρω' ψυχών
μεσίτης ειμί προς τον δεσπότην ...' τέλ.: ποθινόν ευρείς με τοϋ έαρος σύμβολον
ξένον λύση: κηρίον.
10. HALKIN, Catalogue, 1.
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φ. 237r: Θεοτόκια έν τοίς καθ' έκάστην άπολυτικίοις τών αγίων, κατ' ήχον λεγόμε
να αρχ.: Τη β (= Δευτέρα) ήχος α'. Άχραντε Θεοτόκε, ή έν ούρανοίς ευλογημέ
νη και επί γής δοξολογουμένη ..: Follieri, Initia, τόμ. 1, 214 φ. 239r: τέλ. (ήχος
πλ. δ', Πέμπτη) Παρθένε άχραντε σώσον ημάς ταίς πρεσβείαις σου ...' Follieri,
Initia, τόμ. 3: 0-£[ST 213], Βατικανό 1962 , 281' συμπλήρωμα αρχ.: Ήχος βαρύς'
τη β Θεοτόκε παρθένε αμίαντε, τον υίόν σου δυσώπει..: Follieri, Initia, τόμ. 2: ΗΞ [ST 212], Βατικανό 1961 , 128' τέλ.: (ήχος βαρύς, Πέμπτη) Ει καί μητέρα σε ό
κτίστης άνέδειξεν ..: Follieri, Initia, τόμ. 1, 367.
φ. 239 ν : [Φ]ωτίου άγιωτάτου πατριάρχου συναγωγαί αρχ. (άκέφ.): Βασιλείου' βλέπε
ό ιερεύς σεαυτόν, δτι ούκ έπίγειον διακονίαν ένεχειρίσθης..: φ. 243 ν τέλ.: (Βασι
λείου Καισαρείας) να λέγει πεντακόσιας εύχάς τήν ωραν.
φ. 243 ν : μοναστικές διατάξεις· άρχ. (άκέφ.): Κύριε 'Ιησού Χριστέ δια τής Θεοτόκου
ελέησαν με τον άμαρτωλόν. Έτερα αποστολική διάταξις. Ποίητω ό αγράμματος
μοναχός δια μέν τοϋ μεσονυκτικοϋ κομποσχοίνια ..: φ. 244r τέλ.: λεγέτω καί τήν
προγεγραμμένην εύχήν είς πάσαν κόμπον.
φ. 244r: αναστάσιμα τροπάρια αρχ.: Τροπάριον όναστάσιμον, ήχος α', ήχος γ', ήχος
πλάγιος α', ήχος βαρύς. Σήμερον σωτηρία τφ κόσμω. Άσωμεν τφ άναστάντι ...'
Follieri, Initia, τόμ. 3, 494' τέλ.: τήν είρήνην σου τη οικουμένη παρέσχες, μόνε
πολυέλεε Follieri, Initia, τόμ. 1, 102 (Άναστάς έκ τού μνήματος καί τά δεσμά ...).
φ. 244r: διάταξη τής τραπέζης- άρχ. (άκέφ.): Προτού ουν άριστήσαι λαμβάνει ό Ιερεύς
τήν προσφοράν..: φ. 244 ν τέλ. (κολ.): ό ιερεύς' Μεθ' ημών ό Θεός τη αυτού χάριτι [...].
φ. 245 r -246 v : διάφορα ύμνολογικά κείμενα' α) φ. 245 r (χ. α): απόσπασμα άπό
Μηναίο 'Ιανουαρίου' αρχ.: Μυστήριον παράδοξον Βαβυλώνος [...]' Follieri, Initia,
τόμ. 2, 452' β) φ. 245Γ (χ. β): Τον λόγον τού πατρός Χριστόν τον Θεόν ημών έκ
σοϋ [γεννη]θέντα έγνωκεν Θεοτόκε Παρθένε μόνη [...] ευλογημένη, διό άπαύστως
σέ άν[υμνούν]τες μεγαλύνομεν γ) φ. 245 ν (χ. α): διακρίνεται μόνον ή λέξη άπαράδοξον δ) φ. 246r (χ. γ): άρχ. (άκέφ.): Έξήλε τό αφλεκτον έμβατεύοντες...' τέλ.:
παίδες έν τη καμίνω βληθέντες κράτος ε) φ. 246 ν (χ. γ): απόσπασμα άπό Μηναίο
Μαΐου' αρχ.: 'Ωδή η' τοϋ αυτού ήχου. [Κάμι]νός ποτέ πυρός έν Βαβυλώνι τ[...] τω
θείω προστάτη προτυπώσαντα ... μεταβάλλοντα Θεόν ..: 16 Μαΐου, Follieri, Initia,
τόμ. 2, 261.
Χάσματα στο κείμενο:
φ. 66 v -67 r : και φανεροϋσιν ώς ό ήλιος τά κρυπτόμενα - Ματθαίος' έλθόντων δέ
αυτών είς Καπερναούμ ...
φ. 90 v -91 r : δτι έπίστευσεν ευθύς τω 'Avôpéç' άλλ' öu ήγαγεν αυτόν προς τον
'Ιησούν ('Ιωάννου Χρυσοστόμου, ομιλίες εις τό Κατά Ίωάννην PG 59, 121) - τοϋ
σταυρού καί τής αναστάσεως ...
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φ. 217 -218 : (14 Νοεμβρίου) Τού αγίου

Φιλίππου.

άγιε ... ώς άπαρχάς τής φύ - (14 Νοεμβρίου) [Ό]

'Απόστολε
σου καί

αποστόλου

Τροπάρια, ήχος
μαθητής

καί

γ'.

φίλος

μιμητής...

v

r

φ. 2 3 2 - 2 3 3 : (9 Φεβρουαρίου) [Τοϋ] αγίου μάρτυρος
συμψάλλεται

ή α' - νοερά, λέγεται

Χαραλάμπους'

εί ουκ εστί Μ,

δσα δια τοϋ νοΰ είναι' νοητά υπερκείμενα

νοητά

II. Παλαιότερο κείμενο
φ. 245 r -246 v : απόσπασμα άπό τό Κατά Ματθαίον φ. 245 r : καί οι προφήται...
σαίων έπηρώτη

Φαρι-

(Μτ. 22:40). Σέ επικολλημένο κομμάτι χαρτί, στο εσωτερικό τής

πινακίδας άρχης, υπάρχει χειρόγραφο σημείωμα τού C. R. Gregory στα γερμανικά,
σύμφωνα μέ τό όποιο τό απόσπασμα εκτείνεται άπό τό Μτ. 22:7 ([ό]πόλεσεν)
τό 22:46 {ουδείς έδύνατο

όποκριθήναι

αύτώ λόγον)η.

έως

Ό π ω ς διαπιστώνεται, ό Γερ

μανός μελετητής διάβασε τό κείμενο στο φ. 246 r , οπού μέ μολύβι σημείωσε τήν
ένδειξη ΜΤ 22,7.
φ. 1-244: γραφή άπό διάφορα χέρια τοϋ 15ου αϊ. Τα φ. 53 ν -55 ν , 188 r -190 v , 203 r -204 v καί
217 ν άγραφα.
φ. 245-246: ένα τεμάχιο περγαμηνής άπό ειλητάριο (ή παλαιότερη γραφή στα φ. 245 v -246 r
είναι ανάποδα σέ σχέση μέ αύτη τών φ. 245 r -246 v ), διπλωμένο ώστε να σχηματίσει δίφυλ
λο καί τοποθετημένο ώς δύο παράφυλλα τέλους. Ή παλαιότερη γραφή (οξυκόρυφος κεκλι
μένη σέ δύο στήλες), τού 8ου-9ου αϊ., κάθετη προς τή νεότερη 12 . Ή νεότερη γραφή (δυσα
νάγνωστη έξ αϊτίας τών πολλών ρύπων, ιδίως στο φ. 246 ν ) προέρχεται άπό τρία χέρια: α)
14ος αϊ. (σέ ολα τα φύλλα)' κείμενο ανάποδα προς αυτό τού υπόλοιπου κώδικα β) 15ος αϊ.
(μόνον στα φ. 245 r καί 246 r v )' συναντάται καί στον υπόλοιπο κώδικα γ) 15ος αϊ. (μτγν. τού
β)' εμφανίζεται περιστασιακά στα φ. 245 r καί 246 r v ' κείμενο ανάποδα προς αυτό τοϋ
υπόλοιπου κώδικα.
"Υλη: Χαρτί ιταλικό μέ ύδατόσημα. Τά φ. 245 καί 246 άπό περγαμηνή κακής ποιότητας.
1
Σύνθεση τευχών: 16-1 (15 λείπει 1 φ. πρίν άπό το φ. 1' το κείμενο αρχίζει ακέφαλο), 2x16
(47), 1+6-2+2 (54 το φ. 48 ενωμένο μέ το τεΰχος' τά φ. 49 καί 50 δέν σχηματίζουν δίφυλ
λα τά φ. 52 καί 53 δέν αποτελούν δίφυλλο), 3x4 (66' δπως φαίνεται άπό τήν αρίθμηση, λεί
πουν τά τεύχη γ-Ç, μέ χάσμα στο κείμενο μετά το φ. 66), 8 (74), 2x4 (82), 12x8 (178· όπως
φαίνεται άπό τήν αρίθμηση, λείπει το τεϋχος ία, μέ χάσμα στο κείμενο μετά το φ. 90), 4

11. Το κείμενο τοϋ σημειώματος έχει ώς έξης: AAL 139 / Die letzten zwei überschrieben Blätter vom
8. / oder 9. Jht enthalten /: Mt 22,7 [α]πολεσεν - / 22,46 ουδεισ εδυ/νατο αποκριθηναι αυτω / λογον
(υπογραφή) GReg(= C. R GREGORY) 16/29. Aug. 1904. Βλ. καί Gregory, Textkritik, τόμ. 3, 1082, 1145. *0
ΰτβοοτν δέν πρόσεξε δτι τό σπάραγμα προέρχεται άπό ειλητάριο.
12. Ό ΣΑΚΚΕΛΊΩΝ, Κατάλογος, 23, τή χρονολογεί στον 9ο αι.
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(182), 8 (190), 8-1 (197- λείπει 1 φ. μετά το φ. 197), 6+1 (204 το φ. 200 ενωμένο μέ το
τεϋχος), 3x8 (228), 8-4 (232- λείπουν 4 φ. μετά το φ. 232, μέ χάσμα στο κείμενο), 4 (236),
8 (244), 2 (246). Ό κώδικας προέρχεται άπό συνένωση τριών τμημάτων (α= φ. 1-58, β= 59204, γ=205-246). 'Αρίθμηση τευχών μέ ελληνικά ψηφία, στην κάτω δεξιά γωνία τοϋ recto
τοϋ πρώτου φύλλου καί στη μέση τοϋ κάτω περιθωρίου τοϋ verso τοϋ τελευταίου (μόνο στο
ά τεύχος· φ. 1-58= α-ε). Στα φ. 59 κ.έ. νέα αρίθμηση μέ κόκκινα ελληνικά ψηφία, στην
κάτω δεξιά γωνία τοϋ recto τοϋ πρώτου φύλλου καί στην κάτω αριστερή τοϋ verso τοϋ
τελευταίου (φ. 59-178= α-κβ).
ν
Σημειώματα: φ. 5 3 (χ. τοϋ γράφεα): α) f δεύτερον ήμΐν σχεδάριον δίδοταί σοι / φίλτατε' καί
ε'ι βούλη μη πειρασθεΐ/ναι αρξου τοΰ καλλιγραφ(εΐν):- β) (άπό άλλο χ.) f Νίκος του Γριγόρι μοΰ:- γ) (άπό άλλο χ.' αίνιγμα): ΓλυκΊ είμί τη γεύση, καί μέλαν τή ιδέα' πέντε σύλλαβος'
/ το δνομά μου φέρης εάν οδν άφίλης μου το πρώτον / γράμμα πικρότερον, εΰρης με φαρ
1
μάκου φίλε:- δ) (άπό το ίδιο χ. αίνιγμα): f άν(θρώπ)ου μέρος είμί ε! καί τέμνη με σίδηρος'
γράμματος / έρουμενου δύεται ήλιος:- ιος. Τά β καί γ επαναλαμβάνονται στο φ. 54 r άπό
άλλο χ.
Διακόσμηση: Στο νεότερο κείμενο καμμία έρυθρογραφία. Εντός τοϋ κειμένου καί στα περι
θώρια κενά για προσθήκη πρωτογραμμάτων (ενίοτε το αντίστοιχο γράμμα σημειώνεται στο
περιθώριο). Στο παλαιότερο κείμενο δέν διακρίνεται διακόσμηση.
Στάχωση: Ξύλο καί δέρμα μέ πρόστυπες γραμμές σέ διάταξη Χ. Αύλακες στίς τρεις πλευρές
τών πινακίδων. Ένας θηλυκωτήρας καί ίχνη αντίστοιχου ϊμάντα.
Κατάσταση: μέτρια. 'Εκτεταμένοι ρύποι άπό υγρασία σέ ολα τά φύλλα. Σχισίματα στο δέρμα
τής ράχης. Το φ. 1 αποκολλημένο άπα το σώμα τοϋ κώδικα καί ενωμένο μέ αυτοκόλλητη
ταινία.
Ε. Β. Ε. 177
14ος αϊ. (παλαιότερο κείμενο: 8ος-9ος αϊ.) περγ. 270x200mm. 2 φ.+158 σελ.+2 φ. 2 στήλ.
28/33 στίχ. παλίμψηστος
Ι. Νεότερο κείμενο
σελ. 1: Εύαγγελιστάριο 1 3 ' άρχ. (άκέφ.): Τη β μετά τήν Ν (= Πεντηκοστή). Τά λοιπούμενα ευαγγέλια

τών εβδομάδων.

'Αρχή

τοϋ Κατά Ματθαίον. Λείπουν τά χωρία τοΰ

Μάρκου καί τού 'Ιωάννη' σελ. 141: Μηνολόγιο (Μηνί Σεπτεμβρίω
προφήτου

Μωϋσέως τοΰ

δ'

τοΰ

αγίου

θεόπτου).

II. Παλαιότερο κείμενο
σελ. 1-158: Εύαγγελιστάριο μέ έκφωνητικά σημεία (σελ. 154: Έκ τοϋ Κατά
νην σελ. 158: Έκ τοΰ Κατά

Ίωάννην).

13. GREGORY, Textkritik, τόμ. 1, 423 καί τόμ. 3, 1229.

Ίωάν-
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σελ. 1-158: γραφή τοΰ 14ου αϊ μέ έντονα μαύρο μελάνι. Οϊ σελ. 156-158, τά παράφυλλα καί
τά έσώφ. αρχής καί τέλους άγραφα. Ή παλαιότερη γραφή οξυκόρυφος κεκλιμένη, μέ μικρή
κλίση, σέ δύο στήλες, παράλληλη προς τή νεότερη. Ή προσεκτική άπαλειφή της πρίν τή
δεύτερη χρήση της περγαμηνής, σέ συνδυασμό μέ το έντονα μαΰρο μελάνι τοΰ νεότερου
κειμένου, καθιστούν δύσκολη τήν ανάγνωση της (καλύτερα διακρίνεται στίς σελ. 32 καί
157). 'Αντίθετα, πολύ καλύτερα διακρίνεται ή έρυθρογραφία τοΰ παλαιότερου κειμένου. Ό
Κρέμος τή χρονολογεί στον 5ο-6ο αϊ., θεωρώντας τον κώδικα ώς ένα άπό τους παλαιότε
ρους στην Ευρώπη. 'Ωστόσο ή χρονολόγηση τοΰ Σακκελίωνα στον 9ο αϊ. βρίσκεται πιο
κοντά στην πραγματικότητα 1 4 .
"Υλη: Περγαμηνή μέτριας ποιότητας, χονδρή. Τά έσώφυλλα καί τά παράφυλλα αρχής καί
τέλους (φ. <Ι-Π> καί <α-β>) άπό χονδρό, στιλπνό καστανό χαρτί, της νεότερης στάχωσης.
Σύνθεση τευχών: 2 (<Π>· το πρώτο φύλλο έσώφ. αρχής), 12-3 (18' τά φ. 3/4, 7/8 καί 13/14,
δέν σχηματίζουν δίφυλλα), 12-4 (34 τά φ. 21/22, 23/24, 29/30 καί 31/32 δέν σχηματίζουν
δίφυλλα), 8 (50), 10-2 (6& τά φ. 55/56 καί 61/62 δέν σχηματίζουν δίφυλλα), 8 (82), 10-2
(98- τά φ. 85/86 καί 95/96 δέν σχηματίζουν δίφυλλα), 8 (114), 10-2 (130· τά φ. 119/120 καί
125/126 δέν σχηματίζουν δίφυλλα), 8 (146), 8-2 (158· τά φ. 149/150 καί 151/152 δέν σ χ η 
ματίζουν δίφυλλα), 2 (<β>· το δεύτερο φύλλο έσώφ. τέλους). 'Αρίθμηση τευχών μέ κόκκι
να ελληνικά ψηφία, στην άνω δεξιά γωνία τοϋ recto τοϋ πρώτου φύλλου καί στην κάτω ράχη
τοΰ verso τοΰ τελευταίου.
Σημειώματα: σελ. 155 (τέλος τοϋ κειμένου' χ. τοϋ γραφέα): f Ό εύλαβέστατ(ος)
κλη/ρικός

τ(ής) άγί(ας)/ Είρή(νης) τών Γαλάτ(ων) / 'Ιωσήφ ό Άγαπη/τος:

θει μοι / τον σον δοΰλον

/ 'Ιωσήφ ίερέ(α) τον τοΰ / 'Αγαπητού

/ ίέρε(ύς) καί

f / αγία τριας

βοή-

f.

Tò σημείωμα δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά άπό τον Σακκελίωνα, ό οποίος όμως διάβα
σε (χωρίς να είναι βέβαιος) τό αγίας Ειρήνης ώς αγίας επαρχίας. "Αν καί στα παροράματα
τοΰ καταλόγου του προσέθεσε τήν ορθή ανάγνωση, ή εσφαλμένη επιβίωσε έως σήμερα,
στην καταχώρηση τοΰ ονόματος τού γραφέα στο P L P 1 5 . 'Ανάλογο ενδιαφέρον όμως έχει
καί ό εντοπισμός τοΰ ναοΰ (καί μάλλον όχι μονής) της 'Αγίας Ειρήνης, τοϋ οποίου ήταν
ιερέας ό 'Ιωσήφ. Το όνομα Γαλάτα η Γαλατάς είναι αρκετά κοινό στον ελληνικό χ ώ ρ ο 1 6 .

14. KPEMOZ,Kara/ioyoç, 77· ΣΑΚΚΕΛΊΩΝ, Κατάλογος, 34. Είναι άγνωστο αν ή λατινική έκφραση του Κρέ
μου "inter antiquissimos Europee numerandus, saeculi nempe V vel VI» προέρχεται ànò κάποιο παλαιότερο
δημοσίευμα, σχετικό Ίσως μέ τον κώδικα, από κάποιο προφορικό σχόλιο, ξένου πιθανότατα ερευνητή, ή αν
τή χρησιμοποίησε μέσα στο αρκετά άρχαΐζον κείμενο του απλώς για να δώσει έμφαση. Ή έκφραση προ
κάλεσε εντύπωση καί στον REICH, Palimpseste, 95.
15. Σακκελίων, Κατάλογος, 34 καί 338- PLP, 91018 (= παλαιός αριθ. 90007- 'Αγαπητός) καί 91024 (=
παλαιός αριθ. 90012· 'Αγαπητός Ιωσήφ). Προφανώς ό Σακκελίων δυσκολεύθηκε στην ανάγνωση τοϋ
συμπλέγματος ει, τό οποίο όμως υπάρχει μέ τήν ϊδια ακριβώς μορφή στον στίχ. 7 τής β' στήλης της σελ.
155. 'Εντούτοις, στο εισαγωγικό σημείωμα τών παροραμάτων του τόμου μιλά γενικά για τυπογραφικά αμαρ
τήματα, αν καί είναι προφανές δτι στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για εσφαλμένη ανάγνωση. Το
σημείωμα δημοσιεύθηκε μέ τήν ορθή μεταγραφή καί από τον GREGORY, Textkritik, τόμ. 1, 423.
16. Βλ. λ.χ. Μεγάλη 'Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια 8, 49-50. Τό σημείωμα του 'Ιωσήφ είναι εξαιρετικά
ορθογραφημένο, για να δεχθούμε δτι ή οξεία πού υπάρχει μετά το Γαλάτ προοριζόταν για τή συντομογρα-
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'Αρκετά πιθανή θα θεωρούσαμε τήν ταύτιση μέ τον ομώνυμο ναό τοΰ χωριού 'Αγία Ειρήνη
Κανναβιών, στην ευρύτερη περιοχή τής Γαλατάς (επαρχία Λευκωσίας) της Κύπρου. "Αν καί
ή 'Αγία Εϊρήνη δέν βρίσκεται σέ άμεση γειτνίαση μέ τή Γαλάτα, ή αναφορά τής δεύτερης
στο σημείωμα πρέπει να ερμηνεύεται άπό τό γεγονός οτι τήν εποχή εκείνη ήταν τό κέντρο
17

τής περιοχής . Ό ναός πού υπάρχει σήμερα στο χωριό χρονολογείται άπό τον Ά . Παπα18

γεωργίου στον 17ο αϊ., άλλα ή ύπαρξη τοΰ χωριού μαρτυρεϊται άπό τον 16ο αϊ. .
Το χρονικό χάσμα πού χωρίζει τίς μαρτυρίες αυτές άπό τον κώδικα της Ε.Β.Ε. περιορίζε
ται ίσως άπό τό κωδικογραφικό σημείωμα ενός άλλου, άγνωστου έως σήμερα, κώδικα τοΰ
έτους 1495, πού φυλάσσεται στο έπισκοπείο Μόρφου, στην Εύρύχου της Κύπρου. Πρόκει
ται για ένα Εύαγγελιστάριο 130 φύλλων, φυλασσόμενο μέχρι πρόσφατα στο χωριό Ά σ π ρ ο μερίτης, άπό όπου ό σημερινός μητροπολίτης Μόρφου κος Νεόφυτος τό μετέφερε στην
Εύρύχου, άφοϋ μερίμνησε για τή συντήρηση του. Στο φ. 1 3 0 ν τοϋ κώδικα διαβάζουμε το
έξης σημείωμα άπό τό χέρι τοϋ γραφέα: τέρμα τοΰ άγ(ίου) εύαγγε/λίου
τ(ής) / εξόδ(ου)

κ(α\) τών παραναλω/μάτ(ων)

(καί) / οικονόμου
ίερέ(ως)

/ Πέτρου

Σεπτ(έμβ)ρ(ιον)

άγ(ίας) Ειρήνης
τω επίκλην

/ γραφέν
Κα/θαροΰ

τής / αυ^ε Χ(ριστο)ύ:-.

τοΰ θεοσεβεστάτου
(δέ) παρ' έμοΰ
έκ

προαστίων

δ (καί) γέγονεν

/ ιερέως κυροΰ
τοΰ à/μαθούς
Ζώ/τιας

πάρα

Φιλίππου

κ(α\)

αναξίου

κ(α)τ(ά)

μηναν

Μάλιστα ακριβώς πιο κάτω, άλλα άπό άλλο χέρι,

υπάρχει ένα ακόμη σημείωμα, εξαιρετικά δυσανάγνωστο, στο όποιο αναφέρεται καί πάλι τό
δνομα της 'Αγίας Ειρήνης: f .JTÇ μος ^ αδελφός
„ροθεν

/ ano της ρωυμεν

της καθωλ(ι)/κις

τής αγίας Ερινις κ(αί)

..λκη [ρ]. Δέν είναι γνωστό αν ό ναός (η ή μονή) της 'Αγίας

Ειρήνης πού αναφέρεται στα δύο σημειώματα ταυτίζεται μέ αυτόν τοΰ σημειώματος τοΰ
κώδικα της Ε.Β.Ε., καθώς μάλιστα ναοί της 'Αγίας Ειρήνης υπάρχουν πολλοί στην Κύπρο,
άλλα τό γεγονός ότι ό κώδικας της Εύρύχου μέχρι σήμερα συνδέεται μέ περιοχές της μητρό
πολης Μόρφου, ίσως καθιστά πιθανότερη τή σχέση του μέ τήν 'Αγία Εϊρήνη Κανναβιών 1 9 .

φημένη κατάληξη ων. Παρόλα αυτά, θεωρούμε πιθανότερη τή διόρθωση του Γαλάτων (< rò Γάλα; ό Γαλάς,)
σέ Γαλατών (< ό Γαλατάς, ή Γαλάτα;).
17. Πβ. τό συναξάριο του αγίου 'Ιωάννη του Λαμπαδιστή, στο όποϊο αναφέρεται οτι ούτος ό όσιος ην
έκ της περίφημου νήσου Κύπρου άπό κώμης Λαμπάδος ... τής των Γαλατών επαρχίας Κ. ΜΥΡΙΑΝΘΕΑ,

Ό

άγιος 'Ιωάννης ό Λαμπαδιστής. Βίος τοϋ οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών 'Ιωάννου τοΰ Λαμπαδιστοϋ καί
Ιστορία της έν Μαραθάση ιεράς μονής του, Λευκωσία 1969, 105.
18. Ά. ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ, Οί ξυλόστεγοι ναοί τής Κύπρου, Τόμος αναμνηστικός έπ'ι τή 50ετηρίδι τοΰ
περιοδικού «'Απόστολος Βαρνάβας» (1918-1968), Λευκωσία 1975, 362-363' G. GRIVAUD, Villages désertés
à Chypre (fin Xlle- fin XIXe siècle) ["Ιδρυμα 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'. Γραφεϊον Κυπριακής 'Ιστορίας.
Μελέται καί 'Υπομνήματα 3], Λευκωσία 1998 202, 206 καί 468. Όλες τίς πληροφορίες για τό χωριό καί τό
ναό του τίς οφείλουμε στον π. Χαρίτωνα, βιβλιοθηκάριο τής Μονής Σταυροβουνίου, όπως καί στους Χ.
Χοτζάκογλου, αρχαιολόγο (Πανεπιστήμιο Κύπρου) καί Γ. Ίωαννίδη, δρ. θεολογίας καί κάτοικο του χωρίου
Γαλάτα. Τους ευχαριστούμε καί τους τρεϊς για τήν πολύτιμη βοήθεια τους.
19. Βλ. Μ. Ν. CHRISTODOULOU - Κ. KONSTANTINIDIS, A complete gazetteer of Cyprus, τόμ. 1, Λευκωσία
1987, 9-10. Τήν ύπαρξη τού κώδικα, τίς πληροφορίες για τό περιεχόμενο καί τήν ιστορία του, όπως καί
φωτοτυπία τών σημειωμάτων χρωστούμε στον προαναφερθέντα π. Χαρίτωνα Σταυροβουνιώτη, τον όποϊο
ευχαριστούμε ακόμη μία φορά.
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σελ. 156 (χ. τοΰ 15ου-16ου αϊ.): Εύαγγέλιον τών άγί(ων) ενδόξων (καί) / Ιαματικών
'Αναργύρων Κοσμά καί / Δαμιανού' έχων δε έν αύτώ εύα/γγέλια μόνα τα καθημερινά / ζητή
και εξ αυτών μέρος τών εύαγγε/λίων έν τώ μ(ε)γ(ά)λ(ω) εύαγγελίω τών άγί(ων) / το έγκο20
σμιμένω: f .

σελ. 158 (χ. τοϋ γραφέα, κάτω άπό πρόχειρα σχεδιασμένο σταυρό): Ιωσήφ ό 'Αγαπη
τός:-.
Διακόσμηση: Έπίτιτλα, πρωτογράμματα καί ενδείξεις στο κείμενο μέ ανοικτό (φωτεινό) κόκ
κινο μελάνι. Σέ ορισμένα σημεία επικάλυψη τοΰ κειμένου μέ ύποκίτρινη χρωστική ουσία
(λ.χ. σελ. 82). Στη σελ. 158 ολοσέλιδος σταυρός μέ διπλή οριζόντια κεραία. 'Εκατέρωθεν
επιγραφές: Ι(ΗΣΟΥ)Σ Χ(ΡΙΣΤΟ)Σ Ν(Ι)Κ(Α), Φ(ΩΣ) Χ(ΡΙΣΤΟΥ) Φ(ΑΙΝΕΙ) Π(ΑΣΙ), ΣΧΜΣ
Χ(ΡΙΣΤΟΣ) Χ(ΑΡΙΝ) Χ(ΡΙΣΤΙΑΝΟΙΣ) Χ(ΡΙΖΕΤΑΙ) αρ(καί) ΟΧ ΕΣ (;) καί Ο Χ(ΡΙΣΤΟ)Σ έστι
τό α καί το ω. Στο παλαιότερο κείμενο έπίτιτλα, πρωτογράμματα, ενδείξεις στο κείμενο καί
1
έκφωνητικά σημεία μέ κόκκινο μελάνι, ενίοτε καί μέ άλλα χρώματα (γαλάζιο, κίτρινο βλ.
σελ. 2, 18 κ. ά).
Στάχωση: Χαρτόνι καί καστανό ύφασμα (τυπική της Ε.Β.Ε.· αρχές 20ου αϊ.) 21 .
Κατάσταση: καλή. Νεότερη συντήρηση (κάλυψη σχισιμάτων καί χασμάτων, ξάκρισμα τών φύλ
λων), πιθανόν σύγχρονη τής στάχωσης.
Ε. Β. Ε. 192
14ος αϊ. (παλαιότερο κείμενο: 7ος καί 10ος αϊ.) περγ. 168x125mm. 1 φ.+ 480 σελ. 17/23 στίχ.
άκέφ. παλίμψηστος
Ι. Νεότερο κείμενο 2 2
σελ. 1: Εύαγγελιστάριο' άρχ. (άκέφ.): τρεις' λέγει αύτοίς ό 'Ιησούς, [γε]μίσατε
υδρίας ύδατος

τάς

*Ιω. 2:6' σελ. 299: Ευαγγέλια έωθινσ σελ. 323: Μηνολόγιο' σελ.

409: Ευαγγέλια για διάφορες περιστάσεις.
σελ. 474-475: απόσπασμα άπό τό Κατά Μάρκον (Μρ. 1:35-44).
σελ. 476-477: απόσπασμα άπό τό Κατά Λουκάν (Λκ. 9:29-35' σύγχυση μέ τό Μτ.
17:5).
σελ. 479: κατάλογος ευαγγελικών περικοπών για διάφορες Κυριακές.
Χάσμα στο κείμενο

20. Τό σημείωμα δημοσιεύθηκε αρχικά άπό τον ΚΡΕΜΟ (Κατάλογος, 77) καί αργότερα άπό τον ΣΑΚΚΕ
ΛΊΩΝΑ (Κατάλογος, 34). 'Ελλείψει περισσοτέρων πληροφοριών, ή μονή αυτή δέν είναι δυνατόν να ταυτι
σθεί.
21. Τήν εποχή πού είδε τον κώδικα ό REICH (1882 περ.), έφερε ακόμη ξύλινες πινακίδες μέ επένδυση
άπό κόκκινο δέρμα καί μπρούντζινους γόμφους. Βλ. REICH, Palimpseste, σελ. 95. Τήν ϊδια στάχωση είδε ό
ΚΡΈΜΟΣ, Κατάλογος, 77.
22. ΚΡΈΜΟΣ, Κατάλογος, 92· GREGORY, Textkritik, τόμ. 1, 424.
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σελ. 366-367: ή δέ μήτηρ αυτού διετήρει πάντα τά ρήματα (Λκ. 2:51) - τρίχας καμή
λου καί ζώνη δερματίνην περί τήν όσφιν αυτού ... (Μρ. 1:6).
II. Παλαιότερο κείμενο 23
Α. σελ. 1-472 (στα φύλλα μέ τή μικρογράμματη γραφή)
1) 'Ιωάννου Δαμασκηνού, Διαλεκτική (Φιλοσοφικά κεφάλαια), σύντομη παραλλαγή.
Στή σελ. 35 εντοπίζεται ό πίνακας τών κεφαλαίων: AH Περί τοΰ που ... τόπον
σημαίνει, ΑΘ Περί τής ποτέ, Μ Περί τοΰ έχειν εκδ. Β. Kotter, Die Schriften des
Johannes von Damaskos, τόμ. 1 [Patristische Texte und Studien 7], Βερολίνο 1969,
49. 74-7624. "Αλλοι τίτλοι υπάρχουν στή σελ. 79 (ΚΗ Περί ένυποστάτου, ΚΖ Περί
προσώπου ο.π., 49. 55-56) καί στή σελ. 80 (Διαίρεσις τοϋ δντος καί τής ουσίας
ο.π., 49. 58). Κείμενο τής Διαλεκτικής διαβάζουμε στή σελ. 75 (roö άνδριάντος έν
τω χαλκώ ώς έν τω ποιητικώ αίτίω' ώς ... τά πάντα έν τω Θεώ ώς έν Θεώ ώς έν τω
τελικφ αίτίω' ώς ή κλίνη ... έν τη τών ανθρώπων αναπαύσει δια τήν όνάπαυσιν γάρ
ο.π., 106. 9-11). Στή σελ. 82 διαβάζουμε απόσπασμα, τό όποιο δέν εντοπίζεται
στην έκδοση τού Kotter, αν καί πιθανότατα ανήκει στή Διαλεκτική ( Έρώτησις τί
εστίν ουσία καί ε'ι ταύτόν λέγεται ουσία καί πβ. ο.π., 107. 9-10).
2) Άταύτιστο κείμενο1 σελ. 111 τίτλ.: Άγων Άμφίονος, Όρφέως καί Άρρίωνος
αρχ.: [...] 'Αμφίων καί Άρρίων καί Όρφεύς είκών [...] Άρρίων δέ πλέων, Άρρίων
δέ γυμνός' μέλλει γάρ αυτόν ρίπτειν είς θάλασσαν.
3) 'Αμμωνίου, σχόλια στην εισαγωγή Πορφυρίου περί τών πέντε φωνών σελ. 151
τίτλ.: Σχόλια σύν Θεώ τών Κατηγοριών 'Αριστοτέλους [...] Πορφυρίου' αρχ.: Μέλ
λοντας ημάς άρξασθαι φιλοσόφων λόγων όναγκαΐόν έστι γνώναι τί ποτέ εστίν
φιλοσοφία έκδ. Α. Busse, Ammonius in Porphyrìi isagogen sive quinque voces
[CAG 4.3], Βερολίνο 1891, 1.1-3 σελ. 157 τίτλ.: [Περί...] ε[...]ους διαφοράς [...]

23. Ό ΚΡΈΜΟΣ, Κατάλογος, 92. είχε διαπιστώσει οτι τό περιεχόμενο τού παλαιότερου στρώματος
γραφής ήταν φιλοσοφικό καί τό απέδωσε γενικά στον 'Αριστοτέλη καί σέ «άλλους φιλοσόφους». Ό REICH,
Palimpseste, 97-100, διάβασε πολλά αποσπάσματα — κυρίως τίτλους —, άλλα δέν προχώρησε σέ ταυτίσεις,
παρά μόνο εξέφρασε τή γενική διαπίστωση οτι τό περιεχόμενο τού παλαιότερου κώδικα ήταν σχετικό μέ
τον 'Αριστοτέλη, αν καί επεσήμανε δτι δέν πρέπει να χαρακτηρισθούν ολα τά κείμενα ώς αριστοτελικά σχό
λια. 'Εξάλλου, σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τού Κρέμου, πού επαναλαμβάνει καί ό Reich, τον κώδικα εξέτασε
εκείνη τήν εποχή καί ό V. ΰΒτσΙηβυϊβη, ό οποίος όμως δέν φαίνεται να δημοσίευσε κάποια σχετική μελέ
τη. Τέλος, ό κώδικας, αν καί έν μέρει περιλαμβάνει αριστοτελικά σχόλια, δέν περιελήφθη σέ κανένα άπό
τους καταλόγους αριστοτελικών κωδίκων.
24. Ό REICH, Palimpseste, 98, διάβασε πολλούς τίτλους, άλλα δέν πρόσεξε τους αριθμούς τών κεφα
λαίων, οί όποιοι αντιστοιχούν απολύτως σέ αυτούς τής Διαλεκτικής, καί δέν μπόρεσε να ταυτίσει τό
κείμενο.
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συμβεβηκότος αρχ.: Κανταύθα Τί δή ποτέ ούτως κατάταξις ο.π., 31. 12-14· σελ.
178: καί δικάζειν και γάρ έν τω οίκω νόμους τιθε[...] ταύτα θεωρείται' αλλά καί έν
τώ ήθικώ [...]: (στο περιθώριο) 'Ισοκράτης. [...] τών ήμερινών έργων [—]πή παρέβην
τί πρ[...]τί μοι δέον [...]' (στο περιθώριο) "Ορος ήθους. [...]ερήσεως, ήγουν παρατη[...] άνενδεοϋς οίον έξαδάκτυλον ή έξάχειρον ο.π., 15. 16-16. 11' σελ. 179:
[...]ον τούτο τό τε λογικόν καί άλογον καθολικότερον [...]. (στο περιθώριο) Περί
έπισάκτου [...]. (στο περιθώριο) 'Αλκιβιάδης ο.π., 32. 18' σελ. 207 τίτλ.: Είς τήν
τών ορισμών όπόδοσιν καί όλως είς τά περί διαιρέσεως ι [...]an[...]iaç αρχ.: Χρή
είδέναι πρώτον δτι άλλη τις ή κατά Άριστοτέλην ο.π., 34. 15-17' σελ. 215 τίτλ.:
Περί πρεσβυτέρων [...]ε καί σύνδεσμος σημαίνει ήμΐν [...] τό βιβλίον άλλα καί είς
πάσαν ο.π., 26. 9-11.
'Ενδεχομένως στα Ίδια σχόλια αναφέρεται καί ό τίτλος πού διακρίνεται στή σελ.
127: 'Αμμωνίου φιλοσόφου, Περί τών δέκα κατηγοριών 'Αριστοτέλους καί τών
πέντε φωνών Πορφυρίου. αρχ.: [...] ή γάρ τών όντων απάντων πβ. ο.π., 24. 2-3.
4) Άταύτιστα κείμενα, πιθανόν σχόλια στον 'Αριστοτέλη' σελ. 169 τίτλ.: Πρδξις
αρχ.: 0[...] ό δέ γεγραμμένος ούκ ουσία σελ. 189 τίτλ.: Περί γραμματικής [...]
'Ορισμός περί τών κεφαλαίων σελ. 191 τίτλ.: 'Ορισμός περί τής μουσικής σελ.
201 τίτλ.: Σχόλια [...] (κείμενο έξίτηλο)' σελ. 319 τίτλ.: Περί όλου καθ' έν σελ. 339
τίτλ.: Περί τοϋ έ'χειν [...] τέλ.: ει γ[...]κειν γυναικι εχειν λεγόμεθα [...] πβ. έκδ.,
Kotter, Die Schriften des J. von Damaskos, τόμ. 1, 125 καί 131. Ή αρχή τών δύο
κεφαλαίων, όμως, διαφέρει στην έκδοση άπό αυτήν τοΰ κώδικα (πιο κάτω, τίτλ.):
Περί ερμηνείας αρχ.: "Οτι [...] 'Αριστοτέλη περί προτάσεων διαλαβεϊν σελ. 340: ή
πρότασις ή διττή σελ. 341 τίτλ.: Περί ρήματος [...] Περί ερμηνείας' αρχ.: 'Ότι ό
τέλειος ορισμός [...] εστίν φωνή σημαντική κατά συνθήκην σελ. 343 τίτλ.: Περί
ονόματος σελ. 346 τίτλ.: Περί αντικειμένων πβ. ο.π., 125' σελ. 351 τίτλ.: Περί
προτέρου αρχ.: "Οτι δια τούτο περί προτέρου διαλαμβάνει ό 'Αριστοτέλης διότι
[...] πβ. ο.π., 128. Ή αρχή τοΰ κειμένου στην έκδοση διαφέρει άπό αυτή στον
κώδικα' τίτλ.: Περί τοϋ άμα πβ. ο.π., 129' σελ. 352 τίτλ.: Περί κινήσεως ήτοι περί
μεταβολής αρχ.: "Οτι δια τούτο περί κινήσεως [...] πέντε ειδών φέρεσθατ σελ. 353
τίτλ.: Αϊ τής ψυχής δυνάμεις άρχ. (μετά τό σχήμα): "Οτι είς ε διαρεί[...] διαλέγεται
περί τών συμβά[...] είς τους αγώνας σελ. 362: "Οτι φησίν 'Αριστοτέλης τά μέν οδν
ονόματα αυτά καί [...]. "Οτι πάσαν φωνήν δυναμένην έν προτάσει κατηγορούμενον δρον γενέσθαι ρήμα καλεί ό 'Αριστοτέλης- φησίν γάρ [...]. "Οτι φησίν ό 'Αρι
στοτέλης- καί γάρ ό τραγέλαφος σημαίνει πβ. έκδ. Α. Busse, Ammonius in
Aristotelis de interpretatione commentarius [CAG 4/5], Βερολίνο 1897, σελ. 26.
10' σελ. 385 (σχήμα για τήν κατανόηση τοΰ κειμένου καί τίτλ.): ύπεναντίαι [...]
καθόλου ώς μερικοί και οι μερικοί αόριστοι σελ. 466 τίτλ.: Περί λόγου αρχ.: "Οτι
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[...]αφενέντων τών [...] "Οτι συλλογισμόν τίνα ελέγχει 'Αριστοτέλης κατασκευ[...]
σελ. 470: Περί τάξεως αρχ.: "Οτι [...] πεποίηκεν καί προσέταξενμέν τά προς τι τών
λοιπών
5) Φωτίου, Τ φ αύτφ Άμφιλοχίω ζητήσαντι σύνοψιν σαφή τών δέκα Κατηγοριών
(Άμφιλόχιο 137)' σελ. 373 (τίτλ.): Φωτίου πατριάρχου τοϋ Βυζαντίου περί τών
ομωνύμων αρχ.: Τών [...] πρόσεστι δέ τούτοις άλλα τινά' ών τά μέν καλεϊτατ έκδ.
L. G. Westerink, Photii patrìarchae Constantinopolitani epistulae et Amphilochia,
τόμ. 5: Amphilochiorum pars altera, Λιψία 1986, 141. 2-4
'Ενδεχομένως σέ άλλα 'Αμφιλοχία (ή σέ φιλοσοφικά κεφάλαια τοΰ 'Ιωάννου
Δαμασκηνού) ανήκουν οί τίτλοι πού διακρίνονται σέ άλλες σελίδες: σελ. 474: Περί
τοϋ κείσθαι (Άμφιλόχιο 146' Westerink, Amphilochia, τόμ. 5, 163' Kotter, Die
Schriften des J.von Damaskos, τόμ. 1, 124)' σελ. 291: Περί ποσού και ποιότητος
('Αμφιλοχία 139 καί 140' Westerink, Amphilochia, τόμ. 5, 151 καί 152' πβ. Kotter,
Die Schriften des J. von Damaskos, τόμ. 1, 114 καί 119)' σελ. 345: Περί τοΰ ποιεϊν καί πάσχειν ('Αμφιλοχία 143 καί 144' Westerink, Amphilochia, τόμ. 5, 159 καί
161' Kotter, Die Schriften des J. von Damaskos, τόμ. 1, 123. 'Ωστόσο ή αρχή πού
διαβάζουμε στον κώδικα δέν εντοπίζεται στίς σχετικές εκδόσεις)' αρχ.: "Οτι [...] ή
οτι τό ποιείν έξ ουσίας σύγκειται καί ποιότητος.
6) Ίεροκλέους, υπόμνημα στα Χρυσά έπη τοΰ Πυθαγόρα σελ. 421: [...]οϋτον προσάξεις άπό τών έν μέσω κειμέ[...] τω λαμβάνειν τά αγαθά δύνασθαι τιμών τους αεί
δίδοντας αυτά. Ό δέ άλλως τιμάν τό [...]ρανάλωμα τής έξωθεν [...] τήν τιμήν, ούκ
οίκείαν όρετήν προσφέρων, όλλ[...]οΰτον δέ καί τό τοΰ Πυθίου πάλιν έκδ. F. G.
Köhler, Hieroclis in aureum Pythagoreorum carmen commentarìus, Στουτγάρδη
1974, 13.13-14.2.
Β. σελ. 387 κ.έ. (στα φύλλα μέ τή μεγαλογράμματο γραφή):
Άδηλο κείμενο, πιθανότατα νομικού χαρακτήρα (σελ. 395: ύπεισερχόμενος τής
αύ[τής] έφα[...] σελ. 396: μονό κληρονομο[...]- Ζ Έκη [...] έγκλημ[...] σελ. 398:
όρφάτοραν (κουράτοραν;) τουτ[...] Ού γάρ όρεστόν σελ. 407: Ν Τον διηνεκώς [...]
εχε[...]η δεσποτεία τούτων έκ τοϋ τοιούτου άκ[...]ουτόν [...] μέλλον τοϋ έμφυτευθέντος σελ 409: τοϊς δικασταίς εύρισκομέν[οις] σελ. 410: έάν ό δανεισάμε[νος]
γράμματα γινώσκων καί δυνατός έχων έν τη τοΰ χρέους σελ. 415: έως τεσσάρων
πέδων (= παίδων;) τό τρίτον σελ. 430. [...]ους παρεμβαλέτωσαν).
σελ. 1-473: γραφή τού 14ου αϊ.' σελ. 474-477, 479: γραφή τού 13ου-14ου αϊ. Ή σελ. 480
άγραφη. Ή παλαιότερη γραφή μικρογράμματη τοϋ 10ου αϊ., σέ μία στήλη, παράλληλη προς
τή νεώτερη' διακρίνεται χωρίς δυσκολία σέ πολλά φύλλα (λ.χ. σελ. 35 τίτλ., 40, 75, 82, 341,
351, 362, 385). Οί σελ. 387-392, 395-416, 419-420, 428-429, 433-464 άπό δεύτερο κώδι-
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κα, σέ μεγαλογράμματο βιβλική γραφή, πιθανώς τοΰ 7ου αϊ., σέ μία στήλη, παράλληλη προς
τή νεώτερη' διακρίνεται ελάχιστα (λ.χ. σελ. 389, 392, 410, 419).
"Υλη: Περγαμηνή κακής ποιότητας, χονδρή. Έσώφ. αρχής άπό λευκό στιλπνό χαρτί τού 19ου
αϊ. (φ. <Ι>).
Σύνθεση τευχών: 1 (έσώφ. αρχής), 6-6 (ίχνη ενός χαμένου χαρτώου τριαδίου), 12x8 (192' τά
φ. 183/184 καί 185/186 δέν σχηματίζουν δίφυλλα), 8-1 (20& τό φ. 197/198 δέν σχηματί
ζει δίφυλλο), 8-1 (220- τό φ. 213/214 δέν σχηματίζει δίφυλλο), 3x8 (268), 10-3 (282- τά φ.
273/274, 275/276 καί 277/278 δέν σχηματίζουν δίφυλλα), 2x8 (314), 8-2 (326- τά φ.
319/320 καί 321/322 δέν σχηματίζουν δίφυλλα), 12-4 (342· τά φ. 331/332, 333/334,
335/336 καί 337/338 δέν σχηματίζουν δίφυλλα), 8-1 (356' τό φ. 349/350 δέν σχηματίζει
δίφυλλο), 10-3 (370' τά φ. 361/362, 363/364 καί 365/366 δέν σχηματίζουν δίφυλλα λείπει
1 φ. μετά τό φ. 366, μέ χάσμα στο κείμενο), 8 (386), 8-1 (400' λείπει 1 φ. μετά τή σελ. 392),
5x8 (480' τό επικολλημένο στην πινακίδα τέλους σπάραγμα προέρχεται άπό τό φ. 479/480).
'Αρίθμηση τευχών μέ ελληνικά ψηφία, στην άνω δεξιά γωνία τοΰ recto τοΰ πρώτου φύλλου
(διακρίνεται σέ λίγα τεύχη).
Σημειώματα: έσώφ. αρχής: Προσηνέχθη δώρον είς τήν / βιβλιοθήκην τοΰ Πανεπιστημίου /
υπό τοΰ άρχιμανδρίτου κυρίου / Κυρίλλου Άθανασιάδου, / έξάρχου τοΰ αγίου Τάφου- / Έν
'Αθήναις, τη 11 'Ιανουαρίου / 1868 σελ. 1 (κάθετα προς τό κείμενο): 1863- Έκ τών τοΰ
Κυρίλλου Άθανασιάδου 'Αρχιμ(ανδρίτου) / Άγιοταφίτου / Έν Δαμασκό^5.
σελ. 473 (χ. τού γραφέα): σωθ(ή) ο γράψ(ας) ημέ(ρας) / τεσαρισκαίδεκα f ακολουθεί σημ.
(κρυπτογραφημένο;) άπό άλλο χ.: f κε σαρκοσιφοσπιτγα
/ Β μιφερεζ: εσευιου
σιπλ[...]/ουσπε: πουτροσουλισου [...]/κσα. σις και ο αδρφιτ/φουγελ: ζφελτου/ Εργ.ρουγασμ.
Δίπλα σέ τίτλους πολλών ευαγγελικών χωρίων (λ.χ. σελ. 7, 30, 33, 79) μεταγενέστερο
χέρι σημειώνει μετάφραση τους στα αραβικά.
σελ. 170 (κάθετα προς τό κείμενο): δυσανάγνωστο αραβικό σημείωμα, σύμφωνα μέ τό
όποιο ό κώδικας άνηκε στο Μακάριο άπό τή μονή της Μεγάλης Παναγιάς στα 'Ιεροσόλυ
μα 26 .
Διακόσμηση: Καμμία έρυθρογραφία στην αρχική διακόσμηση τού νεότερου κειμένου. 'Αργό
τερα προστέθηκαν ορισμένα πρωτογράμματα μέ κόκκινο μελάνι επάνω άπό τά υπάρχοντα
μαύρα (η διακοσμήθηκαν τά παλαιά). Ό ίδιος μεταγενέστερος διακοσμητής προσέθεσε καί
ορισμένες ενδείξεις στο κείμενο, όπως καί μικρά διακοσμητικά στολίδια (λ.χ. σελ. 323) μέ

25. Τα δύο σημειώματα (τό δεύτερο χωρίς τήν αναφορά τής Δαμασκού) δημοσίευσε πρώτος ό ΚΡΈΜΟΣ,
Κατάλογος, 92. καί αργότερα ό REICH, Palimpseste, 98. Τήν αγορά τού χειρογράφου άπό τή Δαμασκό (μαζί
μέ άλλο ένα χαρτώο μέ άραβοσυριακό κείμενο) καί τή δωρεά τους στην Ε.Β.Ε. μνημονεύει ό ίδιος ό Κ.
'Αθανασιάδης σέ άρθρο του· Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΆΔΗΣ, Βιβλιοθήκαι τού Παναγίου Τάφου έν Κωνσταντινουπόλει καί
έν 'Ιερουσαλήμ, Σωτήρ 13, 1890, 261 σημ. Τήν πληροφορία αυτή επεσήμανε ή καθηγήτρια Chiara
Faraggiana, τήν οποία ευχαριστούμε. Τό ξενόγλωσσο χειρόγραφο θα πρέπει να αναζητηθεί μεταξύ τών αρα
βικών καί συριακών κωδίκων 1800-1810 τής Ε.Β.Ε.· βλ. ΣΑΚΚΕΛΊΩΝ, Κατάλογος, 303-304.
26. Ευχαριστούμε τό φίλο ίσλαμολόγο Μ. Γεωργουδάκη για τήν ανάγνωση τού αραβικού σημειώματος
καί τών μεταφράσεων τών τίτλων.
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κόκκινο μελάνι. Στο παλαιότερο κείμενο έπίτιτλα, τίτλοι, πρωτογράμματα καί σχήματα για
τήν κατανόηση τοΰ κειμένου μέ κόκκινο μελάνι (λ.χ. σελ. 103, 107, 111, 151).
Στάχωση: Ξύλο καί δέρμα χωρίς διακόσμηση. "Ενας θηλυκωτήρας, ίχνη ενός δεύτερου καί
αντίστοιχων ιμάντων.
Κατάσταση: κακή. Τό δέρμα της ράχης αποκολλημένο (φυλάσσεται). Στα περιθώρια τών σελ.
465 κ.έ. εκτεταμένες φθορές άπό τρωκτικά, μέ χάσματα στο κείμενο. Ά π ό τίς σελ. 475 κ.έ.
σώζονται μικρά σπαράγματα. Φθορές άπό τρωκτικά καί στα περιθώρια πολλών άλλων φύλ
λων, χωρίς χάσματα στο κείμενο. Σέ ορισμένα σημεία κείμενο έξίτηλο. Λίγοι ρύποι άπό
υγρασία στα περιθώρια. Λίγοι ρύποι άπό τή χρήση. Πράσινοι ρύποι στο κείμενο άπό χρήση
χημικής ουσίας για τήν ανάγνωση τοΰ παλαιότερου κειμένου (λ.χ. σελ. 174, 178-179, 343).
Ε. Β. Ε. 193
τέλη 13ου, 14ος καί 15ος αϊ. (παλαιότερο κείμενο: 7ος αϊ.) περγ. καί χαρτ. 217x165mm. 2 φ.+
432 σελ.+1 φ. 16 στίχ. (στα χαρτώα φύλλα) 22 στίχ. (στα περγαμηνά) 2 στηλ. (στα περγαμηνά
φύλλα) άκέφ. οϊ σελ. 427-430 παλίμψηστες
Ι. Νεότερο κείμενο 2 7
σελ. 1: Εύαγγελιστάριο' άρχ. (άκέφ.): έμοϋ δτι ό πατήρ μου άπέσταλκεν
σελ. 317: Μηνολόγιο (Μηνί Σεπτεμβρίω
οσίου

Συμεών

αναστάσιμα

τοϋ Στυλίτου)-

Ίω. 5:36'

είς τήν α' αρχή Ίνδικτιώνος- καί μνήμη

σελ. 403: Έωθινά Ευαγγέλια (Ευαγγέλια

τοϋ

έωθινά

τά ία).

σελ. 16: αναγραφή ευαγγελικών αναγνωσμάτων για τους μήνες Σεπτέμβριο (Κυριακή
πρίν τήν "Υψωση τού Σταυρού) έ'ως 'Ιανουάριο (Κυριακή τού Τελώνου καί Φαρισαίου), μέ ένδειξη συγκεκριμένης ημερομηνίας για κάθε Κυριακή' αρχ.: Αυτή
ερμηνεία

τής Μεγάλης

Εκκλησίας.

σκεταν ου γαρ κατορδίκρς:

Εύαγγέλιον

μηνί Σεπτεμβρίω

κατά Αουκάν

πώς δει

Κυριακή προ τής 'Υψώσεως

ε/ç τάς κδ (Ιανουαρίου) Κυριακή προ τής 'Απόκρεω:

29

ό Τελώνης :

ή

άναγινώ..: τέλ.:

Λαμβάνοντας

υπόψη οτι ή 24η 'Ιανουαρίου ήταν ή Κυριακή τοΰ Τελώνου καί Φαρισαίου, τό
Πάσχα τοΰ έτους, στο όποϊο αναφέρεται ό κατάλογος ήταν στίς 4 η στίς 3 (αν ήταν
δίσεκτο) Απριλίου. Δεδομένου δέ οτι τό κείμενο τοΰ καταλόγου έχει γραφεί άπό
χέρι τοΰ 16ου αι., συμπεραίνουμε οτι πρέπει να γράφηκε τό 1507, τό 1518, τό 1580
(δίσεκτο έτος) ή τό 1591, έτη στα οποία τό Πάσχα ήταν σέ μία άπό τίς παραπάνω
ημερομηνίες.

27. ΚΡΈΜΟΣ, Κατάλογος, 92-94· GREGORY, Textkritik, τόμ. 1, 423.
28. 'Ασφαλώς πρόκειται για λάθος, αφού μεταξύ τής Κυριακής τού Τελώνου καί Φαρισαίου καί τής
'Απόκρεω μεσολαβεί αυτή τού 'Ασώτου.
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σελ. 428-430: απόσπασμα άπό Εύαγγελιστάριο' σελ. 430 αρχ.: "Οντως... έξηγοΰντο
τά έν τη όδώ καί ώς ... Τη δ τής Διακαινησίμου έκ τοΰ κατά Ίωάννην..: Λκ. 24:34
σελ. 428 τέλ.: πόθεν έρχεται καί... ούτος εστίν ... ό γεγεννημένος έκ τοΰ πατρός
άπ[...]νικό • Ίω., 1:35-3:929.
II. Παλαιότερο κείμενο
σελ. 427-430: απόσπασμα άπό Ευαγγέλιο' σελ. 427: rò ρήματα α έ[...]ώ [...]ώ ύμίν
[...] ό δέ πατήρ ό έμός [...]ένω[...] Ίω. 14:10' σελ. 429: [...]δοκουν[...] ρείν [...]
ψηλαφήσατέ με κα[...]δετ Λκ. 24:37-39. Τό πρώτο χωρίο συναντάται καί στή δ'
ομιλία τοΰ Αθανασίου Αλεξανδρείας κατά Άρειανών, ένώ τό δεύτερο στην επι
στολή τού ιδίου προς τον 'Επίκτητο30. 'Ωστόσο πρέπει να αποκλείσουμε τήν περί
πτωση στην πρώτη τους χρήση τά φύλλα αυτά να περιείχαν έργα τοΰ Αθανασίου,
καθώς τά γράμματα δοκούν καί ρείν πού μποροΰμε να διακρίνουμε γράφονται στην
ϊδια σειρά. Αυτό θα ήταν αδύνατο αν επρόκειτο για τήν επιστολή τοΰ Αθανασίου
(δοκούντων τινών μη έν τω έκ Μαρίας σώματι βλέπειν τον Κύριον, αλλ' αντί τού
του πνεύμα θεωρέίν), αλλά απολύτως εφικτό μέ τό κείμενο τοΰ Λουκά (έδόκουν
πνεύμα θεωρεϊν).
σελ. 1-15: γραφή τοΰ 15ου αϊ.' σελ. 16: γραφή τού 16ου αϊ.' σελ. 17-172, 193-350: γραφή
τών τελών τοΰ 13ου αϊ.' σελ. 173-192, 351-426: γραφή τοΰ 15ου αϊ.· σελ. 427-430: γραφή
τοΰ 14ου αϊ. 31 . Τά φ. <Ι-ΙΙν>, <β> καί οί σελ. 426, 427 άγραφα. Σελ. 427-430: ή παλαιό
τερη γραφή οξυκόρυφη κεκλιμένη, σέ δύο στήλες, παράλληλη προς τή νεώτερη, τοΰ 7ου
αϊ. 32 . Τό κείμενο διακρίνεται ελάχιστα.
"Υλη: Περγαμηνή χονδρή, συρρικνωμένη (σελ. 17-172, 193-350, 427-430). Χαρτί Ιταλικό μέ
ύδατόσημα, χονδρό, στιλπνό (σελ. 1-16, 173-192, 351-426). Στα παράφυλλα καί στα έσώφυλλα αρχής καί τέλους χαρτί σύγχρονο της στάχωσης (φ. <Ι-ΙΙ>, <β>).
Σύνθεση τευχών: 2 (<ΙΙ>· τό πρώτο φύλλο έσώφ. αρχής), 8 (16), 6 (28), 10 (48), 6 (60), 8x8
(186 μετά τή σελ. 183 δύο σελίδες χωρίς αρίθμηση· βάσει τής αρίθμησης τευχών, μετά τή
σελ. 76 λείπουν δύο τεύχη [αριθ. ε καί ζ], άλλα δέν παρατηρείται χάσμα στο κείμενο), 4-1

29.

Βλ.

καί ΚΡΈΜΟΣ, Κατάλογος,

94.

30. Έ κ δ . Α. STEGMANN, Die pseudoathanasianische
λόγος»

ein Apollinarisgut,

«IVte Rede gegen die Arianer» als «κατά

Rottenburg 1917, 19:29· έκδ. G. LUDWIG, Athanasii

epistula ad Epictetum

Άρειανών
[διδα-

κτ. διατριβή], Ί έ ν α 1911, 7:13-16' GREGORY, Textkritik, τόμ. 1, 423.
31. Ό ΚΡΈΜΟΣ, Κατάλογος,

93„ διακρίνει σ τ ο ν κώδικα τέσσερα χέρια, θεωρώντας τό κείμενο της σελ.

16 γραμμένο από τό ίδιο χέρι μέ αυτό τών σελ. 1-15, ένώ αποδίδει τό κείμενο τών σελ. 173-192 σ τ ο ν γρα
φέα τών σελ. 17-172 καί 193-350.
32. Ό GREGORY, Textkritik, τόμ. 1, 424, τή χρονολογεί στον 10ο αί. καί ό ΣΑΚΚΕΛΊΩΝ, Κατάλογος,
στον 9ο αϊ.

36,
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(192' μετά τή σελ. 192 λείπει 1 φ., μέ χάσμα στο κείμενο), 8-1 (206 πρίν τή σελ. 193 λεί
33
πει 1 φ., μέ χάσμα στο κείμενο ), 13x8 (414), 2 (418), 4 (426), 2 (430' πιθανότατα δέν πρό
κειται για πραγματικό δίφυλλο, άλλα για δύο φύλλα συρραμμένα, πού ίσως είχαν χρησιμο
ποιηθεί παλαιότερα ώς παράφυλλα τοΰ κώδικα), 2-1 (<α>' έσώφ. τέλους· δέν σχηματίζει
δίφυλλο). 'Αρίθμηση περγαμηνών τευχών μέ ελληνικά ψηφία, στην κάτω δεξιά γωνία τού
recto τοΰ πρώτου φύλλου (σελ. 61-76= δ).
Σημειώματα: σελ. 48: f οσπέρ ξένη χεροΰσι ηδήν πατρίδα και υ θαλατεβοτε ε<ύ>ρήν / λιμυ
μεναύδων βηβήου:-: σελ. 263: ετζ Δημητρί(ου) όκτροφθ(= οϊκτροΰ;)· πιο κάτω τριου ιιητρίοσ ακολουθεί έξίτηλο σημ.· σελ 426 (ομάδες ονομάτων): α) f Ιω(άννης) / f Κατερίνα / ΐ
Μαρου / f Αγγληνα / f Νικολάου / f Δίμιτριου β) f Διμιτριου / f Μαρου / f 1ω(άννης) / f
Αγγελήνα / f Κατερίνα / f Στ[αμα]τελον / f Γεοργ(ιος) ζις / [Ίωίάννηςίΐ / f παπα Γε / f
Νικολ(αος) / f Μαρία / [...]ριου / f Διμιτρι(ος) / f Πελάν / f [...]δρι / f Στάμ[ος] / f Μαρο
/ f [...] γ) f Χρούσι / t Μαρου / f Νικολάου / f Μιχάηλ / f Αθανασίου δ) f Ιω(άννης) / f
Κατερίνα / f Δίμπρί / f Δίονισι / f Εβόκηα (= Ευδοκία) / f Παναγιοτη ε) f Αγ f Αθανάσι
/ f Φρακησκο / f Νικολάου / f Πλουμον / f Ιω(άννης) ç) f Πέτρου / f Κατερίνα / f Διμιτρ(ίου) Χρισι / f Ιοκνας (= 'Ιωάννης; Ίωνάς;) / f Ιω(άννης) Παγολιν / f Μιχαλ Ιω(άννης) /
f Χρις ζ) Μιχελ(ής) Μιχαλ(ης) Μιχαλ(ης) η) Δεμπ(ριος) Εδοκια Πλουμεν Ζοις / Μιχ(αή)λ
Ιω(άννης) Ερινι Γεοργ(ιος) Λαπους / Αθανασίου Ακενινα Μιχελ(ής) Νικολ(αος) / Κατερίνα.
Διακόσμηση: Στα χαρτώα φύλλα έπίτιτλα, τίτλοι, πρωτογράμματα καί ενδείξεις στο κείμενο μέ
κόκκινο μελάνι. Στα πρώτα περγαμηνά φύλλα πολύχρωμα πρωτογράμματα καί διακοσμητικά
στολίδια στο τέλος κάθε περικοπής- στα υπόλοιπα πρωτογράμματα ενίοτε μέ κόκκινο μελά
νι. Στίς σελ. 34-35 τρία μετάλλια, στο ένα πρόχειρη εικόνα Παντοκράτορα. Χρήση ύποκίτρινης χρωστικής ουσίας σέ λίγα σημεία (λ.χ. σελ. 33, 296).
Στάχωση: Χαρτόνι καί μαρμαρόκολλα. Ράχη μέ επένδυση άπό πράσινο ύφασμα (19ος αϊ.) 34 .
Στο εσωτερικό της επικολλημένο σπάραγμα άπό έντυπο τοΰ 19ου αϊ., μέ κείμενο βυζαντινής
γραμματολογίας.
Κατάσταση: καλή. Λίγοι ρύποι άπό υγρασία. Έντονα συρρικνωμένη περγαμηνή. Τό φ. 59-60
καί οϊ σελ. 427-430 αποκολλημένα άπό τό σώμα τού κώδικα.

Ε. Β. Ε. 223
έτος 1195 (παλαιότερο κείμενο: 8ος-9ος αϊ.) περγ. 243x174mm. 2+287+2 φ. 31/32 στίχ. παλίμ
ψηστος

33. Τό χάσμα εντοπίσθηκε ήδη άπό τον ΚΡΕΜΟ, Κατάλογος, 93. Τό μέγεθος του είναι αρκετά μικρό για
να δεχθούμε δτι θα κάλυπτε τα δύο χαμένα φύλλα, καθώς μάλιστα είχε παραμείνει λευκό καί ένα μέρος τής
σελ. 192. Τό πρόβλημα εξηγείται αν λάβουμε ΰπόψιν δτι οι σελ. 193-350 έχουν γραφεί άπό άλλο γραφέα,
ό όποιος προφανώς δέν εϊχε μπροστά του τα προηγούμενα φύλλα. 'Αργότερα, μάλλον κατά τήν ένωση τών
φύλλων για τή συγκρότηση τού κώδικα, θα έγινε φανερό δτι μέρος τού κειμένου επαναλαμβανόταν δύο
φορές - κάτι πού συνέβη καί στίς σελ. 15 καί 17 (βλ. ΚΡΈΜΟΣ, Κατάλογος, 93). Για τον λόγο αυτό φαίνε
ται ότι αφαιρέθηκαν τα δύο φύλλα, μέ αποτέλεσμα δμως να προκληθεί τελικά χάσμα στο κείμενο.
34. Προφανώς πρόκειται για τή στάχωση πού είδε καί ό REICH, Palimpseste, 95.
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Ι. Νεότερο κείμενο
φ. 1-287: Βασιλείου Καισαρείας, Ασκητικές διατάξεις35.
Χάσμα στο κείμενο
φ. 246 v -247 r : rò δέ δύο υμών εάν συμφωνήσω - ως τοΰ ανθρωπίνου φρονήματος
36

II. Παλαιότερο κείμενο
φ. 1-229: α) Βασιλείου Καισαρείας, 'Ομιλίες στην 'Εξαήμερο (φ. 25 r : [...]νών αϊ
βάρος [= έν τή αποθέσει τών τοΰ κόσμου μερίμνων αϊ βάρος είσι\ έκδ. S. Giet,
Basile de Cesaree. Homélies sur l'hexaéméron, β' έκδ. [SC 26bis], Παρίσι 1968,
306' φ. 27 r [στο περιθώριο]: άλλα ταύτα μέν ώς πρώτα στοιχεία τών συνθέτων κατά
τον είρημένον τρόπον τω λογισμφ θεωρείτατ ο.π., 266' φ. 79 ν : [...]ρουμένου [...]
διαδοχήν ύποδεξ[...] πόρρω έσ[...] [=τοΰ καιρού τής φυλακής πληρουμένου, ... ή
δέ τήν διαδοχήν ύποδεξαμένη ... ουδέ πόρρω εστί...]· ο.π., 452' φ. 93 ν : Όμιλίαι είς
τήν Έξαήμερον37' φ. 111 ν : έχοντες [...]ρμ[...] τών έναντξ...] [= άνυπόστατον έχο
ντες τήν όρμήν τών εναντίων]' ο.π., 508' φ. 120r: [...]χος καί κα[...] ύμνεΐν παρά [=
ψύχος, καί καΰμα, επειδή ύμνεΐν παρά τω Δανιήλ]· ο.π., 238' φ. 126r: ηλίου. Πλην
δτ[...] λαβών άπα[...] [= καί επί τού ηλίου. Πλην οτι ό μέν λαβών άπαξ' ο.π., 340).
β) Γρηγορίου Νύσσης, Περί κατασκευής άνθρωπου (φ. 46r: Θεωρία [...]τέρα περί [=
Θεωρία τις Ίατρικωτέρα περί τής τοΰ σώματος ημών κατασκευής δι' ολίγων]' PG 44,
240' φ. 49r: τω άδελφω [...] Γρηγόριος επίσκοπος Νύσσης. Έ[...] [= Τω άδελφω
δούλω Θεού Πέτρω ... Εί τάίς δια τών χρημάτων τιμάΐς ...]' PG 44, 126' φ. 136r:
ταίς ο'ικείαις περινοίαις τάς προς τό ποθούμενον όφορμός συνεκπορίζειν τω σώμα
τι PG 44, 174-176).
r
γ) Άταύτιστο κείμενο (ή κείμενα), πιθανότατα ασκητικές διατάξεις (φ. l : παραδεις
[...] τής γεωργίας [...] έργάζεσθαι καί [...] φυδ[...]' φ. 10 ν : [...]ιδες αδελφή ν Ίεροσύν[...]φροσύνην φ. 171 ν : [...]να έάν ϊδης πολλά κρα[...] θαυμάζεις φ. 175 ν :

35. 'Αναλυτική αναγραφή τού περιεχομένου στά: J. GRIBOMONT, Histoire du texte des Ascétiques de S.
Basile [Bibliothèque du Muséon, 32], Louvain 1953 56-58· J. GRIBOMONT, Études sur l'histoire du texte de
saint Basile, Scriptorium 8, 1954, 302· FEDWICK, Bibliotheca Basiliana, τόμ. 3: The Ascetica, Contra
Eunomium 1-3, Ad Amphilochium de Spiritu Sancto, Dubia et Spuria, with Supplements to Volumes /-//,
Turnhout 1997, 129. 'Εξάλλου, νεότερος έλληνας μελετητής (όπως προκύπτει άπό σύντομες παρατηρήσεις
του στά ελληνικά) εξέτασε το κείμενο καί σημείωσε στα περιθώρια τού κώδικα μέ μολύβι τίς αντιστοιχίες
μέ τό κείμενο τής Πατρολογίας τού Migne (PG 31, 870 κ.έ.).
36. GRIBOMONT, Histoire, 58.

37. Πρόκειται για τίτλο, πιθανότατα τοποθετημένο στο τέλος τού κειμένου (μαζί μέ έπίπτλο), αφού μετά
άπό αυτόν τό υπόλοιπο φύλλο παρέμεινε άγραφο.
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r

[...]ρον ή τής κατά τάς με[...]μεν γάρ προ ημών δο[...]' φ. 183 : καί ην το[...] συναπβ. Giet, Basile de Cesaree,

χθήτω τό ύδωρ [...] καί όφθήτω ή ξηρά [...] αλλά ζητείν

248 καί Γεν. 1:9. 'Ωστόσο άπό τήν ομιλία τοΰ Βασιλείου Καισαρείας απουσιάζουν
οί λέξεις αλλά ζητείν
ν

183 : μαρτυρεί
ρούντων

πού ακολουθούν μετά τό χωρίο τής Παλαιάς Διαθήκης- φ.

τό πράγμα

r

τι δτι • φ. 214 : [...]σιν 'ίδιον γάρ τό φλυαρείν

έπιχει-

μέμφεσθαί).
38

φ. 230-287: Βασιλείου Καισαρείας, ασκητικές διατάξεις .
φ. 1-287: ή παλαιότερη γραφή οξυκόρυφη κεκλιμένη τοΰ 8ου-9ου αϊ., σέ μία στήλη, έως τό
ν
39
φ. 229 , καί σέ δύο, στά φ. 230-287 , παράλληλη προς τή νεότερη. Στά φ. 1-229 διακρί
νεται αρκετά καλά, άλλα μπορεί να άναγνωσθεϊ σέ ελάχιστα σημεία, καθώς ό μεταγενέστε
ρος γραφέας φρόντισε να τήν καλύψει πλήρως, γράφοντας ακριβώς άπό επάνω, καί μάλι
στα μέ αρκετά σκοΰρο μελάνι. 'Αντιθέτως, στά φ. 230-287 ή παλαιότερη γραφή διακρίνε
ται ακόμη καλύτερα καί μπορεί να άναγνωσθεϊ μέ μεγάλη ευκολία, άφοΰ τά δύο στρώματα
γραφής δέν συμπίπτουν σέ πολλά σημεία.
"Υλη: Περγαμηνή χονδρή, ύποκίτρινη, συρρικνωμένη, κακής ποιότητας. Έσώφυλλα καί παρά
φυλλα αρχής καί τέλους άπό χαρτί σύγχρονο τής στάχωσης (φ. <Ι-ΙΙ, α-β>).
Σύνθεση τευχών: 2 (<ΙΙ>· τό πρώτο φύλλο έσώφ. άρχης), 10-2 (8 λείπει 1 φ. μετά τό φ. 2 καί
1 μετά τό φ. 5), 8 (16), 8-1 (23' λείπει 1 φ. μετά τό φ. 19), 6 (29), 3x8 (53), 10-2 (61' λεί
πει 1 φ. μετά τό φ. 56 καί 1 μετά τό φ. 59), 9x8 (133), 10-2 (141· λείπει 1 φ. μετά τό φ. 136
καί 1 μετά τό φ. 139), 13x8 (245), 8-6 (247· λείπουν 6 φ. μετά τό φ. 246 ν , μέ χάσμα στο
κείμενο40), 8 (255), 10-2 (263- λείπει 1 φ. μετά τό φ. 258 καί 1 μετά τό φ. 261), 3x8 (287),
2 (<β>· τό δεύτερο φύλλο έσώφ. τέλους). 'Αρίθμηση τευχών μέ ελληνικά ψηφία στή μέση
τοΰ κάτω περιθωρίου τοΰ verso τοΰ τελευταίου φύλλου (αριθ. <α>-λζ· τό τελευταίο τεΰχος
άπό σφάλμα αριθμείται ώς κζ).
Σημειώματα: φ. 16 ν : f Νικολαο(ς) [...].
φ. 19r: f τω π[ανευ]- κε νε[στ...]απ[...] (πβ. φ. 100r, 122r καί 192r).
φ. 29 r (άπό τό χ. τοΰ γραφέα): f ό ανάξιο(ς) (καί) αχρείος (μον)αχ(ός)- Διόνύσιο(ς) ό
ξένος:- .

38. GRIBOMONT, Histoire, 58, 71-73, καί FEDWICK, Bibliotheca Basiliana, τόμ. 3, 194-195. Πρόκειται για
τό μόνο άπό τά παλαιότερα κείμενα πού μπόρεσαν να διαβάσουν καί να αναγνωρίσουν οι δύο μελετητές.
Τήν ύπαρξη τού ίδιου κειμένου στο ανώτερο καί στο κατώτερο στρώμα τών φύλλων αυτών είχε διαπιστώ
σει καί ό ΣΑΚΚΕΛΊΩΝ, Κατάλογος, 42, ό οποίος εξήγησε τήν ιδιαιτερότητα αυτή ώς αδυναμία ανάγνωσης τής
μεγαλογράμματης γραφής κατά τους ύστερους βυζαντινούς χρόνους.
39. Παρά τή διαφορά στον αριθμό τών στηλών καί τή διαφοροποίηση τοϋ παλαιότερου κειμένου μετά
τό φ. 230, οί δύο ομάδες φύλλων φαίνεται να έχουν γραφεί από τό Ίδιο χέρι.
40. Τήν απώλεια επισημαίνει καί σημείωμα (από χ. του 19ου-20ου αϊ.) στο φ. 246 ν : Βέβηλος άλλοφύλλου χείρ, ώς τεκμαίρεται έκ τών άνωθεν τετραπλών hic άπέκοψεν εξ φύλλα έκ μέσου. Τά τέσσερα hic
πού αναφέρονται στο σημείωμα έχουν γραφεί ανά δύο στο άνω περιθώριο τών φ. 246 ν καί 247Γ.
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r

φ. 100 : τώ πανεϋγε(νε)στ(ά)τ(ω)- καί νίψιλωτ(ά)τ(ω)- (καί) πά(σης)- τιμί(ης) καί
r
r
r
φρον(ή)σεως άξιωτ(ά)τ(ω)- και δε κυρ[...] (πβ. φ. 19 , 122 καί 192 ).
r
r
φ. 118 (ίδιο χ. μέ τοΰ σημ. τοΰ φ. 100 ): f (μον)αχο(ς)- ον(ό)ματι Βον(ι)φατιωςμετ(ά)ν(οιαν)- εκδαφη(αν)- .^όνεμω σι (= απονέμω σοι;)' π(α)π(ά) Κ(ον)σταντ(ίν)ε Παυλ(ος)'
ως καλ.
r
φ. 122 (ϊδιο χ.): f τώ π(ερι)ποθ(ή)τ(ω) και ολ.^δω καί πολ(α) ηγαποιμ(έν)ονμι- φίλος- (καί)
r
r
r
άδελφο(ς)- τον κυρ π(α)π(ά) Ιωά(ννην)- του (πβ. φ. 19 , 118 καί 192 ).
r
r
φ. 192 (άλλο χ.): f τώ πανωσιωτ(ά)τ(ω)- (καί) παναγιωτ(ά)τ(ω)- καί ποθα[...] (πβ. φ. 19 ,
r
r
118 καί 122 ).
ν
r
φ. 200 (ίδιο χ. μέ τοΰ σημ. τού φ. 122 ): f ενωει μ(εν)ε οιμ(ον) της ψυχής η[τ]α ποιμ(εν)
(.~ι)- ον ^ κυρ π(α)π(δ) λεν.^ κ(α)τασπαζα
r
φ. 281 (άπό τό χ. τοΰ γραφέα): f το(ΰ) Κ(υρίο)υ Ι(ησο)υ Χ(ριστο)τ κ(αί) Θ(εο)υ [...] δουλον Διονυσιον:-.
φ. 287 r v (άπό τό χ. τοΰ γραφέα): ό τά πάντα πληρών Θ(εό)ς / ημών δόξα σοι:- / Έπληρώθ(η) ή δέλτος αύτη τοΰ εν α/γίοις π(ατ)ρ(ο)ς ημών Βασιλείου / άρχ(ι)έπισκόπ(ου) Καίσσαρίας Κα/ππαδοκίας- δια χειρό(ς) καμοΰ / τοΰ αμαρτωλού μοναχού Δι/ονυσίου- προστάξαντος δε τοΰ / πανοσιότάτου π(ατ)ρ(ο)ς ήμ(ών) καί II καθηγουμένου τής σεβάσμιας / μονής
τοΰ έν θαύμασιν περι/βοήτου καί μυροβλήτου αγίου / Νικολάου- τοΰ έπικαλουμέ/νου τοΰ
Παξιμαδά κηριοΰ Ίω/σίφ ιερομόναχου:- / Μη(νί) Άπριλ(ίω) κη ήμέρ(ο) Παρασκευή:- ώρ(α)
Ç / έτους Çi^y: ένδ(ικτιώνος) ly 41 :- / Γράψαντι πρόστάξαντι Χ(ριστ)έ μου / σώσον:- / Τον
όναγινώσκοντα συν προθυμ(ίφ) / τον δακτύλοις γράψαντα τον / κεκτημένον φύλαττε τους
τρεις / ή τριάς τρισολβίως- / Ή χε'ιρ μέν ή γράψασα, σήπεται / τάφω- δέλτος δέ μένει είς /
αιώνα αιώνος:- / Καί οί άναγινώσκοντες εύχεσθέ μ(οι) / διό τον Κ(ύριο)ν δπως τύχω
αφε/σιν άμαρτιμάτων καί διόρθω/σιν τον έμοί πεπραγμένον:- / Ώ Χ(ριστ)έ μου σώσον μ(ε)
καί μή τι πλίον ;/42.
φ. 287 υ (άπό μτγν. χ.): f ώ χ(ριστ)ε μου σώσον μ(ε) καί μή τι πλίμον f / Νεοφύτ(ών)
ιερώμ(ών)άχου f.
Άλλα έξίτηλα σημειώματα στα φ. 34 r , 69 ν , 90 r v , 93 ν , 121 r , 210 ν , 221 ν καί 287r.
Διακόσμηση: Καμμία έρυθρογραφία. "Ενα έπίτιτλο (φ. l r ), τίτλοι, πρωτογράμματα καί ενδεί
ξεις στο κείμενο μέ μαΰρο μελάνι. Στο παλαιότερο κείμενο τών φ. 1-229 διακρίνονται ται
νίες (φ. 46 r καί 94 ν ), τίτλοι, πρωτογράμματα (φ. 46 ν καί 49r) καί ενδείξεις στο κείμενο μέ
μαΰρο μελάνι, όπως καί ελάχιστα ϊ'χνη έρυθρογραφίας (φ. 29r). Στά φ. 230 κ.έ. ή διακό
σμηση τοΰ παλαιότερου κειμένου φαίνεται προσεγμένη: στο φ. 270 r διακρίνεται τίτλος μέ
κόκκινο μελάνι, έπικαλυμένος μέ χρυσό.

41. Ή εκατοντάδα στή χρονολογία δέν διαβάζεται μέ βεβαιότητα. Ωστόσο ή 28η 'Απριλίου τού 6703
ήταν Παρασκευή καί ή ϊνδικτιώνα ήταν ή 13η.
42. Τό σημείωμα έχει δημοσιευθεί αρκετές φορές, τίς περισσότερες ελλιπές καί μέ σφάλματα. Βλ.
GRIBOMONT, Histoire, 57 σημ. 15, οπού καί περισσότερες πληροφορίες για τήν ιστορία τοϋ κώδικα. Βλ. καί
FEDWICK, Bibliotheca Basiliana, τόμ. 3, σελ. 129 (αντιγραφή τού σημειώματος καί τών πληροφοριών άπό τή
μελέτη τού Gribomont).
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Στάχωση: Χαρτόνι καί ύφασμα (άρχ. 20ου αϊ.). Στην κάτω τομή τών φύλλων τίτλος: f Βασιλίου.
Κατάσταση: καλή. Λίγοι ρύποι άπό τή χρήση καί άπό υγρασία, κυρίως στά πρώτα καί τελευ
ταία φύλλα, όπου καί λίγες φθορές άπό έντομα. 'Αρκετά σχισίματα στίς γωνίες τών περι
θωρίων καί κομμένα μεγάλα τμήματα διαφόρων φύλλων (λ.χ. φ. 78), χωρίς χάσματα στο κεί
μενο. Νεότερη συντήρηση μέ χαρτί. Ή στάχωση διαλυμένη: σώζονται οί πινακίδες, απο
κομμένες άπό τή ράχη πού έχει χαθεί.
Ε. Β. Ε. 347
έτος 1405/6 (παλαιότερο κείμενο: 8ου-9ου αϊ.) περγ. 197x129mm. 133 φ. 24/25 στίχ. παλίμ
ψηστος
Ι. Νεότερο κείμενο
φ. 1-133: 'Ιωάννου θηκαρά, ύμνοι καί ευχές (Τη β [...] Ώρολόγιον
θείων

ύμνων

καί εύχαί μετά τροπαρίων
αρχ.: [Ί]στέον

Θηκαρά μοναχού)'
φ. 133 ν : Μέθοδος
άνάλυσον
σκύλου

περί χρυσαφιού

αυτήν είς ύδωρ θερμόν
οδόντα

καί στίλβωσε

είς τό Ψαλτήριον

σύν Θεώ τών

ε'ι[μί] δέ

οτι δια τό μή είναι τον άνθρωπον
αρχ.: Έπαρε ψαρόκολλην
..: τέλ.: έπειτα στίλβωσε

[πό]νημα

αεί

σώφρονα

καλήν, καθαρήν, καί
αυτό καλά, εύρων

το μετ αυτού δτι αυτό έστι καλόν είς τήν

δέ

δουλείαν

αυτήν.
II. Παλαιότερο κείμενο
φ. 1-133: Εύαγγελιστάριο μέ μηνολόγιο 4 3 (φ. 6 V : roöro τής βασιλείας

έν δλη τη [...]
r

έστώς [...] ό άναγινώσκων

θείτω τότε Μτ. 24:15' φ. 20 : καί

έκβληθέ-

ντος του[...] ό κωφός καί έθαύμασαν

Μτ. 9:33' φ. 20 ν : Κυριακή η[...]

θησαυρού

προφήτουέκβαλ[...]
καθαρίζετε

Μτ. 12:35' φ. 46 ν : Σαμαριτών μή ε'ισέλθητε πορεύεσθε
[...] Μηνί

Όκτωβρίω

κ' έν Μελιτινρ'

r

10:6-7' φ. 120 : Τη αύτη npépç' ε'ις τήν άγίαν μάρτυρα Αικατερίνη
δσιον

πατέρα ημών Σίλβεστρον

έκείνω παραγίνεται

'Ιωάννης

ζητεί Σεπτεμβρίω

ό Βαπτιστής

δέ [...]

λεπρούς

ζητεί είς τό Κατά Ίωάννην

Μτ.

r

φ. 132 : Είς τον

γ' προ τών Φώτων

Τω καιρφ

Μτ. 3:1.

φ. 1-133: Τό παλαιότερο κείμενο σέ οξυκόρυφη γραφή τοΰ 8ου-9ου αϊ., σέ δύο στήλες τών
22 στίχ. περ., κάθετη προς τή νεότερη' έχει αφαιρεθεί εντελώς, έκτος άπό τά περιθώρια, όπου

43. Το ευαγγελικό περιεχόμενο τού παλαιού κώδικα ανεγνώρισε καί ό ΣΑΚΚΕΛΊΩΝ, Κατάλογος, 58. Βλ.
καί GREGORY, Textkritik, τόμ. 3, 1289.
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κάποιοι στίχοι διακρίνονται καλύτερα. Κάθε φύλλο τοΰ παλαιοΰ κώδικα αποτέλεσε ένα
δίφυλλο τοΰ νεότερου. Οϊ διαστάσεις τοΰ παλαιοΰ κώδικα υπολογίζονται σέ 260x197mm.
r

περ. Τά φ. 1 3 2 - 1 3 3

v

άγραφα

"Υλη: Περγαμηνή χονδρή, όχι στιλπνή, κακής ποιότητας.
Σύνθεση τευχών: 16x8 (128), 1+4 (133' τό φ. 129 ενωμένο μέ τό δυάδιο μέ λωρίδα άπό χαρτί,
στην οποία διακρίνονται ίχνη γραφής). 'Αρίθμηση τευχών μέ ελληνικά ψηφία, στην κάτω
δεξιά γωνία τοΰ recto τοΰ πρώτου φύλλου καί στην κάτω αριστερή γωνία τοΰ verso τοΰ
τελευταίου' διακρίνεται σέ λίγα φύλλα (λ.χ. φ. 4 8 ν , 49 r ). Παλαιότερη αρίθμηση φύλλων μέ
κόκκινα ελληνικά ψηφία, στην άνω δεξιά γωνία τοΰ recto κάθε φύλλου.
Σημειώματα: φ. 1 3 1 ν (στίχοι, άπό τό χ. τοΰ γραφέα): Τέλος ώδε πέφθακεν,
Ι Μιχαήλ

δέ ταΰτα σοι, προσφωνεί

δ' αύθις, επισκοπής

Ευρίπου-

Ι Συνάψας

α'ίνεσιν και ύμνωδίαν: Ι Πεπληρωτο
άπλουμένηΙ Ίνδικτιόνης,

Ι Και έκατοντας
δεκάτης (καί)

ανερ. Ι "Οστις τούπίκλην,
ούν έγραψα

δε έν χρόνοις

έννακοσιοστή

τήσδε τής

ό Μεσοποταμίτης

πάνω (καί) μόχθω

τοις τοΰ κόσμου

τε- Ι Σύν τέσσαρες

μόνοις

δέλτου.

Ι Κληρικού

Ι Είς Θ(εο)ΰ

Ι Χιλιάς παρέδραμεν,
τε νΰν (καί)

τε
εξ

δεκάτοις

τετάρτης:4^.

Διακόσμηση: Έπίτιτλα, τίτλοι, πρωτογράμματα καί ενδείξεις στο κείμενο μέ κόκκινο μελάνι
(σχεδόν παντοΰ έξίτηλο). Στά έπίτιτλα συχνά χρήση καί κίτρινης μελάνης (λ.χ. φ. 105 r ). Στο
παλαιότερο κείμενο έκφωνητικά σημεία καί πιθανώς καί έπίτιτλα (φ. 97 r ), τίτλοι (φ. 74 r ) καί
ενδείξεις στο κείμενο (φ. 56 r ) μέ κόκκινο μελάνι.
Στάχωση: Ξύλο καί σκοΰρο καφέ δέρμα μέ έκτυπα σχέδια. Δύο θηλυκωτήρες καί ίχνη αντί
στοιχων ιμάντων. Αύλακες στίς τρεις πλευρές τών πινακίδων 4 5 .
Κατάσταση: καλή. Πολλοί ρύποι άπό τή χρήση καί λιγότεροι άπό υγρασία, ϊδίως στά πρώτα
φύλλα. Κείμενο έξίτηλο στά πρώτα φύλλα. Τό πρώτο τεΰχος αποκολλημένο άπό τό σώμα
τοΰ κώδικα. Παλαιότερη συντήρηση μέ λωρίδες άπό χαρτί στή ράχη ορισμένων τευχών.

Ε. Β. Ε.

452

12ος, 14ος αϊ. (παλαιότερο κείμενο: 11ος αϊ.) περγ. 330x235mm. 2φ.+664 σελ.+2φ. 2 στηλ. 29
στίχ. (30/32 στά παλίμψηστα φύλλα) άκέφ. κολ. οϊ σελ. 233-248 παλίμψηστες

44. Για τον γραφέα βλ. PLP, 17956. Τήν χρονολογία μόνο τού έμμετρου κωδικογραφικοΰ σημειώμα
τος δημοσίευσε πρώτος ό ΣΑΚΚΕΛΊΩΝ, Κατάλογος, 58. Τό όνομα τοϋ γραφέα, χωρίς τό σημείωμα, δημοσί
ευσαν οί Vogel καί Gardthausen· βλ. Marie VOGEL - V. GARDTHAUSEN, Die griechischen Schreiber des
Mittelalters und der Renaissance, Λιψία 1909 (ανατ. Hildesheim 1966), 316. Τό σημείωμα δημοσιεύθηκε,
χωρίς διπλωματική μεταγραφή, άπό τον Nowack' βλ. G. NOWACK, Le cod. Athènes, Bibl. Nat. 2717 et
l'origine du Synodicon d'une église suffragante de la métropole d'Athènes, REB 19, 1961, 235 (βλ. καί 235236, δπου περισσότερες πληροφορίες για τον γραφέα). 'Εκτός τού Ε.Β.Ε. 347, ό Μεσοποταμίτης έγραψε
καί τους κώδ. Ε.Β.Ε. 2717 (NOWACK, Le cod. Athènes, 227-238) καί Χάλκης Άγ. Τριάδος 47 (Ά. ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Περιγραφικός κατάλογος τών χειρογράφων τής βιβλιοθήκης τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, τόμ.
2: 'Αγ. Τριάδος Χάλκης, Κωνσταντινούπολη 1956, 36-37).
45. Berthe VAN REGEMORTER, La reliure des manuscrits grecs, Scriptorium 8, 1954, 10.
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Ι. Νεότερο κείμενο
σελ. 1-664: 'Ιωάννου Χρυσοστόμου, ομιλίες λγ'-' στο Κατά Ματθαίον46.
Χάσματα στο κείμενο
σελ. 220-221: δτι βασκανίας αμφότερα τά εγκλήματα (ομιλία vç'· PG 58, 550) - ού
δίκης ένεκεν τούτο γίνεται... (ομιλία ξ'· PG 58, 586)47.
σελ. 231-232: προστιθέασι τη πλεονεξία πολλάκις (PG 58, 591, 30) - χθώμεν προς
τό άφιέναι τοϊς πλησίον τά ολίγα εκείνα καί ευτελή ... (PG 58, 592, 24).
σελ. 342-343: ουδέ σκυθρωπόν, αλλά πάντα (PG 58, 648) - έλθόντας κατακαίει τάς
πόλεις ... (PG 58, 649).
σελ. 428-429: στή σελ. 428 τελειώνει ή ομιλία οδ' - στή σελ. 429 αρχίζει ακέφαλη
ή ομιλία οε' (πάτης τών παραλογιζομένων φενακισθήνατ PG 58, 687' ό τίτλος της
αποτυπωμένος στή σελ. 428).
II. Παλαιότερο κείμενο
σελ. 233-348: βίοι αγίων τού 'Ιανουαρίου. Διακρίνονται καλύτερα οί τίτλοι διαφό
ρων βίων, όπως επαναλαμβάνονται στο τέλος τους, μαζί μέ τήν ημερομηνία της
εορτής τους: σελ. 250: Βίος τοϋ οσίου Μαρκιανοΰ (10 Ιανουαρίου)' σελ. 263: Μηνί
Ίανουαρίω ι'. Βίος τής όσίας [Δομνίκης]- Βίος καί πολιτεία τοϋ έν άγίοις πατρός
ημών [...]ιανοϋ (= Μαρκιανοΰ ή Δομετιανοΰ)' σελ. 278. Μηνί Ίανουαρίω η' [...].
Βίος [...]).
'Επίσης διακρίνονται αποσπάσματα διαφόρων βίων σελ. 233: τήν φιλόξενον ο'ικίαν
έμαθεν ό προσμονάριος τών έκείσε και έρχεται μετά πολλής ταπεινότητος καί
λέγει [...] και ό οικονόμος λέγει αυτή' κέλευσον έν τώ οίκω μου μέίναν ή δέ λέγει
αύτώ' έγώ βούλομαι έν τη [...] σελ. 236: αλλ' Ίνα τό προκείμενον δηλώσω, 'Αντώ
νιος ην ήρξατο όδόν περαιούν τών θηρίων τά Ίχνη τοσούτων έν τω πλάτετ σελ.
241: τής αγίας εκκλησίας έν τη λαύρα τοΰ αγίου Μακαρίου μετά χαράς καί δόξης
έως γάρ τής σήμερον και μετά κοίμησιν τής αγίας Ίάσει έπι[...]. Βίος τοϋ έν άγίοις
πατρός ημών Παύλου τοϋ Θηβαίου. Προ τοΰ μεγάλου 'Αντωνίου ό[...] (15 Ιανου
αρίου).
σελ. 1-232, 349-444, 447-664: γραφή τοΰ 12ου αϊ. Οϊ σελ. 233-348 αποσπάσθηκαν άπό
παλαιότερο κώδικα καί χρησιμοποιήθηκαν ξανά τον 14ο αϊ. για να συμπληρωθεί τό χάσμα

46. ΚΡΈΜΟΣ, Κατάλογος, 183-184. Βλ. καί HALKIN, Catalogue, 55.
47. Ό ΚΡΈΜΟΣ, Κατάλογος, 183, αναφέρει εσφαλμένα δτι ή ομιλία νς' διακόπτεται στή σελ. 226, χωρίς
να προσέξει δτι στή σελίδα αυτή τελειώνει ή ομιλία ξ', ή οποία αρχίζει ακέφαλη στή σελ. 221. Τό χάσμα
οφείλεται σέ απώλεια πολλών φύλλων μετά τή σελ. 220.
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στο κείμενο. Αυτό αποδεικνύεται άπό τή μετάβαση άπό τή σελ. 348 στή σελ. 349 χωρίς
χάσμα (στή μετάβαση άπό τή σελ. 232 στή σελ. 233 υπάρχει χάσμα, έξ αιτίας τής απώλειας
ν
Γ
ενός φύλλου). Σελ. 445-446: γραφή τού 15ου-16ου αϊ. Τά φ. <Ι-ΙΙ > καί <α -β> άγραφα.
Σελ. 233-348: ή κατώτερη γραφή μικρογράμματη τοΰ 11ου αϊ., σέ δύο στήλες (ϊδίου πλά
τους μέ τίς στήλες τής νεότερης γραφής), παράλληλη μέ τή νεότερη καί ευδιάκριτη. Κάθε
δίφυλλο τοΰ παλαιοΰ κώδικα αποτέλεσε ένα δίφυλλο τοΰ νεότερου, άλλα μειώθηκε τό ύφος
του.
"Υλη: Περγαμηνή χονδρή, στιλπνή, καλής ποιότητας. Σελ. 233-248: περγαμηνή χονδρή, όχι
στιλπνή, κακής ποιότητας. Σελ. 445-446: χαρτί ιταλικό μέ ύδατόσημο. Τά έσώφυλλα καί τά
παράφυλλα αρχής καί τέλους (φ. <Ι-Π, α-β>) άπό λεπτό γαλάζιο-πράσινο χαρτί, σύγχρονα
τής στάχωσης.
Σύνθεση τευχών: 2 (<Π>· τό πρώτο φύλλο έσώφ. αρχής), 8-1 (14· λείπει 1 φ. πρίν τή σελ. 1·
οϊ σελ. 11-14 έχουν αποσπασθεί άπό τό τεύχος' ή σχέση τους μέ αυτό αποδεικνύεται άπό
τον αριθμό τεύχους στή σελ. 14), 8 (30), 8-1 (44- λείπει 1 φ. μετά τή σελ. 44, μέ χάσμα στο
κείμενο), 11x8 (220), 8-2 (232· λείπει 1 φ. πρίν τή σελ. 221 καί 1 φ. μετά τή σελ. 232, μέ
χάσματα στο κείμενο. 'Επίσης, βάσει της αρίθμησης τών τευχών καί τού χάσματος στο
περιεχόμενο, λείπουν έξι τεύχη [αριθ. ιε-κ] μετά τό φ. 220), 3x8 (280), 8-1 (294- λείπει 1
φ. μετά τή σελ. 287), 3x8 (342), 4-1 (3481 λείπει 1 φ. πρίν τή σελ. 343, μέ χάσμα στο κεί
μενο), 5x8 (428), 8-1 (442- λείπει 1 φ. πρίν τό φ. 429, μέ χάσμα στο κείμενο), 7+1 (458' τό
φ. 445-446 μεταγενέστερη προσθήκη για αναπλήρωση χαμένου φύλλου), 12x8 (650), 8-1
(664- λείπει 1 φ. μετά τό φ. 664), 2 (<β>' τό δεύτερο φύλλο έσώφ. τέλους). Στίς σελ. 1-220
αρίθμηση τευχών, άπό τον γραφέα, μέ ελληνικά ψηφία, στην κάτω ράχη τοΰ recto τού πρώ
του φύλλου καί τοΰ verso τοΰ τελευταίου (αριθ. α-ιδ) 48 . Στίς σελ. 233-348 αρίθμηση τευχών
άπό άλλο χέρι, πιθανότατα άπό τον μεταγενέστερο γραφέα τών φύλλων αυτών, στίς ίδιες
θέσεις (αριθ. <κα>-κη). Στίς σελ. 349 κ.έ. συνεχίζουν καί οϊ δύο αριθμήσεις τευχών (αριθ.
λ-μθ καί κθ-μη). Στίς σελ. 233 καί 348 διακρίνονται καί οϊ αριθμοί τευχών τού παλαιότερου
κώδικα (αριθ. ζ καί ιγ).
Σημειώματα: έσώφ. αρχής: ('Αριθ. 21 Καταλ. Γραμματείας έκκλ. κ.τ.λ.) / Έπέμφθη είς τήν Δ.
Βιβλιοθήκην δια τοΰ υπ' 'Αρ. 5297, 5324 έγγραφου αυτής, τη 20 Όκτωμβρ. 1843 / έκ τής
έν Λοκρίδι διατηρούμενης Μονής τοΰ / 'Αγίου Γεωργίου Μαλεσίνης- / άνεκαλύφθησαν δέ
παρά τοΰ Ίεροκήρυκος Κυρίου / Καλλινίκου Καστόρχη.
Διακόσμηση: πλούσια Τίτλοι καί πρωτογράμματα μέ κόκκινο μελάνι καί χρυσή επικάλυψη Έπίτιτλα καί
μεγάλα πρωτογράμματα πολύχρωμα Τά ευαγγελικά χωρία μέ κόκκινο μελάνι Στά πρόσθετα φύλλα
(σελ 233-348) τίτλοι, πρωτογράμματα καί ευαγγελικά χωρία μέ κόκκινο μελάνι
Στάχωση: Χαρτόνι καί μαρμαρόκολλα Ράχη έπενδεδυμένη μέ καφέ ύφασμα (19ος αϊ.) 49 . Στο
εσωτερικό της διακρίνεται επικολλημένο σπάραγμα άπό έντυπο τοΰ 19ου αϊ. μέ θεολογικό
περιεχόμενο.
48. Τό επόμενο τεύχος (σελ. 221-232) δέν φέρει αρίθμηση, επειδή έχουν χαθεί τό πρώτο καί τό τελευ
ταίο φύλλο του. Βάσει του χάσματος στο κείμενο καί τής αρίθμησης, συμπεραίνουμε δτι θα έφερε τον αριθ
μό κ.
49. Ό ΚΡΈΜΟΣ, Κατάλογος, 183, μιλά για κάλυμμα έκ χονδρού χάρτου νέον, πού 'ίσως δέν ταυτίζεται
μέ τό σημερινό.
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Κατάσταση: καλή. 'Αρκετές φθορές άπό τή χρήση στην επένδυση τής ράχης. Πολλοί ρύποι
άπό υγρασία, φθορές άπό τή χρήση καί τρωκτικά στά πρώτα φύλλα. Πολλοί ρύποι άπό υγρα
σία καί λάσπη στίς σελ. 383-394. Παλαιότερη συντήρηση μέ λωρίδες άπό χαρτί στή ράχη
πολλών φύλλων καί μέ μικρά κομμάτια χαρτί, κυρίως σέ φθορές (σχισίματα) άπό τή χαράκωση.
Ε. Β. Ε. 485
13ος-14ος αϊ. (παλαιότερο ελληνικό κείμενο: ΙΟος-ΙΙος αϊ.) περγ. 239x178mm. 2+153+2 φ. 2
στήλ. 34/47 στίχ. άκέφ. κολ. παλίμψηστος
Ι. Νεότερο κείμενο
Τά κείμενα τού κώδικα, τόσο αυτά πού υπάρχουν σήμερα, οσο καί αυτά πού περιλαμ
βάνονταν στά χαμένα του φύλλα καί τά γνωρίζουμε άπό τον αναλυτικό πίνακα περιε
χομένων (φ. l r v ) , καταγράφονται άπό τους Κρέμο, Ehrhard καί Halkin50. Για τό λόγο
αυτό περιοριζόμαστε σέ μικρές προσθήκες:
Τά κείμενα πού παραδίδονταν στά χαμένα φύλλα της άρχης τού κώδικα καί κατα
γράφει ό Α. Ehrhard είναι τά BHG 1082 καί BHG 410. Τά χαμένα κείμενα στο τέλος
τού κώδικα πού μπορούν να ταυτιστούν εΤναι τά: BHG 1980, BHG 1089 (ή 1097 ή
1114 ή 1126η), BHG 1109 (ή 1109c), BHG 861, BHG 747, PG 59, 515, PG 10, 904,
PG 56, 525, BHG 1488, PG 55, 565, PG 60, 707 καί BHG 1734. Δεν είναι δυνατόν
να ταυτιστούν επακριβώς, ή Εκλογή κεφαλαίων έκ τοϋ Πατερικοϋ (άρχ. - τίτλ.: Κεφά
λαια πεντήκοντα), ό λόγος τού 'Ιωάννου Χρυσοστόμου για τήν Κυριακή τοΰ Τελώνου
καί τού Φαρισαίου (αρχ.: Άνθρωποι δύσ πρβλ. PG 59, 595-600 - κυρίως 596- καί
62, 723-728 - κυρίως 725)51, ό λόγος εις κοιμηθέντας τού 'Ιωάννου Δαμασκηνού

50. ΚΡΈΜΟΣ, Κατάλογος, 258-259· Α. EHRHARD, Überlieferung und Bestand der hagiographischen und
homiletischen Literatur der griechischen Kirche von des Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Erster
Teil: die Überlieferung, τόμ. 3 [Texte und Untersuchungen 52], Λιψία 1939-1952 (ανατ. Osnabrück 1965),
235-238, 333 σημ. l· HALKIN, Catalogue, 58-59. Βλ. επίσης: I. Mossay, Repertorium nazianzenum.
Orationes. Textus graecus. 3: Codices Belgii, Bulgariae, Constantinopolis, Germaniae, Graeciae (pars prior),
Heluetiae, Hiberniae, Hollandiae, Poloniae, Russiarum, Scandinauiae, Ucrainae et codex uagus [Studien zur
Geschichte und Kultur des Altertums. Neue Folge. 2 Reihe: Forschungen zu Gregor von Nazianz 10],
Paderborn 1993, 116· F. WINKELMANN, Die Überlieferung der Passio Eusignii (BHG Nr. 638-640e),
Philologus 114, 1970, 278.
51. Κανείς άπό τους δύο αυτούς λόγους δέν αρχίζει δπως σημειώνεται στον πίνακα περιεχομένων (δηλ.
μέ τό χωρίο Λκ. 18:10), αλλά καί οί δύο τό περιλαμβάνουν στο κείμενο τους. Ό EHRHARD, Überlieferung,
τόμ. 3, 237, παραθέτει ώς αρχή τό καθάπερ νεφών συνδρομή, πού δμως δέν αναφέρεται στον πίνακα περιε
χομένων.
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(αρχ.: Ά πολλάκις τελει[...] πρβλ. Ίσως Περί τώνέν πίστει κεκοιμημένων, PG 95, 248.
22: Ό γαρ πολλάκις τελείοις λέλοιπε ...) καί τό Συνοδικόν τής ορθοδόξου τών Χρι
στιανών πίστεως, τοΰ οποίου δέν παρατίθεται ή αρχή.
'Επίσης στον κώδικα δέν υπάρχει ή Διήγησις περί τής γεννήσεως Ήλιου τοΰ προ
φήτου μέ αρχή Ό άγιος τοΰ Θεού καί μέγας52, ή οποία σύμφωνα μέ τον πίνακα περιε
χομένων έπρεπε να βρίσκεται μετά τό Μαρτύριον τοϋ αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργί
ου (φ. 137 ν ' σώζεται μόνον ή αρχή) καί πρίν τό κείμενο για τους άγιους Τεσσαράκοντα (φ. 138r). Προφανώς ή διήγηση παρεδίδετο σέ κάποιο χαμένο σήμερα τεύχος.
πού
α)
β)
γ)
δ)

'Αντιθέτως, στον πίνακα περιεχομένων δέν αναφέρονται ορισμένα άπό τά έργα
εντοπίζονται σήμερα στον κώδικα:
Οί βίος τού 'Ιωάννου Χρυσοστόμου (φ. 28r-36r).
Ό λόγος τοΰ Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως (φ. 36r-38r).
Ό βίος τού αποστόλου 'Ανδρέα (φ. 38 ν -42 ν ).
'Ενδεχομένως ό βίος τής αγίας Βαρβάρας (φ. 50 v -54 r ), αν καί στο σημείο αυτό

φαίνεται να έχει εκπέσει μέρος τού πίνακα.
ε) Ή διήγηση περί Έφραίμ τού Σύρου (φ. 74 r ' BHG 255b), ή οποία περιλαμβάνε
ται στο βίο τοΰ Μεγάλου Βασιλείου (φ. 66 r -76 v ' BHG 260a)53. 'Ενδεχομένως
στον ϊδιο βίο περιλαμβάνονται καί οί άνεπίγραφες διηγήσεις τού άββά 'Αντωνίου
(φ. 76 r ' αρχ.: Ειπεν ό άββάς 'Αντώνιος- ώσπερ οί Ιχθείς χρονίζοντες τή ξηρά ...),
οί όποιες επίσης δέν αναφέρονται στίς περιγραφές τού κώδικα καί στον πίνακα
περιεχομένων.
II. Παλαιότερο ελληνικό κείμενο
φ. 95 καί 98: απόσπασμα άπό τό Κατά Ματθαίον ευαγγέλιο (φ. 98 ν : έπετι[...] [...]τε
[π]ροσηνέχθη αύ[...] δαι[...] τυφλός καί κωφός, καί έθεράπευσε αυτόν ώστε κωφόν
καί τυφλόν λαλέίν καί βλέπ[...]- καί έξίσταντο πάντες οί όχλοι καί έλεγον Μτ.
12:16-23).
φ. 1-153: ή νεότερη γραφή τού 13ου-14ου αϊ. Τά έσώφυλλα καί τά παράφυλλα αρχής καί
τέλους άγραφα Τά φύλλα τοΰ κώδικα προέρχονται άπό δύο η τρεις κώδικες μέ λατινική
γραφή καί ένα μέ ελληνική: α) φ. φ. 1-29, 34-44, 49-50, 59-69, 74-76, 93-94, 99-110, 115118, 123-126, 131-132, 137-139, 144-147, 152-153: γραφή λατινική, μεγάλων διαστάσε
ων, πολύ αραιή, σέ δύο στήλες, παράλληλη προς τή νεότερη 5 4 . Προέρχονται άπό κώδικα

52. Τήν έλλειψη επισημαίνει καί ό EHRHARD, Überlieferung, τόμ. 3, 237 καί σημ. 2.
53. Βλ. HALKIN, Catalogue, 58.

54. Ό ΚΡΈΜΟΣ, Κατάλογος, 157, τή χρονολογεί στον 10ο αϊ. καί τή χαρακτηρίζει προγενέστερη τών
υπολοίπων λατινικών.
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πολύ μεγάλων διαστάσεων (τό πλάτος του υπολογίζεται σέ 390mm. περ.), τοΰ οποίου τό
κάθε φύλλο αποτέλεσε ένα δίφυλλο για τον νέο, β) φ. 30-33, 45-48, 51-58, 70-73, 111114, 119-122, 127-130, 133-136, 140-143, 148-151: γραφή λατινική, μικρότερων διαστά
σεων άπό τήν ά, κάθετη προς τή νεότερη, σέ μία στήλη. Τό κάθε φύλλο τοΰ άρχικοΰ κώδι
κα αποτέλεσε ένα δίφυλλο για τον νέο, γ) φ. 77-92, 96-97: γραφή λατινική, μικρότερων
55
διαστάσεων άπό τίς άλλες δύο, παράλληλη προς τή νεότερη- διακρίνεται ελάχιστα , δ) φ.
95 καί 98 (δίφυλλο): γραφή ελληνική τού ΙΟου-ΙΙου αϊ., σέ δύο στήλες, παράλληλη προς
τή νεότερη.
"Υλη: Περγαμηνή χονδρή, ύποκίτρινη, μέτριας-κακής ποιότητας. Τά έσώφυλλα καί τά παρά
φυλλα αρχής καί τέλους (φ. <Ι-Π>, <α-β>) άπό χαρτί γαλάζιο-πράσινο, τραχύ, λεπτό, σύγ
χρονο τής στάχωσης.
Σύνθεση τευχών: 2 (<Π>· τό πρώτο φύλλο έσώφ. αρχής), 1 (1), 1+1 (3' βάσει τοΰ περιεχομέ
νου, αποδεικνύεται οτι τά φύλλα αυτά είναι παρατοποθετημένα καί αρχικά ακολουθούσαν
μετά τό φ. 132), 4x8 (35), 8-1 (42' λείπει 1 φ. μετά τό φ. 38), 3x8 (66), 10 (76), 7x8 (132),
8-3 (137· λείπουν 2 φ. πρίν τό φ. 133 - τά φ. 2 καί 3 τοΰ κώδικα - καί 1 φ. μετά τό φ. 137,
μέ χάσμα στο κείμενο), 2x8 (153' βάσει τού πίνακα περιεχομένων καί τών χασμάτων στο
κείμενο πού τελειώνει κολοβό στο φ. 137 ν καί εκείνου πού αρχίζει ακέφαλο στο φ. 138r,
λείπει ένα τουλάχιστον τεύχος μεταξύ τών φ. 137 καί 138), 2 (<β>· τό δεύτερο φύλλο έσώφ.
τέλους). 'Αρίθμηση τευχών, μέ κόκκινα ελληνικά ψηφία, άπό τό χέρι τοΰ γραφέα, διακρίνε
ται μόνο στή μέση τοΰ κάτω περιθωρίου τών φ. 109r καί 116 ν (άρ. iç). Βάσει αυτής υπολο
γίζεται οτι άπό τήν αρχή τοΰ κώδικα έχουν εκπέσει δύο τεύχη. 'Ωστόσο, όπως είδαμε, άπό
τον πίνακα περιεχομένων απουσιάζουν μέ βεβαιότητα οϊ τίτλοι τών τριών κειμένων πού
καλύπτουν τά φ. 28 r -42 v (δύο ακριβώς τεύχη), άν καί τά κείμενα υπάρχουν κανονικά, καί
μάλιστα γραμμένα άπό τον ϊδιο γραφέα. Αυτό πιθανότατα σημαίνει οτι τά έργα αυτά (καί τά
αντίστοιχα φύλλα) δέν υπήρχαν στον αρχικό σχεδιασμό τοΰ τόμου καί προστέθηκαν αργό
τερα "Αν ή αρίθμηση τών τευχών έγινε προτού προστεθούν αυτά, τότε άπό τήν αρχή τού
κώδικα πρέπει να λείπουν τέσσερα τεύχη.
Σημειώματα: έσώφ. αρχής: Άρ.
Καταλόγου Γραμματείας έκκλ. / πεμφθέντος τη 20 'Οκτω
βρίου) 1843. / Έκ τής έν Λοκρίδι Μονής τοΰ 'Αγίου Γεωργίου Μαλεσσύνης, άνακαλυφθ(εν) παρά / τοΰ ίεροκήρυκος Κου Καλλινίκου Καστόρχη.
Διακόσμηση: Έπίτιτλα, τίτλοι καί πρωτογράμματα μέ κόκκινο μελάνι.
Στάχωση: Χαρτόνι καί μαρμαρόκολλα. Στή ράχη επένδυση άπό καστανό ύφασμα (άρχ. 19ου
αϊ.).
Κατάσταση: κακή. Τό σώμα τοΰ κώδικα αποκολλημένο σχεδόν εντελώς άπό τή στάχωση.
Πολλά φύλλα αποκολλημένα ή έτοιμα να αποκολληθούν άπό τό σώμα. Πολλοί ρύποι άπό
υγρασία καί λιγότεροι άπό τή χρήση. Λίγες φθορές άπό έντομα στο άνω περιθώριο πολλών
φύλλων. 'Αρκετές φθορές άπό τρωκτικά στο άνω περιθώριο τών πρώτων φύλλων, μέ χάσμα
τα στο κείμενο. Φθορές (σχισίματα) σέ αρκετά φύλλα άπό τή χαράκωση. Μελάνι έν μέρει

55. Ό ΚΡΈΜΟΣ, Κατάλογος, 257, θεωρεί δτι τά φύλλα αυτά (δύο τεύχη καί ένα δίφυλλο) προέρχονται
άπό τον β' γραφέα (άν καί έχουν τοποθετηθεί μέ τή γραφή κάθετα προς τό νεότερο κείμενο) καί κατά συνέ
πεια διακρίνει δύο λατινικούς κώδικες, αντί για τρεϊς.
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έξίτηλο (κυρίως τό κόκκινο, καί μάλιστα στον πίνακα περιεχομένων). Παλαιότερη συντήρη
ση ορισμένων τευχών μέ λωρίδες άπό χαρτί.

Ε. Β. Ε. 637
14ος αϊ. περγ. 347x249mm. 1+122 φ. 2 στήλ. 48/55 στίχ. άκέφ. κολ. τά φ. 21 κ.έ. παλίμψηστα
Ι. Νεότερο κείμενο
φ. 1-122: Παρακλητική' άρχ. (άκέφ.): 'Ράθυμε- έως πότε ψυχή μου
τοις κακοίς- θέλησον

ουν έπιστρέψαι...'

φδή η. Κάμινός ποτέ πυρός έν

ν

νι..." ήχος β', Τετάρτη πρωί φ. 122 τέλ. (κολ.): Έξαποστειλάριον
κνύων δτι άνθρωπος Σώτερ ε!κατ'
σου Κύριος άπολλύμενον

καί γάρ χαράν έπήγασας

Βαβυλώ-

έωθινόν ç'.

ούσίαν έν μέσω στάς έδίδασκες...

κόσμον...

προσεπιμένεις
Δει

Έν τη γαστρί

πάση τη

οικουμένη.

ήχος β'. Σώσόν με Χριστέ

Σωτήρ τή

Χάσμα στο κείμενο
φ. 4 v - 5 r : Πέμπτη εσπέρας
δυνάμει

τοϋ σταυρού

στιχηρά

σταυρώσιμα

... τρίβον διοδεύσας

τητος. - κον τοΰ αθανάτου

Πατρός

προς πλάτος

τον πάντας

θανάτου

φθάσω

τής έκεΐ

λυτρούμενον..:

μακαριόήχος β',

Παρασκευή πρωί.
II. Παλαιότερο κείμενο
φ. 21-122: Παλαιά Διαθήκη στά αρμενικά 5 6 .
φ. 1-122: ή νεότερη γραφή τοΰ 14ου αϊώνα. Φ. 21-122: ή παλαιότερη γραφή αρμενική, σέ δύο
στήλες, παράλληλη προς τή νεότερη' διακρίνεται αρκετά καλά έως τό φ. 50' στή συνέχεια
διακρίνεται ελάχιστα η καθόλου.
"Υλη: Περγαμηνή χονδρή, ύποκίτρινη.
Σύνθεση τευχών: 1 (<Ι>· άλλοτε έσώφ. αρχής), 6-2 (Φ λείπει 1 φ. μετά τό φ. 2 καί 1 φ. μετά
τό φ. 3), 8 (12), 10-2 (20- λείπει 1 φ. μετά τό φ. 15 καί 1 φ. μετά τό φ. 16), 6 (26), 11x8
(114), 6 (120), 2 (122). Καμμία αρίθμηση τευχών.
Σημειώματα: φ. 8 ν (μονοκονδ.): f ιερομόναχος -ος. φ. 68 ν (μονόγραμμα): 'ΙΩΣΗΦ. φ. 32Γ:
σλαβικό σημείωμα.
Διακόσμηση: Έπίτιτλα, διακοσμητικές ταινίες, τίτλοι, πρωτογράμματα καί ενδείξεις στο κείμε
νο μέ κόκκινο μελάνι. 'Ορισμένα έπίτιτλα μέ κόκκινο καί πράσινο μελάνι (λ.χ. φ. 45 ν ). Στο
φ. <Ir> ολοσέλιδο πολύχρωμο διακοσμητικό σχέδιο μέσα σέ περιμετρικό πλαίσιο (ενδεχο
μένως απομίμηση πινακίδας στάχωσης μέ πολύτιμους λίθους). Στο φ. <Ι ν > ολοσέλιδο
πολύχρωμο διακοσμητικό σχέδιο, μέσα σέ περιμετρικό πλαίσιο, μέ σταυρό, πτηνά, δικέφα
λο αετό καί τά σύμβολα τών Ευαγγελιστών, ζωγραφισμένα άπό τρία διαφορετικά χέρια. Διά-

56. Σύμφωνα μέ τον ΣΑΚΕΛΛΙΩΝΑ, Κατάλογος, 119, ό οποίος συμβουλεύθηκε ανώνυμο αρμένιο ιερέα.
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φορά άλλα πρόχειρα σχέδια έχουν ζωγραφισθεί στο εσωτερικό τής πινακίδας αρχής (ή απο
τυπώθηκαν άπό τό φ. <Ι>, τό όποϊο άλλοτε ήταν επικολλημένο στην πινακίδα). Στο παλαι
ότερο κείμενο διακρίνεται έρυθρογραφία, ενίοτε μέ χρήση καί κίτρινου χρώματος (λ.χ. φ.
37r).
Στάχωση: Ξύλο καί μαΰρο δέρμα μέ έκτυπα σχέδια. "Ιχνη τριών ιμάντων καί αντίστοιχων
θηλυκωτήρων.
Κατάσταση: μέτρια Πολλές φθορές άπό έντομα καί άπό τή χρήση στίς πινακίδες. Πολλοί
ρύποι άπό τή χρήση. Τά φ. 1-4 καί 121-122 αποκολλημένα άπό τό σώμα τοΰ κώδικα.
Ε. Β. Ε. 842
Ό κώδικας έχει περιγραφεί αναλυτικά άπό τους C. Ν. Constantinides-R. Browning, oi
όποιοι όμως δέν ταύτισαν τό παλαιότερο κείμενο, άν καί κατάφεραν να διαβάσουν
ικανό δείγμα του στή σελ. 17 2 57 .
Τό απόσπασμα αυτό (προς αλλήλους- ταπεινώσωμεν τήν γραΐδα ταύτην. Καί
λέγουσιν αύτη [...] λογισμό σου και οτι 'ιδού [...]ται προς [...] έρχονται γυναίκα ουσαν.
Αέγ[...]μάς Σάρρα τη μέν φύσει γυνή) διαπιστώνουμε ότι προέρχεται άπό μία αλφα
βητική συλλογή αποφθεγμάτων Πατέρων, ή οποία αποδίδεται στον Παλλάδιο Έλενουπόλεως, ώς συμπλήρωμα στή Λαυσαϊκή ιστορία (PG 65, 420, στ. 43-47). Ά π ό τήν
Ίδια συλλογή προέρχεται καί τό απόσπασμα πού διαβάζουμε στή σελ. 66 (άπεκρίθη
αύτοϊς ουδέν, καί φωνήσας τον εαυτού μαθητήν εί[...] τού 'Αθανασίου καί άνάγνωθι
α[...] PG 65, 400, στ. 46-49.
Άπό μία άλλη συλλογή αποφθεγμάτων προέρχεται τό απόσπασμα πού διαβάζου
με στή σελ. 1: Άποφ[...] Ήρωτηθη [...] τοΰ φωτός συγκρασ[...] ανώνυμη συλλογή
τού κώδ. Par. Colsi, gr. 126' έκδ. F. Nau, Histoires des solitaires égyptiens, ROC 12
(1907), 48.
'Εξάλλου δύο ακόμη αποσπάσματα προέρχονται άπό τή συλλογή αποφθεγμάτων
πού δημοσίευσε ό L. Clugnet σελ. 23: rò μειράκιον εκείνον [...] τήν άγίαν Άναστασίαν καί δε[...] (Περί τού λοτόμου Εύλογίου)' L. Clugnet, Vie et récits de l'abbé Daniel,
de Scété, I. Texte grec, ROC 5 (1900), 257. 31-32 (καί μετά δύο έτη πάλιν βλέπω κατ'
οναρ τό μειράκιον εκείνο είς τήν άγίαν 'Ανάστασιν καί λέγω έν έαυτώ...)- σελ. 33:

57. C. Ν. CONSTANTINIDES - R. BROWNING, Dated Greek Manuscripts from Cyprus to the year 1570 [DOS
30. Cyprus Research Centre. Texts and Studies of the History of Cyprus 18], Washington-Λευκωσία 1993
119-123 (σχετικά μέ τό παλαιότερο κείμενο βλ. 122 καί σημ. 7). Βλ. επίσης C. Ν. CONSTANTINIDES, Dated
Greek Manuscripts from Cyprus to the year 1570. A Project, 'Επετηρίδα 12-16, 1984-1987 (έκδ. 1988),
655, 671. Οι δύο ερευνητές διατύπωσαν μόνον τήν υπόθεση δτι πρόκειται για κείμενο πατερικό, ϊσως τού
Χρυσοστόμου.
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Περί όργυροπράτου καί τής γυναικός αύτοΰ' Ήν τις όργυροπράτης έν [...]• BHG 121'
Clugnet, Vie, 37058.
Τέλος, στην περιγραφή τοΰ κώδικα, τών Κωνσταντινίδη- Browning μπορούμε να
προσθέσουμε καί δύο ακόμη παρατηρήσεις:
α) Τό δίφυλλο τών σελ. 121-2/135-6, όπως καί οί σελ. 137-150, δέν είναι παλίμ
ψηστα.
β) Ή παλαιότερη γραφή είναι οξυκόρυφη κεκλιμένη τού 8ου αϊ., σέ δύο στήλες59.
Ε. Β. Ε. 864
14ος αϊ. (παλαιότερο κείμενο: 10ος καί ΙΟος-ΙΙος αϊ.) περγ. 279x210mm. 386 σελ. 2 στήλ. 31
στίχ. οϊ σελ. 1-276, 325-388 παλίμψηστες
Ι. Νεότερο κείμενο
σελ. 3-388: Μηναίο Δεκεμβρίου (Μήν Δεκέμβριος έχων ημέρας λα).
II. Παλαιότερο κείμενο
α) Τριώδιο (σελ. 4: Σταυροϋσαι καί σώζης με καί θνήσκεις καί ζωοίς [έ]μέ' ώ
εύσπλαγχνίας ώ φιλανθρωπίας σου τίς ήκουσεν τίς ε/δεν Παρασκευή της ε' εβδο
μάδας, όρθρος, Follieri, /η/ίώ,τόμ. 3, 528' σελ. 42: ό κριτής έπι θρόνου φοβερού'
βίβλοι ανοίγονται και πράξεις ελέγχονται' άγγελοι περιτρέχουσιν Κυριακή τής
'Απόκρεω, όρθρος).
β) Πεντηκοστάριο (σελ. 45: ανιόντα είς τους ουρανούς όντως έλεύσεται μετά δόξης
κρίναι...' Τετάρτη προ τής 'Αναλήψεως, όρθρος' σελ. 46: Τίς σου τά ιμάτια ερυθρά
φιλάνθρωπε ληνόν νϋν έπάτησα Τετάρτη προ τής 'Αναλήψεως, όρθρος, Follieri,
/η/ίώ,τόμ. 4: Τ-Υ [ST 214], Βατικανό 1963, 155).
γ) Βασιλείου Καισαρείας, 'Ηθικά' Περί βαπτίσματος, λόγος πρώτος (σελ. 54: Τί ίδιον
Χριστιανού; Τό δια τοΰ βαπτίσματος τού έξ ύδατος [...] άνωθεν. Τί Ίδιον τοϋ γεν
νηθέντος [...] Τό καθώς ό Χριστός άπέθανεν τη άμαρτίφ έφ[...] νεκρόν είναι καί

58. Ό τίτλος στην έκδοση είναι διαφορετικός: 'Επί 'Ανδρόνικου

όργυροπράτου

καί 'Αθανασίας

γυναικός αύτοΰ. Ευχαριστούμε τήν καθηγήτρια Chiara Faraggiana, ή οποία ασχολείται μέ τήν παράδοση τοϋ
κειμένου τών 'Αποφθεγμάτων Πατέρων καί μας υπέδειξε τήν παραπάνω έκδοση για τήν ταύτιση τών απο
σπασμάτων.
59. Ό ΚΡΈΜΟΣ, Κατάλογος, 131 καί σημ. 677, τή χαρακτηρίζει γενικά οξυκόρυφη, τού 7ου η τού 8ου
αι., συγκρίνοντας την μέ γραφές κωδίκων τής Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης καί τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής
Γαλλίας. Ό ΣΑΚΚΕΛΊΩΝ, Κατάλογος, 152, υποθέτει δτι είναι τού 9ου αϊ.
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άκίνητον

PG 31, 868-869' σελ. 102: Περί βαπτίσματος.

τω Κυρίω καί τότε καταξιωθήναι

τοΰ αγίου
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"Οτι δει πρώτον μ[...]ναι

[...] PG 31, 1513 6 0 ). 'Ενδεχομένως

παραδίδονται καί άλλα έργα τοΰ ιδίου συγγραφέα.
δ) Γρηγορίου Ναζιανζηνού, 'Επιτάφιος στον Μέγα Βασίλειο (σελ. 53: Γρηγορίου
Θεολόγου:

Επιτάφιος

λόγων [...] ό μέγας

εις τον Μέγα Βασίλειον

Βασίλειος

[...] πολλάς

ήμίν υποθέσεις

έκδ. F. Boulenger, Grégoire de Nazianze.

τοΰ
τών

Discours

funèbres en l'honneur de son frère Césaire et de Basile de Cesaree, Παρίσι 1908,
58 1' σελ. 188: μή τό φαϋλον

άνεπίμικτον

έχον [...]τοΰμεν

ήσυχίου

μέν

δντος

ο.π., 186). 'Ενδεχομένως παραδίδονται καί άλλα έργα τοΰ Ιδίου συγγραφέα.
σελ. 3-388: γραφή τού 14ου αϊ. Στίς σελ. 290-296 μουσικά σημεία άπό τό χ. τού γραφέα. Σέ
άλλες σελίδες (λ.χ. σελ. 20, 180-181) τό διάστιχο είναι αρκετά μεγάλο, μέ τήν προοπτική
να γραφούν μουσικά σημεία Στά παλίμψηστα φύλλα τό μελάνι τού νεότερου κειμένου είναι
μαΰρο, ένώ στά υπόλοιπα καστανό, προφανώς επειδή δέν υπήρχε ή ανάγκη να καλυφθεί τό
παλαιό κείμενο. Οϊ σελ. 1-2 άγραφες, άλλα προερχόμενες σαφώς άπό παλαιότερο κώδικα.
Τά παλίμψηστα φύλλα προέρχονται άπό τρεις κώδικες τοΰ 10ου καί τοΰ 11ου αϊ. 6 1 (γραφή
μικρογράμματη, κάθετη προς τή νεότερη), οϊ όποιοι διακρίνονται περισσότερο βάσει τοΰ
περιεχομένου καί λιγότερο τής γραφής (ή διαφορά φαίνεται καλύτερα συγκρίνοντας τίς σελ.
45 καί 53): α) κώδικας τοΰ 10ου αϊ. μέ τά προαναφερθέντα έργα τοΰ Μεγάλου Βασιλείου
καί τοΰ Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου (ενδεχομένως καί άλλα τών ϊδίων η καί άλλων Πατέρων),
β) Πεντηκοστάριο τοΰ ΙΟου-ΙΙου αϊ., γ) Τριώδιο τοΰ 11ου αϊ. Τό παλαιότερο κείμενο δια
κρίνεται αρκετά καλά, έκτος άπό τά φύλλα μετά τή σελ. 327, όπου φαίνεται ελάχιστα. Σέ
ορισμένα φύλλα (λ.χ. σελ. 80, 181-182) διακρίνεται καθαρά ή παλαιά χαράκωση, άλλα δέν
φαίνεται να υπάρχει παλαιό κείμενο. Κάθε δίφυλλο τοΰ κώδικα (έως τή σελ. 325) προήλθε
άπό συγκόλληση (παράλληλη προς τή νεότερη γραφή) δύο τεμαχίων περγαμηνής τοΰ παλαι
οΰ, συνήθως σέ αναλογία 2/3+1/3 τού νέου φύλλου (στά πρώτα τουλάχιστον φύλλα τοΰ
κώδικα). Μάλιστα, στά πρώτα φύλλα τό σημείο ένωσης βρίσκεται εναλλάξ στο κάτω μέρος
τού νέου φύλλου καί στο άνω. Ό τόπος χρησιμοποίησης τών παλαιών φύλλων αλλάζει μετά
τή σελ. 325, δπου τά παλαιά δίφυλλα χρησιμοποιήθηκαν ανοικτά για να αποτελέσουν ένα
νέο φύλλο.
"Υλη: Περγαμηνή χονδρή, λευκή, μέτριας ποιότητας.
Σύνθεση τευχών: 1+8 (18' τό φ. 1/2 ενωμένο μέ τό τετράδιο), 23x8 (388' οϊ αριθμ. σελίδων
128-129 δέν δόθηκαν). Πολλά δίφυλλα φαίνονται τεχνητά: τά δύο φύλλα τους ενώνονται
(ή ενισχύονται) μέ λωρίδες. 'Αρίθμηση τευχών μέ ελληνικά ψηφία, στην κάτω δεξιά γωνία
τοΰ recto τοΰ πρώτου φύλλου καί τοΰ verso τοΰ τελευταίου.

60. Τον τίτλο Περί βαπτίσματος διέκρινε καί ό REICH, Palimpseste, 96, άλλα δέν μπόρεσε να ταυτίσει
τό κείμενο.
61 Ό ΣΑΚΚΕΛΊΩΝ, Κατάλογος, 156. χαρακτηρίζει τήν παλαιότερη γραφή γενικά ώς «παρεμφερή πω τη
τής IB ' έκατονταετηρίδος».
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Σημειώματα: Έσωτ. τής πινακίδας αρχής: ετούτο τα χαρτή ε[Ί]νέ τού παντώκρα<τορα>. Τό ϊδιο
σημείωμα (άπό τό ϊδιο χέρι) επαναλαμβάνεται καί στή σελ. 1.
Διακόσμηση: Στο νεότερο κείμενο έπίτιτλα, τίτλοι, πρωτογράμματα καί ενδείξεις στο κείμενο
μέ κόκκινο μελάνι. Στή σελ. 2, κάθετα προς τό κείμενο, σταυρός μέ μαΰρο μελάνι (προερ
χόμενος ίσως άπό τον παλαιότερο κώδικα). Στο παλαιότερο κείμενο δέν παρατηρείται έρυθρογραφία.
Στάχωση: Ξύλο καί κόκκινο δέρμα μέ έκτυπα σχέδια καί εννέα γόμφους σέ κάθε πινακίδα
(σώζονται ορισμένοι). Δύο θηλυκωτήρες καί ίχνη δύο ιμάντων.
Κατάσταση: καλή. Λίγοι ρύποι άπό τή χρήση καί υγρασία, κυρίως στά πρώτα φύλλα. 'Αρκετές
φθορές άπό τή χρήση στο δέρμα τής ράχης.
Ε. Β. Ε

874

13ος, 14ος, 15ος αϊ. (παλαιότερο κείμενο: 8ος-9ος, 10ος, 11ος αϊ.) χαρτ. καί περγ. 202x142mm.
2 φ.+766 σελ.+2 φ. 21 στίχ. (στά χαρτώα φύλλα), 25, 29/30, 20/23 στίχ. (στά περγαμηνά
φύλλα) άκέφ. κολ. παλίμψηστα ολα τά περγαμηνά φύλλα
Ι. Νεότερο κείμενο
σελ. 1-766: Τριώδιο 6 2 ' σελ. 1 άρχ. (άκέφ.): ρήσας

τήν άμαρτίαν

τη δρεπάνη

έθέρι-

σα ... (Κυριακή τοΰ 'Ασώτου, εσπερινός, α' τροπάριο)' σελ. 766 τέλ. (κολ.): Τη
Παρασκευή

τής γ' εβδομάδος

εις τήν α' στίχ

όρθρος)' όμως λίγο πιο πάνω: Έλπίς

(Παρασκευή τής γ' εβδομάδας,

τοΰ κόσμου

αγαθή,

Θεοτόκε

παρθένε

...

(Κυριακή τής 'Απόκρεω, όρθρος).
Τό κείμενο παρουσιάζει αρκετά χάσματα, ένώ, όπως φαίνεται έχει διαταραχθεί σέ
πολλά σημεία καί ή σειρά τών φύλλων. 'Ακολούθως σημειώνουμε τά χάσματα πού
παρατηρούνται κατά τήν εναλλαγή χαρτώων καί περγαμηνών φύλλων:
σελ. 80-81: δωρηθήναι

τοίς ύμνοϋσί

σε τήν είρήνην

καί τό μέγα

Τετάρτη τής β' εβδομάδας, εσπερινός) - [...]γκακοπαθήσωμεν

έλεος

(πιθανόν

[...] ώς τε[...] τάς

ψυχάς ημών ... (Τρίτη τής Τυρινής, όρθρος).
σελ. 124-125: άρχαίον άναμορφώσας
Κυριακή

τω (Κυριακή τής 'Ορθοδοξίας, όρθρος) - Τή

α' τών αγίων νηστειών, καί τών αγίων προφητών

καί τών λοιπών.

Τω Σαββάτω

εσπέρας

Μωϋσέως καί

... Σέ τον όκατάληπτον

'Ααρών,

... (Κυριακή τής

'Ορθοδοξίας, μέγας εσπερινός).
σελ. 142-143: Δέσποινα

πρόσδεξαι

τάς δεήσεις...

πάσης ανάγκης

βατο τής α' εβδομάδας, όρθρος) - σιν επιτυχών [...]θοϋσίν

καί θλίψεως (Σάβ

σε- δοξολογώ

σου,

τήν

62. Στην περιγραφή του REICH, Palimpseste, 96. ό κώδικας προφανώς συγχέεται μέ άλλον, αφού λέγε
ται οτι έχει 650 περγαμηνά φύλλα (καί καθόλου χαρτώα), κείμενο σέ 33 στίχους καί τό νεότερο περιεχό
μενο του χαρακτηρίζεται ώς Ευαγγέλια τοΰ ένιαυτοΰ. 'Ωστόσο οί υπόλοιπες πληροφορίες είναι ορθές.
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περί πάντων ... Κύριε κατεύθυνον ημάς τήν νηστ[εί]αν δυσσεύοντας ... (Δευτέρα
τής β' εβδομάδας, όρθρος)' ωστόσο πιο κάτω: Δίδου μοι κατάνυξιν καί τών κακών
άλλοτρίωσιν ... (Κυριακή α' τών νηστειών, εσπερινός).
σελ. 206-207: Νενηστευκώς Έλισσαίος τον παΐδα ... Έν τούτω γνωρίσωμεν άδελφ
(Τρίτη τής γ' εβδομάδας, όρθρος) - Τό άλατόμητον όρος, τήν άδιόδευτον πύλην,
τήν άνωτέραν ουρανών ... (Τρίτη τής γ' εβδομάδας, όρθρος).
σελ. 239-241: Υιέ μου καί Θεέ μου γλυκύτατόν μου τέκνον, πώς φέρεις πάθος έπονείδιστον (Παρασκευή τής γ' εβδομάδας, όρθρος) - [ά]παύγασμα, καί μόνον
[μ]όνως μόνου, Θεού ... (πιθανότατα Πέμπτη τής γ' εβδομάδας, όρθρος).
σελ. 246-247: ["Η]πλωσας Χριστέ τάς σας σταυρωπ (Παρασκευή τής γ' εβδομάδας,
όρθρος) - Φ[ώς καί...] παντουργός ... (Παρασκευή της γ' εβδομάδας, όρθρος).
σελ. 592-593: Καί δώη ήμίν Κύριε, αντί τών έπι[...]ράνια. Δοξολογία μεγάλη καί
άπόλυσις (Κυριακή ε' τών νηστειών, όρθρος) - ώσπερ Αάζαρον ποίησον, Ίνα όπαύστως έν ύμνωδίαις ... (πιθανόν Κυριακή ε' τών νηστειών, όρθρος).
σελ. 612-613: μόνου μονογεννήτορ, μονογενούς ΥΊοϋ Πατήρ, καί μόνε μόνου, φώς
(πιθανότατα Πέμπτη προ τών Βαΐων, όρθρος) - μή αποξένωσης με δια τό μέγα σου
έλεος ... (Πέμπτη προ τών Βαΐων, εσπερινός).
σελ. 615-617: Τον έξ αιμάτων σου αγνών σωματωθέντα ζητεί σταυροθεοτοκίον
(Τετάρτη τής ε' εβδομάδας, όρθρος) - σαι λαβείν θάνατος πεπτ[...] προαισθόμενος,
τον Αάζαρον ... (Πέμπτη προ τών Βαΐων, εσπερινός).
II. Παλαιότερο κείμενο
α) σελ. 81-124, 143-160, 169-206, 241-246, 619-620: τροπάρια άπό Μηναίο Δεκεμ
βρίου (σελ. 89: Άθραύστοις ύπομοναΐς 27 Δεκεμβρίου, Follieri, Initia, τόμ. 1, 50'
σελ. 99: ΈπαρθεΊς τών πνεύματι τω άγίφ 27 Δεκεμβρίου, Follieri, Initia, τόμ. 1, 499'
σελ. 100: Χρονικής υπάρξεως έκ παρθένου εϊληφας 27 Δεκεμβρίου, Follieri, Initia,
τόμ. 5 pars prior: Φ-Ω, Hymnographi, tabulae [ST 215], Βατικανό 1966, 111' σελ.
100: Ώς βαθμίδες καί κλίμακες 27 Δεκεμβρίου, Follieri, Initia, τόμ. 5 pars prior,
157)ö3. Σέ άλλες σελίδες, ωστόσο, διακρίνουμε τροπάρια άπό άλλους μήνες (σελ.
620: Μηνί Σεπτεμβρίω κγ' Ή ένδοξος σύλληψις τοϋ 'Ιωάννου καλεί προς πανήγυριν δεύτε 23 Σεπτεμβρίου, πβ. Follieri, Initia, τόμ. 2, 18) καί άλλα άταύτιστα (σελ.
101: Ώδή ç'. Τό πράον Μωϋσέως έμιμήσω σελ. 169: Πάντες Κύριλλον τ[...]).

63. 'Από Μηναίο Δεκεμβρίου προέρχεται καί τουλάχιστον έ'να άπό τα αποσπάσματα πού διάβασε ό
REICH, Palimpseste, 96, σελ. 103: κόσμω τό φώς τό τής γνώσεως (τροπάριο τών Χριστουγέννων, 25 Δεκεμ
βρίου).
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Τέλος, ένα ακόμη απόσπασμα πού διάβασε ό Reich ενδεχομένως προέρχεται άπό
Τριώδιο (σελ. 113: δτι έγώ ειμί ό έν θαλασσή σώσας Τρίτη της α' εβδομάδας, ωδή
β')·
β) σελ. 161-168: 'Ιωάννου Δαμασκηνού, Έκθεσις περί τής ορθοδόξου πίστεως (σελ.
161: όμολογοϋμεν δια roö σεσαρκωμένην δια τ[...] κατά τον μακάριον Κύριλλον.
Καί σεσαρκότες τοίνυν [...] τής [... ά]γιότητος, ου ούκ έξέστηκε όλος [...] αλλ'
οΐδαμεν ώς έκ τής έκδ. Β. Kotter, Die Schriften des Johannes von Damaskos, τόμ.
2 [Patristische Texte und Studien 12], Βερολίνο 1973, 125.45-126. 58).
γ) σελ. 601-612: απόσπασμα άπό Κοντακάριο, πιθανότατα 'Ιανουαρίου (σελ. 601:
Κονδάκιον τών αγίων Άββάδων ![...]. Ήχος β' προς τό τά άνω ζη[...]. Έκ
κοσμικής συγχύσεως κοντάκιο τών έν Σινά καί 'Ραϊθω άναιρεθέντων οσίων Πατέ
ρων, 13 'Ιανουαρίου, Follieri, Initia, τόμ. 1, 407' σελ. 602: Βλέμματι άενάω ότενίσας θεόφρον τοϋ κόσμου τάς ματαίας φροντίδας κοντάκιο τοΰ οσίου Θεοδοσίου
τοΰ Κοινοβιάρχου, 11 'Ιανουαρίου, Follieri, Initia, τόμ. 1, 232). 'Ωστόσο ένα άλλο
απόσπασμα άπό κοντάκιο φαίνεται να συνδέεται μέ τον Φεβρουάριο (σελ. 601:
ιερού Συμεών έλαβες εύχήν τήν ύ[...] ημών άκούεις. Χαίροις Θεού προς ανθρώ
πους δόσις χαίροις εχθρού αοράτου πτώσις. Χαίροις άγέλαρχα λογικών πρ[...]
κοντάκιο, 2-3 Φεβρουαρίου;).
δ) σελ. 593-598, (599-600;), 621-628, 633-640: τροπάρια άπό άδηλο λειτουργικό
βιβλίο (σελ. 594: πυρός με πάναγνε, καί παθών άμαυρ[...] τω "Αδη χαλεπής κολάσεως δαιμόνων κα[...] σελ. 595: εκάστοτε [...]αγαστε. [...] τήν γήν σελ. 596: Καί
ηρκται [...]. 'Ωραιότατος πέφυκας νεαν[...] Follieri, Initia, τόμ. 5 pars prior, 143'
σελ. 621: [...]των πειθόμενος, δυσιν έν ουσίαις α[...]
ε) σελ. 617-618: Κυρίλλου 'Ιεροσολύμων, Κατηχήσεις (σελ. 618:[...]τερα αποδοκι
μάζεται καί ταύτα υπό τών παρ[...] πολλά γάρ σώματα έκδ. W. C. Reischl -J. Rupp,
Cyrilli Hierosolymarum archiepiscopi opera quae supersunt omnia, τόμ. 2, Μόνα
χο 1860 (ανατ. Hildesheim 1967), 128.
Ή νεότερη γραφή προέρχεται άπό πέντε γραφείς: α) σελ. 1-80, 125-142, 207-240, 247-592,
613-616, 629-632, 641-766 (δηλ. σέ δλα τά χαρτώα φύλλα): γραφή τοΰ 15ου αϊ., αραιή,
αρκετά επιμελής, δεξιοκλινής, β) σελ. 81-124, 143-206, 241-246: γραφή τοΰ 13ου-14ου αϊ.,
μεγάλων διαστάσεων, μέ έντονα μαΰρο μελάνι, λιγότερο επιμελής, γ) σελ. 593-600, 621628, 633-640: γραφή τοΰ 13ου αϊ., επιμελής, μεγάλων διαστάσεων, μέ έντονα μαΰρο μελά
νι, δ) σελ. 601-612: γραφή τού 14ου αϊ., μεγάλων διαστάσεων, μέ έντονα μαύρο μελάνι, ε)
σελ. 617-620: γραφή τοΰ 14ου αϊ., αμελής, μεγάλων διαστάσεων, μέ έντονα μαΰρο μελάνι
(ομοιάζει μέ αυτή τού χ. β). Όπως φαίνεται, ό κώδικας συγκροτήθηκε άπό τον γραφέα α, ό
όποιος συγκέντρωσε φύλλα άπό άλλα Τριώδια καί προσπάθησε νά τά ενώσει, καλύπτοντας
ό ίδιος τά χάσματα στο κείμενο.
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Τά παλίμψηστα φύλλα προέρχονται άπό πέντε κώδικες: α) σελ. 81-124, 143-160, 169-206,
241-246, 619-620: γραφή τοΰ 8ου-9ου αϊ., οξυκόρυφη (ενίοτε ελαφρώς κεκλιμένη), σέ μία
στήλη, παράλληλη προς τή νεότερη. Τό περιεχόμενο τών φύλλων αυτών δείχνει να ανήκει
σέ διαφορετικά λειτουργικά βιβλία, γεγονός πού ίσως ερμηνεύεται άπό τήν πιθανή προέ
λευση τους άπό μία σειρά κωδίκων λειτουργικού περιεχομένου πού θα είχε γραφεί άπό τό
ϊδιο χέρι, β) σελ. 161-168: γραφή μικρογράμματη τοΰ 11ου αϊ., σέ δύο στήλες, παράλληλη
προς τή νεότερη' διακρίνεται μέ δυσκολία, γ) σελ. 601-612: γραφή μικρογράμματη, τοΰ 10ου
64
αϊ., σέ μία στήλη, παράλληλη προς τή νεότερη, δ) σελ. 593-600 , 621-628, 633-640: γραφή
μικρογράμματη, τοΰ 11ου αϊ., σέ μία στήλη, παράλληλη προς τή νεότερη, ε) σελ. 617-618:
γραφή τοΰ 8ου-9ου αϊ., οξυκόρυφη κεκλιμένη, σέ δύο στήλες, παράλληλη προς τή νεότε
ν
Γ
ρη. Τά έσώφυλλα καί τά παράφυλλα αρχής καί τέλους (φ. <ΓΠ >, <α -β>) καί ή σελ. 240
άγραφα, ένώ οϊ σελ. 616 καί 754 καλύπτονται άπό σημειώματα.
"Υλη: Χαρτί Ιταλικό, όχι στιλπνό, μέ ύδατόσημα (σελ. 1-80, 125-142, 207-240, 247-592, 61365
616, 629-632, 641-766) . Περγαμηνή λευκή-ύποκίτρινη, χονδρή, συρρικνωμένη (σελ. 81124, 143-206, 241-246, 593-612, 617-628, 633-640). Τά έσώφυλλα καί τά παράφυλλα
αρχής καί τέλους άπό στιλπνό, καστανόχρωμο χαρτί, σύγχρονο τής στάχωσης.
Σύνθεση τευχών: δέν διακρίνεται, έξ αιτίας τής παλαιότερης συντήρησης τοΰ κώδικα, κατά τήν
οποία πολλά τεύχη στερεώθηκαν στο εσωτερικό περιθώριο τους ("ράχη") μέ ραφή άπό
ραπτομηχανή. Καμμία αρίθμηση τευχών.
Σημειώματα: σελ. 16 (μονοκονδ.): f Χριστ(ο)φωρος ιερο(ας) εκον(ό)μος,
σελ. 17: f έντιμοτατ(ε) αρχον(τα;) κυρ Νήκολα χεριως εν Χ(ριστ)ώ.
σελ. 47: Μαθεως / Αρανιτις / σιτυκ(αι).
σελ. 299: 1756 Νοεβρηου 28 γ<ε>γραψα εγο ο Γηανη του [Νβ/κολου του Κρεκου σταναγγηο (= στον άγιο;).
σελ. 616: ano έμενα τον Γηανη του Νηκολου του Κρεκ[ου] / ης στη μπανουσοτη (= είς
τήν πανοσιότητά) σας πατέρες.
σελ. 632: α) ζω13 / <ζω / <ζωιγ (= 1304/5;) β) (πιο κάτω, χ. τοΰ 18ου αϊ.): την σήμερον
φανερονο και ομόλογο / εγο Δημητρις Παπαδόπουλος πος εδανι/στηκα δοια τη χρηα μου
γρόσια 55 / πι γρόσια πενοπαπετε.
σελ. 639: Πουλως / ava / αναγν / αν<α>γνοστης Γεοργηο.
σελ. 682 (χ. τοΰ 18ου-19ου αϊ.): εδόθη η χαρ/[ι]ς τοΰ Θεού / καί δι αυτό δέν / [...]εγω
προς αυτό / (άπό άλλο χ.) ό δόκιμος Αγάπιος / Μιχάλης / ό δόκιμος Αγάπιος / Μιχάλης
τήν 10 τού / Απριλίου 1855.
σελ. 754: α) 1756: Αυγούστου: 6 ειρθα ειγο ο Στε/ρειανος: εις ου στο μοναστήρι Καλαβρειτη/ανος β) ήρθα και εγο Κονσταντης Κοθονα/κης Αφησιου γ) 1081 (sic) Αυγούστου
προτη / ήλθα εγο ω αναγνοστης / Γεοργοπουλως δ) (άπό τό ϊδιο χ.) 1081 (sic) Αυγούστου
προτη ε) (άπό τό ϊδιο χ.) 1081 (sic) Αυγούστου' προτη- ήλθα εγω- ο Διμυτρις Εικωνο/νομω-

64. Ή γραφή στίς σελ. 599-600 δείχνει ελαφρώς διαφορετική καί ίσως είναι λίγο παλαιότερη (10ος11ος αι.). Στή σελ. 599 διακρίνεται ένα έπίτιτλο, άλλα δυστυχώς δέν στάθηκε δυνατόν να διαβασθεί τό κεί
μενο.
65. Ό ΣΑΚΚΕΛΊΩΝ, Κατάλογος, 487. χαρακτηρίζει τό χαρτί βομβύκινο.
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πουλο / Αύγουστου πρώτη- ήλθα έγω Ι (άπό άλλο χ.) ό δόκιμος 'Αγάπιος Μιχαλόπουλος /
1854 Γράφο τον δια να μαθό καλήν 1854.
Διακόσμηση: Στά χαρτώα φύλλα έπίτιτλα, πρωτογράμματα καί ενδείξεις στο κείμενο μέ κόκ
κινο μελάνι. Στά περγαμηνά φύλλα έρυθρογραφία μόνον στά φύλλα τών γραφέων γ καί δ
(τίτλοι, πρωτογράμματα καί ενδείξεις στο κείμενο). Στο παλαιότερο κείμενο διακρίνονται
πρωτογράμματα μέ κόκκινο μελάνι.
66

Στάχωση: Χαρτόνι καί ύφασμα (19ου-20ου αϊ.) .
Κατάσταση: πολύ κακή. Στά χαρτώα φύλλα λίγες φθορές άπό έντομα, εκτεταμένοι ρύποι άπό
υγρασία καί μελάνι συχνά έξίτηλο (λ.χ. σελ. 566). Στά περγαμηνά φύλλα πολλές φθορές
(σχισίματα), κυρίως στην άνω εξωτερική γωνία, μέ χάσματα στο κείμενο. Πολλοί ρύποι άπό
υγρασία καί άπό τή χρήση. Παλαιότερη συντήρηση μέ λωρίδες άπό χαρτί.
Ε. Β. Ε. 880
Μέ τον κώδικα, καί Ιδίως μέ τό παλαιότερο κείμενο του, ασχολήθηκε ό P. J.
Alexander, ό όποιος τον περιέγραψε αναλυτικά 6 7 . Στή μελέτη του μποροΰν να γίνουν
μόνον λίγες προσθήκες καί διορθώσεις:
- 'Αριθμοί τευχών (γιά τον νεότερο κώδικα) σημειώνονται όχι μόνον στο recto
τοΰ πρώτου φύλλου κάθε τεύχους, άλλα καί στο verso τοΰ τελευταίου, στά ίδια σημεία
μέ τό recto.
- Ό κώδικας σήμερα φέρει στάχωση άπό χαρτόνι καί μαρμαρόκολλα, μέ ράχη
έπενδεδυμένη μέ πράσινο ύφασμα, ή οποία δέν φαίνεται να ταυτίζεται μέ εκείνη πού
είδε ό Κρέμος καί περιέγραψε ώς χάρτη

χονδρώ68.

- Ή κατάσταση τού τόμου είναι γενικά καλή. Ή στάχωση καί τά δύο πρώτα τεύχη
είναι εντελώς αποκολλημένα άπό τό σώμα τού κώδικα, ένώ διακρίνουμε λίγους ρύπους
άπό τή χρήση.
Ε. Β. Ε. 1097
13ος-14ος αϊ. (παλαιότερο κείμενο: ΙΟος-ΙΙος, 13ος αϊ.) χαρτ. καί περγ. 148x105mm. 425 φ.
17/20 στίχ. άκέφ. κολ. τά φ. 99-108, 131, 140, 201-208 παλίμψηστα

66. Ό ΚΡΈΜΟΣ, Κατάλογος, 142. είδε τον κώδικα μέ τήν παλαιά του στάχωση (μέ ξύλινες πινακίδες),
ή οποία όμως, όπως φαίνεται άπό τήν περιγραφή του, ήταν φθαρμένη.
67. P. J. ALEXANDER, A Neglected Palimpsest of Philo Judaeus: Preliminary Renwks editorum in usum,
Studia Codicologica in Zusammenarbeit mit J. Dummer, J. Irmscher und Fr. Paschke herausgegeben von K.
Treu [Texte und Untersuchungen 124], Βερολίνο 1977 1-14, pi. 1-4. Βλ. καί ΚΡΈΜΟΣ, Κατάλογος, 241-242.
68. Τό ϊδιο ακριβώς συμβαίνει μέ τον κώδ. Ε.Β.Ε. 452.
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Ι. Νεότερο κείμενο
Ό κώδικας παραδίδει διάφορα κείμενα. Παραθέτουμε τά κυριώτερα άπό αυτά:
φ. l r : Ήρωδιανοΰ, 'Επιμερισμοί' άρχ. (άκέφ.): [...] Πάσα λέξις α[...ά]ρχομένη δια τοϋ
ε ψ[ιλοϋ...] οίον βέβαιος ό άλ[...] βέβηλος ό μυσαρ[ός ...], Βενιαμίν ..: φ. 82 ν τέλ.
(κολ.): μελεδώνος, θηλυκόν πυλώνος έκδ. J. F. Boissonade, Herodianipartitiones,
Λονδίνο 1819 (ανατ. Amsterdam 1963), 4, στ. 7- 199, στ. 9.
φ. 83 r : λογική πραγματεία' αρχ.: Έπειδήπερ έδοξέ σοι λογικής ακριβή πείρας ώς
έχειν ...' φ. 84 r τέλ. (κολ.): ό δ' έξ αμφοτέρων καλούμενος περισσάρτιος.
φ. 85 r : ερμηνεία Ψαλμών καί ευαγγελικών χωρίων αρχ.: Κείμενον 'Ιδού ήκούσαμεν
αυτήν έν Έφραθά (Ψ. 131:6)' ευρομεν αυτήν έν τοις πεδίοις τοϋ δρυμού. Ερμη
νεία' Ό μέν ούν Δαβίδ Ίκέτευσεν ο'ικονομήσαι ναόν ...' πβ. Θεοδωρήτου, Ερμη
ν
νεία στους Ψαλμούς' PG 80, 1905. 1 κ.έ.' φ. 208 τέλ. (κολ.): ό Κύριος εγκαλεί
τοις μαθηταΐς δεικνύς δτι.
φ. 1061" αρχ.: <Βασι>λεΰ ουράνιε παράκλητε ..: φ. 106 τέλ. (κολ.): σώσον αγαθέ τάς.
Τό κείμενο συνοδεύεται άπό μουσικά σημεία.
φ. 209r: γραμματική πραγματεία' άρχ. (άκέφ.): [...]νών ε[...] όκροάσε[ως...] καίτοι ό
λέων [...] "Ιδιος ό [...] καί Ιδία ή [...] καί ίδίον τό οίκείον και ιδιάζω ιώτα ηδύς δέ
ό γλυκύς ...' φ. 233 r τέλ.: raöra πάντα ψιλούνται και βαρύνονται καί δια τοϋ ω
μεγάλου γράφονται
φ. 233 ν : πασχαλιά τών ετών 1272/3-1293/4 αρχ.: Έτος çψπα' ίνδικτιώνος α' κύκλοι
Σελήνης ιζ φ. 235 ν τέλ.: Έτος ςωβ' ίνδικτιώνος ζ'... Πάσχα Άπριλλίου m'.
φ. 235 ν : γραμματική πραγματεία' άρχ. (άκέφ.): κομήτης ό πολύθριξ' κομμωτικός, κομ
μώτρια' κόμμα τό τεμάχιον ...' φ. 236r τέλ. (κολ.): 'Ησαΐας, τραυματίας' πλην τοϋ
Αινείας, Ερμείας πρβλ. Οεόγνωστου, Κανόνες ή περί ορθογραφίας· έκδ. J. Α.
Cramer, Anecdota graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum oxoniensium, τόμ.
2, 'Οξφόρδη 1835 (ανατ. Amsterdam 1963), 229:3.
φ. 236 v : χρονολόγιο τοΰ βίου τοΰ Χρίστου' αρχ.: Ό αριθμός τών ετών άπό τοϋ
'Αδάμ έως τής τοϋ Χριστού γεννήσεως..: τέλ.: καί μετετέθη άπό γής είς ουρανούς
προς τον Κύριον ημών Ίησοϋν Χριστόν.
φ. 236 ν : σύντομα κείμενα για διάφορα γραμματικά θέματα αρχ.: Πόσοι τρόποι τής
οξείας- τρεις..: φ. 237 ν τέλ. (κολ.): σφείς, τουτέστιν εκείνα άπό τοϋ ύμείς ό υμέτε
ρος τών αντωνυμιών ύμετε.
φ. 237r: α) άδηλο κείμενο' αρχ.: Ό ΑΊάς τί έπταισε- τη /δ/α πατρίδι εξωσε τής
'Αθηνάς τά ονόματα καί είς πλοίον...' τέλ.: έρριψεν αυτόν έν τη θαλασσή καί άπεπνίγετ β) υμνοτ αρχ.: Τάς εύηχους σάλπιγγας τοϋ Χριστού νύν ..." Follieri, Initia,
τόμ. 4, 25' Τον έν ίεράρχαις θαυματουργόν καί θερμόν προστάτην, τον φωστήρα
...' Τον έν ίεράρχαις θαυματουργόν καί τον έν άνάγκαις ταχυνότατον Follieri, Initia,
τόμ. 4, 200.
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φ. 238 r : αποσπάσματα κειμένων μέ διάστιχο ερμηνεία καί ερμηνευτικά καί γραμμα
τικά σχόλια' άρχ. (άκέφ.' έρμην): τους ηρακλείους ανδρικούς δεκαδύο, εντεύθεν
έκμάνθανε φιλότης άθλους- (κείμ.) Ίητροίς μέν μέλον τω διαγνώναι νόσον
ανδρός- (έρμην.) Τοις ίατροίς δια φροντίδος εστί έν τώ μαθείν ..." φ. 337 ν τέλ.:
πλην τοΰ άίσσω, τό ορμώ, δεδίσσω, ελίσσω, αίνίσσω, τό α'ινιγματωδώς δηλώ.
φ. 338 r : Θεοδώρου Προδρόμου, 'Ερωτήματα ( 'Ερωτήματα συντεθέντα παρά τοϋ
σοφωτάτου κυροΰ Θεοδώρου τοΰ Προδρόμου, προς τήν σεβασμιωτάτην αύτοκρατόρισσα)- αρχ.: Καθάπερ τό άνθρώπινον σώμα, φιλολογωτάτη μοι βασιλίδων..: φ.
407 ν τέλ.: καί οί αόριστοι πάλιν δια τοϋ σ εποίησαν.
φ. 409Γ: γραμματική πραγματεία' αρχ.: Ή πρώτη συζυγία τών είς μι. Αι δέ είς μι
συζυγίαι τέσσαρες είσι ..: φ. 416 ν τέλ.: θελητόν δέ τό άγαπόμενόν έστι.
φ. 416 ν : οί γλώσσες αρχαίων λαών αρχ.: Γλώσσαι. α Εβραίοι β' Άσύριοι..: τέλ.:
ξη' Κρήτες.
φ. 417r: γραμματική πραγματεία (Σύνοψις αναγκαιότατη περί διαλέκτων)- αρχ.: Ίστέον δέ οτι καί φύσει βραχέα εϊρηνται.... 'Ακολουθούν οί τίτλοι: Περί τοϋ τί παρα
κολουθεί τω ρήματι ... Περί έγκλίσεως ...
φ. 418r: Στεφάνου τοΰ γραμματικοΰ, Παρά τί λέγεται γραμματική, καί τί εστίν εμπει
ρία ...- φ. 424r τέλ.: πάθος δέ, ώς κριτός, ό κρινόμενος Σχόλια στην Γραμματική
τέχνη τοΰ Διονυσίου' έκδ. Α. Hilgard, Grammatici Graeci, τόμ. 1/3, Λιψία 1901
(ανατ. Hildesheim 1965), 566. 20-578. 5.
φ. 424r: Ai κράσεις τών φωνηέντων ...
φ. 425 ν : Κλαυδίου Αιλιανού, Περί φύσεως ζώων τέλ. (κολ.): χελιδών δέ άρα τής
ώρας τής αρίστης ύποσημαίνει... καί δτε οί φίλον καί έχει καλώς, άπαλλάττεται- καί
οϊ τε άνθρωποι ύποδέ έκδ. R. Hercher, Claudii Aeliani de natura animalium libri
xvii, varia historia, epistolae, fragmenta, τόμ. 1, Λιψία 1864 (ανατ. Graz 1971),
27.6-10.
Χάσματα στο κείμενο:
φ. 23 v -24 r : 'Αρχή τοΰ θήτα - βοΰς ό κέρατα έχων κερασφόρος ...
φ. 33 v -34 r : άπό roü μεμερισμένην έχειν... τήν φωνήν μόνος γάρ - Πλην τού μωρός,
μωραίνω- μωρία ...
φ. 70 v -71 r : άλείτης δέ ό αμαρτωλός, δίφθογγον - Τό διό τοΰ είδης πατρωνυμικά ...
φ. 231 v -232 r : καί Θωμάς τό θω μεγάλο- θόρυβος δέ καί θολόν τό - χαμαιτύπη ή
πόρνη καί χαμαί καί χαμαίμηλος ...
II. Παλαιότερο κείμενο
α) φ. 100-101, 131, 140: λειτουργία τοΰ Μεγάλου Βασιλείου. Διακρίνονται μόνον
ελάχιστες λέξεις (φ. 100 ν : έκχέοντα [...] παρι[...] μνημον[...])' φ. 101 r : εκ[...]
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κοιλι[...] φ. 101 ν : [...]ιπε δε[...]τελω [...]λλον [...]διμον Καί [...] ζωής λαβ[...]τον
φ. 140 ν : ος εστίν [...] είσ[...] πατέρα λ[...])- έκδ. Π. Ν. Τρεμπέλας, Αϊ τρεις λειτουργίαι κατά τους έν 'Αθήναις κώδικας, 'Αθήνα 1935 (γ' ανατ. 'Αθήνα 1997), 187
(... καί έπί πάντας έκχεον τό πλούσιόν σου έλεος, πάσι παρέχων τά προς σωτηρίαν
αιτήματα. Καί ων ημείς ουκ έμνημονεύσαμεν...

ό είδώς έκαστον έκ κοιλίας μητρός

αυτού), 181-182 (Κατέλιπε δέ ήμίν υπομνήματα ... κατά τάς αυτού έντολάς. Μέλ
λων γάρ έξιέναι έπί τον έκούσιον, και άοίδιμον, καί ζωοποιόν αυτού θάνατον ...
υπέρ τής τού κόσμου ζωής, λαβών αρτον...), 177-178 (δς εστίν είκών τής σής όγαθότητος, σφραγίς ίσότυπος, έν έαυτώ δεικνύς σέ τον Πατέρα, Λόγος ζών ...) 69 .
β) φ. 99, 102: Παλαιά Διαθήκη. Στο φ. 99 ν διακρίνονται λέξεις άπό τό κείμενο τών
Παροιμιών: πάς άεργός[...] επιμέλεια [...] παρρησίαν [...] άμαρτίαν [...] οί π[...]τηζο
[...] εαυτούς μη[...] έχοντες [...] οί ταπεινο[...] αυτούς έν [...] ψυχής [...] πλούτος
(Παροιμ. 13:4, στ. 1- 13:8, στ. 1).
γ) φ. 104, 107, 106: Πράξεις τών 'Αποστόλων (φ. 104 ν : ύμίν φοβούμενοι τον Θεόν
ύμίν ό λόγος [...] οί γάρ [...] Πρ. 13:26-27).
δ) φ. 103, 108, 201-208:

Πράξεις τών 'Αποστόλων (φ. 203 r : ώφθην

σοι

προχ[...]σθαίσε ύπηρέτην καί... εξαιρούμενος [...] λαού [...] Πρ. 26:16-17' φ. 204r:
έκ τοΰ πλοός; τότε έπέγνω δτι Μελίτω ή νήσος καλεΐ[...] βάρβαροι παρέίχον ού τήν
τυχούσαν φιλανθρωπίαν ήμίν [άν]άψαντες

γάρ πυράν, προσελάβοντο

πάντας

ημάς, δι[...] Πρ. 28:1-270).
Ή νεότερη γραφή άπό διάφορα χέρια τοΰ 13ου-14ου αϊ.' στά περισσότερα φύλλα έπισεσυρμένη, λόγια, αραιή. Τά φ. 6 V , 84 ν , 408 r v άγραφα. Τά παλίμψηστα φύλλα προέρχονται άπό
τρία η τέσσερα χειρόγραφα: α) τά φ. 100-101, 131 καί 140 άπό ειλητάριο71' γραφή μικρο
γράμματη του ΙΟου-ΙΙου αϊ., σέ μία στήλη, μέ μεγάλο διάστιχο, κάθετη προς τή νεότερη, β)
φ. 99 καί 102' γραφή μικρογράμματη τού 11ου αϊ., σέ δύο στήλες, παράλληλη προς τή νεό
τερη, γ) φ. 104, 107 καί ίσως καί 106' γραφή μικρογράμματη τοϋ 13ου αϊ., δ) φ. 103, 108,
201-208' γραφή μικρογράμματη τού 13ου αϊ., παράλληλη προς τή νεότερη. Πιθανότατα προ
έρχονται άπό τον ϊδιο κώδικα μέ τό γ, καθώς μάλιστα έχουν καί τό ϊδιο περιεχόμενο. Σέ
όλα τά φύλλα ή παλαιότερη γραφή διακρίνεται ελάχιστα.
Ύλη: Χαρτί Ιταλικό μέ ύδατόσημα72. Τά φ. 85-88, 92-95 99-108, 131, 140, 201-208, 230-237 άπό περ
γαμηνή διαφόρων ποιοτήτων. 'Ορισμένα τεύχη μικτά άπό χαρτί καί περγαμηνή
69. Ή αναγνώριση τής ταυτότητας τού κειμένου έγινε μέ τή βοήθεια τού δρ. θεολογίας Γ. Ίωαννίδη.
70. Άπό τό κείμενο τών Πράξεων απουσιάζει ή φράση έκ τοΰ πλοός. Αυτό δημιουργεί τήν υποψία δτι
ό κώδικας παρέδιδε καί κάποια ερμηνεία, αν καί δέν αποκλείεται Α περίπτωση να πρόκειται για παραλλαγή
τού κειμένου τών Πράξεων.
71. Ή γραφή στίς δύο όψεις τών φύλλων έχει αντίθετη φορά.
72. Ό ΣΑΚΚΕΛΊΩΝ, Κατάλογος, 197, τό χαρακτηρίζει βομβύκινο.
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Σύνθεση τευχών: 2x8 (16), 8-1 (23' λείπει 1 φ. μετά τό φ. 23, μέ χάσμα στο κείμενο), 6-4
r
(25' λείπουν 4 φ. πρίν τό φ. 24, μέ χάσμα στο κείμενο), 8 (33' διπλοί αριθμ. τευχών: φ. 26
ν
r
ν
καί 33 : ε, άπό τό χ. τού γραφέα' φ. 31 καί 34 : ε, άπό άλλο χ., πιθανότατα λανθασμένοι),
8-7; (34 λείπουν 7 μάλλον φύλλα πρίν άπό τό φ. 34, μέ χάσμα στο κείμενο), 2x8 (50), 6
(56), 8 (64), 12-2 (74 λείπει 1 φ. μετά τό φ. 67 καί 1 φ. μετά τό φ. 70, μέ χάσμα στο κεί
μενο), 12-2 (8Φ λείπουν 2 φ. άπό τό β' ήμισυ τοΰ τεύχους), 4 (88), 10 (98), 4 (102- τά φ.
99 καί 102 δέν σχηματίζουν δίφυλλα), 6 (108· τά φ. 105 καί 106 δέν σχηματίζουν δίφυλ
λα), 2x8 (124), 6 (130), 10 (140), 2x8 (156), 12 (168), 10-2 (176 λείπουν 2 φ. στο β' ήμισυ
τοΰ τεύχους), 4x8 (208), 1+10 (219 τό φ. 209 ενωμένο μέ τό τεΰχος), 8 (227), 2 (229), 2 η
8-6 (231' ενδεχομένως λείπουν 2 φ. πρίν τό φ. 230, 2 φ. μετά τό φ. 230 καί άλλα 2 μετά
τό φ. 231, μέ χάσμα στο κείμενο), 6 (237), 12-2; (247' ενδεχομένως λείπουν 2 φ. πρίν τό
φ. 238), 3x8 (271), 8-1 (278' λείπει 1 φ. μετά τό φ. 278), 2x8 (294), 8+2 (30Φ τά φ. 303
καί 304 ενωμένα μέ τό τεΰχος), 6 (310), 8 (318), 6 (324), 8 (332), 6-1 (337· λείπει 1 φ. μετά
τό φ. 337), 8x8 (401), 8-1 (408- λείπει 1 φ. πρίν τό φ. 408), 8 (416), 12-3 (42& λείπει 1 φ.
μετά τό φ. 421 καί 2 φ. μετά τό φ. 423), 8-8 (μετά τό φ. 425 διακρίνονται ίχνη ενός κομ
μένου χαρτώου τετραδίου). 'Αρίθμηση τευχών μέ ελληνικά ψηφία, στή μέση τοΰ κάτω περι
θωρίου τοΰ recto τοΰ πρώτου φύλλου καί τοΰ verso τοΰ τελευταίου (φ. 1-337= α-μς} καί
μόνο στή μέση τοΰ κάτω περιθωρίου τοΰ recto τοΰ πρώτου φύλλου (φ. 338-425= α-ια). Σέ
ορισμένα τεύχη δεύτερη αρίθμηση άπό άλλο χ., τό όποϊο διορθώνει τό πρώτο, προφανώς
χωρίς να υπολογίζει τά χάσματα (λ.χ. φ. 50 v -51 r ).
Σημειώματα: φ. 305 r : (στο άνω περιθ., κρυπτογρ.;) ζκεμ (;)• (στο κάτω περιθ., κρυπτογρ.;) ζκεμκηιε (;).
φ. 407 ν : f τώ όσιωτάτω έν ίερομονάχοις καί πν(ευματικ)οίς / άγιωτάτω- θειοτάτω- καί έν
χ(ριστ)ώ μοι σεβασμίΙωτάτω και ποθεινοτάτω π(ατ)ρί καί δεσπότη- Ι καί άδελ(φ)ώ κυ(ρί)ω
Μακαρίω: ό ελάχιστος έν Ίερο/μονάχοις, Μακάριος:.
Διακόσμηση: Στά χαρτώα φύλλα διακοσμητικές ταινίες καί πρωτογράμματα μέ κόκκινο μελά
νι. Καμμία έρυθρογραφία στά περγαμηνά φύλλα (έκτος τών φ. 92-95 καί 99-102) καί στο
παλαιότερο κείμενο.
Στάχωση: Ξύλο καί καστανό δέρμα, χωρίς έκτυπη διακόσμηση.
Κατάσταση: μέτρια. Τό κάλυμμα της ράχης αποκολλημένο σχεδόν εντελώς άπό τό σώμα τού
κώδικα. Πολλοί ρύποι άπό υγρασία σέ όλα τά φύλλα. Ά π ό τό φ. 1 σώζεται τό 1/2 περ. Τό
φ. 200 αποκολλημένο άπό τό σώμα τοΰ κώδικα. Παλαιά συντήρηση μέ λωρίδες άπό χαρτί
σέ πολλά φύλλα.

Ε. Β. Ε. 2048
Ό Πολίτης χρονολογεί τήν παλαιότερη γραφή στον 10ο ή στον 11ο α'ι.73. θεωρούμε
πιθανότερη τή χρονολόγηση της στον 12ο αί. Τό παλαιότερο κείμενο είναι γραμμένο

73. ΠΟΛΊΤΗΣ, Κατάλογος, 95.
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σέ μία στήλη, παράλληλα προς τό νεότερο. Ή υπόθεση τοΰ Πολίτη, ότι πρόκειται για
Μηναίο, επιβεβαιώνεται από αποσπάσματα πού μποροΰν να διαβασθούν, ορισμένα
άπό τά όποια ανήκουν σέ Μηναίο 'Ιανουαρίου:
φ. 17 ν : 'Ωδή η'. Τον [...] λεόντων φ. 21 r : καί τήν άγνοιαν [...] Νομοθέτης μοναζό
ντων ακριβέστατος ώφθης- 28 'Ιανουαρίου, Follieri, Initia, τόμ. 2, 520' φ. 21 ν : Ίδών
σ[...] ϋψος ύψ[...] τεταπείνωται- 28 'Ιανουαρίου, Follieri, Initia, τόμ. 2, 182.
Ε. Β. Ε. 2075
Τό παλαιότερο κείμενο είναι γραμμένο σέ μία στήλη, παράλληλα προς τό νεότερο. Στά
περιθώρια διακρίνονται σχόλια σέ μεγαλογράμματη γραφή. Τό αρχικό κείμενο ήταν
νομικοΰ χαρακτήρα, άλλα άπό τά αποσπάσματα πού μποροΰν να διαβασθούν δέν στά
θηκε δυνατόν να ταυτισθεί:
φ. 211 r : αλλ' ή τάξιν προεστώσης επέχουσα ή δε [...]ις ή δεύτερον λαβο[...] φ. 211 ν :
Θε(σις) ι' [...] Θέ(σις) ιβ' [...]νους συστή. Είτε δικαίω ανδρός είτε δικαίω εξωτικού
ό όνήρ περί μοιχείας κατηγορήσει τής γυν[αικός ...[ φ. 212 ν (στο περιθώριο): έάν
ό προγενέστερος δανειστής τό ένέχυρον πε[...] τουτέστιν ει μή προσφέρει αύτω τό
χρέος του [...].
Ε. Β. Ε. 2107
Ή υπόθεση τοΰ Πολίτη, ότι τό παλαιότερο κείμενο, άπό τό όποϊο διακρίνονται μόνον
ευαγγελικές περικοπές μέ κόκκινο μελάνι, ήταν υπόμνημα στά Ευαγγέλια, επαληθεύ
εται άπό τή μοναδική φράση τοΰ υπόλοιπου κειμένου πού μπορέσαμε να διαβάσουμε,
74
άν καί εξαιρετικά αποσπασματικά :
φ. 172 ν : εύθυ [...] Κ£...]ουεις [...] δτι αντί άλ[...] άφήκεν ή[...] 'Ιωάννου Χρυσοστό
μου, υπόμνημα στο Κατά Ματθαίον, PG 57, 208, 32-33 (= Ουκ άκούεις τοϋ Χρί
στου λέγοντος, δτι αντί όλων καί λαμπάδων άφήκεν ημάς ...).
Τά ευαγγελικά χωρία πού διαβάσαμε ανήκουν, όντως, στο Κατά Ματθαίον:
φ. 98 r : Καί συναγαγών πάντας τους άρ[...] γραμματείς [...] τής 'Ιουδαίας Μτ. 2:4-5.
ν
φ. 175 : Καί έλθών ό 'Ιησούς είς τήν οίκίαν Πέτρου Ίδεν τήν πενθεράν αυτού
βεβλημένην καί πυρέσσουσαν καί ήψατο τής χειρός αυτής- καί άφήκεν αυτήν ό
πυρετός- καί ήγέρθη καί διηκόνει αύτφ Μτ. 8:14-15.

74. ΠΟΛΊΤΗΣ, Κατάλογος, 147.
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Ε. Β. Ε. 2112
Τό παλαιότερο κείμενο τοΰ φ. 149 ανήκει, όπως υπέθεσε ό Πολίτης75, σέ Μηναίο
(Νοεμβρίου, όπως αποδεικνύεται άπό αποσπάσματα πού διαβάσαμε):
φ. 149r: θεωρίαις δενδροθής (= δένδρον φανείς) [...] όρθιος:- [Ί]εράρχα θεόφρον
ταίς σαίς ίκεσίαις δεινών με 17 Νοεμβρίου, Follieri, Initia, τόμ. 2, 184.
φ. 149 ν : κατεσκήνωσεν, καί σαρξ έχρημάτισεν: άνεκδιηγήτως διαμείνας αναλλοίω
τος. ζ' [...] Θεού συγκατάβασιν τό πύρ 17 Νοεμβρίου, Follieri, Initia, τόμ. 2, 131.
Δυστυχώς δέν στάθηκε δυνατόν να ταυτισθεί τό παλαιότερο κείμενο τοΰ φ. 156, για
τό όποιο ό Πολίτης υποθέτει ότι ανήκει στο Γεροντικό, άλλα διαβάσαμε ακόμη ένα
απόσπασμα:
φ. 156r: έκείμην άπαρρησίαστος αίσχυνόμενος άτενίσαι είς αυτόν αυτός δέ κλάσας
ίκανώς ανέστη- καί λαβών τινας τών πατέρων απελθόντες.
Ε. Β. Ε. 2155
Στην περιγραφή τοΰ Πολίτη μποροΰμε να προσθέσουμε ότι ό κώδικας μελετήθηκε άπό
ομάδα ερευνητών για τά «μικτά» τετράδια του, στά όποϊα περγαμηνά είναι μόνον τό
εξωτερικό δίφυλλο καί τά υπόλοιπα χαρτώα76.
Ε. Β. Ε. 2471
Τό παλαιότερο κείμενο στά παλίμψηστα παράφυλλα είναι γραμμένο σέ δύο στήλες,
παράλληλα προς τό νεότερο. Έξ αιτίας τής έντονα μαύρης μελάνης τού νεότερου κει
μένου, μόνο λίγες λέξεις μποροΰν να διαβασθοΰν άπό τό παλαιό, άλλα αρκετές για
τήν ταύτιση τοΰ κειμένου:
πφ. τέλουςΓ: α) στενωποί καί άμφοδ[...] 'Ιωάννου Χρυσοστόμου, 'Ομιλία είς τους
'Ανδριάντας άρ. 15 (Εϊς τήν συμφοράν τής πόλεως 'Αντιοχείας ...)' PG 49, 154, στ.
55.
β) προσεδόκησεν ό διάβολος τήν πόλιν ημών καταβαλείν δ[...] Ιωάννου Χρυσο
στόμου, 'Ομιλία εις τους ανδριάντας άρ. 15 (Εις τήν συμφοράν τής πόλεως 'Αντιο
χείας ...)' PG 49, 154, στ. 45. Τό ϊδιο απόσπασμα εντοπίζεται καί στην τρίτη ομιλία

75. ΠΟΛΊΤΗΣ, Κατάλογος, 150.
76. F. BIANCHI - P. CANART - Μ. D'AGOSTINO - Lucia LUCCHINI - Sabina MAGRINI - Marilena MANIACI,

Paola ORSATTI - Μ. PALMA - Maddalena SIGNORINI, Une recherche sur les manuscrits à cahiers mixtes,
Scriptorium 48, 1994, 283.

ΟΙ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

205

τοΰ 'Ιωάννου Δαμασκηνού, Περί εικόνων, μέ τήν διαφορά ότι τό καταβαλεΐν παραδί
δεται ώς καταβάλατ Β. Kotter, Die Schriften des Johannes von Damaskos, τόμ. 3
[Patristische Texte und Studien 17], Βερολίνο 1975, 186.5.
Στή βιβλιογραφία τοΰ κώδικα πρέπει να προσθέσουμε τή νεότερη περιγραφή του
(για τό έργο τοΰ Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοΰ πού παραδίδει) άπό τον I. Mossay77.
Στην περιγραφή αυτή επαναλαμβάνονται τά βασικά κωδικολογικά στοιχεία τοΰ κώδι
κα, όπως καί πληροφορίες για τήν Ιστορία του, άλλα ή νεότερη γραφή του (έκτος τών
παραφύλλων) χρονολογείται στον 14ο-15ο αι., αντί τοΰ α' ήμ. τοΰ 14ου πού προτιμά
ό Πολίτης78. Τέλος παρατίθεται ή παλαιότερη σχετική μέ τον κώδικα βιβλιογραφία, ή
οποία απουσιάζει άπό τον κατάλογο τής Ε.Β.Ε.
Ε. Β. Ε. 2694™
13ος αϊ. (παλαιότερο κείμενο 11ος-12ος αϊ.) περγ. 173x123mm. 81 φ. 22/26 στίχ. άκέφ. κολ.
τά φ. 50 κ.έ. παλίμψηστα (έκτος τοΰ φ. 74)
Ι. Νεότερο κείμενο
φ. V: 'Ισαάκ τοΰ Σύρου, 'Ασκητικά άρχ. (άκέφ.): [...] ύπ' αυτού είς τον λαλ[...
στέ]φανον όκάνθινον...
φ. 66 ν : Νείλου τοΰ άσκητοΰ, Περί ευ ζην.
φ. 79 ν -80 ν : ασκητική διήγηση' αρχ.: [...] αναχωρητής ενάρετος καί παρεκάλει τον
Θεόν λέγων Κύριε γνώρισαν μοι τά κρίματά σου ...' τέλ. (κολ.): άλλω πάλιν φιλοθέω καί προσευχής πρόνοιαν ποιουμένω.
Χάσματα στο κείμενο:
φ. 15 v -16 r : μετά θερμής πίστεως όρξάμενον άληθοϋς πολιτείας - ιότι τον όγιασμόν
τοΰ σώματος θέλει παρά σου ...
v
r
φ. 35 -36 : πηγή δακρύων ώς χείμαρρος ρέων χωρίς βίας με - συνάξαι υλην καί
άλλος ουκ έστρεψεν τον νότον αυτού ...
φ. 38 v -39 r : ό Κύριος τους άποτασσομένους ού τελείως, αλλά μεμερισμένως, έκ τής
προφά - πράττει, ήγουν τάς έξω αισθήσεις εγείρει, καί τάς έσω κινήσεις νεκρεί...

77. MOSSAY, Repertorium, 122.
78. ΠΟΛΊΤΗΣ, Κατάλογος, 473.

79. Ό κώδικας περιγράφεται αρκετά αναλυτικά άπό τον Πολίτη στον χειρόγραφο κατάλογο της βιβλιο
θήκης. Στην παρούσα περιγραφή επαναλαμβάνονται τά βασικά σημεία τής περιγραφής εκείνης καί συμπλη
ρώνονται, ιδίως σέ δ,τι άφορα τό παλαιότερο κείμενο, τό όποϊο χαρακτηρίζεται άπό τον Πολίτη ώς «πιθανώς
λειτουργικό».
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φ. 46 v -47 r : καί δεικνύει
Ίνα μή χαυνωθείς

αύτώ τήν πρόνοιαν

γάρ ό δια - εξ αρχής,

έν τοίς μικροίς ...

φ. 49 v -50 r : ώρας τής τροφής καταδέχονται
σιν έν âmviç

αυτού' ου δύναται
τίνος γεύσασθαι

- αλλά καί

χαυνένου-

δντες τοϋ σώματος ...

II. Παλαιότερο κείμενο
φ. 5 0 r - 8 0 v (έκτος τοΰ φ. 74 r v ): Παρακλητική (φ. 5 3 ν : Τό ξένον τής παρθένου
ριον

ν

Follieri, Initia, τόμ. 4, 247' φ. 7 5 : Στιχηρό μαρτυρικά

γ'. Μεγάλη

τών μαρτύρων
ν

σου Χριστέ

ή δυν[...] έν μνήμασι

τόμ. 2, 385' φ. 7 7 : Ό τό φώς άνατέλων

μυστή-

είς τό Κύριε δ[...] ήχος
γάρ ..: Follieri, Initia,

τω κόσμω σου τη ε[...] ψυχήν

Follieri,

Initia, τόμ. 3, 204).
φ. l r -79 r : γραφή τοΰ 13ου αϊ.' φ. 79 ν -80 ν : γραφή άπό άλλο χέρι, της ϊδιας εποχής, άτεχνη.
Στά φ. 50 r -80 v ή παλαιότερη γραφή μικρογράμματη τοΰ 11ου-12ου αϊ., σέ μία στήλη,
παράλληλη προς τή νεώτερη (τό φ. 7 4 r v δέν είναι παλίμψηστο).
"Υλη: Περγαμηνή χονδρή, λευκή, καλής ποιότητας· στά παλίμψηστα φύλλα συρρικνωμένη,
μέτριας ποιότητας.
Σύνθεση τευχών: 8-1 (7· λείπει 1 φ. πρίν τό φ. 1' τό κείμενο ακέφαλο), 8 (15), 8-1 (21· λεί
πει 1 φ. μετά τό φ. 15, μέ χάσμα στο κείμενο' 1 φ. έκτος αρίθμησης μετά τό φ. 19 [19α]),
8-1 (28' λείπει 1 φ. μετά τό φ. 21), 8-1 (35' λείπει 1 φ. μετά τό φ. 35, μέ χάσμα στο κείμε
νο), 8-5 (3& λείπουν 3 φ. μετά τό φ. 35 καί 2 φ. μετά τό φ. 38, μέ χάσματα στο κείμενο),
8 (46), 6-3 ή 8-5 (49' λείπει τουλάχιστον 1 φ. μετά τό φ. 46 καί άλλο ένα μετά τό φ. 49),
3x8 (73), 8-1 (80· λείπει 1 φ. μετά τό φ. 80' τό κείμενο κολοβό). Καμμία αρίθμηση τευχών.
Διακόσμηση: Καμμία έρυθρογραφία (ούτε στην παλαιότερη γραφή). Σέ πολλά πρωτογράμμα
τα επικάλυψη μέ ύποκίτρινη χρωστική ουσία.
Στάχωση: Ξύλο καί μαΰρο δέρμα μέ έκτυπα σχέδια. "Ιχνη δύο ιμάντων καί αντίστοιχων θηλυκωτήρων.
Κατάσταση: μέτρια Πολλές φθορές (σχισίματα) στή δερμάτινη επένδυση της στάχωσης, ϊδίως
στην πινακίδα αρχής καί στή ράχη. "Ιχνη φωτιάς στά περιθώρια, Ιδίως στά πρώτα καί τελευ
ταία φύλλα. 'Αρκετοί ρύποι άπό τή χρήση στά παλίμψηστα φύλλα. Τό πρώτο τεΰχος καί τό
φ. 7 αποκολλημένα άπό τό σώμα τοΰ κώδικα. Τό φ. 26 σώζεται κατά τό 1/2.
Προέλευση: Στή χειρόγραφη περιγραφή τοΰ Πολίτη μεταφέρεται (χωρίς να επιβεβαιώνεται) πληροφορία
από τά δελτία τοΰ Σ. Κουγέα, όπ ό κώδικας περιλαμβάνεται μεταξύ αυτών πού έφθασαν στην 'Εθνική
Βιβλιοθήκη άπό τήν Καστοριά Ή πληροφορία αυτή, ωστόσο, έρχεται σέ αντίθεση μέ τά λεγόμενα τοΰ
Θ. Π. Βολίδη, στον χειρόγραφο κατάλογο τών βιβλίων πού παρέλαβε τό 1913 άπό εκεί Σύμφωνα μέ
τή μαρτυρία του (σελ 42 τοΰ καταλόγου), «χειρόγραφος κώδιξέπί περγαμηνής ουδείς απολύτως ευρέθη
Μόνον φύλλα περγαμηνής δέκα πέντε ,..»80.
80. Ό κατάλογος αυτός φυλάσσεται σήμερα στο αρχείο τοΰ Τμήματος Χειρογράφων τής 'Εθνικής
Βιβλιοθήκης. 'Εντούτοις, ό Ε.Β.Ε. 2728, που περιλαμβάνεται στην Ίδια ομάδα τής Καστοριάς, είναι περγαμηνός. Βλ. Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων 'Εθνικής Βιβλιοθήκης, τόμ. IV: Suppl. 571-730, 203.
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Ε. Β. Ε. 2795*ι
14ος αϊ. (φ. 116-121: 12ος-13ος αϊ.' παλαιότερο κείμενο: 8ος αϊ.) περγ. 193x139mm. (φ. 116121: 162x113mm.· φ. 122-125: 162x129mm.) 125 φ. 20 στίχ. (φ. 116-121: 21/22- φ. 122 κ.έ.:
19) άκέφ. κολ. παλίμψηστα τά φ. 1-2, 5-8, 11-12, 14-15, 17-20, 22-23, 25-48, 50, 52-53, 55
(;), 57-59, 61-76, 78, 82-88, 92-93, 97, 100-101, 104-112, 115, 123, 125.
Ι. Νεότερο κείμενο
Α. Τρεις λειτουργίες
φ. Υ: Λειτουργία τοΰ Βασιλείου Καισαρείας' άρχ. (άκέφ.): [...]θάρισον [...] τήν καρδίαν [...]ως πονηρός ...' έκδ. J. Goar, Εύχολόγιον sive rituale Graecorum ..., Βενε
τία 1730 (ανατ. Graz 1960), 139.
φ. 16r:'H θεία λειτουργία τοϋ ... 'Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου- αρχ.: Ευχή τής προ
θέσεως. Ό Θεός, ό Θεός ημών...' έκδ. Goar, Εύχολόγιον, 51.
φ. 27 ν : [Τοΰ ... Έπιφανίου] αρχιεπισκόπου Κύπρου, λειτουργία έπί τών προηγιασμένων δώρων αρχ.: Ευχή τής ενώσεως. Ένωσις τοϋ αχράντου σώματος καί τού
τιμίου ..: έκδ. Τρεμπέλας, Αειτουργίαι, 199' πβ. Baur, Initia, τόμ. 1: Α-Δ [ST 180],
Βατικανό 1955, 321.
Β. Ευχές για διάφορες περιστάσεις
φ. 38 r : Εύχαί έωθιναί φ. 43 ν : Αϊ εύχα'ι τά κατά παννυχίδας φ. 45 r : Ευχή είς τό κατασφραγίσαι παιδίον λαμβάνον όνομα τή η npépç τής γεννήσεως αυτού φ. 45 ν :
Ευχή δτε εισέρχεται παιδίον έν τη εκκλησιά τη μ' ήμερα- φ. 46r: Ευχή είς τό
ποιήσαι κατηχούμενον φ. 50 r : Ευχή είς τό ποιήσαι κατηχούμενον εις τον προς
ώραν βαπτιζόμενον φ. 56 r : Ευχή είς τό άγιον μύρον φ. 58 r : 'Ακολουθία τών
αγίων Θεοφανείων φ. 62r: 'Ακολουθία τοϋ λυχνικοΰ τής γονυκλισίας, τη Κυριακή
τής αγίας Πεντηκοστής εσπέρας φ. 72 ν : Εξορκισμοί τού αγίου Βασιλείου επί χει
μαζόμενων υπό πνευμάτων ακαθάρτων φ. 80 r : Ευχή τοϋ αγίου 'Ιωάννου τοϋ Χρυ
σοστόμου κατά πνευμάτων ακαθάρτων φ. 81 ν : Ευχή έπί χειμαζόμενων υπό πνευ
μάτων ακαθάρτων φ. 83 r : Ευχή είς εύλογίαν ο'ίκοσ φ. 83 r : Ευχή είς άδελφοποίησιν φ. 83 ν : Ευχή είς τεκνοποίησιν από έκκλή[...] φ. 85 r : Τάξις γινομένη έόν συμβή μιαρόν έμπεσεϊν προσφάτως είς άγγεϊον ο'ίνου ή ελαίου ή άλλου τινός είδους
φ. 86 r : Ευχή έπί φρέατος μιανθέντος φ. 87 r : Ευχή έπί τών έν βρώμασι σκανδά-

81. Ό κώδικας περιγράφεται στά βασικά του σημεία στον χειρόγραφο κατάλογο τής βιβλιοθήκης. Στην
παρούσα περιγραφή επαναλαμβάνονται ορισμένες βασικές πληροφορίες, διορθώνονται ορισμένα σφάλμα
τα σχετικά μέ τή σύνθεση τών τευχών καί προστίθενται περισσότερες λεπτομέρειες, ιδίως για τό παλαιότε
ρο κείμενο.
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λων φ. 87 ν : Ευχή επί μιαροφαγησάντων φ. 88 r : Ευχή επί θέρους φ. 88 ν : Ευχή
έπί σταφυλής νέας φ. 88 ν : Ευχή έπί τρυγητού' φ. 89r: Είς τό εύλογήσαι οίνον φ.
89 ν : Ευχή επί κολύβων αγίων. φ. 90 r : Ευχή είς ψυχήν κρινομένην έν καιρώ τοϋ
θανάτοσ φ. 90r: Ευχή έπί τελευτήσαντος φ. 90 ν : Ευχή τοϋ θυμιάματος φ. 91 r :
Ευχή έπί σκεύους μιανθέντος.
Γ. Διάφορες ακολουθίες
φ. 9 1 ν : 'Ακολουθία έν Κυριακή δτε θέλης φ. 92 ν : 'Ακολουθία τών ασωμάτων φ.
94 r : 'Ακολουθία είς τον άγιον Ίωάννην τον Πρόδρομον φ. 95 ν : 'Ακολουθία είς
τήν ύπεραγίαν θεοτόκον φ. 96 ν : 'Ακολουθία εις τους αγίους 'Αποστόλους φ.
97 ν : 'Ακολουθία είς μάρτυρας φ. 99r: 'Ακολουθία είς Ίεράρχας φ. 100r: 'Ακο
λουθία εις οσίους καί Ίεράρχας φ. 101 ν : 'Ακολουθία είς αγίας γυναίκας φ. 103Γ:
'Ακολουθία είς κοιμηθέντας.
Δ. Έωθινά Ευαγγέλια
φ. 104r: Ευαγγέλια έωθινά αναστάσιμα τών αγίων Κυριακών τά ένδεκα φ. 114 ν : Χρή
ε'ιδέναι όπως όφείλωμεν άναγινώσκεσθαι τά έωθινά αναστάσιμα ευαγγέλια άπό τοΰ
αγίου Πάσχα μέχρι τής Ν (= Πεντηκοστής).
Χάσματα στο κείμενο:
φ. 36 v -37 r : (Ευχή τοϋ λυχνικοϋ γ'...) καί ποιείν έν πάσι τό θέλημα σου. 'Ότι αγαθός
καί φιλάνθρωπος - ράσχου δέ ήμίν τήν παροΰσαν έσπέραν, καί τήν έπιοϋσαν
νύκτα είρηνικήν ένδυσον ημάς ...
φ. 44 v -45 r : (Ευχή αντιφώνου γ'...) αλλά προς τό αμετρον τής σής άγαθότητος, δι'
ης καί παρήγαγες - Έπεύχεται ό ιερεύς Κύριε ό Θεός ημών, κλίνον τάς καρδίας
ημών είς ύπακοήν...
φ. 53 v -54 r : τήν κτίσιν συναρμώσας, τετράσι καιροϊς τον κύκλον τοϋ - καί όγίασον
τό ύδωρ wüw καί δός αύτω τήν χάριν...
φ. 55 v -56 r : εύλόγησον καί τούτο τό έλαιον τη δυνάμει καί ενεργεία τοΰ αγίου σου
πνεύματος - Ευχή είς τό άγιον μύρον...
φ. 57 v -58 r : απέκλιναν σύν ήμίν τάς εαυτών κεφάλας ους διαφύλαξον άηττή - γείλατο ίνα έν αύτοίς περιποίηση ...
v

r

φ. 60 -61 : παρθενικήν ήγίασας μήτραν τω - ποτά άγιάσας τό ύδωρ τούτο τω πνεύματί σου τω όγίω, δός πάσι...
φ. 74 v -75 r : τήν άναρχον γέννησιν τού ΥΊοϋ απεκάλυψε, και τοϋ αγίου Πνεύματος ή
- θεατόν δέ, δι ύπόκρισιν οποίον έάν τυγχάνης- ή όθεν έάν έπέρχη ...
φ. 80 v -81 r : καί έν δυσ'ι πετωμένων τον άκατάπαυστον τει - συνεσχέθησαν επιτιμή
σει σε Κύριος διάβολε, ό καταβάς εις τον "Αδην ...
v
r
φ. 82 -83 : ε/ç άπαλλαγήν παντός πάθους καί νόσου σώμα - Ευχή είς εύλογίαν
οίκου ...
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φ. 87 v -88 r : καί απολαύων τής αγίας σου καί μυ - ou σον τό κράτος καί σοϋ εστίν
φ. 115ν-116Γ: Καί τούτων λεγομένων εύχεται ό άρχιερεύς - 'Ακολουθία τών αγίων
Θεοφανείων...
Ε. Διάφορες ακολουθίες
φ. 115 ν : Τάξις γενομένη έπί μνήστρ[οις[ φ. 1161": 'Ακολουθία τών αγίων Θεοφα
νείων φ. 122r: Διά[ταξις ... τοϋ] ... Μεθ[οδίου] αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπό
λεως περί αρνήσεως διαφόρων τρόπων (= προσώπων) καί ηλικιών τών επιστρεφό
ντων φ. 125 ν τέλ. (κολ.): [...] καί έξήγγειλας αυτός [...] κατάκριτος σέ παραστ[...]
κρίναι ζώντας.
II. Παλαιότερο κείμενο
Α. Ό κώδικας άπό τον όποϊο προήλθαν τά περισσότερα παλίμψηστα φύλλα είχε
ύμνολογικό περιεχόμενο (ενδεχομένως Μηναίο Δεκεμβρίου). Διακρίνουμε τά έξης:
φ. 58 ν : ύμνος προς τή Θεοτόκο (Θεοτοκίον. Μαρία μήτηρ τοϋ φωτός φώτισον)'
Follieri, Initia, τόμ. 2, 369 82 .
φ. 66r: άδηλο κείμενο ('Ρήξας τον .υ.ονι... τον)' άδηλο κείμενο (Πηγός τοΰ δε...Υ
πρβλ. Follieri, Initia, τόμ. 3, 319 (Πηγάς δακρύων επιζητών).
φ. 83 r : απόσπασμα άπό Μηναίο Δεκεμβρίου (Σοφίας τω περιόντι καί πνεύματος)Κυριακή προ τών Χριστουγέννων, Initia, Follieri, τόμ. 3, 517.
φ. 106r: άδηλο κείμενο ( Τήν τοϋ [-]υμ[...] όνευφημήσωμεν).
Β. Τά φ. 71/74 καί 84/87 προέρχονται πιθανότατα άπό άλλο κώδικα πού παρέδιδε
Μηναίο άδηλου μήνα (φ. 74 ν : 'Ωδή η' Χείρας έκπετάσας Δ[...] Follieri, Initia, τόμ. 5
pars prior, 90).
φ. l r -115 v : γραφή τοΰ 14ου αϊ.' φ. 116-121: γραφή τοΰ 12ου-13ου αϊ.' φ. 122-125r: γραφή
άπό τρίτο χ., τοΰ 14ου αϊ.· φ. 125ν: γραφή άπό τέταρτο χ., τοΰ 14ου αϊ. Στά περισσότερα
παλίμψηστα φύλλα ή παλαιότερη γραφή οξυκόρυφη κεκλιμένη τοΰ 8ου αϊ., σέ μία στήλη,
κάθετη προς τή νεότερη' Τά φ. 71/74 καί 84/87 ενδεχομένως προέρχονται άπό άλλο κώδι
κα, μέ τήν παλαιότερη γραφή επίσης οξυκόρυφη κεκλιμένη, πιθανώς τοΰ 8ου αϊ., σέ μία
στήλη, άλλα παράλληλη προς τή νεότερη. Γενικά ή παλαιότερη γραφή διακρίνεται ελάχιστα
καί σέ λίγα μόνο φύλλα (βλ. φ. 58ν, 63 ν , 66r, 83 r v , 106r). Σέ αρκετά φύλλα (ϊδίως στην
αρχή τοΰ κώδικα) διακρίνεται ή παλαιότερη χαράκωση, άλλα δέν φαίνεται να είχαν γραφεί.
Στά φ. 42-48 καί 97/104 ή παλαιότερη χαράκωση έχει τίς γραμμές τοΰ κειμένου σέ πολύ
αραιά διαστήματα, ενδεχομένως για να προστεθοΰν μουσικά σημεία.
"Υλη: Περγαμηνή μέτριας ποιότητας, χονδρή, συρρικνωμένη.

82. Τό θεοτόκιο αυτό δέν φαίνεται να συναντάται στά συνήθη λειτουργικά βιβλία.
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Σύνθεση τευχών: 1+1 (2 βάσει τοΰ κειμένου τους καί της αρίθμησης τοΰ επόμενου τεύχους,
αποδεικνύεται οτι άποτελοΰσαν δύο διαδοχικά φύλλα τοΰ χαμένου πρώτου τεύχους τοΰ
κώδικα), 4x8 (34), 8-1 (41· λείπει 1 φ. μετά τό φ. 36, μέ χάσμα στο κείμενο), 8-1 (48· λεί
πει 1 φ. μετά τό φ. 44, μέ χάσμα στο κείμενο), 8-1 (55' λείπει 1 φ. μετά τό φ. 53, μέ χάσμα
στο κείμενο), 8-3 (60' λείπουν 3 φ., μετά τά φ. 55, 57 καί 60, μέ χάσματα στο κείμενο), 8
(68), 8-1 (75' λείπει 1 φ. μετά τό φ. 74, μέ χάσμα στο κείμενο), 8-1 (82- λείπει 1 φ. μετά τό
φ. 80, μέ χάσμα στο κείμενο), 8-2 (88· λείπουν 2 φ., μετά τά φ. 82 καί 87, μέ χάσματα στο
83
κείμενο ), 3x8 (112), 6-3 (115 λείπουν 3 φ. μετά τό φ. 115, μέ χάσμα στο κείμενο), 6 (121·
τό τεΰχος προέρχεται άπό άλλο κώδικα τά φ. 118 καί 119 δέν αποτελούν δίφυλλο), 4+11; (125' τό τεΰχος προέρχεται άπό άλλο κώδικα τά φ. 122 καί 124 δέν σχηματίζουν δίφυλ
λα). 'Αρίθμηση τευχών μέ ελληνικά ψηφία, στή μέση τοΰ κάτω περιθωρίου τοΰ recto τοΰ
πρώτου φύλλου καί τοΰ verso τοΰ τελευταίου (άρ. β-ιζ).
υ
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r
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r

v

r

v

r

r

Σημειώματα: Σέ πολλά φύλλα (λ.χ. φ. 82 , 91 , 96 , 98 , 99 , 102 -103 , 105 -106 , 109 ,
113 v -115 r ) διακρίνονται έξίτηλα σημειώματα καί σίγνα Σέ σίγνα τοΰ φ. 91 r αναφέρονται
τά ονόματα Μιχαήλ καί Θεοδώρα φ. 117 ν : έτού(το) τό / χαρτί τω / ει του Ίω(άννου) δρα /
είζκωρπου δαματικοΰ / 12 μ(α)ρ(τίου) 1816.
Διακόσμηση: Έπίτιτλα, τίτλοι, πρωτογράμματα καί ενδείξεις στο κείμενο μέ κόκκινο μελάνι.
Στο παλαιότερο κείμενο διακρίνονται ίχνη άπό κόκκινο μελάνι (λ.χ. φ. 4r).
Άστάχωτος.
Κατάσταση: μέτρια. "Ιχνη φωτιάς στά περιθώρια όλων τών φύλλων. 'Αρκετοί ρύποι άπό υγρα
σία καί άπό τή χρήση. 'Αρκετά φύλλα καί τεύχη αποκολλημένα άπό τό σώμα τοΰ κώδικα
Ά π ό τά φ. 1 καί 124 σώζεται τό 1/2 περ. καί άπό τό φ. 125 τό 1/3' άπό άλλα φύλλα σώζο
νται μικρά σπαράγματα
Προέλευση: Στή χειρόγραφη περιγραφή τής Λ. Βαρουσιάδου αναφέρεται οτι τον κώδικα δώρι
σε στην Ε.Β.Ε. τό 1897 ό Γ. Λαζαρίδης άπό τήν Κωνσταντινούπολη.

83. Τά φ. 83-87 (παλαιοί άρ. 71, 70, 69, 74 καί 72) είναι αποκολλημένα άπό τό σώμα του κώδικα. Πα
τήν τοποθέτηση τους στο παρόν τεύχος νεότερος μελετητής του κώδικα σημειώνει σέ μικρό άστάχωτο εμβό
λιμο κομμάτι χαρτί: «Προτίμησα καί τά τοποθέτησα έδώ τά φ. 71, 70, 69, 74, 72, γιατί προηγούνται καί
έπονται εύχαί εις διάφορα».
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ΕΊκ. 3. E.B.E. 192, σελ. 407
(φωτογράφηση μέ τήν πολυφασματική κάμερα MuSIS
τής ερευνητικής ομάδας ForthPhotonics).
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ΕΊκ. 4. E.B.E. 842, σελ. 116
(φωτογράφηση μέ τήν πολυφασματική κάμερα MuSIS
της ερευνητικής ομάδας ForthPhotonics).
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Εϊκ. 5. E.B.E. 864, σελ. 54.
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ΕΊκ. 6. Ε.Β.Ε. 2112, φ. 9 5 ν
(φωτογράφηση μέ τήν πολυφασματική κάμερα MuSIS
τής ερευνητικής ομάδας ForthPhotonics).

'

213

214

ΖΗΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ

g'^i£Stf£i( Matti«? atfiiì> ν
•

g ^ j u n m ttw*T*e »τον««.*"

ΕΪΚ. 7. E.B.E. 2112, φ. 156r
(φωτογράφηση μέ τήν πολυφασματική κάμερα MuSIS τής ερευνητικής ομάδας ForthPhotonics).
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Ek. 8. E.B.E. 2694, φ. 75 v .
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ΕΊκ. 9. E.B.E. 2795, φ. 58 v .

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

< '

