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σης γνωστή ή άμεση σχέση τού φανατισμού με το ζηλωτισμό. Ό ζήλος 
καθαυτός δεν ήταν μεν κακός ή μεμπτός. «'Αλλ' ή ζέσις αύτη εύκολα έξο-
λισθαίνει εις την ύπέρζεσιν, αν δεν προσεχή ό Ζηλωτής, έπιλέγων συχνά 
εις εαυτόν το χρυσούν παράγγελμα "Μηδέν ά γ α ν " . Χωρίς την προσο/ήν 
ταύτην, 6 ύτ;έρ της θρησκείας ζήλος κινδυνεύει να καταντήση εις διωγμον 
νερωνικον κατά των έτεροδόξων, ό υπέρ της πατρίδος εις ξενηλασίαν, 6 
υπέρ τής ελευθερίας εις άκολασίαν, και ό υπέρ του δικαίου εις άπάνθρω-
πον άνεπιείκειαν. Τοιούτους ζηλωτάς μας επαράδωκε πολλούς ή ιστορία». 
Πολλοί ά π ' αυτούς ξεκινούσαν με άδολο ζήλο, άλλα στη συνέχεια, εξαι
τίας νής τιμής και τού πλούτου πού απολάμβαναν καθώς καί της αυξανό
μενης φιλαρχίας καί πλεονεξίας τους, ο ζήλος τους μεταβαλλόταν «εις ά-
ληθινήν θεομανίαν ( fanat i smo), την οποίαν Ομως δεν παύουν να ονομά-
ζωσι δολίως Ζήλον». 2 9 

Τ α παραπάνω στοιχεία είναι ενδεικτικά για τις συζητήσεις πού προ
κλήθηκαν στον ελληνικό χώρο τότε avrò την πολύπτυχη επαφή του με τη 
Δύση και ειδικότερα για την ανάγκη να δημιουργηθεί νέα ελληνική ορο
λογία με γνώμονα τις απαιτήσεις των καιρών. Μάλιστα δέ. ή ιδιαίτερη 
σχέση μεταξύ φανατισμού, ζηλωτισμοϋ καί θρησκείας επρόκειτο να γενι
κευτεί μετέπειτα καί να επικρατήσει πλήρως. " Ο π ω ς δέ ό Κοραής θεωρού
σε τον Πάριο ακραιφνή φανατικό, έτσι καί ό Κ. Τυπάλδος- 'Ιακωβάτος λίγο 
αργότερα στηλίτευε μέ τα ακόλουθα λόγια τον Κοσμά Φλαμιάτο, έναν επί
σης άγαν ζ η λ ω τ ή : « Ή θεοβλάβεια καί 6 φανατισμός κατεσπάραξαν πάν
τοτε τήν Έκκλησίαν καί οι φανατικοί καί Οεοβλαβεΐς έστάθησαν πάντοτε 
άνθρωποι έξωλέστατοι» . 3 0 "Ή ιστορία μέχρι σήμερα συνεχίζει να επιβε
βαιώνει τήν παραπάνω άποψη. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΚΡΙΔΗΣ 

Ο Π Α Τ Μ Ι Α Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ T O T Π Λ Α Τ Ω Ν Α 

Ο V I L L O I S O N ΚΑΙ Ο Κ Ο Ρ Α Η Σ 

TOT ΠΕΡΙΦΗΜΟΥ ΠΑΤΜΙΑΚΟΪ ΚΩΔΙΚΑ τού Πλάτωνα (9ος αι. μ.Χ.), 
πού το 1801 αποτέλεσε λεία τού άγγλου κυνηγού αρχαιοτήτων E d . D. 
Clarke, γνωρίζαμε τήν ύπαρξη άπα παλιά. Στον κατάλογο χειρογράφων 
τής Μονής Πάτμου τού 1581-1582, δημοσιευμένο το 1844 1 (και σέ λατι-

29. [Α. Κοραής], Σννέκδημος ιερατικός περιέχων τάς όνο προς ΤιμόΟεον και 

τήν προς Τίτον έπιατολάς τον "Αποστόλου Παύλου με μίαν κοινήν μετάφραοιν, καί 

έξήγησιν διεξοδικήν, Μελίτη 1835, σ. 396. 

30. Γ. Δ. Μεταλληνός, Avo Κεφαλληνες άγωνιαται αντιμέτωποι [Κ. Φ?Μμιά-

τος (1786-1852) και Κ. Τυπάλδος (1795-7867)], Λευκωσία 1980, σ. 33. 

1. Α. Mai, Nova Patrum Bibliolheca VI (1844), 538-540. Βλ. ΆΟ. Δ. Κο-

μίνης, ((Παλαιοί κατάλογοι των κωδίκων της Ι. Μονής άγ. 'Ιωάννου του Θεολόγου 

Πάτμου. Ά ν α γ κ α ϊ α ι διασαφήσεις», 'Αναφορά εις μνήμην Μητροπολίτου Σάρδεων 

Μαξίμου 1914-1086, τ. I I I , Γενεύη 1989, σ. 217. 
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νική μετάφραση δύο και πάνω αιώνες πριν 2 ), ή αναγραφή του κώδικα ση
μειώνεται με έναν αδόκιμο φιλολογικά τ ίτλο: Λόγοι Σιοκράτονς.ζ Στον 
κατάλογο πάλι, χειρογράφων και εντύπων, πού εκπόνησε στην Π ά τ μ ο ό 
μητροπολίτης πρώην Κορίνθου Μακάριος Νοταράς σε κάποιο άπο τα με
σοδιαστήματα της αυτοεξορίας του εκεί (1780-1793) και πού τα λίγα δια
σωθέντα φύλλα του δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, ό κώδικας καταχωρίζεται 
με την επιγραφή Σωκράτους όιάλογυιΛ Τον ϊδιο ακριβώς τίτλο διάβασε 
στη ράχη του σταχωμένου σε ξύλο κώδικα και ό Clarke, καθώς τήν 
επόμενη στιγμή θα γινόταν μάρτυρας της αποκάλυψης του περιεχομένου 
του. 5 Τρίτη μνεία του χειρογράφου, πρίν άπο τή σύληση του, οφείλουμε 
στον γάλλο ελληνιστή d 'Ansse de Villoison, ό όποιος πέρασε άπο τή Μο
νή της Πάτμου το 1785 και αναδίφησε τα χειρόγραφα και τα έντυπα της 
βιβλιοθήκης της. 'Ανάμεσα στους φιλολογικούς κώδικες πού σγ]μείωσε 
ήταν αυτός με τους Διάλογους του Πλάτοονα και ένας ^ζύχζρος με το κεί
μενο της ιστορίας του Διόδωρου Σικελ ιώτη. 6 

Τήν τρίτη αυτή μαρτυρία είναι φανερό οτι δέν γνώριζε ό Σωκράτης 
Κουγέας δημοσιεύοντας το μελέτημα του για το ταξίδι του Villoison στην 
Ε λ λ ά δ α , αφού απορούσε ((πώς» ό γάλλος περιηγητής «δέν εΐδεν ή π ώ ς 
δέν ανέφερε τ ίποτε περί του κωδικός του Πλάτωνος, περί του περίφημου 
εκείνου παλαιογραφικοΰ και γραμματειακού κειμηλίου, κτήματος του Π α -
τρέως κληρικού του 10ου od. Ά ρ έ θ α » 7 κτλ. Υποψιαζόταν ωστόσο οτι ή 
ταν αδύνατο να μη τού είχαν δείξει τον κώδικα οι μοναχοί της Πάτμου, 
άλλ' οτι ο Villoison, μη θέλοντας ή μη μπορώντας να τους εξαγοράσει, 
αποσιώπησε το γεγονός — ό π ω ς και στις περιπτώσεις άλλο^ν χειρογράφων 

2. Ant . Possevino, Apparatus sacer ad scriptores Veteris et Novi Testa
menti, Κολωνία 1608, τ. I l l , σ. 42-54, Appendix , βλ. Ά θ . Δ. Κομίνης, δ.π., σ. 216. 

3. Βλ. τήν ύπ ' αριθ. Ν ζ ' αναγραφή. 
4. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος - Διάκ. Χρυσόστομος Φλωρεντής, Πατμιακή Βιβλιο

θήκη. Κατάλογος τών εντύπων (15ος- 19ο; αι.), τ. Λ', 'Αθήνα 1993, σ. 337. Για τή 
χρονολόγηση βλ. σ. ξς', σημ.. 6. 

5. E d . I) . Clarke, Travels in various countries of Europe, Asia and Africa, 
τ. I l l , Λονδίνο 1814, σ. 349. 

6. D'Ansse de \"illoison, Notice des Manuscrits Grecs et Latins qui, ... 
sont passés dans la Bibliothèque Imperiale..., [c. 1810], σ. 30. 

7. Σωκρ. Κουγέας, «Tò ταξίδι, του Villoison εις τήν Ε λ λ ά δ α (1784-1786)», 
'Αφιέρωμα ατή μνήμη τον ΜανόΡ.η Τριανταφνλλίοη, Θεσσαλονίκη 1960, σ. 198. Ή 
παραπλάνηση του συγγραφέα οφειλόταν στην πηγή του, δηλ. στο βιβλίο του Ch. J o -
ret, D'Ansse de Villoison et Γ Hellénisme en France pendant le dernier tiers 
du XVIIIe siècle, ΙΙαρίσι 1910, ό όποιος άπο τις ανακοινώσεις του Villoison για τις 
έρευνες του στίς ελληνικές βιβλιοθήκες χρησιμοποίησε μόνο το Υπόμνημα του στην 
'Ακαδημία τών 'Επιγραφών του 1787 και τα Προλεγόμενα της έκδοσης της Ί λ ι ά -
δας, Βενετία 1788, βλ. J o r e t , δ.π., σ. 280, 281. 
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των μονών του " Α θ ω — «διά να μη έλεγχΟη άπα τους επισήμους έντολο-
δότας αυτού έπί αποτυχία τής αποστολής του)). 8 

Ή εξήγηση του Κουγέα για τους λόγους της έφεκτικότητας του Vil-
loison παράπεμπε βέβαια στην ανάλογη εκτίμηση του Ά δ . Κοραή, διατυ
πωμένη με χ.Ιχ'1'^ûo τρόπο από το 1807 —την αναγωγή αύτη δεν παραλεί
πει να την κάνει ό συγγραφέας—, ότι δηλαδή ή αποτυχία του Villoisoiì να 
αποκτήσει ελληνικά χειρόγραφα οφειλόταν, σε αντίθεση με τους "Αγγλους, 
στην έλλειψη των αναγκαίων χρηματικών μέσων. 9 Πέρα άπο τις άνακοί-
βειες ως προς τα πραγματικά περιστατικά, στην περίπτο^ση τουλάχιστο 
τής Πάτμου οι διαπιστώσεις του Villoison, τόσο άπο τίς προσωπικές του 
επαφές με τους μονσ,γούς, όσο και άπο την κατάσταση τής βιβλιοθήκης 
τής Μονής και τα ευρήματα τής ερευνάς του σ' α υ τ ή , 1 0 μας αφήνουν να 
σκεφθούμ,ε αφενός ότι οι αρχαίοι συγγραφείς τών πατμιακών κωδίκων 
δεν ανήκαν στα άμεσα ενδιαφέροντα του, ώστε να επιζητήσει με κάθε 
τρόπο την απόκτηση τους, και αφετέρου ότι οι συνθήκες πού επικρατού
σαν στο γώρο τής βιβλιοθήκης —και πού τόσο τον είχαν εντυπωσιάσει— 
δεν τού έδωσαν το δικαίωμα να προτείνει οποιαδήποτε συναλλαγή. 'Ακό
μη καί^ στα 1801, οπότε, κατά τη ζογερ-η περιγραφή τού Clarke, το σκη
νικό τής βιβλιοθήκης είχε δραματικά αλλάξει, έτσι πού να δικαιολογεί 
την επιχείρηση φυγάδευσης τών χειρογράφων, 1 1 ή αντίδραση στον ένδο-
τισμο τών υπευθύνων, και στη δημόσια καταδίκη τους οδήγησε καί στή 
λήψη μ,ετρων για καλύτερη διασφάλιση τών θησαυρών πού κατείχαν στή 
Μονή. 1 2 Ό Κοραής βέβαια. Οταν αναδημοσίευε στα Προλεγόμενα τού 
'Ισοκράτη (1807) τις ειδήσεις τών ξένων εφημερίδων και περιοδικών για 
τα χειρόγραφα πού είχε μεταφέρει στή Δύση ò Clarke (ανάμεσα τους 
πρώτος πρώτος ό κώδικας τού Πλάτωνα), καταγγέλλοντας την εθνικά 
προσβλητική πράξη τών μοναχών, 1 3 δεν γνώριζε τίς άμεσες ενέργειες τού 

8. "Ο.η., σ. 199. 

9. Ε π ι σ τ ο λ ή προς 'Αλέξ. Βασιλείου της 22.6.1807, Ά δ . Κοραής, Αλληλο
γραφία, εκδ. ΟΜΕΛ, τ. Β', σ. 394. 

](). Notice des Manuscrits Grecs et Latins, Ο.π., σ. 30-31. Π β . Έ μ μ . Ν. 

Φραγκίσκος - Διάκ. Χρυσόστομος Φλωρεντής, ο.π., σ. κγ '-κδ ' , μδ'. 

11. Travels in carious countries, ο.π., σ. 344. Π β . Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος -

Διάκ. Χρυσόστομος Φλωρεντης, ο.π., σ. με'. 

12. 'Αναφέρομαι στον πατριαρχικό αφορισμό κατά τών συνεργών τής φυγάδευ

σης, πού σύμφωνα με τή λαϊκή παράδοση διαβάστηκε σε δημόσια συνάθροιση τών 

κατοίκων της Πάτμου, οπού αποκαλύφθηκε ό ένοχος (ό Ηγούμενος της Μονής Π α ρ -

θένιος Νεγροπόντες), καθώς καί στην επιγραφή τήν οποία εντοίχισαν στην είσοδο τής 

βιβλιοθήκης, ενδεικτική του νέου κλίματος πού επικράτησε στή διαχείρηση του χειρό

γραφου πλούτου της, βλ. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος - Διάκ. Χρυσόστομος Φλωρεντής, ο.π., 

σ. με', καί ξ ς·' (οπού καί ή σχετική βιβλιογραφία). 

13. "Ισοκράτους Λόγοι καί Έπιστολαί, τ. Α', σ. λε'-λθ', πβ. Συλλογή τών ... 

Προλεγομένων, Παρίσι 1833, σ. 251-255 καί αντίστοιχα τή φωτομηχανική ανα

τύπωση τής Συλλογής άπο το Μ.Ι .Ε.T. : Άδ. Κοραή, Προλεγόμενα στους αρχαίους 
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1802 όσες προήλθαν εξαιτίας του σάλου πού προκλήθηκε και αφορούσαν 
την πρόνοια για τη βιβλιοθήκη της Μονής του άγ. 'Ιωάννου. Τις πληρο
φορήθηκε μετά τήν κυκλοφορία του περιηγητικού του Clarke (1814), ο
πού και μνημονεύονται. 1 4 'Αλλ' ενώ θα περίμενε κανείς να ενθουσιαστεί 
και να προβάλει ανάλογα με τή σημασία του το γεγονός, προτίμησε να το 
αποσιωπήσει. "Ετσι, το J 8 Ì 7 . στα Προλεγόμενα του Β της Ί λ ι ά δ α ς αρ
κέστηκε απλώς να ελαφρύνει τις ευθύνες των μοναχών, πού αποκαλυπτό
ταν δτι είχαν πέσει θύματα α π ά τ η ς . 1 5 Μ ή π ω ς άραγε δεν ήθελε να αποδυ
ναμώσει, έστω και μετά τόσων χρόνων αδιαφορία εκ μέρους τών αποδε
κτών της, τήν πρόταση πού υποστήριξε στα 1807 για συνάθροιση όλων 
τών χειρογράφων τών ελληνικών μοναστηριών σ' ενα φορέα, το « Ελλη-
νικον Μουσεΐον», με τήν οργανωτική ευθύνη του Οικουμενικού" Πατριαρ
χε ίου; 1 6 ' Ή μήπως αποκρύπτοντας τα ευχάριστα νέα για την φροντίδα 
και τήν επαγρύπνηση με τήν οποία περιέβαλλαν πλέον στην Π ά τ μ ο τα 
«προγονικά κτήματα», φανέρωνε δτι δεν έτρεφε εμπιστοσύνη στους μο
ναχούς και στις οποίες αποδείξεις μετανοίας τους; "Ισως ακριβώς γι αυ
τό συμβούλευε στο ίδιο κείμενο τον Η γ ο ύ μ ε ν ο της Μονής να πουλήσει τα 
υπόλοιπα χειρόγραφα της σε ελληνικά τουλάχιστο χέρια, στους Χιους 
(ήταν ή εποχή της ακμής της σχολής της Χίου και της βιβλιοθήκης της), 
και δχι σε ξένους. 

Μέ δεύτερη συμβουλή του απευθυνόταν στον C l a r k e : αν ήθελε να 
συγχωρήσουν οι ομογενείς του τήν άτοπη εξομολόγηση του για τα μέσα 
πού μεταχειρίστηκε προκειμένου να αποσπάσει τα χειρόγραφα, και οι 
"Ελληνες τήν εις βάρος τους αδικία, θα έπρεπε να εκδώσει τα κείμενα και 
το αντίτιμο άπο τήν πώληση τών έκδόσείον να το στείλει στο σχολείο^της 
Π ά τ μ ο υ . 1 7 Φυσικά αυτή ή φορτισμένη συναισθηματικά υπόδειξη θα ήταν 
δύσκολο να βρει παραλήπτες. Το βέβαιο είναι δτι ογδόντα χρόνια αργό
τερα, στα 1898. όταν το πατμιακο χειρόγραφο τών Διαλόγων του Πλά-

"Ελληνες συγγραφείς, τ. Α', 1984. Να σημειωθεί δτι έκτος άπο τον Moniteur της 
25 Φεβρουαρίου 1803 και το Magasin Encyclopédique, τ. V, του 'ίδιου χρόνου, άττο 
τα όποια ό Κοραής αντλεί το υλικό του, ό κατάλογος μέ τα χειρόγραφα δημοσιεύτηκε 
επίσης και στη Décade Philosophique 10 floréal an Χ, 1808, σ. 646-447, βλ. Geor
ges Tolias, La Médaille et la Rouille. L'image de la Grèce moderne dans la 
presse littéraire parisienne (1794-1815), Παρίσι 1997, σ. 231. 

14. Travels in various countries, Ö.-., σ. 347. Ι Ι β . Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος -
Διάκ. Χρυσόστομος Φλωρεντής, ο.π., σ. μς '-μζ ' . 

15. 'Ομήρου Ίλιάοος ραψοίοία Β, Παρίσι 1817, σ. ιγ ' . Π β . Άδ. Κοραή Προ
λεγόμενα... τ. Β', Μ.Ι.Ε.Τ., 1988, σ. 467. 

16. 'Ισοκράτους Λόγοι, δ . - . , σ. λ0' κ.έ. Π β . Άδ. Κοραή Προλεγόμενα..., τ. 

Α' , Μ.Ι.Κ.T., σ. 256 κ.έ. Για τήν πρόταση τοϋ Κοραή βλ. και Α γ γ ε λ ι κ ή Κόκκου, Ίί 

μέριμνα για τις αρχαιότητες στην 'Ελλάδα και τα πρώτα Μουσεία, Αθήνα 1977, σ. 

27-31. 

17. 'Ομήρου Ίλιάοος ραψωδία Β, σ. ι8'. Πβ. Άδ. Κοραή, Προλεγόμενα..., 

τ. Β', Μ.Ι .Ε.Τ. . σ. 468. 



Π Α Ρ Α Σ Χ Ο Λ Η Μ Α Τ Α 395 

τωνα, πλέον ώς Codex Oxoniens i s C l a r k i a n u s 39, εϊδε το φώς σε λαμ
πρή πανομοιότυπη έκδοση, 1 8 οι εκδότες του παραμέλησαν να προμηθεύ
σουν, χάριν ανταπόδοσης, στη βιβλιοθήκη της Μονής το αντίτυπο πού δι
καιούνταν, και να αντικαταστήσουν έτσι το κλεμμένο πρωτότυπο με το 
πανομοιότυπο του. Ή απουσία τού 'Ιωάννη Σακκελίωνος, τού συντάκτη 
της Πατμιακής Βιβλιοθήκης, τού καταλόγου των χειρογράφων της (είχε 
πεθάνει μερικά χρόνια πρίν). άνθρωπου πού χωρίς άλλο θα υποκινούσε 
ενεργά το ζ ή τ η μ α , 1 9 στάθηκε καταλυτική για το ότι δεν αναπληρώθηκε 
τότε ή παράλειψη αυτή. Ω σ τ ό σ ο ούτε στον 20ο αιώνα ό κώδικας στή φ ω 
τογραφική του μορ(ρτι αποκτήθηκε άπο τή Μονή, παρότι ό Σωκράτης Κου-
γέας, ώς παλαιός επισκέπτης της βιβλιοθήκης και φίλος της Μονής, είχε 
άπο το 1911 πληροφορήσει το Ή/ουμενοσυμβούλιο για την έκδοση συνι
στώντας την σ.Ύοοά. της (σ' αυτό βρήκε συνεπίκουρο και τον πάτμιο λόγιο 
ϋχοώοο Τηλιακό. μεταφραστή τού Gh. Diehl, πού στο 'ίδιο επιστολόχαρ
το σε ιδιόχειρο κείμενο του υποστήριζε θερμά την πρόταση για την από
κτηση της φωτοτυπικής έ'κδοσης, «δια παρηγορίαν» άπο τ ή ; απώλεια 
τού αναντικατάστατου κειμηλίου) και υποβάλλοντας μάλιστα τήν ιδέα 
να τή ζητήσουν δωρεάν άπο τή διεύθυνση της Βιβλιοθήκης της 'Οξφόρ
δης. ((Και το πρωτόγραφον θα έδικαιούτο να ζητήση [ή Βιβλιοθήκη της 
Μονής], αν ήσαν διαφορετικά τα διεθνή νόμιμα», συμπλήρωνε ό έλληνας 
φιλόλογος. 2 0 Σ τ ο Νεοελληνικό 'Αρχείο τής Μονής δεν σώζεται πάντως 
κανένα τεκμήριο αλληλογραφίας αναφορικά με τήν υπόθεση. Μπορεί, λοι
πόν, το d e s i d e r a t u m να παρέμεινε ώς σήμερα ανεκπλήρωτο, ή φιλολο
γική όμως επιστήμη στο μεταξύ αξιοποίησε το πολύτιμο χειρόγραφο ποι
κιλότροπα, παλαιογραφικά, κριτικά και εκδοτικά, σε διάφορες δημοσιεύ
σεις. "Αν και όψιμα πλέον, δεν έλειψαν σε ορισμένες άπο αυτές νέες μειο-
τικες αναφορές στην αβελτηρία των θεματοφυλάκων του απέναντι στο 
χειρόγραφο 2 1 ((αντί εκφράσεων ευγνωμοσύνης προς τους μοναχούς τής 
Πάτμου δια τήν επί αιώνας άλώβητον αυτού διατήρησιν». 2 2 Ό ύπερασπι-
στικος λόγος άνηκε στον Σ(οκράτη Κουγέα, πού είχε εντοπίσει στον κ ώ 
δικα σημαντικά ευρήματα για τήν τεκμηρίωση των επιστημονικών του 
εργασιών. 

EMM. Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ; 

18. Στή σειρά Codices gracci et latini photographiée depicti, duce Giiilel-
mo Nicoiao Du Rica, τ. 3ος, Λέυντεν 1898, με πρόλογο του T h o m a s Guil. Allen. 

19. Ή απώλεια του κώδικα τον εΐχε απασχολήσει άπο το 1885, κυρίως σε μια 
προσπάθεια να άποσείσει τις κατηγορίες εναντίον τών μοναχών της Πάτμου, βλ. 77α-
τμιακή Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1890, σ. ι'-ια'. ΓΤβ. Ά θ . Δ. Κομίνης, ό'.π., σ. 213-214. 

20. Νεοελληνικό 'Αρχείο τής Μονής άγ. Ιωάννου του Θεολόγου, Φ. 106, επι
στολή τής 24 Φεβρουαρίου 1911. 

21. Βλ. -.γ. Μ. Schanz, Novae commentationes Platonicae, W ü r z b u r g 
1871, σ. 107, και E. Maass, «Observat iones pa laeographicae», στα Mélanges 
Graux, Παρίσι 1884, σ. 764. Π β . Σωκρ. Κουγέας, Ό Καισαρείας Άρέθας και τα 
έργον αντον, 'Αθήνα 1913, σ. 99. 

22. "Ο,π., σ. 99. 
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