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ΠΡ. Ὁ ΘΙΣ 

᾿Εχδιδοὺς συλλογὴν ἀνεχδότων μνημείων διαλευκαινόντων 

τὴν κατὰ τοὺς μέσους αἰῶνας πολιτικὴν, ἐχχλησιαστικὴν χαὶ 

φιλολογιχὴν ἱστορίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους, περὶ τὴν ἐξερεύ- 

γησιν τῆς ὁποίας μετὰ ζήλου ὁσημέραι ἐπιτεινομένου ἀσχο- 

λοῦνται τοσοῦτοι ἀλλογενεῖς σοφοί, μάταιον χρίνω νὰ περιττο- 

λογήσω συνηγορῶν ὑπὲρ τοῦ ἐθνιχοῦ τούτου διαδήματος. “Α- 

πλῶς δὲ ἡνωστοποιῶ, ὅτι ἐντὸς τοῦ ἔτους 1872 ἐχδοθήσονται 

πρὸς τῷ παρόντι καὶ οἱ ἑξῆς τόμοι τῆς Μεσαιωνικῆς Βιόλιοθήχης. 

Τόμος Β΄. Χρονογράφοι τοῦ βασιλείου τῆς Κύ- 

πρου. Νεόφυτος Ἔγχλειστος. Λεόντιος Μαχαιρᾶς. Γεώργιος 

Βουστρώνιος. Νεόφυτος Ροδινός. ᾿Ανέχδοτα γομίσματα ὑπὸ 1]. 

Λάμπρου. 

᾿ Τόμος Τ΄. Χρονογράφοι τῆς Τουρχοχρατουμέ- 

νης Ἑλλάδος. Καισάριος Δαπόντες. Σέργιος Μαχραῖος. ἱΙστο- 

ρικὴ καταγρχαφὴ τῶν ἐν τοῖς κώδηξι τοῦ οἰχουμενικοῦ πατρι- 

ἀρχείου ἐγγράφων, κατὰ τὴν Συλλογὴν τοῦ πατριάρχου Δοσι- 

θέου. Μαυρογένης, περὶ τῆς καταστάσεως χαὶ τῶν δοσιμάτων 

τῶν ὑπὸ τὸν χαπιτὰν πασᾶν νήσων. 

Τοίοξ. ΑἸ, Ἰδ τορυχαὶ εἰδήσεις περὶ Ἑλλάδος 

(1496-1598) ἐξηγμέναι ἐκ τῶν ἀνεχδότων ὅ9 τόμων τῶν 

Ηἱ μερολογίων (  αγ δίογιοὶ) τοῦ Μαρίνου Σανούτου. Ἕνετι- 

χαὶ ἐχθέσεις περὶ Πελοποννήσου χαὶ ἄλλων τῆς Ἑλλάδος με- 



ρῶν. Κατάλογος τῶν ἐν τῇ Μαρχιανῇ βιόλιοθήχῃ χειρογράφων 

περὶ τῆς ἱστορίας τῆς Ἑλλάδος. (Ἰταλιστί). 

Τόμος Ε΄. Βυζαντινὰ ᾿Ανέχδοτα. Μιχαὴλ Ψελλοῦ 

ἱστορία ἀπὸ Βασιλείου τοῦ Μαχεδόνος μέχρι Κωνσταντίνου τοῦ 

Δούκα. Θεοδώρου Πτωχοπροδρόμου ἱστορικὰ ποιήματα. 

Τόμος ΣΤ΄. Βυζαντινὰ ᾿Ανέχδοτα. Νιχήτα Χωνιά- 

του λόγοι ἱστορικοὶ χαὶ ἐπιστολαί. Γρηγορίου Κυπρίου πατρι- 

ἄρχου Κωνσταντινουπόλεως αὐτοθιογραφία (ἐκ τοῦ Βιυθεὶ5). 

Φιλοθέου πατριάρχου, περὶ τῆς ἁλώσεως τῆς Ἡρακλείας λόγοι 

ἱστορικοὶ δύο. 

Κατ ὀφευλόμιενον χρέος ἀπονέμω τὴν διάπυρον εὐγνωμο- 

σύνην μου πρὸς τοὺς φιλοπάτριδας ἐχείνους ἄνδρας, οἵτινες κα- 

τανοοῦντες τὴν σπουδχιότητα τῶν τοιούτων ἐρευνῶν ἐπροθυ- 

μοποιήθησαν νὰ μὲ σύρωσιν ἐκ τῶν βάθρων τῆς ἰατρικῆς σχο- 

λῆς καὶ μοὶ ὑποδείξωσι τὸ τοιοῦτον στάδιον, συνενώσαντες τῇ 

ἠθιχῇ συνδρομῇ χαὶ τὰ πρὸς τοῦτο ἀπαιτούμενα ὑλικὰ μέσα. 

Ῥοιοῦτοι δ᾽ εἰσὶν οἱ χατὰ καιροὺς ὑπουργήσαντες, Κ. Λομθάρ- 

δος, ὁ μακαρίτης Χαρ. Χριστόπουλος, Δημ. Σαράθδας, ᾿Ανδρ. Αὐ- 

γερινὸς καὶ ᾿Αθ. Πετμεζᾶς, οἱ μετὰ ζήλου ἀνωτέρου τῶν ἀσθε- 

γῶν ἐπαίνων μου ᾿συντελέσαντες ὅπως υἱοθετήσγ, οὕτως εἰπεῖν, 

τὸ ἔθνος τὰς τοιαύτας μελέτας, ὡς ἀλλαχοῦ διὰ μαχρῶν θέλω 

ἐχθέσει οἱ φιλογενεῖς Κύριοι Γεώργιος Ἁ. Μαυροχορδάτος, χαὶ 

βαρὼν Σίμων Σίνας, ἐν μέρει δὲ καὶ τὸ ᾿Εθνιχὸν Πανεπιστήμιον. 

Οὐχ ἧττον δὲ χάριτας ὁμολογῶ χαὶ πρὸς τοὺς χορηγήσαντάς 

μοι ἔνθερμον συνδρομὴν πρὸς ἀναδίφησιν χαὶ ἀντιγραφὴν τῶν 

ἐν “ταῖς ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐπισχεφθείσαις βιθλιοθήχαις ἀποτεθησαυρισμέ- 

νων χωδήχων, οἷον τοῖς ἐν Κωνσταντινουπόλει Κυρίοις Τ΄. Χ. 

Κωνσταντινίδη, Παύλῳ Νεοχλεῖ χαὶ Γαθριὴλ Σοφοχλεῖ, τοῖς ἐν 

Βιέννη καθηγηταῖς βαρῶνι Θεοδώρῳ Καραγιάννῃ τῷ Σιατιστεῖ, 

χαὶ Αὐἀο!ίζο Νίαβθαῆα, τῷ ἐν Βενετία ὑμογενεῖ ὑποθδιθλιοθη- 

χαρίῳ τῆς Μαρχιανῆς Κ. ᾿Ιωάννῃ Βελούδῳ, ὡς καὶ πρὸς τοὺς. 



ζ' 

εὐαρίθμους συνδρομητὰς τῆς Μεσαιωνιχῆς ταύτης Βιδλιοθήχης 

φιλομούσους Κυρίους Μενέλαον Νεγροπόντην ἐν Γαλατζίῳ, Θεό- 

δωρον Δούμπαν χαὶ Γρηγόριον Ὑψηλάντην ἐν Βιέννῃ. 

Συντελεστικωτάτην πρὸς τὸν ἐπιδιωχόμενον σχοπὸν τῶν 

ἱστορικῶν τούτων ἐρευνῶν θεωρῶν τὴν βιογραφίαν τῶν ἐχδιδο- 

μένων συγγραφέων, ὁσάκις μἅλιστα αἱ περὶ τούτων εἰδήσεις 

εἰσὶν ἐλάχισται ἢ συγχεχυμέναι, ἢ χαὶ πάντῃ ἐλλείπουδιν, 
Ν - “ΜἭἭὋΣΦ 

ἄρχομαι ἀπὸ τῆς τοῦ Ατταλειάτου (1). 

ΜΙΧΑῊΛ ΑΤΤΤΑΛΕΙΑΤῊΣ υἱὸς Εἰρηνικοῦ χαὶ Καλῆς (2), 
πατρίδα ἔσχε χατὰ πᾶσαν βεθαιότητα τὴν Κωνσταντινούπο- 

5. Ἂν Ἂς 
λιν (39), καὶ ἤχμαζεν ἤδη ἐπὶ τῆς βασιλείας Εὐδοκίας χήρας Κων- 

(1) Περὶ τοῦ περιφανοῦς τούτου νομοδιδασχάλου χαὶ ἱστορικοῦ 

ἐλάχιστα καὶ συγχεχυμένα ἀναφέρουσιν οἵτε Μοπίνθι}} {Π|βίοῖρ ἄὰ 

ἀτγοὶν Ὀγσαηίϊῃ, 3. σελ. 218) ὃ Ζαχαρίας Λιγγενθὰλ (ΗἸΞΤΟΥΙΔ.6 ἸΌΓΙᾺ 

ατδθοο οΥ8 1 4 6]1η 6810, σελ. 71), καὶ ὃ ἩΘΙτ Δ ο ἢ (ατ]ῚΘ ΟΠ ]50}- 

ΤΥ βομ65 Πθομῦ ἴῃ ΜΙ ο]α]ῖον. ΕΡΒΟμ ἀπ αὐαθθν, ΑἸρθιη. 

Επουκιὶῦρ. Β. 86, σελ. 988), ὡς καὶ ἣ ΒΙΟΟΥΔΡΠΪ6 Νοῦνθ!]6 τοῦ 

Βιϑού (ἴοπι. 1. Αὐ{4].) καὶ ὃ ΝΊοοΙ 81 (Θβοβιοηῦθ ἀθὺ ΟΥ̓ ΘΟ Π]56}. 

Ταϊοραίαν, 11, σελ. 651). 

(2) Διάταξις σελ. 20, 38. Τὸ ταπεινὸν τῆς χαταγωγῆς τῶν γο- 

νέων αὐτοῦ ὁμολογεῖ (σελ. δ). 

(3) Τοῦτο τοὐλάχιστον εἰχάζεται ἐχ τῆς ἐν τῇ Διατάξει (σελ. 4) 

ρήσεως «χτῆσιν οὐδ᾽ ἡντινοῦν χατὰ τὴν τῶν λόγων μητρό- 

πολιν χαὶ βασιλίδα τῶν πόλεων ἔκ τινος τῶν ἀνιόντων 

χληρονομίας ἐδεξάμην». Τὰ δ᾽ ἐν Ῥαιδεστῷ χτήματα τὰ ὑπὲρ 

τοῦ πτωχοτροφείου ἀφιερούμενα δὲν προῆλθον αὐτῷ ἐχ πατρογονιχῆῇς 

χληρονομίας, ἀλλ᾽ ὡς προὶξ μιᾶς τῶν ἐν τῇ Διατάξει (σελ. 8. 10, 20, 33) 

μνημονευομένων δύο γυναικῶν αὐτοῦ Σοφίας χαὶ Ἐϊρήνης, ἐκεῖθεν χα- 

ταγομένης. Ὃ δ᾽ ἰσχυρισμὸς τοῦ ΗΘ 80}, ὅτι ὃ Μιχαὴλ εἶχε πα- 

τρίδα τὴν ᾿Αττάλειαν εἶναι ἀνυπόστατος. 
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Ἢ- 

σταντίνου τοῦ Δούχα (1067), εἷς ὧν τῶν πρώτων τῆς συγκλήτου 

βουλῆς ὡς τοιοῦτος δ᾽ ἔλαθε μέρος ἐν τῇ δίχῃ Ρωμανοῦ τοῦ 

Διογένους, τοῦ φιλοτίμου» ἐχείνου στρατηγοῦ, ὅστις χαθορῶν τὴν 

ὁσημέραι φθίνουσαν στρατιωτιχὴν δόξαν τοῦ Βυζαντίου, διενοήθη 

νὰ ἐπαναγάγῃ αὐτὴν ἐν τῇ προτέρα ἀχμῇ, διὰ τῆς ἀνατροπῆς 

τῶν χαθεστώτων (1). 

᾿Αλλὰ καὶ ὁ μετ᾽ οὐ πολὺ χαταλαδὼν τὴν ἀρχὴν Ρωμα- 

νὸς οὗτος περὶ πολλοῦ ἐποιήσατο τὸν ᾿Ατταλειάτην, ὃν χαὶ 

συμπαρέλαθς μετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ κατὰ τῶν Σαραχηνῶν (2) ἐχ- 

στρατείᾳ, ὡς ἕνα τῶν κριτῶν τοῦ στρχτοπέδου (9). 
- - ᾿ ᾿ . 

Λεπτομερῶς ἐξιστορ ὧν τὰ χατὰ τὴν ἐκστρατείαν ταύτην 

- τινα, καταδειχνύοντα, ὅτι χαὶ γξνναίως συνηγωνίσθη τῷ ἀριστεῖ 
“ ι Α , ε ᾽ὔ . , , 

βασιλεῖ, χαὶ πολλοὺς χινδύνους ὑπέστη, χαὶ συνετὰς γνώμας 
ε Ὁ :- , ᾿ ᾿ : ᾿ ; ᾿ ᾽ ὑπέοχλλε μαρτυρούσας χαὶ τὴν περὶ τὰ στρατηγιχὰ εὐθυχρι- 

σίαν αὐτοῦ. 

Ἔν ταῖς περὶ τὴν ἹΙεράπολιν δύο χχατὰ τοῦ σουλτάνου τοῦ 

Χαλεπίου μάχαις (1068) φιλοτίμως προχινδυνεύων, οὐ το- 

σοῦτον, λέγει, ἀπέγνω τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν, ὅσην 

τὴν τῶνΡωμαίων χατέγνω δειλίαν ἢ ἀπειροχαλίαν 

ἢ ταπεινότητα (4). Καχίζων δὲ τὸν στρατὸν, ὡς μὴ ἐπωφε- 

(1) Ἱστορία αὐτοῦ σελ. 98. 

(2) « Τῶν ἐχ προχρίσεως αὐτῷ συνεπομένων » ἵστορ. σελ. 102. 

(3) Περὶ τοῦ ἀξιώματος τοῦ χριτοῦ τοῦ στρατοπέδου, ἢ τοῦ φοσ- 

σάτου. λέγει Γεώργιος ὃ Κωδινὸς (σελ. 40, ἔχδ. Βόννης): « Τοῦ βασι- 

λέως εἰς τὸ φωσσάτον εὑρισχομένου, τὰς παρεμπιπτούσας ὑποθέσεις τοῖς 

στρατιώταις, εἴτε περὶ ἀλόγων, εἴτε ἁρμάτων, εἴτε χαὶ χούρσων, ἢ περὶ 

τοιούτου τινὸς καθιστᾷ χαὶ ἐξετάζει». ᾿Αλλ ὡς παρ᾿ αὐτοῦ τοῦ ᾿Αττα- 

λειάτου μαρτυρεῖται (ἽἼστορ. σελ. 128) οἵ χριταὶ οὗτοι ἐπέϊχον παρὰ τῷ 

βασιλεϊ χαὶ τὴν νῦν θέσιν τῶν ἐπιτελῶν. 

(4) “ἴστορ. σελ. 113. 



θ΄. 
- ͵ » » “,Σ“κι" Ν , » εὖ ΄, τ , 

ληθέντα τῆς μετ οὐ πολὺ προσμειδιασάσης αὐτῷ νίχης, ΙΝ υξγας 
’, 

χαρπὸς ἐπέχειτο αὐτὴ τοῦ Χαλεπίου ἡ ἅλωσις, ἐπιφέρει βαρυὰ: 
Ν . κ ᾿ “- τ , 

γῶν: « οὕτως εἶδον ἐγὼ ω] Ὁ - “ῃ πο ς “-. ἰμ ξ ἘΞ Ἑ [ῳἹ - ψὺ 

δεδυνημένους, υτἦτε λόχους χαθίσχι, υὴτε πολέμῳ δρ ὑεῖ κρῖναι 

ἄμεις τῶν ἐνχντίων αὐτοῖς 
κ - » “-ὡ ,ὔ 

τὸ πᾶν εὐθυφρονοῦντας, μήτε δὺν 

διαχρίναντας, ἀλλ ἑνὶ κανόν!: χρωμένους πρὸς ἅπαντας, τούς τε 

δυνατωτάτους τῶν ἐναντίων χαὶ τοὺς γλίσχρως χαὶ ἡγεμονικῶς 
Ὁ ν Ὰ -“ » εἴτ᾽ οὖν τοπαρχιχῶς ἔχοντας » (1). 

Κατὰ τὴν διὰ τῶν δυσχωριῶν τοῦ Ταύρου ἐπικίνδυνον 
, κ , ΓΝ 1 ,ὔ 

πορείαν, ἀφηνιάσαντος τοῦ ἵππου πρὸ βαράθρου, ὁ ᾿Ατταλειάτὴης 
-" 

διέ ὍΣ ἀάρο θάνχτον διὰ τῆς διχχρινούσης αὐτὸν πρὸ τῶν 

ἝΝ ΡΣ 53: -ὋὉ ον Θ «-. δ τ 
τὰ 
Ὁ ΓΥ ὃ 

᾿Ν ὮΝ 5 0)» « [ἴω [Ὁ ῷ- «ἢ τῷ -ὶ [ῳ] πνεύματος (2). 

πε τῇ πῶ τὸ ἔχρ τοῦ ἑπομένου ἔτους (1069) ἀνα- 

νξεωθείσῃ ἐπὶ τὴν Μιχρὰν ᾿Ασίαν ἐχστρατεία, συμπαρηχολούθησεν 

ὁμοίως τῷ βασιλεῖ ὁ Μιχαὴλ ὡς χριτὴς τοῦ στρατοπέδου, τιμη- 

θεὶς χαὶ τῷ ἀξιώματι τοῦ πατριχίου (9). 

Μετὰ μίχν πρὸς τοὺς ᾿Αραῦχς συμπλοχήν, ὁ Ῥωμανὸς 
΄, Α ͵ Ξ ι » “ 

προχωρήσας μέχρ' Κιλικίας, καὶ βλέπων τὴν ὀπισθοχώρησιν τῶν 
» -- “- Α - -- -»Σ᾿ ὮΝ ᾿ 

ἐχθρῶν, συνεθουλεύθη μετὰ τῶν χριτῶν τοῦ στρατοπέδου νὰ 
Ἄν τι ᾽ 4, 5. τον αν δύν Ἂ κι ἘΣ πῶ, :0 να τῶραν 
ἐπαναστρέψῃ, ἀφεὶς δύνχμίν τινα ἐν τοῖς μεθορίοις πρὸς ἀπό- 

χρουσιν Εἰς ομενας -ς ἐπιθέσεως. Σιωπῶν ὁ συνετὸς ᾿Ατταλειζτης 

ἠχροᾶτο τῆς συ ἡτήσεως ὅταν ὅμως ἤχουσς πάντας ἀναντιρ- 
Ἶ Ἔ ντν ὅσὰν ΨΈΝ Δ ἔα Αι τον ἢ ΕΝ ΩΝ ἐν τ Ἂν 9Ὰ 

ρήτως ἀπεχδεχομένους τὴν περὶ φυγῆς πρότασιν, εἶπε μετὰ 

παρρησίας εἰς τὸν περὶ τ τῆς σιωπῆς αὐτοῦ ἐρωτήσαντα ἡ ἐμόνα " 

Τίς ἡ ἀνάγχη, ὦ βασιλεῦ, ἔτι τοῦ ἔτους περὶ ἀχμὰς τοῦ 
, ΕΣ " 2 » 

θέρους ὄντος χαταλιπεῖν τοὺς ἐναντίους εἰς τὴν Ρωμαίων, καὶ 
κ ΒΓ 1 ὅν τς 3 

πρὸς ἀνέσεις καὶ ἀπολαύσεις ἑχυτοὺς ἐχδοῦναι, χαὶ μὴ νῦν χα- 

χοπαθῆσαι, ἵν᾿ εἰς τὸ μέλλον εὐπαθῆσαι δυναίμεθα; διὰ τί δὲ 
᾿ 

χαὶ μὴ ἐχ πολιορκίας αἱρήσομεν τότε ἄστυ τὸ Χλίχτ καὶ τὰ 

(1) σελ. 114. --α (3) σελ. 130. -- (3) σελ. 124. 



ὑπὸ τούτου πολίχνια, ἵνα καὶ οἱ στρατιῶται τῆς ἐκ τῶν λαφύ- 

ρων ὠφελείας πλησθῶσι χαὶ προθυμότεροι γένωνται, καὶ "τοῖς 

ἐναντίοις ἐπέλθῃ δέος, καὶ ἀντὶ πολεμίων αἱ τοιαῦται πόλεις 

Ρωμαϊχὴν ἡγεμονίαν πλουτήσωσι, χαὶ δυνάμεις ἐφιστάμεναι 

τὸ ἀντίπαλον ἰσχυρῶς ἀποχρούσωνται, καὶ ἡ τῶν Τούρχων πά- 

ροδος ἐκ διχστημάτων χατὰ μοίρας ἐρχομένων βραχείας ἀνα- 

σταλῇ, χαὶ μὴ ὁρμητήριον μᾶλλον χαὶ ὀψωνιχσμὸν ἐν τούτοις 

εὑρίσχῃ, ἀλλὰ πολεμητήριον ἀτεχνῶς, χαὶ ἡ διὰ τῆς Μεσοπο- 

ταμίας ὁδὸς τούτοις ἀνεπίόχτος γένηται » (1) 

Οἱ συνεταὶ οὗτοι λόγοι ἠνάγχασαν τὸν Ῥωμανὸν νὰ με- 

ταθάλλῃ γνώμην καὶ ἐξακολουθήσῃ αὐτοπροσώπως ὁδηγῶν τὸν 
, 

στρατὸν ἐπὶ τὰ πρόσω. Τὴν δὲ ὐθουλἠῇ τοῦ ᾿Ατταλειάτου 
.-ῃ» , 

ἔτι μᾶλλον ἐζετίμησεν, ὅταν ἕως τὸν Εὐφράτην διχπερχιωθεὶς 

εἶδε τοὺς ἐχθροὺς ἐστρχτοπεδευμένους περὶ τὰς ὄχθας τοῦ πο- 

ταμοῦ χαὶ χαραδοκοῦντας τὴν ἀρλτικ λον τοῦ βασιλέως, ἵνα 

ἐξορμιήσωσιν εἰς τὰς χριστιανιχὰς ἐ παρχίας. Δυστυχῶς ὅμως 

ἐπὶ πολὺ δὲν εἰσηχούσθη ἡ προτροπὴ τοῦ φι ιλοχινδύνου χριτοῦ᾽ 
; “ 

διότι ὁ βασιλεὺς τὴν πρώτην βουλὴν ἐπὶ καχῷ τῶν 
,ὔ » “- ᾿ Ἷ, ΝῪ ᾿ 

Ρωμαίων ἀκλεῶς ἀνανεωσάμενος, ὀιήρεσε τὸν στρα- 

τὸν, παραδοὺς τὸ ἰσχυρότερον σῶμα αὐτοῦ εἰς τὸν ἀνίχανον 

στρ χτηγὸν Φιλάρετον. Καὶ πάλιν δὲ περὶ τὴν Κελεσίνην λόγου 

γενομένου περὶ ἐπιστροφῆς, ὁ ᾿Ατταλειάτης ἐπέμεινε συνιστῶν 

τὴν ἐπὶ τὰ πρόσω πορείαν αὐτοῦ τοῦ βασιλέως, οὗ ἡ φήμη 

τοὺς πολεμίους περιδεεῖς ἀπειργάζετο (2). 

᾿Αλλὰ χαὶ χαθ᾽ ἑτέρας ἀποφάσεως τοῦ Ρωμανοῦ εὐθαρσῶς 

ἀντέστη ὁ ᾿Ατταλειάτης, παριστῶν τὸ ὀλέθριον αὐτῆς. « Μέλ- 

λοντος οὖν τοῦ βασιλέως διὰ τοῦ καλουμένου πολιχνίου Κερά- 

ὕου πρὸς τὰς ὄχθας τοῦ Εὐφράτου μέχρι Μελιτηνῆς τὸν οἰ- 

χεῖον διαδιράζειν στρατόν, ἀσύμφορον πάλιν τοῦτο αὐτὸς πρό- 

(1) Ἴστρ. σελ. 130 --α (3) Αὖὐτ. 185. 



Ι 

ιχ. 

πετευσάμιενος ἐξεφώνησα, ὡς μὴ ἀναγκαῖον ὃν τῶν τοιούτων 

μερῶν φροντίζειν ἡμᾶς προηρημωμένων ὄντων χαὶ περιῃρημένων 

πᾶσαν τὴν εὐχοσμίαν αὐτῶν ἐχ διαφόρων ἐπιδρομῶν, ἀφ᾽ ὧν 

χαὶ σπάνις ὀλεθρία συναντήσει καὶ κατατήξει τὸ στράτευμα᾽ 

χαὶ ἅμχ χρονίσει διὰ στενωπῶν τοσούτων βαδίσαι μέλλον, 

χαθ᾽ ἕν τῶν ὑποζυγίων ἠναγχασμένων χαὶ τῶν ἀνθρώπων διέρ- 

χεσθαι" καὶ τούτου μελήσειν ἐξεῖπον εἰκός, ὅπως ὡς τάχιστα 

τοῖς ἀπαθέσι. χαὶ ἔτι τὴν σύστασιν ἔχουσι θέμασιν ἐπιστῶμεν, 

χαχεῖνα τὴς τῶν ἐναντίων διατηρήσωμεν λώθης. Ταύτης οὖν 

τῆς γνώμης χεχρατηχυίας, διὰ τῆς Κολωνείας χαὶ τῶν ᾿Αρμε- 

νιαχῶν θεμάτων μέχρι Σεδαστείας ὁ βασιλεὺς σὺν τῷ στρατευ- 

ματι διελάλυθεν » (1). 

Οὕτω περὶ τὰ τέλη τοῦ ἔτους 1069 διὰ τῆς μέχρι 

Χαλεπίου ἀποδιώξεως τῶν Τούρκων ἐπεραιώθη καὶ ἡ δευτέρα 

ἐχστρατεία, τῆς ὁποίας τά τε ἐπεισόδια χαὶ τὸ ὁδοιπορικὸν 

περιγράφει λεπτομερῶς ὁ ᾿Ατταλειάτης (2). 

᾿Αλλὰ καὶ κατὰ τὴν τρίτην ἐπὶ τοὺς Αραθας ἐχστρα- 

τείαν (1071) συνείπετο τῷ Ῥωμανῷ καὶ ὁ πεπειραμένος χριτής, 

συμμεριζόμενος τοὺς χινδύνους τοῦ γενναίου ἐχείνου μονάρχου 

καὶ ἑχάστοτε ὑποράλλων αὐτῷ συνετὰς συμβουλὰς, προθύμως 

παρ ἐκείνου ἀπεχδεχομένας (3). Γενναίως δὲ προχινδυνεύσας καὶ 

ἐν τῇ περὶ τὸν “Αλυν ὀδυνηρᾷ καταστροφῇ, καὶ διὰ λόγου καὶ 

τοῦ ἰδίου παραδείγματος σὺν τῷ ἀτυχεῖ βασιλεῖ προσπαθῶν 

ν᾿ ἀναχαιτίσῃ τοὺς τραπέντας στρατιώτας, ὁ ̓ Ατταλείατης ἐσώθη 

εἰς Τραπεζοῦντα, ὅθεν ἄπελπις ἐπανέχαμψεν εἰς Βυζάντιον (4). 

Πιθανῶς συμπαρηχολούθησεν ὁ Μιχαὴλ χαὶ τοῖς χατὰ 

τοῦ Ρωμανοῦ σταλεῖσι στρατεύμασιν ὑπὸ τοῦ χατασχόντος τὴν 

ἀρχὴν Μιχαὴλ Χ2΄ τοῦ Παραπιναχίου: ἐν τῷ στρατοπέδῳ δὲ 

μαθὼν χαὶ τὴν διαταχθεῖσαν τύφλωσιν τοῦ δυστυχοῦς ἡγε- 

(1) Ἵστορ. σελ. 136 --- (2) Αὖτ. σελ. 124-138 --- (3) σελ. 162, 

159. 162 --α (4) σελ. 167. 



,ὔ ΄ Ω Ὶ 

μόνος τοῦ ὁποίου καὶ τὸν πατριωτισμὸν καὶ τὰς στρατιω- 
Α ᾽ Α " ᾿" " ΓΝ μἢ , ε ᾽ ΓΝ ε 

τιχὰς ἀρετὰς εἴπερ τις χαὶ ἄλλος ἐξετίμα ὁ εὐσυνείδητος ἵστο- 

ρικός, ὡσεὶ πρὸς τὸν ἐχδόντα τὸ παγκάκιστον χαὶ ἀνό- 

σιον ἐχεῖνο πρόσταγμα χατὰ τοῦ ἰδίου μητρυιοῦ ἄθλιον 

βασιλέα ἀποτεινόμενο:, περιπαθῶς τραγῳδεῖ. « Τί φής, ὦ βα- 

σιλεῦ, χαὶ οἱ σὺν σοὶ τὴν ἀνοσίχν βουλὴν εἀταςκϑόκας ΠΕ ΙΝΣ 

ἀνδρὸς ὀφθαλμοὺς υηδὲν ἀδικήσαντος, ἀλλὰ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν 

ὑπὲρ πάσης τῆς Ῥωμαίων εὐετηρίας, καὶ τοῖς πολεμιχωτάτοις 

ἔθνεσιν ἀντιταξαμένου μετὰ χαρτεροῦ τοῦ συντάγματος, ἐξὸν 

ὃν αὐτῷ ἀκινδύνως τοῖς βχσιλείοις προσμένειν χαὶ στρχτιωτι- 

χοὺς πόνους χαὶ φόθους ἀποτινάσσεσθαι; ἐχείνου οὗ χαὶ τὴν 
᾿ ᾽ ᾽ - ἣΝ ᾿ ’ , 

ἀρετὴν πολέμιος αἰδεσθεὶς ἠσπάσχτό τε γνησί ίως χαὶ λόγων χαὲ ἐμ. 

ἁλῶν ὡς ἀδελφῷ μεταδέδωχε, χαὶ σύνθρονον τὸν αἰχμάλωτον 
» ᾽ ε ΓΦ Ν " 

ἐποιήσχτο, χχαὶ ὡς ἀγαθὸς ἰχτρὸς φάρμακον ἀχεσώδυνον τὰς 

τοιχύτας παρηγορίας τῷ ἐδῶ εγμαίνοντι τῆς λύπης ἐπέθηκεν, 

ὥστε διχαίω: τὴν νίχην ὑπ ἀθλοθέτῃ θεῷ λαθεῖν ὁ σουλτάνος 

διαγινώσχεται, τοιοῦτος ἀπ οδειχθεὶς ἄνθρωπος τοσοῦτον ὄγκον 
, » ᾿ Ῥ.» Ν δι ,ὔ Γ 

φρονήσεως καὶ ἀνεξικακίας ἐπιδειξάμενος! σὺ δὲ τί προστάτ- 

τεις, ὦ βασιλεῦ; δρτβώσηναςς χαὶ αὐτοῦ τοῦ φωτὸς χαὶ τῆς 

δεδομένης αὐτῷ θεόθεν τῶν ὁρωμένων χατανοήσεως, τίνα τοῦ- 

τον; τὸν πατρὸς ἐπὶ σοὶ πρᾶξιν εἰληφότα χαὶ νόμῳ χαὶ πράγ- 

ματι, τὸν ἀποθεθληχότα τὴν βασιλείαν καὶ σοὶ ταύτην προέ-- 

μένον, τὸν ἐκ πορφυρίδος ραχοδυτήσαντα, τὸν εἰς βίον μονήρη 

μεταλλαξάμενον χαὶ τοῖς γηΐοις πᾶσιν ἀποταξάμενον, τὸν 

ἀσθενὴ χαὶ παρειμένον καὶ ἀχεσωδύνου μᾶλλον θεραπείας χαὶ 

ψυ χαγωγίας ἐπιδεόμενον, τὸν ἀπειρηχότα τοῖς ὅλοις, ἀσθενοῦντα 

καὶ καχουχούμενον, τὸν ὡς κάλαμον συντετριμμένον χαὶ ὄμ- 

βροις δακρύων ἐχτετηχότα τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τὸ πρόσωπον! 

ΑἸΔΧ εἰ ταῦτα, τοιχῦτα χαὶ τοσαῦτα πρὸς πειθὼ παρακλήσεως, 

μᾶλλον δὲ πλείω τούτων, ὅσῳ χαὶ τὸ ἀγγελιχὸν σχῆμα σιω- 

πηρῶς σοι παρίσταται πρὸς παράκλησιν, ἀλλὰ σὺ πάντως τῷ 



“ἢ . 

θυμῷ καὶ τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ βασιλεύειν ἐπιμανῶς καὶ ἀκορέστως 
} 

τὸ σχῆμα αἰδούμενος, ο) τὸ πλεῖον τῆς ροπῆς ἐπιὸ ὠσειας, υήτ 
ωἷἣΤ " “Ὁ 

μήτε τὴν μητρῴαν θηλὴν, ἧς οἱ παῖδες ἐχείνου χαὶ σοὶ ἀδελ- 
ι Ἔν ᾿ὕ Μ δὲ , Ἂ ᾿ ΤΑ 

φοὶ χοινῶς μετεσχήχατε. Οψεται δὲ πάντως χαὶ σέποτε ὄμμα 

τιτανῶδες χαὶ χρόνιον, καὶ τὰς τύχας σοι πρὸς τὴν ὁμοίαν πα- 
᾿ς ,ὔ 

ραστήσει χαχότητα » (1). 
ι λοι ι , ἜΘΗ ΧΑ ἐδ ι 

Μετα συντετριμμένης δὲ χαρδίας περιγράφει χαὶ τὰς βα- 

σάνους ὅσας ὑπέστη ἐν τῇ σχληρᾷ τυφλώσει ὁ πολύτλας βα- 

σιλεύς, υν ἡ μὴν χαταλιπὼν τοῖς ὑετέπειτα τῶν τοῦ 

Τὼ ἐχείνου δυστυχὴ μάτων ὑπερθαίνουσαν τὴν 

ἀκρόασιν. 

᾿Αλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ διαδεχθέντος τὸν Ῥωμανὸν δὲν παρΞ- 
, 

γνωρίσθη ἡ ἢ ἔξοχος ἱχκανότὴς τοῦ ἀντ αϑευέτρλςο Μιχαὴλ Ζ' 

προαγαγὼν αὐτὸν εἰς τὸ ἀξίωμα τοῦ ἀνθυπάτου, χριτοῦ ἐπὶ 

τοῦ ἱπποδρόμου χαὶ τοῦ βήλου, ἐπεχορηγήσατο πλήρη ἀσυδο-- 

σίχν (ἐξχουσείχν) τῆς ἐν Ῥαιδεστῷ οἰκίας χαὶ τῶν κατὰ τὸ 

θέμα Θράχης καὶ Μακεδονίας ἄλλων αὐτοῦ χτημάτων, διὰ χρυ- 

ἐξούλλου λόγου(1075), ἐν ᾧ ἀποχαλεῖ τοῦτον ἄνδρα τῷ 

μὲν γεραρῷ τοῦ εἴδους αἰδέσιμον, τῷ χρηστῷ δὲ 

τοῦ ἤθους καὶ μάλα ὑπέρσεμνον, τὴν πεῖραν θαυ- 

μάσιον. Πρὸ δύο δ᾽ ἐτῶν (1078) ἀνέθετο αὐτῷ καὶ τὴν 

σύνταξιν τῆς Πραγματικῆς, περὶ ἧς ἡ ὐνε λοι 

᾿ΑΔΧ αἱ γενναιοδώρως ἐπιδαψιλευθεῖσαι τῷ ᾿Ατταλειάτη, 

τιμαὶ πρὸς οὐδὲν φαίνονται χλονίσασαι τὰς περὶ τῆς ἀθλίας 

βασιλείχς τοῦ σχολαστικοῦ χαὶ φιλάρπαγος Παρχπιναχίου πε- 

ποιθήσεις τοῦ εὐσυνειδήτου ἱστορικοῦ" ἐκ τοῦ σύνεγγυς γνω- 

ρίσας τὰ αἴσχη αὐτῆς (2), ρίπτει κατ᾽ αὐτῆς τὸν λίθον τοῦ ἀνα- 

(1) Ἵστορ. σελ. 176. 

(3) « ᾿Ἐγωγεϊοῦν ἐν πολλοῖς συνεχστρατευσάμενος, χἂν τοῖς βα- 

σιλείοις συνεχῶς συναναστρεφόμενος, οὐδέπω ἔγνων ἐν πᾶσι βουλὴν θεῷ 
ἀρέσχουσαν ».. σελ. 196. 



ΠΥ 

τὸ. 

΄ὔ } -Ὡ ΄ -“ 

θέματος χαὶ καταντᾷ μέχρι τοῦ διανοήματος νὰ θεωρήσῃ τὴν 

βασιλοχτονίαν ὡς γενναιότητος τεκμήριον, ἱχετεύων 
μετὰ τῶν ἄλλων τεθλιμμένων πχτριωτῶν τὸν θεὸν ἐπι λέψαι 

πρὸς τὴν αὐ τοῦ χληρονομίαν καὶ προχειρίσασθαι 

ἄνδρα ἅμα μὲν καὶ τοὺς τυράννους αὐτοὺς δυνά- 
ἮΞ ε διι “ 

μενον καθελεῖν, ἅμα δὲ καὶ τὰς τύχας τῶν Ρὼ- 

μαίων πρὸς τὸ εὐθυμότερον ἐπαναγαγεῖν φρον ή- 

σει χαὶ γενναιότητι καὶ φιλοτίμῳ καὶ φιλοίχτῳ 

Κατὰ Μάοτιον τοῦ 1077 ἱδρύσχτο τότε πτωγοτροφεῖον χοτροῷ 
- , » “ ἣΝ 

καὶ τὸ μοναστήριον, περὶ ὧν συνέταξε τὴν νῦν δημοσιξυομένην 

Κατὰ δὲ τὴν συγχρόνως ἐκραγεῖσαν μετ᾽ οὐ πολὺ ἔν 
ᾶ 

τε τῇ Εὐρώπῃ χαὲὶ τῇ ᾿Ασίᾳ στρχτιωτιχὴν ἐπανάστασιν ΝιχὴΞ 

φόρου τοῦ Βοτανειάτου χαὶ Νικηφόρου τοῦ Βρυεννίου, ὁ ᾿Ατ- 
ὮΝ "ὦ: ᾽ ἮΝ φὸ " ᾽ ε 

ταλειάτης παρεπιδημῶν ἐν Ραιδεστῷ, πρὸς ἐπίσκεψιν, ὡς λέγει, 

τῶν χτημάτων αὐτοῦ, ἅμα εἶδε τὰς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἐνερ- 

(1) Ἵστορ' σελ. 188, 212 --- Ἵνα μὴ ὑπεννοηθῇ, ὅτι ἐξ ἄλλων 

ἐλατηρίων ὡρμήθη ὃ εὐσυνείδητος ἱστορικὸς εἰς τὰς περὶ τῆς βασιλείας 

τοῦ Μιχαὴλ αὐστηρὰς χρίσεις, αὐτοῦ; ἐπάγει. « Καὶ μὴ μοίτις ἐπιτι- 

μήση τῆς τοιαύτης τῶν ἡμετέρων χαταδρομῆς - οὐ γὰρ ἐπὶ λοιδορίᾳ 
Ψ « λῶ Ν 3. ὔ Ἷ ἊΖ ε χῷὰ λ.} ἐπὶ ἐλέν: - 

τούτων ἁπλῶς χαὶ ἀτιμίχ ψευδόμενος γεγραφα, ἀλλ᾽ ἐπὶ ἐλέγχῳ τῶν 
- , Ν , Ὑ ὙΦῸΝ ν Λ 5 ΄ “ 

χαχῶς πραττομένων, μὴ πού ποτε ἄρα αἰδὼς καὶ φόθος ἐπέλθῃ τοῦ θείου 

τοὺς ἡγεμόνας καὶ στρατηγοὺς χαὶ αὐτοὺς τοὺς ὑπηχόους αὐτῶν, χαὶ 

μεταδαλόντες ἐπὶ τὰ χρείττονα τῆς ἄνωθεν εὐμενείας χαὶ ἀντιλήψεως 

τύχωσι, χαὶ τὰς οἰχτρὰς ἐπανορθώσονται τύχας" περιέσχον γὰρ ἡμᾶς 

ὠδῖνες θανάτου, χατά τε πᾶσαν ἑώαν χαὶ τὴν ἑσπέραν τῶν Γοτθιχῶν 

χαὶ μιχρωτάτων ἐπιχρατησάντων ἐθνῶν, χαὶ χατατρυφησάντων τῆς ἡμῶν 

εὐηθείας ἢ ἀμελείας, ἢ τό γε ἀληθέστερον εἰπεῖν: θεούλαδείας χαὶ μανίας, 

ὅτι χατ᾽ ἀλλήλων λυττῶντες χαὶ ἀχρατῶς τοῖς ὁμοφύλοις μαχόμενοι χαὶ 

θανάτου καταφρονοῦντες, ἐν ταῖς. ἀλλοφύλοις πολέμοις δειλοὶ χαὶ ἀνάλ- 
Ν 

χιὸες χαὶ πρὸ πολέμου νῶτα διδοῦντες φαινόμεθα ν. σελ. 198. 
ἱ 



΄ 

ιξ 

γείας τῶν ὀπαδῶν τοῦ Βρυεννίου, ἔσπευσεν εἰς τὴν βασιλεύου- 

σαν, χαὶ ἐκθέμενος τῷ ἀθλίῳ βασιλεῖ τὰ διχτρέχοντα συνεδού- 

λευσεν αὐτῷ χαὶ τὰ πρὸς ἀποσόδησιν τοῦ κινδύνου ληπτέα 

μέτρα. ᾿Αλλ αἱ συνεταὶ αὐτοῦ συμθουλαὶ δὲν ἐλήφθησαν ὑπ᾽ ὄ- 

ψιν ὁ δὲ Βρυέννιος ἀπροσχόπτως προθχίνων χατέλαος͵ χαὶ τὴν 

Αἰδριανούπολιν: μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ χαὶ ἡ Ραιδεστὸς ἐχηρύχθη 

ὑπὲρ τοῦ ἀντάρτου, τοῦ ὁποίου οἱ ὀπαδοὶ διήρπασαν τὰ χτή- 

ὕατα τοῦ ἀντιφοονήσαντος αὐτοῖς ἀνθυπάτου. 

ΑΔ. ἐν ᾧ φαίνεται τοσοῦτον δυσμενῶς πρὸς τὸν Βρυέν- 

νιον διχχείμιενος ὃ Μιχαήλ, ἐξαιρετικὴν ἀπ ἐναντίας δεικνύει 

συμπάθειαν πρὸς τὸν ἐπίσης ἀντάρτην Βοτανειάτην, εἴτε . αρι- 

ζόμενος τῇ πρὸς αὐτὸν παλαιᾷ φιλίᾳ, εἴτ᾽ ἐν συνειδήσει θεωρῶν 
᾿ 

ΕΣ ι 

τοῦτον ὡς τὸν μόνον σωτῆρα τῆς ἐπὶ τοῦ Παραπιναχίου ἀμαυ-- 

ρωθείσης δόξης τοῦ Βυζαντίου (1). Ν᾿ ὅλας ὅμως τὰς περὶ ἀμε- 
,ὔ, 5» ,ὔ » “- Α 

ροληψίας ἐπανειλημμένας διαχηρύξεις αὐτοῦ, χλίνομεν νὰ πι- 

στεύσωμεν, ὅτι ἔθυσε τῇ φιλία τὴν ἀμεροληψίαν τοῦ ἵστο- 

ρικοῦ, ἥτις διαλάμπει ἐν τῇ ἐξιστορήσει τῶν χατὰ τοὺς 
Αὴ , ν 6 , ἕ ΝΟΥ, “ἃ ἐξ, 

προγενεστέρους βασιλεῖς συμοάντων" διότι, ἂν πραγματιχῶς 

εἶχεν ἀνάγκην τὸ Βυζάντιον χαλοῦ στρατιωτικοῦ ἡγεμό- 

γος, τοιοῦτος παρίστατο μᾶλλον ὁ ἀποτυχὼν Βρυέννιος, ὑπὲρ 

συγχωρήσεως τοῦ ὁποίου χαὶ αὐτὸς ὁ ᾿Ατταλειάτης εἰς μάτην 
» Ἃ “- Ν “ “. ᾽ ΠῚ 

ὕστερον ἐμεσίτευσε παρὰ τῷ σχληροχαρδίῳ ἥρωϊ αὐτοῦ. 
Ρ 
Ὁ 

“»" Ἃ ε , 2 ε , Αν οἱ προδεθασιλευχότες ἐτίμησαν τὴν ἱχανότητα τοῦ 
εἶ . , , 3 

Μιχαήλ, κατὰ φυσιχὸν λόγον προθυμότερον ἔπρεπε νὰ πράξῃ 

τοῦτο ὁ βασιλεύσας Βοτανειάτης, καὶ χάριν τῆς ὁμολογουμένης 

ποῦ ἀνδρὸς ἀξίας, χαὶ χάριν τῆς φιλίας μεθ᾽ ἧς πρὸς αὐτὸν ἀπὸ 

(1) ᾿Αξιοπερίεργοι αἵ γενεχλογιχαὶ καὶ ἄλλαι εἰδήσεις περὶ τῶν προ- 
γόνων τοῦ Βοτανειάτου Φωχάδων, ὧν τὸ γένος ἀνάγει ὃ ᾿Ατταλειάτης 
εἰς τὸν περίπυστον Ρωμαϊχὸν οἶχον τῶν Φαδίων, ὡς διὰ βίόλου πα- 

λαιᾶς ἐχειραγωγήθη. Ἴστ. σελ. 3218. . 



, 

Ε΄. 

ε -" ΄ εἰ “- ΄ ᾽ 

πολλοῦ ΠΉε, πε χόν Χο ἐπ τῶν ΠῚ τῆς βασιλείας αὐτοῦ 

, 

πάτο" ἌΝΕ πύλες, τοῦτον εἰς τὰ ἀξιώματα μαγίστρου, 
΄δ,} διδας τ ᾿ “ ς 

βέστου, προέδρου χριτοῦ ἐπὶ τοῦ ΝΞ οδεύμοῦ χαὶ τοῦ βήλου, 
ἀστον, τ Ξ ᾿ Το πνεν ἘΈῚ ΤΕΣ ΞΡΑΣ ὩΣ , 
ἐπεχύρωδε τὸν περὶ ἀσυδοσίχς τῶν χτημάτων ἐπ ιοραοευθέντα 

αὐτῷ ὑπὸ τοῦ προῦε 

.-ὸ ὥς Ω 1] ΞἹ 5] [) « -- - Ν 
᾿ ΓΑ: 3 -- «Ὁ ΄ “- ἰἶν. 

ρίισε τὸ ὑπ αὐτοῦ ἱόρυμενον πτωχοτροφεῖον, χαὶ ἐ 

ἢ μονὴ βασιλιχὸν ἐπίδο- 
᾿ 

χορηγῆται τῇ ὑπ᾽ αὐτοῦ ὁμοίως ἱ ἱδουθείσῃ 

μὰ ἐκ δώδεκα νομισμάτων ἐν χαιρῷ τῆς ἀλήξιοῖθας τῶν μισθῶν τῶν 
ἊΝ; ᾽ ΤΣ " ᾿ " “ εἰ » 

σπαθαροχανδιδάτων. Οὐχ ἥττον δὲ χαὶ τὸν μονογενῆ υἱὸν αὐ- 
“ ἃ ᾿ " Ρ- 

τοῦ Θεόδωρον, βχσιλιχὸν ὄντα νοτάριον, ἐτίμησε τῷ τίτλῳ 

τοῦ δισυπάτου (1). 

λειάτης προσεφώνησεν εἰς τὸν φίλον αὐτοχράτορχ, ὑποσχό 

νὰ ἐξαχολουθήσῃ τὴν συγγραφὴν χαὶ τῶν μετὰ ταῦτα συμ. 

σομένων. ἔλδηλον ὅμως, ἐ 

σχεσιν αὐτοῦ, εἰ χαὶ πολλοὶ ἱ λόγοι πείγουσιν, ὅτι τοιχύτην 

συνέχειαν δὲν ἔγραψεν, εἴτε πληρώσας τὸ χοινὸν γρέος μετ᾽ οὐ 

πολύ, εἴτε χαὶ μὴ θελήσας 

ταλχοόντα τὴν ἀρχὴν ᾿Αλ έξιον Κομνηνὸν τὸν μέγαν. 

Συγγράμματα. 

Μιχαὴλ ἀνθυπάτου χαὶ χριτοῦ τοῦ Ατταλειά- 

του, ποίημα νομικὸν εἴτε Πραγματιχή, πονηθεῖσα 

κατὰ χέλευσιν τοῦ βασιλέως Μιχαὴλ τοῦ Δούχα- 

(ἐν τῇ προτασσομένῃ πρὸς τὸν βασιλέχ προσφωνήσει συνοπτι- 
» 

χῶ: ἐκτιθέμενος τὴν ἐἐτίκι τῆς ρωμαϊκῆς νομοθεσίας, προσ- 
τ΄ ἢ 5 [, , ᾽ , 

ἐπιτίθησιν, ὅτι προσεπάθησε νὰ ἐχθέσῃ τοὺς νόμους εὐσυνόπτως 
» “Ὡ 3 κ -΄ ἘΞ ,ὕ 

χαὶ εὐχρινῶς « ὥστε χαὶ ὀλιγογρχαμμάτοις τὴν τῶν προχειμέ- 

γων γνῶσιν χαὶ τὴν τῶν ἀναγινωσχομιένων ἐπέμενον, παρχλαμ- 

(1) Βοτανειάτου χρυσόξουλλος λόγος ὑπὲρ ᾿Ατταλειάτου; σελ. 62. 
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ΠΝ δ ων 
» ἐς παξ, δ ὌΧ τ ἐν 

κα οἷς 9.40", τὰ 

᾿ Ε. ρος τς Ἐαὼ 

ἐπ Ν τϑΣ τι: ΞΕ ἧς δ} ον 

"ἦ ΠΝ ΄ ' διὸ πτα τ α ἀκ ρ ΔΝ 0. 
“4.2 ΡΥ Ρθν 9 ] ΑΞ, ͵ ὸς ἜΟ κῤάν τ οκυουῖου δι 

πὰ“ ΄ 
»ι «λλο ας ΕΝ δ {4,6 πΣά 
ὃ τ - Πρ εν “σ σ΄ βς ἔγδον 5, ὼ παρ ἀρ ̓ἴλν 

22 ἜΝΙ ΄ ἔτ ζὰ ὡς ΚΦ ἼΜ ον Ὁ τα δ χαμε τ ν᾽ Ν ἘΝ 5 ν.} ν Ρή ,Θ,.. δὰ δῷ. “λα σι 
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ἴαβ 

βάνεσθαι ». Τῆς Πραγματικῆς προτάσσεται χαὶ ἐπίγραμμα 

ποιηθέν, χατὰ πᾶσαν πιθανότητα, ὑπὸ τοῦ πολυγραφωτάτου 

χαὶ τότε παντοδυνάμου Μιχαὴλ Ψελλοῦ, τοῦ καὶ προσθέντος 

ἐν αὐτῇ σχόλιά τινα, ἐν ᾧ ἐπιγράμματι κατὰ χόρον μὲν ἐγκωμιά- 

ζεται ὁ Παραπινάκιος χαὶ ὡς συγγραφεὺς τοῦ πονήματος, παρί- 

σταται δὲ ὁ ̓ Ατταλειάτης ὡς ἁπλοῦς ἀντιγραφεὺς τοῦ βχσιλιχοῦ 

συντάγματος. Τὸ πόνημα τοῦτο τοῦ Μιχαὴλ ἐδημοσιεύθη μετὰ 

λατινιχῆς μεταφράσεως ὑπὸ Λεουγχλαδίου {1 

Μιχαὴλ κριτοῦ τοῦ ᾿Ατταλιώτου (5810) Πρόχει- 

ρον νόμων. (Τοῦτο καταγράφει ὁ Χρύσανθος ἐν τοῖς χειρο- 

γράφοις τῆς ἐν ᾿Αθωνι μονῆς τοῦ Βατοπεδίου (2). Πιθανὸν ὅμως 

αὐτὴ ἡ ἀνωτέρω Πραγματιχὴ νὰ ἐπιγράφηται χαὶ οὕτω, ὡς χαὲὶ 

ἐν ἄλλοις χώδηξι, κατὰ τὸν ΗΒ ΠΊΡΔΟΉ, φέρει τὸν τίτλον Πρα- 

γματεία τῶν συνοψισθέντων νόμων). 

Διάταξις ἐπὶ τῷ παρ αὐτοῦ συστάντι πτωχο- 

τροφείῳ καὶ τῷ μοναστηρίῳ. (᾿Ἐχδίδοται νῦν ἀντιγρα- 

φεῖσα ἐκ τοῦ πρωτοτύπου χώδηχος, ὅστις περιελθών ποτε εἰς 

χατοχὴν τῆς μονῆς τοῦ Ποοδρόμου, ὡς δηλοῦται ἐκ μεταγε- 

νεστέρου σημειώματος, ἀποτεθησαύρισται γῦν ἐν τῇ βιθλιοθήχῃ 

τοῦ ἐν Κωνοταντινουπόλει μετοχίου τοῦ Παναγίου Τάφου, κα- 
,ὔ 

ταγεγραμμένος ὑπὶ ἀριθμὸν 444. Τὸ πολύτιμον τοῦτο χειρό- 

γρᾶφον ἀποτελεῖται ἐκ πεντήχοντα ἐννέχ ὀχταδίων καὶ ἑνὸς 

τετραδίου μεμοράνης ὀγδόου σχήματος, ἢ σελίδων ἐν συνόλῳ 

200. Ἔχ τοῦ δεχάτου ὀκταδίου ἐλλείπουσι σελίδες δώδεκα, 

πιθανῶς ὡς ἄγραφοι ἀποχοπεῖσαι, διότι ἡ συνέχεια τοῦ χειμέ- 

νου δὲν φαίνεται διαχοπτομένη. Ἔχ τοῦ εἰχοστοῦ ἐλλείπουσι 

δύο φύλλα, ἐξ ὧν τὸ ἕν ἴσως ἄγραφον, τὸ δ᾽ ἕτερον γεγραμ- 

μένον, ὡς ἐπερχομένου τοῦ χάσματος τοῦ ἐν τῇ παρούσῃ ἐχ- 

(1) 5π5 αὐδϑοογρογήδπαμῃ, ΕὙδποοίατι! 1596, ἰοπ. 1, 1 -- 19. 

(9) Σελ. 271 τοῦ παρόντος. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Α΄. 6. 



, 

«η΄. 

δόσει (σελ. 47) σημειουμένου. Καὶ ἐχ τοῦ τριαχοστοῦ δὲ 
ἀφῃρέθησαν δύο φύλλα, ἴσως ἄγρχφα. Τῷ δὲ τελευταίῳ ἑξη- 

κοστῷ, τετραδίῳ ὄντι, ἐπισυνάπτονται δύο φύλλα ἄγραφα. Ὁ 

χώδηξ γέγραπται διὰ τῆς αὐτῆς χειρὸς καὶ φέρει δύο προσε- 

πιχυρώσεις αὐτογράφους τοῦ ᾿Ατταλειάτου, ἐξ ὧν μιᾷς σὺν τῷ 

τέλει τοῦ χειμένου παρατιθέμεθα πανομοιότυπον λιθογράφημα. 

Αἱ δὲ μετὰ τὴν καταγραφὴν τῶν ἀφιερωμάτων προσθῆχαι, τὰς 
“α « 

ὁποίας ὁμοίως λιθογραφοῦμεν, ἐγράφησαν ὀλίγον μετὰ τὴν θα- 

νὴν τοῦ ᾿Ατταλειάτου), 

Ἱστορία ἐκτεθεῖσα παρὰ Μιχαὴλ αἰδεσιμω- 

τάτου χριτοῦ ἐπὶ τοῦ ἱπποδρόμου καὶ τοῦ βή- 

λου τοῦ ᾿Ατταλειάτου. (Τὸ σπουδαῖον τοῦτο σύγ- 

γραρμμα,ἐν ᾧ λεπτομερῶς καὶ ὁπωσοῦν ἁμερολήπτως ἐξιστοροῦν-- 

ται τὰ συμθάντα ἐπὶ τῶν βασιλειῶν Μιχαὴλ τοῦ Παφλαγόνος, 

Κωνσταντίνου τοῦ Μονομάχου, Μιχαὴλ τοῦ Στρατιωτιχοῦ, Ἴσαα-- 

χίου τοῦ Κομνηνοῦ, Κωνσταντίνου τοῦ Δούχα, Ρωμανοῦ τοῦ 

Διόγένους, Μιχαὴλ τοῦ Παραπιναχίου χαὶ Νικηφόρου τοῦ Βο- 

τανειάτου, ἐξεδόθη τὸ πρῶτον ἐν τῇ σειρᾷ τῆς Βυζαντίδος τῆς 

Βόννης μετὰ λατινικῆς μεταφράσεως (1859) ὑπὸ τοῦ σοφοῦ 

γάλλου Βγαηθί (6 ΡΓΘ5Ιθ, τοῦ τοσοῦτον ἐντριθοῦς περί τε τὴν 

ἀρχαίαν χαὶ τὴν νεωτέραν ἑλληνιχὴν διάλεχτον. ἴΛπορον δὲ πῶς 

διέφυγε τὴν προσοχὴν τοῦ τε πολυμαθοῦς καθηγητοῦ Κ,, 

Παπαρρηγοπούλου χαὶ ἄλλων, θεωρησάντων ὡς μόνας πηγὰς 

τῆς περιόδου ταύτης τὴν χρονογραφίαν τοῦ Κεδοηνοῦ καὶ ἰδίως 

τὴν τοῦ Σχυλίτση, ἁπλῆν ἐπιτομὴν οὖσαν τῆς ἱστορίας τοῦ 

Αἰ τταλειάτου). 

“-ψ ᾿ ἀν ας , Τ Ξ 

Περὶ τοῦ μετὰ τὸν ᾿Ατταλειάτην ἐχδιδομένου Νιχήτα τοῦ 

Χωνιάτου ἐπιφυλαττόμενος νὰ λαλήσω χατ᾽ ἔχτασιν ἐν προλε- 

γομένοις τῶν μετ᾽ οὐ πολὺ δημοσιευθησομένων χαὶ ἄλλων ἀ- 
, “ » “ » ““ 5 ΜΈΝ: 3 γεχδότων ἱστοριχῶν λόγων χαὶ ἐπιστολῶν αὐτοῦ, σημειῶ ἤδη, 



ιθ΄, 

ὥτι. οἱ νῦν ἐχδιδόμιενοι λόγοι ἀντεγράφησαν ἐχ χειρογράφου τῆς 

Μαρχιανῆς βιόλισθήκης (0). ΧΙ, ουά. ΧΧΗ͂) περιγραφομένου ὑπὸ 

ποῦ Μιγγαρέλη. (1) καὶ τοῦ περὶ τὴν βυζαντινὴν παλαιογρα- 

φίαν τρίόωνος χαθηγητοῦ Κ. ᾿Ιωσὴφ Μύλλερ (2). 

Μετὰ τοῦτον ἕπεται Θεόδωρος ὁ Μετοχίτης᾽ ἐπειδὴ δὲ 

ὀλίγιστα, καὶ ταῦτα συγχεχυμένα, γινώσχονται περὶ τοῦ περι- 

φανοῦς τούτου φιλοσόφου, ἀστρονόμου χαὶ πολιτικοῦ, θέλω διὰ 

ὑαχρῶν λαλήσει. 

Ἔν τῇ χατὰ τὴν [Γ΄ ἑκατονταετηρίδα πολιτικῇ, ἐχχλη- 

σιαστιχῇ καὶ φιλολογικῇ ἱστορίᾳ τοῦ Βυζαντίου ἐπίσημον χα- 

τέἔέχει θέσιν ὁ οἶχος τῶν Μεταχιτῶν. Ταὐτοχρόνως σχεδὸν ἀχ- 

ψάζοντες οἱ Γεώργιος χαὶ Θεόδωρος Μετοχῖται οὐδὲν ἕτερον 

χοινὸν ἔχουσιν, ἢ ἁπλῷ: τὸ ὁμώνυμον. Διάφοροι χαὶ τὴν χοι- 

νωνιχὴν θέσιν χαὶ τὸν βαθμὸν τῆς ἐχπαιδεύσεως, υᾶλλον πρὸς 

ἀλλήλους ἀντίκεινται χατὰ τὰς θρησχευτικὰς δοξασίας" ἐξω- 

ψμότης. ὁ πρῶτος. τοῦ πατρίου δόγματος, δίκην ἀλήτου ἐτελεύ- 

τῆσεν ἐν δεσμωτηρίῳ" ὁ. δὲ Θεόδωρος εἰς τὰ ὕπατα προαχθεὶς τῆς 
᾽ ες πολιτείας ἀξιώματα καὶ αὐτῷ τῷ βασιλείῳ οἴκῳ κηδεύσας, 

΄ὔ ἀνεδείχθη ὑπέρμαχος τῆς ὀρθοδόξου ἐχχλησίας, εἰς τοὺς χόλ- 

ποὺς τῆς ὁποίας ἐζήτησε χαὶ παρηγορίαν τῶν θλίψεων, δι ὧν 

ἡ ἄστατος τύχη χατεπίκρανε τὸ γῆρας αὐτοῦ. 

Ὁ Γεώργιος Μετοχίτης ἀναφαίνεται. πρῶτον ἐπὶ τῶν χρόνων 

τῶν σχανδαλωδῶν διχπραγματεύσεων Μιχαὴλ Π΄ τοῦ 1!αλαιο- 

λόγου πρὸ τὴν Ρωμάναν ἐχκλησίαν. Διάχονος ὧν τοῦ ἐν Κων- 

σταντινουπόλει πατριαρχείου καὶ ἀρχιδιάχονος τῆς αὐλῆς, ἐστά- 

λη εἰς τὸν πάπαν (1211) χομιστὴς τῶν γραμμάτων τοῦ τε 

πατριάρχου Βέχχου καὶ τοῦ αὐτοχράτορος, ἀπεχδεχομένων τὴν 

(1) Οοάϊοθ5. Νδαηϊδηὶ, σελ. 472-- 14. 

(5) Βγζϑη πίβομθ ἀπδιθικίθπ (ΘΙ σα πσΡ Θυ οί ἀθΡ ΑἸκ8- 
ἄθιη]θ ἀ6Ρ ὙΥΊΒΒΘΠ560}. θη, 1809 ΙΧ. Β. σελ. 3938). 



΄ 

Ἁ. 

ἐν τῇ συνόδῳ τοῦ Λουγδούνου προδιωμολογημένην ὑποταγὴν 
τῆς ἑλληνικῆς ἐχχλησίας. Φανατιχὸς δὲ ἀναδειχθεὶς παπολά-: 
τρὴς ἐνέμεινε μετά τε τοῦ Βέχχου χαὶ τοῦ χαρτοφύλαχος Κων- 

σταντίνου Μελιτηνιώτου ἐν τῇ ἐξωμοσίᾳ, οὐ μόνον ἐπὶ τοῦ 

Μιχαὴλ Η΄ ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ διαδεχθέντος τοῦτον ᾿Ανδρονίχου 

τοῦ Β΄, ὅτε καὶ αὐτὴ ἡ Ρώμη ἀπέόχλε πᾶσαν ἐλπίδα περὶ 

πραγματοποιήσεως τῆς ἑνώσεως. Παραδόξως δὲ ἡ τριὰς τῶν 

δραπετιδῶν τούτων, χαί τοι πολλοὺς ὑποστάντες διωγμοὺς, με- 

τὰ τοῦ διαχρίνοντος τοὺς ἐξωμότας πείσματος ἐνεχαρτέρησαν 

συγγράφοντες ὑπὲρ τῆς Ρωμάνας ἐχχλησίας χαὶ ἀπὶ αὐτῆς τῆς 

εἱρκτῆς, ἐν ἢ ὥσπερ κύνες ἐτελεύτησαν (1). 

Συγγενὴς τῷ Γεωργίῳ τούτῳ ἦν ὁ Θεόδωρος Μετοχίτης γεν- 

νηθεὶς ἐν Νικαίᾳ τῆς Βιθυνίας (2). Δεκαχαιτριέτης ἀπορφανι- 

σθεὶς πατρὸς, καὶ χαλῶς τὴν τότε ἐγκύχλιον μάθησιν ἐχπαι- 

δευθεὶ:, χατ' ἰδίαλν ὕστερον ἐμόριθῶς ἐνέκυψεν ἐν τῇ μελετῇ 

τῶν συγγραφέων τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητος. Μόλις ᾿ὑπερθὰς 

τὸ εἰχοστὸν τῆς ἡλιχίας ἔτος, καταλλήλως ἐχτιμηθεὶς ὑπὸ τοῦ 

Αὐἰνδρονίχου προσελήφθη εἰς Βυζάντιον τὸ μὲν πρῶτον ἐν τοῖς 

ἀρχείοις, εἶτα δὲ καὶ εἰς ἀνώτερα προαχθεὶς ἀξιώματα (2). 

Τεσσαραχονταχαιτριέτης δ᾽ ἤδη προσέλαδεν ὡς οἰχοδιδάσχαλον 

Μανουὴλ τὸν Βρυέννιον, ὑφ᾽ οὗ ἐδιδάχθη τὰς ἀρχὰς τῆς ἀστρο- 

νομίας, ἣν καὶ εἰς ἀληθῆ προήγαγεν ἐπιστήμην, ἀναχκαθάρας ἐκ 

τῶν ἐν αὐτῇ ἐπιχρατουσῶν τότε ἀνατολικῶν τερατολογιῶν (9). 

(1) Τινὰ τῶν συγγραμμάτων τοῦ Γεωργίου ἐδημοσίευσεν ὃ ᾿Αλ- 

λάτιος (Οταροία Ογἰπμοάοχα ἰοτι. Π, σελ. 922-1074). Παρ. Εὰ- 
ὉΓΡΙΟΙΙ ΒΙΡΙ]οἴμθοα αγᾶθοδ, Χ, σελ. 412 (ΗΔ1]685). 

(2) Νικαεὺς σελ. 140. 

(3) Μετοχίτου, προοίμιον εἰς τὴν ᾿Αστρονομίαν. ---- « Τὴν γὰρ ἀ- 

στρονομίαν ἀπό τινος Βρυεννίου φαύλας τινὰς χαὶ οὐχ ἀχριδεῖς πάνυ 

παραλαδὼν ἀρχὰς, αὐτὸς ἰδίοις πόνοις ἐξηχριδώσατο, ὡς χαὶ μετὰ ταῦ- 

τὰ πολλοὺς ἐν ἐπιστήμῃ τοῦ μαθήματος σὺν ἀχριδείᾳ γενέσθαι παρ αὖ- 



χα΄, 

Πρῶτον ἱστορικῶς ἀναδείκνυτοι ἐπὶ τῆς πολιτιχῇς σχηνῆς 

ὃ Θεόδωρος ἐπὶ τῶν διαπραγματεύσεων τοῦ ᾿Ανδρονίχου περὶ 

γάμου τοῦ υἱοῦ χαὶ συνάρχοντος αὐτῷ Μιχαήλ. Μετὰ τὴν ἀ- 

ποτυχίαν τῆς ἐπὶ τούτῳ πρΞσθείας τοῦ ἱερομονάχου Σοφονίου 

παρὰ Καρόλῳ τῷ ἐξ ᾿Ανδηγαυῶν, ὁ βασιλεὺς ἀπέστειλε πρὸς 

τοὺς βασιλεῖς τῆς Κύπρου χαὶ τῆς ᾿Αρμενίχς τὸν τότ᾽ ἐν Βυ- 

ζαντίῳ παρεπιδημοῦντα πατριάρχην ᾿Αλεξανδρείας ᾿Αθανάσιον, 

ὅπως διαπρχαγματευθῇ πρὸς ἕνα ἐκ τούτων περὶ τοῦ προτεινο- 

μένον χήδους. Συλλ᾽ηφθέντος ὅμως τοῦ πρεσθευτοῦ περὶ Φώ- 

χαιχν ὑπὸ πειρατῶν, ὁ ᾿Ανδρόνιχος στέλλει ἀντ᾽ ἐκείνου τὸν 

Γωάννην Γλυχὺν, λογοθέτην τοῦ δρόμου, χαὶ Θεόδωρον πὸν Με- 

τοχίτην, λογοθέτην τοῦ γενιχοῦ, ἢ, ὡς ἡμεῖς νῦν λέγομεν, χεν- 

τριχὸν ταμίαν: ἐκλέγονται δὲ οὗτοι, μὴ μόνον δί ἣν 

τῶν πραγμάτων ἐτύγχανον ἔχοντες πεῖραν, ἀλλὰ 

καὶ διὰ τὸ πολλῷ τῶν ἄλλων προέχειν συνέσεως 

ἐμόριθείᾳ καὶ σοφίας περιουσίᾳ, ὅση τε περὶ τὰ 

θεῖα χαὶ ἡμέτερα δόγματα καὶ ὅση περὶ τὸν. ἕλ- 

ληνα λόγον ἠσχόληται (1). 

Καταπλεύσαντες τὸ πρῶτον εἰς Κύπρον συνδιελέχθησαν 

περὶ τοῦ προτεινομένου συνοιχεσίου πρὸς τὸν βασιλεύοντα Ἔν- 

ρέκον Β΄ τὸν Λουζινιάν" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ χαὶ οὗτος ἀπήτησε νὰ λά- 

Θῃ πρότερον τὴν περὶ τούτου ἄδειαν τοῦ πάπα, οἱ πρεσθευ- 

τοῦ διδαχθέντας- ὃ χαὶ θαυμάζοντος βασιλέως, χαὶ πρός τινα τῶν 4. 

χείνῳ φοιτησάντων ἐρομένου, ὁ Γρηγορᾶς οὗτος ἦν, πῶς ὃ Μετοχίτης 

ἐχ φαύλων τῶν ἀρχῶν ὡρμημένος, οὕτως ἠδυνήθη πρὸς τελείαν ἐξεύ- 

ρεσιν τοῦ μαθήματος ἐλθεϊν, « οὐ θαυμαστὸν, φάναι, βασιλεῦ, τὸν ἐρω- 

τηθέντα, ἐχ λαμπάδος μιχρᾶς πυρσὸν ἀναφθῆναι μέγαν », ἐπαινέσαι τε 

τοῦτον τῆς ἀγχινοίας τὸν βασιλέα χαὶ τὸ οἰχέϊον τῆς εἰχόνος θαυμάσαι». 

Κανταχουζηνοῦ ἱστορία τόμ. Α΄, σελ. 56, ἔχδ. Βόννης. 

(1) Τρηγορᾶς Α΄, σελ. 193 --- Ὁ Παχυμέρης (11, 202) λέγει τὸν 
ἐν Μετοχίτην λογοθέτην τῶν ἀγελῶν, τὸν δὲ Γλυχὺν λογοθέτην ἐπὶ 

πῶν δεήσεων. 



6. 

ταὶ, μὴ δυνάμενοι νὰ χρονοτριθῶσιν ἀναμένοντες τὴν συγχα-- 

πάθεσιν τῆς ἥχιστα εὐνοϊκῶς πρὸς τὸ Βυζάντιον διατεθειμένης 

Ῥωμάνας ἐκκλησίας, ἀπάραντες ἐχεῖθεν χατέπλευσαν εἰς Αἰγὰς 

καὶ ἀπούθάντες διὰ συντόνου ὁδοιπορίας ἀφίχθησαν παρὰ τῷ 

βασιλεῖ τῆς ᾿Αρμενίας, ὅστις προθύμως παρέδωκεν αὐτοῖς οὐ 

μόνον τὴν ἀδελφὴν Μαρίαν, ὡς σύζυγον τοῦ Μιχαὴλ, ἀλλὰ καὲ 

τὴν ἑτέραν ἀδελφὴν αὐτοῦ Θεοδώραν, διὰ νὰ φροντίσῃ ἡ βα- 

σιλεία χαὶ εὕρῃ καὶ ταύτῃ νυμφίον ἀντάξιον. Ἕνεχα δὲ τῆς 

χαθ᾽ ὁδὸν ἀσθενείας μιᾶς τῶν συνεπαγομένων ἡγεμονίδων, ἄ- 

ναγκασθέντες νὰ παραμείνωσιν ἐπ’ ὀλίγον εἰς Ρόδον, μετὰ τὴν 

ἀνόρρωσιν ἀποπλέουσιν ἐκεῖθεν, καὶ τῇ 16 ᾿Ιχνοναρίου 1296 

ἐν λαμπρᾷ καὶ πολυτελεῖ πομπῇ εἰσδέχονται ἐν Βυζαντίῳ (1). 

Μετὰ παρέλευσιν δύο ἐτῶν (1298) ὁ Μετοχίτης ἐτιμήθη 

δι ἑτέρας πρεσθείας, ἀποσταλεὶς "πρὸς τὸν χράλην τῆς Σερθίας 

διὰ νὰ συνομολογήσῃ τοὺς ὅρους, ὑφ᾽ οὃς κατ᾽ ἀνάγχην ὁ ᾿Ανδρό-- 

νικος προσέφερεν αὐτῷ τὴν νεαρωτάτην αὐτοῦ θυγατέρα Σιμω- 

νίδα. Τὰ δὲ καθ᾽ ὁδὸν χαὶ παρὰ τῷ χράλῃ συμθάντα αὐτῷ (2) 
λεπτομερῶς ἐχτίθησιν ὁ Θεόδωρος ἐν τῷ δημοσιευομένῳ Πρε- 

σθευτιχῷ, ἀποτεινομένῳ, χατὰ πᾶσαν βεδαιότητα, πρὸς Νιχη- 

φόρον τὸν Χοῦμνον (9). 

(1) Παχυμέρης 11, σελ. 202-38 --- Γρηγορᾶς, 1, 193-195. «Ὁ- 

πόσα μέντοι: τούτοις͵ εἴτε χαλεπὰ εἴτε ραστώνης γέμοντα χαὶ τρυφῆς 

συνηντήχει χατά τε τὸν ἔχπλουν, χατά τε τοὺς περίπλους χαὶ χατάπλους 

τῶν νήσων χαὶ τῶν λιμένων, χαὶ ὅπως ἅπασαν ἐξετέλεσαν τὴν πρεσε 

θείων, ἣ πάντα διεξιοῦσα χαθέχαστα βίδλος δηλώσει τοῖς βουλομένοις 

χάλλιστα καὶ σαφέστατα, ἣν ἣ μεγίστη γλῶσσα θατέρου τῶν πρέσόδεων, 

Γωάννου φημὶ τοῦ Γλυχέος, διέξεισι γενναιότατα χαὶ ὡς ἂν πᾶς τις 

θαυμάσειεν ἐλλόγιμος ἄνθρωπος ν. Ἢ ὑπὸ τοῦ Γρηγορᾷ μνημονευομένη, 
αὕτη ἔχθεσις τοῦ Γλυχέος δὲν περιεσώθη, ὡς ἐγὼ γινώσχω. 

(2) Περὶ τοῦ ἐν τῷ Πρεσόευτιχῷ (σελ. 159) μνημονευομένον ὃρι- 

μυτάτου χειμῶνος, βλ. Παχυμέρ. Β΄. 

(3) “Ὁ περιφανὴς οὗτος λόγιος καὶ πολιτιχὸς ἀνὴρ, συστάσει τοῦ 



΄ 

χΥ- 

Μετὰ τὴν ἀποχώρησιν χαὶ τοῦ Χούμνου ἐχ τῆς πολιτι- 

χῆς τύροης, ἀνέλχθε παρὰ τῷ βασιλεῖ τὴν θέσιν τοῦ πρωθυ- 

πουργοῦ ὁ Μετοχίτης " « Ἦν γξε μὴν τηνικαῦτα τῷ βασιλεῖ 

παραδυναστεύων χαὶ πᾶσαν κατάστασιν ὅλοις μεσιτεύων τοῖς 

πράγμασι" τοσοῦτον δ᾽ αὐτῷ προσετετήχει χαὶ οὕτως ὁ βασι- 

λεὺς αὐτοῦ γε ἐξήρτητο, ὥστ' οὐδὲν ἦν αὐτῷ μικρὸν ἢ μέγα 

τῶν πάντων ἀπόρρητον πρὸς αὐτόν ἀλλὰ πάντ' ἐποίει βουλο-- 

μένου καὶ τούτου, καὶ αὖθις οὐδὲν, ὃ μὴ τούτῳ πρὸς βουλή- 

σεως ἦν. » (1) 

Τιμῶν τὴν πολυμάθειαν χαὶ τὴν πολιτικὴν περίνοιαν τοῦ 

Θεοδώρου, ἐξαιρετικὴν ἐπεδείξατο αὐτῷ εὔνοιαν ὁ φιλομουσώ- 

τατος πλὴν νωθρὸς ἐχεῖνος βασιλεύς " διότι χαὶ εἰς τὸ ἀξίωμα 

τοῦ μεγάλου λογοθέτου (ὦ) προήγαγεν αὐτὸν, χαὶ τὸν ἴδιον 

ἀποσυρθέντος τῶν δημοσίων Θεοδώρου Μουζάλωνος (1292) προσληφθεὶς 

ὑπὸ τοῦ ᾿Ανδρονίκχου ὡς πρωθυπουργός, καὶ εἰς τὰ ἀξιώματα μυστιχοῦ 

χαὶ ἐπὶ τοῦ χανιχλείου προαχθεὶς « ἦν τηνιχαῦτα μεσάζων τοῖς πράγμα- 

σι, πολλὴν τὴν ἐμπειρίαν χαὶ σύνεσιν πλουτῶν εἰς τὰ χοινά, χαὶ διὰ 

τοῦτο μάλα τοι πλείστως ἀπολαύων τῆς τοῦ χρατοῦντος εὐμενείας τε 

χαὶ ροπῆς ». Γρηγορᾶς ἈΠ ΟΣ ς Περὶ τῶν πρὸς τὸν ἀριστοτελίζοντα 

τοῦτον φιλόσοφον σχέσεων τοῦ πλατωνιχοῦ Μετοχίτου ἐν τοῖς ἑξῆς λό- 

γον ποιοῦμεν. 

(1) Γρηγορᾶς Ἀ΄ 0, 

(2) Τὸ ἀξίωμα τοῦτο, ἀντιστοιχοῦν τῷ τοῦ νῦν ἀρχιχαγχελλαρίου, 

ἐνομοθετήθη ὀλίγον μετὰ τὴν ἀνάχτησιν τοῦ Βυζαντίου ἀπὸ τῶν λα- 

τίνων. Πρῶτος μέγας λογοθέτης ἀναφέρεται πρὸ τοῦ 1267 ὁ ἵστοριο- 

γράφος Γεώργιος ᾿Αχροπολίτης (Παχυμ. ἈΑ. 2838), διαδεχθεὶς πὸ τοῦ 

υἱοῦ αὐτοῦ Κωνσταντίνου ᾿Αχροπολίτου. Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ τελευ- 

ταίου τούτου, συμόάντα περὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ 1282, ὃ Μιχαὴλ Παλαιο- 

λόγος προήγαγεν ἀπὸ λογοθέτου τῶν γενικῶν εἰς μέγαν λογοθέτην Θεό- 

δωρον τὸν Μουζάλωνα (Παχ. Α΄ 495, 621 Β΄. 183) ᾿Αγνοῶ τίς διεδέχθη 

τοῦτον ἀποσυρθέντα ἐν ἔτει 1292 τῆς διοικήσεως: διότι ὃ Μετοχίτης δὲν 

φαίνεται τετιμημένος τῷ ἀξιώματι πρὸ τοῦ 1320. Ὃ Γεώργιος Κωδινὸς 
ἐν τῷ περὶ ᾿Οφφιχίων συγχεχυμένως πως ἀναφέρει, ὅτι ὃ Μετοχίτης πρῶ- 



“- 

χὸ. 

ἀνεψιὸν ᾿Ιωάννην (1) μονογενῆ υἱὸν τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιο- 

λόγου, γαμορὸν ἐπὶ τῇ ἢ θυγατρὶ τοῦ Μετοχίτου Εἰρήνῃ (2) πα- 

ρέσχετο. 

Παραδυναστεύων τῷ ᾿Ανδρονίχῳ ὁ Μετοχίτης μάτην προ- 

σεπάθησε νὰ ἐξεγείρῃ τὸν ἄτολμον τοῦτον μονάρχην εἰς ἀπο- 

τελεσματιχὴν ἐχατρατείαν χατὰ τῶν Τούρχων, διαφοροτρόπως 

παριστῶν αὐτῷ τὸν ἐπιχρεμάμενον κατὰ τοῦ Βυζαντίου κίνδυ- 

νον ἀπὸ τῶν ἐν ᾿Ασίᾳ ἐχθρασυνθεισῶν τούτων ὁρδῶν. Δυστυ- 

χῶς ὅμως αἱ ἐπανειλημμέναι προτροπαὶ τοῦ προνοητικωτάτου 

λογοθέτου πρὸς οὐδὲν ἐλογίσθησαν ὑπὸ βασιλείας προτιμώ- 

σης ν ἀγοράζῃ ἀντὶ χρημάτων τὴν πρὸς τοὺς Τούρ- 

χοὺυς εἰρήνην. Ἡ ἰδέα τοῦ ἐξ ἀνατολῆς ἐπιχειμένου μεγά- 

λου χινδύνου ἐπὶ τοσοῦτον εἶχε χαταλάθδε: τὴν διάνοιαν αὐτοῦ, 

ὥστε κατηρᾶτο τὴν ὥραν καθ΄ ἣν γυναικὶ συνήφθη καὶ 

τος ἐτιμήθη διὰ τοῦ ἀξιώματος τοῦ μεγάλου λογοθέτου, ὅπερ δὲν ἀληθεύει. 

Κατὰ πᾶσαν πιθανότητα τὸ ἐπὲ Θεοδώρου ὑφιστάμενον ἀξίωμα τοῦτο 

προήχθη ἄλλων τέως ἀνωτέρων, ὡς τοῦ τοῦ μεγάλου στρατοπεδάρχου χαὶ 

τοῦ μεγάλου. κοντοσταύλου, χατὰ τὴν ὑπὸ Κωδινοῦ (σελ. 9) χαταγε- 

γραμμένην ἱεραρχίαν- ἐχλιπόντος δὲ τούτου ὑπεδιδάσθη αὖθις ἐν τῇ προ- 

τέρᾳ θέσει, κατώτερον τοῦ ἀξιώματος τῶν μεγάλου στρατοπεδάρχου, 

μεγάλου πριμμιυκηρίου χαὶ μεγάλου χοντοσταύλου, χατὰ τὴν παρὰ τῷ 

αὐτῷ Κωδινῷ φερομένην ἀλλοίαν βαθμολόγησιν. Ἴσως δ᾽ ἐπὶ τοῦ Με- 

τοχίτου χατηργήθησαν χαὶ τ᾽ ἀξιώματα τῶν ἄλλων λογοθετῶν, ἀφοῦ ὃ 

Κωδινὸς (σελ. 84) δὲν ἐγίνωσχε πλέον τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ λογοθέτου 

τοῦ γενιχοῦ, τοῦ τοῦ δρόμου, τοῦ τῶν οἰχειαχῶν, τοῦ τοῦ στρατιωτι- 

κοῦ, χαὶ τοῦ τῶν ἀγελῶν. Σημειωτέον δέ, ὅτι ὁ Δουχάγγιος ((1]08. 

αγδθο, [1| σελ. 823) ἡμαρτημένως ἀναγνοὺς τὸν Κωδινὸν τίθησι τὸν 

μέγαν λογοθέτην χαὶ δπ᾽ αὐτὸν τὸν παραχοιμώμενον τοῦ χοιτῶνος. ἹΠ]ερὶ 

τοῦ νῦν ὑφισταμένου ἐχχλησιαστιχοῦ ἀξιώματος τοῦ μεγάλου λογοθέτου 

λόγον ποιοῦμαι ἐν τοῖς περὶ ἹΙέραχος ρηθησομένοις. 

(1) Περὶ τοῦ ᾿Ιωάννου τούτου βλ. ΚΚανταχουζηνόν (1, 209). 

(2) Ἢ λογία αὕτη κόρη ἐξεπαιδεύθη ὑπὸ τοῦ σοφοῦ Νικηφόρου 

τοῦ Γρηγορᾶ. 



Γ 

ΧΕ. 

πέχνων ἐγένετο πατήρ, προφητικῶς κηρύττων τὴν με- 

γάλην ἔφοδον. Πολλαχοῦ δὲ τῶν συγγραμμάτων αὐτοῦ 

μετ ἄλγους θρηνεῖ ἐπὶ τῇ προσεχεῖ καταστροφῇ τῆς μεγάλη 

“- Ψ“. αὐτοχρατορίας, τῆς ὁποίας τὰ ναυάγια ἐπολιτεύετο χα 

διῴκει ὅπῃ ἄρα. 

Ἔν τῷ δευτέρῳ Βασιλικῷ λόγῳ ἐγκωμιάζων ὑπὲρ τὸ δέον 

τὸν ᾿Ανδρόνικον, χάριν τῆς κατὰ τῶν Τούρχων ἀτελοῦς ἐχστρα- 

τείας αὐτοῦ (1297), προσπαθεῖ νὰ ἐξερεθίσῃ τοῦτον πρὸς ἐπα- 

νάληψιν τῶν ἐχθροπραξιῶν χατὰ τῶν βαρόάρων, « οἱ δίχην οὐ 

νομίζουσι, πολιτείαν οὐχ ἴσασι, νόμους οὐ χαθάπαξ πᾶσαν βίου 

παρασχευὴν χαὶ συνθήχην, ἀρχῆς ἁρμονίαν χαὶ σύνταξιν, θε- 

σμοὺς φύσεως, οὐδὲν ὁτιοῦν ἀγαθόν, μᾶλλον μὲν οὖν ὄλεθρος 

τῆς προτέρας ἑχείνης περσικῆς ἀρχῆς ἐσθεσμένης ἤδη χαὶ συμ-- 

πεσούσης καὶ ἀποστάται, καὶ μὴν χαὶ τῶν χοινῶν ἔτι ἀρχαίων 

τῆς ἀνθρωπίνης οὐσίας δογμάτων, ἃ παρήλλαξαν, χαὶ τροφῶν 

πρὸς ἅπασι χρῆσιν, μορφαῖς μόνον ἄνθρωποι, καὶ ταύταις ἀλ- 

λόχοτοι, ὥσπερ φαῦλα νομίσματα, παραχαραττούσης τῆς χοι- 

νῆς πλάσεως, φύσιν ἔχοντες λυμαίνεσθαι χαὶ δρᾷν χαχῶς εἰς 

ἀλλήλους, εἰς τὴν ἐγγειτόνων εὐδαιμονίαν, ἀποχρῶν ὁρμητή- 

ριον τὰς ἐρημίας προτεθειμένοι, ὄρεσι δυσχντήτοις συντεθραμ- 

μένοι, καὶ θηρσὶν ὁμολογήσαντες χαὶ συμπαρασχαίροντες φά- 

ραγξι χαὶ ρήγμασι χαὲὶ οὐχ οἶδ᾽ οἷς τισιν ἔτι βαράθροις πιστεύ- 

οντες συσχιαζόμενοι χαὶ τὸν ἅπαντα βίον ἐλλοχοῦντες, οὐδὲν 

ἡλίῳ θαρροῦντες, οὐδὲν ἑαυτοῖς » (1). 

Ἔν δὲ τοῖς Ὑπομνηματισμοῖς θρηνῶν ἐπὶ τὴ τῶν Ρω- 

μαϊκχῶν πραγμάτων ἐλαττώσει καὶ μεταθολῇ τῆς 

μεγάλης ἐχείνης εὐδαιμονίας, χαράττει χαὶ ταῦτα. 

« Οὔτε λέγειν ἱκανῶς ἔχοι τις ἄν, χχὶ θρήνους ἄρα συν- 

τιθέναι περὶ τῶν Ρωμαϊχῶν αὐτῶν πρχγμάτων, ὅσ᾽ ἤδη χαχῶς 

() Κώδηξ Βιέννης φύλ. 154. 



πέπραχε, καὶ πάνυ τοι δυστυχῶς ἔσχεν, οὔτΞ σιωπᾷν ἔξεστιν, 
} ὅτῳ χαὶ μετρίως οἷόν τέ ἐστιν αἰσθάνεσθαι χαὶ προσχλάειν ὅπως 

ν 

γίστου χράτους ἐχείνου χαὶ χλέους “ἐπὶ πάσης οἰκουμένης, χαὶ 

πάντων, ὡς εἰπεῖν, ἀνθρώπων, καὶ χλέους ἀμέλει περὶ πάντων 

πραγμάτων, χαὶ πάσης ἀρετῆς τε καὶ εὐδαιμονίας, σοφίας, ἀν- 

δρίας, μεγαλοφυΐας, εὐαρμοστίας πάσῃ τῶν χαλῶν μοίρᾳ, πο- 

λιτικῆς πάσης χάριτος, καθόλου πάσης εὐγενοῦς ἕξεως, καὶ 

γομίμων ἀνθρωπίνων, χαὶ κόσμων πάντων μεγάλοις πρεπόντων 

ἀνθρώποις, καὶ πράγμασιν εὐετηρίας" οἴχεται τὰ πλεῖστα, προ-- 

δήλως οἴχεται, καὶ χατ᾽ ὀλίγον ἐκ μαχροῦ φθίνοντα, καὶ τῆς 

οὐσίας χαὶ τῆς ἀκμῆς μᾶλλον ὑπορρέοντα νόμοις, ὡς ἔοιχε, 

φύσεως ἐπὶ πάντων οὕτως ἰούσης, χεχώρηχεν οὕτω δὴ πονή- 

ρως, ἣ κεχώρηχε, χαὶ δεδίττεται πλεῖν ἔτι περὶ τοῦ μέλλον- 

τος, ὅστις ἐπαΐειν οἷός τέ ἐστι, χαὶ ὁτιοῦν συνορᾷν. ἔΛμεινον 

μὲν τ᾽ ἄν εἴη μὴ ξυνορᾷν ἴσως, ὁτῳοῦν πρὸς τὸ βιοῦν ἀναλ- 

γήτως, ἐπειδὴ βιοῦν οὕτως ἐκληρώθημεν ἐκ διαδοχῆς τῶν ἄνω 

βελτίστων ἡμεῖς ἄμεινον μὲν τ᾽ ἄν, ὅστις ἔτι μὴ τῶν φθα- 

σάντων ἐξ ἱστοριῶν ἔστιν ἐν μνήμῃ, χαὶ ζῇ τὰ παρόντα πα- 

τρικῆς ἐχείνης πάλαι τῶν χρόνων, χαὶ διὰ πολλῶν τῶν χρύνων 

εὐπραγίας, καὶ δόξης ἀμαθῶς τοσαύτης. Τίς δ᾽ ἄν ἀμαθὴς εἴη 

τοσούτου πράγματος; τίς δ᾽ οὕτως ἀναίσθητος ἐχ τῶν παλαιῶν 

λειψάνων, ἃ χρόνος ἀεὶ θησαυρίζει, χαὶ τῆς ἐθίμου μέχρι νῦν 

ἀγωγῆς καὶ καταστάσεως μὴ συλλογίζεσθαι τὰ φθάσαντα μέ- 

γιστα τῆς τύχης χαὶ τῆς ἀρετῆς, καὶ παντοίας εὐεξίας μέγι- 

στα; Βρεττανιχαὶ νῆσοι πρὸς ἑσπέραν, καὶ ὑπὲρ Εὐφράτην τὴν 

πρὸς ἕω, καὶ ὑπὲρ Ἴστρον καὶ Γερμανοὺς χαὶ Κελτίόηρας, χαὶ 

Τάναϊς, καὶ Καύκασος, χαὶ Κασπία θάλασσα πρὸς βορρᾶν, χαὶ 

πρὸς νότον ὑπὲρ Αἰθίοπας εἴσω, καὶ τὴν ᾿Αρράδων εὐδαιμονίαν, 

καὶ χατὰ Λιθύην ὅσον οἰκούμενον, τὰ Ρωμαίων ὡρίζοντο μέ- 

τρα χαὶ μήχη, καὶ θάλασσα πᾶσα, χαὶ ὅση χατὰ θάλασσαν ἐν 



χῶς 

γήσοις οἴκησις ἐν μέσῳ τῆς χαθ᾽ ἡμᾶς ταύτης ἡγεμονίας, ὅσα 

καὶ ποταμῶν ροαὲ τινὲς ἐν μέσῳ χώρας ἡστινοσοῦν, καὶ ἃ πό- 

γοι πολλοὶ χατεχτήσαντο, στάσεις ἐχεῖθεν, χαὶ φθόνοι χαὶ βλα- 

χεῖαι, καὶ τρυφῆς ἀσχολία πᾶσα πρὸς φθορὰν ἦγον κατ᾿ ὀλίγον 

ἑξῆς, υᾶλλον δὲ χαὶ κατὰ πλεῖστα διέτεμιον ἐπ᾿ ὀλέθρῳ τῆς 

ὅλης συνεχείας καὶ τοῦ μεγέθους τῆς ἀρχῆς, μέχρις οὗ κατέστη 

τὰ τῆς ἀρχῆς τῆς πολυμήχους ταύτης, χαὶ τὶς ἂν ἔξω δαχρύων 

φαίη; κατέστη δ᾽ οὖν χαὶ χαθ᾽ ἕω χαὶ πρὸς δυσμὰς, ὅσον ἔγνω- 

εν, βραχύ τε καὶ πολύνοσον, χαὶ ρᾷστ' ἐκκείμενον εἰς πᾶσαν 

ἐπήρειαν τῆς ἐγγειτόνων βασκανίας καὶ βδελλυρίας, καὶ ὧν οὐ- 

δεὶς πρότερον λόγος ἦν. ᾿Αλλ ἔδει γὲ πάντως αὐτοὺς ἀγαπᾶν, 

εἰ μὴ καχῶς πάσχοιεν, καὶ δέος αὐτοὺς πάσης ἐπιχειρήσεως 

ἀπεῖργεν, εἰ δὲ μὴ, κακῶς ἀπήλλαττον ἀξιοῦντες ὁπηοῦν πει- 

ρᾶσθαι. ᾿Αλλ οἱ πρότερον εὐπεριφρόνητοι καθάπαξ, καὶ οὐδὲν 

ἀλλ ἢ συγχωρούντων ὑπὸ φιλανθρωπίας Ρωμαίων βιοῦντες, θρα- 

σεῖς, καὶ μάλ᾽ ἔντονοι, χαὶ χρατοῦντες χαθ᾽ ἡμῶν τε χαὶ τῆς 

ἡμῶν ἐκλύσεως χαὶ ὑγρᾶς βιοτῆς, καὶ βλακχώδους, καὶ μάλιστ᾽ ἀ- 

τημελήτου τῶν προσηχόντων, χαὶ τῆς ἑκάστοτ' ἀναλγησίας πρὸς 

τὰ προεμπίπτοντα τοῖς χινδύνοις. Ὦ τῆς τοσαύτης ὀλιγωρίας, 

χαὶ τοῦ πρὸς ὥραν ἀπατῶντος πρὸς ἄνεσιν χέρδους᾿ ὦ τῆς το- 

σαύτης βραδυτῆτος ἢ πάντας ἐπιτρέχειν εὖ μάλα καθ᾽ ἡμῶν 

ἦρε, πρὸς οὐδὲν ἰσχυρῶς ἀντιπράττον ἅπαντας εὐθαρσεῖς χαὶ 

ἀλλήλοις τὸ καθ᾽ ἡμῶν πρόθυμον παραθήγοντας χαὶ ἀνιστάντας 

εἰς τὰ παραπλήσια σὺν ἔριδι χαὶ ζήλῳ ἐπὶ τὰ πρόδηλα χέρδη, 

καὶ τὴν ρᾷστ' εὔωνον καὶ μηδενὶ ξὺν πόνῳ καθ᾽ ἡμῶν εὐετη- 

ρίαν, καὶ οὐ Μυσῶν λείαν, ὡς ἡ. παροιμία, ἀλλὰ τὸ δρυὸς πε- 

σούσης ἀχαμάτως, χαὶ τοῦτο κατὰ τὴν παροιμίαν, ξυλίζεσθαι, 

Τοιγαροῦν μιχρὰ τὰ λειφθέντα μέρη τῆς πάντοθεν χαχουργίας 

ἡμῖν" καὶ γεγόναμεν ἐν στενῷ χομιδῇ τῆς τύχης καὶ τῶν πραγμά- 

τῶν, καὶ τῆς πολυμήχους ἐκείνης ἀρχῆς κύκλῳ πάντοθεν, ἐν στε- 

νοτάτῳ μάλιστα, τῷ παλαιῷ κλέει μόνῳ μέγα φρονεῖν ἀξιοῦντες. 



χη. 

« Καὶ ὅσην ἀντὶ τῆς προτέρας εὐχλείας διὰ πάντων αἰ- 
ἈκΑῦ. δ ἦλλ ἘΠ :θ Μ Η ΈΞΕΡΝ “, ας: χλισ , " 

σχυνὴν ὯΛ αζαμιξ σα, καὶ ταπεινω: ὡς μα ιστὰχ πραττομεν, χα 

. 

τ 
» » ρ, , Ὁ: Ἃ “Ὦ ὮΝ Ἵ ῃ "ω 

οὐχ ἀσεοέσι μόνον ἐπὶ ὀνείδει χχὶ γέλωτι χαὶ τοῖς πολεμίοις 

τῆς πίστεω;, ἀλλὰ χαὶ ὅσοι χοινωνοῦσιν ἡμῖν τῆς περὶ τοῦ 

σωτῆρος Χριστοῦ θεοσεοείας, χαὶ τῶν τῆς ἀληθοῦς δόξης νο- 

μίμων τε καὶ δογμάτων, οἱ τοῖς προτέροις χρόνοις φιλοτιμίας 

τι μέρος ἑαυτοῖς εἶχον, καὶ τὸ πάντων τῶν κατ᾽ αὐτοὺς μέγι- 

στον ἐν κοινῷ μεθ᾽ ἡμῶν τετάχθαι τῆς πίστεως, χαὶ πάντων 

ἄλλων χαλῶν, χαὶ παρ᾿ ἡμῶν ἀναδιδαχθῆναι χαὶ μεταμαθεῖν 

τὰ θεσπέσιχ, καὶ ἄλλην δὴ πᾶσαν εὐαγὰ χατάστασιν, χαὶ πο- 

λιτείας εὐγένειαν, καὶ σύνεσιν πραχτέων, χαὲ βίου χρῆσιν, χαὲ 

εἰρηνιχὴν εὐαρμοστίαν, χαὶ πολέμια ἔργα καὶ μάχης ὁπλισμοὺς 

χατὰ πᾶν τὸ γιγνόμενον εἰς πᾶσαν τὴν χρείαν ες 

«᾿᾽Εμὲ δὲ λυπεῖ μὲν χαθόλου μάλιστα τὰ φθάσαντά γε 

χαὶ ἐξ ἱστοριῶν καὶ μνήμης χαλεπὰ, καὶ δυσπραγήματα τοῦ 

γένους χαὶ τῆς ρωμιαϊκῆς ἐκείνης ἀχμῆς τῶν ἀγαθῶν ἐπὶ τῆς 

καθ᾽ ἡμᾶς ταύτης ἡγεμονίας: λυπεῖ δὲ τὰ κατ' ὄψιν ἐπισυμ- 

Θάντα, καὶ τὰ χθὲς : πρὸ τρίτης τῶν χαθ᾽ ἕω πραγμά- 

των, μᾶλλον δὲ τῶν λειψάνων ὁπόσων δή τινων οὐχ ἔστι ρᾷστα 

ἐρεῖν ἐκ τῶν ἄρχ τόσων χαὶ πόσων μεγάλων ἐχείνων πραγμά- 

τῶν χαὶ τῆς παμμι΄ήχους τύχης ἐπιπεσόντα δυσχερῆ χαὶ τελευ- 

τῶντα ναυάγια" ὥσπερ δὴ μάλιστ᾽ ἀνθρώπους πέφυχεν ἀνιᾷν 

φιλτάτων ἐν ταῖς αὐτῶν γερσὶ χαὶ ὁρώμενοι θάνατοι, ἢ πόρ- 

ρὼ γε ὄντων, χαὶ ἴσως γε φθάσαντες τῷ χρόνῳ μεθ᾽ ὕστερον 

ἀχουόμιενοι: ἡ γὰρ ἔγγισθ᾽ οὕτω δὴ πεῖρα χαὶ συνδιχγωγή, χαὶ 

τὰ συνήθη πλεῖστον ἀμέλει χρόνον, χαὶ διστ᾽ ἐντεῦθεν, χαὶ 

πολυπόθητα πρὸς χρῆσιν χαὶ χοινωνίχν, χαὲὶ, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 

συμθιώσαντα. Ἂ πῶς χαὶ μεμνημένος χαὶ λέγων φέρω" ὦ πῶς 

ἄρα νῦν ἐχλιπόντα μέσην πλήττει μου τὴν χαρδίαν, χαὶ χατα- 

δαπανᾷ χαὶ χκαταθαπτίζε. βυθοῖς ἀθυμίας τοὺς λογισμούς: ὦ 

φίλταται διατριθχί, φίλτατα θεάματα χρόνῳ χατ' ἔθος, καὶ πείρᾳ 



χθ. 

χατὰ φύσιν βέλτιστ' ἔχοντα, χαὶ ὧν οὐκ ἔστιν ὡς ἀληθῶς ἄρα 
- Ἃ - ,ὔ " "»" 

βελτίω προσορᾷν, ἢ χρῆσθαι, ἢ παραπλησίως χαΐ πως ἔγγιστ' ἔτι 

πᾶσαν εὐγένειαν καὶ χάριν. ὦ κάλλιστ᾽ ἐν ᾿Ιωνίχ, χάλλιστ᾽ ἐν 

Λυδίᾳ, κάλλιστ᾽ ἐν Αἰολίδι, καὶ περὶ Φρυγίαν, χαὶ χαθ᾽ Ἑλλή- 

σπονδον, οἷς ἐκ νέας ἔθ᾽ ἡλιχίας ἔγωγε μάλιστ᾽ οἰκειώσας ἐμαυ- 
,ὔ ᾿ ι ι Ξ , «ἊΝ “ ΠΥ ας 

τὸν χαί παντὶ τρόπῳ συμοιῶσας ἡδιστα, νῦν εζοριστος θρηνῳ- 

" ᾿ 

δὸς ἐλείφθην, καὶ οἰμωγῶν χαὶ δαχρύων ἐκ μαχροῦ ἐπισπένδων, 

ὡς εἰπεῖν, κατατύμόια χαλλιερήματα : ὦ πολυέραστοί μοι πε- 

διάδες χαὶ ὄρη χαὶ νάπαι χαὶ ποτάμια ρεύματα, χαὶ ἄλση, καὶ 

λειμῶνες, καὶ πάσης γλυκυθυμίας ἀφορμαὶ τοῖς συνοῦσι, τοῖς 

ἐποπτεύουσι, τοῖς ὁπηοῦν χρωμένοις, ὡς ἄρ᾽ ἔγωγ ἄθλιος ἐπὶ 
- 

πλεῖστον ὑμῖν τρίψας, καὶ πλεῖστον ὑμῖν ταῖς ἐθίμοις ἐπιδη- 

μίαις καὶ ἀγωγαῖς ἐνηδυνθεὶς, πᾶσαν ἐρραστωνευμένην χαὶ ἐπι- 

εἰχῶς εὐσύμόλητον διάθεσιν τῇ ψυχῇ δημιουργούσαις, πλεῖστον 

δὴ χαὶ ἀλγεῖν νῦν ἔχω, χαὶ μεμνημένος αὐτίχα λύομαι τὴν 

καρδίαν, χαὶ τοὺς λογισμοὺς αὐτοὺς λύομαι, καὶ δυσπνοῶ καὶ 

στενοῦμαι τὸ ζῇν, καὶ μιχροῦ χινδυνεύω μὴ μένειν αὐτόθεν 

ἐμαυτοῦ... .Ὦ τῆς ἐρημίας ταύτης" ὦ τῆς ζημίας: χαὶ ζῷ- 

μεν γὰρ ἐν ὀλίγοις χομιδῇ τοῖς λειψάνοις καὶ μέλεσι τῆς ζωῆς 

χαὶ τοῦ σώματος οὕτω μεγίστου τε χαὶ καλλίστου τῆς ἀρχῆς" 

ὥσπερ οἱ τὰ πλεῖστα χαὶ χαιριώτατα μᾶλλον ἀποκχεχομμένοι, 

καὶ ξὺν αἰσχύνῃ καὶ γέλωτι βιοῦντες ἔτι, καὶ παντάπασιν ἀνι- 

κάνως ἔχοντες πρὸς τὰς τοῦ εἶναι: καὶ ζὴν ἀφορμὰς, χαὶ βρα- 

χείας τινὸς προσθολῆς καὶ ἐπηρείας παρανάλωμα ρᾷστ' εὐεπι- 

χειρήτως λειφθέντες, οἱ πάντα, οἴμοι, πρότερον κάλλιστα πᾶ- 

σαν ὥραν χαὶ χράτιστα πᾶσαν εὐτονίαν ἔχοντες, καὶ ὥσπερ ἐν 

χοινῷ θεάτρῳ τῷ παντὶ χόσμῳ πάντως ἡμεῖς τῶν ἄλλων ἐπί- 

σημοι χαὶ περιδλεπόμενοι πάντοθεν, χαὶ πάντα θαυμαζόμενοι. 

Καὶ τοσούτῳ νῦν αἴσχιστα χαὶ ἀτίμως πράττοντες, ὅσῳ καὶ 

μάλιστα προδείχνυσιν ἡμᾶς ἅπασιν ὁ τόπος, ἐφ᾽ οὗ καὶ τὰ φθά- 

σαντα πομπικὰ χαὶ περίοπτα τῆς δόξης, ἧς ἐκπεπτώκαμεν, καὶ 



λ΄. 

τοσούτῳ μάλιστ᾽ ἐπιχινδυνότατα μένοντες ἔτι πω, ὅσῳπερ μέ- 

γιστ ἀπεθχλόμεθα πᾶσιν εἰς τοὐμφανές. Καὶ δῆλοί γε ὄντες 

τέως βιοῦντες ἐπιφθόνως χαὶ περιφανῶς ἐκ μαχροῦ, λαθεῖν. οὐχ 

ἔχομεν, ὡς ἄρα κάκιστα πράττομεν" οὐ γὰρ ἐν ἀφανεῖ πρότε- 

ρῦν τὸν βίον ἕλκοντες, ὅσον δὴ ποῖ ἄρα, ἔπειτα ἐσόέσθημεν 

μικροῦ, χαὶ τοῖς ἐγγειτόνων ἀγνοούμενοι, οὐδ᾽ ὀλιγομήκη τινὰ 

δυναστείαν χαὶ εὔχλειαν περιῃρημένοι, ζῶμεν ὅλως λανθάνξιν 

δυνάμενοι, ἢ ζῆν γε ὅλως, ὡς ἔπος εἰπεῖν, δυνάμενοι. ᾿ΑΔ.' ἡ- 

μὲν γε ὄντω: ἀναγχαῖον ζῆν ἐν μεγάλοις συνεξεταζομένους 

πράγμασι, καὶ ὡς βέλτιστα πράττουσιν" ἄλλως δ᾽ οὐχ ἔστι ζῆν 

οὐδ᾽ ἀμέλει μετρίως, ἀλὴ ὡς ἄρχ καὶ δοτέον σιωπῶντας λοιπὸν 

τῇ προνοίᾳ. ταχτοῖς ὅροις τὰ πάντ' ἀγούσῃ, χἂν εἰ πᾶσιν ἡμῖν 

ἀδήλοις, ἀλλ ὡς οὐκ ἂν εἴη πάντως ἄμεινον, καὶ τὸ φέρειν 

τὰς ἐκεῖθεν ψήφους ἀπαραίτητον ὄφλημα, καὶ ἴσως μὲν ἐπαι- 

νετῶς, ἢν εὐγνωμόνως, ἴσως δὲ μὴ κάμνοντας μάλιστα χαὶ ἀ- 

νιωμένους" ὡς ἄρα καὶ ἡμεῖς ἀνεπαισθήτως βιοῦν οὐχ οἷοί τὸ 

πάντως ἐσμέν, καὶ σωφρονούντων ἂν εἴη πως ἀνθρώπων, χαὲ 

μἢ παντάπασι δυστυχῶς ἐχόντων ἐπαΐξιν ὁπηοῦν, ἐξ οἵων οἷοι 

γεγόναμεν, ἀλγεῖν δ᾽ ὅμως, κομιδῇ καὶ δεδιέναι μάλιστα λοιπὸν 

ἔπειτα τοῖς φθάσασι τοὺς ἐσχάτους χινδύνους ἀνάγκη πᾶσα. 

Καὶ τοσούτῳ μάλιστ᾽ ἄλλος ἄλλου, ὅσῳπερ ποσάχις ἐμαυτοῦ, 

καὶ τῶν νῦν πραγμάτων γιγνόμενος, καὶ κλέπτων ἐμαυτὸν τῆς 

περὶ ἐμὲ πολλάκις ἀσχολίας, πάσης ἐλπίδος αὐτόθεν ἀπογωρῶ, 

χαὶ θανάτου μάλιστ᾽ ἐρῶ τέως πρὶν ἢ χατιδεῖν, δ᾽ χατιδεῖν ἀ- 

νάγχην εἶναι πᾶσαν οἴμαι τοὺς ἐπ ὀλίγον ἐν τοῖς ζῶσιν ἄρ- 

χέσοντας! » 

᾿Αλλαχοῦ δὲ τοῦ αὐτοῦ συγγράμματος (κεφ. κ η΄.) περί- 

λυπος γράφει περὶ ἑαυτοῦ. 

«Κάγώ γε οὐχ ἄλλως λέγειν ἔχοιμ: ἂν ἀμιηγέπη σωφρονῶν 

ἐνταῦθα, χαὶ μὴν καὶ πεπείραμαί γ᾽ αὐτὸς ἔγωγ᾽ ἐπὶ ἐμαυτοῦ 

χρησάμενος οὕτως, ἠμὲν καὶ χερείοσι τύχης, ἠδὲ χαὶ ἐσθχοῖς, 



λα΄. 
ι " ᾽ ͵ὕ , ΄, ᾿ ( ͵ ἀὐ ΦΡ᾽  Ἀ Α ε 

καὶ οὐχ ἀκύμαντά γέ μοι χαὶ χατὰ γαλήνην ἐξ ἔτι παιδὸς ὁ 

πλοῦς ὁ αὐτὸς τοῦ βίου, οὐδ ἐξ οὐρίου τὴν ἀρχὴν εὐθύς, ἀλλὰ 

πονήρως μὲν ἔσχον ἐχ προοιμίων ὅμως ἄρα, καὶ τεταλαιπώρηχα 
᾿ 

τῇ παιδείᾳ τε χαὶ τῷ λόγῳ εἴχοσι γενόμενος ἔτη, χαὶ πρὸς τὰ 

μὲν ἑχών, χαὶ ὁ πόθος ἦγεν εὖ μάλα, τὰ δὲ καὶ ἄκων οὐκ ἔχων 

ὅ, τι καὶ χρῴμην ἄλλως" χαΐ μοι τῷ πόθῳ γίγνεται, πῶς ἂν 

εἴποι τις; ἕρμαιον: τὰκ τῆς τύχης, χαὲ συνὼν τηνικαῦτα ἔγωγε 

λογισμοῖς πλείστοις δύσελπις περὶ τῶν χατὰ τὸν βίον, καντεῦ- 

θεὲ») ὅλως ἐφερ ἡ μνἫν, χαὶ προσεῖχον εὖ υάλα τοῖς λόγοις, χαὶ τῇ 

μελείᾳ τὰ λυποῦντα ἐχούφιζον, εἰωθὸς οὕτω περὶ τούτους ἐπὶ 

γίγνεσθαι καὶ πείθεσθαι πᾶς ἕτοιμος, ὅστις ἄρα πεπείραται, 

καὶ χρηστοτέρων ἐγιγνόμην ἐλπίδων ὅπως ἄρα χαὶ μάλιστ ἀ- 

νύτων ὅτι δήποτε περὶ τὴν σπουδὴν ταύτην, ἧς ἄρα γεννικῶς 

εἰχόμην, καὶ μετ᾽ οὐ πολλοὺς τοὺς χρόνους οὐχ ἀπόνως τε χαὲὶ 

ἀλύπως: σταδιοδρομήσας τῷ βίῳ τε χαὶ τῇ παιδείᾳ παρὰ δό- 

χησιν ἴσως αὐτίκα υεταδάλλω τὰ τοῦ βίου δυσχ χερὴ εὐχαξ τὸ 

δὴ θαυμάσιον ὑπὸ τῷ αὐτῷ δεσπ πότῃ; καὶ μηδὲν ὑπο οτ᾽ ἐπαλ- 

χάξας, οἷα γίγνεσθαι κατ' ἀνθρώπους εἴωθεν ὑπ ἀντιπάλων ἀλ- 
- }ὔ 

λήλοις δεσποτῶν τοὺς ἀρχομένους, ὡς τὰ πολλὰ νῦν μὲν πράτ- 
κ “- » Δ ΓΙ ᾽ ΕΞ 5 ᾽ 

τειν εὖ, νῦν δὲ τοὐναντίον, ἢ χαὶ ἀνάπαλιν πᾶσα ἀνάγχη ἐκ 

χαλεπῶν ὧντινων εἰς τὰ ἐναντία ἀγόντων πνευμάτων. Καὶ ὁρῶ- 

υξν γε οὕτω μάλιστ' ἐπὶ τῶν ἀνθρωπίνων χαὲὶ τἀναντία πάντως 
ν - τ ᾽ Ν 

ἐναντίως πέφυχε δρᾷν, χαὶ ἀφορμὰς εὐπλοίας διδόναι, καὶ μή. 

Αλλ ἔμοιγε κἀν τούτοις ὁ χρύνος χαινουργὸς ἔτι, χαὶ τοῦτο 

γὰρ εἴθισται τῇ φορᾷ τῶν πραγμάτων, καὶ ταῖς τῆς τύχης εἰς 

πάντα μεταχλίσεσι. Καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν δεσπότην ἐν προοι- 
Ἶ ᾽ ΄, ε , Ἂς ““- , Υ ῃ , Ἂ « ΘΈΑΣ 

μίοις οὐχ ἡδέως ἁψάμενος τοῦ βίου, χαὶ τρίψας οὕτω πρὸς 
, ι ᾿᾽" ἡ ΣΆΝΕ ΤῸ » , Μ 

βραχύ, καὶ κατ᾽ ὀλίγων ἐτῶν ἀριθμόν, ἔπειτα προσλαμοάνομαί 

γὲ αὐτῷ δόξας ὅ, τι ποτ᾽ ἠνυχέναι περὶ τοὺς λόγους, χαὲ πλεῖν 
ε ΩΣ. 5 δε τ τὰ ΄Ν 5 ὔ Η͂ 

ἴσως ἢ κατὰ πολλοὺς ἔτ᾽ ἐλπίδας ἐν τούτοις ὑποτείνων, ἐξ ὧν 

φθάσας ἐμαυτοῦ πεῖραν δέδωχχ. Καὶ τὸ υὲν πρῶτον ἦν ἐμοὶ 



λδ΄. 

λόγων χλέος αἴτιον εὐμαρείας τινὸς εἰς τὸν βίον ὑπ ἄχρας 

φιλοχαλίας δεσποτιχῆῇς χαὶ προθέσεως εὐγενοῦς περὶ τὴν σοφίαν 

χαὶ τοὺς ἐραστὰς τῆς σο βοφὶ ας, χαὶ οὐ πολὺ λειπομένους τῶν 

κατ αὐτὴν ἀγαθῶν: τὰ δ᾽ ἑξῆς οὐχ ἔχω λέγειν ἴσως ρᾷστὰ 

εὐλαθούμινος χαὶ πνρθο ὡς εἰκός, ἀδραστείαν, ἐν πεῖραν ἐμαυ- 

τοῦ δέδωχα ἘΡΡ τὰ χοινὰ τῷ δεσπότῃ, ὅπως ἐπεδίδου μοι τὰ 

τῆς ἀγαθῆς τύχης συνεχῶς ἐ 

πάντα τρόπον εἰς τἄμιεινον μέχρι χαὶ νῦν θεὸς δ᾽ εἴη μοι χαὶ 

χεῖθεν ὁσημέραι χαὶ προὐχώρει 

περὶ τοῦ μέλλοντος εὐμενής τε χαὶ ἵλεως " καὶ πομπεία δόξης 

χαὶ πλούτου ροαὶ πάντοθεν, χαὶ χοινωνία γένους τῷ δεσπότῃ 

περὶ τάμὰ φίλτατα, καὶ χήδη σεμνὰ χαὶ πλεῖστα, χαὶ χοινω- 

νίκα μάλιστα περὶ τὰ πραχτέα, καὶ ὅλως ἐν ἀγαθοῖς τε καὲ 

δυσχερέσι, καὶ χατ᾽ ἄμφω γὰρ συνῆν χαὶ συνελάγχανον τῶν ἀπὸ 

πῆς τύχης χαὶ τῶν πραγμάτων πᾶσα ἀνάγχη. Καί μοι ἔδωχεν 

ὁ θεὸς ἀπολαῦσαι φιλανθρώπου καὶ φιλοχάλου δεσπότου, καὶ 

δόξαι κοινὰ πρὸς αὐτὸν ἔχειν κατά τε γνώμην χαὶ βίου πρό- 
5, ἐφ 

θεσιν, καὶ ἀεὶ πεῖραν διδοὺς ἀεὶ πλεῖον εἶχον εἰς δεῦρο, καὶ 

Ἵ ᾽ ἀπεφερόμην ἐκ βελτίστων βελτίω. Τοιγαροῦν ἐπὶ τῶν χοινῶν 

ὑπ αὐτοῦ προθληθείς, εἰ δή τις χαὶ ἄλλος ὑπ ἄλλου δεσπότου 

ποτέ, καὶ λεγόντων ἄλλοι χαὶ λέγουσιν ἴσως καὶ λέξουσι, χά- 

- 

ι (ὃ 0 ἘΞ Εν. " εὖλ ΩΣ .λ ι “ ε ᾿ 
μοὶ φείδεσθαί γε πάντως εὔλογον, καὶ μάλιστα περὶ τῶν οὑτωσὲ 

πᾶσαν εἶχον εὖ τε πράτ- δήλων. Οὕτω δ᾽ οὖν ἔχων ἀνάγχην 

τοντος τοῦ δεσπότου χοινῶς καὶ αὐτὸς πράττειν εὖ, χαὶ δυ- 

σχερείᾳ πραγμάτων χρωμένου χαὶ αὐτὸς ἀηδῶς ἔχειν, καὶ βιοῦν 

ἐν χινδύνῳ. Καὶ ξυμόέθηκε γὰρ τὰ Ρωμαίων πράγματα κομιδῇ 

νοσῆσαι χαὶ δυσχερέσι τύχαις πάντοθεν τῶν ἐκ γειτόνων ἐχ- 

θρῶν, καὶ πόρρω γε μὴν χαὶ οἴκο! φαύλων καὶ ἀλιτηρίων ἀνθρώ- 
“ 
ὕ πων ἐν χλύδωσι μεγάλοις γενέσθαι, τοῖς νέοις τούτοις χαθ᾽ ἡ- 

μᾶς χρόνοις, καὶ πολλοῖς συνεχῶς ἑ ἑξῆς χρόνοις ἐκ διχδοχῆς 

ἄλλων ἐπὶ ἄλλοις ἐπανισταμένων χυμάτων χαὶ χαλεπῶν ξυμ- 

φορῶν, ὥστε καὶ -μιχροῦ πρὸς τοῖς ἐσχάτοις γενέσθαι δίς που 
ν 



οὗ 

καὶ! τρίς, ἢ καὶ πλεῖν ἔτι, καὶ προ οδηλότατα ἀπ τογνώσεως ἀμέ- 

λε: τελείας ἔγγιστα γενέσθαι τὴν ἡγεμονίαν ταύτην, πρώτην 

τῶν ἐν οἰκουμένῃ καὶ πᾶσιν ΠΡΑΠΘΩΣ χαὶ πολὺ τὸ διὰ πάντων 

εὐγενὲς ἔχουσαν, χαὶ πᾶσι πράγμασι χρατοῦσαν, χαὶ ἀρχαιότητι 

σεμνὴν ἐκ μαχροῦ, εἰ μὴ χεὶρ θεοῦ διέσγεν ὡς ἀληθῶς ἐν τοῖς 

ἐσχάτοις πολλάκις ἐχ τῶν ἐμφανεστάτων χινδύνων χαὶ τελευ- 
- ᾽ , ᾿ δ, -5 ΕῚ - -- 

ταῖον αὐτήν τε ρυσαμένη χαὶ τὸν ἐπὶ αὐτῆς ἄρχοντα τοῦ “ Ὁν 
. 5 ΝΜ ε Ρ ῃ 
ἐμὸν δεσπότην, οὐχ οἷδ᾽ ὡς εἴ ποτε χαὶ ἄλλοτέ τις ἄλλος πρὸς 

τ ε ᾿ Β . , 
θεὸν ὅλον ἑχυτὸν χαὶ τὰ χατὰ τὴν ἀρχὴν ἀναθέμενον, 

ι ’ ΕΣ - ὟΝ Ξῖρ ΓΝ κα ν , ι Ρ̓ ΄ὕ Σ ι 

χαὶ πᾶντα ἐν πᾶσιν ἐχεῖθεν ἐξηρτημένον, χαὶ θεοσεσείᾳ χαὶ 
- - “Ὁ Φ᾿᾽ 

χρηστοῖς ἘΧῊΝ ἀρριλως ἢ χαὶ σοφὴ χαὶ γαληνῇ διοιχήσει πᾶν 
Α ΑΝ ΑΝ 4) ὧι “ 5 δὰ; ι κ ε 7 » 

τὸ γιγνόμενον ἐπιμ. ἐλῶς ἀποὸιδόντα, χαὶ τὴν ἡγεμονίαν ἀγον- 

θ᾽ οὕτω τῇ τοσαύτῃ τῶν δυσχερῶν ξυντυχία πολλ ἐξῇ ἧς ἔτ᾽ 
- - “- “-“" ᾿ “- , (σῷ " συνεχῶς μὴ χατασεισθέντα καθάπαξ ταῖς προσθολαῖς χαὶ πο- 

- 7ὔ ΨῬ , ε 5 “ 3 

λιορχίαις τῆς τύχης, ἔξωθέν τε, ὡς ἔφην, χαὶ τῶν οἴκοι μάλι- 

᾿Αλχ, ὅπερ ἔλεγον, χαμιοί γε πᾶσχ ἀνόάγχη συγχινδυνεύειν 

ἐν τούτοις ἦν, χαὶ τἄσχατα προσδοχᾷν χατ' ἐμαυτοῦ χαὶ τῶν 

φιλτάτων, χαὶ πολλάχις ἐ ἔγωγ ἐμαυτῷ ξύνοιδα τῶν τελευταίων 
“- ἉἍ ἐν χρῷ γενέσθαι χινδύνων ἐντεῦθεν, ἢ πῶς γὰρ οὔ; τῇ τε τῶν Ὶ 

χοινῶν ἐπιστασίᾳ χαὶ γνώμης πάσῃ προθέσει, τῆς ἀντιπνοίας 
-“ 

τῶν πραγμάτων τῷ δεσπότῃ συμμετέχων, χα 
ῃ 

ὅλος ὑπ᾽ αὐτῶν 

ϑ 

ἐχόμενος, καὶ ὅλος αὐτὸς οἴκοθεν αἱρούμενος ἑχών γε εἶναι, καὶ 

οὺς πόντα δίχαια ὀφλή- 
Ω » ἊΝ 

λίαν ἐσκευασμένος οὕτω, χαὶ ἀποὸιὸ 
ι » 

υατα τῇ τοσαύτῃ περὶ ἐμὲ δεσποτιχῇ πίστει, καὶ οὐδὲν ἧττον 
“ ᾽ » -- ι -»" » Ὁ τὸν ἐς ὡς Θίο ρῃέ ἘΝ ὅ, ι 

ἔμοιγ αὐτῷ καὶ τῇ ἐμῇ τὸ ἐξ ἀρχῆς τοῦ βίου προθέσει. Καὶ 
Ξ Σι -- Ν δι ι 

τοΐνυν ἐπὶ τοσαύτης ἄρα τῆς τῶν πραγμάτω) χινδυνώδους χαὶ 
΄- Ν , 

χαλεπῆς ἐπιφορᾶς χαὶ δυσχρηστίας τὰ χοινὰ πολιτευ μένος χαὶ 

τὰ ἴδιχ Πρ Ρας πᾶσα ἀνάγκη ΜΡΡΚΉΚΘΣ ΤΟΝ χαὶ ΩΝ 

ΡΞ δ, "» ΙΑ " " ω - 

τρέχων, οὐ μᾶλλον ἐπὶ τῶν ἰδίων ἐμαυτοῦ χατὰ τὸν ῥίον, ἢ 
Ν ΤΣ - ἴω 

πῷν χοινῶν αὐτῶν, ἃ συνδιχφέρειν ἠξιούμην. Καί μον χουιδὴ 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Α΄. ΄.. 



λὸ. 

πάντων ἀνιχρώτατον ἐμφαίνετο ξυντυχεῖν οὕτω τοῖς χαλεπω- 

τάτοις τῶν ἐκ μαχροῦ χρόνου πραγμάτων, καὶ τὰ ναυάγια τῆς 

Ῥωμαίων ἡγεμονίας χαιρὸν ἔχειν αὐτὸς πολιτεύεσθαι χαὶ διοι- 

χεῖν ὅπη ἄρα" καὶ πολλάκις ἀπηυχόμιην ἐμαυτοῦ τοῖς λογισμοῖς 
ῃ ι , » ΄,ὕ 5 ἮΝ 

ἀπορούμινος, καὶ πάσης ἐχπίπτων ἐλπίδος χρηστῆς, νὴ ξυλ-- 
΄ὔ νἢ 

λαχεῖν μοι τὸν φαινόμιξ ϑνον τόνδε βακαρισμία, χαὶ τ περίοπτον 

τῆς τύχης, ὡς βέλτιον ἔμοιγε μάλιστ᾽ ὃν χατ' ἄλλους ἴσους 
Ὁ 

τοὺς χαιροὺς ἐν ὀλίγῳ πνεύματι τῆς τύχης ἀκύμαντα χαὶ γα- 
-" 

ληνῶς διχπλεῦσα: τὸ ὃς δομέ νον μοι τῆς ζωῆς ὁπόσον δή, ἤδ᾽ ἐμ- Ξ 

φανοῦς οὕτω χαὶ μακαρίας χαὶ πολυζήλου τὸγξε δοχεῖν χαὶ πολὺ 

μάλιστ᾽ ἐπιφθόνου τῆς βιώσεως ἐν τοῖς ἐσχάτοις ἑχάστοτε πα- 

ραθάλλεσθαι χινδύνοις, χαὶ τοσούτῳ πλέον ἢ χατὰ πολλοὺς 

ἄλλους, ὅσῳ χαὶ πλέον ἀπολαύειν εἶχον τῆς τύχης, ἢ κατ᾽ αὐ- 
᾿ 7 

ούς. Καὶ ἡ λειτουργία τῆς ἐπιστασίας πλεῖστον πρὸς τοῖς τὴ 
ΔΝ)». 5 ᾿ -- ὅν υὖν οὺν ὃ ΄, ν Σ ς Ἀπ 
ἰὸδί εμοι διαφέρουσιν νια, χαὶ οιχαίως ἰσὼς Οἷς γὰρ εὖ ξχουσιν 

ἠξίουν αὐτὸς εὖ μάλα χρῆσθαι τῶν ἄλλων προέχων, τούτοις 

χαὶ φερόμεν ος ἐπιχκινδυνότατα βαρυδαίμιονα μάλιστ᾽ ἐμαυτὸν 
᾿ “ Ἃ . " ; -““ »“ Σ 
ᾧμην, καὶ πλεῖν ἢ κατὰ πολλοὺς ἄλλους ἐμοὶ τῶν δεινῶν ἐνό- 

ΤΣ ὥ τὰ δ πὶ ΑΥΡΕῸ »..λ ὙΕΕῚ ν 6 7 ᾿ Ω 
ιζον μετεῖναι: ὦ ποσάκις ἄλλους τῶν συμοιούντων χαὶ συμ 

Δ Ἂ ἢ ῃ γ ἢ ᾿ » ᾿ " ᾿ 
πολιτευομένων, χαὶ θαυμαζόντων, χαὶ μαχαριζόντων τἀμὰ βέλ- 

τιον ἢ χατ' ἐμὲ ξυνεώρων ἐν τούτοις δὴ τοῖς χαιροῖς χαὶ τοῖς 

πράγμασι καὶ ἀλυπώτερον τὸν βίον ἕλκοντας " ὦ ποσάχις τοῦ- 
ἙΝ δας πανηλοις νος εἰς » δα δι Ξ , 
0 ὁ λογισμὸς ἐπέστρεφεν, ὡς ἄρ᾽ ἄμεινον ἂν εἶχον, εἰ γέ μοι 

χατὰ τὸν πάλαι λόγον οὐ προσῆν οὔτ᾽ ὄγχος, οὔτε πράγματα, 
“" 

χαὶ οἰῶ τ' ς εἰς προῦπτον εὐετηρίας μοι τοῦ βίου, καὶ τῆς 
, ᾽ “ ᾽ ͵ 6 ᾽ , » ᾿ “ῳ ,ὔ 

ζηλουμένης τύχης εἰς νοῦν ἐλάμοανον αὐτόθεν ἐπὶ τοῖς πράγμα- 

σιν. Ὃ πρότερον εἴρηται, ὡς οὐκ ἔστιν ὅλως βίον ἄλυπον εὑρεῖν 
᾿ » 7 ᾿ Ά ’ “-“ , } " ΕΣ 

ἐν οὐδενί, χαὶ μάρτυρα παρειχόμην τῷ λόγῳ 1 πρὸς τοῖς ἄλλοις 

αὐτὸν ἐμαυτόν, καὶ εἴθε μέχρι τοσούτου εἰς τὸ νῦν γε εἶναι, καὶ 
ὩΣ 

περὶ τοῦ μέλλοντος, ὅσον ἄρ ἐμοὶ χαὶ ὁτιοῦν, θεὸς εὐμενὴς εἴη 

μοι τῷ βίῳ, χαὶ χαθόλου τοῖς Ρωμαίων μάλιστα πράγμασιν ». 



Ὃ μαθητὴς αὐτοῦ Γρηγορᾶς ἐς 

φίεργον ἐπεισόδιον χαταδειχνύον, ὅτι χαὶ 

ὄἄλλων μαγγανειῶν προσεπάθει ὃ μέγας ἐχεῖνος ἀνὴρ νὰ ἐξε- μυ. τὴ τῇ 1 σε ξγ Ξ Ξ 3 ἐ 

γείρῃ τοῦ ληθάργου τὸν δεισιδαίμονα πα 
“ 

Ὁ Ὁ μέντοι λογοθέ τῆς: τοῦ ξνλο ὕ ἄρτι τοῦ νεουργεῖν 
᾽ ε ε ΠΣ » Τὴ Ξ ἘΘΌΕ Υ, 

ἐνκι δῇ, τὴν τῆς Χώρας μονήν, ὁπόσος ὁ ἔνδον ἐτύγχανε χό- 

μος, ὅθεν ἐφιλοτιμιεῖτο συνδιανυχτερεύειν ἐν ταῖς παννυχίοσιν 
, 39. ε . τ“ ἘΦ α ΕἸΡΒΕ δ᾿ Ἐ ΤΕΥ τὰ Σὰ ΒΕ ΚΕ ΞΕΕΣ Ἢ ε 

ἔσθ ὅτε μετὰ τῶν μοναχῶν ἐπεὶ οὖν ἢχε τὸ τῆς πρώτης ἑ6-. 
- “- Η ) δ 

δομάδος τῆς τεσσαραχοστῆς σάδοατον, ὁπότε δὴ καὶ ἔμελλε 
-Ὁ Ὶ -“- “ Ξ 

τῇ ὑστεραίᾳ χηρύττεσθαι δημοσίᾳ τῶν ὀρθοδόξων ἡ μνήμη βα- 

σιλέων ὁμοῦ χαὶ πατριαρχῶν, ἐληλύθει καὶ οὗτος συνήθως εἰς 
» ε , » 4“ γ Ὃ 

τὴν ἐξ ἑσπέρας ἐκείνην παννυχίδα" περὶ δὲ μέσας νύχτας ἅμα 

αὐτῷ συνισταμένων ἡμῶν χαὶ τῆς Πρ ϑαραε ς ἀχουόντων ἥχει τις 

ἐχ βασιλέως, καινοτέραν τινὰ χομίζων αὐτῷ ἀγγελίαν καὶ ζητῶν 

τῆς τοῦ αὐτοῦ γνώμης κρίσιν: » ἄρτι γάρ, φησί, τῶν περὶ τὸν 

βασιλέα πελεχυφόρων χαὶ στρατιωτῶν χαὶ ξιφηφόρων χαταδαρ- 

θάνειν μελλόντων, ἐξηνέχθη χρεμετισμὸς πάντα περιηχῶν τὰ 

βασίλεια, ὡς ἐχπλαγῆναι πάντας τοὺς ἐν τοῖς βασιλείοις - ἀώ- 

ρίας γὰρ οὔσης πολλὴς χαὶ μὴ παρόντος τῶν ἕππων τινός, 

οὔτε τῶν βασιλικῶν, οὔτε τῶν συγχλητιχῶν, οὔτε ἐντὸς ὕασι- 
:΄ . “- , »" ΡΞ ἢ ἘΦ 

λείων, οὔτε τῶν πυλῶν, θόρυθον τὸ τοῦ πράγματος παράδοξον 

ἐνεποίησε ταῖς τῶν ἀκουσάντων ψυχαῖς χαὶ ἀλλήλων ἅπαντες 

ἐπυνθάνοντο: οὔπω δὲ τοῦ θορύόου πεπκυμένου, χαὶ δεύτερος 

ἐξηνέχθη χρεμετισμὸς μείζων τοῦ πρώτου, ὡς χαὶ αὐτὸν αὐ- 

τήχοον τῆς ἠχοῦς γενέσθαι τὸν βασιλέα χαὶ πέμψαντα ἔρεσϑαι, 

εἴ τις εἰδείη, ὅθεν ὁ Τρ θε σὸν οὗτος ἐν ἀωρίᾳ τοσαύτῃ" 

ἀλλ ἀκήκοε πλέον οὐδέν, ἢ ὅτι παρὰ τοῦ ἵππου τοῦ γεγρα 

ψένου περὶ ἕνα τῶν βασιλείων τοίχων πρὸ τοῦ εὐχτηρίου τῆς 

Νιχοποιοῦ θεοτόχου" ἵππον δὴ λέγω τοῦτον, ᾧ ἐποχεῖσθαι 

χαάλλιστα τὸν τοῦ Χριστοῦ μάρτυρχ εἴργασται πάλαι Παῦλος 
“- 

βΨ. ΠΡ ΝΎ ΡΞ 3 ἅτν “Ὁ γῷ "ΔΕ ) » “ἡ Ἥ Ξχεῖνος ὁ τῶν ςωγρχφων ἄριστος »" πρὸς ταῦτα ὃ λογοθέτης 



χαριεντισάμενος, ὡς εἰώθει πρὸς τὰς τοῦ βασιλέως ἐρωτήσεις, 

« συγχαίρω σοι, ἔφησεν, ὦ βασιλεῦ, τῶν μελλόντων ἕνεχα τρο- 
γ ᾽ " Ν .« ᾽ Ζ 

παίων" οὐδὲν γὰρ ἕτερον οἶμαι σημαίνειν, φησί, τὸν παράδοξον 

τοῦτον τοῦ ἕππου χρεμετισμόν, ἢ σὴν βασιλιχὴν ἐχστρατείαν 
Ά -- Α ε , 5 ' , » «ω 

κατὰ τῶν τὴν ἡμετέραν Ἀσίαν “λεηλατούντων Αγαρηνῶν »"- 

Ταῦτα ὁ βασιλεὺς ἀχηχοὼς μειραχίσχον ἕτερον πρὸς αὐτὸν ἐπε- 

πόμφει" « σὺ μὲν λέγων, ΓΕΝΝ μοὶ τὰ τῆς θυμηδίας ὡς ἔθος 

λέγων, εἴτ᾽ οὐχ οἵδ᾽ ὅπως ταῦ Ἰωῖτο οχρίνῃ, ἔοικας ἀγνοοῦντι" ἐγὼ 
, ΄ὔ « 3 " « « ,ὔ 

δέ σοι τἀληθῆ μοι δοχοῦντα χαταλέξω- ὡς γὰρ ἡμῖν οἱ ἡμέ- 

τεροι πατέρες παρέδοσαν χαὶ ἄλλοτέ ποθ ὁ ἵππος οὗτος τὸν 

ὅμοιον ἐχρεμέτισε τρόπον, ὁπότε Βαλδουῖνος ὁ τῶν Λατίνων 

ἄρχων ὑπὸ τοῦ ἐμοῦ πατρὸς χαὶ βασιλέως ἔμελλεν ἀφαιρεῖσθαι 

τὴν μεγαλόπολιν ταύτην πρὸς γὰρ τὸ παράδοξον τῆς ἀχοῆς 

συχνόν τινὰ χρόνον χἀχεῖνος ἐθορυθεῖτο, χαγχὸὼν οἰωνὸν ἑχυτῷ 
“- 3 3.9 » “Ὁ ΡΞ , 

λογιζόμενος ἰτοῦτο᾽ ἔπειτ ἐν οὐ μαχρῷ τῷ γρόνῳ τὸ πέρας 
τνΝ ᾿" ᾽ ΄-ὔῳ » -Ὁ λ Σ 

εἶὸς τὸν οἰωνὸν χατὰ τῆς αὐτοῦ χεφαλῆς ἐχτοξεύσαντα, ὅτε 
»» νυ 7 , εἰον ΤΣ τ πορθουμένην τὴν μεγαλόπολιν οὐνικιῳ ταύτην ὑπὸ Ῥωμαίων ». 

- 

"» 7 Μ 

τα ἀποχρίνασθαι, « ἄπιθι, 
3 » 

ἔφη 1 πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ἔν γε τῷ ᾿ρί ε" ἐγὼ ὃ ἐς τὴν ὑστε- 

ῷ-’ ψυν Ο᾽ δὲ λογοθέτης οὐδὲν ἔχων πρ 

ραίαν τὰς ἐμαυτοῦ χομίσω τῷ βασιλεῖ ἀποχρίσεις ». ᾿Αλλὰ χαὲ 

περὶ τὴν ἑῴαν ἀχρόπολιν ἱστάμενος κίων, ἐν ᾧ λόγος τὸν τοῦ 

Βύζαντος πάλαιϊ σταθῆναι τοῦ χτίσαντος τὸ Βυζάντιον ἀνδριάν-: 
δ᾿ Ὁ 

“- ΄σ- λλῶ ; ὑτὸς χα σαεί ῃ Σ τοῶΝ χαὶ ἐπὶ «1; 5: προ πο Ων χΧχαὶ αὐτὸς Ὡρζα τὸ σειεσῦασι ἡμερῶν καὶ ἐπὶ 

χαὶ θεωμένων. Ἐπεὶ 

γοθέτης πρὸς τὸν βασιλ ἔττα μὲν αὖτ ν᾿" χατὰ μόνας ἐχοι- 

νολογήσαντο πρὸς ἀ οὐδεὶς ἔγνω τῶν πάν- 
 ῷ 5 , “» σιν. ἀν Ἔα 

τῶν" ἐκ σημείων μέντοι τινῶν στοχάζεσθαι ἡμῖν ἐξεγένετο 

τερον, ὡς βιόλία τινὰ χρησμολογικὰ ἐθεάσαντο, ἐν οἷς τινα 

τῶν μελλόντων ἀσαφῶς τε χαὶ αἰνιγματωδῶς παρ᾿ ὅτων δήποτε 
ἢ - 
ἐξετέθησαν" καὶ ἐπὶ τούτοις θεμάτιον ἐξέθεντο, δύ ὃ τῶν ἀστέ--: πὰς 



λὰὶ 

ρῶν τοὺς δρόμους ἐρευνῶσιν ἄνθρωποι χαὶ μελλόντων χερδαί- 

γουσι πρόγνωσιν ἐξ ὧν ἐχθριχήν τινα ἔφοδον ἐτεχμήραντο χαὶ 

τῶν χοινῶν πραγμάτων χυχεῶνα χαὶ ὁποιονδή τινα τῆς βασιλι- 

χῆς ἡγεμονίας χίνδυνον οὐ γὰρ συνῆκαν, ὡς ὁ βασιλεὺς ὁ νέος 

Αἰνδρόνιχός ἐστιν ὁ ταῦτα ποιήσων, τοῦ θεοῦ τὰ τοιαῦτα τρό- 

ποις ἀρρήτοις συγχρύπτοντος: ὅθεν πολὺν ἐχαρπώσαντο φόδον 

καὶ θόρυόον λογισμῶν" ὁ γὰρ λογοθέτης μεστὸς ἐννοιῶν ἐκ τῶν 

βασιλείων οἴκαδε ἐλθὼν ἐχάθητο ἐπιπολὺ σιωπῶν χαὶ μηδ ὅλως 

μηδὲν πρὸς οὐδένα φθεγγόμενος ἀλλὰ στρέφων λογισμοὺς ἀεὶ 

περὶ τὸν νοῦν συχνοὺς καὶ τῶν μελλόντων πλήρεις, κωφῷ τε καὶ 

μηδὲν αἰσθανομένῳ τῶν παρόντων ἀτεχνῶς ἐῴκει" χαὶ ταῦτα 

«τῆς συζύγου ὑετὰ τῆς θυγατρὸς πανυπερσεθάστης χαὶ τῶν 

υἱέων παρχχαθημένων χατὰ τὸ εἰωθὸς καὶ ἱλαράν τινα χαὶ μει- 

διῶσαν ἐχδεχομένων γλῶσσαν ἀκηχοέναι ὀψὲ δ᾽ ἀναγκασθεῖσα 

ἡ σύζυγος, αὐτὴ μὲν ἀφελῶς ὑπὸ φύσεως ἔχουσα πρὸς τὸ λέ- 

γειν, διένευσε πρὸς τὴν θυγατέρα τὴν πανυπερσεθάστην φθέγ- 

ξασθαί τι τῇ χρείᾳ χαὶ τῷ καιρῷ πρόσφορον" ἦν γὰρ αὕτη 

νεάζουσα μὲν τὰ τῆς ἡλικίας, ἀλλ οὖν ἐπὶ μέγα συνέσεως ἥ- 

κουσα χαὶ γλῶτταν παρὰ τῆς φύσεως εὐτυχήσασα οὐκ αὐτῇ 

ὑᾶλλον ἢ Πυθαγόρᾳ χαὶ Πλάτωνι καὶ τῶν σοφῶν τοῖς τοιού- 

τοῖς μάλιστα προσήχουσαν᾽ ἣ δὴ χαὶ διάρχσα πρὸς τὸν πατέρα 

τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔλεξε τοιάδε“ « Τολμηρὸν μὲν ἴσως χαὶ προ- 

πετείας δόξειεν ἄν πως υξοτόν, ὧ πάτερ, θυγατέρα νξεάζουσαν 

τὶ πρὸς πατέρχ παρρησιάζεσθαι χαὶ ἀμαθίᾳ συζῶσαν γλῶσσαν ϊ Ξ Οὐ" 

ἀτενίζειν πρὸς τὸν τῆς σοφίας Ὄλυμπον ἐπεὶ δ᾽ ὅ τε ὑήἡτὴρ 

προτρέπει χαὶ μετὰ τοῦ πράγματος ὁ καιρὸς ἐπιτίθεται, φθέγ- 

ξομαι τό γε εἰς δύναμιν ἧκον ἵνα τί γὰρ ἐπὶ τοσοῦτον σιγῶν, 

σοφώτατε πάντων ἀνθρώπων, ἀνέχῃ μὲν γνωσιμαχεῖν ἐπὶ σαυτῷ 

χαὶ χατατήχειν σχυτόν, κοινωνεῖν δ᾽ ἡμῖν οὐχ ἐθέλεις τῆς γνώ- 

μῆς, ἵνα χαὶ τῆς λύπης ἡμεῖς σοι γενόμεναι χοινωνοὶ χουφό- 
Μ, ,ὔ Ν , ᾿Ὶ ν᾿ - “ ε “ 

τερον χαταστήσωμεέν σοι τὸ πάθος; πολλὴν γὰρ ἡμῖν ἡ τῶν 



λη. 

ὄψ σύγχυσις γχαὶ ἡ τῆς γλώττης ἀσφάλεια μιηνύει σαφῷ ὄψεων σύγχυσις καὶ ἡ τῆς γλώττης ἀσφάλεια μηνύει σαφῶς. 
ΠΗ » “" μν Ν 

τὴν ἐν τῇ ψι υχῇ τῆς λύπης ἀχμιῆν, ἣ τῆς καρδίας χειρω-. 

σαμένη τὰ χαίρια, ϑηρμο ἀχρόπολιν ἢ ρίζαν τινὰ καὶ οαὐνδε- 

σμον τῶν ζωτιχῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων, χάθηται ἀνχπόσπαστα 
᾿ χ) ε “ - ᾿ “ ἢ 

ἐπιθοσχομένη τὴν ὥραν τῶν λογισμῶν χαὶ συνθολοῦσα τὰς 

περιόδους αὐτῶν καὶ ἐμοριθὲς ποιοῦσα τὸ ἡγεμονικόν " ὥσπερ 
Α " ἊΝ ᾿ Ν μ᾿ , ᾿ . ᾿ , » -ἱ  ,.»σ- Ἁ - ἔλαιον καὶ χηρὸς καὶ χαλάμη χαὶ γόρτος πυρὸς ἐΐ ̓ ἡὐκένς. 

ς ᾿ ᾽ 
τροφή, οὕτω χαὶ σιωπὴ περὶ τὴν ψυχὴν ἠθοοισμένους εὖ 

τῷ 
τ ο Ὧ Ω ὃ 

τῆς λύπης τοὺς ἄνθραχας, καθάπερ ὕλην αὐτοῖς ἐφ τροφὴν 

ἑχυτὴν χορηγεῖ, υηδαμῇ διὰ γλώττης ἐξιέναι παραχωροῦσα τὸν 

ἐγγινόμενον ἐκεῖθεν χαπνὸν. τῇ ψυχῇ" σὺ γοῦν, ἵνα μὴ τῷ 

χρόνῳ τὸ πάθος ἰσχὺν εἰληφὸς βλάθην ἀνέλπιστο ΜΡ ο)- μ᾿ Σ- 
-Θ 

[ΟἹ 

- Ό 

νῷ » 

διανάστηθι πρὸς θεοῦ χαὶ γενοῦ σαυτοῦ" οὐ γὰρ σὸν τὴν εὐ- 

γένειαν τῆς φιλοσοφίας εἰς τοιαύτην χατασπᾷν σμιχροπρέπειαν 
᾽ -“" , Ν᾽, 

χαὶ ἀωρίαν ἰῷ τοῦ ταχύτης χατασχεδάζειν σεμνώματος " 
- , 

ρᾶστα τῇ παρατάσει τῆς 
« 

πέφυχε γάρ πως τὸ τῆς λύπης δειν 

χ' 

᾿ 

ὃν 
͵ ᾽ , ΓΙΎΣ,, νι 

σϊωπῆς ἩΘΟΣΑΜΕ σιάζΞσθ ᾿ χωρεῖγ ὧρ ἄνατρεχον ἐπὶ τὰ ἔνδον 

ἀεὶ δίκην ἕλχους χαὶ οὐ πρότερον ἀφίσταται τοῦ πάντα νέμε- 

σῦχι λάθρα τὰ πρόσω, πρὶν ἂν χαὶ αὐτούς, ὡς εἰπεῖν, διέλθῃ 

τοὺς μυελοὺς τῆς ψυχῆς καὶ αὐτὰ τοῦ ζώου τὰ χαιριώτατα 

κατατροπώσηται μόρια" χαὶ εἰ μέν τι τῶν ἀπορρήτων ἐστίν, 

ἄλλοις χρεὼν ὌΝ ἀπόρρητον" ἡμῖν δὲ τοῖς σοῖς χαὶ μάλα 

ἥκιστα». Τούτοις καὶ τοιούτοις πλείοσι καὶ τοιαύτῃ παλάμῃ 

τῆς γλώττης ἡ γενναία ἐκείνη θυγάτηρ τὰς τοῦ πατρὸς ἀκοὰς 

μυλάξασα χατὰ τὸ ἐγχωροῦν παρὰ τοσοῦτον τῆς διανοίας 
᾽ Ἶ 

ἐχείνου καθήψατο χαὶ ὥσπερ ἀπὸ βαθέος ἀνηρτήσατο ὕπνου, 

πορόσον ἁλιέων χαὶ θαυματοποιῶν π παῖδες οἱ μὲν τοῖς πλήχτροις 

ἐκ θαλάττης τοὺς ἰχθύας ἀνασπῶντες, οἱ δὲ τοὺς ὄφεις ἐκ τῆς 

λόχμης" ὡς ἐχεῖνον μιχρὸν τῆς λύπης χαλάσαντα τῇ γλώττῃ 

δοῦναι τὸν νοῦν χαὶ τὰς ρῥήσεις ἐχείνας βραχὺ τοῦ Ἰὼ ὑπαλ-- 

λάξαντα, ὡς, « ἀπόλοιντο, φάναι, αἱ ἡμέραι ἐχεῖναι, ἐν αἷς γυ-- 



λθ΄. 

ναιχί τε συνήφθην χαὶ τέχνων ἐγενόμην πατήρ ρᾷοστα γὰρ ἂν 
Α , » -“ » “-Ὕ» δις , “τ " ’ὔ ἢ 

μὴ παρόντων αὐτῶν τἀμαυτοῦ διεθέμην " νῦν δὲ τοσούτου διὰ 
,ὕ Μ ͵ » τΝ “ “ἃ ’, 

ταῦτα περιρρέοντος ὄχλου φροντίδων, οὐχ οἷδα πῶς ἂν διαφύ- 

γοιμι τὴν ὅπως ποτὲ χαὶ ὁθενοῦν ἀπειλουμένην ἐπενεχθήσεσθαι 
’ ,ὔ ᾽ὔ , " » δ, 

ὅσον οὐδέπω χαχίστην πραγμάτων φορᾶν᾽ ὑξλλει γὰρ ἐφοῦὸν 

τινα βαρεῖαν εἴτ᾽ ἐκ θαλάττης, εἴτ᾽ ἐξ ἠπείρου, ἐχθρῶν μὲν οὐχ 

οἶδα δ᾽ ὅτων, ἐπαναστήσεσθαι χαθ᾽ ἡμῶν χαὶ πάντα χαχῶς συν- 

ταράξειν τὰ καθ᾽ ἡμᾶς, καθάπερ ὁλχάδα μεγάλην ἐπειδὰν ἐπὶ 
[, Ε -- » ᾿ 

πόντου λαθὼν ἀγκυρῶν ὀρφανὴν ὑόριστὴς ἄνεμος μαίνηται κατὰ 
-᾿ ““ γ - 5» Ἂ , 

τῶν ἱστίων χαὶ χαταχορεύῃ τοῦ Τ᾿ ΠΡΡαΣ ». Ταῦτα εἰπὼν ἐσιώ- 
Ν 

πῆσεν αὖθις, χλαπεὶς ὥσπερ τὸν νοῦν ὑπὸ τῶν λογισμῶν ἐχε!- ἽΣ 
Η ε “-" - ’ 

νων χαὶ ἐκλαθόμενος ἑαυτοῦ χαὶ τῆς γλώττης᾽ χαὶ ἀνχοτὰς 
πργει 

εἰσήει μεστὸς ἀθυμίας ἐπὶ τὴν κλίνην, ἐφ ἧς καὶ χατέδαρθε 

μέν, χαθεύδειν δ᾽ οὐκ εἶχε μέχρι πολλοῦ. ΤΩ ᾿ ἐς ὑστεραίαν 

πάντα ἐμεμαθήχκειν χατὰ τὸ εἰωθὸς ἀφιχόμενος " ἀπήειν Γ᾿ 

συνεχέστερον ἐς τὴν τοῦ τ ὁμιλίαν: ἀφ᾽ οὗ γὰρ περ 

πλείονος ποιησάμενος ἐυὲ χατὰ τὴν αὐτῷ νεουργηθεῖσαν μονὴν 

τῆς Χώρας φέρων κατῴκισε, πολλὴν ἔπειτα τὴν στοργὴν ἐδεί- 

χνὺ πρὸς ἐμὲ χαὶ ἵλαρὰν τὴν διάθεσιν καὶ μιχροῦ τοῖς αὐτοῦ 

παισὶν ἐπίσης ἐδίδου τὴν σχέσιν κἀμοί: ὥστε χαὶ ἀστρονομι-- 
ΑῚ 

χὴν ἐπιστήμην μόνος χατὰ τούς δε τοὺς χρόνους εἰδὼς ἐς τὸ 

ἀκρότατον οὐχ ἀπηξίωσε υὴ οὐ μεταδοῦναι χἀμιοὶ τοῦ το- 

σούτου πλούτου: ὥστε χαὶ πολλάχις ἐνεχαλλωπίσατο ἐπί τε 

τοῦ βασιλέως ἐπί τε τῶν ἐλλογίμων ἐμοῦ γε εἕνεχα, ὅτι 

διάδοχον τῆς αὐτοῦ σοφίας ἐπεποιήχει με΄ δείκνυσι δὲ τοῦτο 

Εν ἔν τε ταῖς πρὸς ἐμὲ τούτου ἐπιστολαῖς ἔν τε τοῖς 

ἔπεσιν, ἃ πεποίηκεν ὕστερον ἐν τῇ ἐζορίᾳ αὐτοῦ περὶ ὧν ἀ- 

ἜΝΙ ἡμῖν ἐν τοῖς ἔμπ τροσθεν λελέξεται" διὰ ταῦτα 

ὀφείλων τἀνδρὶ μεγάλας τὰς ἀἁμοιόὰς τῶν κατὰ 

δύναμιν οὐκ ἠμέλουν: ἀλλὰ προσήειν συχνὰ οἱ οὐ μόνον 

λογικῆς εἵνεχα ὁμιλίας, ἀλλὰ καὶ διαχονίαν τινὰ θυμήρη πλη- 

τοίνυν 



7 

με 

ρῶν αὐτῷ" ἐδίδασκον γὰρ τόν τε υἱέα χαὶ ἣν ἔφαμεν αὐτοῦ 
4 

θυγατέρα, τὰ τῶν θύραθεν χαὶ ἡμετέρων βιολίων αἰνιγματώδη 

χαὶ γρίφα ιαλευχαίνων χαὶ τὴν ἐκείνων νύχτα πρὸς ἡμέραν 

ἐαθαρμρςύμενθες ἦν γὰρ ἡ γυνὴ μεγαλοφυὴς ὁμοῦ καὶ φιλο- 

μαθής τὸ μὲν δῶρον τῆς φύσεως εἰληφυῖα, τὸ δὲ τῆς γνώμης. 

Ἐγὼ δ᾽ ἐχεῖνα ἀχηχοὼς ἔνθους μὲν ὑπ᾽ ἐκπλήξεως ἐγεγόνειν. ηἢ ν : ΎΕΥ͂ 
οὐχ ἔκρινα δ᾽ ὅμως δεῖν σιωπῇ τὸ πρᾶγμα παραδραμεῖν" ἀλ- 

ΕΣ “Ν) » , ᾿ Ὁ 

χ ἰδία προσελθὼν ἐχείνῳ- «ΑΛλλους μὲν ἴσως, ἔφην, ἐν τοῖς δει- 
[2 ι 

νοῖς χαταπίπτειν, ὅσοι μὴ φιλοσόφοις λόγοις ἐχάλχευσαν τὴν 
να »"Ν 

ψυχὴν, οὐκ ἂν εἴη τῶν οὐχ εἰχότων᾽ σὲ δ᾽ ὃν ἔδει πύργον ἀ- 

χλόνητον ἐν τοῖς τοιούτοις χαθίστασθαι χαὶ χαρτερίας ὑπό-- 

δειγμα χράτιστον γενέσθαι τοῖς πολλοῖς, ὅμοιόν τι πάσχειν 

τοῖς ἄλλοις, θειότατε ἄνθρωπε, οὐχ ἂν δυναίμην αὐτὸς ἐπαι- 

γεῖν- εἰ ὃ ἐπὶ τῶν ἐμφανῶν χαὶ παρόντων χρῆναί φαμεν τὴν 

φιλόσοφον διάνοιαν, τί ἄν τις φαίη περὶ τῶν μήπω παρόντων, 

λοις ἔτι πυθμέσι χρυπτόντων τὴν ἔχόχσιν; πολλὰ 

γὰρ χραίνει θεός " χαὶ τὰ δοχηθέντα οὐχ ἐτελέσθη: τῶν ὃ᾽ ἀ- 

δοχήτων πόρον εὗρε θεός: αἱ γὰρ προχναφωνήσεις τῶν μελλόν- 

᾿ ξ «- Ο [9] δὲ Ο᾿᾽ -υ ὩΣ -.« Φ τὸ 2-. των χαὶ ὅσαι διὰ μυρίων ἄλλων, ὡς ἴσμιεν, 

γίνονται τρόπων, πολὺν ἐπισυρόμιναι γνόφον καὶ κύκλῳ αὐτῶν, 

ὥσπερ σχηνὴν τ ιθέμεναι τὴν ἀποχρυφὴν αὐτῶν, πολλοὺς τοῦ 

θ.; "πῶ ἘΞ λει ΄σ “ -- διΣ "2 - Ὁ θεί -. ᾿ χαθήχοντος ἐξεμόχλευσαν καὶ πρὸς τὰς τῆς ἀληθείας ἐναν- 

7 5. Ἂ 7 ᾿ ε ᾿Ξ "- ε 

τίας ἐννοίας βαθίζειν παρέπεισαν" χαὶ οἱ μὲν τοῦ τέλους εὐ- 
ΑἸ ἃ Ν Ξ 7 ε δὲ ᾽ ,ὔ . " 

τυχοῦς πὰρ ἑβπίης πεπείρανται" οἱ δὲ τοὐναντίον " οἶσθα γὰρ 
3 “ »Ῥ 

τά τε ἄλλα χαὶ ς ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Μαχεδόνος ἐξιόντος ἤδη 

χατὰ Τύρου χόρχξ ἐξ αὐτομάτου πετόμενος ἄνωθεν ρίψας ὀ- 
" , » ᾿ » Φὼὰ ,ὕ δ᾽ νν “ » , 

στοῦν ἐπάταξε τὴν αὐτοῦ κεφαλήν, χαὶ ἔδοξε τοῖς ὀρνιθοσκόποις 

χαὶ μάντεσι τοῦτο χαχὸς οἰωνὸς χαὶ ἀπηγόρεξυον ἤδη τὴν πεῖ- 

ραν" ὃ δὲ ἀπήει καὶ πόνους ὑπέστη χαὶ πολιορκήσας εἷλεν αὐὖ- 

τήν. Ἕλληνες πάλαι Περσῶν ἐπιόντων ἤλπισαν ἐς πυθμένας 

θαλάττης αὐταῖς ναυσὶ χαταδύσεσθχι πρὸ τῆς Σαλαμῖνος ἀπει- 



“ούσης τέχνα γυναιχῶν ἀπολέσειν: ἀλλὰ παρὰ πᾶταν ἐλπίδα 

τοὺς ἐναντίους χατετοοπώσαντο χαὶ ὅλας βίόλους μεστὰς τῶν 

οἰκείων ἀφῆχχν τροπαίων. Κροῖσος ὁ Λυδὸς ἤλπισε τὸν “Αλυν 

διαδὰς μεγάλην ἀρχὴν χχταλύσειν τοῦ Κοίρου " ὁ δὲ χαὶ τὴν 

οἰχείχν ἀπέθαλε. Ρωμαῖοι πάλαι φλεγομένης τῆς ᾿Ιταλίας ὑ- 

π᾿ ᾿Αννίόου τοῦ Καρχηδονίου χαὶ υονονοῦ πρὸ ὀφθαλμῶν χαὶ 

αὐτὴν τὴν τῆς Ρώμης ἰδόντες χατασχαφὴν τοῦ πλείστου πα- 
» ᾽Νο γι ᾽ ᾿ 3 “, 

Ἵ ἐλπίδα τῆς οἰκουμένη: κατέστησαν αὐτοχράτορες. Αὔγουστος 

ὁ μετὰ Καίσαρχ δεύτερος μοναρχήσας ἐν Ῥώμῃ ᾿Αντωνίου χαὶ 

Κελοπάτρας ἐπιόντων χατ᾽ αὐτοῦ μετὰ βαρείας δυνάμεως νχυ- 
» 

τικῆς τε χαὶ ἠπειρωτιχῆς φόδῳ τὸ ζῇν ἀπειπάμενος 
74 ί 

[Ὡ ν᾿ ογ- Ν Ν ΤῸΝ 

ποὺς ἐχθροὺς παρ᾽ ἐλπίδχ νενίκηχε χαὶ ἅμια τὴν ἐκείνων ἀρχὴν 

προσειλήφει, Λιθδύην φημὶ χαὶ ᾿Ασίαν - χαὶ τί δεῖ τοὺς ἱεροὺς 

τῆς προνοίχς λύγους χχταριθμεῖν; ἣ τὰ χαθ' ἡμᾶς διοιχοῦσχ 
[Υ Ε ΜΨΜ Μ ὩΣ 3 Δ κε -, “Ὁ δῷ , ,3 ἐτθὶ ' 

ὅπερ οὐχ ἴσμεν εἴωθεν ἐπιφέρειν τοῖς ἡμετέροις πράγμασι τέ- 
Ἂξ κ᾿ - ᾽ , “» 3.5 ἢ , ᾿ - Χ ᾿ 

λος᾽ νῦν μὲν ὅπερ ἐφοννν νῦν ὃ ὃ πη καὶ νῦν ΩΝ σὺν 

θχτέρῳ θάτερον, νῦν δ᾽ ἀντὶ θατέρου θάτερον: ὥσπερ ἂν εἴ τις 
» “Ὁ “- " ᾿ 

ἐχ τοῦ Πειρχιῶς τὸν ἀπόπλουν ἐς τὸν Αἰγαῖον ποιεῖσθαι ἐθού- 

λετο, τὸν δ᾽ ἔπειτ᾽ ἐς Κρήτην καὶ Σαρδὼ τῶν ἀρχτικῶν ἀπή- 

γεγχὰν π φυμάτων αἱ πηγαὶ μ μὴ πάνυ τοι προσδοχή σχντα᾽ χαὶ 

γὰρ τοιοῦτος χύῤο: πᾶσαν ἐπιπορεύεται γῆν ὁμοίως ἀεὶ χαὶ 

θάλατταν: χχὶ σοὶ τοίνυν προσδοχήσαντι λυπὴρζ ἴσως ἀνατε- 

λεῖ τὰ χρηστότερα καὶ τὸ τοῦ ὑὸς τοῦ σπέρματος χατηφὲς ὅλου: 

γεωργήσει χοίνικας εὐφροσύνης ἰσομοιρίαν γὰρ δεῖ ταῖ: τῶν 

μελλόντων ἐλπίσι χαρίζεσθαι χαὶ μὴ χαθάπαξ μόνοις διδόναι 

τοῖς ἀηδέσιν ἢ τοῖ; χρηστοῖς - ἔπειτα χαὶ ὡς δοχεῖ τῷ σοφῷ 

Εὐριπίδῃ, λόγος ὁ αὐτός ἔχ τ' ἀδοξούντων χὰχ τῶν δοχούντων 

ἰὼν οὐ ταὐτὸν σθένει' πάντες μὲν γὰρ πάντα φάσχοντες ἕνα 

ποὺ μόλις ἢ χαὶ δύο ταράξαιεν ἄν" σὺ δ᾽ ἅτε χχὶ τῶν ἀπορ- 

ρήτων τῷ βασιλεῖ χοινωνὸς χαὶ ἅμα τῶν ἀστρονόμων χράτι- 
Α 

στος ρᾷστχ τὰς τῶν ἄλλων ψυχὰς ἐς βυθοὺς ἀνχτρέψαις ἂν 



μδ΄. 
» ,ὔ » “" πὰ. ΜΝ ᾿ »"“ ᾿ 

ἀπογνωσεὼως" εἰ γοῦν μὴ διὰ σέ, ἀλλὰ τῶν ὅλων γε εἴνεχα 
᾿ Α ας δι ᾿ ἫΝ "᾿ Ὁ , “-“- ’ 

πρὸς τὸ χαριέστερον ἄμειος μετὰ τῆς γλώττης ὅλον σαυτόν " 

ἤ τῶν - θε - - ΕΞΞΞΞΕ, Δ - μίμησαι τῶν χυοερνητῶν τοὺς χ λελρευροα οἵ χα! μελλόντων 
ΕΝ " " Ν 

ἔτι χαὶ παρ ὄντων αὖθις τῶν δεινῶν οὐδαμ' χατηφὲς δεικνύουσι 

πρόσωπον᾽ ἀλλ εἰδότες ὡς ἐν τοῖς αὑτῶν ταμιεύοντα! χείλεσιν 

αἱ σωστιχαὶ τῶν ἀρνλεῤηα ὧν ἁπάντων ἐλπίδες, ὅασϑῃ εὐθυ- 
τ ΧΩ ἜΝ ἢ Ἐξ; πΑις ἰχῷ μίας ἀεὶ διὰ γλώττης προτείνουσι τούτοις τράπεζαν χαὶ ἐπι- 

χροτοῦσι χαὶ παραθαρρύνουσι" χαὶ ταῦτα τῆς μὲν θαλάττης 

οὐσης, τῶν χυμάτων δ᾽ ὑπὲρ πάντα 
ἜΝ Ε ν᾽», 6 ᾿ ΄ ᾽ὕ, 

Καύχασον ὑψουμένων, ὑετοῦ δ᾽ ἄνωθεν χαταρρηγνυμένου βιχίου 
" ὕα, ὅς ὃ, Α ᾿ Ἐπ ε ᾽, ΄ΐ΄Φ.-Ὃ “ΠΡ [2 - 

χαὶ τοῦ κινδύνου πρὸ ὀφθαλμῶν ἱσταμένου». Ταῦθ᾽ οὕτω λε- 
Ζ, ε ὔ 

χθέντα παρ᾽ ἡμῶν τὸν ἄνδρχ χατεδυσώπησαν, χαὶ τῆς λύπης 
ΠΡΨΗΡΙΝ ΜΕΞ Εν Εἰς ΠΝ ᾿ θ ἐν " ν» ἢ ΨΑ -, πριν Η 
ἐχείνης ὡς ἐνῆν καθυφεὶς χαρίεις αὖθις ἐδόχει τοῖς πᾶσι χαὲ 
« ΣῈ Ε ᾿" ὄνος “ἦς - « " Ξ-᾿ Ῥ 

ἵἱλαρὸς χαὶ εὐπροσή γορος ὡς τὸ πρότερον. 
» , , ᾿ “Ὁ ᾽ ’ 

Οὐ μόνον δὲ πρὸς τοὺς ἐξωτεριχοὺς τῆς αὐτοχρατορίας 
᾽ ἐχθροὺς δὲν ἐπολιτεύθη ἀνδρικῶς ὁ ᾿Ανδρόνικος, ἀλλὰ καὶ διὰ 

τῆς ἀσυνέτου δι" ωὠγῆς αὐτοῦ νέαν χατὰ τῆς κεφαλῆς του ἤ- 

γεῖρε θύελλαν ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἰδίου οἴκου. ᾿Εν ἔτει 1320, ἑπό- 

ὑξνος τῷ παραδείγματι τοῦ πατρός του Μιχαὴλ, προσέλαθεν 

ὡς συμθασιλέαχ τὸν ἐγγονὸν ᾿Ανδρόνιχον τὸν νεώτερον. ᾿Αλλ αΐ 

παράλογοι ἀπαιτήσεις τοῦ ζωηροῦ νεανίου ἀφ᾽ ἑνὸς χαὶ ἡ ἄκαι- 

ρος αὐστηρότης τοῦ γηραιοῦ αὐτοχράτορος ἀφ᾽ ἑτέρου, προεξέ- 

γησαν οἰχτρὰ σχάνδαλα, ΕΨΡΗΟΝ μετ οὐ πολὺ εἰς ἐμφύ- 

λιον πόλεμον. Καὶ ἐν τῇ δυσχερεῖ ταύτῃ περιστάσει ἀνεδείχθη, 

πολιτικὴ περίνοιχ τοῦ Μετοχίτου, ὅστις ἀνώτερος τῶν τότε 

το δθθδο τὴν αὐλὴν τοῦ Βυζαντίου ρχδιουργιῶν, μετὰ ζή- 

λου προσεπάθησε νὰ συμθιθάσῃ τοὺς ὑπὸ φαύλων χολάχων 

χατ' ἀλλήλων ἐξερεθιζομένους ὁμωνύμους συνάρχοντας. Τὴν 

δικαιοσύνην ταύτην τοὐλάχιστον ἀπονέμει αὐτῷ χαὶ ὁ ὁμο- 

φρονῶν τῷ νεωτέρῳ ᾿Ανδρονίχῳ χαὶ ἑπομένως ἥκιστα εὐμενῶς 
ὔ 

διχχείμενος πρὸς τὸν εὐνοούμενον πρωθυπουργὸν τοῦ γηραιοῦ 



Δγ- 
» ᾿ ε τ Ν 

αὐτοχράτορος, ᾿Ιωάννης ὁ Κανταχουζηνὸς, γράφων " « Οὗτος δὴ 

ἣ; ἡ ΗΝ ἴε 7: “Ψ θέ "ςζ ὃ μ - τ] σἥ Ξ5σι ἣ ; τὺν σοί ί οὖν ὁ μέγας λογοθέτης διά τε τὴν σύνεσιν καὶ τὴν σοφίαν, 

χαὶ τὴν ἣν εἶχεν ἐπιτηδειότητα πρὸς τὴν διοίχησιν τῶν πραγ- 

μάτων πολλῆς ἀπολαύων παρὰ βασιλέως οἰχειότητος καὶ εὐ- 

0) Ἕ -» εν ἰ ". τ] Ο᾽) 
“Ὁ. Ὁ 

ἡ [Ὡ] [τ μενείας ἐθάρσησε χαὶ αὐτὸς τῷ βασιλεῖ προσ 

ἐγγόνου διχλεχθῆναι, πείθειν ἐπιχειρῶν, ὡς οὐ δεῖ τὰ χαθε- 

στῶτα χινεῖν, οὐδὲ τὸν ἔγγονον τῆς βασιλείας ἀποστεροῦντα, 

ἑτέρῳ υηδαμῶς προσήχοντι παρέχειν, εἰ μή τι ἄλλο, τὰς ἀπὸ 

τούτου ταραχὰς συμθησομένας εὐλαθούμενος » (1). 

Ὃ αὐτὸς Κανταχουζηνὸς ἀναφέρει χαὶ τὸ ἑξῆς. Ὅταν ὁ 
, τ , 5 , . , ᾿ Ξ- ἦτ: 

γεῶτξρο Ανδρόνιχος ἀπεφάσισε να ζητήσῃ παρα τοὺ παπποὺυ 
» 
9 

» 
[- 
Ψ δὶ Ἐ ὥ -,᾽ος Ἕ ῷ Φ 

Δ τὶ ογ 
ὌΣ 

« οὔ “νυ :] 
“Ὁ 

ΠῚ [ ζίο « ΘΟ “-“ ἘΣ Ο..0 ἘΞ δ «τ [ΦῚ ἘΞ Ω ἔς «΄ν Ω - [ΦἹ φοςις ΜΝ 
ΠῚ ἝΝ, Ὡ ἐξ 

ο 
᾽ὔ ε ᾽ὔ Ν 2, 

Μετοχίτου, ὡς παρρησίαν ἔχοντος πρὸς αὑτὸ 

θαρρῆσαι περὶ τοιούτων πρεσθεύειν" ὁ δὲ μέγας 

λογοθέτης χαθορῶν τὸ ἀσυμόοίοχστον τῆς βασιλικῆς ἀξιοπρε- 

πείας πρὸς τὰς παιδαριώδεις ταύτας ἀπαιτήσεις, ἐλάλησεν οὕτω 

πρὸς τὸν σχληροτράχηλον νεανίαν" « ἔγωγε ᾧήθην, ὦ βασιλεῦ, 

τὴν ἐμὴν παρὰ σοῦ χλῆσιν πρός τι φέρειν τῶν ἀγαθῶν ἐνό- 

υιζον γάρ, ὡς ὑποπεπτωχότας τινὰς χαὶ θεραπευτιχοὺς λόγους 
»Σ “» ἐδ ινν ἢ - πον ΑΙ ων τὶ ε 4 5..α ΦᾺΣ τε 

δι ἐμοῦ μηνύσεις τῷ βασιλεῖ, ἐξ ὧν ἡμερωτέραν ἀπεργάσῃ κα! 

πραεῖαν αὐτοῦ τὴν ψυχήν" τὸ δ᾽ ἐναντίως ἔχει μᾶλλον ἢ αὐ- 

τὸς προσεδόχων" ὅθεν οὐδ᾽ αὐτὸς ἄγγελος εἶναι βουλήσομαι 

τοιούτων, οὐδ᾽ εἰς ὀργὴν ἐξάψα! μᾶλλον διὰ τούτων τοὺς τοῦ 
ΤΛΕΣΟΝΣ ΠΣ α, »ΝΧ : ΠΑ Σ ἢ .« δ», ΓΕ ΘῚ 

βασιλέως θυμούς οὐδὲ γῶρ οὐὸ ἀχοΐ παρειλήφαμεν ἄχρι καὶ 

νῦν τοὺς δεσπότας ὀμνύναι τοῖς δούλοις, τοὐναντίον δὲ μᾶλ- 

λον. ἢ εἰ τοῦτο γένοιτο, καὶ ὁ δεσπότης ὀφλήσει τοῖς ὑπη- 

χόοις, ὅπερ ὄφλουσιν αὐτοὶ τοῖς δεσπόταις, ὅπερ ἀτοπίας οὐκ 
“Ν 3, ᾿ ᾽ “-» » “ ε ἂν εἴη μαχράν. ᾿Εγὼ δὲ καὶ ἀπορίᾳ δεινῇ συνέχομαι, ἂν ὁ βα- 

(1) Ἱστορία, Α΄, σελ. 56, Βόν. 



μδ΄. 

σιλεὺς ἔρηται, ὅτου χάριν πρός σε ἀφῖγμαι, τίνα ἂν ἀπολογίαν 

εὐπρόσωπον ἀποδοίην" πρὸς ἐχεῖνον μὲν οὖν αἰτίχν τινὰ πλά- 

σομαι τῆς ἀφίξεως, σοὶ δὲ παρχινῷῶ χαὶ προσέτι ἱχετεύω, μη- 

χέτι μηδαμῶς περὶ τοιούτων λόγων κινεῖν συνορῶ γὰρ αὐτὸς, 

ὡς εἰς χαχὸν ἀνήχεστον τελευτήσει, ἂν εἰς ἀχοὴν ἔλθῃ τῷ βα- 

. ΑΔ. οἱ συνετοὶ οὗτο!: λόγο 
Ζ “Δ 5 " ζ 

τατρέψωσι τὴν ἰσχυρογνωμοσύνην 
.] Ν,»» 

νὰ καταὸείξῃ ΄ς Ω τις προσεπόάθησξ εἰς 

ἄλλοι βασιλεῖς ὀὁμομώκεισαν τοῖς 

“ἦν; 

οὐδόλως ἴσχυσαν νὰ με- 

τοῦ νεωτέρου ᾿Ανδρονίχου, 

τὸν Μετοχίτην, ὅτι χαὶ 
« 7 ΕἸ ᾽ὔ 

ὑπηκόοις ὠφελείας 
- ἜΒΗ, 3 , Ξε , , 
ἕνεχά τινος, « πὶ τούτοις, λογοθέτης ὁ μέγας τούς τε 

, ’ὔ ΕΣ ε , 

προτέρους λόγους ἀνχλχθὼν χχαὶ πλείονας ἑτέρους συνείρας, χαὶ 

κνταχόθεν ἀλυσιτελῆ χαὶ ἀδύνχτον 

χαὶ 7 

ἀπῆλθεν» (1). 

Ὃ δὲ Γρηγορᾶς δι εἴτα! 

τοῦ παρὰ Καν ταχουζηνῷ 
“ χων διενέξεω 

πρὸς τὸ γενέσθαι τοιούτων ἄγγελος 

χαὶ τὸ 

πὐδ τα τῇ 

τὴν αἴτησιν ἀποδείξας, 

παντελῶς: ἀνανεύσας, 

»" «ἕν» ἑξῆς (9) ἀλλοῖον 

ἐντδσν τῶν ᾿Ανδρονί- 

σως 

ς. Ὅταν ὁ γηρχιὸς βἀϑίλε δὲ ἔμαθε τὴν περὶ φυ- 

γῆς συνωμοσίαν τοῦ ἐγγόνου, προσεκάλεσς τοῦτον εἰς τὰ ἀνά- 

χτορχ διὰ γὰ τὸν ἐπιτιμήσῃ ἐνώπιον τοῦ πατριάρχου χαὶ τῶν 

ἀρχιερέων ἐπὶ τῇ ἀπιστίᾳ" ὁ δὲ γεχνίχς ὑποπτευθεὶς ἐπιθου- 
᾿᾽ ᾿ 

λὴν, εἰσῆλθεν εἰς τὰ 
᾿ 

μεν 

ἀνάχτορχ μετὰ σπείρας δολοφόνων. Καὶ ἡ 

πατριχὴ γλῶσσα τοῦ διχχίως χολωθέντος αὐτοχράτορος, 

(1) Ὃ διηγούμενος τὰ χατὰ τὴν σχηνὴν ταύτην, ὀπαδός, ὡς ἐρ- 

ρέθη, χαὶ ἀπ ΟΡ ΓῊΣ τοῦ νηὸς ᾿Ανδρονίκου 
ἀν 

φὰσχε 

« 5 Ν - ͵ 35.,.,.ὦὦ 3 ε΄ 
ὥς, εἰ περὶ τῶν ὅρχων αὐτῷ ἀπηγγέλθη, 

ἐτολμήθη τῶν τετολμημένων" διὸ καὶ τὴν 

εἰς λογοθέτην ἀνετίθει τὸν μέ γᾶν ». Ἱζανταχ, 

(2) Λέγω ἴσως, διότι οὐδὲν ἀπίθανον 

«Ἔ. προσεπιτίθησιν " 
, ᾽ν 

δ᾽ ἐν ὑστέροις χρόνοις, εἰρήνης γενομένης, ὃ πρεσθύτερος βασιλεὺς͵ 
-Ἰ ,ὔ μι Ν 5 Ν 

ὀμωμόχει τε ἂν χαὶ οὐδὲν 

αἰτίαν ἅπασαν τοῦ πολέμου 

Α, σελ. 81-84. 

νὰ ἦναι τὸ αὐτὸ παρὰ Καν- 
- - ’ - 3 ΄ 2 

ταχουζηνῷ γάριν τοῦ προστατευομένου αὐτοῦ ἐπὶ τὸ εὐμενέστερον ἐχ- 
ι ι χ ρ ρ ᾿ 

ὔ τὶ ΄Ν 

τιθέμενον ἐπεισόδιον. 



Ὑ4 

ε. 

" ,ὔ ᾿ » ’ὔ » , Ἁ ᾿ . Ἅ ᾿ 

ἀφώπλισε τὸν ἀντάρτην ἀναγχασθέντα νὰ μὴ ἐχτελέσῃ τὸ χα- 

κοῦργον διανόημα του" συγχωρηθεὶς ὅμως ἀπήτει χαὶ τὴν ἀ- 
» ,ὔ 

υνηστείαν τῶν συνενόχων χαὶ ἐπὶ τούτῳ προσεχάλεσε παρ ἕαυ- 
ἢ»; , ΝΝ τῷ τὸν Μετοχίτην᾽ « χαὶ ἐλθόντα ἠξίου παρασχευάσαι τὸν 

πάππον χαὶ βασιλέα δὲ ὅρκων καὶ τῇ ρηθείσῃ φρατρία γαρί- , ὃ (τ τσ τη λον 
᾽ ες ν᾽ ὯΝ9. ἦ5 ΓΤ » " 

σασθαι τὸ ἀχίνδυνον- ὁ δὲ οὐδ᾽ ἀχοῦσαι ἠνέσχετο - ἀλλὰ, « σὺ 

δὲ οὐ θαυμάζεις, ἔφη, καὶ θεῷ πολλὰς ἀποδίδως εὐχαριστίας, 

ἀγαπῶν ὅτι παρὰ πᾶσαν ἐλπίδα τῶν τοῦ ἅδου πυλῶν αὐτὸς 

ἀναθὰς, ὡς εἰπεῖν, ἐχομίσω τὴν σωτηρίαν; ἢ οὐχ οἶδας ὡς 

χρεών σε μεγάλας ὀφείλειν χἀμοὲ χαὶ παισὶ τοῖς ἐμοῖς διὰ βίου 
Α .“ “- “-“ Ω , 

τὰς χάριτας, ὅτι βουλὴν χατὰ σοῦ μελετηθεῖσαν εἰς τέλος 

διέρρηξα παρελθὼν αὐτὸς καὶ νῦν δὲ ἐμοῦ τουτονὶ τὸν ἥλιον 

χαθορᾷς; σὺ δὲ ταῦτα ἀφεὶς ἱκέτης ὑπὲρ τῶν χάχιστ' ἀπολου- 
Ἅά ,ὔ ῃ ,ὔ ἜΞΌΝΝ “ Χ ΠΠΠ) Α ’ὔ ’ὔ 

μένων γίγνεσθαι βούλει; ἄπαγε πρὸς θεοῦ ! μὴ κοινώνει τοιού- 

τοις ἀνδράσι" πῶς γὰρ τοὺς πρὸς σὲ διατηρήσουσιν ὅρχους, οἱ 

τοὺς πρὸς τὸν βασιλέα χαὶ πάππον τὸν σὸν, υπηδενὸς τῶν ὃὲει- 

νῶν ἀναγχάζοντος, ἐξελάθοντο, μήτε θεοῦ χεραυνοὺς μήτς ἀν- 

θρώπων αἰδῶ πρὸ ὀφθαλμῶν θέντες »; Τούτων οὕτω παρὰ 

προσδοχίαν λεχθέντων ἀκούσας ὁ βασιλεὺς ἔστη σιωπῶν ἐπὶ 

πλεῖστον" ἔπει 5 χα ΙΓ ἐπειπὸ ἐ γ π ἔρχε χὺθ ε " πειτὰα « ἄπιθι »}] ἐπειπὼν, ἐς τὰς προτέρας αὖθις 

ἐπανῆχε βουλὰς χαὶ μελέτας » (1). 
» , ΣΎ , , ε ἄς Ἴζεας ἘΞ, Ἔ 
Ἐχραγέεντος τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, ὁ Μετοχίτης παρε- 

ε 

μεῖνε πιστὸς τῷ γηραιῷ ᾿Ανδρονίχῳ. ᾿Εκ τῶν ὑπὸ Γρηγορᾶ ὅμως 

διηγουμένων φαίνεται, ὅτι ὃ περιφανὴς οὗτος πολιτιχὸς χαὶ 

λόγιος χαὶ γενναιότητος ἐστερεῖτο χαὶ τῶν στρατιωτιχῶν ἣν 
, » 7 ,ὔ ΄ ε Χ 

πάντῃ ἀδαής. Πολιορχουμένης τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τοῦ 

τοῦ ἀντάρτου ᾿Ανδρονίχου, διὰ προδοσίας δύο φρουρῶν ἐφάνησαν 
7ὔ ε » ἘΠῚ ἘΕΌΞ - ς Α Ἐ Ξ Ἂ Ἢ 

εἰσερχόμενοι οἱ τούτου στρατιῶται ὁ δὲ γηραιὸς βασιλεὺς μα- 
᾿ά Α ε , Ὶ ὃ ,ὔ . Ἂ- ἐν ᾿ τ Ψ ἰδ ᾿ ρ΄ 

θὼν ὑπό τινος τὴν προδοσίαν ἐταράχθη χαὶ ἔσπευσε νὰ λάθῃ 

(1) Τρηγ- λ΄, 914. 



υς΄. 
νπράμα:: μέτρα « ἀλχ ὁ μέγας ἐμποδὼν γεγένηται λο- 

γοθέτης, ἀνάξιον εἶναι φήσας μεγαλοπρεπέσι φρονήμασιν, ἐνδι- 

δόναι πρὸς οὕτω σμιχροπρεπεῖς ἀχοὰς χαὶ φήμας ἀγεννεῖς" ἢ 

εἶ 
᾿" 

γὰρ μὴ εἶναι τὸ λαληθὲν ἀληθές, ἢ μιχρὰν εἶναι τὴν ἐπιχεί- 

ρήσιν, τοσούτοις ὅπλοις τῶν τε πυλῶν ὁμοῦ χαὶ τῶν τειχῶν 

πεφραγμένων: ταὐτὸν γὰρ πείσονται, εἰ τῇ εἰσόδῳ νῦν ἐπιχει- 

ρεῖν ἐθελήσαιεν οἱ πολέμιοι, ὁποῖον καὶ οἱ πρὸς χέντρα λαχτί- 

, 

ζοντες" ταὐτὶ δ᾽ ἔφασχεν οὗτος, εἴτε διὰ τὸ ἀδαὴς τῶν στρα- 

ἶ χγμάτων, εἴτε τοῦ θεοῦ σφήλαντος τὴν τού- 

ὶ πέρας ἡ χυρωθεῖσα ἄνωθεν ψῆφος σχοίη 

χατὰ τοῦ γηραιοῦ πρν θη χαὶ τῶν τούτου πραγμάτων. Οὔπω 

τὸ τρίτον τῆς νυχτὸς παρερρύη χαὶ πέρα παρὰ τὰς πύλας 

αὖθις τῆς πδεδνμνηρα ἦχον ἀγροῖκοί: τινες ἐχ τῶν προαστείων 

τῆς Βυζαντίδος χαὶ πολὺν ἐδήλουν τοῖς φύλαξιν ἀθροίζεσθαι 

ὅμιλον ἔξωθεν παρὰ τὰς πύλας τοῦ Ῥωμανοῦ" ὅπερ αὖθις εἰς 

τὰς βασιλικὰς ἀχοὰς ἀνηνεγμένον εἰς φόθον χαὶ θόρυθον ἤγαγε 

πλείονα - χαὶ τροχυτέρᾳ χρησάμενος τῇ φωνῇ πρὸς τὸν μέγαν 
, 

τἰρόϑ λογοθέτην: « ἔοιχας, ἄνθρωπε, σιδήρου φύσιν εἰληφέ- 

αι" διὰ γὰρ τοῦτο χαὶ ἀδεῶς ἔχεις τῶν λογισμῶν καὶ οὐκ 

ὐ εῶὲ τῶν περισ στοιχιζόντων ἡμᾶς κινδύνων; ἢ οὐχ ὁρᾷς, 
Ξ ᾿ Ἶ ἸΩ ᾿ ΠΥ 

ὡς οὐχ ἐᾷ με τὸ πρᾶγμα χαθῆσθχι, μηδὲ χαταδαρθάνει, ἀλλ ὥσ- 

περ τις ἰσχυρὸς πάταγος ὁ τοῦ ἐγγόνου μου θόρ ουύος κροτεῖ μου 

τὰς ἀχοὰς χαὶ συγχεῖ μου τὴν διάνοιαν καὶ πεθῶν μοι πέλαγος 

ἔρρωγε, τάς γε φρένας τινάττων συχνὰ καὶ κυχῶν καὶ βυθίζων 
Δ Ἢ δ᾿, Ν. το εὐδαυταν ᾿' Ὁ 6 δον ἐκ ἢ ΧῶστΣ α , 

ὑου τὴν χαρδίαν » ; ὁ δ᾽ ἄντιχρυς Μαχχαθαῖος ἦν, τοῖς προτέ- 

ροις ἐμμένων δόγμασ! καὶ περιφρονῶν τὰ λεγόμενα, καθάπερ 

τις προθλὴς θαλάττιος: ὥστε καὶ ἀνχστὰς ἀπήει καθευδήσων, 

ἔργῳ δεικνὺς ὡς μάταιος ὄχλος καὶ οὐδὲν ἰσχυρὸν τὰ πρὸς 

πολεμίων ἔξωθεν πδρος » (1: 

(1) Α. σελ. 420. Αἴ τελευταῖα αι ἐχφράσεις τοῦ Γρηγορᾶ περὶ ἀτα- 

ραξίας τοῦ Μετογίτου πρὸ τῶν χιν δύνων ἀντίχεινται πρὸς τὰ ὑπὸ τοῦ 



υζ. 

Μετ οὐ πολὺ δὲ θόρυύος ἀνήγγειλε τῷ δυσπιστοῦντι λογο- 

θέτῃ τὴν ὑπὸ τοῦ ἀντάρτου χατάληψιν τοῦ Βυζαντίου. Καὶ 

ὁ μὲν Γρηγορᾶς διηγεῖται, ὅτι ὁ ἀπομεμονωμένος γηραιὸς βα- 

σιλεὺς ἀν πη ρίθαι τὰ γενόμενα ἐξῃτήσατο διὰ περιπαβεστάτης 
, » , ς , 

παραχλήσεως παρὰ τοῦ θριαμοεύσαντος ἐγγόνου ὡς χάριν τὴν 
͵, 

ζωήν: ὃ δὲ Κανταχουζηνὸς λέγει, ὅτι ὁ ἡττηθεὶς ᾿Ανδρόνικος 

παραστὰς πρὸ τοῦ ἐγγόνου ἤρξατο νὰ {τ αὐτοῦ 

ἐπὶ τῇ ἀπρεπ εἴ διαγωγῇ 1 παρὼν δὲ χαὶ ἐ τὴ τελευταίᾳ ταύτῃ 
κ᾿ 7ἷ ΕΣ 

διενέξει ὁ Μίετοχίτης ὑπέδειξέ πως εἰς Ὡ πάππον τὴν ἀνα- 

γνώρισιν τῶν τετελεσμένων, εἰπὼν πρὸς τοὺς ἐρίζοντας βασι- 

λεῖς“ « ἀλλ ἕως πότε ἔσονται τοιαῦτα ; ἐὰν γὰρ μὴ αὐτοὶ ὁμο- 

νοήσητε, τῶν δεόντων γενήσεται οὐδέν » (1). 

Αὐτεξούσιος πλέον μονάρχης ὁ ᾿Ανδρόνικος 1΄ Παλαιο- 
. “- Ζ » “- ἌΝ , 

λόγος, πρῶτα τῆς φιλαρχίας αὐτοῦ θύματα ἐξελέξατο τοὺς 

συμφρονήσαντας τῷ ἀποολήτῳ αὐτοῦ πάππῳ, ἐν οἷς ἐπρώ- 

τευεν ὁ Θεόδωρος Μετοχίτης. « Ἦν δ᾽ ἕωθεν ἐς ἑσπέραν ἰδεῖν 
᾿ , 5" Δὸς “4 ( , . "ὔ ὥ Ὡ -“ »᾿ 

τὴν ἡμέραν ἐχείνην χενωθέντα τὸν ὄλοον ἅπαντα τῶν οἴς 

χων τῶν λαμπροτάτων χαὶ λείψανα τὴν ταχίστην χαταστάν- 
, 

τας αὐτοὺς ἐρειπίων χαὶ δημοτικὸν ἄθυρμα καὶ μάλιστα πάν-- 
Ρ» 

τῶν τὴν τοῦ μεγάλου λογοθέτου λαμπροτάτην οἰχίαν, χαὶ ὅσα 

ς--- τῶν χρὴ τὸ ἔν τε τῇ οἰκίᾳ ἐταμιεύοντο, καὶ ὅσα φθάσας τισ 

τῶν φίλων παρέθετο᾽ τῶν γραμματείων γὰρ εὑρεθέντων, ἃ τοὺς 

εἰληφότας φίλους ἐδίδου, λαφύρων μερὶς ἐγεγένηντο πάντα καὶ 

οὐδὲν τῶν ἁπάντων αὐτῷ παρελείφθη- ἀλλὰ τὰ ἐξ 

εν ψὲν εἰς 

βασιλικὸν εἰσενήνεχτο πρυτανεῖον, τὰ δὲ δημοτῶν διενείμαντο 

αὐτοῦ διηγούμενα (σελ. 411) ὅτι οὗτος « ἐδεδίει περὶ ἑαυτοῦ μάλιστα, 
κ , ᾿Ξ 3.9 Ἵ 5. ἡ Ν -- 7ὕ 7, - 

χαὶ σύννους τις ἦν χαὶ ἐμμέριμνος ἀεὶ χαὶ τῶν μελλόντων πλήρης, οὐ 

μάλα τοι δεξιὸν τὸ μέλλον σχοπούμενος ἐπιόν ν. χαὶ ἔόλεπε χαθ᾽ ὕπνον 

λῃστὰς εἰσδύοντας εἰς τὸν οἶχον αὐτοῦ πρὸς ἁρπαγὴν τῶν πολυτελῶν 

σχευῶν χαὶ χρημάτων. 

(1) ἽἼστορ. Α΄, σελ. 806. 



᾿ ᾽7ὔ 

".- 

χεῖρες᾿ χαὶ γέγονε πένης εὐθὺς ὁμοῦ τοῖς παισὶν ὁ πάντων μετὰ 
- Ε) ,ὔ 

βασιλέχ εὐδαιμονέστατος πᾶσ! δοχῶν: ἀχράτου γὰρ τῆς εὐδαι- 
,ὕ » - “ » ἢ “- : ὔὕ » , » 

υονίας ἐν πολλοῖς ἀπολελαυχὼς τοῖς ἡλίοις, ἐκπέπωχεν γρκ. 

ἡμέρᾳ μιᾷ τὸν λύπης χρατῆρα. Καὶ ἦν ἀχούειν τῶν ψεμψι- 

μοίρων λεγόντων τά τε ἄλλα χαὶ ὡς πενήτων ἦν αἵματα χαὲ 
, ν “Σ)“ 

δάχρ υα τὰ τοιαῦτα χρήματα, συνεισφερόμενά τε χαὶ χορηγού- 
τό ἣ ᾿ -" Νὰ “᾽ν 

μενα παρ οἷς ἐπετέτραπτο πόλεών τε χαὶ χωρῶν διοίχησις Ρω- 

μαίων- ἵν ἐκείνων μὲν ἀπηνῶς χρωμένων τοῖς ταλαιπώροις 
ΥΩ » “ ᾿ {ὦ μΨ"ἘἭΝ ᾽ 

Ρωμαίοις οἷά τισιν ὠνητοῖς ἀνδραπόδοις, αὐτὸς ἐπιτ ειχίζῃ τού- 

τοις τὴν ἐς βασιλέα καταφυγὴν χαὶ μένῃ τὸ μέγα τοῦτο δει- 
2 , “ ΄ Ὄ ΙΝ ᾿ " » 

νὸν ᾽ν παραρχήθενς ὅθεν ὁ τῆς δίχης ὀφθαλμὸς οὐκ 

εἰς τέλος κεχοίμηται, ἀλλὰ χ διανέστη χαὶ τὴν προσήχουσαν ὀψὲ 

καὶ μόλις ἡ τὴ κόλασιν. Ταῦτα παρὰ πολλῶν ἀδόμ μενα πι- 

χροτέραν ἐποίουν τὴν τοῦ ἀνδρὸς συμφοράν » (1). 
' 

; 

Ὅ οῤκέρολοπθηνα παραμορφῶν τὰ γενόμενα πρὸς δικαιο- 

λόγησιν τῆς ἀδικίας, εἰς ἣν καὶ οὗτος συνετέλεσε, ὙράΨΕΝ ὅτ: 

μόνη ἡ τοῦ Μετοχίτου οἰκία ἐλεηλατήθη χαὶ αὕτη παρὰ γνώ- 

λὴν τοῦ βασιλέως ᾿Ανδρονίχου τοῦ Γ΄, (29) Πλὴν ἐχτὸς τῶν 

Γρηγορᾶ καὶ Φραντσῆ, χαὶ αὐτὸς ὁ ᾿Ανδρόνικος Γ΄ ἐπισήμως 

ὁμολογεῖ τὴν τοιαύτην δήμευσιν, εὐεργετῶν διὰ χρυσο- 

Θούλλου λόγου (1929) εἰς τὸ μετόχιον τοῦ Γαστα- 

λάγκο ὑν πὴν ἀκιεῦσε χατεχο ομιένην γῆν ὑπὸ Θεο- 

δώρου τοῦ Μετοχίτου (3). 

(1) Γρηγορ. Α΄ σελ. 425. .Ὃ Κανταχουζηνὸς (Α΄, 806) ἜἜΨΗΕΝ 

νὰ δικαιολογήση τ᾽ ἀδικαιολόγητα λέγει, ὅτι ἣ διαρπαγὴ τῆς οἰκίας τοῦ 

Μετοχίτου ἐγένετο παρὰ γνώμην δῆθεν τοῦ ᾿Ανδρονίχου Τ΄. ἌΧΧ ἔχ 
- ,ὔ ,ὔ 

τοῦ Γρηγθρᾶ χαὶ ὃ ἀπ ρύνστης (σελ. 86 Βόν.) ἐπιβεβαιοῖ τοὐναντίον λέ- 
- , 

ων, ὅτι ὃ νεώτερος ᾿Ανδρόνιχκος « τὰ χτήματα πάντα τοῦ Μετοχίτου 

χαὶ χρήματα παν ΠΕῚ ̓" 

(2) Ἴστορ. Α΄, σελ. 806. 
“ἱ Ὑ Ὗ ῶς οτὖὀ ἜΞΩ ,ὔ ἐς ᾿- 

(3) Σελ. 326, 2217 τοῦ παρόντος τόμου. 



μθ. 

᾿Αλλ ἐὰν ὁ Κανταχουζηνὸς προσπαθῇ γὰ χαλύψῃ τὴν ὑπὸ 

τοῦ ᾿Ανδρονίχου Γ΄ διχταχθεῖσαν δήμευσιν τῶν χτημάτων τοῦ 

τέως μεγάλου λογοθέτου, δὲν τολμᾷ ὅμως ν᾿ ἀποσιωπήσῃ καὶ 

τὴν εἰς Διδυμότειχον ἐξορίαν αὐτοῦ, προσεπιτιθέμενος ξηρῶς, 

ὅτι ἔπειτα ἔτυχε συγγνώμης καὶ εἰς Βυζάντιον 

ἐπανελθὼν διέτριδεν οἴκοι (1). Ὁ Γρηγορᾶς λεπτομε- 

ρέστερον ἀφηγούμενος καὶ τὰ χατὰ τὴν εἰς Διδυμότειχον ἐξο- 

ρίαν καὶ τὴν μετ᾽ οὐ πολὺ ἀνάκλησιν ἐν Βυζαντίῳ τοῦ διδα- 

σχάλου αὐτοῦ λέγει. « Ὁ μέντοι μέγας λογοθέτης ἐς τὴν ὑ- 

περορίαν ξὺν οὐδενὶ χόσμῳ ἀπαγόμενος τῷ τῆς στραγγουρίας 

γοσήματι χάτοχος ἐγεγόνει" ὃ χαὶ μᾶλλον ἐπίεζε τοῦτον, ἢ 

πάνθ᾽ ὅσα ἐπεπόνθει, εἱρκτὴν λέγω καὶ δόξης ἔχπτωσιν χαὶ χρη- 

μάτων ἀφαίρεσιν χαὶ φχύλων ἀνθρώπων ἐλέγχους χαὶ λοιδο- 

ρίας. » Καὶ μετ᾽ ὀλίγον προσεπιλέγει" « Ὃ μέντοι Μετοχίτης 

ἐλθὼν οὐ παρὰ τῇ οἰκίᾳ χατέλυσε- πάλαι γὰρ, ὡς εἰρήχαμεν, 

εἰσελθόντος τοῦ βασιλέως ἐν Βυζαντίῳ αὕτη ὑπ οτος χαὶ 
» δ “Ἢ 

τελέως ἠρήμωται πρὸς τῶν δημοτῶν: χατέλυσε δ᾽ ἀπέναντι 
᾿ . πὰ δ - ΝΗ -Ὁ γ οὶ καὶ πλησίον, παρὰ τῇ ἱερᾷ δηλαδὴ μονὴ τῆς Χώρας, ἣν πολ- 

λοῖς αὐτὸς ἀναλώμασιν ἀνεχαίνισε πρότερον, τοῖς ὀδοῦσι τοῦ 
, “- ,ὔ ᾽ ᾽ 5» ͵ὔ .] « ᾿ » 

χρόνου δεινῶς χοπτομένην ἰδών " ἐδομιήθη γὰρ αὕτη τὸ ἀρ- 

ἀστὸν πρὸς τοῦ βασιλέως ᾿Ιουστινιανοῦ ἐπιμήκης τὸ σχἥμα- 

εἶτα τοῦ χρόνου ταύτην μέχρι χρηπίδων συντρίψαντος, ἄλλον 

ἐχ βάθρων ἀνήγειρε νεὼν, εἰς ὃ χαὶ νῦν ὁρᾶται σχήματος, ἡ 

τοῦ βασιλέως ᾿Αλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ πενθερά" τοῦ δὲ χρόνου 

πάλιν φθορὰν ἀπειλοῦντος, οὗτος ἁοροτέρᾳ χρησὰ 

» 

πλὴν τοῦ μεσαιτάτου νεώ, πάντα χαλῶς ἐπεσχεύασεν" ὅθεν χαὶ 
᾿ ᾿' 

πάντων εἰς τέλος ἀπολωλότων ἤὸ 
,Νδ " ᾿ - » 

ὩΟΊ τἀνδοὶ τῶν ξζὼ πρ ΟὟ μάπτ ων, 
ϊ ἐϊ 

σωτήριος αὕτη λιμὴν ἐν χαιρῷ περιστάσεως ὥφθη ψυχῆς ὁμοῦ 
᾿ , Ξ δν ΚΝ ᾿ς 

χαὶ σώματος" πρὸς μὲν οὖν τὴν ἱερὰν ἀποσλέπων Π τὰ 

(1) Ἵστορ. Α΄. 312. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Α΄. ὃς 



ν. 

λοιπὸν ἡδονὴν ἀπόρρητον παρείχετο τῇ ψυχῇ ̓  πρὸς δ᾽ αὖ τὴν 

ἐρήμωσιν τῆς οἰκίας, κατήφειαν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐτρύγα μαχρὰν 

καὶ πλήθουσαν εἶχεν αὖθις τὴν ψυχὴν πυρὸς καὶ φλογὸς, 

ἣν ἐκπυρσεύουσι τοιαῦται βαρυθυμίαι χαὶ συμφοραί χαὶ μέντοι 

χαὶ τὸ τῆς ψυχῆς πρὸς τιμωρίας ἀχόρεστον ἀναλογιζόμενος ἐξε- 

πλήττετο, πῶς οὐδὲ τοὔδαφος τῆς λαμπρᾶς ἐχείνης οἰχίας ἐς 

τὸν ἐνόντα χόσμον ἀφέθη- ἀλλ ὃ μήπου πρότερον ἐξ αἰῶνος 

ἐφ᾽ ἑτέρου ἐπινενόηται, νῦν ἐπὶ τοῦδε χαὶ πέπραχται" ἐχσπα- 

σθὲν γὰρ ἅπαν ἐπέμφθη δῶρον τῷ τῶν δυτικῶν Σκυθῶν ἄρχον- 

τι, λαμπρότητός τινος ἕνεχα τοῦ τῆς οἰχίας ἐδάφους ἐκείνου 

ζητήσαντι. ᾿Εχωλύετο δὲ πρὸς τῶν τὴν ἡγεμονίαν διοιχούντων, 

μηδ᾽ ὅλως μήτε δι’ ὄψεως, μήτε διὰ γλώττης ἐχδήμου τῷ γη- 

ραιῷ προσομιλεῖν βασιλεῖ" χαὶ ἦν οὐ σμιχρὰ καὶ τοῦτο λύπης 

προσθήχη τἀνδρί» (1). 

Ὅθεν ὁ Μετοχίτης ἀναχληθεὶς ὑετ᾽ οὐ πολὺ ἐχ τῆς ἀ- 

δίκου ἐξορίας, δὲν χατῴχησεν ἐν τῇ ἠρημωμένῃ οἰκίᾳ αὐ- 

τοῦ (2), ὡς ὁ Κανταχουζηνὸς λέγει, ἀλλ᾿ ἐν τῇ ὑπ αὐτοῦ ἀνα- 

χαινισθείσῃ μονῇ τοῦ Ζωοδότου τῇ καλουμένῃ τῆς Χώρας, κα- 

θὰ διηγεῖται ὁ οὐδόλως τὸν προσφιλῆ αὐτοῦ διδάσκαλον ἐγ- 

χαταλείψας Γρηγορᾶς καὶ ἐν αὐτὴ τῇ δυσμενεῖ τῆς τύχης 

-προπῇ (9). 

(1) ἽἼστορ. 428, 431, 458. 

(28) “Ο Κανταχουζηνὸς [ΠΣ σελ. 295) μνημονεύει πολεμιχῆς συσκέ- 

Ψεως γενομένης ἐπὶ ᾿Ιωάννου Παλαιολόγου (1354) περὶ τῶν ἐν Θράχῃ 

βαρθάρων « ἐν τῇ τοῦ μεγάλου λογοθέτου οἰχίχ τοῦ Μετοχίτου », μὴ 

λέγων ὅμως ἂν αὕτη ἀνῆχεν ἤδη εἰς τὸ χράτος ἢ τοὺς ἀπογόνους τοῦ 

Θεοδώρου. 

(3) Ἥ μονὴ αὕτη περισώζεται ἄχρι τοῦδε ἐν Βυζαντίῳ μεταόε- 
ΕῚ ὀλημένη εἰς τέμενος ὀθωμανιχὸν ἹΚαχριὲ Τζαμὶ καλούμενον, ἐν τῇ συ- 

νοικίχ Σαλμᾶὰ Τομπρούκ. Ἔν τῷ νάρθηκι ἐζωγράφηται διὰ μωσίου ἣ 
Ἐν Ἐν Θεοδιύρου" Μεξαυ εηῦ" ρ Όβο ΞΕ ον 3 εἰχὼν τοῦ Θεοδώρου Μετοχίτου, φέροντος τὸ τῆς χεφαλῆς χάλυμμα ἐν 

σχήματι ἀπαραλλάχτῳ πρὸς τὰ χκαλπάχια, ἅτινα πρὸ τῆς ἑλληνιχῆς ἐ- 



νὰ. 

- τ 

Καθειργμένος ἐν τῇ μονῇ τῆς Χώρας, καὶ οὔτε πρὸς τὸν 

ἐπίσης αἰχμάλωτον αὐτοχράτορχ δυνάμενος γὰ συγχοινωνῇ ὁ 

Μετοχίτης, κατεγίνετο μελετῶν, συγγράφων χαὶ περὶ τὰ θεῖα 

ἀσχολούμενος (1). Ὅταν δ᾽ ̓ ὰ Ἰταλίας ἦλθεν εἰς Βυζάντιον 

Βαρλαὰμ ὁ Καλαῦρός, ἀνὴρ π χιδευμένος πλὴν χαὶ δημε ὙΠ 
“ 27. 

τὴ; ἐπικίνδυνος, ὁ Σ λ᾿ οὐΐ ὑετὰ τοῦ Γρηγορᾶ ἢ λεγξαν τὴν 

παναστάσεως ἔφερον ἐν Κωνσταντινουπόλει οἵ εὐγενεῖς χαὶ πρόχριτοι 

ραγιάδες, οἷον τραπεζῖται, ἔμποροι, ἀρχηγοὶ συντεχνιῶν, ψάλται χλπ. 

Τὸ χάλυμμα τοῦτο ἦν δῶρον τοῦ βασιλέως ᾿Ανδρονίχου Β΄, ὡς λέγει ὃ 

ἀνώνυμος ποιητὴς ἐν τοῖς ἐφεξῆς στίχοις, οὖς ἀναφέρει Κωνστάντιος ὃ 

ἀπὸ Σιναίου " 

οννο ον τὸν χαλὸν Μετοχίτην 

λογοθέτην μέγιστον, σοφίας λῆξιν, 

ψπξοῦντα χρῦσαν το δος τὴν ἐν τ 

ἣν δῶρον αὐτῷ, συνανέχοντι χράτος, 

ἄναξ ὁ λαμπρὸς παρέσχεν ᾿Ανδρόνιχος. 

Ἐῤ᾽, ἧς δ᾽ ἔργον ἤθελεν εἰσθαι, ἐάν τις τῶν ἐν Βυζαντίῳ ὁμογενῶν λογίων 

«ὐτυχέστερος ἐμοῦ, μάτην μοχθήσαντος μετὰ τοῦ φίλου Κ. Π. Νεοχλέους 

νὰ λάδω ἀντίγραφον τῆς εἰχόνος͵ Ἐεπος ον χαὶ ἐδημοσίευε ταύτην, 

ὁσημέραι ὑπὸ τῆς ὑγρασίας χαταφθε ξιρομένην. 

(ΠῚ Ἔν τῇ μονὴ τοῦ Ζωοδότου εἰχεν ἀπαθ πα λιμῖσει πολυτιμοτά- 

τὴν βιθλιοθήκην, περὶ ἧς ἔγραφε τοϊς μοναχοῖς ἐχ τῆς ἐν Διδυμοτείχῳ 
3 , , ᾿ ν - “ , , ΡΞ 
ἐξορίας. « Φυλάσσοιτέ μοι τὰ ταμιεέϊα, τοῦ καλλίστου πλούτου, τῶν πο- 

λύξι μῶν βίόλων ἐν ἀσφαλεῖ, χαὶ ἄσυλα πάσης ἐπηρείας ἀνώτερά τε χαὶ 

χρείττω τὸν μὲν ἐγὼ φθάσας ἐνεθέμην πλοῦτον τῇ μονῇ, προνοήσας 

πλεῖστον ἀμέλει- χαὶ οὐχ οἱδ᾽ εἰ χαὶ ἄλλῃ ποι τοσοῦτον, ἜΝ δ᾽ ἂν, εἰ 
Ν ,ὔ 2.Κ Ἕ Ν ν ΨΝΟῸ Κ ΕΝ » Ε μὴ νευεσητά Υ᾽ ἴσως ἦν χαὶ φορτιχὸν ἔδοξεν ἂν, εἰ χαὶ παρὰ ταῖς ἄλ- 

λαις αὐτόθι πάσαις μοναϊΐς τοσοῦτον, ἅμα τῷ τοιοῦτον εἶναι χαὶ ἴσως 
᾿᾽ ,ὔ - Ὁ , Σ Ν οὐ χρειωδέστατον τῇ μονὴ μόνον, ἀλλὰ χαὶ μων τὴν ὑμῶν χρείαν λυ- 

ν οι Ν τι , τὦ»ρ Ἂν 

σιτελέστατον χαὶ περισπούδαστον χαὶ ποθει εὖ μάλα τοι τοὶς περὶ 

Ξ᾿ 

λόγους ἔχουσι, καὶ παρὰ τῇ μονῇ τάχ᾽ ἃ τἰῖν οἷς χαὶ ἔστιν ὅτε. μᾶλ γους 1 Ρ τῇ μ. ῆ χ ἂν ἔστιν οἷς χαὶι ἐστίν ξ. Ὁ - 

λον δ᾽ ἀεὶ τόδ᾽ ἐστὶ χαὶ πολλοῖς ἄλλοις ἐχτός- χαὶ οὐχ οἰὸχ τίποτ᾽ 

Ὶ ας ᾿ ἄμεινον εἴη τῆς ἐμῆς προνοίας τῇ μον χαὶ συντελεία 
λέ 

καὶ βιωφελέστχτον ἐν παντὶ χατ ἀνθρώπους ἢ φιλοτίμηυα ἐπε ν χα Ρ ἢ φ μη! ἢ 



νόν 

ἀδολεσχίαν αὐτοῦ, ὡς φαίνεται, ἐν τῷ ὑπὸ τοῦ τελευταίου συγ- 

γραφέντι διαλόγῳ Φλωρεντίέῳ (1), ἐν ᾧ παρίσταται συζη- 

τῶν ὁ Μετοχίτης ὑπὸ τὸ πλαστώνυμον Μητρόδωρος. 

Τῇ 18 φεύρουαρίου (1332) ἀπεδίωσεν ὁ πολύτλας αὐτο- 

κράτωρ ᾿Ανδρόνιχος, ᾿Αντώνιος ἐν τῷ μοναχιχῷ σχήματι με- 

τονομασθείς- μετὰ ἕνα δὲ μῆνα παρηχολούθησεν αὐτῷ καὶ ὃ 

πιστὸς πρωθυπουργός, Θεόληπτος ἐν τῷ αὐτῷ σχήματι με- 

τονομασθείς. « ᾿Εχεῖθεν, ἐπιλέγει ὁ Γρηγορᾶς, ἡμέραι τριά- 

χοντὰ μεταξὺ παρερρύησαν καὶ ὁ μέγας τετελεύτηχε λογοθέ- 

τῆς ὁ Μετοχίτης, τρισὶ μεγίστοις δεινοῖς κυριευθεὶς τότε σῶμα 

χαὶ τὴν ψυχήν. ἐπιέζετο μὲν γὰρ ἐκ πολλοῦ τῷ τῆς στραγ- 

γουρίας νοσήματι: χρατηθέντων δ᾽ ἤδη χαὶ τῶν υἱέων εἰς δε- 

σμωτήριον χρχαταιότερον εἰργάσατο χαὶ ἐντεῦθεν λύπη τὸ τοῦ 

πάθους δριμύ" ἐχ τοῦ σύνεγγυς δὲ χαὶ ὁ τοῦ βασιλέως ἐπελ- 

θὼν θάνατος χαὶ βεθαίαν χομίσας αὐτῷ τὴν τῶν ὅλων ἀπό- 

γνωσιν ἀνίσχυρον ἐς τέλος τὴν φύσιν πεποίηχε, χαλάσας τοὺς 

τόνους τῶν κυριωτέρων ὀργάνων χαὶ τὰς ζωτιχὰς παραλύσας 
ἂν ε ᾿Ν ᾿ ἣ ᾿ Ἄ Σ 

δυνάμεις" ὅθεν τὸ μοναδιχὸν ὑπελθὼν σχῆμα μετήλλαξεν. 
ὭΣ , " “ὧ " ἘΞ “-»9. ε » ᾽ 

Ἐ᾽ πεὶ δὲ μέρος κἀγὼ τῶν ἐχεῖνον θρηνούντων θερμῶς, ὡς εἰκός, 
"» ἮΝ πω 

ἐγιγνόμην, παρελθὼν μονῳδίαν διῆλθον τοιαύτην. 

Ἶ ὶ δέ Ν ν ἘΝ Ἰ ἦ ἄθι “--Ἔἔ θεν - «Ἔμοι ὁξέ, ὦ παρόντες, ταῦτον τι συνεοη παθεῖν, ὥσπερ 
“ἡ “ 5» ,ὔὕ 5» " “ὦ ἄω , 

ἂν εἴ τις ναῦς ἐξαίφνης ἐναντίοις ἐντετυχηχυῖα τοῖς πνεύμασιν, 
» ᾿ » ΝΜ «- 

ἐπὶ πρύμναν ἐχινδύνευσς καταδύναι: ἔπειτα πρὶν ἢ δυνηθῆναι 

.- παράδοξον ἅμα χαὶ σεμν ὑμᾶς ἢ τὸ χρῆμα τοῦτο, 

χαὶ ἣ πολυέραστος αὕτη τὸν ἀεὶ χ 

χἂν εἰ μάλιστ᾽ ἐκφέροιτο χαὶ πρὸς πολλοὺς θησαυρός - ἔγωγέ τοι τῇ πά- 

ρασχευΐ ταύτη χαὶ ταμειουχίᾳ. καθ᾽ ὕμᾶς μά ἐν ἐμαυτῷ χαίρω με- 

ϑνημένος. ν ἸκΚώδηξ Βιέννης φύλ. 338. 

(1) Βοϊνιηὶ νἱΐα θορόν ΧΧΠΙ, ἔχδ. Βόννης. Κατὰ ΝΟ] δὶ 

(6561. ανίθοι. Τἰδον. Π| σελ. 660) ὃ διάλογος οὗτος ἐδημοσιεύθη ὅπὸ 

Δ, ΓΤιὰν (ΘΔ η5. Ατομῖν, Χ, 485-596. ΧΙ, 987-92). 



νχ-: 

στῆναι χαλῶ:, ἕτερον ἐπιδραμὸν ἐκ πλευρᾶς χλυδώνιον, ὑπο- 

Ὀρύχιον ἠνάγχασε ταύτην γενέσθαι" πρὶν γὰρ τὴν προτέραν 

καὶ μεγίστην ἐχείνην τοῦ βασιλέως ἀποτινάξασθαι συμφορᾶν, 

ἑτέρα μοι σήμερον αὕτη ἐπιδραμοῦσα, χαθάπερ ἐπὶ χλύδωνι κλύ- 

δὺὼῶὼν, χἀπιχειμῶνι χειμὼν, δεινῶς χατεθάπτισε, καὶ πρὸς ἀθύσ- 

σους πυθμένας, φεῦ! χατήνεγχς συμφορῶν. Ὦ πῶς οὐκ εὐθὺς 

ἀπέπτης ψυχή, ἀλλ ἔτι τῷ δυστήνῳ τούτῳ παρέμεινας σώμα- 

τι; Ὦ πῶς οὐχ ὑπὸ τῶν ἀλγεινῶν διερράγη μο! τὸ σῶμα, ἀλ- 

Χ' ἀντέχειν ἔτι δύναται πρὸς τοσαύτας χυμάτων ἐπαγωγάς; 

ὦ δυστυχής μοι γλῶττα, οἵας σοι τὰς μονῳδίας ὃ χρόνος ἐτα- 

μιεύσατο; φεῦ τῆς τῶν δεινῶν συνεχείας - βαδαὶ τῆς ἐναλλα- 

ῆς τῶν πραγμάτων: οὗς γὰρ ἀεὶ κατὰ τῶν συμφορῶν προ- 

Ὁόλους εἴχομεν ἀρραγεῖς χαὶ λαμπροὺς παρηγόρους, οὗτοι στρα- 

τεύματα συμφορῶν ἐφ᾽ ἡμᾶς ὁπλίζουσι σήμερον ἡμεῖς δὲ χαρ- 

τεροῦμεν ἔτι, καὶ μονῳδεῖν ἀνεχόμεθα! Ποῦ σοφῶν συναυλίαι, 

χαὶ λογίων ἅμιλλαι, καὶ σεμνὰ παλαίσματα; ποῦ ρητόρων πα- 

νηγύρξις, καὶ χρότοι, χαὶ θέατρα, πολλῷ τῶν παναθηναίων ἐ- 

χείνων λαμπρότερα; φροῦδα τὰ πάντα, χόνις ἅπαντα ! Ὦ χά- 

χιστε χρόνε, πῶ: ἐκ μέσης ἠνέσγου τῆς οἰκουμένης τὴν . τῆς 

σοφίας μητρόπολιν ἐξελεῖν ἀπηνῶς; πῶς τὴν τῶν λόγων κα- 

θεῖλες ἐπιθουλεύσας ἀχρόπολιν; πῶς οὕτω νεανιεύῃ καθ᾽ ἡμῶν 

συνεχῶς, μήτε τινὰ οἶχτον λαμθάνων, μήτε χορεννύμενος ὑπὸ 

τῆς τρυφῆς τῶν δεινῶν; Χθὲς ἀφεῖλες ἡμῶν τὸν μέγιστον βα- 

σιλέα, σήμερον τὸν δεξιὸν ὑπηρέτην, τὸν Νέστορα τὸν βουλη- 

φόρον, τὸν μόνον τοσούτῳ βασιλεῖ δυνάμενον ἐξαρχεῖν: χθὲς 

τὸν τῶν Χαρίτων θάλαμον, σήμερον τὰ τῶν Χαρίτων προπύ- 

λαια" χθὲς τὸ ἔαρ τῶν ἀγαθῶν, σήμερον τὴν τοιοῦτον ἔαρ ἀγ- 

Ὑέλλουσαν χελιδόνα" χθὲς τὸν μέγαν καὶ ἀπαράμιλλον νοῦν, 

σήμερον τοῦ τοιούτου νοῦ τὸν ἐναρμόνιον κήρυχα χθὲς τῆς 

χρυσῆς χαὶ μεγάλης γλώττης τοὺς λόγους, σήμερον τὴν ἀκα- 

δημίαν, χαὶ τὸν περίπατον, χαὶ τὴν στοὰν ἐχείνης τῆς γλώτ- 



νὸ. 

τῆς, χἀχείνων τῶν λόγων χθὲς τὰς Μούσας, σήμερον τὸ ζῶν 

καὶ κινούμενον μουσεῖον - χθὲς τῆς εὐσεθείχς χαὶ τῶν δογμάτων 

τὸν χράτιστον πρόθολον, σήμερον τὴν δογματιχὴν πανοπλία) " 

χθὲς τὸν τῆς ἱερωσύνης χανόνα τε χαὶ τὴν στάθμην, σήμερον τὴν 

ἱερὰν ὁπλοθήχην. ᾿Αλλ᾽ ὦ πόσοι χλαυθμοὶ χαὶ στεναγμοὶ συνελη- 

λυθότες εἰς ἕν ἐξισωθῆναι: δυνηθεῖεν ἂν τοῖς νῦν χατασγοῦσιν ἧ- 

μᾶς πάθεσιν’ οἶμαι γάρ, οἶμαι, ἂν θάλχσσα μὲν ἅπχσα υξταθάλῃ 

πρὸς φύσιν δαχρύων, ποταμοὶ δ᾽ αὖ ὁπόσοι τὴν γῆν περικλύζουσι. Ξ 

᾿ 

πρὸς δαχρύων τρχπῶσι φοράν, οὐδ᾽ οὕτως ἂν ἱχανῶς δειχθείη 

τὸ μέγεθος ὅσον τῶν νῦν συμφορῶν. ᾿Εχεῖνος ἦν ὁ τῆς ἡγεξ 

μονιχῆς τῶν Ῥωμαίων ὁλχάδος ἄριστος χυδερτήνης" οὗτος ὃ. 

τὴν ἑλίκην χαὶ τὸν πόλον διχσχοπούμενος ἄριστα " ἐχεῖνος ὁ 
᾿Ὶ » ͵7ὔ ᾿] Α ,ὔ - , " Α ᾿ 

τὰς αἰθρίας, χαὶ τὰ νέφη τῶν πόλεων, χαὶ τοὺς ἐχεῖθεν χει-. 
“ ) τ ε . ε 7 ι ᾿ , 

μῶνας προὐλέπων' οὗτος ὁ τὰ ἱστία, χαὶ τοὺς κάλως, χαὶ τὰ 

πρυμνήσια διχτιθέμενος εὖ ἐχεῖνος ὁ τῆς φρονήσεως πρύτανις" 

οὗτος ὁ τῆς φοονήσεως ἐκείνου διχνομεὺς δεξιός - ἀλλ᾽ ἄμφω. 

νῦν ὁ θάνατος ὀξέως ἐπιδραμών, ὁ δυσμενὴς ὁπλίτης, φεῦ τοῦ 

πάθους! εἰς γῆν καὶ χόνιν χατέχωσεν. Ὦ πῶς, οὐ γῆν μόνον, 

ἀλλ᾽ ἤδη χαὶ αὐτοὺς οὐρανούς, καὶ ἀστέρας, ὀξέως τὰ νῦν περιέ-- 

δραμε πάθη, καὶ αὐτῆς τῆς ἀνωτέρας ἁψάμενα λήξεως. ᾿Αλλὰ. 

δεῦρο δή μοι πᾶς ὁ τῶν λειπομένων σοφῶν χορός, εἴπερ τινές 

λείπονται, θρηνήσατε τὴν πηγὴν τοῦ λόγου φραγεῖσαν θρη: 

νήσατε σιγῶσαν τὴν πάνυ τοι ἐμμελῶς ἀττιχίζουσαν πρότερον 

γλῶσσαν, χαὶ τὸ γλυχὺ γέχτυρ ἐκείνης ἀθρόως εἰς γῆν καταρ- 

ρεῦσαν θρηνήσατε στόμα ἐχεῖνο, ὃ χθὲς μὲν χαὶ πρότερον οἷο-- 

νεί τι σίμθλον κατεφαίνετο μέλιτος, νῦν δὲ θανάτου χηφῆνεξ. 

διέφθειραν " θρηνήσχτε τὸν τὸ Ρωμαίων χλέος τῇ σοφίᾳ σεμνύ-- 

νοντα πλέον, ἢ τὸ τῶν ᾿Αθηναίων πάλαι Σωχράτεις, καὶ Πλά- 

τωνες᾿ θρηνήσατε τοὺς τῆς σοφίας χρατῆρας ἁπάσης, ἐν βρα- 

χεῖ χενωθέντας εἰς γῆν. ᾿Αλλ ὦ τίς ἐχ μέσης τῆς οἰχουμένης. 

τὸν τῶν Μουσῶν ἀφήρπασεν Ἑλικῶνα; τίς τὸν τῆς σοφίας χα-- 



΄ 

γε.. 

εσε τὸν φωτίζοντα τοὺς τέχωσεν Ὄλυμπον; τίς τὸν λύχνον ἔσ 

ἡμῶν τῆς ψυχῆς ὀφθαλμοὺς χαὶ χχλῶς ἡμῶν τὸ τοῦ νοῦ δια- 

νοίγοντα βλέφαρον; τίς τὴν τέχνην τῶν τεχνῶν, καὶ τὴν τῶν 

ἐπιστημῶν ἐπιστήμην διέφθειρε; τίς τὸν οὐράνιον ἄνθρωπον εἰς 

ἄδου πυθμένας κατήνεγχε; Πάλαι γε μὴν ἡ ᾿Ελλὰς τὴν τῶν 

λόγων ἑστίαν ἐθρήνησε τὰς ᾿Αθήνας, ὁπότ᾽ ἐπιθούλως δραμὼν 

χαθεῖλεν αὐτὰς ὁ Λαχεδαιμόνιος Λύσανδρος ἡμεῖς δ᾽ οὐδ᾽ ἀξίως 

θρηνεῖν ἔχομεν σήμιξρον ὅλας Ἑλλάδας αὐταῖς ᾿Αθήναις συγχα- 

ταδύσας- πάντα γὰὴρ εἷς ἀνὴρ οὗτος ἦν" ὦ Μοῦσαι, καὶ λόγοι 

χαὶ ἀρεταὶ χαὶ πᾶσα παιδεία, πῶς τὰ χρίνα ταχέως οὑτωσί πὼς 

ἐμιμήσασθε τοῦ ἀγροῦ, ὀξέως μὲν πρὸς ὕψος καὶ κάλλος ἀρ- 

θέντα, ὀξύτερον δ᾽ αὖ καταδύντα πρὸς μαρασμὸν χαὶ φθορὰν. 

τὸ γὰρ θεῖον ὑμῶν ἀνάχτορον, τὸ μέγα καὶ περιθόητον ὑμῶν 

ἐνδιαίτημα, ὑπὸ γῆν καὶ φθορὰν νῦν κατελθὸν, καὶ τὸ ὑμέτε- 

ρον συγχατέχωσε χάλλος᾽ οὗτος ἦν ὁ πάντας ὑπερφωνήσας φι- 

λοσόφους χαὶ ρήτορας, ὁπόσους ὁ μαχρὸς ὕμνησε χρόνος: ἀλ- 

λ᾽ οἴμοι, κεῖται νῦν ἐν χόνει χαὶ χώμασιν, ἄφωνος" οὗτος ἦν 

ὁ τῷ νῷ χαὶ τῇ γλώττῃ διαμετρῶν οὐρανὸν χαὶ ἀστέρας βέλ-- 

τιον ἢ κατὰ πάντα χανόνα χαὶ στάθμην ἀνθρώπων - ἀλλὰ νῦν 

βραχὺς αὐτὸν διεμέτρησε λίθος: οὗτος ἦν ἡ τῶν μεγάλων οὐ- 

ρανοῦ χαὶ γῆς ὁριζόντων χαὶ παραλλήλων ἀρίστη διόπτρα᾽ οὗ-- 

τὸς ὁ χράτιστος χαὶ αὐτοφυὴς ὡροσχόπος" ἀλλὰ νῦν αὐτὸν χαὲὶ 

πρὸ τῆς ὥρας, φεῦ τοῦ δεινοῦ! βρχχὺς ὁρίζων τῆς γῆς περιεί- 

ληφεν" οὗτος ἦν ὁ πολλὴν ἐνδειξάμενος πρόνοιαν τῶν ἑξῆς ἐλ-- 

λογίμων Ἑλλήνων, ὡς μὴ διαχινδυνεύοιεν περὶ τὰς χρίσεις τῶν 

πάλαι σοφῶν᾽ οὗτος ὁ ρᾳδίαν τὴν τῆς ἀστροθεάμονος ἐπιστή- 

μῆς σοφίαν πεποιηχώς" οὗτος ὁ τῆς ᾿Αριστοτελιχῆς γλώττης 

τὰς λαθυρίνθους ἁπλώσας" ἀλλὰ νῦν αἱ ζοφώδεις τοῦ τάφου 

λαδύρινθοι πιχρῶς περὶ αὐτόν, φεῦ! ἐξελίσσονται- οὗτος ὁ τῆς 

ἀρίστης αἰδοῦς χαὶ τῆς σωφροσύνης χανών᾽ ἀλλὰ νῦν αὐτὸν ὁ 

θάνατος ἀναιδῶς ἐξέτεμε δραμών ὦ πῶς ὁ παρὼν οὗτος χρό- 



υς. 

γος ἐν βραχὺ πάντας ἀνίαν τοὺς πάλαι χρόνους τοῖς θρήνοις 

νενίκηκε; πολλοὺς γὰ χρ ἀμείψας ἡλίους τοσαύτην ζημίαν χαθ᾽ ὅ- 

λης τῆς ἀνθρωπίνης ἐπενεγκεῖν φύσεως μέχρι νῦν οὐ δεδύνη- 

ται" νῦν δ᾽ ἐφ ἡμῶν ρᾷστα δεδύνηται": χθὲς μὲν γὰρ τὰ πρῶτα 

χαὶ μέγιστα τῶν χαλῶν ἐλθὼν ἀφείλετο, τὰ δὲ λειπόμενα σή- 

υμξρον ἐπανελθὼν προσαφείλετο᾽ χθὲς τὸν τῆς γῆς ἥλιον γῆς 

πυθμέσιν ἀπέχρυψε: νῦν δὲ χαὶ τὸν ἑωσφόρον ὁμοῦ συναπέ- 

χρυψε χθὲς τὴν μουσικὴν ἀνεῖλεν ἁρμονίαν, σήμερον τὴν μα- 

γάδα καὶ τὰς νευράς. Ὦ πῶς ὁ σιγῶντας ὕβε οὐρανοὺς εὑ- 

ρηκὼς ἐκ πολλοῦ, ἔπειτα τὴν τοῦ θεοῦ διηγεῖσθαι δόξαν αὐτὸς 

παρεσχευαχώς, νῦν ἐν τάφῳ σιγᾷ ὦ πῶς νεχρὸς ὧν αὐτὸς (φεῦ 

τῆς ἐμῆς συμφορᾶς) χινούμινόν τε χαὶ ζῶν ἐμοὶ παραπέμπει 

τὸ πάθος, ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν ἐμὴν χατατέμνον χαρδίαν͵ 

ξίφους παντὸς χαλεπότερονι μᾶλλον δὲ καὶ νύχτας ὅλας, εἰ 

χρὴ τὸ μεῖζον εἰπεῖν : ἡμέρας μὲν γὰρ χαὶ τῶν ἐντυγχανόντων 

ὁμιλίαι συχναί, καὶ κάλλος οὐρανοῦ καὶ γῆς, καὶ τῶν ἐν τού- 

τοῖς χτισμάτων, ἴσως ἁ ἀφέλχουσί τε τοῦ πάθους καὶ ἀποσπῶσιν 

ἐπὶ βραχὺ τὸν ἡμέτερον νοῦν" νυχτὸς δὲ σχολῆς γενομένης ἤδη 

χατὰ πολλὴν τοῦ κωλύσοντος ἐρημίαν, αἱ πᾶσαι τῶν συμφορῶν 

ἀλγηδόνες ἀθρόαι δραμοῦσαι, χαὶ τὴν ἐμὴν μετὰ τῆς μνήμης 

χαρδίαν συνειληφυῖχι, καθάπερ τινὲς κύνες ἄγριοι σῶμα πεπτω- 

κὺς ἔνθεν χἀχεῖθεν πιχρῶς περιέλχουσι, φεῦ, καὶ συμπνίγουσιν" 

ὦ πῶς πολλάχις ἐς αὐτὸν ἔγωγε ἀπιδών, σοφίας ἁπάσης ἔπι- 

δημία» ἐς ἀνθρώπους αὐτὸν εἶναι ἐνόμισα, ψυχὴν χαὶ σῶμα 

ἐροσειληφυίας, χαὶ συνδιαιτωμένης ἀνθρώποις, ἕνα σοφοὺς ἀλῃμμες 

τὰς συνετίσῃ καὶ τὰ τῆς ἐπιστήμης. χαταστορέσῃ ναυάγια" ᾧ 

πῶς μετεμψύχωσίν τινα δοξάζειν χαὶ αὐτὸς χεχινδύνευκα ἐπὶ ἐ- 

χείνῳ γενέσθαι, καὶ πάντων ὁμοῦ τὰς ψυχὰς Ὁμήρου, καὶ Πλά- 

τωνος, καὶ Πτολεμαίου, χαὶ ὅσοι ρητορεύουσαν πεπλουτήχασι 

γλῶσσαν, ἐν ἑνὶ τῷ τούτου σώματι συνδραμεῖν, καὶ διατρίδειν 

αὖθις ἐν βίῳ, καθάπερ ὁλκάδι μυριοφόρῳ χρωμένους αὐτῷ. ᾿Αλλὰ 



νζξ. 

νῦν ὁ τοσοῦτος χαὶ τηλιχοῦτος, φεῦ τῆς ἐμῆς συμφορᾶς, ᾧχετο 
᾽ Α » , ᾿ ΄ ᾿᾽ Ν “ , ᾽ , 

ἀπιὼν εἰς τάφον χαὶ χόνιν, πολὺν τὸν τῆς λύπης ἀνάψας πυρ- 

πον ἐν το ρολο ΜΕ ἘΠ ΈΕΤ ΚΝ ΜΔ ΔΑΝ τα σὸν χατὰ τῆς ἐμῆς καρδίας" οὐ γὰρ ἠδύνατο (ἣν ἄνευ ψυχῆς 
-“ 

χαὶ πνοῆς" ψυχὴ δὲ πάντως αὐτοῦ χαὶ πνοὴ χαὶ πᾶν εἴ τι 

ζωογονεῖν ἐπεφύχει οὐχ ἕτερον ἦν τῶν ἁπάντων αὐτῷ, ἢ βα- 
- ᾿ 

σιλεὺς ὁ θεῖος ἐχεῖνος χαὶ ὑπὲρ ἄνθρωπον ἄνθρωπος" ὃς κα 

ἐναργῶς, ὡς τοσούτῳ βασιλεῖ, τοσοῦτον εἶναι χαὶ τὸν ὑπηρέ- 

τὴν χρεών" τῷ φρονιμωτάτῳ δηλαδὴ τῶν ὅσοι τὴν γῆν ὃιε- 

νείμαντο ἄνθρωποι, τὸν πάσῃ σοφίᾳ πάντων ἐπέχεινα χρώμε- 

γον᾽ χαὶ νῦν ὃ αὖ τῶν ἐντεῦθεν ἀπαλλαγεὶς οὐκ ἔχρινε δεῖν 

ἀπηρτῆσθαι τοῦτον ἐπὶ τοσοῦτον αὐτοῦ: χαὶ μέντοι ταχέως 

προσχαλεσάμενος, ταχέως καὶ προσειλήφει" εἰ μὲν δὴ οὖν ἀπελ- 

θόντος ἐχείνου ζὴν οὗτος οὐχ ἠδύνατο, χαθάπερ σῶμα ψυχῆς 

ἀπερρωγός, βαθαὶ τῆς συμπνοίας τε χαὶ τῆς μίξεως, ἣν εἰς 

ἄρρηχτόν τινα τὸν δεσμὸν ἡ μαχρὰ συνήρμοσε σχέσις. Εἰ δὲ 

καλέσαντος ἐχείνου ἔδραμε παραχρῆμα ρίψας τὸ σῶμα, βαθαὶ 

τῆς ἀγάπης καὶ τῆς στοργῆς, ἣν προσηκόντως ἔσχε πρὸς τὸν 

δεσπότην. Ἡραχλῆς μέν τοι ἐχεῖνος, εἰ δὴ τὰ ὄντα εἰρήχασιν 

Οἱ τῶν μύθων ἐνταῦθα πατέρες, πᾶσαν διέδραμε τὴν ὑφ᾽ ἥλιον, 

ὡς ἂν μάρτυρα τῶν οἰχείων ἅπασαν χτήσηται ἄθλων οὗτοι 

δ΄ ἐντὸς ὅρων μένοντες μόνῃ τῇ βελτίστῃ φήμῃ χαὶ τὰς Ἣρα- 

χλείους διέθησαν στήλας, καὶ ρᾷστα πᾶσαν ἀνηρτήσαντο τὴν 

ὑφ ἥλιον: ἀλλὰ νῦν ἐξ ἀνθρώπων ἀπῆλθον ἀθανατίσαντες πρό- 

τερον ἑαυτοὺς χαὶ υνήμην χαταλιπόντες ζῶσαν διηνεκῶς ἐν 

ταῖς τῶν ἐπιγινομένων ἀνθρώπων ψυχαῖς. Ἡμῖν δὲ τοιούτων 
: Ε 

χαὶ τοσούτων προθόλων χαὶ στηριγμάτων οὑτωσὶ στερηθεῖσι 
) 

τίς ἐλπὶς λείπεται τἀγαθοῦ; ταὐτὸν γόρ τι χαὶ ἡμῖν νῦν ἕπε- 
ἣΝ , “ ὲ » » 

ται δεδιέναι, ὅπερ ἄμπελοι καὶ φυτὰ νεογνὰ, ἐπειδάν τις ἐπι- 

Θούλως τοὺς χύχλῳ περιθόλους τε χαὶ φραγμοὺς χαθελών, μη- 
- 

λόθοτον χαταστήσῃ τὸν γῶρον- ἀλλὰ γὰρ εἴρηται κἀμοὶ τῆς 



νη. 

μὲν ἀξίχς, ὦ παρόντες, πάντως ἔλαττον: τῆς δὲ τῶν ἄλλων 

προθυμίας ἴσως οὐχ ἔλαττον ἡ μὲν γὰρ ἀξία τῆς ἐχείνου γλώτ- 

τῆς ἐδεῖτο: ἡ δὲ προθυμία γνώμης τῆς ἐμαυτοῦ (1). 

« Τούτων οὕτω λεγομένων πολὺς πρὸς τῶν συγγενῶν ἐγί- 

νετο θρῆνος εἶναι δὲ τὸν ἄνδρα συνέόχινε τὰ ἐς ψυχὴν ἀγα- 

θὸν μὲν καὶ σώφρονα ἐν τοῖς μάλιστα" ἐρρωμένον δὲ τὸ σῶμα 

χαὶ πάντα σύμμετρχ κεχτημένον, ὥσπερ ὑπὸ κανόνι χαὶ στά- 

θμῃ τῆς φύσεως τελεσιουργησάσης αὐτῷ τήν τε ἡλιχίαν ὁμοῦ 

πᾶσαν χαὶ αὖ χαθ᾽ ἕκαστα τῶν μελῶν χαὶ μερῶν ἐπιτρέπειν 

δ᾽ αὐτῷ χαὶ ἱλαρότητα ὄψεως μετά τινος σεμνοῦ μειδιάματος 

χαὶ ἦθος γαληνὸν καὶ εὐπρόσιτον᾽ φιλότιμον δ᾽ εἶναι τὰ ἐς λό- 

γους μᾶλλον ἢ πάντα χρήματα" ἐχορήγει γὰρ αὐτῷ πολλὴν 

τὴν ὁρμὴν χαὶ ἡ τῆς διανοίας ὀξύτης καὶ τὸ τῶν νοημά- 
΄ ῃ ᾿ Ν᾿’ 5 

τῶν γόνιμον: τὴν δὲ πρὸς τὰ θεῖα διάπυρον Ξὐλάόειαν χαὶ 

εὐσέθειχν ὁμότροπον εἶναι καθάπαξ τῷ τελευτήσαντι βασι- 

λεῖ (2). » 
, 

Ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ θρηνουμένου διδχασχάλου αὐτοῦ ἐχά- 

(1) Τὸν ἐπιτάφιον τοῦτον λόγον ἐδημιοσίευσεν ἐξ ἰδιαιτέρου χειρο- 

γράφου μετά τινων παραλλαγῶν ὃ Μεούρσιος. 

(2) Γρηγ. ἽἼστορ. Α΄ .Ἀ7,4.:481.... Ἔν χειρογράφῳ τῆς Μαρχιανῆῇς 

(οοά. Π ΧΧΙΧῚ προτάσσονται ὑπὸ τοῦ ποτὲ χτήτορος αὐτοῦ Μελιτη- 

γιώτου τὰ ἑξῆς σημειώματα ἌΝ τε τοῦ θχνάτου τοῦ Μετοχίτου χαὶ 

τῆς πρὸς τοὺς Μελιτηνιώτας χαὶ Ῥάλλεις ΦυΎΎΕνΝ εἰας αὐτοῦ. 

«ὦ Κατὰ τὴν ιγ΄ τοῦ φευρουαρίου τῆς ιε΄ ἰνδικτιῶνος ἔτους ΄ςωμ' 

χοιμήθη αἰφνιδίως ὃ ἐν βασιλεῦσιν ἀοίδιμος, φιλόχριστος, ἐκ θεοῦ ἐστεμ- 

μένος χχαὶ ἡγιασμένος μέγας βασιλεὺς ᾿Ανδρόνιχος ΓΑγγελος Κομνηνὸς ὃ 

Παλαιολόγος, μετονομασθεὶς ᾿Αντώνιος μοναχός: ὅτε χαὶ οἵ ἀρχιερεῖς. 

ὀφείλοντες εἰπεῖν ἐν τῇ χηδείχ αὐτοῦ νεχρώσιμον εὐχγγέλιον κατὰ τὸ. 

θος, εἶπον τό, Εἶπεν ὃ Κύριος πρὸς τοὺς ἐληλυθότας πρὸς 

αὐτὸν Ἰουδαίους. χαθὼς ἀχούω χρίνω, καὶ ἣ χρίσις ἣ ἐμὴ 

δικαία ἐστιν’ ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ 

θέλημα τοῦ πέμψαντός με πατρός. Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ. 



νθ΄, 

᾽ 

ραξεν ὁ Γρηγορᾶς χαὶ τὸ ἑξῆς ἐπίγραμμα (1). 
σ , ᾽ δι ͵7 δ δὃ τ Ων ῃ τος δ 
Ος πάρος ἐν σοφίῃ μέγα κῆδος ἔην γε θνητῶν, 

βαιὸς ὡδὶ λᾷας τοῦ γε. χέχκευθε νέκυν 

Δῆμος σεπτῶν Μουσάων ὀλολύξατε πᾶσαι" 

ὥλετο κεῖνος ἀνήρ, ὥλετο σοφίη πᾶσα (). 

Οὐ μόνον δ᾽ ἐν τῷ ἐπιτχφίῳ λόγῳ καὶ τῷ ἐπιγράμματι 

ἐγχωμιάζει ὁ Γρηγορᾶς τὸν Μετοχίτην, ἀλλὰ χαὶ ἀλλαχοῦ τῶν 

ἱστοριῶν αὐτοῦ, λέγων" « Σώμχτος γὺρ μεγέθει χαὶ μελῶν καὶ 

μερῶν συμμετρίᾳ καὶ ὀφθαλμῶν ἱλαρότητι πάντας εἶλχε πρὸς 

ἑαυτὸν ὀφθχλμούς " φύσεως δ᾽ εὐμοιρίᾳ πρὸς λόγους χαὶ χαρτε- 

ρίᾳ πρὸς πόνους χαὶ μνήμης ὑγιείᾳ καὶ χαθαρότητι σοφίας ἁ- 

9 

, » ᾿" ᾿ ͵ “ “ ᾿ " ν᾽ [ 

πασὴς ξς τὸ αχροτᾶτον Ὥλχσεν᾽ ουτω ὃ ξυπορος Ὧν αἀπᾶντα 

εξ Κατὰ τὴν ιγ΄ τοῦ μαρτίου μηνὸς τῆς αὐτῆς ἰνδιχτιῶνος τοῦ 

αὐτοῦ ἔτους, ἐχοιμήθη ὃ μέγας λογοθέτης Θεόδωρος ὃ ΜΙ:τοχίτης ὃ σο- 

φώτατος, δ θεῖός μου, μετονομασθεὶς Θεόληπτος μοναχός. 

» τ Κατὰ τὴν γ΄ τοῦ νοεμόρίου τῆς α΄ ἰνδικτιῶνος τοῦ ςμωα 
Ε} 2 40 Ὡς 7 ΝᾺ ΕῚ ΝΜ ὃ Α ὄΟ Σ ὃ , 

ἔτους ἐχοιμήθη ἀώρως πάνυ χαὶ αἰφνιδίωις ὃ αὐθέντης μου ὅ πατήρ μου 

χῦρις ᾿Ιωάννης ὁ Μελιτηνιώτης, ἥμέοχ τρίτῃ. 

» ᾧ Κατὰ τὴν --- τοῦ αὐγούστου τῆς τρίτης ἰνδιχτιῶνος ς ὦ μ΄ 

τρίτου ἔτους ἐχοιμήθη ὃ παναγιώτατος αὐθέντης χαὶ θεῖός μου Μαχά- 

ρίος μοναχὸς ὃ Μελιτηνιώτης. 
᾿ - τω ᾿ “- -“ , 

» ὁ Κατὰ τὴν χδ΄ τοῦ φευρουαρίου τῆς δ΄ ἰνδιχτιῶνος τοῦ ςὦ μὸ 

ἔτους, ὥὡμέρᾳ σαδόάτῳ τοῦ τιμίου Προδρόμου, ἐχοιμήθη μετὰ πολλῆς 

γόσου ὃ ποθεινότατός μου ἀδελφὸς χῦρις Νιχόλαος ὁ Μελιτηνιώτης με- 

τονομασθεὶς Νεόφυτος μοναχὸς χ' χρόνου ὑπάρχων. 

» ὁ Κατὰ τὴν χζ' τοῦ οὐτοῦ͵ τῆς αὐτῆς ἰνδιχτιῶνος, τοῦ αὐτοῦ ἔ- 

τους, ἐχοιμήθη ἥ κυρία καὶ θείχ μου ἢ Μεσοποταμίτισσα Σωφροσύνη μοναχή. 
τω -Ὁ “- - , 

"ὦ Ἰζατὰ τὴν --- τοῦ ἀπριλίου τῆς ε΄ ἰνδιχτιῶνος τοῦ ςωῶμε 

ἔτους, ἐχοιμήθη ἣ γλυχυτάτη μου ἀδελφὴ χυρᾶ Εἰρήνη ἣ Γλάθαινα ἣ 
ὡς όταν Ὁ των ὡραία, χρόνων ---. 

» 1 Κατὰ τὴν ζ΄ τοῦ ἰανουαρίου τῆς ς΄ ἰνδικτιῶνος τοῦ ςμω ς΄ ἐχοι- 

μήθη ὁ αὐθέντης μου ὃ γαμόρὸς Κομνηνὸς χῦρις Μανουὴλ ὃ Ῥαούλ. » 
, "» 

(Π} Ἰστορ: Β΄. σελ. 1255. 

(2) ὋὋ ἐχδιδοὺς Βοϊνϊη διορθοῖ ὥλετο πανσοφίη. 



»’ 

δὴ 

τοῖς ζητοῦσι παλαιά τε χαὶ νέχ προσφέρξιν ὡς ἐκ βιδλίου τῆς 

γλώττης, ὥστε μικρὰ ἢ οὐδὲν ἔδει βιδλίων τοῖς ὁμιλοῦσι " βι- 

Θλιοθήχη γὰρ ἦν ἔμψυχος οὗτος χαὶ τῶν ζητουμένων πρόχει- 

ρος εὐπορία: οὕτω πάντας μαχρῷ τῷ μέτρῳ παρέδραμεν, ὅσοι 

ποτὲ λόγων ἥψαντο. Ἕν τι μόνον ἴσω: αὐτοῦ χαταμέμψαιτό 

σις, ὅτι, πρὸς οὐδένα τῶν πάλαι ρητόρων ἀναφέρξιν βεδούλητα! 

τοῦ τῆς αὐτοῦ γρχφῆῇς χαρχκτῆρος- τὴν μίμησιν, οὐδ᾽ ἵλαρᾷ τινι 

καὶ μειδιώσῃ γλώσσῃ τὸ τῆς διανοίας παραμυθεῖσθαι ἐμθριθές, 

οὐδὲ τὸ τῆς φύσεως πάνυ τοι γόνιμον χαλινῷ τινι χατέχειν 

προτεθύμηται᾽" ἀλλ ἰδιοτροπίᾳ τινὶ χαὶ αὐτονομίᾳ φύσεως χα- 

ταχολουθήσας χειμῶνά τινα χαὶ θάλατταν γλώττης προΐσχεται: 

χἀντεῦθεν ἀμύσσει χαὶ χνίζει τῶν ἐπιόντων τὴν ἀχοήν, χα- 

θάπερ τὴν τῶν τρυγώντων παλάμην ἡ περὶ. τὸ ρόδον ἄχανθα" 

ἔξεστι δὲ καὶ πᾶσι τοῖς βουλομένοις τεχμηριοῦσθαι τὴν τοῦ 

ἀνδρὸς ἐν τοῖς λόγοις δύναμιν, ἐξ ὧν συνετετάχει πολλῶν χαὶ 

ποικίλης γεμόντων τῆς ὠφελείας βιδλίων- ὃ δὲ πάντων μᾶλ-- 

λον θαυμάζειν ἔχοι τις ἂν τοῦ ἀνδρός, ὅτι τοσούτου πρὸς τῶν 

χοινῶν πρχγμάτων θορύθου χαὶ χλύδωνος ἐπιχειμένου χαὶ φρον- 

τίδων ἄλλοτε ἄλλων ἐπιχλυζόντων αὐτοῦ τὴν διάνοιχν, οὐδὲν 

ἦν ὃ τοῦ ἀναγινώσκειν καὶ γράφειν ἀπησχόλησε πώποτε" ἀλ- 

Χ᾽ οὕτως εἶχε πρὸς ἄμφω δεξιῶς, ὥστ᾽ ἐκ πρωΐας μὲν ἐς ἑσπέ- 

ρὰν ἐν βασιλείοις τὰ χοινὰ διοιχῶν ἦν οὕτως ὁλοσχερῶς χαὶ 

ξύν γε πολλῇ χαὶ ζεούσῃ τὴ προθυμίᾳ, ὥσπερ ἂν εἰ τῶν λό- 

γῶν ἔξω παντάπασιν ἐτύγχανεν " ὀψὲ δ᾽ αὖθις ἐκεῖθεν ἀπαλλατ- 

τόμενος οὕτως ὅλως τῶν λόγων ἐγίγνετο, ὥσπερ ἂν εἰ σχολα- 

στικός τις ἦν χαὶ τῶν πρχγμάτων παντάπασιν ἐκτός » (1). 

᾿Αλλ ἐχτὸς τοῦ Γρηγορᾶ χαὶ ἄλλοι τῶν συγχρόνων λο- 

γίων ἐπεδαψίλευσαν τῷ Μετοχίτῃ ἐπαίνους χαὶ ἐγκώμια. Θω- 

μᾶς ὁ Μάγιστρος ἀποχαλεῖ τοῦτον « Μουσῶν ᾿Ελικῶνα, λόγων 

[ἈΞ σελὺ Ὁ 0: 



ξα΄. 

ἑστίαν, φιλοσοφίας τέμενος, ρητορικῆς ὄφελος, χαὶ συμπάσης 

ἄλλης λογικῆς ἐπιστήμης, . εἰ δὴ συντόμως εἰπεῖν, πρυτα- 

γεῖον » (4). Καὶ αὐτὸς δὲ ὁ ἥκιστα εὐμενὴς πρὸς τὸν πρωθυ- 

πουργὸν τοῦ ᾿Ανδρονίχου Β΄, Κανταχουζηνὸς λέγει. « Μετοχίτης 

λογοθέτης ὁ μέγας, ὃς μεσιτεύων μὲν τότε τῇ διοικήσει τῶν 

βασιλικῶν πραγμάτων ἦν, ἄλλως δὲ ἀγχίνους χαὶ οὐ μόνον τῆς 

καθ᾽ ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ τῆς ἔξω σοφίας εἰς ἄχρον ἐληλαχώς » (2). 

Νικηφόρος ὃ Χοῦμνος, ὁ πρὸ τοῦ Θεοδώρου πρωθυπουργὸς τοῦ 

Αὐνδρονίχου, ἅμα μαθὼν τὴν ἔχδοσιν ἑνὸς τῶν ὑπὸ τούτου γρα- 

φέντων Βασιλιχῶν λόγων (3) ἔγραψε πρὸς τὸν λόγιον μητρο- 

πολίτην Φιλαδελφείας Θεόληπτον. « Φήμη τὸν καλὸν Μετο- 

χίτην χαὶ φίλον ἡμῶν οὕτω δὴ καλὸν προσφάτως ἐξεργάσασθα! 

λόγον, ὥστε, μὴ ἄλλο τι τῶν ἁπλῶν μεγάλων, αὐτὰς δὲ μᾶλ- 

λον τὰς τοῦ βασιλέως πράξεις ὑπόθεσιν πεποιημένον πάνυ τι 

πάντων ὑπερχειμένην, ἀρίστως ἐπ αὐταῖς δόξαι χοὶ μάλα λαμ- 

πρῶς ἀγωνίσασθαι, χαΐί γε μὴ τοῦ μεγέθους υδὲ τοῦ ὕψους 

ἀποπεσεῖν τῶν πρχγμάτων. Ταῦθ᾽ ἡ φήμη λέγει, χαθ᾽ ἡδονὴν 

ἡμῖν λέγουσα χαὶ σφόδρα χεχσρισμένα " οὐ γὰρ ἐστιν ὅτι μᾶλ- 

λον αὐτὸς ἢ ἐμαυτῷ ἢ τοῖς φίλοις ἂν ἐπευξαίμην, ἢ ὡς οἷόν 

τε μάλιστα δόξαν χαὶ περὶ λόγους λαμπρὰν ἐσχηκέναι... .. 

Οεν χαὶ νῦν χατ᾽ αὐτὸ δὴ τοῦτο γέγονέ μοι θαυμασίως ἐνευ- 

φρανθῆναι, φίλου ἀνδρὸς ἐπ ἐργασίᾳ λόγου γενναίου περιφανῶς 

κηρυττομένου. Ἂλλ, ὥστε χαὶ περιτυχεῖν ἡμᾶς, χαὶ μὴ λε- 

γόντων μόνον ἄλλων ἀκούειν, ἀλλὰ χαὶ αὐτοὺς ἐν μέρει ἄδειν 

ἐπαίνους ἁρμοζόντως τῷ λόγῳ, σὺ πρᾶξον᾽ πράξεις ὸὁὲ πῶς; 

εἰ ζητήσας λάθοις καὶ παρ ἡμᾶς πέμψεις. » 

(1) ΒΑΡΎ οΙ ΒΙΡΙΙοἴμθοα ατδθοᾶ, Χ, 419 (Π81]685). 
(8) Ἴστορ. Α΄, ὅ4. 

τοῦ Μετοχίτου. 



ξο. 
, τ᾿ ν , " "- ᾽» 

Ὁ αὐτὸς δὲ Χοῦμνος γὙρήφων τῷ Μετοχίτῃ, ἀποστείλαντι 

σὺν τῷ αἰτουμένῳ Βασιλιχῷ χαὶ ἄλλους ὑπ' αὐτοῦ φιλοπονη- 

θέντας λόγους καὶ αἰτήσαντι τὴν ἐπ᾽ αὐτῶν χρίσιν τοῦ σοφοῦ 

τούτου προϊσταμένου αὐτοῦ, λέγει. « Βούλει μαθεῖν χαὶ γνῶ- 

ναι ζητεῖς ὅπως ποτὲ τὸ βιδλίον ἡμεῖς καὶ τοὺς ἐν αὐτῷ λό- 

γοὺυς μετιόντες, τούτοις δὴ προσχνέχομεν χαὶ περὶ αὐτοὺς δια- 
ΕΣ “ ΙΝ. » "»" εἰ 

χείμεθα; ᾿Εροῦμεν ἤδη τἀληθὲς (χαὶ γοῦν μάνθανε)" μεθ᾽ ὅτι 

πλείστης τῆς τρυφῆς, μεθ᾽ ὅτι πλείστης εὐφημίας ὀφειλομένης 
᾿ -“ ᾿ , " , ; - Φ ’ 

αὐτοῖ; δὴ τούτοις τοῖς λόγοις μάλιστα, πολλῶν ἕνεχα χοσμοὺῦν- 

τῶν καὶ ἀποσεμνυνόντων αὐτούς " τίνων δὴ τούτων; εὐπορίας 

υὑὲν οὖν μετὰ πολλῆς δήπου γὲ τῆς ρᾳστώνης, πυχνότητος ἐν-- 
᾿ , ὃ αν ρος δ ξ » θ6 δ δ. ᾿ 

θυμημάτων, αψιλείχς ὥσπερ ἐξ ἀφθόνου δή τινος ρεούσης καὶ 
, ᾿ ,ὔ - " , δ 

προσθαλλομένης καὶ προχεούσης πηγῆς τοῦ μεγέθους ξνεχξν 

τῶν νοημάτων, τῆς χάριτος τῶν ὀνομάτων, τῆς δεινότητος τῶν 

ἐπιχειρημάτων, τῆς ἁρμονίας, τῆς συνθήκης, τῆς πυχνῆς ἐξαλ-- 

λαγῆς, τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ ἤθους, τοῦ κάλλους, τοῦ τόνον, 
“ ῃ ΄, δον ᾿ σεν ἈἈΡΎΣ Ο5 μυ κ ΓΑΕ Ἢ ΕΥ 

τοῦ δρόμου, σφαίρας δίκην ἴσης πανταχόθεν περιηγμένης, εἶτα 

τρέχειν χατὰ λείου καὶ πρανοῦς ἀφεθείσης, ἔτι τε τῆς εὐρυθ- 
,ὕ 4 ι “. ὃ ἜΑΡ ἈΠ" ΓΕ ΈΈΕΝ ( Ὄ Ρ ἢ ἡκωνΣ ᾿ πα θα ἐδ 

μίας, καὶ τῆς διὰ πάντων εὐτεχνίας, χαὶ τῆς ἐντεῦθεν ἡδο- 

νῆς ἐχτόπου δή τινος, τοῖς συνιοῦσι καὶ μετ᾽ ἐπιστήμης ἐπι- 
, ΄ , 7 " -ὠ« 

βάλλουσιν ἐγγιγνομένης, ὡς χαὶ συμοχίνειν τὸ τοῦ 'Ομήρου 

ἐνταῦθα μᾶλλον ἢ ἐπὶ τῆς τοῦ Νέστορος ρητοριχῆς, γλυκύτερα 
7ὔ 

ιν τῆς σῆς, ἀρίστης χαὶ χαλλίστης, μεγαλοφώ- 
το 

0)... ο᾽) μέλιτος ἀπορ 
᾿ ..) ,’ τα, δ ᾿ ᾿ ἨΈ ἈΞ ΠῸ, 3 ῬΕΥΥΝ ὍΣ 4 

νου γλώττης, καὶ τὸ πᾶν ἀττιχῆς...» (1]. 

᾿Αλλ᾽ οἱ ὑπὸ τῶν συγχρόνων χατὰ κόρον ἐπιδαψιλευόμενοι 

τῷ Μετοχίτῃ ἔπαινοι, δὲν ἦσαν ἐκ τῶν τετριμμένων ἐχείνων 

χυτὰ χάριν ἀπολυομένων ἐγκωμίων, ἌΛᾺ εἰλικρινὴς φύρος σε- 

βασμοῦ πρὸς τὸν μέγαν ἄνδρα, ὅστις ἐν μέσῳ τοσούτων χαὲ 
7 “- “Ὃ ᾽ Ὡ ᾿ , " Μ) 

τηλιχούτων πολιτιχῶν ἀσχολειῶν, οὐ μόνον δὲν ἔπχυσς χαλ- 

(1) Βοϊββοηδᾶρ, ἀπροάδοία Νονϑ, σελ. 126-150. 



ξ-. 
Ξ ΡῈ Α , ᾿Ξ » Α Ψ ι ἘΞΑ δ Ξ ’ .Ξ » 

λιεργῶν τὰ γράμματα, ἀλλὰ χαὶ τὰς ἐπιστήμας προήγαγεν εἰς 

περιωπὴν ἀνέλπιστον. 
«ε« ᾿ ΄“ "Ὁ Α Ἁ κ ,ὔ 

Ὡς γνωστὸν, ἕνεχχ τοῦ πρὸς τὸν πλατωνισμὸν μεγά- 

λου διχζυγίου τῆς χριστιανιχῇς θρησχείας, οὐδεὶς χχτὰ τὴν 

0)» μαχρὰν ἐχείνην τῶν μέσων αἰώνων περίοδον ἐτόλμα νὰ ἐνδια- 

τρίψῃ ἀχινδύνως περὶ τὴν μελέτην τοῦ ὑπάτου τῶν θεωρητι πρίψῃ ἀκινδύνως περὶ τὴν μελέτη π ε Ξ 

κῶν φιλοσόφων. ᾿Εν τῇ δεκάτῃ πρώτῃ ἑκατονταετηρίδι Μιχαὴλ 

ὁ Ψελλὸς θελήσας. νὰ θίξῃη τὰς πλατωνιχὰς θεωρίας ἠναγχάσθη 
, 
- νὰ συνθέσῃ ποίημα πρὸς δικαιλόγησιν τῶν χατ' αὐτοῦ βαρειῶν 

ὑπονοιῶν τῆς ἐχχλησίας. Ἡ λεγομένη σχολαστικὴ φιλοσοφίχ, 

βάσιν ἔχουσα τὸν ᾿Αριστοτέλη χαὶ τοὺς διχφόρους αὐτοῦ ὑπο- 

μνηματιστὰς, ἦν ἡ μόνη ἐπιχρχατοῦσα μέχρι τῆς ΙΔ΄ ἑχχτονταε- 

τηρίδος, ὅτε ὁ Μετοχίτης ἐτόλμησε ν᾽ ἀναμορφῶσῃ αὐτήν, κα- 

ἃν μ ΞΎχλειτ 4 ἰοχ ἔποετε νὰ ἐχτι- μη ξγὰ ξι τερα ! μο ρᾷᾳ, ἐπρέπς νᾶ ε 

ὑἁηθῇ χαὶ ἡ πλχτωνιχή (1). Καὶ κατὰ πρῶτον μὲν συνέταξε 
Α » ΕΣ , ε , ε -" 

-α: εἰς Ἀριστοτέλη ὑπομνήματα, τὰ ὁποῖχ εἰδιχοὶ λόγιοι θεω- 

ω» 
, Ὁ 5 Ε 

ταδειχνύων, ὅτι ἐν ἰσῃ, 

; ΤᾺ “- "-ὉὋ 

ὧν λέπε τὰ χεφάλαια ἐπιγραφόμενχ - Περὶ τῆς ἀσαφείας τῶν ᾽Αρι- 
᾿, 

ς χαὶ 

τ 
“- Ξ δ ΄ ΕῚ 
τῆς εἰς τον Πυθαγόραν χντῶν τῶν σοφὸν ευ- 

ὯΝ , γ δ. [: - 

«λαθείας, χαὶ περὶ τοῦ μαθηματιχοῦ ---- Ὅτι πᾶσι σύνηθες τοῖς σοφοῖς 
ΕῚ ͵ Ν - Ξ 

εἰρωνεία. καὶ τὸ χαριεντίζεσθαι, χαὶ Πλάτωνι μάλιστα χαὶ Σωχράτει --- 
“ ᾿ ρω τ “τ χ Υ Χ 5» Ψ ὙΌΣ 

Οὖτι ἀνευλχόῶς ἅπαντες οἵ σοφοὶ πρὸς τοὺς πρὸ αὐτῶν ἐχρήσαντο, ἐν ᾧ 
͵ 

2 , μὴ χαὶ περὶ ὙΠΟ χχὶ ΠΡ ρυγτοττ λους -- Περὶ ᾿Αριστοτέλους, χαὶ τῇ 
τὶ 

τῶνος χαὶ τοῦ μαθηματιχοῦ τῆς σοφίχ Ἢ 
-- δὲ ΘΛ - 2 Ὰ δ ἘΞ ΣΝ ΣΤ γ-- χοὺ --- Περὶ τῶν ᾿Άριστο οτελιχῶν βιόλίων τῶν μετὰ τὰ φυσιχὰ ----Ὅτι 

Ξ Ν 
ἧς αὐτὰς χὰ ΟΥ̓́ Ἃ ΄ - σ διὰ τὸν πρὸς ρητοριχὴν πόλεμον ἀεὶ διαλόγοις ὃ Πλάτων χρῆται ---α“Ὅτι 

, Ἂ “ κ᾿ Ι Σ 

διὰ τὴν πρὸς Πλάτωνα μάγην σπουδάζειν ἠξίωσεν ᾿Αριστοτέλης περὶ τὴν 

ΟΥτΟΟ Ν “Ὅτ [2 Ἷ αἱ { ) όγο Ὁ παν τάπ χοαι δόξεις Ἄ βη ΘΈΩΝ -- τι Οὐχ εΞῷώωοὼ λόγου π πᾶσιν ὀὁοζφείεν ἢ 

3 ΓῸ ΄, «- , “ ͵ Ἐ φεχτιχῶν ἐναντιουμένων πρὸς πᾶσαν χατάληψιν, χαὶ ὅτι χαὶ Πλάτων 
38) δ .ῸΝ ῃ ᾿ς 

ΡΡΑῚ “ὠχρότης ἀργῶς ει 



ξὸ. 

"ἢ -ὔὠ ᾿ 

οοῦσιν ὡς μίαν τῶν χκαλλιτέρων μελετῶν τῶν ἀπὸ τῆς ἀρχαιό- 
Η - ’, ; Μ “" ε 

τητος περὶ τοῦ Σταγειρίτου γεγραμμένων ἔν τε τῇ ἑλληνιχῇ 

χαὶ τῇ λατινιχῇ διαλέχτῳ (1). 

Εἶτα δ᾽ ἐν τοῖς ὑπομνηματισμοῖς ἔγραψε πολλὰ περὶ Πλά- 

τῶνος χαὶ τῆς χατ' αὐτὸν φιλοσοφίας, ἐξαίρων τὸ ἀπρόσιτον 

αὐτῆς ὕψος. Οὕτω δ᾽ ἐγένετο ἀρχηγὸς σχολῆς, τῆς ὁποίας εἷς 

τῶν ὁπαδῶν, ὃ Πλήθων, μετὰ μίαν χαὶ ἡμίσειαν ἑχατονταε- 
ἮΝ " Α ,ὔ » , , ᾿ 4 ᾿᾽ 

τηρίδα ἤγειρε τὴν μεγάλην ἐκείνην διχμάγην πρὸς τοὺς ἀρι- 

στοτελιχούς, μεταχθεῖσαν καὶ ἐν Ἰταλίᾳ ὑπὸ τῶν ἐκ Βυζαντίου 
Ὦ 

φυγάδων (2). 

᾿Αλλὰ τὸν Θεόδωρον δὲν εἶχε παρασύρει εἰς παρεχτροπήν 
ἡ δι. 

τινα, ὡς τὸν Πλήθωνα, ὁ πρὸς τὸν Πλάτωνα ἔρως " ἀπὶ ἐναντίας «- 

ὃν Ὁ 

, Α , "Ὁ , " 

μάλιστα μετὰ μεγάλου σεοασμοῦ χαὶ περὶ τοῦ ἀριστ οτέλους 
“-“ ΄ τα - “Ὁ “« -,ορ᾿.ὕὔ, Ν 

ὁμιλεῖ καὶ πολλῶν θεωριῶν τοῦ Πλάτωνος δὲν δείχνυται ὀὁπα- 

δός. ᾿Εν τοῖς ὑπουνηματισμοῖς ἀποχαλεῖ τὸν ᾿Αριστοτέλην 

σιγὰ)! ποὴλ ΞΡ, » “ζΚ ΐ ΧΩ [6 υ"λε: ΞΞΑΝ .ς- ὄξως ) δ “πρὸ Ξὴ « τξγνιτὴν πᾶσὴς σοφίᾶς, Ῥουλευτὴν τῆς φύσ σξὼς χαι πῦρξ ρον 

θαυμαστὸν ἐν τοῖς αὐτῆς φιλοτεχνήμασι χχὶ ΕΝ χαὶ 

χατάπε εμπτόν τινα ἡμῖν ἐπὶ τούτοις αὐτῆς διόχονον ἐπιτυχέ- 

στατὰ χαὶ χατὰ πᾶσαν ἀλήθειαν χαὶ ἀχρίζειαν ὑορὸ τῶν αὐ- 
ἱ 

» 

τῆς ἑκάστων ἀγγέλλειν, ὅπως ποτὲ ἔχει χαὶ μ Ξθ᾽ οἵων τῶν ὑποχει- 
᾽ ᾿ Ν κ᾿ ΓΙ," 

μένων ἐσχεύασται. » Πρὸς δὲ τὸν ἀριστοτελίζοντα Χοῦμνον (93) 

, Ν 5 πω χυλα;ος ἘΣ Νς ᾿ ῇ Ξ , (1) Βλέπε τὰ ἐν τῇ καταγραφῇ τοῦ συγγράμματος κατωτέρω ση- 

(2) Παραδόξως οὔτε ὃ Πλήθων, οὔτε ὃ Βησσαρίων λόγον τινα 
Ν 

χξῖρας. Περὶ Πλήθωνος χαὶ Βησσο Ί ίωνος λόγον ποιοῦμαι ἐν τῇ Νεοελ- 

(8) Οὗτο 
τῶνος χαὶ 

ἐμμένων ἐν τῇ παλαιᾷ σχρλῦιὴ διετέλει ὑαντὶ. τοῦ Πλά- 

τῶν νεο πλάπιων θεῶν, γράψας ᾿Αντιθετιχὸν πρὸς Πλω- 

τῖνον περὶ ψυχῆς δημοσιευθέντα ὅπὸ ΚΡΘιΖΘΓ ΦΙοιταὶ ρὸν ἀθ 

Ῥα]ο ρα ῖπ6, Ηθι ἀθΊθοσοδθ 1814, σελ. 407 - 457), ὡς καὶ ἀνέχδοτον 

τοῦ Μετοχίτου, τοῦ ὁποίου τὰ συγγράμματα εἰχον ἀνὰ 

ο 
: 



, 
- : “υν 

ἐπιστέλλει χαὶ ταῦτα. « Πλάτωνος μὲν γὰρ καὶ ᾿Αριστοτέλους 

σοφίαν ὅστις μὴ μέγα καὶ μέγιστον οἴεται χρῆμα χαὶ θαυμα- 

στὸν ἢ χαὶ πλέον θαυμαστοῦ, ἐν παντί γε τῷ τῶν ἀνθρώπων 

βίῳ, οὐ νοῦν ἔχειν ἡγοῦμαι: πάντα δὲ τὰ ἐχείνων, ὥσπερ 

ἐκεῖνοι φασὶ τὰ τῆς Πυθίας, ἀρκεῖν ὅτι ἐκείνοις εἴρηται χαὶ 

δέδοχται, καὶ τούτων πλέον υήτε ζητεῖν υηδέν, μήτε προσε- 

πινοεῖν περαιτέρω πειρᾶσθαι, μήτε προσεξευρίσχειν, ἀλλ᾽ ἀρκεῖν 

νομίζειν ἐξηγητὰς καθῆσθαι, οὐκ ἄν ἔγωγε βουλοίμην ἄν, οὐδ᾽ ὡς 

ἔστιν ἐπ᾽ οὐδενὶ οὔμενουν αὐτοῖς ἀντεπεξιέναι » (1). 

Ἔν τοῖς περὶ πολιτευμάτων στοχασμοῖς αὐτοῦ δὲν φαί- 

νεται ὁμοφρονῶν τῷ χαθηγεμόνι τῶν θεωρητιχῶν ὁ ἐν ἄλλοις 

πιστὸς οὗτος τοῦ Πλάτωνος ὀπαδός. Κατ ἀρχὴν ἐγχρίνων τὴν 

δημοχρατίαν, ὡς τὸ καταλληλότερον πρὸς ἐλευθέριον τοῦ ἂν- 

θρώπου ἀγωγὴν πολίτευμα, θεωρεῖ ταύτην ἀνεφάρμοστον διὰ τὰς 

ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ συμπαρομαρτούσας αὐτῇ παρεχτροπᾶς τοῦ ἀχα-- 

λινώτου ὄχλου. « Καὶ ὅλως ἀνύποιστόν τι χρῆμα πλῆθος ὑπ’ ἐ- 

λευθερίας ἀχράτου ἐθισθὲν ὑθρίζειν, καὶ ὄχλος ἄτακτος, ἀμαθὴς 

τῶν βελτίστων, ἀλόγιστος τοῦ μέλλοντος, ἀχρατὴς πάσης γλώτ- 

τῆς, σώφρονος ἀλλότριος γνώμης, ἀπειθὴς τῶν χρησίμων χαὶ 

λόγων καὶ ἀνδρῶν, χαὶ πρὸς διχθολὰς ἕτοιμος χατὰ τῶν ὑπε- 

ρῥεχόντων, βασχανίᾳ χαὶ τῷ χατ' αὐτῶν ἀποδειχτικῶς χράτει 

χρώμενος, ὑπόχουφος ἐμπλήχτοις ἀνθρώποις χαὶ ἀλιτηρίοις τοῦ 

«ν 

-ὉὉ » Ἷ, 

υἷἧς αἰρόμιενο 
-"Ὕ ᾿ “-- Ψ ι - " ΕΣ " 

χαλοῦ χαὶ τῆς δίχης χαὶ τῆς πρὸς τἀγαθὸν τι! 

περὶ λόγων χρίσεως χαὶ ἐργασίας (χὐτ. σελ. 400. 405), χαὶ 

« ὅτι μήτε ἣ ὕλη πρὸ τῶν σωμάτων, μήτε τὰ εἴδη χωρίς, ἀλλ δμοῦ 
-" » 7 - ΝΥ 1: ἔπ ΞΞ ΣΤΡΝΝ Ξυθέντ ταῦτα » ἀπευθυνόμενον πιθανῶς πρὸς τὸν Μετοχίτην χαὶ δημοσιευθέντα 

ὑπὸ Βοϊββοηδᾶθ (ἀπο. Νόονυ. σελ. 19] - 201). 

(1) ἫἩμαρτημένως χαταγράφεται ἐν τοῖς Νέοις ᾿Αν:χδότοις τοῦ 
. ΜΝ « ἐπ ͵ - 4 

Βοϊββοηδάθ (σελ. 40) ἡ ἐπιστολὴ αὕτη ὡς τοῦ Χούμνου. Συνταγμα 
-ὉὩ ῸὉ 3 τ ᾿ δμοίως τοῦ πλατωνίζοντος Μετοχίτου θεωρητέχ καὶ ἣ ἐν τῇ αὐτῇ συλ--: 

- - Ἷ ᾿Ξ. Ξ4 λογὴ (σελ. 177) εἰς ἐχέϊνον ἀποδιδομένη περὶ ἀστρονομίας ἐπιστολή. 
,ὕ 

ΜΕΣ. ΒΙΡΛΙΟΘ. Α΄. ξ- 



, 38 
ὌΝ 

χαὶ χυμαίνων, χαὶ ὥσπερ ὑπὶ ἀγρίων πνευμάτων τοῖς εὐγενέσι 

χαταιγίζων ἄσχετα τῶν συχοφαντῶν χαὶ βδελυρῶν καὶ παμ-- 

μιάρων χαὶ ἀναιδῶν, ὥσπερ ὃ χαιχίας φχσὶ τὰ γέφη χατὰ συ- 

στήματα, πρὸς ἑαυτοὺς ἑλχόντων τὰ πλήθη χαὶ φυσώντων 
ἘΞ, θη ς- Ἂ ἐπ ἊΝ Ύ ΟἾΡ ΩΝ ἐπ᾿ ὀλέθρῳ περιφανῶν ἀνδρῶν, μᾶλλον δ᾽ ἐπ᾿ ὀλέθρῳ χαὶ δυσχρη- 

στία τῶν χοινῶν ἀγαθῶν ονς͵ Καὶ πλεῖστ ἔχομεν ἐκ παλαιῶν 
΄ --᾿ 5» -Ὁ- 3 "΄ὮὉη 

ἱστοριῶν ἐνταῦθα μαρτυρήσ σασθαι, χαὶ πλεῖσί ὁρῶμεν νέα πα- 

χπλησίως ἔχοντα, καὶ πολλὰς ἐπὶ τῇ 
ΚΕ 

ς 
" » .Ὶ 4 “- 

κρατιχῶς 7: ἀγομένας ἐν κακοῖς οὔσας διὰ τὰ παρχχολουθοῦντ 
τα τὸν ΄ ᾿ς ΕΒ - ᾿ 

ταῖς τοιαύταις πολιτείαις, ὡς εἴρηται, νοσήματα. Καὶ πολλὰς 
ἣΝ Ῥ» , , “ ᾽ 

ἀποδείξεις χαὶ πίστεις τούτου παρέχεται Γένουχ νῦν ἐχείνη 
᾿ ᾿ " ΒΝ , “ ᾿ 

ιὰ τὴν ἄχρατον δημοχρατίχν χαταστασιχσθεῖσα χαὶ χατατε- 
, ι Α » τ 

τμημένη φαύλοις πολίταις, καὶ πρὸς ἐσχάτοις οὖσα χινδύνοις, 
᾽ . - » “ἍΊ , 

χαὶ πανώλειαν ἀπειλοῦσι χαὶ φθορὰν πάσης ἰατρικῆς τέχνης 

χαὶ δυνάμεως ὑπερτέραν, πόλις ὀνόματος μεγίστου χατὰ πάσης 
᾽ Α ,ὔ Ἐ' ᾿ τς ε " ᾽ “ 

τῆς οἰχουμένης σχεδὸν πλούτῳ χαὶ χρήμασι χαὶ ἀνδρῶν φρο- 
,"Ζ τ ΤΩ ) όλι .΄ ᾿Ξ ͵ 24 γ - ͵ θ0 ̓ ) --ἰ .΄ δ νήμασι μαχίμοις καὶ τόλμαις ἀχμάζουσα, χαὶ θαλαττίοις ἔρ- 

- ᾽ ε 3 . - 

γοῖς οὐχ οἶδ᾽ ὡς ε Ξ τούτοις χαθ ἡμᾶς » 

-. 
ν 

, - " ΠΕΣ Α Ὁ ̓ Ξ. Χ , . 

χρόνοις χρατοῦσα, χαὶ χατ ἀντιπάλων ἔργα θαύματος χαὶ πα- 
᾿ τ νὸν ἃς ἦς ψέξει ς,- 

ραπλήσια τοῖς παλαιοῖς ἐχείνοις ἐπιῤεὺ ειγμένη" ἀλλ ὅμως τῇ 

παρατρόπῳ δημοχρατίᾳ, χαὶ πάντων ἀλογίστῳ χαὶ ἀορίστῳ 

χαὶ ἀκαίρῳ φιλαυτίᾳ καὶ ἐλευθεριότητι πονήρως ἔχει, καὶ δὲ οἱ- 

χείας τῶν αὐτῆς ἑχάστων ἐπιθ ας χαὶ φιλο- 
-, 
..“ “- 

. 

ὶ 
᾿ ἮΝ -" δ Οἱ - 

νεικίας ἀχαλινώτους καὶ ἀδαεῖς τε καὶ ἀδεεῖς τῶν ἐπὶ τῷ χοι- 

νῷ συμφέροντι νομίμων μάλιστα μὲν ἔχει πονήρως τὰ χοινὰ 

πράγ ματα». 
Ὕ» "»" » “ ᾿ 

Τῆς δημοχρατίας προ χαλῶς ἐννοουμιενὴν ἄρι- 
ὍΣ 

᾿- . τὰ ΓΞ Φ - « - « 

ἐχ ταύτης δυνάμενα νὰ προέλ- ΔΦ- στοχρατίαν χαὶ ἀπαριθμῶν τ 
"» , 5» ἘΣ ὯΝ ωὴςξ θε τας δ Π κ᾿ χί 

θωσιν ἀγαθά, οὐχ ἧττον χινδυνῶδες θεωρεῖ χαὶ τὸ πολίτευμα 
᾽ 

τοῦτο διὰ τὴν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐπιχρατοῦσαν ἀσυμφωνίαν χαὶ 

Ὧ 
“ἊΣ 

χαχοήθειχν τῶν συγχυς ονώντων. «- Καὶ νῦν υὲν αὐτοὶ χατξε 

Ὑ ν ν - 



ξὰς 

ξανίστανται τῶν πολλῶν ἄκαιρα καὶ ἄδικα φιλαρχοῦντες, νῦν 

δ᾽ ἐπανίστανται σφίσι τὰ πλήθη, νῦν δὲ χαὶ αὐτοὶ πρὸς ἀλλή- 

λους στασιαστιχῶς ἔχουσι, χἂχ πάντων τῶν τρόπων τούτων 

νόμοι καλῶς ἴσως πόρρωθεν χρατοῦντες αὐτίχα τρέπονται, καὶ 

πάντ᾽ ἔρρειν ἕπεται καὶ κοινά τε χαὶ ἴδια" τῶν γὰρ πρώτων 

ἀρχῶν χαὶ ὑποθέσεων διεφθαρμένων, ἀλλ οὐχ ἐν τῷ χαθεστῶτι 

καὶ δικαίῳ μετ᾽ εὐεξίας διωρισμένων, ἐντεῦθεν χατὰ πᾶσαν ἀ- 

γάγχην πάνθ᾽ ἑξῆς ἀναρμόστως ἕπεται, χαὶ τελευτῶντα παν- 

τάπασιν αἴσχιστα χαὶ ἐπικινδυνότατα συμπεραίνει. . .. Καὶ 

φθόνοι χαὶ στάσεις αὐτόθεν λοιπὸν ἕπονται τῷ ἀσυμφώνῳ, καὶ 

τὴν ἀρχὴν ἐξ ὀλίγου ροπὴν ἐπὶ τὰ χείρω λαθόντα τὰ πράγ- 

ἄχτα ρᾷστ ἔπειτα πρόεισιν εἰς λύσιν τῆς ἡρμοσμένης χατσστά- 

σεως χαὶ νομίμου, καὶ ἢ διαδίδοται τὸ νόσημα παρὰ τὸ μέρος 

εἰς πᾶν τὸ τῆς πολιτικὴς ἕξεως, ὥσπερ ἐν σώματι σύστημα 

χαὶ χοινὴ πάντων ἡ τοῦ προσήχοντος ἐχτροπὶ χαθορᾶται, χαὶ 

πόντ᾽ ἀλλάττει καὶ μεταποιεῖ τῆς χαλῶς νομισθείσης ἀγωγῆς 

παρὰ φύσιν, ὡς εἰπεῖν, εἰς λύσιν χαὶ φθορὰν διὰ κινδύνων ἀλ- 

γεινοτάτων, ἢ στασιάζειν πρὸς ἀλλήλους. Οἱ τοῖς χοινοῖς ἐ- 

φεστῶτες ἐχεῖθεν ἀρξάμενοι πολλῶν δεινῶν ἑχυτοῖς χαὶ τῷ 

παντὶ τῆς πατρίδος αἴτιοι γίνονται, χαὶ τελευτῶντες αὖθις ἐ- 

σχάτης φθορᾶς ἀντὶ σωτήρων χαὶ σωτηρίας ἐπιτρόπων χαὶ ἀξ 

σφαλείας ἀπὸ πάντων δεινῶν τῷ ΕΝ χαὶ τῇ τῶν πολλῶν 

ἀμαθίᾳ χαταστάντες ἀλιτήριοι κατ᾽ αὐτῶν. χαὶ ὥσπερ πῦρ ἀνά- 

ψαντες χειροποίητον ἐπίτηδες αὐτοὶ χατ᾽ ἐξωλείας ἑαυτῶν καὶ 

πᾶντῶν τῶν οἰχείων, οὗς ἐπιστεύθησαν. » 

Ἐπὶ τέλους δὲ συνηγορεῖ ὑπὲρ τῆς νῦν χαλουμένης συν- 

ταγματιχῆὴς βασιλείας, διὰ πυχνῶν χαὶ ἀναντιρρήτων ἐπι- 

χειρημάτων ἀποδεικνύων, ὅτι τὸ πολίτ τευμα τοῦτο μᾶλλον Ἐν 

μόζει τῷ ἀνθρώπᾳ . «Βασιλιχῆς δὲ μοναρχίας ἐννόμως ἐπιστα- 

τούσης, καὶ πατρικῶς μέν; ἐπιταχτικῶς δὲ χαὶ ἐπηο ΤῊΝ χατὰ 
κΥ πᾶν τὸ δοχοῦν βέλτιστον τὰ πράγματα διοιχούσης, εὖ μάλα 



ἔη. 
ΣΞ ͵ Ὄ ᾿ , -“ - Μ Ω Ν 

ξυνεπομένων χαὶ πειθομένων τῶν πολλῶν, ἄμεινον ἂν εἴη χο-- 

υἱδῇ χαὶ τῷ παντὶ λυσιτελέστερον χαὶ ἰδί ἑκάστοις, ἢ χατὰ 
. « 

τὰς ἄλλας πολιτείας ἁπάσας, αἱ χατ' ἀνθρώπους ὁρῶνται. Καὶ 

πολλή τις ἐλπὶς ἐνταῦθα βιώσεως δ πέμμα χαὶ μετουσίας 

ἑχάστῳ τῆς προσηχούσης αὐτουργίας, χαὶ ὡς ἄρα δέοι ἂν εὖ 

ἜΡΕΣΕΣ ἀνα τΑν τας λό ΕΣ ΩΛΕεν ν ἀπῆγον. φέρεσθαι χαὶ βιοτεύειν ἐν εὐετηρίᾳ " χαὶ ρᾷον γὸρ πολὺ τυχεῖν 

ἑνὸς πεφυχότος εὐγενῶς χαὶ χατὰ γνώμην καὶ χατ' ἦθος, καὶ 

ἅμα χάλλιστ᾽ εὐαγώγου ταῖς κατὰ τὸν βίον ἐμπειρίχις χαὶ με- 

λέταις καὶ ἀσκήσεσιν, ἢ πολλῶν ὁμοῦ τῆς αὐτῆς ἐπαινετῆς 

ἕξεως... ᾿Αλλὰ μὴν χαὶ τοῖς πειθομένοις αὐτοῖς ἑνὶ ρᾷον ἢ 

πολλοῖς πείθεσθαι, χαὶ χαθ᾽ ἕνχ τινὰ χανόνα γνώμης ἄρ᾽ οἶμαι 

χαὶ ἀγωγῆς δύναιντ᾽ ἂν ἑαυτοὺς ἰθύνειν χαὶ χατορθοῦν ὁμόλο- 
τὰν. κὶ δὴς9 ἀκα Ἐι ᾽ 

γα, πρὸς πολλοὺς δ᾽ οὐχέτι, οὐδ ὑπὸ πολλῶν τυποῦσθαι, οὐδὲ 

πολλὰ μεταλαμθάνειν καὶ παντοῖα, καὶ διάφορ ἴσως ἐνίοτε 
" - ! Σ᾿ τ Ν, φ ἥν» Ψῆ;: ᾿ “ 4 Ἐΐμ , 

χατὰ τῆς ψυχῆς εἴδη χαὶ ἤθη, χαὶ ὥσπερ βαφὰς χαὶ χρώματα 

βιοτῆς χαὶ σχήματα. Καὶ ἀλλήλοις μὲν παραθάλλεσθαι πρὸς 

εὐπείθειαν ἡγεμόνος ἀνδοὺς ἐξαιρέτου πρὸς τὸ ᾿ ἄρχειν χλήρῳ 

χαὶ ταχτοῖς ὅροις προέχοντος χαὶ διχχιώσει πάλαι χρα- νι --- τιν 

τούσῃ, καὶ φιλοτιμεῖσθαι βέλτιον ἄλλος ἄλλου χαὶ οἰκειότερον 

ὀφθῆναι χρώμενος, καὶ ἀπαντᾷν κατὰ χρείαν τῷ δεσπόζοντι. 

χατὰ φύσιν, ὡς ἐρεῖν, εὖ μάλα χαιρὸν ἔχειν: τὸ δ᾽ ἁμιλλᾷσθαι ΘΟ υσι ΒΡ εου βϑλο στ χε ἐμ 5 
πρὸς ἀλλήλους ὑπὲρ ἀρχῆς καὶ τοῦ πρωτεύειν αὐτὸς ἕχαστος 

ἐν χοινοῖς πράγμασιν, ὡς ἄρ ἅπαντες πεφύχασιν ἄνθρωποι, καὶ 
" ; ι . Μ ,  Ἐ.Ὲ “ΟΝ ᾿ -“ 

σχεδὸν οὐδεὶς ὅστις οὔ, πάνυ τοι τοῦτ' ἐργῶδες χαὶ στασιῶδες, 
ὔ 3 « "Ὁ -Ὁ΄Ἂ 

χαὶ παντοίων ὑπαίτιον χινδύνων χαθῇ ἑχυτῶν χατὰ τῶν χοινῶν 
“ς ΑΘ ΕΝ ,Ν . - 

πραγμάτων χαὶ τῆς χοινῆς ἕξεως. Καὶ μὴν οὐὸ ἐστὶ τοῖς βελ- 

τίοσι χαὶ ὁτιοῦν τῶν ἄλλων προέχουσιν οὐδὲν μήποτε πλέον 

ἔχειν, οὐκ ὄντος τοῦ χαλῶς ἐπιστατοῦντος χαὶ χρίνοντος, καὶ 

ταῖς ἀρεταῖς ἑχάστων γρωμέ νου χατὰ πᾶν τὸ γιγνόμενον, ἀλ-- 

Δ ἀνεπισχοπήτως τῆς βιώσεως ἑκάστων χαὶ προχοπῆς χαὶ δο-- 

χιμασίας ἀγομένης ἁπλῶς οὑτωσί πως ἐρεῖν χαὶ ἀθασανίστως, 

"ε΄, 



ξθ΄, 

ἐρημίᾳ πάσῃ ἐπιτροπιχῆς δίχης σταθμωμένης τὰς ἑχάστων φο- 

ρὰς χαὶ τὸ πεφυχὸς τῆς γνώμης χαὶ χρήσεως πλεῖστ᾽ ἂν ἀνοι- 

χείως ἐνταῦθ᾽ ἕποιτο, καὶ οὐδεμία διχαιώσεως ἐξέτασις ἀπλα- 

νὴς χαὶ ἐπιγνωμοσύνη, ἐν δ᾽ ἰ ἰῇ τιμῇ, κατὰ τὸ ποιητιχόν, ἠμὲν 
χχχός ἠδὲ ι » θλό ν δ ὖθις , 0 μι Η ΟἾΟΝ Ὁ αν ϑ. ΗΑ τς ἜΤ 

ς, ἠδὲ χαὶ ἐσθλός" χαὶ αὖθις, χάτθαν ὁμῶς ὅ,τ ἄεργος ἀ- 
» 

νὴρ, ὅτε πολλὰ ἐωργώς ἈΜΕΟΝ ΟΕ περὶ τὰς χοινοπολιτείας ἐστίν 
ν 

ἔνθα τὸ πάντων ἀδιχώτατον, τοῦτο πάντων δοχεῖ χάλλιστον 

ὁμοιότης πᾶσα πᾶντων ἐν τοῖς πράγμασι, καὶ υηδὲν εἶναι 

πλέον εἰς τιμὴν ἄλλῳ ἄλλου τῷ πάντα βελτίστῳ τοῦ πάντα 

φαύλου χαὶ γνώμην χαὶ πρᾶξιν χαὶ ἦθος, χαὶ πᾶσαν ἄλλην τοῦ 

βίου περιφανείας ἀφορμήν. ᾿Εν γὰρ δὴ ταῖς ς χώραις χαὶ πόλεσι 

ταῖς μὴ μοναρχιχῶς ἀγομέναις ἴσον τιμῆς ἀποφέρεται σχυτεὺς 

ἀνὴρ καὶ χαλχοτύπος χαὶ χεραμεὺς χαὶ οἰκοδόμος χαὶ νχυπη- 

γός, καὶ ἄλλος ὁστισοῦν βάναυσος καὶ χατὰ Κλέωνα χαὶ 

χαθ᾽ Ὑπέροολον χαὶ χατὰ Λυχομήδην χαὶ ὁντιναοῦν φαῦλον 

ἄνθρωπον χαὶ βδελυρὸν ἢ στιγματίαν καὶ δυοῖν ὀθολοῖν 

ἄξιον, χαὶ ὃς χατὰ Θεμιστοκλέα χράτιστός τις ἀνήρ, χαὲὶ 

χατὰ Περιχλέα καὶ Νικίαν καὶ χατ' ᾿Επαμεινώνδαν χαὶ Πελο- 

πίδαν, καὶ ἄλλους ὧν μέγα τοῖς πράγμασιν ὄφελος, καὶ οὗς 

ἔδει πολλῶν, εἴπερ ἐξῆν, χρημάτων πρίασθαι πολυμήχεις εἰς 

τὸν βίον τῇ ζωῇ. Ταῦτά γε μὴν ἐν τῇ μοναρχικῇ διοικήσει 

βασιλέως ἀνδρὸς ἀγαθοῦ καὶ τῆς ἀρχῆς ἀξίου, μάλιστα χώραν 

ἔχει, χαὶ πολλὴν ὡς ἀληθῶς τὴν τιμὴν ἡ τῆς ἀρετῇ ς ἐπίδει--: 

ξις χαὶ τὸ χράτος καὶ τὸ χρήσιμον τῆς ἀμείνονος ἕξεως. Καὶ 

πλέον ἐστὶ φέρεσθαι τὸν πλείονος ἄξιον καὶ ἧττον τὸν ἧττο- 

νος, χαὶ μέτρα χαὶ σταθμοὺς εἶναι δόξης καὶ περιφανείας μετὰ 

βασάνου καὶ χρίσεως πᾶν τὸ γιγνόμενον καὶ προσῆκον ἀποδι- 

δούσης, ὡς οὐδὲν ἄρα μήποτ ἀδικώτατον εἴη χαὶ ἀναρμοστότα- 

τον, ἢ τὸ διὰ πάντων ἴσον ἐν τῷ βίῳ καὶ ἡ ὁμοιότης χαὶ ἡ 

ὁμοτιμίχ, καὶ μηδ᾽ ὁτιοῦν ἐναλλάττον χατ' ἀνθρώπους χαὶ διά- 

Φορον. Καὶ ὥσπερ οὐδ᾽ ἐν τοῖς μουσικοῖς ὀργάνοις οὐ πέφυχεν 



γ᾿ 

ο΄. 

ἁρμονίαν εἶναί τινα χαὶ συμφωνίαν χαὶ σύστημα ἐμμελές, ὁμο-- 

φώνων ὄντων πάντων τῶν ἐν ταῖς χορδαῖς φθόγγων ἴσην ἐχού- 

σαῖς τὴν τάσιν χαὶ ταὐτὸ συνηχούσαις καὶ ὅμοιον τοῖς μήχεσι 

τῶν φωνῶν, ἀλλὰ δεῖ πάντως, εἰ μὴ μέλλοι γελοῖον εἶναι χατὰ 
᾽ μ : 

ε 
" 

τομῆς χανονικὰ τοὺς ἁὁρμονιχοὺς εἰπεῖν, διαίρεσιν εἶναι πρὸς 

λόγον τῶν ἐν τοῖς ὀργάνοις φθόγγων καὶ χορδῶν ἐχ βαρυτέρων 

εἰς ὀξυτέρους, ἢ ἀνάπαλιν, καὶ τὴν ἐναντίωσιν τῶν φθόγγων 

μὴ παντάπασιν εὐθὺς χαὶ ἀθρόαν εἰς τὸ μαχρότατον εἶναι ἐκ 

τοῦ βαρυτάτου δηλαδὴ πρὸς τὸ ὀξύτατον, ἀλλὰ κατ ὀλίγον 
εκ, } .] ,ὔ Ἁ , πε Ψ ΓΙ » ,ὔ 

ἑξῆς χαὶ χατὰ λόγον τοὺς φθόγγους ἀνίεσθαι, ἢ ἐπιτείνεσθαι 
» 3 3 “ , ν᾿ Ἶ ΄ ἀπ ἄχρων εἰς ἄχρα᾽ οὕτω μέν τ' ἂν εὖ μάλα χαὶ ἁρμονίας σύ-- 

στημα γένοιτο, χαὶ μέλους διάθεσις σύμφωνος χαὶ χάλλιστ᾽ ἀνύ- 
ΟΝ ΡῈ, νὰ ζα φόν ᾿ ἐν 5: ᾿ ἊΝ χλ ἮΝ» ΕΠ ς ’ὔ 

σιμος χατὰ χρείαν ἑχάστοτε, χαὶ οὐχ ἄλλως οὐδ᾽ ἐξ ὁμοφώνων, 

ὡς ἔφην, καὶ ὅμοιον ἠχούντων τῶν φθόγγων μέλους ἡτισοῦν 
΄, -" . ᾽ 

διοίκησις, ἀλλ ἀναρμοστία μᾶλλον χαὶ ἀηδίχ τὸ πᾶν τοῦθ᾽ ὁμό-- 

φωνον. Τὸν αὐτὸν ἄρα ὡς ἀληθῶς τρόπον οὐδὲν ἀνθρώποις 

ἔσται συμθιώσεως ἁρμονία χαὶ συμφωνία χκοινωνιχὴ, χαὶ ἐμμε- 

λῶς καὶ μουσικῶς ἔχουσα πολιτεία, ὅτι μὴ ἐκ διαφόρων χατὰ 

λόγον διηρημένη χαὶ χατατετμημένη βαθμοῖς οἰκείοις τῶν ἕξεων. 

ΑἹρμονία γάρ τις ἐστι τῷ ὄντι χαὶ τὸ πολιτιχὸν σύνθημά τε 

χαὶ σύστημα χαὶ σύνταγμα, καὶ ἐκ διαφόρων τῶν εἰδῶν συγ- 

χροτεῖται, καὶ εἰς ἕν συνάγεται καὶ διοιχεῖτα: χαὶ συντίθεται... 

Πρὸς τοιαύτην συνταγματικὴν εὐημερίαν ὁ οὕτω φιλοσοφῶν 

πολιτικὸς θεωρεῖ ἀναγχαιοτάτην τὴν εἰλιχρινῆ τῶν ἀρχομένων 

σύμπραξιν χαὶ τὴν τιμιότητα τοῦ βασιλέως. « Καὶ τοίνυν οὐ-- 

δὲν ἂν ὄφελος εἴη βασιλέως ἀγαθοῦ μὴ τοὺς ὑπὸ χεῖρα πειθο-- 

ὑένους ἔχοντος τοῖς αὐτοῖς δόγμασι, χαὶ οἷς ἂν κατὰ χρείαν 

ἑκάστοτε χρίνοι. Τίς γὰρ ἂν ἰσχὺς εἴη, ἢ τίς ὄνησις, ὅταν νοῦς 

εὐγενὴς ἀνδρὸς ἐπιστατῇ καὶ προορᾷ τὰ βέλτιστα, χαὶ προ- 

δεικνύων χαὶ προαγορεύων τὴν βασιλικὴν ὄντως καὶ λυσιτε- 
“- “Ὡῳ 3 » ε , “- ,᾿ » ᾽ 

λοῦσαν τοῖς ὑπ αὐτὸν ὁδόν τε καὶ χρῆσιν, ἔπειτ᾽ αὐτοὺς ἀντι-- 



Ἀν δος 

στατοῦντας ἔχοι, χαὶ πάντα τρόπον χολούοντας τὰς ἐπαινετὰς 

δοχιμασίας ἀνέδην τε καὶ χρύφα σὺν δόλῳ, καὶ πάντ᾽ ἀντιπράτ- 

τειν χαθ᾽ ἑαυτῶν αἱρουμένους χαὶ φιλονειχοῦντας; οὐδὲν ἂν ἀ- 
Α δι -- 5 ᾿ς 3 λυ ἌΣ ι ἣν .2 - Ἐ ΡΕΣΡ Ἔ 3 

νὴρ ἐκεῖνος ἐν τούτοις ἐνεργὸς καὶ χρήσιμος μήποτε γένοιτο. 
ξ, »Ν τ “-“ Ἁ, - μ) - 

Ωἰσπερ οὐδὲ τεχνίτης ὁστισοῦν ἢ τῶν βαναύσων ἢ τῶν βελ- 
3... “ ᾿ ἐτ - Η 

τιόνων δύναιτ᾽ ἃ) τῶν οἰχείων τελεσιουργὸς εἶναι χαὶ τῆς ἐξ 
" “Ψ ᾽' Α 5 ᾿ ᾽ὔ Ε2 -ὉὋ 3 ᾽ Ἀ 

αὐτοῦ συντελείας χορηγὸς εἰς τὸν βίον ἄνευ τῶν κατ' αὐτὸν 
“ “Ἃ 

ὀργάνων, χαὶ πάσης ἣ προσήκει τῇ τέχνῃ παρασχευῆς, καὶ βα- 
3, , 

σιλεὺς, ἐχτετραμμένων εἰς πᾶσαν ἀντίπραξιν καὶ ἀπείθειαν τῶν 

ὀφειλόντων οὐδὲν, ἀλλ ἢ πάσῃ γνώμῃ χαὶ ἐπιμελείᾳ προσέχειν 

ἐχείνῳ, καὶ ἠρτῆσθαι τῆς ἐχείνου χειραγωγίας καὶ ἡγεμονία 

ἐν τοῖς πραχτέοις;, καὶ ξυνέπεσθαι παντάπασιν ἀχλινῶς ὥσπερ 

τοῖς σώμασιν αἱ σχιαί, πάντ᾽ ἀχρεῖος ἂν εἴη, χαὶ οὐχ ἂν ὁτιοῦν 

ἔχοι δημιουργεῖν χαὶ φέρειν εἰς τὸ χοινὸν τῶν αὐτῷ τε χαὶ τοῖς 

ἄλλοις εὖ μάλ ἀνυσίμων τε καὶ λυσιτελούντων ὅμοιον, ὥσπερ 

οὐδὲ κυδερνήτης οὐδὲ νηὸς ἡγεμὼν πάντων τῶν ἐν αὐτὴ τά- 

ναντία πραττόντων αὐτῷ καὶ μὴ πειθομένων, ἀλλὰ διαστρε- 

φόντων τὴν τεχνικὴν καὶ ἡγεμονικὴν γνώμην αὐτῷ, δὲ ἧς ἐστὲ 

χατὰ σχοπὸν εὖ μάλα φέρεσθαι. Τοῦτό τε καὶ υὰὴν ἔτι μάλι- 

σθ᾽ ὁπότε δὴ ὁ μοναρχιχὸς ἀνὴρ ἀντὶ τῆς ἐννόμου χαὶ βασι- 

λιχῆς ἡγεμονίας τὸ ἀνεύθυνον χράτος ἀνεζωσμένος εἰς τυραν- 

νίδα μεταθαλὼν ὑθδρίζων χρῆται, καὶ μήτε θείων μήτ᾽ ἀνθρω- 

πίνων νομίμων εὐλάθειαν ἔχων, ἀλογίστοις ὁρμαῖς ἔμπληκτος 

χαταθαχχεύει τῶν ὑπὸ χεῖρα, τὸ βούλημα τιθεὶς νόμον, χαὶ 

πᾶσαν τὴν αὐτοῦ γνώμην ἀξιῶν τιμᾶσθαι, χαὶ ἀνοηταίνοντι 

συνανοηταίνειν, καὶ ἀχολάστως βιοῦντι συναχολασταίνειν, χαὶ 

υηδὲν ἄλχ ὑπολογίζεσθαι, ἢ ὅπερ ἂν αὐτὸς νεύσῃ, εἴτε σοφόν, 

εἴτ᾽ ἀδέλτερον, εἴτε δίκαιον, εἴτε μή. Καὶ τοῖς ἀρχομένοις χα- 

θάπαξ δυσπραγίας πάσης ἐντεῦθεν ἀφορμαί, καὶ τοῖς μὲν ἀγα- 

θοῖς χαὶ χρησίμοις αὐτῷ τε χαὶ τῇ ἀρχῇ, καί, ὧν ὁτιοῦν ὄναι- 
τ' ἂν, διασέόληται χαὶ δύσνους μάλιστ᾽ αὐτός ἐστι, τοῖς φαύλοις 



οδ΄. 

δὲ χαὶ ὀλεθρίοις καὶ χόλαξι χαὶ λωποδύτχις χαὶ τυμδωρύχο!ι 

τῶν χαλῶν τῆς ἀρχῆς, καὶ προτρεπτικοῖς εἰς τὰς ὀρέξεις χαὶ 

ἐπιθυμίας αὐτῷ, χαὶ πᾶσαν ὕοριν καὶ πᾶσαν ὀλιγωρίαν εὐσχή- 

ὑονος ἀγωγῆς καὶ βίου χαὶ ἀληθείας χαὶ δίχης χαὶ χόσμου 

παντὸς ἡγεμόσι πρέποντος, εὔνους ἐς τὰ μάλιστα χαὶ ὅλως 

ἐγχείμενος καὶ προσανέχων τῇ χατ' αὐτοὺς κοινωνίᾳ, χαὶ πᾶν 

ἐλευθέριον ἀνδρὸς καὶ γεννιχὸν ἦθος, χαὶ φίλον ἀληθείᾳ, καὲ 

σωφρονιχὸν ἐχκ μέσου τῆς τῶν χοινῶν γροήσεως ποιούμενος, χαὶ 
χι ϑ ᾿ ᾿ 

παρορῶν ὡς ἄχθος γῆς χαὶ σχαιὸν ἦθος, χαὶ δυσχολίᾳ ξυμπε- 

φυχὸς χαὶ ἀχοινώτητον χαὶ ἄχρηστον εὐγενείᾳ χαὶ μεγαλειό- 

τῆτι, γυναικῶν δὲ ἁρπαγὰς χαὶ οὐσιῶν ἀφχιρέσεις χαὶ φόνους 

ἀνοσίους χαὶ μερῶν τοῦ σώματος ζημίας. Καὶ ταῦθ᾽ ἅπαντα 
-“ « » ᾿ ὃ. ι 

ρᾷᾶστα δὴ χαὶ ὡς ἐν προπόσει τινὶ χαὶ παιδιᾶς μέρει χαὶ τρυ- 

φῆῇς ἐν ὀλίγῳ τῷ λογῳ τοῖς τυραννικοῖς ἄρχουσι γιγνόμενα, 
7 ,ὕὔ Ω ,ὔ 7 “ ᾽ , , .᾽ δ " 

τί τίς ἂν λέγοι; Τοιαῦτα μὲν γε χαὶ παραπλήσι ἕτερχ πλεῖ- 

στα, χαὶ ἴσως χείρω, ἃ μὴ εἴρηται, τῆς βασιλιχῆς εἰσὶν ἐκ- 
Α 

τροπῆς, χαὶ πρὸς ἃ νοσήσασα μεταδάλλει, καθάπερ δὴ καὶ 

ταῖς ἄλλαις, ὡς ἔφην, πα (ρέπ τονται τῶν προειρημένων πολιτειῶν 

ἐχτετραμμένων τῆς οἰχείας ἔξεως, ἅττα δὴ καὶ προείρηται 

φαῦλα, χαὶ δυσχερείας πολλῆς αἴτια τῷ βίῳ, καὶ τοῖς χατὶ ἐ- 

χεῖνα ζῶσιν ἀνθρώποις. Τὰ δ᾽ ἄρα τῆς τυραννίδος χαὶ πολλῶν 

γε χαλεπώτερα, ἢ χατ ἐχεῖνα ταῖς ἐμπαροι:νουμέναις καὶ χα- 

τολλυμέναις ὑπ αὐτῆς χώραις χαὶ πόλεσιν, ὡς οὐδὲν μήποτ᾽ ἄρα 

γένοιτο, κατὰ τὸν Πλάτωνος λόγον, οὔτε βασιλευομένης πό- 

λεως ἢ χώρας ἡστινοσοῦν εὐδαιμονεστέρα, οὔτ᾽ ἄν τυραννουμέ- 

γὴς ἀθλιωτέρα. Καὶ γὰρ δὴ πέφυχεν οὕτως ἔχειν, χαὶ ράδιον 
᾿ . 

συνιδεῖν ἐπὶ πάντων ἐφορωμένῳ τοῖς μεγίστοις ἀγαθοῖς, ἢ χαὶ 
ῃ 

-: - ᾽ , - 

οἷστισιν ἄρα πράγμασιν ὅλως μεγίστοις τἀναντίχ, χαὶ πλεῖστον 

ἃ χατὰ τἄλλα ἄττα δὴ τῆς βραχυτέρας καὶ ἥττονος ἕξεως 
" 9. εἶ ἊΣ ᾿ Ὁ “ 

ἐνχντιώτατ εἶναι τῆς ἀποστάσεως χαὶ ἐχτροπῆς τῶν βελτί- 

στῶν πόρρω χαθάπαξ ἥκοντα, χαὶ μαχιμώτατα πρὸς τὰς ἐνχν- 



ΟΥ- 

τίχς χαὶ εὐγενεῖς ἕξεις. Καὶ ὥσπερ γε βασιλεία χατὰ νόμους - , ξυγϑνειυς - Ξ" περ γξ ϑ --» ᾿ ν ΐ 5 

ἄρχουσα, χαὶ βασιλεὺς ἀγαθὸς ἐπιστάτης εὐκταῖον τι χοῆμα 

χαὶ βιωφελέστατον, ἢ κατὰ πάσας ἄλλας ἀνθρωπίνας ἀγωγὰς 

καὶ χρήσεις χαὶ πολιτείας, οὕτω δὴ χαὶ μέγιστον εἰς τὴν ἐναν- 

τίαν ἕξιν χχὶ ἀπευχταιότατον χαὶ ἀδίωτον χατχσχευάζον ἡ 

τῆς βασιλικῆς ἡγεμονίας εἰς τοὐναντίον τὴν τυραννίδα παρε- 

πομένη τροπή.» 

᾿Αλλὰ χαὶ περὶ τὴν χριτιχὴν μελέτην τῶν ᾿Ελλήνων συγ- 

Ὑραφέων ἐπισταμένως ὁ Μετοχίτης ἐγκύψας χχατέλιπε πολλὰ 
ΝΗ » » “- ᾿ ται , ε 

τῆς εὐθυχρισίας αὐτοῦ ἐξχγόμενα, ὡς περὶ Πυθαγόρου, Πλά- 
, Ε) Ὁ 3 7 Ἢ 

τωνος, ᾿Αριστοτέλους, Ξενοφῶντος, [Ιωσήπου, Φίλωνος, Συνεσίου, 

Δίωνος, Πλουτάρχου, Ἑρμογένους, τὰ ὁποῖα ᾿Ιάνος ὃ ΒΙυοἢ συ- 

γιστᾷ τοῖς περὶ τὴν ἑλληνιχὴν φιλολογίαν πουδάζουσιν, ὡς 
“ῳ ,» ᾽ {Ξ » ε 

πολλοῦ λόγου ἄξια (1): οὐχ ἧττον δὲ ἀξιόλογοι καὶ αἱ μελέται 
᾽ ἘΝ ᾿ τὰ 3 , ῃ Ν 7ὔ ,ὔ ᾿ 

αὐτοῦ περὶ τῆς Αθηναίων καὶ Λαχεδαιμονίων πολιτείας, περὶ 

τῶν ἐν Αἰγύπτῳ παιδευθέντων σοφῶν, περὶ Κυρήνης, περὶ Καρ- 

χηδόνος, περὶ Ρώμης χαὶ Νουμᾶ Πομπηλίου, περὶ Σκυθῶν, περὶ 

Εἱλλήνων, περὶ ᾿Αλχιδιάδου, Δημητρίου τοῦ Πολιορχητοῦ καὶ 

Εὐμένους, περὶ χριστιανισμοῦ χαὶ χοινοπολιτειῶν. 

Ἔν τοῖς ἔμπροσθεν ἐρρέθη, ὅτι ὑπερχαιτεσσχρχχονταέτης 

ὁ Θεόδωρος ἠσχολήθη χαὶ περὶ τὴν ἀστρονομίαν, ἣν καὶ εἰς 

ἀληθῆ προήγαγεν ἐπιστήμην ἀναχαθάρας τῶν ἐν αὐτῇ ἐπιχρα- 

τουσῶν ἀνατολικῶν χαὶ ἄλλων τερατολογῶν. Γινώσχων δέ, ὅτι 
οὐ θμῶι ΠΣ ὩΣ ἀδὲ ἘΣ αο τα χαὶ διὰ τῆς χαινοτομίας ταύτης (2) ἠδύνατο νὰ ἐξεγείρῃ τὴν 

(1) Πᾶσαι αἱ μελέται συμπεριλαμόάνονται ἐν τοῖς ἐχδεδομένοις 

ὑπομνηματισμοῖς: ἐν δὲ τῷ Βιενναίῳ χώδηχι εὕρηται καὶ Σύγχρισις 

Δημοσθένους χαὶ ᾿Αριστείδου τῶν ρητόρων. 

(2) Ἔν τῇ συγγραφῇ ταύτη ὅλως πλατωνίζει. Εἷς τῶν κατόχων 

τοῦ ἐν τῇ Μαρχιανῇ χειρογράφου (οοα. ΟΟΟΧΧᾺΧ), πιθανῶς ὃ Βησσα- 

ϑίων, σημειοὶ ἐν τέλει (φύλ. 281) « Πλατωνιχὸς ὧν ὃ πατὴρ τοῦ βιδλίου 
΄ Ν Ν Ν Ν - Ν ΄, - “ 

τούτου χατὰ τὸν Πλατωνιχὸν σχοπὸν ζητεῖ τὸ τέλος τῆς ὄντως φιλο-- 

σοφίας χαὶ τὴν ὁδὸν τὴν ἄγουσαν ἐπὶ ταύτην ». 



-, 

οὗ. 

χαταχραυγὴν τοῦ ἀμαθοῦς κλήρου, εὐθαρσῶς ἀπολογεῖται διῖ- 

σχυρ ιζόμιενοξ, ὅτι ἡ πίστις στηρίζεται μᾶλλον διὰ τοῦ φωτὸς 

ΕΣ] ἢ διὰ τοῦ σχότους, τοῦ πατρὸς τούτου τοσούτων ἀνοήτων χαὲ 

ἀντιχριστιανιχῶν προλήψεων, ὧν μία χαὶ ἡ τότ ἐπιχρατοῦσα 

ἀστρολοῚλ ιχἢ μαντεία. Ἔχ τοῦ περιέργου χεφαλαίου (1) τοῦ ἀ- 

νεχδότου τούτου συγγράμματος παρατίθημ.- τὰς ἐξῇ περ!- 

χοπᾶς. 

᾿Εμοὶ γοῦν οὐ μόνον θαυμάσιον τοῦτο δοχεῖ χαὶ οἷον 

τοὺς πολλοὺς ἅμα δὲ χαὶ τοὺς ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς χκαταπλήτ- 

ξεῖν χαὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν χαταναγχά 

χαὶ σφόδρα ἥδιστον ἐνταῦθα γρῆσθαι χαὶ μεγάλην τινὰ τὴν 
«"". 

γλυχυθυμίαν χαὶ οἵαν ἄρρητον ἐμποιεῖν, τοῖς τὰς ἐν οὐρα- 

γῷ τῶν ἀστέρων χορείας πανηρμονίους χαὶ ὡς ἀληθῶς συμ- 

φώνους ἐφορωμένοις, χαὶ ὥσπερ πολι τείας ἀὐΥ ΠΛΌΟΝ χαθι- 

στοροῦσι, χαὶ πάντοθεν ὁμολογούσας εἰρηνικάς τε καὶ ἀσ εὐ 33 
ν ε Α “ 

τους, χαθ᾽ ἃς οἱ ἀστέρες τὸν ἅπαντα αἰῶνα πολιτεύονται τὰς 
» “7 » , Ἁ Α Μ 

αὐτῶν ἀγωγάς, καὶ νόμοις πολὺ τὸ χαθεστὼς ἔχουσι καὶ ἀνά- 
“ ᾿ , χγὶ ὡς πῆι ὦ 

λογον διοικοῦσι τὰ σφέτερα αὐτῶν. Τοῦτο μέν γε καὶ ἀχίν- 
, ΓΎΕΝ ϑδ πα νΣς ΕΣ Ἐπ Ν 

δυνον παντάπασι χαὶ ἀζήμιον τῇ κεῇ ἡμᾶς χριστιανιχῇ θεοσε- 

βεία καὶ πίστει, τὸ περὶ τῶν χινήσεων τῶν ὁμαλῶν τε χαὲ 
᾽ Γ΄: ’ ι "-"- " ΕΝ ἐν Ἐν ι 

ἀνωμιάλων χαὶ τῶν προς ἀπηβειε: σχηματισμιῶν ἡλίου τε χαὲ 
ΜΝ 

σελήνης καὶ τῶν ε΄ πλανωμένων... Τί γὰρ ἐν τούτοις προ- 

ξενοῦν ζημίαν τῇ πίστει, ἐπεὶ καὶ τί γε ἄλλο τουτὶ ἢ χαθὼς 

χαὶ περὶ ἄλλων ὡντινωνοῦν ὄντων μυμν τις χαὶ γνῶσις ὅποι 

ποτ᾿ ἄρ ἔχοι, χαὶ χατάληψις χαὶ πολυπραγμοσύνη φιλοσοφίας: 

ἢ τί γὰρ μᾶλλον τοῦτο ἀαννδβεια ἡμῖν τῷ θείῳ σεθάσματι, 

ἢ τὸ ἁπλῶς οὕτω χαὶ ἰδιωτιχῶς, ὥσπερ οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώ- 

πὼν χαὶ ἀμαθέστεροι, τοὺς τῆς σελήνης δρόμους ἐπιλογίζεσθαι 

χαὶ χαταριθμεῖν νῦν μὲν ἀνευρίσχοντας τὴν πανσεληνιχὴν αὐ- 

(1) Ἔπαινος ἀστρονομίας χαὶ τίς ὃ σκοπὸς καὶ ἣ πραγματεία ταύτης. 



7. 

οξ. 

τῆς συζυγίαν, ἣν αὐτοὶ χαλοῦσιν ἀπόχυσιν, νῦν δὲ τὴν συνο- 

δικὴν ἣν αὐτοὶ καλοῦσι γένναν... Ὥσπερ γὰρ οὐδ᾽ ἡντιναοῦν 

ὄνησιν πάντως ἣ ζημίαν φέρει ὅσοι με πρὸς τὸ θεοσεθεῖν ἀσφα- 

λῶς ἔχειν τῆς πίστεως τὸ περὶ ταῦτ᾽ ἐνίους πραγματεύεσθαι 

ἀμαθῶς οὑτωσὶ καὶ ἁπλοϊκῶς, χαθάπερ πολλοὺς τῶν ἀνθρώ- 

πὼν ὁρῶμεν, τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδὲ τοῖς ἐπιστημονιχῶς τὰ 

τοιαῦτα χαὶ ἠχριθωμένως χαταμεμιαθηχόσι, ζημία τις ἢ ὄνησις 

ἐντεῦθεν πρὸς τὸ καθαρῶς θεοσεθεῖν ἐγγίνεται: καὶ τοῦτ᾽ εὖ- 

δήλον καὶ παντὶ ξυνιδεῖν γνῶσις γάρ ἐστιν, ὡς ἔφην καὶ τοῦτο 

διὰ φιλοσοφίας ἐπιστημονιχὴ, περί τινων χτιστῶν καὶ γέννη- 

τῶν ὄντων φύσεων ὑπὸ τῆς παντοχρατοριχῆς δημιουργηθέντων 

δυνάμεως ὅπη τ ἔχοι χαὶ ὅπως ταῦτα φέρεται, θεϊκοῖς πάντως 

ὅροις πειθαρχοῦντα χαὶ προστάγμασι" χαὶ τοῦτο υὑὲν πρόδηλον 
ὶ 

ε “ ᾿ τῇ ᾿ » ἾΨΜ Βα ἘΡΔ Ὡ 7 Ὧν ᾽ 

ὡς οὕτως ἔχει" ἀλλ᾿ ἴσως ἐνίους ταράττει θάτερον τῆς ἀστρο- 

λογικῆς μέρος, ὃ περὶ τὸ προγνωστιχὸν τῶν ἐσομένων χαὶ ἀπο- 

ϊ 
τελεσματικὸν χαταγίνεται, χαὶ τὰς χινήσεις χαὶ τὰς δραστικὰς 

“ ᾽ " 

ποιότητας τῶν ἀστέρων, χαὶ τὰ ς ἐποχὰς ἐπὶ τοῦ ζωδίου χαὶ 

τοὺς πρὸς ἀλλήλους σχηματισμούς, αἴτιά πὼς εἶναι τῶν γιγνο- 

μένων ἁπάντων σπουδάζει δεικνύναι χαὶ συνδιατιθέναι χατ᾽ αὐ- 

τὰς πάντα τὰ ξυμοαίνοντα περὶ τὸν χόσμον χαὶ τἀνθρώπινα 

χαλά τε χαὶ φλαῦοα, χαὶ χατὰ φύσιν, καὶ χατὰ γνώμην χαὶ 

χατὰ τὴν τύχην τοῦτό γε μὴν προδήλως πάνυ τοι χαὶ ἀναν- 

τιρρήτως λυμαίνεται τῇ πίστει χαὶ τῇ χαθ᾽ ἡμᾶς χριστιανιχῇ 

θεοσεθείᾳ. Καὶ αὐτὸς ἐγὼ χαὶ φρονεῖν οὕτως ἐμαυτὸν πείθω, 

πάνυ τοι χαὶ χαρτερῶς καὶ ἀτρέπτως, καὶ λέγειν παρρησίᾳ καὶ 

χηρύττειν πρὸς πάντας ἀξιῶ, τὴν ἀσφάλειαν ἐμαυτῷ τῶν δογ- 

μάτων τῆς ἀληθείας χαὶ τῆς πίστεως παριστάνων καὶ τοῖς νῦν 

χαὶ τοῖς ἔπειτα, καὶ χαταμεμφόμενος εὖ μάλα χαὶ χαταγελῶν͵ 

ὅστις ἄλλος χαὶ φρονεῖ χαὶ λέγει" εὖ γὰρ δῆλον ὡς εἰ πάντχ 
ΕῚ ᾿ς 

τῆς ἀνάγκης ταύτης τῶν ἀστέρων ἀπαραιτήτως αἰτιατὰ τὰ 
» , δ ν 3.5 ᾽ 

γιγνόμενα, πάντως ἀνεμέσητα ὅπως ἄρ ἔχοι, χαὶ οὐ μήποτε 



, 

ὃς. 

χατ᾽ ἀνθρώπους ἐπαινετέον, οὐδ᾽ ὥστε θαυμάζειν, οὐδ᾽ ὥστε τι- 

ἄν ὄξιον, οὐδὲ τοὐνχντίον φχῦλον, οὐ ὥστε χαταδιχάζειν χαὶ 
μο - 

“ 

ὑπεύθυνον ἀχούςξ:» δίχαιον, ἀναγχαστῶς οὕτω γιγνόμενον χαὲὶ 

τῇ τῶν ἀστέρων περιφορᾷ συστρεφόμιενον, ἀρετή τε πᾶσα χαὶ 

χαχίχ ἐχποδῶν ἐσεῖται, χχὶ σπουδαστέον χαὶ φευχτέον οὐδέν " 

ὅτ τῶς ὙΡ καὶ ἀπαραλογίστως ἐπὶ πᾶν ὁτιοῦν ἱχνούμεθα, 

χἂν θέλωμεν, κἂν μὴ δου  εὶ μᾶλλον δὲ καὶ τὸ θέλειν καὶ 

προαιρεῖσθαι οὐχ ἡμῶν αὐτῶν: ἀλλὰ χαὶ τοῦτο πᾶσχ ἀνάγχη, 

χαὶ ἄχοντες ὡς εἰπεῖν θέλομεν, χαὶ δυναστεία τι: ἐστιν ἡ προαί- 

θρ3σις χαὶ τυραννὶς ἀλόγιστος, χαὶ οὐχ ἔστιν ἡτισοῦν χρίσις, 

οὐδ᾽ αἵρεσις, ἅτε πράττειν χρή, χαὶ ἃ μή, πράττειν γὰῤ χρὴ 

καὶ μὴ ποιεῖν χρή, χαὶ ἄλλως οὐχ ἔστιν. ᾿Αλλὰ ταῦτα μαινο- 

μένων εἰσὶ λόγοι χαὶ παιζόντων ἐν οὐ παιχτοῖς, χαὶ πολὺ τὸ 

σαθρὸν ἔχει καὶ π λὺ τὸ ἄπιστον... .. Οὑτοίγε μὴν χαὶ λυ- 

μαίνονται τοῖς εὐσε έσι δόγμασι χαὶ πονηρῶν νομίμων χαὶ 

σπερμάτων εἰσὶ γεωργοὶ καὶ μυστ εἰν ἰοὸ χαὶ σφόδρ ἔγωγε τοὺς 

ΡΟ ἀποστρέφομαι χαὶ ἀποτροπιάζομαι χαὶ τοὺς ἄλλους 

οὕτω φρονεῖν ἀξιῶ. Οὕτω μέν τ ἂν παρεσχευχσμένοι σωφρόνως 

τε καὶ φιλευσεθῶς, οἷοί τ᾽ ἂν εἶεν βιοῦν χαὶ τῇ σοφία κατὰ χκαι- 

ρὸν χρῆσθαι, χαὶ τούτων τῆς μερίδος εἰμί τε καὶ εἴην χρίνων 

ἐπ ἀληθείας ὀρθῶς...» 

Καθὰ δὲ φαίνεται, ὁ ἀστρονομῶν Μετοχίτης δὲν ἦν ξένος 

χαὶ τῆς ὑπὸ τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ Γρηγορᾶ ὑπούδληθείσης τῷ 

Α᾽ νδρονίχῳ Β΄ διορθώσεως τοῦ χαλενδαρίου (1), ἥν διὰ πολλοὺς 

τότε λόγους ἀπορριφθεῖσαν, ἐφήρμοσε μετὰ παρέλευσιν δύο χαὶ 

ἡμισείας ἑκατονταετηρίδων ὃ πάπας Γρηγύριος 1 2): 

᾿Αλλ ἐὰν ἐν ταῖς ἄλλαις χαινοτομίαις πραγματιχῶς ἀνα- 
“ δ. » ε --ςπε ΄ 

δείχνυται ἀνώτερος ἑαυτοῦ ὁ Μετοχίτης, ἘΝ ΤΠ ΤῊΣ γ λώσσης 

(1) Βλέπε τὰ χεφάλαια Καὶ -Λ τῆς ἀστρονομίας αὐτοῦ. 

(8) Κ. Σάθα, Ἱερεμίας Β΄, χεφ. ΣΤ΄. 



οζ. 

ὅ δὲν ἐπέτυχεν. Εἰ χαὶ σι - μεταγειοιζόμενος τὸ παρὰ ὅμως δὲν ἐπέτυχεν. Εἰ καὶ συνεχῶς μεταχειριζόμενος τὸ παρὰ 
νγ Τῇ “» 3 - » δὰ “ 

τοῖς Βυζαντινοῖς σύνηθες ἐπώνυμον Ρωμαῖοι, οὐδὲν ἧττον 

πολλαχοῦ διαχηρύττει, ὅτι ἡ χὐτοχρατορία ἦν ᾿Ελληνικὴ τὴν ἐθνι- 

χὴν παράδοσιν (1)" ἀλλ ἡ ὑπὸ τῶν Βυζαντινῶν Ἡδέθβεηηη γλῶσ- 

σα, ἀποθαλοῦσα τὴν ἀρχικὴν εὖ ἀπρεπθθτὴ μετετράπη εἰς ὁρμα- 

θὸν λέξεων παταγῶς χροτουσῶν, πάντῃ δὲ στερουμ ἼΝ χαὶ τῆς 

ἀρχικῆς σημασίας χαὶ τῆς ἀφελοῦς χάριτος (2). Τὸ ἐπιχρατοῦν 

διθυραμόικὸν τοῦτο ὕφος θελήσας νὰ διορθώσῃ ὁ Θέ δ ρας, ἔλα-- 

θεν ὡς ὑπογραμμὸν τὸν φίλτατον Πλάτωνα. Δυστυχῶς ὅμως 

ἐδημιούργησεν ὕφος τραχὺ καὶ ἀκ δε ΤΉΛΙ ὅπερ καὶ εἰς τοὺς 

συγχρόνους δὲν εὐηρέστησε χαὶ ὑπὸ τῶν μεταγενεσ τέρων χα- 

τεδιχάσθη (9). 

Συγγράμματα : 

Τοῦ μεγάλου λογοθέτου (4) τοῦ Μετοχίτου εἰς 

πάντα τὰ Φυσιχὰ ᾿Αριστοτέλους. (Χειρόγραφον ἐν τῇ 

Μαρχιανῇ βιολιοθήκῃ (οοά. ΟΟΧΧΧΙΧ)Ε ἐκ φύλλων 077, ἀνῆχον 
᾽ “ ,ὕ ᾿ ἔν τι ρει ι ΔΕ ΤΌΣ ἜΨ᾿: Ἐπ λιν 

εἰς Βησσαρίωνα τὸν Τραπεζούντιον, οὗ καὶ φέρει ἐν προμι τωπίοι 

τὸ ἰδιόγραφον « βιδλίον ἐμοῦ Βησσαρίωνος καρδηνάλεως τοῦ τῶν 
γ' , , τὰν σεν ε Ν᾽ 

Τούσχλων ». Περὶ τὰ μέσα τῆς ΙΣΤ΄ ἑχχτονταετηρίδος μετε- 

(1) «.-. ἡμῖν, οἵ χαὶ τοῦ γένους ἐσμὲν χαὶ τῆς γλώττης αὐτοῖς 

(τοῖς “Ἑλλησι) κοινωνοὶ χαὶ διάδοχοι ». “Ὑπομνηματισμοί, χεφ. 99. 

(23) Προοίμιον ἀστρονομίας. 

(3) ΒΊΟΝ, βρϑοίσηθπ οροῦπὶ Νίϑἑοομ ΐδθ, σελ. 96. 30 χαὶ ἐν 

λει. Τὴ ί Ὁ Βλὸ) (0: χατωτέρω ἐν τῇ χατο ἢ τέλει. Τὴν χρίσιν τοῦ ὃχ παρατίθημι χατωτέρω ἐν τῇ καταγραφῇ 

τοῦ συγγράμματος τούτου. 
σ .-ν ΑΝ ςΣ ΡΥ πτν, 2 -ἅ Ὁ Κρς 

(4) Οὕτω τιτλοφορεῖ τὸν Μετοχίτην ὅ Βησσαρίων ἐν τῇ ἰδιογράφῳ 
Τὰ -: Ἄρα Ὁ τ Υ̓͂ -α 2 5 Ὸ Ν 2 

ἐπιγραφὴ τοῦ χώδηχος- ἀλλ ὡς δηλοῦται ἔχ τε τοῦ ἐν ἀρχῇ χαὶ ἐν 
͵ Ὁ" Ὸ 

τέλει τοῦ ἐερθγράφον δί ἐρυθρᾶς γραφῆς χεφαλαιώδους συμπλέγματος. 

ὡς ἔλεγον οἵ βυζαντινοὶ χανιχλώμιατος, ὃ Θεόδωρος συνέθετο τὸ πό- 

γνημὰ λογοθέτης ὧν το σὲ “ὦ Ω τι Ν δ ς 



ο΄. 

φράσθη χατὰ μέγα μέρος (1) εἰς τὴν λατινικὴν διάλεχτον ὑπὸ 

Γεντιανοῦ τοῦ Ἑρδέτου. Δύο δ᾽ ἐγὼ γινώσχω ἐχδόσεις τῆς λατι- 

γιχῆῇς ταύτης μεταφράσεως, ἐξ ὧν ἡ μὲν πρώτη ἐπιγράφεται; 

ΤΠΘΟΔΟΡῚ Μοίοομίαθ ἴῃ Αὐ᾿βίοί!ς ΡΠ ϑἰσογαχη, 5ῖγθ παΐα- 

ΤΆ] τὴ ΒΟ] ΟΠ ΠῚ 11Ρ7Ὸ5 οοἶο, οὐ ρᾶγγὰ (απ γοοδηθατ) 
πδἰα8]1α, ῬΔΡΔΡΉΓ 515 Ἰοη σ 6 ἀοοἐϊββίπηα, οὐ απδθ ῬΓΟἸΪχὶ Οοη1- 

ΤΩΘ ΠΗ ΑΥ σἱσθη ΘΧρίο6 απθαΐ. ΝΌΡΟΥ δᾶθο ἃ ἀοοίββιτηο 

γὶῸ Ὦ. ἀοηζίαπο Ἡογνοίο ΑὔγΘ]ὶο 6 αγᾶθοᾶ ἴῃ ]1α{ 81 
ΠΡ Δ ΠῚ ΟΠ γοΥϑἃ, ΠΌΠΟΟΘ ῬΥΓΙΠΊΠΠῚ ἴῃ ποθ πὶ οαϊία. Βαβὶ- 

1686 ρΡ61 ΝΙςοϊδαπὶ ΒΡΎ]Πσ, ἃἀηπὸ ΜΏΠΙΧ, 8, σελ. 670. 

ἡ δὲ δευτέρα, ἀγνοουμένη ὑπό τε τοῦ Φαδρικίου χαὶ ἄλλων, 

φέρει τὸν τίτλον" « Ιη Ατϊϑίο 6115 ὉΠΙ ΘΓ ΠῚ Πα] 61 Ρϊ- 
ἸοΒορ απ, απὰθ ἴῃ ΟΥ̓Δ 5115 οΟρίϊπηθ ἰπϑεϊψας5 Ῥγδο]θρὶ 
Βοῖοί, ΤΠθοάοΥυὶ Μοίοομιίαθ ῬΑΓΔΡΉΓ 515. Ιοηρο ἀοοὐββιτηᾶ, 

4.86 ΡΓΟΙΙχὶ Οοτητηθηἑαυ σσθὴ ΘΧρΙ θυ απθαΐ. Ηοο 6βύ" [πὶ 
ΠΡΓῸ5. οοἵο ῬΠγϑισοῦ απ απ Ναξαγα!αμη διιβου] αὐ οΠπτη. 1Π 

ΠΡ γο5. απαύπον 46 οοϑὶο οὐ τηππάο. [ἢ ᾿ἰργῸ5 ἀποὸβ 46 ογὔἵα 
οὐ ᾿πἰουϊία. Τὴ ΠΡΤΡῸΒ απαΐπον ΜΘἐθου]ορίοοβ. [ἢ ΠΙΡΓΡῸΒ {65 

46. δηἰιηὰ. 1 ἴῃ Ῥαγνὰ (απᾶθ γσοοδηΐαν) Ναίαγα!ϊα. Οιηηΐα 
ΠΌΡΟΙ 6 αγδθοᾶ ἰῃ ἰαςπαπὶ ᾿ἰηστια Π] ΘΟ γΘΡβα, δίαᾳαθ ἴῃ 

βὐπαϊοβοόσιπ ΡΠ Π]ΟΒΟρΡ μὰ. ογαίαμη ΠΟ ΘΙ Θ Πα 5516. ἴῃ 

Ἰαοθη δαϊία. ΒΑ βΊ]θ 6, Ρ61 ΝΙΟοΪααπι ΒΥ] ηρ, 1ὅθ2. 8, σελ: 

6175. » (2) 
»γ- , “-“ 2 

αι εἰσχγωγὴ τοῦ ἰατροῦ Φιλίπ- - ΓΞ .] ὡ“ «) τες. ἡ Ξῇ 
“-} 
εξ τῇ ̓ αῷ τὶ τυ ῷ .] Ω Ω͂ ο, 

οὗ "ἢ 
που Βεχχίου, ἐπαινοῦντος οὑτωσὶ τὸ σύνταγμα τοῦ Μετοχίτου. 

« Ἰπουπ]οηΐαβ ΤΠ θοα. Μοίοομιίαθ ἰῃ ΑΥὐἸδίοίθ!α Ῥ ΓΑ ΘΟ 155. 

(1) Παρελείφθη ἣ μετάφρασις τοῦ τε προοιμίου χαὶ τῶν ὕπομνη- 

μάτων εἰς τὰ περὶ ζώων βιδλία. Περὶ τῶν ἐν ἄλλαις βιδλιοθήκαις ἀ- 

ποτεθησαυρισμένων χωδήχων τοῦ συγγράμματος βλέπε τὸν Φαύρίχιον 

{ΒΙΡΙΙΟΤα. ατϑθο. ΠῚ σελ. 956. 290. Χ. 41{8].- 

(2) “Ο Φαόρίχκιος (Χ, 414) ἀναφέρει χαὶ ἀνατύπωσιν ἐν Ῥαδέγνῃ 

(1614), ὁ δὲ Λαδόέος χαὶ προγενεστέραν ἐν Παρισίοις. 



οθ. 

δίααθ. {155 πη05. ῬΠγ βἰοὰθ. ΔαΒΟυ] [05 ρα ΑΡ ΠΤ 565, απ 6 

51η86. σοη ΓΟν  υβία ῬΡΟ]ΧἸββϑῖηηο 5. ἐᾷ ΟΥἸΔΘΟΟΓ. αἀπδηι 1.ἃ-- 

ἸπΟΥ πὶ ΘΟΙ ΘΑ Υ ΟΝ. ΤΠ] {15 ραΓϑδη ρα χοθάπηί. » ᾿Εν 

δὲ τῇ δευτέρᾳ (1662) προοίμιον τοῦ χαθηγητοῦ τῶν φυσιχῶν 
"» 

πιστημῶν ἐν τῇ ἀχαδημίχ τῆς Βασιλείας ᾿Ερρίκου Πανταλέον-- ()». 

τος, ὅστις ὁμοίως ἐγχωμιάζει τὸ πόνημα τοῦ Θεοδώρου λέγων. 

« ΠΙΟ οὐὔρὸ ΤΠθοάογιβ. Μοίοομζα, τπηᾶρηϊ 1101} Ποῖηο, γ6- 

δ΄δ νἱᾶὰ Ἰη Θά θη8, ΟΙΏΠ65. ΠΠΡΤῸ5. ΑΥϊδίοίθ!β, απὸβ 46 παία- 

ΤᾺ] ΡΠ] ΒΟΡΠΪα σΟΉΒΟΥρΒιύ, οὐ αὰᾶθ ἴῃ 50Π|0115 ορίίπη8 1η-- 

5{{{π015. ῬᾺ]166. ῬΥΔΘΙΘΡῚ βϑοϊθηΐ, ρδυδρῃγ ἀϑίϊοοβ. ἀοοί551Π16 

Θσχροϑαῖϊί, βθῆϑιη) ΑΥἸϑίοίθ!β. ὈΓΡΘυ το Θχρ] πη 4ο, πὐὖ 51Πη6 

ΟΟΠ Του θυ 518. ΤΠ] ΓΟΥ ΠῚ (ΥΔΘΟΟΥ ΠῚ οὐ Γι ΠΟΙ απ ΘΟΙΠΠΊΘΗ-- 

ἴαυ]ο5, ῬΡΆΘΒΘΗΪΙ δὐααϊο σα ρογαν. » 

Ἔχ τοῦ ἀνεχδότου πρωτοτύπου παρχτιθέμεθα τό τε προ- 

οίμιον χαὶ τὸν πίναχα, μὴ μεταφρχσθέντα ὑπὸ τοῦ Ἑρδέτου. 

« Τυφλοῖς ὀλίσθους ἐμποιεῖν παγχάλεπον χχὶ πάντων 

ἀληθῶς χάχιστον εἶναι, λόγος εἷς ἐστι τῶν Πυθαγορείων τῶν 

χρυσέων, ἐπιτιμῶν εὖ μάλα χαὶ λοιδωρούμινος τοῖς μὴ ἄρα 

πάσχουσιν ἐπὶ τῇ κοινῇ χαὶ ἀδήλῳ (;) τῆς φύσεως τύχῃ ἐδό-- 

χοὺν γὰρ ἂν ἀμέλει βέλτιον αὐτοὶ λογίσασθαι καὶ πολλῷ γε 

δὴ ἀμείνους ἴσως εἶναι, ἦν.... τρόπον ὡς οἷόν τε ἐστιν ἠξίουν 

εὐγενῶς τε χαὶ φιλανθρώπως ἀπαντᾷν τῇ συμφορᾷ χαὶ χεῖρα 
; -" , , » ᾿ ᾿ 7 5 “νῷ ζ. ἢ 

διδόναι τοῖς χάμνουσι χαὶ τἄλγημα σφίσιν ἀναχουφίζεσθαι, χαὶ 

ἰᾶσθαι χαὶ διοιχεῖν ἑτοίμην ἐν ρχστώνῃ τὴν χρείαν, ὡς ἐν τῷ. .-. 
, ᾿ , ΣᾺ » ͵ ι "ὦ - Χ 

τράπεζαν χαθιστάναι τοῖς ἀνθρώποις χαὶ παρχτεθεῖσθαι " νῦν δὲ 
ἊΝ ΠΥ ΟΣ - δ 

στρωμιατόδεσμον λύειν, νῦν ὃ ἄλλο τι ποτ᾽ ὀρέγειν ὧν ἂν δέοι » 

χαὶ ὅλως πᾶσαν ὑπανοίγειν αὐτοῖς εὐχολίαν ὁδοῦ χαὶ χρήσεως. 

Καὶ μὴν εἰ μετὰ τῆς αὐτῆς ἄρχ γνώμης τις καὶ χρίσεως αἱροῖτο 

θραῦσαι (;) καὶ λύειν ἡντιναοῦν ἄλλην δυσχέρειαν ἀνθρώποις, 

χαὶ χάματον λογικῆς τινος χαὶ γνωστιχῆς ἐργασίας χεῖρχ πα-- 
; ΩΣ ε 3 -“" 9 ἢ 1 5 ,ὔ - 2 ’ 

απ Λησίως ὀρέγων ὡς εἰπεῖν... ἰενχι χαὶ ἀνυσιμα πογεῖν ἐπὶ 



- 

τινος χαταληπτικῆς πορείας καὶ διεξόδου πάνυ τὸ ἐργῶδες 

ἐχούσης καὶ δυσχερὲς χρῆσθα. φιλάνθρωπον χαὶ τοῦτ᾽ ἂν εἴη 
- . Μ 

μᾶλλον χαὶ χρηστῆς ἔργον προθέσεως χαὶ ἴσως ἐπαίνων ἀξίας - 
ε Μ Ν - ν᾿ " - -) -“ 

ὡς ἄρα δὴ χἀγὼ μετὰ τοιούτων οἵων νῦν..... τῶν λογισμῶν 
» 7ὕ{ Ὰ « ᾽ . ΄, νΝ  Ῥ ᾿ 

ἐχεχείρηχα ΡΣ ΕΘΈΤΩΝ ὡς ἐμαυτὸν πείθω. .΄... ἔδοξα γὰρ 

δὴ πρὸς τὸ τῆς ᾿Αριστοτελιχῆς περὶ φύσεως χαὶ τῶν τῆς φύ- 

σεως πραγματείας ἀφορῶν, τοῦτο μὲν βαθύνουν χαὶ πολύστρο-- 

φον ταῖς ἐπιρολαῖς χαὶ λογικαῖς ΠΣ χαὶ θαυμαστὸν οἷον 
" ς ἢ} ἸΕΣ Ν 

ὑψίνουν τε χαὶ ἠχριδωμένον πᾶν : διὰ τῶν λεπτοτάτων αὐ- 
“- ἄρ διι ᾿ “-- Ω , 43.99.3 ον ἵῃ 2 

τῶν, τοῦτο δὲ καὶ τὸ τῆς ἑρμηνείας ἔτ᾽ ἐπὶ τούτοις ἐπίτηδες, 

οὐχ οἶδ᾽ ὅπως, ἐπιμελῶς ἠσχημένον τῷ ἀνδρὶ δυσθήρατον χαθάπαξ 
δωω δ, Ὁ , 5 

μιδῇ χαὶ δυσπρόσιτον, ἐπιθούλῳ 
ι ΄ » 

χαὶ δύσληπτον χαὶ ἀνή μέρον χοι 

σχοπῷ χαλύπτον τἄνδον τοῖς πολλοῖς ἀύρατα, χαὶ τὸ ἐκ τοῦ 
" ᾿ ΟὝΣ 

ἑαυτῶν τρόπων χαθόλου χαματηρὸν χαὶ δύσχολον ἐντχῦθα χρῆ- 
ι ε “ἤ ᾽ “ ἣν. ὌΝ " πε Ἂν 

σθαι χαὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν ἀνόδευτον χαὶ δυσὸδιεξίτητον τοῖς ἐπεί-- 
Α 

γομένοις: ἔδοξα γοῦν βοήθειάν τινα χαὶ ρᾳστώνην ἐν τούτοις 

ἀμ... γε πὴ πορίσασθαι, καθ᾿ ὅσον οἷόν τ ἂν εἴην, χαὶ ὡς ἄρα 

βέλτιστον φήθην δι ὑπομνηματισμῶν ὁριστικῶς ΕΝ μάλ ἐπιτέ- 

νων παντὶ τρόπῳ, καὶ γυμνῶν τἀπόρρητα τοῖς τῶν καλλίστων 
-“ 

χαὶ μεγίστων ἐρασταῖς, καὶ οὐχ ἧττόν γ᾽ ἐμαυτῷ πρὸς τὸ τῆς 

χρήσεως ἕτοιμον. Καὶ τοίνυν ἔδοξα καθ᾽ ἔχχστον τῶν φυσιχῶν 

αὐτοῦ συνταγμάτων τὸν νοῦν ἐπιστήσας, χαθὼς ἄρα ποτ᾽ ἂν 

οἷός τ᾽ εἴην ἴσως, καὶ τὰ προτεθειμένα χαὶ δεδειγμένα συλλογι- 

στιχαῖ: ἀνάγχαις, ὡς εἴωθε, χαὶ ἀσείστοις ἐπιχειρήμασιν, οἷς 

ἀνὴρ ἐχεῖνος πλεονεχτεῖ τῶν ἄλλων ἀχμαστικῶς χαὶ χομιδῇ 

περιείργασται" ταῦθ᾽ ἕκαστα χατὰ μέρος ἐπιλεξάμενος καὶ πρὸς 

ς, χαὶ σ ἀν " γ. εἰς «ἢ ῶ- Ω Ὡ 
-ο [0] Ω «Ἱ [0] ὋὌῈ 

ἴῳ τ πὶ ς ο᾽) τὴ δὲ [Ὁ Ν ο᾽ ς- Ὡ- Ω ἝΝ “οὖ 5 “᾿ ἴω «-"ἰ Φ. « οἷ (} 

« ε “- “' ἕῶὧ ε ᾿ " εἰ 

ἕν ὁμοῦ σύνταγμα, ἢ ταμεῖον ὡς εἰπεῖν, τῷ χρὸ ὄνῳ χαὶ τοῖς, 
΄ ΡῈ ὃ» ε 

φιλομαθέσιν ὅσοις μὴ περιφρονεῖν ἔσται, μηδ᾽ ὡς ἀνόνητον ἀμέ- 
ΝΕ . ,« 

λει περιδεῖν τὸ σπούδασμα, ἄπονον μετάληψιν τῆς ἐχείνου χαρ-- 
͵ » Ἁ Α 7 9 ’ ι Ὕ ε ᾿ “ 

ποφορίας εἰς τὸν κοινὸν βίον ἀνθρώποις, χαὶ χορηγίας εἰς φιλοσο- 



πα. 

φίαν ἐνσχευάσασθαι" χαὶ χάμνουσιν ἴσως ἐνίοις, ὥς τε χαθ ἑαυτοὺς 

χρῆσθαι, καὶ μὴ ρᾷστ᾽ ἐποπτέουσι, τράπεζαν ταύτην τινὰ παραθέ- 

σθαι πανδαισίας εὐγενοῦς, ἅμα μὲν ἡδίστην, ἅγια δ’ ὑγιεινοτάτην, 

τῷ τῶν λογισμῶν χράτει, χαὶ πολλῆς εὐζωΐχας ἀφορμήν, εἰς τὰ 

λογικὰ πράγματα, χαὶ τὴν ἀνθρωπίνην ὄντως γνωστικὴν βιοτὴν 

παρέχουσαν εὖ μάλα χρῆσθαι, καὶ ἀπολαύειν ρᾷον ἐν ἀφθόνοις, ἢ 

ὡς ἄν τις ἴσως ἔδοξεν " οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ στρωματόδεσμον ὑπολύειν 

αὐτὸς δόξαιμ: ἂν τοῖς ἀπορωτέροις ἐπιχλιθῆναι χαὶ καταπαῦσαι 

τὸν χάματον χαὶ τὴν ταλαιπωρίαν τῶν λογισμῶν, ἀλλὰ χαὶ 

χειραγωγίαν τινὰ τῇ διανοίᾳ φιλανθρωπεύσασθαι, ὅσοις τοι 

τοὺς τοῦ ἀνδρὸς ἐπελθεῖν ἀγῶνας χαὶ δρόμους εἰς φιλοσοφίαν, 

ἔρως μὲν τάχα σφοδρὸς ἐπιγίνεται, πονήρως δ᾽ ἔχει τὰ τῆς διε- 

ξόδου σφίσι, καὶ τὸ λαθυρινθῶδες ἐνταῦθα χαὶ δυσὸδιεξίτητον 

ὀκλάζειν ἀναγκάζει χαὶ ἀποτρέπ εσθαι: τάχα τ δὴ χαὶ ἐξέ- 
- 
Ὡς παρούσης συντάξεως ἔχειν ἅπαν-- τὴ σται παντί γΞ ὁτῳοῦν ἐκ 

τὰ τοῦ ἀνδρὸς περὶ πάντων ὅσα ἔδοξε ἐπὶ τοῖς οὖσι χαὶ τῇ 

φύσει καθόλου τε καὶ χαθ᾽ ἕκαστα, καὶ ἀπόνως ἔχειν, αἱ δυσχε- 

ρῶς ἦν μάλιστα καὶ ξὺν μόχθῳ συλλογίσασθαι" ὡς θ᾽ ἅμα τέ 

τινα χρείαν ἐμπεσεῖν περὶ ὁτουοῦν χαὶ ἅμα τη τα πορίζεσθαι 

χαὶ φέρειν, ὅ τι ποτ ἔδοξεν εἰς τὸ προχειριζόμιενον αὐτὸ, τῷ 

θαυμασίῳ χαὶ τεχνίτῃ τῆς φύσεως ὡς καὶ τῶν τῆς φύσεως χαὶ 
ι ὑπ ’ γενέσεως συνηγόρῳ καὶ ὑποφήτῃ ταύτης ᾿Αριστοτέλει, χαὶ φέ- 

ρεῖν ὡς ἐκ ταἀμείου τὸν προειρημένον τρόπον, ὡς ἄρα δὴ συνε- 

σκχεύασται ἡμῖν πάνθ᾽ ἔχαστα χαὶ ἐχτέθειται, ἢ υὑᾶλλον ἔγκει- 

τᾶι πρὸς ἑτοίμην τὴν χρῆσιν, διὰ τῆς παρούσης ἡμῶν σπου- 

δῆς χαὶ υὴν ὅπερ εἴρηται, οὐχ ἄλλοις μᾶλλον ἄν, εἴη ἢ χαὶ 

ἡμῖν χρήσιμος ἥ γε σύνταξις αὕτη χαὶ οἱ ὑπομνηματισμοὶ, ὡς 

ἂν ἑχάστοτ᾽ ἐκ τοῦ προχείρου πορίζεσθαι πρὸς τὴν. ἐπιοῦσαν 

χρείαν ἐξείη δ᾽ ἂν ἡμῖν χαὶ ἀπονώτερον χαὶ ξὺν ρᾳστώνῃ χρω- 

μένοις ἑχάστοτε τὴν διάνοιαν ἀρδεύειν ἐπὶ τοῖς προληφθεῖσιν, 

ἢ χαὶ ἀναζωπυρεῖν τὴν ἐντεθεῖσαν ἕξιν χαὶ ἀναμνήσει χρατύ- 

ΜΕΣ. ΡΙΒΛΑΙΟΘ. Α΄. Ξ 



πὸ. 

γϑιν ἐπιόντας ἀμέλει χαμάτου παντὸς ἐχτός, ὡς ἄρα ἐπὶ τῶν 

τυχόντων ἐγχωροίη χαιρῶν- ἵνα δὲ μὴ διὰ τὸ δυσχερὲς χαὶ 

χομιδὴ χαματηρὸν ὡς εἴρηται καὶ ἐργῶδες χατοχνοῦντες ἐπεγ- 
ϑευ ες Ὁ ΡΈΤ “-- Κρ ΑΥ ον 6 , ᾽ ᾿Ξ ᾽ 

κύπτειν τοῖς τοῦ ἀνὸρὸς ἑχάστοις βιδλίοις, κἀντεῦθεν ἀποτρε- 

πόμιενοι καὶ ἀσχολίχις ἴσως, ὅπως ἄρ᾽ ἐμπιπτούσαις εἰργόμενοι, 

μὴ συνεχίζεσθαι τὴν μνήμην τῶν εἰλημμένων ἤδη πρότερον, 

παρχρουῶμεν πᾶσα ἀνάγκη τοὺς θησαυροὺς χαὶ τὰ πολύτιμα 

χειμήλια τῶν τοῦ ἀνδρὸς δογμάτων εἰς φιλοσοφίαν χαὶ τὴν 

τῶν ὄντων ἔρευναν. Ὁ μὲν οὖν σχοπὸς οὗτος τῆς παρούσης ἡ- 
“ "Ἑ ἬὝΘΝ ΣΟ ᾿ δέ χλλ Ξ '-- - Ω ν Η 

μῶν συντάξεως- χαὶ εἰ δέ τισιν ἄλλοις, ἀχρεῖος ἂν ἴσως χαὶ 
“ δί ᾿ ἔστ ας ΕΣ: , » ᾿ , 

παρορᾶσθαι ίκχιος, ἀλλ ἡμῖν Υ εὺ μᾶλα προὔργου χαὶ χρή- 
᾽ " δ᾽ ι ΄, Ω 2 τ , ΒΤ ᾽ὔ ᾿ , 

σιμος" ἀτὰρ δὴ καὶ σοί γε βέλτιστος, ὦ φίλτατ᾽ ἐμοί, εἰ μή τι 

σοι δοίη πλέον ἡ θεία χρηστότης ἢ χαθ᾽ ἡμᾶς, καὶ δοίη γε εἴθε: 
ε “-“ 4 ᾽ Α ᾿ , « " ν᾽ ᾿ ᾽ - 

ὡς τοῦτο γὰρ εὐχὴ χαὶ πόθος ἡμῖν" ἀλλ ἡμεῖς γε θησαυρὸν 

τουτονὶ ὅντινα δὴ ὡς ἄρ᾽ ἔχομεν, πάντως δ᾽ ὀφείλομεν οἶμαί σοι 

πάνθ᾽ ὡς ἄρ ἔχομεν, ἐνεσχευασάμεθα χρόνοις ὕστερον χρῆσθαι 
,ι,ν ᾽ ᾿ , , 5 ᾿ ᾿ ,ὔ ὡ Γὼ ᾿ 

χαὶ ἴσως οὐχ ἀπεριφρόνητόν σοι, ἀλλὰ χαὶ πλείονος ἀμέλει λό- 

γου ἢ ὅσα χομιδῇ πλεῖστα βιοτιχῆς εὐχληρίας φθάσανθ' ἡμῶν 

παρεσχεύασταί σοι τῆς τοῦ πάντα θαυμαστοῦ χαὶ φιλχνθρώπου 

δεσπότου, χαὶ πρὸς πάντας καὶ πρὸς ἡμᾶς πλεῖν ἢ πρὸς πάν- 

τας εὐγενείας χαὶ εὐποιΐας πολυφορωτάτης ἐπαρχούσης ὅσαι 
δι να εν. -»ἢ 1): πεοιέξςε δὲ ΑΝ δὶ ἀξεις . ᾿ ᾿ 

ἡμέραι χαὶ ὅσαι ὧραι (1)" περιέξει δὲ αὕτη συντάξεις καὶ κατὰ 
᾿ . Ξε 5: μὰ 2 ᾿ 

λόγον ἑξῆς τὰ τῆς φυσικῆς Αριστοτέλους πραγματείας χατὰ 

μέρος ἕκαστα, ἀρξαμένη πρὸ πάντων, ὡς ἄρα ἦν εἰκὸς, ἀπὶ αὐ- 

τῶν τῶν χαθόλου περὶ τῶν φυσιχῶν σπουδασθέντων τῷ ἀνδρέ, 

χαὶ προϊοῦσα ἐπὶ τῶν χατὰ μέρος αὐτῶν συνταγμάτων, ὡς 

ἄρ᾽ ἔδοξέ μοι κατὰ καιρὸν εἶναι χρήσασθαι χαὶ διαθέσθαι τὸ 

ἀχόλουθον τῆς τάξεως: δηλοῖ δὲ ὁ πίναξ ὃν ἐνταῦθα προ- 
͵7ὔ 

στιθέαμεν Σ 

()͵ Κατὰ πᾶσαν πιθανότητα ἀποτείνεται πρὸς Νιχηφόρον τὸν 

“Χοῦμνον. 



Τὰ 
Τὰ 

Γ ὰ 

Τὰ ἐχ 

νάτου βιθλίου. 

πΎ. 

ΝΑ Ξ 

ἄλφα τῆς φυσικῆς ἀχροάσεως. 

ὀῆτα τῆς φυσιχῆς ἀχρούσεως. 

ῦ γάμα τῆς φυσικῆς ἀχροΐσεως. 

ῦ δέλτα τῆς φυσικῆς ἀχροάσεως. 

Ε τῆς φυσιχῆς ἀχροάσεως. 

ζῆτα τῆς φυσιχῆς ἀχροάσεως. 

τα τῆς φυσικῆς ἀχροάσεως. 

ῦ θῆτα τῆς φυσικῆς ἀχροάσεως (1). 

πρώτου τῶν περὶ ψυχῆς βιολίων. 

δευτέρου τῶν περὶ ψυχῆς βιολίων. 

τρίτου τῶν περὶ ψυχῆς θιθλίων. 

πρώτου τῶν περὶ οὐρανοῦ Ῥιθλίων. 

δευτέρου τῶν περὶ οὐρανοῦ βιδλίων. 
,ὔ -" Ξῖν » “,ρ 6 ,ὔ 

τρίτου τῶν περὶ οὐρανοῦ βιολίων. 

τετάρτου τῶν περὶ σὐρχνοῦ βιόλίων. 

ἄλφα τῶν περὶ γενέδεως χαὶ φθορᾶς βιόλίων, 

βῆτα τῶν περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς βιδλίων. 

περὶ μνήμης χαὶ ἀναμνήσεως βιθλίου. 
ΟΣ ι » , ᾽’ὔ 

περὶ ὕπνου χαὶ ἐγρηγόρσεως βιολίου. 

περὶ τῶν ἐνυπνίων βιθλίου. 

περὶ τῆς χαθ᾽ ὕπνον μαντικῆς βιολίου. 

περὶ ζώων κινήσεως βιθλίου. 

(ἢ) ᾿Ιδιόγραφος προσθήχη Βησσαρίωνος. « “ἕπονται τὰ περὶ οὖρα- 

νοῦ- εἰτὰ τὸ περὶ γενέσεως: εἶτα τὸ περὶ ψυχῆς. ᾿Ἐνταῦθα δὲ οὖχ 

ἔχει ὡς ἐχεϊ χεϊνται». 



Τὰ ἐκ τοῦ περὶ ζώων πορείας βιδλίου. 

Τὰ ἐχ τοῦ πρώτου τῶν περὶ ζώων μορίων βιδλίων. 

Τὰ ἐκ τοῦ δευτέρου τῶν περὶ ζώων μορίων βιδλίων. 

Τὰ ἐχ τοῦ τρίτου τῶν περὶ ζώων μορίων βιδλίων (1). 

Τὰ ἐκ τοῦ πρώτου τῶν περὶ ζώων γενέσεως βιδλίων. 

Τὰ ἐχ τοῦ δευτέρου τῶν περὶ ζώων γενέσεως βιθλίων. 

Τὰ ἐχ τοῦ τρῖτου τῶν περὶ ζώων γενέσεως βιθλίων. 

Τὰ ἐκ τοῦ τετάρτου τῶν περὶ ζώων 7ὸ νέσεως βιόλίων. 

Τὰ ἐκ τοῦ πέμπτου τῶν περὶ ζώων γενέσεως βιβλίων. 

Τὰ ἐκ τοῦ πρώτου τῶν μετεωρολογιχῶν ἀκυτο 

Τὰ ἐκ τοῦ δευτέρου τῶν μετεωρολογικῶν βιδλίων. 

Τὰ ἐκ τοῦ τρίτου τῶν μετεωρολογιχῶν βιθλίων. 

Τὰ ἐχ τοῦ τετάρτου τῶν μετεωρολογικῶν βιθλίων. 

Τὰ ἐκ τοῦ πρώτου τῶν περὶ αἰσθήσεως χαὶ αἰσθητῶν 

βιθλίων. 

Τὰ ἐκ τοῦ δευτέρου τῶν περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν 

βιθλίων. 

Στοιχείώσις ἐπὶ τῇ ἀστρονομιχῇ ἐπιστῇή- 

μὴ. (Δύο χώδηχες ἐν τῇ Νίχρχ: ἐνῇ (ΟΟΟΧΧΧ, ΟΟΟΧΧΙΧ) 

ἀνήκοντες εἰς Βησσαρίωνα, οὗ τὸ ἰδιόγραφον ἐν τῷ δευτέρῳ 

μόνον ἀναγινώσκεται. Ὃ μὲν πρῶτος γραφῆς τοῦ 1Δ΄ αἰῶνος, 

ἀποτελεῖται ἐκ φύλλων 347, ἐξ ὧν πολλὰ ἐν ἀρχῇ, ἐν μέσῳ 

χαὶ ἐν τέλει ἄγραφα, χαὶ περιέχει χαὶ τὰ τρίχ τμήματα τῆς 

ἀστρονομιχῆς στοιχειώσεως. Ὁ δὲ δεύτερος, γραφῆς τοῦ ΤΕ΄ 

αἰῶνος ἐκ φύλλων 99 ἀποτελούμινος περιλαμό ἄνει περὶ τὸ 

ἥμισυ τοῦ χειμένου τοῦ Α΄ βιθλίου, ἤτοι μέχρι τῶν μέσων τοῦ 

χεφαλαίου μθ΄, ἢ τοῦ φύλλου 90 τοῦ πρώτου χειρογράφου - 

ἀλλὰ χαὶ ἐν τῷ μεταξὺ τῶν φύλλων 8ὕ-86 διαχόπτεται ἡ 

(4) Προσθήχη Βησσαρίωνος . «Τὰ ἐχ τοῦ τετάρτο υ τῶν περὶ ζώων 

μορίων βιόλίων ». 



’ 
“ε. 

συνέχεια αὐτοῦ, ἡ καταλαμθάνουσα τὰ φύλλα 685-72 τοῦ με- 

γάλου χώδηχος. 

Ἔχ τοῦ σπουδαίου τούτου συγγράμματος παρατιθέμεθα 

ὁλόχληρον τὸ προοίμιον, διὰ τὰς ἐν αὐτῷ περιεχομένας περιέρ- 

γους εἰδήσεις περί τε τοῦ συγγραφέως καὶ τῆς ἐπὶ τῶν χρόνων 

αὐτοῦ χαταστάσεως τῆς ἀστρονομίας, ὑποσημιειοῦντες χαὶ τὰς 

ἐν τῷ ἑτέρῳ κώδηχκι (ΟΟΟΧ ΧΧῚ διαφοράς. 

« Προοίμιον, ἐν ᾧ χαὶ διήγησις τοῦ συγγραφέως περὶ τῶν 

καθ᾽ ἑαυτόν (1). 

᾿Εμοὶ πρόθεσις βίου χαὶ σπουδή τις ἔτ᾽ ἐκ παιδὸς ἡλικιῶ- 

τις, λόγοι. Καὶ προσεῖχον μὲν τέως εἰς τήν ὃς τὴν ὑπόθεσιν 

τοῦ βίου, τῶν φυσάντων ἐντολῇ, πειθόμενος εὖ μάλα σφίσιν 

ὡς εἰχός : οὗ τήν ὃς μάλιστα τοῦ βίου χρῆσιν ὅπως ἄρα πάν- 

τως δ᾽ εὖγε ποιοῦντες ἐμὲ καὶ τἀμὰ πράγματα χρόνοις ὕστε- 

ρὸν ὥς Υ ἐδόχουν, εἵλοντό υοι χαὶ ἤνυτον ὁτιοῦν ἀμέλει χρώ- 

ϑένος ὡς ᾧοντό γε, οὐκ ἀτευχτῶν φύσεως δρᾷν ἐχούσης, πρὸς 

τὴν αὐτουργίαν τήν ὃε ἔπειτ᾽ ἄρα προϊὼν τῶν χρόνων χαὶ τῆς 

ἡλικίας, καὶ προϊὼν αὐτῆς οὐχ ἥχιστα τῆς σπουδῆς, καὶ χα- 

τολίγον ἐμαυτοῦ γιγνόμενος, θερμότερον ἅπτομαι τοῦ πράγμα- 

τος, χαὶ τῆς ἐπιμελείας ταύτης, τῆς οἴκοθεν αὐτὸς ἐμαυτοῦ 

λοιπὸν γνώμης χαὶ παρχοχευῆς. Καὶ δῆτ᾽ ἔδοξα πειρώμενος 

ἐνταῦθα πῶς ἂν εἴποι τις ἐμαυτοῦ χαὶ πάνυ τοι χαίρων, εὖ 

μάλ ἀνθεχτέον εἶναί μοι καθόσον οἷός τ᾽ ἂν εἴην τῆς σπουδῆς 

ταύτης περὶ τοὺς λόγους, ὡς οὐ μόνον ἄρα βέλτιστόν μοι τό- 

δ᾽ ἐσόμενον, ἀλλὰ χαὶ ἥδιστον πάνυ τοι ξυνόντι ἐν παντὶ τοῦ 

βίου τῷ προστυχόντι. Καί με δεινὸς ἔρως τοῦ πράγματος ἔ- 

σχεν, οὐκ οἶδ᾽ ὡς εἴ τιν ἄλλον τῶν νεανιχῶν χαὶ θερμοτέρων 

"ἄλλου του. Καί με τοὺς γεννήτορας ἀφελομένου τοῦ χαιροῦ, 

καὶ τῆς ἀπ' αὐτῶν πειθανάγχης καὶ τῶν κέντρων εἰς τήν ὃε τὴν 

[1) ᾿Ἐλλείπει ἢ ἐπιγραφὴ τοῦ χεφαλαίου. 



«ς΄. 

ἐπιμέλειαν ἐμαυτοῦ χαὶ τῆς ἐν λόγοις διατριθῆς, αὐτὸς ἤρχουν 
᾽ , Ὰ » “- ι “ΓΔ “ » ᾿ἄνῆξ, ᾿ ἐδ ἢ ᾿ 
ἀντὶ πάντων ἐμαυτῷ. Καὶ δῆθ᾽ οὕτως ἔχων ἑκάστοτ ἀεὶ, πρόσω 

εἴην εὖ μάλα χρώμενος αὐθόρμητος τῆς (1) σπουδῆς αὐτῆς περὲ 

τοὺς λόγους χαὶ τοῦ περὶ αὐτοὺς πόθου. Καὶ τοίνυν ἔτη γε- 

γονὼς τρία ἐπὶ τοῖς δέχα, τῶν μὲν τῆς γραμματικῆς ἐχλογι- 

σμῶν χαὶ ὁρισμάτων περὶ τὴν λέξιν χαὶ τῆς ἀχριοείας χαὶ τῆς 

χατὰ τὴν γλῶτταν διαδασάνου (2) πάσης χαὶ διαχρίσεως ἀφο- 

πλίσεως, πρὸς δὲ, χαὶ τῆς εἰς ταύτην ἐχ ποιητιχῶν ἀχουσμά-- 

των χαὶ ὑποδειγμάτων συμμαχίας χαὶ πορασχευῆς χαὶ ὀρθό- 

τῆτος εἰς τὴν ἑξῆς χρῆσιν, (3) ἀπαλλάττομαι, τάχιστα μὲν, οὐκ 

ἔξω δ᾽ ἴσως τοῦ χαιροῦ οὐδ᾽ ἀνικάνως ἔχων (3), ἀπαλλάττομαι ΄ 
Ξ 

» 
Φ 
Φ: δ΄ οὗ Ρ᾽ χῶν δὲ ὑντεῦθ πιτεγνήσε ἢ γλώ οὖν. Ῥητορικῶν δὲ τοὐντεῦθεν ἐπιτεχνήσεων τῇ γλώττῃ 

ἤ "ἤ νῦν , τ - τ , Α - 
προσαψάμενος, ἔπειτ᾽ ἐδόχουν εὖ πῶς εἶναι ταύτῃ δὴ χρῆσθαι, 

συνεξεταζόμενος χαὶ γυμναζόμενος τοῖς παλαιοῖς ἐνταῦθα δο- 

χίμοις, καὶ ὧν πολὺ τὸ κλέος ἐξ ἐχείνου περὶ τήν δὲ τὴν ἄ- 

σχηῆσιν συνδιχτίθεσθχι, χαί πως ἐμαυτὸν ἐχ τῶν ἐκεῖθεν παρα- 

δειγμάτων χαὶ πινάχων χαὶ τύπων, ἀναζωγραφεῖν χαὶ πλάτ- 

τειν τῆς συνήθους χαὶ συνεχοῦς διατριθῆς χαὶ σχολῆς, χαὶ τῶν 

ἐπιμελῶν τε χαὶ ἐπιμόνων ἀναγνωσμάτων, ὅλῃ φορᾷ τοῖς ἀν- 

δράσιν ἐπινεύων, εἴ πως δυναίμην κατ᾽ αὐτοὺς χρῆσθαι, καὶ ἀ- 
᾿ εὐ , ι , “ 5 ,ὔ Α 

ποτρεπόμενος εὖ μάλα καὶ χαθάπαξ ἀνεπιστρόφως πρὸς τὴν 

ἐπιπολάσασαν ταὐτην ὕστερον ἀχαιρίαν χαὶ τῶν παλαιῶν χαὲ 

γεννικῶν θεσμῶν ἐχτροπήν, τὴν νέαν ὄντως χαὶ νεωτεριχὴν χαὲ 

λίχνον, καὶ κάλλεσιν ἐπιθέτοις ὥς Υ̓ ἔδοξε βέλτιον εἶναι χαὶ 

φλαύροις χαὶ οὐδὲν ὑγιὲς ἔχουσιν, οὐδὲ μεγάλοις πρέπον, χα- 

ταθαχχεύουσαν ἄσεμνα γλώττης οἴστρῳ χαὶ ψόφῳ διακένῳ, χαὲ 

βρονταῖς ἀτόπων χαὶ παρανόμων ρημάτων χαταχροτοῦσαν τὴν 
,ὔ 

ἀπαθὴ χαὶ ἀμαθῇὴ μάλιστα τῶν χαλλίστων ἀχοήν, καὶ ὡς ἀλη- 
“- » θῶς ἀωρίᾳ πλείστῃ ξυνοῦσαν καὶ ἀναρμοστίᾳ τῆς εὐγενοῦς χκαὲ 

(1) τῆς τε. (9) διὰ βασάνου. (3)-(3) ᾿Ελλείπουσιν. 



ΤΥ μή 

σώφρονος ἕξεως. ᾿Εντεῦθεν λοιπὸν τὰς τῆς ᾿Αριστοτέλους λογι- 

κῆς ποιχιλίας στροφὰς καὶ δρόμους, χαὶ πάντα παλαίσματα καὶ 

ὅλως τοὺς τῆς συλλογιστικῆς αὐτοῦ τεχνολογίας παντοίους 

φραγμοὺς καὶ μηχανήματα, ὧν ἄρα σπουδαίῳ δεῖ κατεπιχειρεῖν 

τῶν ὄντων καὶ προὔργου τό δε μάλιστα φιλοσοφίχ πρὸς τὴν 

χρείαν οἴμαι τῆς εὑρέσεως τῶν διχαίων ἑχάστων ἁπάσης οὐ- 

σίας. Ταῦτα δ᾽ οὖν ἐπιμελῶς ἀσκήσας, ἃ μὲν ἐκ παραδόσεως, 

ἐστι δ᾽ ἃ χαὶ οἴκοθεν εὖ μάλα προσέχων (1) τὸν νοῦν, ἅμκχ 

δ᾽ οὖν χαὶ τὰς τῆς φύσεως τοῦ ἀνδρὸς αἰτιολογίας, ὅσαι τε 

χαθόλου χαὶ ὅσαι χαθέχαστα, προσάπτομαι χαὶ μαθηματικῶν 

λόγων καὶ τῆς ἐν τούτοις ἐπιστημονικῆς δυσαντιθόλέπτου χαὶ 

ἀνεπιχειρήτου παντάπασιν ἀσφαλείας, μετρίως ὅπως ἄρα καὶ 

χατὰ τοὺς πολλούς" οὐ γὰρ εἶχον ὅ τι δρῴην ἄν, ἐχλελοιπό- 

τος πὰρ ἡμῖν οὐχ οἷδ ὅπως πάλαι τῶν χρόνων τοῦ ὃε τοῦ 

σπουδάσματος᾽ πολλ ἔτη γὰρ ἤδη χαὶ μαθηματικῆς ἀχριθείας, 

οὐδεὶς οὔτε διδάσκαλος οὔτ᾽ ἀχροατὴς ὥφθη παραπλησίως (2) 

χαθάπερ χαὶ τῶν ἄλλων θαορῶν ἑαυτῷ καθάπαξ ἔπειτα χρῆ- 

σθαι, καὶ δείκνυσθαι νῦν ἄρ᾽ ἐν τοῖς καθ᾽ ἡμᾶς τούτοις Ἕλλησι, 

ξὺν οὐδενὶ δέει, ἂν εἴ τις ἔπειτ᾽ ἐξετάζοι τὴν ἕξιν χατελέγχειν 

ἴσως πειρώμενος τοσούτῳ (9) δ᾽ οὖν ἤρχει μόνον τοῖς νῦν περὶ 

λόγους ἔχουσι, χαὶ ταὐτῃ πὼς ἀμ᾿ηγέπη προσχεῖν καὶ ἅψασθαι 

καθάπερ ὀφειλήν τινα τῇ φιλοσοφίᾳ χαὶ τῷ πρὸς αὐτὴν ἔρωτι 

πῶς ἂν εἴποι τις ἀποτιννύουσιν, ὅσον τῇ περὶ τοὺς ἀριθμοὺς 

εἰσαγωγικῇ Νιχομάχου προστυχεῖν, χαὶ τῇ τοῦ Εὐκλείδου περὲ 

τὰ γεωμετρικὰ στοιχειώσει; χαὶ τοῦτο μέχρι τινός: χαὶ τὸ 

πλέον ἦν, ὅσον περὶ τὴν τῶν ἐπιπέδων θεωρίαν, χαὶ τούτων 

μάλισθ᾽ ὅτ᾽ ἐπιπολῆς (4), ὡς ἂν ἐρεῖ τις, ἔχοι καὶ οὐ βαθεῖαν 

πράττεται τοῦ προσιόντος σφίσι χαὶ προσαπτομένου χατάληψιν 

χαὶ περίνοιαν : τῶν γὰρ ἐν τῷ δεχάτῳ τῆς στοιχειώσεως ρη- 

(1) προσέχων εὖ μάλα. (2) παρρησίᾳ. (3) τοσοῦτο .(4) ἐπὶ πολῆς. 



πη΄. 

τῶν τε χαὶ ἀλόγων γραμμῶν τε χαὶ εἰδῶν, καὶ τῶν ποικίλων 

ἀποτομιῶν, ἀνίδεος ὡς εἰπεῖν ἦν, ἄρρητός τε χαὶ ἄλογος σφίσιν 

ἡ ἐποπτεία᾽ χαὶ οὐχ εἶχον ὁπηοῦν ἐνταῦθα χρῆσθαι, οὔτ' οἴ- 

χκοθεν τῆς αὐτὸς αὐτοῦ φύσεως χαὶ δυνάμεως ἕχαστος, οὔτ᾽ ἄλ- 

λου του μεταλαμθάνειν ὅπως ἄρα, καὶ λοιπὸν ἔπειτα προσε- 

πιχτᾶσθαι χαὶ προστιθέναι : τὴν δὲ περὶ τὰ στερεὰ τῆς ἐπι- 

στήμης πολυπραγμοσύνην χαὶ μάλιστα τὴν τῶν περὶ τὰ χω- 

νικὰ θαυμάτων τῆς μαθηματικῆς ἄρρητον παντάπασι χαὶ ἅνεν- 

γόητον, πρὶν ἢ ἐντυχεῖν. ὁντιναοῦν καὶ προσχεῖν εὖ μάλα εὕ- 

ρεσιν χαὶ ὑποτύπωσιν ᾿Απολλωνίου τοῦ ἐκ Πέργης, ἀνδρὸς ὡς 

ἀληθῶς θαυμαστοῦ τῶν ἐξαρχῆς ἀνθρώπων ὅσα ἐμὲ εἰδέναι περὶ 

τὴν γεωμετρικὴν ἐπιστήμην, αὐτοῦ τε τὴν περὶ τὰ χυλινδριχά, 

καὶ Σερήνου χατ᾽ αὐτὸν ἀνδρὸς ἢ ὅτι ἔγγιστα. Ἔτι δὲ τὰ περὶ 

σφαῖραν κινουμένην τε χαὶ μή, θατέρου δὴ μέρους τῆς μαθη- 

ματιχῆς σχήματα χαὶ εἴδη χαὶ συμπτώματα, οἷς ἄρα χαὶ συν- 

εισάγονται αἱ τῆς ἀστρονομικῆς ἕξεως ὑποθέσεις Θεοδοσίου καὶ 

ὧντινων ἄλλων, χαὶ οὐχ ἥκιστ᾽ Εὐχλείδου ἁρμονυκούς τε λόγους 

χαὶ χατατομὰς συμφύτους τῇ τοῦ παντὸς χατασχευῇ " χαὶ ὄν- 

τως ἀπόδειξιν ἄσειστον χαὶ ἀκλόνητον τῆς τῶν ὄντων ἀλλη- 

λουχίας χαὶ τῆς θείας προνοίας χαὶ χαλλιτεχνίας ὡς εἰπεῖν ὑ- 

πόμνησιν παμπλείστων πανσόφων ἀνδρῶν, τί τίς ἂν λέγοι; Ἔ-- 

δόχει δὴ περὶ τῶν τοιούτων τέως ἐννοεῖσθαι ταὐτόν, ὥς περ 

ἂν εἴ τις περὶ τῶν μήτε ὄντων μήτε φύσιν υὴ ποθ᾽ ὅλως ἐχόν- 

των, μήτ εἶναι, μήτε γίγνεσθαι" καὶ ὅς τις ἂν περὶ τούτων 

ἐγχειροίη χαὶ ὁτιοῦν ἢ λέγειν ἢ ἐρῶν ζητεῖν καὶ οἴχοθεν αὐ- 

τὸς πονεῖν, ἢ ἀχροᾶσθαι, μήτε ὡς ἀληθῶς πονεῖν καὶ τὰ μὴ 

ὄντα ζητεῖν, ἢ τὰ μὴ παρόντα χατὰ τὸν λόγον ποθεῖν, χαὶ 

διαλέγεσθαι πειρᾶσθαι μὴ συνήθει, ἀλλά τινι παρατρόπῳ χκαὲὶ 

ἀλλοτρίᾳ φωνῇ, καὶ ἧς οὔθ᾽ ὅλως αὐτὸς μετέσχεν, οὔὐθ᾽ οἱ ἀχκού- 

οντες ἐπαΐουσιν. Ἕλλην ἴσθι, τὰ δὲ (4) Ἰνδῶν φθέγγεσθαι, ἢ 

(1) Ἕλλην ἴσως τὰ ἐξ ᾿Ινδῶν. 



πθ΄. 

ι 

τὰ ἐκ Σχυθῶν, ἢ Περσῶν, ἢ τούτων δή τις θάτερα ταῦτα δὴ 
» δὴ » “-- “ , »»δ 

τἀλλότρια ' Καὶ σώφρων ἦν ἀληθῶς, χαὶ τοιοῦτος γ᾽ ἐδόχει χαὶ 

γοῦν ἔχων, ὅστις ἀφίστατο τῶν τοιούτων, χαὶ οὐ προσεῖχεν 

ὁπωσοῦν σφίσι χρῆσθαι, χαὶ τὸν χαιρὸν ἐνταῦθα δαπανᾷν ἀνό- 

νητα. Καὶ γέλως τοὐναντίον, εἴ τις ἔπειτα πειρῷτο, δοχῶν ὁ- 
» - 5» “- Ἷ ε 

πιοῦν ἐνταῦθα περαίνειν, ἢ πάντως ἑαυτὸν ἀπατῶν, ἢ τοὺς ἄλ- 

λους ἀπατᾶν πειρώμενος. Ἢ λέγϑις ς; ληρεῖν μοι δοχεῖς, ἄνθρω- 

πε, τῶν ὑψηλῶν οὕτως χαὶ περηο μένων χαὶ ἀλήπτων χατε- ὑ 

ἿᾺ . ε ὃς χγαὶ " ί. πιχειρῶν ἀμαθῶς χαὶ χωρὶς συμμαχίας τινὸς χαὶ χειρχγωγίας, 

ὡς ἀγυσίμων χαὶ φύσιν ἐχόντων περαίνειν, χατ ἐχείνω τὼ Θετ- 
. ἊΝ τοῖς ᾿ ὃ ι - 5 » "“ 

ταλὼ μειραχίω, τὼ διὰ τῆς ἐποιχοδομήσεως τῶν ὀρῶν εἰς ἄλ- 

ληλα πειρωμένω πρὸς οὐρανοὺς ἀνιένχι, ἢ μᾶλλον χατὰ τὴν 
΄ » » -» ἕς » ,ὕ " 

παροιμίαν εἰς οὐρανοὺς τοξεύξις, περὶ τῶν οὐρανίων ἐπιράλ- 
- " “- , , ᾿ 

λὼν (1) νοεῖν χαὶ λέγειν βαθεῖ σχότῳ χαλυπτόμενος ἀμαθίας, 
[2 “ ΠΑ Ε “Ἃ » γα , τ ᾿ ,᾿ἮΝἮ » ᾿ 

ὅστις ἂν εἴης, χἂὰν τ' ἄλλα πάνσοφος. χαὶ γὰρ σφόδρα χἀγὼ 

περὶ τῶν τοιούτων ἀνδρῶν ἐφρόνουν οὕτω χαὶ κατεμεὐφόμην 

τῆς ἀχαιρίας ταύτης, ὡς ἀνήνιτα πονεῖν ἡρημένων χαὶ τῶν 

περὶ τῶν τοιούτων ὅλως ἐπιχειρεῖν καὶ τρίδειν χαὶ πειρᾶσθαι 

δείχνυσθα!, ἐδόχει παγγέλοιον οἷον εἶ Καὶ οὐχ ἔξα είχνυσθαι:, ἐδόκει παγγέλ ον εἶναι. Καὶ οὐκ ἔξω φημὶ 
᾿ῇ οὐδ δεῖ ε ποὺ ΞΕ ἐπε ν ατ ον; ᾿ ὄγου μήτ᾽ ἀληθείχς οὐὸ ἀπεικότως, ἐπεὶ χαὶ χόριεν ἂν εἴη, 

- δ , » ᾿, ΕΥ̓ 

μᾶλλον δὲ παντάπασιν ἀσυλλόγιστον οἴμαι, σχυτορ 
. 

ς-τ ὰ ὃ χῳφξ: ν "ἕν 

δι 

(ἢ ἐξεῖναι μὴ προμεμαθηχότα χαὶ ὁπηοῦν τῶν εἰδότων τέως, 

μὴ δὲ τεχταΐίνειν υὴ δὲ χολχὸν ἐργάζεσθαι, μὴ δὲ καρ ἠ βῳ 

μὴ δ᾽ ἁλιξύειν ἀσχεῖν χαὶ χχτὰ τῶν ἰχθύων σοφίζ εσῆαι, μὴ 

τ ἄλλ ὁτιοῦν δρᾷν τῶν εὐτελῶν καὶ βχναύσων ἔργων, ὅτι μὴ 

διδαχθέντα, περὶ δὲ τῶν οὕτω μεγίστων καὶ θαυμασίων ὄντως 
ἘΞ “ 9 “ 

χαὶ ἀξιολογωτάτων τῆς ἀνθρωπίνης ὑεγαλοφυΐχς καὶ σοφίας 

εὑρημάτων, μᾶλλον δὲ τῆς ἐχ θεοῦ μεγαλοδωρεᾷς ὑτὴς ρημάτων, μ τῆς ἐκ θεοῦ μεγαλοδωρεᾶς τοσαύτης 
ι : : “ “- γ -“ 

περὶ τὴν γνωστιχὴν τῆς ψυχῆς τελείωσιν ράδιον εἶνα! χαὶ τοῦ 

(1) καὶ νοέϊν. 



. 

παντὸς ἅμα τε ἅπτεσθαι βούλεσθαι, καὶ ἅμα ἅπτεσθαι χαὶ πε- 

ραίνειν, καὶ δίχα τινὸς ἡγεμόνος τὴ παραδόσεως ἡστινοσοῦν καὶ 

τῶν προεγνωχότων ἐχδοχῆς, ἀστρονόμον ἀναφαίνεσθαι χαὶ πά- 

σῆς μαθηματικῆς ἄλλης ἐπιστήμης ἀντιποιεῖσθαι, οὐχ ἀεί (1) 

γέ τιν ἐρεῖν τοῦτο δοκῶ μοι τῶν νοῦν ἐχόντων χαὶ ὅλως ἐν 

λόγοις μένων, Τοιγαροῦν εἶχον μὲν καὶ αὐτὸς οὕτω φρονῶν, 

χαὶ ὡς ἔφην οὐχ ἀπειχότως" χαὶ δῆτα λοιπὸν ὑπ αὐτῶν ἔγω- 

γ8 τῶν λογισμῶν τῶν γξ τοιούτων ἀπετράπην, τὰ μὲν ἄκων 

μάλιστα, τὰ δ᾽ ἑχών γξ εἶναι, ὡς μηδὲν ἔχων ἔπειθ᾽ ὁτιοῦν δρᾷν 

ἐνταῦθα, χαὶ τὴν ἐν τούτοις διχτριόὴν ἀνόνητον ὄντα υοι χαὲ 

μάταιον πόνον καὶ πλάνον ὄντως ἀσχολίαν, ὅλος τ᾽ ἐπὶ θάτερα 

γίγνομαι" καὶ ἃ πρότερον εἴρηται τὰ θ᾽ ἱερὰ γράμματα κατ ὁ- 

φειλὴν πάντως ἐπιὼν χαὶ τὸν ἐν τούτοις ἀνορύττων ἐμαυτῷ 

θησαυρὸν, καὶ συλλέγων τὰ ἐξ ἱστοριῶν παλαιὰ, τὰ μὲν οἰκεῖα 
χαὶ θεῖα καὶ ὅσα τῆς θεοσεθείας ἀρχῆθεν ἡμῖν ἥχει πάτρι ἐς 
δεῦρο, τὰ δ᾽ ἀλλότρια, χαὶ τὴν ἐκ μακρῶν τῶν χρόνων ἀγωγὴν 

τοῦ βίου περὲ τἀνθρώπινα" καὶ τοῖς φυσικοῖς ᾿Αριστοτέλους, 

ἠθικοῖς τε χαὶ λογικοῖς ἐπεγχύπτων, χαὶ τοῖς ρητοριχοῖς τῶν 

ὀνομαστῶν ἐχείνων τε (2) τὴν ἑρμηνείαν δρόμοις, χαὶ ταῖς 

τῶν λόγων παλαίστραις τρυφῶν τε χαὶ συνασχούμιενος ἐπιμέ- 

λειαν ἐποιούμην τῆς γλώττης ἥντινα δή, καί τι γ ἐδόχουν 

ἐμαυτὸν χατὰ χαιρὸν ἀνύττειν ἐνταῦθα. χαὶ τὸ γόνιμον ἀμέ- 

λει τῆς ψυχῆς ἐντεῦθεν ὑπανοίξας, ἐχδόσεις τινὰς ἐποιησάμην, 

φοράν τινὰ πορίσας χατ' ἐμὲ Υ̓ αὐτὸν, πὴ μὲν ἑλληνιχαῖς 

ἀφορμαῖς γυμναζόμενος, ἀρχαῖον τὸ ἔθος, πῇ δὲ χαὶ κατὰ θείαν 

ἄρα τινὰ λειτουργίαν καὶ χρείαν διδοὺς οἶμαι τὴν γλῶτταν. 

Εἴτος ἐπὶ τούτοις μοι γίνεται (3) τρίόοντι χαθόσον οἷον τ᾽ ἦν 

εἰκοστὸν χαὶ πρὸς, κἄπειτα μετατίθεμαι τῆς σχολῆς, χαὶ προ- 

σίεταί με βασιλεὺς οὑτοσὶ καθ᾽ ἡμᾶς πάντα μέγιστος, ἐν τοῖς 

(1) ἂν. (2) περὶ τὴν. (3) γίγνεται. 



α΄, 

ἀρχείοις καλέσας, ὑπ᾽ ἄκρας περὶ πάντα φιλοκαλίας, περὶ οὗ τί 

τίς ἂν χρήσαιτο μνησθεὶς ὅλως ; παρελθεῖν μὲν γὰρ οὑτωσί πως 

τινα, υηδὲν ὁτιοῦν ὑποσημιηνάμιενον ἐνταῦθα, μὴ δ᾽ ἐπιμείναντα 

προσύραχὺ, ὡσανεὶ μὴ δ᾽ αἰσθόμενον, ἔοιχεν οἱ προσέσχε, καί 

τοι γε δέον εὖ μάλ᾽ αὐτίχα ξυντυχόντα τῇδε χροτῆσαί τε καὶ 

σκιρτῆσαι χατάπληκτόν τινα χαὶ κάτοχον ὥσπερ γενόμενον πρὸς 

τοσοῦτο θαῦμα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως χαὶ τοῦ βίου " παρελ- 

θεῖν γοῦν οὕτω καθάπαξ, δαφής τε χαὶ μέγιστος ἀθελτηρίας 

καὶ ἠλιθιότητος τῆς ἐσχάτης ἔλεγχος. ᾿Ατὰρ δὴ περὶ τοσούτου 

πράγματος αὖθις, ἐργῶδες πάνυ τοι λέγειν πειρᾶσθαι καὶ ταῦ- 

τὶ ἐν παρόδῳ τοῦ λόγου, ἄλλῃ ποι προτεθειμένου κἀχεῖσε βλέ- 

ποντος, περὶ οὗ χαὶ βίόλους ὅλας χαὶ ξυγγραφὰς ἐμοὶ δοκεῖν 

παμπλείστας ἐξεργασάμενόν τινα χαὶ τῶν μέγιστα δυναμένων 

ἐν λόγοις χαὶ μέγιστον ἔργον καὶ μέγιστον (1) ἀγῶνα τοῦτον 

προτεθειμένον πάσης ἀσχολίας ἀνώτερον, οὐκ ἔστιν ἔπειθ᾽ ὅμως, 

ὥστε χαὶ τὰ εἰκότα καὶ δίχαια τοῦ πράγματος ἀποπλῆσαι" 

χαὶ μαίνοιτ' ἄν ὅς τις ἂν ἄλλως λέγει. ᾿Αλλ ὅμως γ᾽ ἐρεῖν ἀ- 

νόγκη καὶ ἡμᾶς ἅττα δὴ, νῦν γε εἶναι πρὸς τὴν μνήμην ὁπηοῦν 

ἀφοσιουμένους, καὶ μέμψις οὐχ ἂν εἴη τις, οὐδ᾽ ἀμαθίας ἔγκλημα 

τούτου δή ἐπειδὴ χἂν εἰ πλεῖστά τις λέγοι, καὶ μάλισθ᾽ ὡς ἂν 

οἷός τ' εἴη, παραθαλλόμενος χαὶ σπουδάζων εὖ μάλα χαὶ τῶν 

ἄχρων ἐν λόγοις τοῦτ αὐτὸ πάντας ἐχδέχεται πέρας χοινὸν 

ὥσπερ ὄἄρ᾽ ἐμοὶ τὸ τοῦ προσήκοντος ἀτευχτῆσαι (2) χαὶ κατόπιν 

τῶν διχαίων λειφθῆναι. Καὶ τοίνυν λέγομεν, ὅτι βασιλεὺς οὑτοσὶ 

μέγας ὡσπερεὶ τύπος τις ὑπὸ τῆς προνοίας ἀπὸ πάντων καλῶν 

ἀνίσταται τῇ φύσει τελειότατος, χαθάπερ οἱ ζωγράφοι δύναιν- 

τὶ ἂν πίναχας ἀρχετύπους πλάττειν ἀπὸ τῶν ἄχρων ὅρων τοῦ 

χάλλους, ὡς ἄρ᾽ ὁ νοῦς οἷός τ᾽ ἂν εἴη χατασυλλογίσασθαι πᾶσαν 
« 7 ᾿ » ᾽ Ἐφ᾿ ἰὸς “ἣν 

ἱσότητα χαὶ συμμετρίαν: χαὶ δὴ κἀπὶ τοὐμοῦ νῦν τοῦδε βασι- 

(1) μόνον. (2) ἀπευχτῆσαι. 



πθ' 
λέως, ὥς γ᾽ ἔφην, οὐ τὰ μὲν εὖ ἔχει, καὶ ἴσως τὰ πλείω, τὰ 

δ' ἄλλως χαὶ ἧττον ἢ ὡς τ' ἄλλα, ἀλλ ὁμοῦ πάνθ᾽ ἑξῆς βέλ- 

τισθ᾽ ὅμοιχ καὶ οὐδὲν ὅτι οὔ; χαὶ ὅσα σώματος χαὶ ὅσα ψυχῆς" 

καὶ ὁράτω τις τοῦ σώματος μὲν αὐτίκα χάλλος, ὑγείαν, ρώμην 

οἷχ πρὸς ἔσχατον τῆς εὐγενοῦς ἕξεως χαὶ οἷχ καθάπαξ ἀπα- 

ράλληλα" χαὶ τούτων ὁτῳοῦν ἄρ᾽ ἑνὶ τὸ ᾽φάμιλλον οὐχ ἔστιν 

οὗ χαθορᾷν, εἰ δὲ μή, οὐκ ἔστι μετὰ τῶν ἄλλων ὁμοῦ πάντων 

τοσούτων, ἢ μετὰ πολλῶν χοινωνεῖν ἄλλων ἢ χαὶ μὴ πάντων. 

Καὶ ΠΝ ἤθους ἔτ᾽ ἀμέλει οἰ ρίω οἵχν ἀνεννόητον παντάπασι, 

τί τί: ἂν ἐρεῖ; Πολλὴ μὲν γὰρ ἡ σεμνότης χαὶ τἀξίωμα χὰχ 

πρώτης ἡλικίχς τῶν ἁπαλῶν ἔτι χρόνων ξύμφυτος, τῷ μεγέθει 

τῆς ἀρχῆς ἀπαντῶσα πρέπουσχ, πολὺ δὲ τὸ χάριεν αὐτόθεν 

ἐπανθοῦν χαὶ γλυχαῖνον, ὥς τε καὶ προσορᾷν, ὥς τε καὶ χρῆσθαι 

ξὺν ρχστώνῃ πάσῃ πᾶσχν ἄλλην νιχῶσαν " (1) χαὶ ἀμφότερ᾽ εὖ 
ε "-. 

μάλα κοινωνοῦντα, χαὶ ὡς εἰπεῖν ἡρμοσμένα μουσιχώτατα χαὶ 

σύμφωνα, ὡς μὴ τὸ μέν, χαταστράπτειν τὴν ἐντυγχάνουσαν 
ΕΑΎΣΕΝΣ ΠΕΡ ΆΝ ἘΣ ἄῳ ΚΕ ὄψιν ἀπέλαστον καθάπαξ χαὶ ἀμιγές, τοῦ δέ, τὴν ὥραν περι- 

᾿ ͵ ᾽ λ΄ - : , [τ 

φρονεῖσθαι χαὶ ταπεινὰ πράττειν, ἀλλὰ πᾶσιν ἱἑ ιέροις ἕλχουσαν 
᾽ 

« 

ἔπειθ᾽ ὅμως πάντων ὑπεράνω φέρειν χαὶ 
" ὑπερχεῖσθαι, χαὶ χανόνα 

᾿ » “ὡ δεί; , ΓΤ. , ᾽ ,ὕ 

βασίλειον ἐνταῦθα δείκνυσθαι χάλλιστ᾽ ἀμφοτέρωθεν εὐοδούμε- 

νὸν (2) χρείττω ἢ χαὶ λογίζεσθαι χαὶ θαυμάζειν ἀξίως ὅς τις 

ἂν πειρῷτο. Τῶν δ᾽ ἄρα χατὰ ψυχήν, νοῦ τοσούτῳ (8) δὴ τὸ 

χράτος τῷ βασιλεῖ, χαὶ τάχος ὡς εἶναι παντὸς ὡς ἀληθῶς νοῦ, 

χαὶ γνώμης πάσης ἐπέκεινα ξυνιδεῖν καὶ μπροννένερο Καὶ 

τὰ μὲν ἄλλ᾽ ἐῶ, νῦν τε (4) εἶναι: ἢ τί γὰρ ἂν χρησαίμην τρέ- 

χὼν οὕτω τοῦ λόγου; ἃ δὲ τοῖς πολλοῖς χρόνιος ἄσχησις καὶ ") τ . ᾿ Γ νος 

κατεσπουδασμένη πρόθεσις ἀρχῆθεν πρὸς τὴν αὐτουργίαν τοῦ 

νοῦ χαὶ τὴν τοῦ λογιχοῦ κατὰ φύσιν προχοπὴν δοχεῖ πορίζειν 

χαὶ χατατεχνιτεύουσι καὶ σοφίζουσι πόνοι πολλοί, ταῦτα τῷ 

(1) νικώση. (2) ἐνθυνόμενον. (3) τοσοῦτο. (4) γε. 



! ᾽ 

"Υ- 
" ἀεὶ ’ , , " 5 δδΣ βασιλεῖ δύναται καὶ βρῦξι μόνη φύσις, καὶ ταῦτ' ἐστιν αὐτόθεν 

οἴκοθεν αὐτῷ, χαὶ σοφός ἐστιν αὐτὴ κατὰ Πίνδαρον, πολλὰ εἰ- 

δώς, καὶ οὐδὲν μὲν οὖν μὴ ποτὶ οὐχ ἐπιτηδεύσας οὐδὲ μογή- 
ἠδ ἐπιμελείας π τλεί ΕΥΣ χαὶ πολυετοῦς ἐπὶ «τ᾽ σας, οὐδ᾽ ἐπιμελείας παμπλείστης δεῆσαν χαὶ πολυετοῦς ἐπὶ τὴν 

σοφίαν τριοῆς αὐτῷ χαὶ ταῦτ' ἐστιν ἀπόνως αὐτῷ χαὶ ὡς μά- 
- - “ » , ᾽ » ΄ὰ 

λιστα ρᾷστα χατὰ τὰς τῶν πηγῶν αὐτόθεν εἰς ἐπίδηλον καὶ 

φιλανθρώπως ἐπιμελείας ἁπάσης ἡστινοσοῦν δίχα προχεούσας 
ΕΣ .] ͵7] ι » Α , “- ι ͵7ὔ “ω 

ἄφθονα τὰ ρεύματα" χαὶ οὐ ξὺν πόνῳ πολλῷ χαὶ προνοίᾳ τῆς 

Ἢ φ- εὑρέσεως χαὶ ὡς ἄρα δέοι ἂν ἐπιειχῶς ἀνορύττειν τε τοὺς 

σαυροὺς τῆς φορᾶς χαὶ χαταναγχάζειν τὴν. φύσιν εἰς τὴν “γονὴν 

χαὶ τὴν ἐπίδειξιν τῶν ὄντων, καὶ ὅλως μόχθῳ τε καὶ δαπάνῃ 

χρόνου πραγματεύεσθαι χαὶ διοιχεῖν ἄρά πὴ παρήχει τὴν χρῦῆ- 

Νῦν (1) δὲ πᾶσα μὲν ἀνεπιμέλητος καὶ ἄπονος πηγάζει 

τῷ θαυμαστῷ πάντα βασιλεῖ περινοίας ἀνατομιὴ χαὶ ἀνάδοσις 

χαὶ χύσις, χαὶ περὲ παντὸς ὁτουοῦν, χαὶ ὅσα τῶν χαθ᾽ ἡμᾶς 

φημὲ καὶ θεῖχ, καὶ ὅσα περὶ τὴν τῶν ὄντων εὕρεσιν χαὶ θεω- 
- 
ὑ ρίας ἡ σοφίχ χατεπιχειρεῖ καὶ φιλοπονεῖ χαὶ νομοθετεῖ, χαὶ 

ταῖς εὐτυπώτοις ψυχαῖς ἡ τέχνη παντοῖ ἐγχαράττει χαὶ χα- 

τευστοχεῖ παιδείας χόμματα - οὐ γὰρ ἑκάστοις ἅπαντ' ἔξεστι 

πολλοῦ μέν τὶ ἀνάξιον εἴη ὅστις περιπλείονα, ἢ χατὰ τοὺς ἀλ- 

λους ἢ χαὶ χρεῖττον ἴσως οἷός τὶ ἂν εἴη κάλλισθ᾽ ἑχυτῷ χρῆσθαι" 

βασιλεῖ δὲ τῷ μεγίστῳ πολυαρκὴς μὲν ἡ φύσις περὶ παντὸς 

ὁτιοῦν, ἕτοιμος δὲ φέρειν εὐγενεῖς μεγαλονοίας παντοίους καρ- 

πούς χαὶ πᾶν ὅ τι ποτ᾽ ἂν προθχλὼν καὶ τὸν νοῦν αὐτῷ κα- 

θαπερεὶ λίθον ὑποχρούσας, αὐτίκα πᾶν (2) ἁλλόμενον ὄψει χαὶ 

βίᾳ προῆχον αὐτόθεν, μένον τέως ἄδηλον οἴκοι χαὶ ἀδόχητον 

χαὶ πάσης ἀφορμῆς πῶς ἂν εἴποι τις, ὥστε καὶ δρᾷν ἔχειν εὖ 

μάλ ἅπτεται, χαὶ λόγοι γένωνται (9) πρὸς τὴν ἐντυχίαν τῆς 

χρήσεως ἑχάστης θαυμαστοί᾽ «νῦν μὲν περὶ τῶν θείων νομίμων 

(1) Νυνὶ. (29) πῦρ. (3) γεννῶνται. 



δὸς 

ἀφ ἱερῶν ἀδύτων ἀστράπτοντες καὶ δόγματα χαὶ θέσεις περὶ 

πάσης θεοσεθείας χαὶ πάσης ἀφηγήσεις τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ἱερᾶς ἅ- 

γιστείας, καὶ γραφῶν ἔρευνα" χαὶ νοῦς ἐν αὐτοῖ: ἀπόρρητος 

ὥσπερ θησαυρὸς χρυπτόμενος, μεταλαμθάνει φωτὸς χαὶ μετα- 

δίδοται χάλλιστα τοῖς ἐν χρείᾳ καὶ φιλανθρωπότατα. Καὶ ἥδε- 

σθαι τοίνυν ἐστὶν ἅπαντας τοὺς ἐντυγχάνοντας, ὅσοις τις πάν- 

τως αἴσθησις χαὶ ἐνθουσιᾷν ἐστιν αἰρομένους χαὶ χροτοῦντας 

ἄσχετα τῷ θαύματι νῦν δὲ λόγων χρίνονται δρόμοι καὶ γλώτ- 

τὴς ἄεθλοι χαὶ φωνῆς ἄσχησις χαὶ τέχνη" χαὶ φύσις ἔοιχεν 

εὐγενὴς ἐντεῦθεν καὶ ἡρμοσμένη τὸ ἐξ ἀρχῆς πάντων εἶναι 

διδάσχαλος, τεχνιτεύσασα πάντα τὰ νῦν ἐχ διχδογῆς τινος χαὶ 

χειραγωγίας καὶ δόξης τῶν φθασάντων ἐχείνων, χαὶ πείρας καὶ 

τριθῆς ἐθίμου καὶ χρόνων μαχρῶν εἰς ἡμᾶς ἥχοντα, χειμήλιά 

τινα πολυπόθητα χαὶ πάσης ἐπιμελείας καὶ σπουδῆς ἄξιχ, καὶ 

πατρῷοι χλῆροι. Ἢ τίς γὰρ οὐχ οὕτως ἂν ἐρεῖ τὴν ἀρίστην 

ἕξιν ταυτηνὶ καὶ χρίσιν χαὶ διοίκησιν τοὐμοῦ βασιλέως ἐν τού- 

τοις χαθορῶν οἴχοθεν ἀποίητον οὑτωσὶ παντὸς τυγγχάνουσαν τοῦ 

εἰκότως, ὅπη τε καλῶς ἔχοι χρῆσθαι χαὶ ὅπη μή; νῦν δὲ φι- 

λοσοφίας ἁπάσης ξυναίσθησις χαὶ οἷον ἄρρητός τις ὡς ἔπος εἰ 

πεῖν ἐπαφή᾽ χαὶ τοίνυν τὰ μὲν αὐτῆς τῶν σεμνῶν χαὶ ὑπερηρ- 

μένων, ἃ χαὶ τέως δυσχατέργαστα χαὶ δυσθήρχτα, ρᾷστα Ρα- 

σιλεὺς προσίεται χαὶ τάχιστ᾽ ἀκούσας θχυμαστῶ: ὅπως, τοῖς: δὲ 

χαὶ προσεξεργάζεται χαὶ συνεισφέρει τῶν οἴχοι ταμείων αὐτὸς 

χαὶ συμπορίζει χαὶ συμπεραίνει χάλλιστα " καὶ τὰ μὲν συνη- 

γορεῖ τῇ φύσει χαὶ χαρίζεται, χαὶ τεχνολογεῖ χαθ᾽ ἔχχστα τῶν 

γένομενων ἢ γιγνομένων τὰς ἀφορμάς" τὰ δέ, χαὶ ταῖς μαθη- 

ματιχαῖς ἀχριθείαις γεννικῶς ἀπαντᾷ χαὶ συμπολυπραγμονεῖ καὶ 

συνίησιν εὖ μάλ ἑπόμενος γνώμης ὀρθότητι χαὶ συντονίᾳ, τῶν 

σχοπῶν τῆς ἐπιστήμης οὐκ ἀτευχτῶν οὐδ᾽ ἀποπίπτων: νῦν δὲ, 

διαλέξεων παντοίων παλαίστρας καὶ τέχνης λογικῆς εὑρέσεις 
- » ᾿ » - 

χαὶ συσστροφχὶ περὶ πᾶν ἀγώνισμα προτεθὲν χατὰ φύσιν αὐτῷ 



, 

με. 
, Μ " ͵ » ,ὔ γ΄ ι “ "-᾿ 

χράτος ἔχουσαι καὶ χατεπιχειρήσεις ἀφίχτους. Καὶ πλεῖστ᾽ ἔχο-- 

μεν λέγειν ἔτ᾽ ἀμέλει περὶ τῆς βχσιλιχῆς τοῦ νοῦ μεγαλοφυΐας, 

ἀλλὰ τίτις ἂν χρήσαιτο παρόδῳ λόγων ἄλλων καὶ σχοπῶν 

ἄλλων περὶ ταῦτα γενόμενος, ὧν οὐχ ἔστιν ἱχανῶς ἐφικέσθαι 

χαὶ τυχεῖν, χὰν εἴ τις, ὡς ἔφημεν, τῶν δοχίμων τε χαὶ τὰ μέ- 

Ὑστα δυναμένων χομιδῇ (1), ὅλον ἑαυτὸν εἰς ταῦτα μάλιστα 

δοίη χαὶ σπουδῆς ἔργο» ἀξιολόγου μόνον τοῦτο προθέμενος, 
,' ΓΙΌ “Ἃ ν᾿ ᾽ Μ ΄ ΞΕ ᾽ , Ὡς 

ἔπειθ᾽ ὡς ἂν οἷός τ᾽ εἴη περαίνει τελευτῶν. Ατάρ γ8 τοσοῦτο 

έγειν νῦν ἔχομεν χαὶ προστιθέναι, ὡς ἄρα τοῖς περὶ λόγους 
ΕΟ " “ Π ι Φ , Ξ " ὲ 

ἡμῖν ἔχουσιν ὅσοις δὴ χατὰ θεῖον γέγονεν ἐγγίζειν βασιλεῖ, 

χαὶ λόγων ἀμηγέ πὴ χοινωνεῖν, καὶ προσέχοντας εὖ μάλα τὸν 

γοῦν τῶν ἑχάστοτε λεγομένων ἀρύττεσθαι, μέγιστον ἀπαντᾷ 

τὸ κέρδος τῆς ξυνουσίας ταύτης χαὶ προχοπὴ συνεχῶς τῆς 

καθ᾽ ἡμᾶς αὐτοὺς ἕξεως. καὶ τοῦτο μὲν ἀεὶ πλέον ἔχει καὶ 
, υτἢ . “ Ν ᾽ ε 

φέρεταί τις ὧν ἀχροᾶσθαι δύναιτ' ἂν ἕχαστος, χαὶ πηγάζοι βα- 

σιλεύς, καὶ τοῖς οἴχοι προσοῦσιν ὅσαι ἡμέραι χαὶ ὅσαι ὧραι 
᾿ ὶ ᾿ ἠΑγ αι “, λό αι “ δ᾽ » ͵ 

προστίθεται καὶ προσεπαύξει τοῖς λόγοις " τοῦτο δ᾽ ἀμέλει συμ- 

παρχδάλλεσθαι κατὰ λόγον ἀνάγχην ἔχοντες χαὶ παρασχευάζε- 

σθαι πρὸς τοσοῦτον μέγιστον ἄρχ χαὶ ἀχριθέστατον θέατρον, 

μᾶλλον δὲ χριτήριον ἀπαραλόγιστον καὶ γεννιχὸν καὶ τῶν λό- 

Ὑων ἑλλανοδίκην τόνδε, χαὶ βραδευτὴν τῶν ψήφων χαὶ τῶν 
᾿ , - » ε - Ψ 3. Ὁ δ τ’ » » Ἀτε , 

ἐπάθλων, πῶς οὐχ ὁστισοῦν ἔπειθ᾽ ὡς ἂν οἷός τ᾽ εἴη καθ᾽ ἑχά- 

στὴν ἀνίσταιτ᾽ ἂν θερμότερος ἐπὶ τοὺς λόγους αὐτοὺς χαὶ χρείτ- 

τῶν ὁπηοῦν αὐτοῦ γίγνοιτο; ἢ τίς γὰρ οὕτω δυστυχὴς ἄνθρω- 

πος χαὶ ταπεινοῖς οἶμαι ξυλλογισμοῖς καὶ γνώμῃ, ὃς οὐκ ἂν 
, - 

παντὶ σθένει χαὶ πάσῃ παρχσχευῇ χρήσαιτο ὅλῃ ρύμῃ πρὸς τὴν 

χρείαν φέρων καὶ τὸ φρόνημα ἐξάπτων τῆς τοσαύτης τοῦ βα- 

σιλεως φιλοτιμίας τε καὶ φιλοκαλίας χαὶ χρίσεως τῶν εἰκότων 
ε , ᾿ ᾿ » ᾿ ᾿ , » ᾿ ΄ ΕΣ 

ἑκάστοις; Καὶ μὴν οὐ περί τοὺς λόγους ἐστι μόνον ὄνασθαι 

(1) δοκίμων τε κομιδῇ χαὶ τὰ μέγιστα δυναμένων. 



"ς΄. 
λοιπὸν οὕτω τῆς τοῦ θαυμαστοῦ βασιλέως μεγαλοφυΐχς, ἀλλὰ 

χαὶ περὶ πάντ' ἄλλα βελτισθ᾽ ὁμοῦ, χαὶ πᾶσαν ἄλλην ἕξιν εὐ- 

γενῆ καὶ ἀρετήν χαὶ οἷός τ' ἂν εἴη τῶν δυγξυγχανν ἕχα-- 

στος ἑαυτοῦ ἀμείνων γίγνεσθαι καὶ ὁρᾶσθαι, πάσης ἀμέλει δο-- 

κιμασίας χαὶ περιουσίας ἀγαθῆς ἢ πρότερον εἶχεν, ὡς ἂν δύ- 

γαιτ' ἄρα χαὶ φύσεως ἔχοι καὶ γνώμης, ὃ μὲν ὁσονοῦν ὃ δὲ 

πλεῖον, ὁ δὲ πλεῖστον, χαί τις ἄλλος ἐπὶ ἄλλου πλεῖον, καὶ 

τοῦτ᾽ ἀεὶ πλεῖστον εἰς ὅσον ἔξεστιν ἱκνεῖσθαι ἁπάση ς γὰρ τῶν 

χαλλίστων ἰδέας ὁ βασιλεὺς ἀρτιουργός ἐστι. χαὶ Ἀργόμν ὦ 
"Μ 

γνώμων χαὶ χανὼν εὖ ἠσχημένος, ὅστις ἔπειτχ χρῆσθαι βούλοιτο 
1 Ε » ᾿ ΠΩ ᾽ 7, ᾽ , 

χαὶ χατ᾽ αὐτὸν ἑαυτὸν ἰθύνειν" θεοσεθείας γε μὴν ἀσφαλεστάτης 
ο ᾿ ΄ -Ὁ 9 -“ 

τὰ πρῶτα καὶ παντὸς ὁτουοῦν ἀμιγοῦς χιόδήλου χαὶ φλαύρου, 
δ , . ᾽ τὰ» ᾿ “ ΕΣ Ν -Ὕ» »“- 

σπουδαστής ἐστιν, οὐχ οἶδ᾽ ὡς εἴ τις τῶν ἀπὸ τοῦ παντὸς αἰῶ- 
ι , »ν ““ 5 Σ Ν , ἔνε ᾽ « 

γος χαὶ πάντ᾽ ἐντεῦθεν ἐξηρτήσατ' ἐπιδήλως τὰ σφέτερ᾽ αὐτοῦ, 
᾿ Ξ , ῃ ,ὕ ῃ χὰ ὙΨΒΙ »Ἥ ῃ ΝΑ 

καὶ Ὀασιλείαν χαὶ φίλτατα, καὶ σῶμ, αὐτὸ τελευτῶν χαὶ οὐδὲν 
- ᾽ “᾿ “" - ᾿ ᾽ ἘΝ , 5 Α 

ὅ,τι οὐχ ἂν εὖ μάλα ρᾷστα" χαὶ οὐ τοῦτο μόνον ἀλλὰ χαὲ 
, ἂν , » ᾽ ᾿ 

χομιδῇ πάντων ἥδιστα προέσθαι πάντα δεῆσαν ἕλοιτ᾽ ἂν αὐτίχα 

πρὶν ἢ χαὶ ὅ, τιοῦν. τῶν ὅλως ΗΝ τῆς εὐσεθείας ἡμῶν καὶ 

τῶν σμιχροτάτων δοχούντων χαὶ τέως περιφρονήτων ἀφύλαχτον 
Ν ᾿ , ᾿ ᾿ 

παριδεῖν χαὶ χρινόμενον ἕν δευτ τέρῳ, καὶ μὴ πολλοῦ τινὸς 

ὑ λόγου" ὑπὲρ᾽ τούτων οἱ. πλείους αὑτῷ πόνοι, ὑπὲρ τούτων οἱ 

πλείους ὅσαι ἡμέραι λόγοι χαὶ πρὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων τῶν 
τ 5 Ὁ γ᾽ 7, δ: ὔ, Ε ᾿ : ἐυδᾶν τεῖ 

γε τῆς ἀρχῆς νομιζομένων διχαίων,. καὶ οἷς ἐπιστατεῖν ἔλᾳ- 

χεν. ᾿Αληθείας δ᾽ ἐραστὴς τοσοῦτος, ὡς χἀνταῦθχ λέγειν 

ἔχοιμ: ἄν, ὡς οὐχ οὐδ᾽ εἴ τις ἄλλος τῶν ἀπὸ παντὸς αἰῶνος, 

ὧν (1) καὶ ἀσάλευτος οὗτος ὅρος πά ᾽ ᾿ Κ 
σης φροντίδος ἀξιούμενος, 

- ᾿ ι , , ᾽Σ Ν ΝΥ 5» μδ: ὃ νὰ, : ΝΣ Σ 
χαὶ παντὸς ὑπεράνω. πράγματος, μὴ ὁ᾽ ἐν παιδιαῖς, μὴ δ᾽ ἐν 

δ -»" ε δὰ " 
τῷ δὴ τὴν γλῶτταν ὁτιοῦν κινεῖν ἄλλως, ὅτι μὴ τῆς ἀλη- 

" Α χρὴ » " 

θείας ἐπιμελὴ χαὶ τοῦ ψεύδους ἀλλοτρίαν χαθάπαξ, κἂν τού- 
! 



.Ψ 
π  πλγη 

» “, Χό ἸΥΥΑΙΣ ΟΝ ἮΝ ἜΤ ΡΨ ἀζή ἘΣ ἩλΕ δ) ἠ ἘΝ: 
τοῖς ἄρα τοῖς λόγοις ἐν οἷς δοχεῖ πως ἀζήμιον εἶναι τὸ ψεῦ 

» “-“ 3 5 3.5 “ - ,ὔ 

δος, καὶ οὐδὲ ψεῦδος ἴσως ἀλλ ἀήθης ἔστω χαὶ τοῖς τοιού- 
Η “ ἢ ΘΕ ἈΕῚ : “" ἡ, 

τοῖς ἡ γλῶττα φησὶν, ἡ πάντ᾽ εὐγενὴς γλῶττα. Δικαιοσύνης 
Ν ΄, “λ ᾽ Η ᾿ , “ἢ ἢ - 
δὲ πέρι, τί τὶς ἂν ἐρεῖ ὅσος ὁ περὶ ταύτην ζῆλος χαὶ τῆς ψυ- 

πος, ε , 4)... ὅδ 5 , ι ᾿ 9. ΚΔ ᾿ «ζ 

χῆς ἡ πρόθεσις, ἔνδον ἀχάματος χαὶ παντὸς ἀήττητος φλέ- 
Σ ΄, δέ Ψ , ᾿ ,΄ ἘΝῚ ΟΣ 

γουσα; ἐπιεικείας ὁέ, οἴκτου δέ, χαὶ συμπαθείας περὶ πάντας 
ες ΩΝ Ἷ, “Ἅ “Ἃ “Ἃ ε “- » ΄ . 
ὅτιοῦν κάμνοντας, ἢ πενίαις, ἢ νόσοις, ἢ ὁτῳοῦν. ξζυνόντας ἐρ- 

,ΜΝῬἨἊἣῪ ε 5 ,ὕ , ε ᾿ δ, "» , ᾿ , » 
γώδει, ὡς ἐχτήκεσθαί οἱ τὴν καρὸίαν αὐτίχα χαὶ πάσχειν αὐ- 

ε " » «« ι 

τὸν, ὡς αὐτὸν ἀτεχνῶς κάμνοντα, χαὶ πάντων μάλιστα χαὶ 
᾽ 9 3 - » “ 

οὐχ οἶδ᾽ ὡς εἴτῳ ἄλλῳ τοῖς υὴ ξυναλγοῦσι χαὶ γνώμην βοη- 

θὸν αὐτίχα διδοῦσι τῇ χοινὴ φύσει δυσχεραίνειν χαὶ χαλεπῶς 

προσφέρεσθαι. Καί τί ἄν τις ἐν τούτοις ἔτι τρίόοι; φέρων ἄλ- 
ΨῬῬ φὺς ΞΞ ἘΠ 

λως χαὶ ἴσως ἔξω πάνυ τοῦ χαιροῦ, περὶ ὧν οὐχ ἔστιν ὅλως, 
τ ΕΣ ε, “ὦ δε τ ἊΛ : “ὶ - Ῥ 

ἢ περ ἔφην, ἱκανῶς ἔργου ἂν (1) ὅσα τις ε 
ι 7 5» ὕ Σ , ε , δ ΑΜ 

γήσας; Καὶ τοίνυν ἐπανακτέον οἵ πρότερον ὁ λόγος εἰχε. Βα- 

σιλεὺς δὴ ὑέγας ὑπ᾽ ἄχρας χαὶ τοῦτ εἴρηται φιλοχαλίας" ἐδό- 
ε - , ᾽ὔ 

χουν γὰρ ὁτιοῦν περὶ τοὺς λόγους ἀνύττειν᾽ προσλαμθάνεταί 
ἘΠ » ΝΟ ᾿ “-- 5» » - 

ὑε τοῖς ἀρχείοις " χαὶ δὴ τὸν τρόπον τοῦτον ἐν αὐτοῦ γίγνο- 

μαι, χαὶ ὥστε τῶν αὐτοῦ υεταλαθεῖν χαλλίστων χαὶ φιλαν- 
᾿ ᾿ , » Ἐν ι , . , ΚΝ Το δολδοςς θρώπων χαὶ πάσης εὐποιΐας καὶ λόγων χαὶ πρχγμάτων᾽ ἐδόχει 

μὰν 3) » -- ι Ν 

δὴ χαὶ ἦν ξυντεταγμένος ἔγγιστα τὴν ἀρχὴν δοὺς τῇ περὶ τὸν 
[κ᾿ -- ΄ὔ ς - 5 Α βασιλέα συμμορίᾳ, ξυνεῖναί οἱ πάνυ τοι πλεῖστον ἔχων σὺν 

ὀλίγοις τοῦ τῶν λύγων (9) τῶν αὐτοῦ πάντα θαυμαστῶν ἀ- 
τὦο " οι ἜΨΌΡΕ 3 ᾿ ε ΕΣ) Σὥ» 3 ᾿Ὶ 4 “ ν» Μ 

χροᾶσθαι καὶ λέγειν ἔχειν αὐτὸς ὡς ἄρ᾽ ἐξῆν. ᾿Ατὰρ νέον ἔτ᾽ ὄν- 
Ἕ » » Ὁ » ν 

τὰ μὲ τῶν τ ἐξ αὐτῆς γενέσεως χρόνων χαὶ τοῖς ἐν τοῖς βα- 
᾿ , Ῥ Η 

σἰλείοις τριοῆς" ἔτος γὰρ ἦν μόνον χαὶ μικρόν τι πρὸς, ἐξ οὐ 

δὴ χαὶ γενοίμην ἐν τούτοις " τιμῆς ἀξιοῖ βασιλεύς, καί μοι τῆς 

αὐτοῦ φιλανθρωπίας συγκλήτου χοινωνίᾳ χαί τισιν ἄρ᾽ ὀνόμασιν 
ἔλα ἢ (ζε ιλεῦσ!: Ὧν ἐσ ζαθ χχὶ τῶν ἄλ- ὡς οιμδᾶι νομι: εταὶ βασ!: ξευσῖίν, ὧν ξῦτι τιμαο χι χΧα!ι ων ὦα 

(1) ἐρεῖν ἂν. (2) εἴπη. (3) τοῦτο καὶ λόγων. 
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λων πλέον ἔγειν σεμνύνει“ τοὐντεῦθεν ἦν μέν νοι συνεχὴς ἡ ᾿ Λε ξχξιν σερν. ξΞι τευῦς ἣ .ξ Α ὁνέχης ἢ 

περὶ τοὺς λόγους σπουδὴ χαὶ τῶν πρὸς αὖ τοὺς ἄτρεπτος ἐρώ- 

οὐ παύω σφόδρα εἰ δή τις ἄλλος: καί μοι χαΐ τινες ἐχ- 

δόσεις γίγνονται χαὶ βιθλία βασιλιχῶν ἐπαίνων, ὅπως ἄρ᾽ οἷος 
2. ἜΣ τ“ Ξ Ξ Η ἣν . 7 Ξ , » τς Μ -" 

τ ἦν ἕν τε χαὶ δεύτερον χαὶ ἄλλων ὧντινων ἄρα προσεῖχον 
3 ᾿ “.ἣ 5 ᾽ ᾿ » 

ἐ παντάπασιν ἐδόχουν ἀπάδειν, οὐδ᾽ ἀἁ 
᾽ 

χαὶ πολιτι- 

λόγους ἔχουσι" τά τε ἄλλα λοιπὸν ἐν τούτοις χαὶ πρΞσθείαις 

ἔχλογος χαθυπουργήσας τῶν ἐπὶ ἐμαυτοῦ ταῖς μεγίσταις χαὲ 
δος ὙΨΆΙ ἔδοξ ἡ χαθάέπαξ ἔξ χοῦ Ἧ Ἀν 

πλείσταις, ὡς ἄρ ἔδοξα, μὴ καθάπαξ ἔξω τοῦ χαι ἀροθὶ πρόσω 

τῆς ἀγαθῆς εἴην ἀεὶ τύχης ἀνεμεσήτως ἐρεῖν χαΐ μοι τοσού-- 

τῶν ἐπαντλεῖ τῶν εὐποιϊῶν παντοίων τε χαὶ δε»... βα- 
Π ΄ , ᾿ “- ὃ , ἂ» ᾽ ΓᾺ 

σ':λεὺς ὁ φιλανθρωπότατος χαὶ μεγαλοδωρότατος, ὧν οὐχ ἔχοι- 
φ ὼλ " ΙΝ ὃ , “Ὸ ἐ ᾿ , - " ἘΞΡΙΕ, ΓΝ δί 

υἱ ἂν ἀποδιδόναι πᾶσι χαὶ λόγοις χαὶ πράγμασιν ἱκανῶς δί- 

᾿ εὐγνωμοσύνης ὀφλήνατα: πλήν γε ὅτι χρείττω ἢ χαὶ πρό- χαι εὐγν ". συνῆς οφ μα τι ΔῊ ὙΞ οτ (ρξΞ Μ᾽ ἢ ττρ 

Ἂ" » ϑ΄ ᾿ ,ὔ . Ὁ ᾽ὔ 

ον ἣν εὔξασθαι χαὶ ὅλως ἐλπίσαι τὰ περὶ τοῦ βασιλέως 
ΕΥ̓͂ ᾿ δ ΧΥ ἕ ΣΝ α α  ιδιεχι. δὰ »»)Ἅ ἦἠασ“οἴ ΐ ἡμῖν" οὐ γὰρ εἷς ὁ τρόπος τῆς πρὸς ἡμᾶς αὐτοῦ φιλανθρωπίας 

πεν κα ϑ χ βε πο δ δε σεδθεν οὐδ υ να "θ᾿ς 
τὸ χαὶι μξεγὰ ον χες, οὐὸξ ξυτέρος, οὐὸξς μὴν ξεγγιστα ου ὡς 

-“ , δί , ᾿ Π 
ἂν ὅλως χαταριθμήσασθαι ρᾳαδίως τοσούτους χαὶ παντοίους ἧ- 

ῳ » ρ .» ᾿ “ ᾿ ᾿ » Ὁ ,ὔ ᾿ “ 
ὑῖν ὄλθους ἐξ αὐτοῦ καὶ πορισμοὺς εὐδαιμονίας, χαὶ τοσαῦτα 

χαὶ παντοῖχ χλέχ χαὶ τιμῶν θρίαμόον χαὶ γνήσια χήδη χαὶ 

πᾶσαν ἐπέραστον πάνυ τοι χαὶ παμποόθητον οἰχείωσιν ἐπί τε 
, ᾽ , ᾿ »»Ἥ ΡΨ δ, ΝΕ 

λόγων χαὶ βουλευμάτων χαὶ πράξεων, χαὶ ὥστε πολιτιχὰ ἄττα 
᾿Ῥ ᾿ “ -“ δ -" τα Δὲ - 

μεταχειρίςειν χἀπὶ τῶν χοινῶν λειτουργοῦντα προσέχειν, ὡς 
"“ κ᾿ δον "7 ΓΑ ᾿ ὃ Ἄν ἃ “᾿ » πηῶχέ ΨΩ; , 

ἄρ᾽ αὐτὸς δοχιμάζοι" «καὶ δυναίμην ἂν ἔγωγε καὶ πάντα πρὰγ- 

ματα" ἐρρέτω ὃ ᾿Αδράστεια χαὶ λεγόντων ἄλλοι χαὶ πρὸς ἀεὲ 

ἘΕΈΥΔΕΣ, εὐ οούςεύλαξοιεέου ἀμ ἔσω, ἀξ ΟΣ ΝΣ 5 
ρασλανυν ξῷε θοὸν Ξυλχοητεον Ἴμὺν ἴσως αζφιώσξιξ τις ἄν, τοδοὺ-" 

Μ , Α Ἁ Μ - .«“ »" -" 
τὸ γε μὴν ἔτι δίχαιος ἂν εἴην προσθεῖναι, ὅτι πρὸς τοῖς ἄλλοις 
Σ ε -- Ἶ “ ᾿ ᾿ ἘΔ » ᾿ 

ὈΪΕ εὖ ποιεῖ βασιλεὺς καὶ περὶ τὴν τῆς σοφίας ἕξιν ἀεέ 



ἘΞΑ τρ 
"ἝΞ . 

ΩΥ 

διὰ παντὸς περὶ τὴν τῶν λόγων χτῆσιν χαὶ γρῆσιν χαὶ βέλ- 
ε “- ᾽ “- ’ὔ - ἐπ τ 7] Ἄ: κι ἐ ΜΕ, 4 Ων τ 

τιον ἡμῶν αὐτῶν πράττειν. Καὶ τοίνυν ἐγὼ μέν, ἣ πρότερον 
᾽ ἊΣ - “-- » Α “- 

ἔφην, ἀεί πὼς εἴχον περὶ τὴν τῆς φωνῆ: ἄσχησιν, παρὰ τοσοῦ- 

τὸν χαὶ φιλοσοφίας αὐτῆς προσχπτομινος, χαί τι γέμων ἐν- 

ταῦθα σχολῆς, παρόσον, χαὶ τοῦτο δὴ τέω: εἴρηται. Τῆς ὃ᾽ ἐν 

μαθήμασι χαὶ χατὰ τὴν ἀστρονομικὴν ἐπιστήμην σπουδῆς, παν- 

τάπασιν ἐξιστῶν ἐμαυτὸν χχὶ χατολιγωρῶν ὡς ἀνηνύτου πράγ- 

χτος᾿ καί μοι τοῦτ᾽ ἐδόχει γὰρ μάτην εἶναι πονεῖν χαὶ τὸν 
᾿ " ὃ τ οΣ ὰ ι γῇ ἘΠῚ ΟΡ ᾿ Α ν 

χαιρὸν ἄλλως δαπανᾷν χαὶ ζητεῖν τἀχίχητα - μὴ καταφρονῶν 

αὐτοῦ δὴ τοῦ πράγματος, ὡς υηδὲν ὁτιοῦν ἀμέλει μή ποτε 
τ Ν Μ : 7ὕ “ » ᾿ -“  πς [μὰ 

χρηστὸν ἔχοντος" μὴ μαινοίμην οὕτω: ἀλλὰ τῶν ἀξιούντων 

ἄρα περὶ ταῦτα σπουδάζειν χαί τι πλέον ἔχειν οἰομένων ἐντεῦ- 
β Ἢ ,ὕ ν ΔΊ Ε ΠΣ ΧΩ ᾿- Ξ δ᾽ , Φ νον 5. ,ὕ 
εν παρρησίᾳ, πολλὴν χατχψηφιζόμενος οἶμαι μάλιστ᾽ ἀχαιρίαν 

, 45 7ὔ ι , ᾿ ι ὃ ’ ᾿, ἢ 
πόνων, καὶ ἀμαθίαν, καὶ χόμπον χαινὸν, χαὶ κομιδῇ πλάνην εὐέ- 

λεγχτον, χαὶ περὶ τῶν μὴ προσόντων σφίσιν ἀλαζονείαν χαὶ 

λῆρον ἀνόνητον" καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν, ὅλος εἶχον ἐν τούτοις, καὶ 

οἷος τ' ἦν ἀτρέπτως διὰ βίου παντὸς τῶν λογισμῶν τέως ἔχε- 
“΄“; τ - Ὶ 

σθαι τούτων χαταμωχώμενος εὖ μάν ἂν ὅστις ἄλλως, ἢ ὡς 
» " - » ἜΞ ΚΟ ΣΝ Υ̓ δ᾽ ΓΕ " , ε ᾽ 

ἐγὼ φρονεῖν ἐροῖτο. Καὶ βασιλεὺς δ᾽ αὐτὸς ἤρα μέν, ὡς ἀξιο- 

λόγου χαὶ μεγίστου πράγματος, ἀεὶ τῆς σπουδῆς “ταύτης, ὅτι 
χλ ΑΙ ΣΟΝΝΝ ἰρυφι: ΡΞ τ ΡΥ Δα χα τ ΣΟΥ ΣΥΝ ἊΣ » ᾿ θάπαξ 

μάλιστ᾽ εἴπερ οἷός τ᾽ ἐστὶ κτᾶσθαι, χαὶ ζημίαν ᾧετο καθάπαξ 

τοῦ βίου, τὴν ἐρημίαν τῆς ἐπιστήμης ταύτης " ἔστεργε δ᾽ οὖν, 

ἅτε μὴ ἐξὸν ἄλλως, ὡς εἴχομεν, χαὶ ποθῶν ὅμως καὶ ζητῶν 

ἀεὶ τὰ χάλλιστα, χαὶ πάλαι πρότερον τῶν χρόνων ἀξιολογώ- 

τατα δόξαντα τοῖς πανσόφοις ἐχείνοις ἀνδράσιν, ἀπετέπεθ᾽ ὑ- 

π᾿ ἀνάγχης, ἁπτόμενος μὲν πῶς ἂν εἴποι τις, ἀλλ᾽ ἑχών γε εἶ- 
Μη ἂν “ κορὸ , ν βρὰχς ἐς ἐπῆν δ αν ἐ ται ορετν 

γαι ἢ ἔχων ὃτι χρήσαιτο. Γίνεταλι (4) δέ οἱ ροπὴ περὶ ταῦτα 
ι , » , " , 5 ζ.κ ,ὔ 3 “- , 

φεχὶ μεταθολή ἘΞ ἀθρόχ χάμοί Υ ἐκ παρακλήσεως αὐτοῦ ζέου- 
» "Ἢ ἀννΞ νὲ Ε7 δ -- ῃ , Ω , . 

ἀφορυμἢς τῆσοε. Ἢν δή τις τῶν περὶ λόγους ἐχόντων ἐν 

(1) γίγνεται. 



τῇ βασιλίδι τῇδε καθ᾽ ἡμᾶς πόλει, Μανουὴλ ὄνομα Βρυέννιος, 
ΕῚ ’ὔ « Μ "- Ὁ [τ 5 

ἀνήρ, ὡς ἔδειξε πειραθεῖσι, περὶ πᾶσαν μαθηματικὴν ἕξιν, ἀ- 

υ 
» 

χήν τε μάλιστ᾽ ἐπιστη μονιχώτατος, εἰ δὴ ποτέ τις 
Σὶ Ξ 4 ἊΝ ᾽ “ ΑΥ͂ΞΗΝ τὰν “Νὰ ) »Υ ,ὔ ᾽ 

ἄλλος᾽ τέως γε μὴν ἐνταῦθα, μάτην πονεῖν ἐδόχει χρῦνον οὐχ 
᾿ “,«,ιι» 

ὀλίγον ἐχ παιὸὸς ἔτι σχεδὸν εἰς γῆρας, χαὶ πλάνον ἀνήνυτον 

φορεῖσθαι τὰ μὴ ὄντα προσποιούμενος, χχὶ χρώμενος ἔοικεν 

ἄλλως ἀλαζονείᾳ μάλιστ' εὐελέγχτῳ, καὶ οὐχ οἶδ᾽ ὅπως ἂν φαίην 

ἀδελτηρίᾳ" χαὶ τοῦτο (1) ἐδόχει γε οὕτω πᾶσι, χἀμοί γ᾽ ἐδόκει 

τοῦτο πολὺ μάλιστα “ τόδ᾽ ἀλλοῖον ἦν τὸ κατ' αὐτὸν πρᾶγμα, 

ἢ ὡς αὐτός τε ᾧμην καὶ οἱ πολλοί: ἀλλ ἔδοξεν ἄνθρωπος με- 

θύστερον δίχαιος ὧν οἷς ἐσπούδαζε χαὶ μετ ἀληθείας προσέχων 

τὸν νοῦν᾽ καί τινι τῶν οἰχείων κατὰ γένος ὡς ἄρ ἔφη ταῦτα 

σοφωτάτῳ περιτυχὼν ἀνδρί, καὶ τοῦδε τὰς ἐπιστημονιχὰς ἀρ- 

χᾶς ἐχδεξάμιενος, εἶτα σφόδοχ ἐπ αὐτοῖς πονῆσαι" χαὶ φύσεως 

εὖ λαχὼν οἶμαι περὶ τήν ὃς μοῖραν τῆς σοφίας, ὡς ὁρῶμεν 

πολλάκις ἐνίους μὲν τούσδε περὶ ταῦτα δεξιῶς ὄντας τῆς τῶν 

λόγων ἀσκήσεως, ἄλλους δὲ τούσδε τὴ ταῦτ᾽ ἄλλα, χαὶ ὅλως 

ἐν ἄλλοις ἄλλους πλέον πεφυχότας, χαὶ προσνενευχότας εὖ μάλα 

ς σπουδῆς ἔχοντας" πολύν τινα θησαυρὸν τῆς 

μαθηματικῆς ἕξεως, ἧπερ ἔφην, ἐπιμελεῖ τριοῇ χαὶ χρόνοις ἐξα-- 

προχόπτειν τ 

σχούμενος συλλέξασθαι" οὐχ ἐδύχει δὲ τέως τῷδε (29) βίῳ χαί- 

ρῶν, οὐχ οἶδ᾽ ὅπως κατὰ φύσιν ἀπράγμονι καὶ ἀνεπιτηδεύτῳ (8) 

χαὶ στέργων ἔοικεν ἣ ξυνέλαχε τύχῃ καθ᾽ ἑαυτὸν ἥδεσθαι τοῖς 
- “Ὁ ᾽ , ᾿ . Ἀ " ΟΣ “ 

χαρποῖς τῆσὸς τῆς σοφίας συνέπραττε δὲ οἱ πρὸς τὴν ἀδοξίαν 

Α 

τχῦτα, χαὶ τὸ ἐν δήλους εἶναι τοὺς ἀογηγοὺς αὐτῷ τοῦ το- ) ἥ ἢ ἊΨ ας Β Ἶ 

, " “-- ᾿ ἊΣ 5 ι ἠδ , Ἃ “ὔ 
σούτου πῷ ἄγυα ς, χρῆναι δὲ πάντως εἶναι, χαὶ οὐδεὶς ἂν ἄλ- 
. λὼς ἐρεῖ. Θηρᾶται δ᾽ εὖ μάλα ρᾷστα τοῦ πανσόφου χαὶ μεγί- 

Ω του ββ δον: πάνυ τοι σοφὸς ὧν χαὶ περὶ τήν δ᾽ ἐπιστήμην 

ἡνυκὼς εἰ δή τις ἄλλος, ξυντυχίχ μιᾷ " χαὶ οὐκ ἐδέησεν αὐτῷ 

(1) τοῦτ᾽. (3) τόδε. (3) ἀνεπιδεύιτῳ.. 

ννπὰἰὐπυσνν αν νυν τ ωςςὦ[οὃὄὃἂ«ὉὍᾳοᾳ ο΄ ““ 



ρα΄. 

πραγμάτων πολλῶν χαὶ λόγων χαὶ πόνων πολλῶν εἰς τὴν εὕ- 

ρεσιν τῆς τοῦ ἀνδρὸς ἀπλανοῦς σοφίας" τοὐντεῦθεν οἷος περὶ 

πάντα γχαλὰ τοῦ βασιλέως ὁ ζῆλος χαὶ φιλανθρὼπ τότητος πρό- 

θεσις εὖ πράττειν ἅπαντας χαὶ τὸν βίον αὐτὸν μάλιστ᾽ ἐν ἀ- 

φθόνοις εἶναι πάντων ἀγαθῶν, χα ὶ προσεπαύξειν ἑχάστοτε᾽" παρ- 

ρησίᾳ δείκνυσιν ἡμῖν αὐτίχα τὸν νέον θησαυρὸν τόνδε σοφίας, 

λανθάνοντα ἀγνοίας οἶμαι σχότῳ χαὶ χομιδῇ πράττοντα δυστυ- 

χῶς, ἀδικίᾳ πῶς ἂν εἴποι τις ἢ ἀμαθίᾳ τῶν χαλῶν᾽ χαὶ μὴν 

ἔτι προτρέπεται καὶ παρακαλεῖ χοινωνεῖν χαὶ μεταλαμθάνειν 

εὖ υὑᾶλα ὅστις φιλοχερδής ἐστιν ἀκόρεστος περὶ πάντα βέλτι- 

στα. ᾿Εμὲ δ᾽ αὐτίκα δριμὺς ἔρως ἅπτεται τοῦ πράγματος ἥ τε 

γὰρ τοῦ μεγίστου βασιλέως προτροπὴ χαὶ παράχλησις πολλή 

τις ἦν ἐπείγουσά με χομιδῇ, ὥστ᾽ ἐρρωμένως ἀντιλαμθάνεσθαι 

τοῦ ἔργου, φιλοχάλῳ πάντως χαὶ συνήθει γνώμῃ πάντα μοι 

βουλομένου χάλλιστα - κἀγὼ γ᾽ ἐδόκουν μηδὲν ἀηδὲς εἶναί μοι, 

υἡ θ᾽ ὥστε καὶ χαταγελᾷν ἄρα δή τινας ξὺν λόγῳ καὶ χατα- 

υωχᾶσθαί υου, εἰ προσαπτοίμιην εὖ μάλα χαὶ πειρῴμην ἐπὶι- 

χτᾶσθαι τοῖς προσοῦσιν ἃ μὴ ποτὶ (1) εἶχον πολυπόθητα κει- 

μήλια σοφίας, χαὶ πάντων δικαίως ἂν ἀξιούμενα τοῖς γε δὴ 

σώφροσι καὶ χαλῶς ὁρῶσι χαὶ χρίνουσι, χαὶ ὧν οὔτε βασχανίχ 

τις, οὔτ᾽ ἀμαθία χρατοῦσα τυφλοὺς αὐτοὺς περὶ τὰ πολύτιμα 

δείχνυσιν. ᾿Επήνουν τε τὸ τοῦ σοφοῦ Σόλωνος ἀξιῶν καὶ αὐτὸς 

χαὶ γηράσχων ἀεὶ διδάσκεσθαι" χαὶ κατ᾽ αὐτὸν δὲ Σωχράτη, εἰ 

δὲ βούλεταί τις Πλάτωνα, ἀγαπητὸν ἐνόμιζον εἰ καὶ μετὰ γῆ- 

ρας σοφίας ἡτισοῦν χτῆσις ἀφίκοιτό μοι ἀλλ οὐδ᾽ ἄρα τῆς ἀ- 

γαθῆς μοι τύχης χαὶ τοῦ περὶ ἐμὲ πράγματος ὁτουδὴ καὶ τῶν 

πολλῶν φροντίδων, αἵ με κατὰ πᾶσαν ἀνάγχην εἶχον, καὶ τῆς 

τς ἀσχολίας ἀνάζιον ᾧήθην τόνὸς τὸν πόθον χαὶ τὴν σπουδήν, 
τ Ξ'ν οὰ “" - » " 

πῶς οἷος τ ἂν εἴην, βελτιοῦν οὕτως ἐμαυτὸν χαὶ χοσμεῖν σο- 

(1) πώποτ. 



ν΄. 

΄, » ΄ ἊΝ ἢ , ᾿ 
φιᾶς ἐπιχτήσεσι," χα! προχόπτοντ ἁ ει δειχνύειν ΠΣ τῶν ἀγα-- 

“- [τ “ἡ ι 

θῶν ἕξεως, χαὶ πλουτῶν ἐν τούτοις εὖ μάλ ἴσως, καὶ ὧν ἔτ ἐ- 
, 

νέδει μοι προστιθέναι χαὶ συνεισφέρειν τοῖς τοῦ νοῦ ὕες: 

χαὶ τῶν ἴσως τἄλλ᾽ ἐνδεέστε οον ἐχόντων ἢ ὡς ἐγώ, τὰ σφίσι 
- τ 4.0 

προσόνθ᾽ ὅμως ὃ ἔττα δή, τάχιστ ἐχδέγχεσθα: χαὶ υεταλαμθάνειν, 

συγχαταλέγων σπ υδῇ πάσῃ ταῖς ἡμετέραις, ὡς φήθη τις ἂν 

ἴσως μαχραῖς οὐσίαις, καὶ τοῖς οἴχοι πλείοσιν οἷς τέως ἀθρῶς 

εἶχον. Μετὰ τούτων ἤδη τῶν λογισμῶν ἔγωγε τρ 

τετταράχοντα γενόμενος ἔτη, τὸν ἄνδρ᾽ ἐχεῖνον, οὗ πρότερον 

ἐμνήσθην, οἴχοι λοιπὸν τὐρώρ μι τὰ χαὶ συνεῖναί μοι χκατα- 
Ἐν. 9..ς ΄ " ᾿ τς “ 

τρεῖς τρις ἵν ὅποτε αὶ ΠΕ χώραν ἔχοιμι χαὶ σχολῆς, ὅπως 
“, 

ἂν ἜΡῚ γίγνουτο, τυγχάν οιμι, καθ᾽ αἵρεσιν χρῴμην" οὐ γὰρ 

οἷόν τ᾽ ἦν ἄλλως, οὐδ᾽ εἶχον ρα αδίως παντὶ χαιρῷ χρῆσθαι, οὔτε 
Α ε “" ᾿ , ε ΄ ; " ε εἂ, 4; 

μὴν ὁτῳοῦν χατὰ βούλησιν τὰν ὑβαῇ ἐμαυτὸν ὡς ἡδέως εὖ 

μάλ᾽ ἀκροατὴν δίδωμι. Και ὃ τὴν ἀρχὴν τάν- 
τ 

ὥ «) δὲ τ- Ἐ 
τε 

Ὁ 

, Η “« ᾿ 

δρὸς ὄνασθαι χαὶ καταμαθεῖν τὰς περὶ τῶν χατ᾽ οὐρανὸν σωμά-. 

τῶν χαὶ χινήσεων τῆς ἀστρονομιχῆῇς ἐπιστήμιης ὑποθέσεις αὐ- 

τὰς ἀπὸ φωνῆς οὕτω ρᾷστα" τοὐντεῦθεν δὲ τοσοῦτο μόνον 

ἢ ΓᾺ Ἂ ω ᾿ ΕΥΥΩ “ ν ΟΡ 3 “Ὁ Ξε “ἡ -““π » αὐτῷ προσχρησάμενος ὅσον τᾶς ἐν βραχεῖ βιολίῳ προχείρους 
Ῥ ᾿ ᾽ »Ἥ “»" Μ ϑ»ν 

χανονιχὰς τοῦ Θέωνος διατάξεις σὺν αὐτῷ διελθεῖν, ἔπειτ᾽ ἔ- 

δοξα λοιπὸν ἐμχυτῷ χρῆσθαι χαὶ δὴ πειρᾶσθαι εἴ πως οἷός 5 τ ει Ὁ χρησ πειρασήα πῶς οἷος 

Νὰ ᾽ ᾿ ΓΙ ᾽ ᾿ 

τ᾽ ἂν εἴην οἴχοθεν αὐτὸς ἔπειτ᾽ ἀνύτειν εἰς τὴν πρόθεσιν χαὲ 
Α δύ Ἔ ι ϑο ως ᾿ ΔΝ ϑΣ ἀν όδν δὰ Δ, τὸς ξ 2 ᾿ » 

τὴν σπουδήν" χαὶ μετ αὐτὰς ἄρχ τὰς ἀρχάς, ἃς ἐδεξάμην ἔ- 
. , " 3 ἔν ᾿ "“-" ῳ ᾽ 

χείνου, μόνος ἐπειθ᾽ ὑπανοίξας τῶν ἀδύτων τῆς ἀστρονομι'χῆς 

τε χαὶ πάσης ἄλλης μαθηματικῆς ἐπιστήμης εἴσω γενέσθαι, 

χαὶ χάλλιστ᾽ ἀνορύξας τοὺς χρυπτομένους αὐτῆς θησ ὑς, τὴ τ ούξας τοὺς χρυπτομένους αὐτῆς θησαυρούς, τῇ 

φιλοπονίᾳ τῆς εὑρέσεως ἐντρυφᾷν ἔχειν ἃ χρόνοις ὅτι πλείστοις 

χαὶ τριοῇ χαὶ συντονίᾳ σχολῆς ἐπιμόνῳ καὶ χειραγωγίᾳ συνε- 

χεῖ τῶν προλαδόντων αὐτῶν περαίνειν ἔξεστι χαὶ συλλογίζε-. 
ΝΜ Μ» 

σθαι. Ταῦτα δὴ τ' ἔπειτα τῆς οἴχοθεν αὐτὸς ἐπιμελείας πορί--: 

ζειν ἐμαυτῷ φιλοτιμούμιενος, αἰσχυνόμενος οὐχ οἶδ᾽ ὅπως ἐμαυτὸν 



͵ 

ΡΥ- 

χαὶ τοὺς ἄλλους δὲ ἴσως ἐν τούτῳ, εἰ πάντων φαινοίμην ἀχροα- 

τὴς κατὰ τοὺς πολλοὺς χαὶ ὅσοι φύσει δυστυχεῖ χρῶνται πρὸς 

τὸ τῶν χαταλήψεων ἐργῶδες, υηδὲν ἑαυτοῖς θαρροῦντες υηδ᾽ ἐΞ 

αὐτοῖς ἀρχεῖν ὁπηοῦν χαὶ αὐτοὶ γον ὔντες: Καὶ τοίνυν τὰ τῆς 

μαθηματικῆς τοῦ Πτολεμαίου συντάξ ἐλθεῖν αὐτὸς βιθλίχ 

χαὶ χατασχέψασθαι χαὶ τὸν ἐν αὐτοῖς νοῦν τε χαὶ σχοπὸν συλ- 

λέξασθαι προθέμενος, ἐδόχουν μὲν τὴν ἀρχὴν ἐγκύψας χαὶ ὅλως 

ἁψάμενος ἄλλοις τε "οὐ χαὶ αὐτῷ δὲ ὑάλιστα τῷ καθη- 

γητῇ μοι τῆς ὅλης σπ υδῆς ἀτεχνῶς μαίνεσθαι, χαὶ παντάπζοιν 

ἀδυνάτως πῶ: ἂν εἴποι τις ἐφίεσθαι χαὶ κατεπιχειρεῖν, χαὶ ὥσ- 

περ ἀτλαντιχά τινα πελάγη πεζῇ διαδραμεῖν ἐπιδάλλειν. Καὶ 
Ν 

ὃ υσ- Ὁ τοῦτ ἐδόχει σφίσιν οὐ χαθάπαξ ἀχαίρως, πρὸς τὰς ἐχεῖσ 

διεξόδους καὶ λαδυρινθώδεις στροφὰς καὶ πλοχὰς τῶν γραμμι- Ἢ 
ας 

χῶν δείξεων, ἐφορωμένοις " οὐ μὴν ἀλλ οὐκ ἀπέστην ἥκιστ᾽ ἔ- 

γῶγε τῆς ὁρμῆς προθέμενος ἐφάπαξ: χαὶ δὴ προσχὼν τοῖς 
ΙΞ , Σ δ ᾿ “ , ι , 

βιολίοις, ἐργώδει μὲν ὅμως ἐπιμελείᾳ χαὶ ξὺν πόνῳ πολλῷ 
ὴ τῆς δ᾽ δ" » ,ὕ “ἂν Ὁ» " Ὶ Ψ - Ὡ 

οχῶ δ᾽ οὖν ἀνύτειν εὖ μάλ εἰς. τὴν πρόθεσιν θαυμαστῶς ὅπως 
ι , ὃ "» ΕΣ ᾿ » -“ ᾿ΡΗΣΝ Κα 

χαὶ παντάπασιν ἀδοκήτως, ἄλλοις τε χαὶ οὐχ ἥκιστ ἐμαυτῷ 

χαὶ τῆς ἀχριθείας τοσαύτης μεγαλονοίας τε χαὶ περινοίχς τοῦ 
4 Ἐν ὸς τῶ ᾿ 

ἀνὸρὸς χατευστοχήσας χκαὶ τυχὼν τῶν ἐπιλογισμῶν χαὶ τῶν 
5 5 Ἃ - « ᾿ διὸ τω Ὁ - 

δείξεων, ἔδοξ᾽ ἔπειτα λιπαρῶς ὡς μάλιστ' ἐπιμεῖναι τῇ σπουδὴ 

χαὶ τῷ πόνῳ, χαὶ τρίψας τῇ σχολῇ ταύτῃ λοιπὸν τοσοῦτον 

ὅ ΣΝ ον οὐχ ἅπαξ οὐδὲ δίς, ἀλλὰ καὶ πλεῖον: ἔτι τὰ βιόλί᾽ ἐπελ- 
“ ι ΝΥ ᾿ » “ [2 ΨΊ τΟΛ » ΓΚ - ΕΣ 

θεῖν γενικῶς, καὶ τὸν ἐν αὐτοῖς ἅπανθ᾽ ὥς Υ ἔδοξα τοῖς τε ἄλ- 

λοις χαὶ οὐχ ἧττον ἐμαυτῷ, τούτου δέ μοι χαὶ πλεῖον ἔμελλε, 

νοῦν συμπεράναι χαὶ συλλέξασθαι χάλλιστ᾽ ἐς τέλος, χαὶ πάσης 

ἄλλης μαθηματικῆς ἐπιστήμης ἐπιμέλειαν χομιδῇ ποιοῦμαι. ἹΕῈὶ 

τὰ μὲν ἄρα χαὶ φιλοτιμία τις ἦν χαὶ φιλοπλουτίχ σοφίας 

σῆς ὡς εἰπεῖν (1), τὰ δὲ καὶ κατ᾽ ἀναγχαστὴν οἶμαι τὴν χρείαν 

(1) φιλοτιμία χαὶ φιλοπλουτία τις ἦν ὡς εἰπεῖν σοφίας ἁπάσης. 



Ἢ κ , »» ν « 

ἦν τὰ γάρ τοι μαθηματικὰ χαθάπαξ ἅπαντα, σύγχρατον ὡς 
ἔ 

χει τὴν φύσιν χαὶ χοινωνεῖ πάνυ τοι χαὶ ἀλλήλοις 
νὴ νν - ᾿ ε ἘῸΝ Ἢ δ, 

συνδεῖται: ὅθεν δὴ χαὶ ὁ θχυμάσιος Πλάτων ἐν τοῖς Νόμοις “ιν 

᾽ ΩΣ "Ὁ " 

φησὶ τὰς αὐτῶν ἐπιστήμας περὶ φθελφει τὰ ὑποχε ίμενα γινο- 
2 » Ν " ι 7 

μένας, εὔλογον ἀδελφὰς χαὶ ταύτας νομίζ ὕξιν, ἵνα μὴ ἀπαιδευτῇ 

φησὶ τὸ ᾿Αργύτειον, ταῦτα γὰρ τὰ μαθήματα δοχοῦντι ἄμενα! ΦῊ θχ ξιον, ταῦτα γῶρ τὰ μαϑηματα ΟΝ 

ἀδελφὰ ἀλλήλων τε ἐχόμενα τρόπον ἀλύσεως χρίχων καὶ ἐφ᾽ ἕνα 

σύνδεσμον χαταλήγοντα, χαὶ μίαν ἀναφαίνεσθαι προσήκειν τῶν 

υναθημάτων τούτων τὴν συ γγένει ιᾶν τῷ κατὰ Ἀδύψο μανθά- 
δι .“ »"" ΣΞΙ ἣν 

νοντι" τὸν δὲ σύμπαντα ταῦτα οὕτως εἰληφότα, τοῦτον δὴ 
Ξ δὸ ὁ ΤῈ ᾿ 5 ,ὔ , ι “ ῃ ᾿ 

χαλεῖ τὸν ἀληθέστατα σοφώτατον χαὶ ψαμο εται. Καὶ τὸ 

υἱὲν τοῦ Πλάτωνος οὕτω καὶ τοῦ ᾿Αρχύτου μετ' ἀλ “δ δ. .Ξ 
,ὔ » "- ε » ΩΝ 

πάσης ἐρεῖν, ὡς ἄτμητα ταῦτα τὰ μαθήματα χαὶ ἀλλήλων 

χατὰ πᾶσαν ἀνάγχην ἐπίχρεια - οὐ γάρ ἐστιν οὐχ ἔστιν ἄνευ 

γεωμετριχῆς τε χαὶ σφαιριχῆς ἀχριθείας χαὶ τῶν χατ᾿ αὐτὰς 
22 ᾿ “σ“ι, ἔᾶέυ σας δ- Ηκ ΞΘ. ΤᾺ . - "ὧν είξεων ἀριθμητιχῶν τε ἐπιλογισμῶν χαὶ τῶν χατὰ μουσιχὴν 

ἁρμονικῶν ἀναλογιῶν καὶ συνθέσεων χαὶ ἀφαιρέσεων χαὶ στάβμης 
32 » , ᾿ “ 

τῶν χατ αὐτὴν λόγων, ἀστρονομιχῆῇς ἐντελέστατα τυχεῖν ἕξεως 
. Ν᾽ ᾿ ἊΝ ως , »» 

χαὶ τῶν τῆς Πτολεμαίου συντάξεως οὐὸ ὁντιναοῦν ἐν χαταλή- δ 

ψει γενέσθαι, χαὶ ὁ λόγος ἴσως δείξει προϊὼν σαφέστερον. ᾿Εδό. 

χει δὴ λοιπὸν οὕτω, χαὶ οὕτως ἐν τούτοις εἶχον" τὰ μὲν χατὰ 

ταὐτὸν μετιὼν σὺν τοῖς Πτολεμαίου, χρῆναι γὰρ οὕτω χαὶ οὐκ 

ἦν ἄλλως τοῖς ἐκείνου χρῆσθαι, τὰ δὲ χαὶ μεθύστερον. Τούτου 

υοι τοῦ σχοποῦ χαὶ τοῦ πόνου ἡ τῆς γεωμετρικῆς θεωρίας εἰς 

τέλος ἔρευνα, ὅση τε ἐν ἐπιπέδοις Εὐχλείδῃ στο χε θβαΝ χαὶ 

ὅση ἐν στερεοῖς, χαὶ μὴν ἔτι χαὶ ἅττα τῷ ἀνδρὶ προσεξβίργαν 

σται ὀπτικά τε καὶ χατοπτρικὰ χαὶ δεδομένα καὶ τὰ περὶ τῶν 

χατ' οὐρανὸν φαινομένων, ὡςπερεὶ πρόθυρά τινα ταῦτα καὶ προ- 
7 τ . Α » , ᾿ ; ’ ᾽ , 

αὐλιχ τῶν ἐντὸς ἀπορρήτων τε χαὶί ἀδυνάτων (1) ἀστρονομίας 

(1) ἀδύτων. 



΄ κι ᾿ “, Ἅ " ζῶ ΟΕ ἜἘΡΕΝΝ ΡΞ κ᾿ ὸς ι 

χαὶ τῆς ὅλης αὐτῇ χατασχευῆς, Θεοδοσίου τε σΌχιριχα χαὶ ὅσο 
ι Ν ΕΣ Ἄς το τὰ ι ΡΞ ᾿ ε - ΕΣ . 

περί διχχρίσθων, οἰχήσεών τε χαὶ νυχτῶν χαὶ ἡμερῶν, ἄλλοτ᾽ ἄλ- 
: 

λὼν πᾶσχ δ: 
Ἷ ΩΣ ἀς δὰ ΝΡ 

χνόγκὴ χαὶ ἄστρων ἐπιτολῶν τε χαὶ δύσΞων παν- 

ποίων τε χαὶ ἀλλοίων ἐν ἄλλοις χαὶ οὐ πᾶάντχ παραπλησίων, 
, ᾿ ι “ ἣν , » 

χαὶ περὶ τῶν τοῦ ζωδι ιχαχοῦ τρῆμα «τῶν χαι τῶν διαφόρων οτὰ - 

τῶν (1) σχημάτων ἐν τῇ περ'στρηοφῇ τοῦ παντός. Ταῦτα μέν 
ι Ἐν » ᾽ 7ὔ ᾿“Νδ » 

ὙΞ χαὶ φανερῶ: εἰς ἀστρονομίαν ἤδη τῆς χαὶ τὰ: χατ' αὐτὴν 

ὑποθέσεις ἐξεργάζ τ᾽ ᾿ χρ ἐπα-- 

Γ΄ ι Ἷ , ἐς ᾿ Ε ᾿ ι δ ε “- ,ὔ ι 

Καὶ μὴν ἔτι πεοὶ ταὐὺτα χαὶ ἄλλων ὡντινοῦν ἀπ δνίΣ χαὶ 

ἀριθμητιχῶν εἰσαγω χὶ χχὶ βαθύτε ἔρχι θεωρίαι, χαὶ οὐχ οἷδ᾽ ὅτι 
τὸ 

φὦ Ἁ 3 , τῷ κ 

δεῖ τὰ ὀνόματα χαταριθμεῖσθαι- πλήν γε ὄντι (2) καὶ πρὸ 
» Ἃ"“" " ἃ ἣν 

όθεσιν ἐπιμελῶς: ἤνυτον: ἃ δὲ δὴ 
» Ν ’ὔ ὡς Α 

ἀκ 19) ρήται μο: π᾿ τῆρον Ἀπολλωνίου τοῦ Περγαίου χώνυχ θαυ- 

μοστῆς ὄντως ταμίαν, ἕξεως. χαὶ χρόάτους ἐν ταύτῃ; τοῦ 

ἀνδρὸς - δεῶῷ γάτα, καὶ 'σΣερήνου χὺλ ινδριχὰ υλλιστ' ἐπονήθη μοι 
τ τς ἦς : 

δυσδιεξίτητα ταῖς: χχτὰ ραφαῖ: ἐντυχεῖν χαὶ χομι:δῇ πως ἐο- 
᾿ ““"Ἶἷ ΡΕΣ -2 ω 8.4.5 ι ἘΡΓΑΝΝΣ πᾳ ι ἐπίπεδ 

γώδη συσχεῖν τανταπασιν, ὅσχ Υ ἐμὲ εἰδέναι διὰ τὴν ἐπίπεδον 

ΤΆΒΟΣΣΣ νν τὰ ΤῊΣ ἰ δλὶ ΕΑ, νος τ Α το τις ΠΣ ἊΝ το Σὲ τὸν πτυν ἘΝ ἰδ θὲς ξπίσχεψιν, και ἔστιν ὁτῳοῦν χρῆσησι χαὶ πειρζσύα!, εἰ ἀληθὴς 
ὰ , τ, διν ᾿Ξ ε ,ὕ 

ὃ λόγος" ταῖ: δὲ τῶν ἁρμονιχῶν παμπλείστων 
. Η » “κ 

οἰὸ ὅτι γρὴ χαταριθμεῖσθαι. τὰς χλήσεις, συντάξεσιν οὐχ ἂν 

ἔχοιμι λέγειν, ὅσον ἐντρυφῆσχί μοι γέγονε "χ χαὶ γάρ 0.2: θχυμά- 

σιῶν χαὶ ἥδιστον πάνυ το. τὸ τη νον δοχεῖ, ἐειρ δεν υνζ-- 

λιστ' ἐπιμόνως χαὶ τὸν διὰ πάντων τῶν ὄντων φυσιχῶν τε χαὶ 
- , ὙΣ ᾿ Ὁ . , 

ὅσα τέχνη σοφί(Ξτχι, χαθ᾽ ὅσον οἷόν τ᾽ ἦν ἐπιλογισαμένῳ χαὶ 
λὶ ε “ » δ, ο, 

συμπεράναντι, καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν ἐποπτεύσαντι υξτρίων, ὅπως 

ἄρα χατ᾽ ἐμὲ Υ αὐτὸν τῆς 
, ΝΕ ᾿ 

ρχλογίστου συνόξσμιον χας κ 

» , -» . 

ουμονίκῆς ἀνάγχης χαθάπαξ ἀπα- Ὶ 
ν ἄρρητόν τε χαὶ ἄρρηκτον ἐν υέ- 

(1) αὐτοῦ. (2) ὅτ'. 

(39) παμπλείσταις παμπλείστων. 



βΞ- 
τροῖς χαὶ ταχτιχοῖς ὅροις ἀσάλευτον χατ᾽ αὐτὴν τὴν κν ϑένγον 
» ἢ ν" 

ἐπιστήμην ἀλληλουχίαν χατὰ φύσιν ὑπὸ τῆς να τὺ 

προνοίας τε χαὶ σοφίας, χαὶ “χατ 
᾿ »- ἡ ας Ὅν 

χαὶ παραδειγι υατιχὴν ἀχόλουθον εἰ ρξσιν, πλή 

μαλιστ ε εἰπεῖν οἰχείως συυφωνοῦσαν᾽ χαὶ οστις ρχ πειρύσεται 

ριῆχει τῆς περι ταῦτα χαὶ μὰ 

:] 
το 

[ο - Ξ Ἑ τὶ ο -- δὲ «-.  - 
»} [ Ν [Ὁ 5. Ν'. 1] ἧς} Ω7 ο᾽ τς κ μ“ντ [0] :- “Μ᾿ “' ο) - [ἴω φ᾽ σχολῆς χαί τινας ἀμέλ 

πεῦδε βεθαιώσας τοῖ; πολλοῖς, οἵ περὶ τὸ φαινόμενον ὁλο- 
Ὁ ας ἃ δε “ἃ χαὶ ζδεσ ἿΞ ῃ ΕΓ ξεὼ δαὶ ἀὰ σχερῶς χεχήνασι, χαὶ ἥδεσθαι ταύτῃ καὶ θαυμάζειν ἔχουσι, καὲ 

“ὦ ΝΜ ΗΠ Ῥ- ε ᾿ 

τῆς ἀχριοξίας τῆς ἐπιστήμης ἐχ τῶν ὁρωμένων 
-» , ἘΠ᾽, ΄ δῶν κ τ ὡ ᾿ 
ἀξιοῦσθαι πράττεσθαι. Καίμοι γίνεται λογισμὸς οὗτος χινήσας 

᾽ ΄ . , ν᾿ , -- τ 

εἰς τόδε τὸ συνταγμα. τὰ μὲν γὰρ τῆς Πτολεμαίου σὺντ ἀξεως 
βρι’ ΝΝ - δι ᾿ δι ᾿ , ἐν 

βιολία πεπλατυσμέναις χαὶ ποικίλαις χαὶ μῤανγὰς έν: ἀποὸδεί- 
“- " " ΄ .Ὶ 

ξεσι γραμμικαῖς, συυπεραίνει χαὶ ἀνευρίσχει τὰς ἀστρονομι χὰς 

ἑχάστας 1 παραδόσεις, χαὶ πολλοῦ πόνου δεῖ ττὸς τὴν ἐχείνων 
ἐ » ᾿ , » 

χατάληψιν, εἰ καὶ ἀχριοέστατα χαὶ ἀσφαλέστ χτ ἀνὴρ τεχνολο- 

. “-52) σεν“ τὰ ποοτίθεταχι: χἀντεῦθε ἐρνῶδές ἐστ σοῦῖε γε: πυξοι παυτῶν ὧν προτι εται χαντξυῦεν ξργω ες ἐστι τοῖς 

᾽ - 
πε! ρᾶσθαι ἀστρονομιχῆς ἐπιστήμης εἰσαΎω) γιχοῖς δ χ 

,ὔ 

χαΐί τινος αὐτοῖς χειρχγωγίας δεῖ πρότερον, ἐμοὶ δοχεῖν ἁπλαῖς 

ἐπιοολαῖς τὰ χεφάλαιχ τῆς ἐπιστήμης χαρι οἰζομένης ἀπόνως, χαὲ 
25. ᾿ 

ὑποτυπώσεως χατὰ μέρος διεξιούσης σαφῶς τε χαὶ ραδίως ἐν-- 

τυχεῖν ἑχάστας ὑποθέσεις τῶν οὐρανίων " τὸ γὰρ ἐξ αὐτῶν τῶν 

, ιν 

ἔφην, πάνυ τοι χαὶ δυσχατέργαστον, χαὶ διὰ τὶ 

τ 0) «--. 
ΠΥ 

ο᾽) εξ ψν. ὡ Ἕ Ὡ- 
-» Ξ .] Γ Ὁ“ ο᾽- Ο᾽ Ν- .“) ἘΒ -) [φ ς ψν χαὶ συνεστράμμένον τῶν ἄπο 



ρζ΄. 
λόγους αὐτῷ καὶ τὰς γραμμιχὰς ἐπιχειρήσεις (1) γίγνεσθαι 

σχεδὸν ὡς πρὸς ἀχροατὰς οὐχ ἀμαθεῖς παντάπασι τῶν ἁπλῶν 

τε χαὶ χαθολιχῶν τῆς ἀστρονομίας ὑποθέσεων, ἀλλ᾽ ὥσπερ τινὰς 

γὴρ 
, 

χα- 

ῳ. προλήψεις αὐτῶν ἔχοντας, χαὶ ὡς τούτων ὁμολογουμένων, 

ἐχεῖνος ἐπιχειρεῖ χαὶ ἐπεξεργάζεται χαὶ δειχνύει βεβαιῶν ξξινος επ χϑιρε ν Υ] Ξζερὴ τα “ ῳὺν ᾧ ρα Ο)» 

στοτε τὰ προτιθέμενα: χαὶ διὰ τοῦτο γρείχ τινὸς βοηθείας, 

ὡς ἔφην, χαὶ προλαμθανούσης διδασχαλίας ἁπλούστερον ὁδη- 

γούσης τοὺς προσερχομένους τῇ ἐπιστήμῃ ταύτῃ τὴν ἀρχὴν 

παντάπασιν τῶν αὐτῆς ἀμαθεῖς χαὶ ἀπείρους᾽ χάθ᾽ οὕτω λοιπὸν 

ἐξέσται χαὶ προσάγειν (2) αὐτοὺς τοῖς τοῦ ἀνδρὸς θαυμαστοῖς 

βιόλίοις, ὡς ἔχοντας ἱκανῶς ἕπεσθαι. Οἱ δὲ πρόχειροι χανόνες 

ἐποιήθησαν αὐτῷ τῷ Πτολεμαίῳ χαὶ μεθύστερον Θέωνι ἐστε- 

νωμένῃ παντάπασι παραδόσει, χαὶ ὡς εἰπεῖν ἀλογοπραγήτῳ 
" ς -. -- ἐπ “-- τ 7ὔ 

νομοθεσίᾳ ἁπλοϊκῶς οὐτωσὶ χαὶ δεσποτικῶς χαὶ χωρίς τινῶν 

αἰτιῶν χαὶ ἀφορμῶν καὶ διχσχφύσεων, ἐχτιθέμενοι μόνον ἐπι- 
δὶ ν᾽ “κ᾿ ᾽ , , ᾿ νὶ ἮῈΞ Ἔ 

λογισμοὺς ἀριθμῶν χαὶ διαχελευόμενοι τά, χαὶ τὰ ποιεῖν 
᾽ - , “2: χαὶ μεταχειρίζειν δι’ αὐτῶν, καὶ μετὰ πάσης ρᾳστώνης (3) 

δ , Ὁ ἈΠΌ, ᾿ ΄ 5 δείξ ΄ χαὶ ὃ λό χαθάπαξ ἀπόνως χαὶ γωρίς τινος ἀποδείξεως, χαὶ τοῦ λό. 

γον ἔχειν αἰτίχν τινὰ διδόναι, συμπεραίνειν χαὶ ἀνευρίσχειν 

ὃ βούλεται χαὶ προτίθεταί τις, εἴτε ς ἐποχὴν ἀστέρος ετὰ Ἵ ροτίθεταί τις, εἴτέ τινος ἐποχὴν ἀστέρος 

καθ᾽ ὁντιναοῦν χρόνον, εἴτ᾽ ἐπιτολὴν, εἴτε στηριγμοῦ φαντασίαν, 

εἴτε πλατιχὴν ἀπόστασιν ἀπὸ τοῦ μέσου τοῦ ζωδιαχοῦ, εἴτε 
γᾷ , ΤΔΥΡῚ Α “ , ν " Ἃ δ ἣν Υ , 

συζυγίαν τινὰ τῶν φώτων πανσεληνιαχὴν ἢ συνοδιχὴν, εἴτε πά- 
5 Α ,ὔ “Ἃ ι ς 7ὔ ι ρα 8.5 - 

θος ἐχλειπτιχὸν σελήνης ἢ χαὶ ἡλίου: χαὶ ταῦτ᾽ ἐστιν ὁντι- 
- Υ α-ν ͵  ᾿ κλῖνον ἼΩΝ ᾿ ΠΣ ΠῈΣ ΒΥΕ ΟΣ ἈΕῚ , ΠΑΝ 

ναοῦν ψηφοφορεῖν χαὶ μεταχειρίζειν ἐκ τοῦ προχείρου καὶ πάνυ 

τοι ρᾷστα τῶν εἰρημένων κανόνων ἀπολαμθάνειν, ἴσως γε μὴν 

σχεδὸν ἔστιν ὅτε, χαὶ παντάπασιν ἀμαθῇ, περὶ ὧν διαγορεύει 

χαὶ ἀληθεύει: ἀναπόδειχτον γὰρ καθάπαξ καὶ ἀλόγιστον ὅτι 

(1) ᾿Επιχειρήσεις ταύτας χαὶ ἀποδείξεις. 

(3) ἐξέσται προσάγειν. (3) χαὶ χαθάπαξ. 



θη. 
“ὰ ΜΝ Μ᾿ ὃ Α ἡ - ,ὕ “ πχανα ,ὕ 

ἂν ἀνύττειν ἔχωμεν διὰ τὸ τῆς νομοθεσίχς τῶν εἰρημένων προ-- 
7 » Ἂ» ᾽ " 

χείρων χανόνων, καὶ οὐδ᾽ αὐτὰς τὰς ἐκθέσεις χαὶ χαταγραφὰς 
Ρ “ ᾽ “ 2, ᾽ Ἂ “ . , 

τῶν χανόνων ἀχριοῶς ἔχομεν αἰτιολογεῖν, πῶς χαὶ διὰ ποίας 

χρείας χὰκ τίνων ἀφορμῶν ἕκαστος αὐτῶν ἐχτέθειται, καὶ τοὺς 

αὐτῶν ὅλως σχοπούς. Καὶ ἴσως ἂν περ: ὁτουοῦν ἐρωκώμενος 

τοῖς τοιούτοις μόνον προ χείροις χανόσι χρώμενοι, λέγειν ἂν 

ἔχοιμεν ψηφοφοροῦντες χατὰ τὰς αὐτῶν διχτάξεις χαὶ παρα- 

δόσεις, χαὶ ἀληθῶς χαὶ ἀπλανῶ: λέγειν " ἀγνοεῖν δὲ πῶς ἕχα- 

στ᾿ ἔχει ὧν λέγομεν χαὶ ὥσπερ βαχχεία τις ἂν εἴη χαὶ φοιόα- 

μυὸς τὸ πρᾶγμα, παντάπασιν ἀναίτιός τε χαὶ ἄλογος. ΔΡΩ͂ΜΕΝ 

τέλης μέν γε φησίν, ὡς οὕτω λέγειν ἐστὶ περὶ τῶν ζητουμέ- 

ὑένων, ἄν τις τὰ φύσει χαὶ πρῶτα αἴτια προτιθείη τῶν ἀπο- 

φάνσεων. Καὶ Πλάτων: δέ, παντὸς τοῦ λε) ομένου δεσμὸν ὥς 

τε συνέχεσθαι χαὶ ἡδρᾶσθα!, τὴν αἰτίχν δοχεῖ προτιθέναι. ᾿Αλ- 

λ ἐνταῦθα ἁπλῆ τις ὡς ἔφην ἐστὶν οὑτωσὶ χαὶ ἀναίτιος ὅλως 

παράδοσις χαὶ νομοθεσίχ τῶν γε τοιούτων χανόνων, χαὶ ὁ χρώ- 

ὑενος χατ' αὐτοὺς ὁπηοῦν, ἀληθεύει μέν, πραττομένοις δέ τισι 

λόγους περὶ ὧν ἀληθεύει, λέγειν οὐχ ἂν ὁτιοῦν ἔχοι, διὰ τῆς 

ἐξ αὐτῶν τῶν χανόνων διδασχαλίας. πος δ᾽ ἄν (1) ἔμοιγε δο- 

χεῖ βέλτιστον εἴη, μετὰ τὴν τῆς ὅλης ἐπιστήμης ἀστρονομι- 

χῆς χατάληψιν χαὶ τοῦ χατ' αὐτὴν σχοποῦ, χαὶ τῶν ὅλων αὐ- 

τῆς ὑποθέσεων, ὁτιοῦν μεταχειρίζοντά τινα, καὶ ψηφοφορίαν 

ἡντιναοῦν προστιθέμενον, (2) ρᾷστα δὴ μάλιστα τῶν τοιούτων 
, 5 , Ἷ “Ὡ "Ὁ ον “-“" 

κανόνων πορί εσθαι, χαὶ ἀπόνως ἢ τῶν τῆς συντάξεως τοῦ 

Ἐ 
ἘΞ ΡΣ ΜΠ, ἀμ ν αν τς ἐλ μῶν. τῇ Πτολεμαίου βιολίων ξὺν πόνῳ πολλῷ χαὶ πραγματείᾳ μεγί- 

στη Καὶ ἔγωγε νῦν γε εἶναι μετὰ τὴν ἀστρονομιχὴν ταύτην 

ἐπιστήμην φιλοπονίαν καὶ τῶν αὐτῆς ἀνεμεσήτως ἐρεῖν χατά- 

ληψιν, οὕτω δὴ περὶ ὧν ἂν ἑχάστοτε βουλοίμην, δοχιμάζω 
, 

χρῆσθαι, διὰ τὸ πρύχειρον αὐτὸ τῆς χρή ἤἥσεως χαὶ τὸ τῆς εὑ- 

(1) Ὡς ἔμοιγε. (2) Προτιθέμενον. 



ΤΥ βεν 

οθ. 

ρέσεως τ χστωνευμένον (1) ἄπονον. Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως ἔ- 
᾿ , 

χεῖ" χωρὶς δὲ τούτων ἔτ ἐπίπονον χαὶ τοῦτο χοινὸν τοῖς: χα- 
ΓΔ Ἁ . ’ -“ τς [ 

τ ἀμφότερα τὰ συντάγματα χρωμένοις, ὅτι πόρρω τῶν καθ 
- ’ (Ά κ ον -“ ε ΓᾺ 

μᾶς γρόνων χαὶ Θέων χαὶ Πτολεμαῖος τὰς ἀρχὰς τῶν ψηφοφο- 
-“᾿ ε 7, 4᾿.5 7) Ν; “ἃ ΤΣ ε , Δ΄ 

ριῶν ὑποτίθενται, ἀφ᾽ ὧν δέοι ἂν, περὶ ὧν ἑκάστοτε προτιθέμεθα 

ἀρχομένους καὶ κατιόντας εἰς ἡμᾶς νῦν, ἐκ μαχροῦ περαίνειν 
᾽ὔ Α ε , « 

τοὺς ἐπιλο γισμοὺς χαὶ τὰς Ψηφοφορίας ἑχάστας, ἃς βουλόμεθα “ν 

᾿ , ᾿ ᾿ ες ς 

ιὰ πλείστων τῶν ἐτῶν. Θέωνι μὲν γὰρ ἐν τοῖς χανόσιν, αἱ 

ἀρχαὶ τῶν ἐπιλογισμῶν ὑ ὑποτίθενται χατὰ τὸ πρῶτον ἔτος 
φῷ ὙΝ -“"Ό » ΄ 

Φιλίππου τοῦ ᾿Αοιδαίου τοῦ ἀνὴν Αλεξζα νδρον τὸν χτίστην (92) 

τὸν μέγαν Μακεδόνων βασιλέα, πρὸ πολλῶν οὕτω δὴ πάνυ τοι 
“ , ,ὔ ᾽ν» ἥ ᾿ ᾿ 5» Α 

τῶν χρόνων. Πτολεμαίῳ δ᾽ ἔτι πορρωτέρω χατὰ τὴν ἀρχὴν 

Ναδονασάρου τοῦ βασιλέως ᾿Ασυρίων ἔστι δ᾽ οὗτος ὁ Ναύου- 
ὃ , ὩΞ ἃ δ “" , τον ΤΆΣσΕ, .« φυργθον τοῦ χοδονόσορ οἶμαι ὃν ἐκ τῶν θείων Τραφῶν ἔχομεν" ἐκεῖθεν τοι- 

5 - “- κ᾿ ΝΝ φξοε » Ἢ τς πος ρα Ὁ ΠΥΞ 3 νυν ἐκ μαχροῦ χομιδῇ τὰς ἐν νον ϑ ἀνύττειν εἰς ἡμᾶς ἀ- 

νάγχην ἔχομεν" χαὶ τοῦθ᾽ ὅτι νὲ ν λυσιτελεῖ χαὶ χατὰ τινὰ λό- 

γον χρειωδέστατόν ἐστιν εἰς πίστωσιν τοῦ τῆς ἀστρονομ!χκῆς 

ἐπιστήμης ἀσφαλοῦς, χαὶ τῶν ἀπλανῶν αὐτῆς θέσεων, ἀληθὲς 

εἴρηται Πτολεμαίῳ τοῖς τῇ ( συντάξεως βιδλίοις - κἀγώ γε συμ- ὅν 

. 

φωνῶ χαὶ συντίθεμαι τἀνδρί εἰ χαὶ πάνυ τοι πρὸς τὸν σχοπὸν 
“ὦ ᾿ ι ᾿ ἘΝ Ξ 

τόνδε καλῶς ἔχει, καὶ ἡμῖν γε κατὰ χαιρὸν ἐν τοῖς ἑξῆς εἰ- 

ρήσεται πρὸς δ᾽ αὐτὴν ἀμέλει τὴν ἀνυνε: εἴρησιν τῶν ἑχάστοτε 
.Ὶ 7 - » ἐγὴνε π -Ξ. εν δ ὦ » Ἃ ἘῸΝ 

χατὰ χρείχν ψηφοφοριῶν ἐργῶδές ἐστι, χαὶ φροντίδος οὐχ ὀλίγης 
ΔΝ. “ , » Ὁ 

ἴσως χαὶ πόνου δεῖται, ΣΥΠΕΥΟΝ οὕτω τῶν χρόνων ἐπιχειρεῖν 
ι ἜΞῸΞ ἈΚ ΝΕ ὙΠᾺΣ Ἂν ἀκ ΠΝ} ΞΔ :0 ἡ ἀὐαο δον κα κόπο «τς χο 

χαὶ τρίοειν εἰς ἡμᾶς ἢ καὶ τοὺς μεθ’ ἡμᾶς ὁντιναοῦν περαίνον- 
-“Ὕ» - 5 δ - - ε - ε 

τα καὶ τοῦτο μᾶλλον ἔτ᾽ ἂν εἴη τοιοῦτον τοῖς μεθ’ ἡμᾶς ἑ- 
τὰ δ “-- Μ » ,ὔ Ἀ 

ξῆς οὕτω χοῆσθαι μέλλουσιν. Ἔδοξε δή μοι πρὸς βοήθειάν τινα 
» » “Ν κ Α 

τοῖς εἰσαγομένοις ἀυῊ} ἐπὴ χαὶ γειραγωγίαν, ὡς ἂν δὴ μετὰ 
5 π᾿ ᾿ ' “ἃ ᾿ 

- -“2-ο » , 3 , «Ν» 

ρᾳστώνης πειρῷντο, μέσῃ τινὶ τῶν εἰρημένων ἀμφοτέρων ὁδῷ 

(1) Καὶ ἄπονον. (2) ᾿Ελλείπουσιν αἱ λέξεις τὸν χτίστην. 



φι. 

χρήσασθαι" τότε τῶν Πτολεμαίου βιόλίων πεπλατυσμένον χαὶ 

διὰ πάντων αἰτιολογικὸν χαὶ διεξοδιχὸν χαὶ ἡχρίθω μέγον ἀπο- 

δείξεσι χαθ᾽ ἕχαστα φευγούσῃ, καὶ τὸ στενὸν οὕτω χαὶ νομο- 
ε “᾿ " “Ὁ “- 

θετιχὸν μόνον καὶ ὡς ἂν εἴρητχ! δεσποτιχὸν τῆς τῶν προχεί- 
, » Ρ ε “ γι ᾽ ΄ 

ρῶν χανονὼν ἐχδόσεως, ως ξάθάνϑε αὐαίτιον τ ω) χαὶ ἀλόγιστον, 

καί τισι μὲν ἁπλαῖς ἐπιθολαῖ: κατ᾽ ἐπιτομὴν τὰς ὑποθέσεις ἕ- 

χάστας τῆς ἀστρονομικῆς ἐπιστήμης ἐν κεφαλαίοις ὑποτυπώ- 

σασθαι, χαὶ παραδοῦναι χωρὶς ἀποδειχτιχῶν ἐπιχειρήσεος χαὶ 

υπγχανημιάτων τὴν πίστιν ἀναγχαζόντων τοῖς ἐντυγχά ἄνουσιν, 

ἀτὰρ δὴ χαὶ λόγους τῶν χανονιχῶν ἐχθέσεών τε χαὶ χαταγρα- 
“" 

φῶν, χαὶ τί δῆθ᾽ ἕκαστα βούλεται, χαὶ πρὸς ὃ φέρει, χαὶ ὅθεν 

ὥρμηται προδιδάξας, τὴν αὐτῶν ἀμέλει γρῆσιν τὸ μέρος δὴ 

σ 
“»"Ἢ ἂν ᾽ 

τοῦτο διευχρινῆσαι, χαὶ ξὺν λόγῳ περαίνουσαν εἰστόχως ὑπο- 
“2 ς Ἂ ᾿ : - , :, ἜΝΙ ε ἊΨ» Ἢ 

δεῖξαι, ὡς ἂν δὴ χαὶ τοῖς χρωμένοις ἐξήει λόγους ὁπηοῦν τῆς 

ἐργασίας ἑχάστοτ᾽ αὐτῆς διδόναι: τοῦτό τε, χαὶ μὴν ἔτι τὰς 
"᾿ νν 

-0- 

Α ὅδιᾷι “0 " “" σι 

ἀρχὰς τῶν κανονικῶν ἐκθέσεων ἀφ᾽ ὧν ἂν εἴη τὰς προχειρι 

μένας τῶν οὐρανίων χινήσεις ἐπιτρέχειν χατχαριθμεῖσθαι χαὶ 
, , ᾿ Ε “« .Ὑ Ἂ 

ἀνευρίσχειν, ταὔτας δὴ τὰς ἐποχὰς τῶν ἀδδνεὶ;ς ἑχά-- 

στῶν τῆς ἀστρονομιχῆῇς ἐπιστήμης ζητὴ ὧν χαὶ διεργασνᾶν, 
, 

μάτ 

εἴτουν ἀρχὰς τῶν οὐρανίων χινήσεων νέχ «ἐφ᾽ ὅ ὅσον οἷόν τ᾽ ἂν εἴη 
ἊΠ:.9 -- -" 

δι ἀχριθῶν ἐπιλογισμῶν τε χαὶ Ψηφοφοριῶν χαταστήσασθαι χαὶ 

τῆς πολλῆς ἄνω τῶν χρόνων πλάνης χαὶ τῶν ἐχ μαχροῦ δρόμων, 

ἀπαλλάξαι τοὺς μετιόντας τὴν ἐπιστήμην, πάντα τὸν ὙΑΘΜΝΝ 

τὰ τρόπ τον διοιχούμενος, χαὶ μετάχειρ οἰζων τὸ ἄπονον χαὶ εὐπόρι- 
ν 

στον σφίσι τῆς ἐργασίας χαὶ χρήσεω ς. Καὶ δῆτα λοιπὸν τὰς ἀρχὰς 
ΓΝ ὍΝ κε ," 

ταύτας ἔδοξα χαταστήσασθαι μάλιστ ᾿ἔγγιστ « οὑτωσὶ τῶν ΜΝ 

τούτων τῆς ἡγεμονίας τοῦ θαυμαστοῦ βασιλέως ἡμῶν ὅπη ἂν 

παρήχοι ἐν προοιμίοις πόντως τῆς αὐτοῦ βασιλείας, οὐ πρὸς 
-" τιμὴν τοῦθ᾽ ὡς ἔοιχε μόνον τῆς παρούσης σπουδῆς οἶχο νομεῖν, 

ἀξιώσειε δέ τις ἂν ὡς ἀληθῶς ἐρεῖν καὶ χαθόλου τοῦ υμαθήμα- 

τὸς αὐτοῦ χαὶ -ἧς ἐπιστήμης, ἀλλ᾽ οἶμαι δή τινα χαὶ μετρίαν 



ρία. 

ἀντιδιδοὺς ταύτην τὴν χάριν τῷ δεσπότῃ χαὶ ἀρχηγῷ μοι. Καὶ 

δὴ πρότερον εἴρηται τῆς γ᾽ ἐπιστημονικῆς ταύτης τῶν κατ᾽ ἐμὲ 

λόγων χαὶ τῆς σοφίας ἥν τινα ἄρχ᾽ ταύτην δή τις ἄν ὑοι θεῖτο 
» 

προσθήχης χαὶ ἐπιχτήσεως, ἄλλως τε χαὶ δεῖγμα τοῦτ᾽ ἂν εἴη 

κατὰ χαιρὸν ὡς ἀληθῶς χαὶ μετὰ παντὸς τοῦ δικαίου, ὡς αὐτός 

ἔστιν αἴτιος καὶ ἀρχηγὸς ταυτησὶ τῆς. νέας ἀνχδείξεως τῆς 

ἀστρονομ."χἧς ἐπιστήμης, χαὶ ὅτι χινδυνεύουσχ παντάπασιν 

ἀπολιπεῖν τὸν βίον πολλῶν ἤδη τῶν χρόνων ἀφανὴς ἐχ μέσου 

Ὑξνομένη, καλλίστη τις αὕτη χαὶ πρώτη τῆς ὅλης σοφίας μοῖρα, 

ἐπ αὐτοῦ τοὐμοῦ βασιλέως καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ μάλιστα, χαὶ τῆς 

αὐτοῦ φιλοχαλίας τε καὶ φιλανθρωπίχς ἡμῖν τοῖς περὶ λόγους 

ἔχουσι, χαινίζεται, χαὶ σθεννυμένη χαθάπαξ, ἤδη νῦν γε λοιπὸν 

ἀνάπτειν ὡς ἄρ᾽ ἐξ ἀρχῆς δοχεῖ. Καὶ ἿΝ λοιπὸν ἀρχόμεθα περὶ 

φιλοσοφίας χαθόλου τὴν ἀρχὴν ὁπηο ν διελθεῖν ἀξιοῦντες χαὶ 

διαιρετιχοῖς χανόσι χαὶ τέχνη τὰ τὸ μαθηματιχὸν αὐτῆς 

περαίνοντες ». 

Ἔν τέλει τοῦ ὑιχροῦ Χειρογράφου ((ΟΟΧΧΙΧ) εὕρηται 

χαὶ ὁ ἑξῆς πίναξ τῶν περιεχομένων χεφαλαίων οὐ μόνον δὲ 

οὗτος ἐλλείπει ἐκ τοῦ μεγάλου χώδηχος, ἀλλὰ χαὶ ἐν αὐτῷ 

τῷ χειμένῳ τούτου παραλείπονται αἱ ἐλπδλμεη τῶν χεφα- 

ἡσχίον 99, 45; 406; 48,.6 7, 68; 09. 11. 78,.86᾽ χαὶ 91. 

« Τοῦ συμπεθέρου τοῦ ὑψηλοτάτου βασιλέως ᾿Ανδρονίχου 

ποῦ Παλαιολόγου, σοφωτάτου χαὶ ἀστρονομικωτάτου μεγάλου 

λογοθέτου Θεοδώρου τοῦ Μετοχίτου, ἀστρονομικῆς χατ’ ἐπιτομὴν 

στοιχειώσεως βιθλίον πρῶτον. Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ α΄ βιθλίῳ. 

α. Προοίμιον ἐν ᾧ χαὶ διήγησις τοῦ συγγραφέως περὲ 

πῶν χαθ᾽ ἑαυτόν. 
τ 

6. Περὶ φιλοσοφίας χαὶ διαίρεσις αὐτῆς. 

Υ- ἜἜπαινος τοῦ ἐκανρ νον εἴδους χαὶ ὅτι προτιμότε-- 

ὃὸν τοῦ φυσιχοῦ. 
ἊΝ 5 ᾿ ᾿ 

ἰόοὺυς εἰς τὰ τέσσαρχ ὃ. Ὑπ οδισίρεσις τοῦ μαθημχτιχοῦ ε 



- τ ΟΝ 
Α 

ριό. 

ἐπικληθέντα μαθήματα, χαὶ τί τούτων ἕχαστον χαὶ περὶ τί 
ὶ 

χαταγίνεται. 

΄- τὸ -ς τῇ - ᾿ “-, ᾿ ἐν» ὦ - -- ε. Επαινος ἀστρονομίας, καὶ τίς ὃ σχοπὸς χαὶ ἡ πᾶδα 

Σ! “ “ "“Ὡ ΠΣ 3 

ς. Περι τῆς πρώτης φορᾶς τῶν οὐρανίων σωμάτων τῆς 

.νΝ [Ὁ] 
-ῷ τὶ Ἐ-- ΠῚ π [] ς- - 6.-ὄ 

Ὁ 
δὲ 

“ῃ -Θϑ 
»,ὥ2.5 “αι Σ “ , - ρορᾶς τῶν οὐρχνίων σωμάτων τῆς 

» ν ᾿Ν ᾿ 5 “- 

ἀπὸ δυσμῶν εἰς ἀνατολάς. 
᾿ “ - " -» ,ὔ » ι Ἔξ: 

. Ὅτι λοζὸς νοεῖται χύχλος ἐπὶ τῆς οὐρανίας σφαίρας 
, ᾿ ᾿ “ὶ ὯΝ . 2 ὙἜϊε " 

μέγιστος χαὶ αὐτὸς ὧν τῶν ἐν αὐτῇ κύχλων χαὶ εἰς 

ἡμισφαίρια τέμνων αὐτὴν χαὶ τὸν ἰσ ᾧ ψέμα χύχλον. 
Ἂ ᾿ . » 

᾿ θ. Ὅτι περὶ τοὺς τοῦ τοιούτου λοξοῦ χύχλου πόλους ἀπὸ 

Ψ Α ΄ Α Α ᾽ " ἀν " , 

ι. Ὅτι τὸ ὑπὸ τὸν ἰσήμερινον τμῆμα τῆς γῆς ἀοίχητόν 
5» ᾿ Α , Α Ψ ΔΚ 

εστι χαι διὰ τινὰ τὴν αιτίαν. 

ω“, .) ε » . 

ιχ, Ὅτι τὰ παρ τἰηϑδς τούτου τῆς γῆς τέτταρα τμή- 

ματα τὰ βόρεια χαὶ νότια δύο ἄνω χα 

οἰχούμενα ὡς εὔχρατα. 
“ ν᾿ 9 ἃ “ » , -" ΄ - 

ι6. Ὅτι ἡ καθ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένη τῷ ἑνὲ τῶν τὲτ τάρων 
’ τι - Ω ὦ “ "“ δ Η ῃς 

τμημᾶτι χαταλαμίοανεται, τα ορξιῷ τῷ νὼ, χα: ποῶῦὲν ἡ 

ταύτης χαταλαμθάνεται ἀοχή 

μένων παραλλήλων χύχλων. 

ΠῚ 
-“» ᾽ “ ὝὝΝ Η- 

ιγ- Περὶ τῆς τάξεως τῶν οὐρανίων σφαιρῶν, καὶ ὅτι πᾶ- 
«ε »᾽ ἃ Ἢ 5 κ ᾽ »-“ ᾿ ἂν . Α 

σαι ὑποχάτω- εἰσὶ τῆς ἀπὸ ἀνατολῶν εἰς ὀυσμᾶς χατὰ τὴν 
Μ 

πρώτην ὡς εἴρηται φορὰν χινουμένης σφαίρας, καὶ πᾶσαι ἐναν- 
ἘΠ » Ξ- ΄, ᾿ Ν “ : ᾽ ᾿ , 

σιὼς χὑτῇ ἀπο δυσμῶν εἰς ἀνατολὰς φέρονται. 

ιὃ, Ὅτι οἱ χύχλοι πάντες ἐφ᾽ ὧν ἰρθλ αν, ὅτε ἥλιος καὶ ἡ σέ- 

λήνη καὶ οἱ πέντε πλανῆται οὐχ ὁμόκεντροί εἰ εἰσι τῷ παντί, ἀλλ ἔχ-- 

κεντροι, ὡς εἶναι τὰ μὲν αὐτῶν ἀπόγεια μέρη, τὰ δὲ περίγεια (1). 

(1) Αἱ ἐπιγραφαὶ τῶν κεφαλαίων τε-κζ΄ ἐλλείπονσαι ἐκ τοῦ πίνα-- 
τὦ , - “ 9 κ 

χος, ἐλήφθησαν ἐχ τοῦ χειμένου. 



τῳ 

ριγ" 

Ῥ ν ᾿ - . , ι ᾽ὔ 3 “- » 

15. Ὅτι τὰ τοιαῦτα ἀπόγεια χαὶ περίγεια αὐτῶν, οὐκ 
τὖ. ἡ “ Ἶ Ρ̓; ἈΝΑ] » δ “" 
επὶ τῶν αὐτῶν χαταλαμοάνονται ἐν αξϑὶ τοῦ ζωδιαχοῦ, 

“ ᾿ Η 
τε τι τὸ τὴς ἀδρβίμε σφαίρας 

᾿, ἌΥΣΩΣ ἃ “Υ » - γᾷ Ν -- ΕΣ ι 9 ᾽ὔ 

ρίγειον ἐπὶ τῶν αὐτῶν μορίων τοῦ ζωδιαχοῦ εἰσὶν ἀχίνητα 
οὗ δ᾿ » ι , » τ 

πάρο ὃος τοῦ ἡλίου, ἀεὶ ἐπὶ τοῦ μέσου ἐστὶ Ν ἮΣ θ᾿ Οι τὶ με τε 
φ. τ: Ξ ΣΙ]: 

τοῦ ζωδιαχοῦ, αἱ δὲ τῶν ἄλλων πάροδοι παρεχκλίνουσιν ἐφ’ ἐ- 

χάτερα τοῦ μέσου χαὶ βόρεια χαὶ νότια. 
4 » - :,“ 7 λλι -Ὁ - » 

ιΖζ. Ὅτι ἐπὶ τοῦ ἡλίου χαὶ τῆς σελήνης χαὶ τῶν ε΄ πλα- 

νωμένων ἀστέρων θεωροῦνται ὁμαλαὶ χαὶ ἀνώμαλοι κινήσεις, 
Ξ Ὁ ἐδ Μ΄ " Ε, ΩΝ - ΝΣ ΒΥ: Ρ̓, ᾿Ξ - 
χαὶ ὅτι χατὰ τρόπους αἱ ἀνώμαλοι χαταλαμοάνονται τῶν 

ι 

ι ἀστέρων χινήσεις, κατά τε ἐπὶ ἐκχέντρων ὡς εἴρηται φέρε- τὸ 

σθαι χαὶ κατὰ τὸ ἐπὶ ἐπικύχλων ἰδίᾳ πάλιν αὐτοὺς παροδεύειν 

τοὺς ἀστέρας. 

ἡ. Ὅτι τῆς σελήνης χαὶ τῶν ἄλλων πλανητῶν χαὶ χα- 

τ᾿ ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους χινουμένων ἀνώμαλον κίνησιν, μό- 

νον ὁ ἥλιος χαθ᾽ ἕνα τοὐπον μόνον τρόπον ἀνωμάλως χινεῖ- 

ται χαὶ ἁπλῶς μόνος ἔχει τὰς αἰτίχς τῆς ἀνωμάλου χινήσεως. 
» 

ι0θ. Ὅτι οἱ ἀστρονόμοι Πα τιαχοῖς ἔτεσιν ἀπ αριθμοῦν- 
5» ,ὔ 

ται τὰς τῶν ἀστ τέρων χινήσεις χαὶ οὐχ. ἑλληνιχοῖς, εἴτουν Ῥω- 

μαϊκοῖς, χαὶ τίς ἡ τῶν Αἰγυπτίων ἐτῶν πρὸς ταῦτα διαφορά. 

χ. Πῶς ἐμεθοδεύθα τοῖς ἀστρονόμοις ἡ τῶν ὁμαλῶν χι- 

νήσεων χατὰ χρό ὄνους ὡρισμένους ἀπαρίθμησις, χαὶ ὅτι ἀναγ- 

χαῖον ταύτην ὑποτεθῆναι τοπικὴν ἀρχὴν, ἀφ᾽ ἧς ἔσται ἡ προ- 

χώρησις χαὶ ἡ ἀπαρίθμησις, ἔτι γξ υὴν χαὶ χρόνου τινός ἀρχὴν 

ἀφ᾽ οὗ ἔσται ὡσαύτως ὁ ἐπιλογισμος τῶν ὁμαλῶν κινήσεων 

ἡλίου χαὶ σελήνης χαὶ τῶν εἰρημένων ἄλλων ἀστέρων. 

χα. Κανόνες τῶν ὁμαλῶν τοῦ ἡλίου κινήσεων. 

χο. Διασάφησις τῆς ἐχθέσεως τῶν αὐτῶν χανόνων. 

χγ. Περὶ τῆς ἀνωμάλου τοῦ ἡλίου χινήσξως, καὶ ἔχθεσις 

χαάνόνος τῆς τοιαύτης ἀνωμάλου αὐτοῦ χιγήσξως. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Α΄. ἧς 



χὸ Διάσάφησις τοῦ αὔτοῦ χάνονος τῆς ἀνωμάλου τοῦ 

ἡλίου πρτος 

χ ράδοσις μετὰ ἐπιλογισμοῦ χρονιχῆς ἀρχῆς, ὅθεν δεῖ ἡ Ξ ὧν 

Ψψη φοφορίας τοῦ ἡλίου λογίζε σθαι 

χς, “Παράδοσις ὅπως ἐστὶ καθ᾽ ὁντιναοῦν δεδομένον ἐναηνν 

ὕετα τὴν ὑπὸόπεθεῖσαν ἀρχὴν ψηφοφορεῖν χαὶ ἐπ τιλογίζεσθαι τὰς 

ἤσεις χαὶ ἐποχὰς τοῦ ἡλίου. 

ν 

τας 

ΡΞ χαὶ ἀνωμάλους χινγήσε 

χζ. Περι διαφορᾶς ὡρῶν καὶ καθ᾽ ὅσους τρόπους αἱ διαφοραὶ 

“θεωροῦνται τῶν ὡρῶν, χαὶ ὅτι ἀναγχαίχ ἡ περὶ τῶν ἀναφο- 

ρῶν τῶν τοῦ ρυω ὺν τρημάτων ἤτοι μοιρῶν χατάληψις 

ὀῤθῆῇς νοουμένης Ἔχθεσις χᾶνονος ἀναφορῶν ἐπὶ τῆς 

τὰ, βρῶβας: ἔτι δὲ ἔχθεσις χανόνω" ἀναφορῶν ἐπὶ "τῶν 
--. » “ ἐν ὺ « ΄ 
ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ διὰ Βυζαντίου εἴτουν ᾿χῆς ἑπτὰ χλιμάτων χαὶ 

βασιλίδος πόλεως παραλλήλου. 

χθ. Περὶ “τῆς τοῦ ἡλίου λοξώσεως ἑκάστοτε ἀπὸ τοῦ ἰ- 

χανὼν τῆς αὐτοῦ λοξώσεως χαὶ διασάφησις τοῦ 

΄-΄σ 
ἡνν 

δηῤιερινοῦ, χαὶ 

αὐτοῦ χανονος. 

λ. “Περὶ τῆς εὑῤὶ ῦ ὡροσχοποῦντος ᾿χαὶ μεσουρβα- 

ἔχάστοτε μιν τος τοῦ ζωδιαχοῦ. νοῦντος 

λα. Περὶ τῆς σελήνης χαὶ τῶν ὑποθέσεων τῶν χατ᾽ ἀὐτὴν 

ΡΥ" ὁμαλοῦ χαὶ ἀχριοοῦς ἀπο- 

ὑχινήδεων. 

ὧν ὁμαλῶν χρονιχῶν κινήσεων τῆς σελήνης χαὶ --- ΝΠ. Τ11ερ 

ἔχθεσις ψανόνων αὐτῶν. 

λὸ, Διαδάφησις τῶν ἐχτεθέντων τοιούτων χανόνων 

παράδοσις τῶν σέεληνιαχῶν ἐπογῶν χατὰ τὴν ᾿ὑπὸοτ 

κῶ " ἤ ἧς ΡΝ προχειριζομένων ψη ο) 
-“ ει νὰ ΗΝ δ οἱ “- Ὰ 3 ᾽ θεῖσαν ἡμῖν. χρονικὴν ἀδχὴν τῶν΄ ἑχάστό 

φοφοριῶν. 

ἃλς. Δισσαφῆσις τῶν τροπῶν τῆς ἀνωμάλου κινήσεως τῆς 

Ὶ τῆς σεληνιαχῆς ἀνωμαλίας. σελήνης χαὶ ἔχθε 



,’ 

ριε. 

ΠῚ Ὁ ; » ,ὔ 

λζ. Διασάφησις τῆς τοῦ. τοιούτου χανόνος ἐχθέσεως. 

λη. -Παράδοσις πῶς ἐστὶν ἀνευρίσχειν ἑκάστοτε διὰ τῶν 
- τ - » , 

ξχτεϑειμένων σεληνιαχῶν χανόνων τὰς ὁμαλὰς χαὶ ἀνωμάλους 
Ν » Α -» - 

νπορόδους χαὶ ἐποχὰς. τῆς σελήνης. 

λθ, Περὶ τῶν. ἑκάστοτε χατὰ “πλάτος ἀποστάσεων τῆς 
, ἘΝ “" ΑΙ - ὃ “ ᾿ , ἔχθ 

σελήνης ἀπὸ τοῦ μέσου τοῦ ζωδιαχοῦ, καὶ χανόνος ἔχθεσις 

πτῶν χατὰ πλάτος ἀποστάσεων αὐσ 3 
Ὡ- δι» ᾽ ΓΞ ΠΑ 7 ε » 

τ{. Παράδοσις πῶς ὁν αὐτοῦ τοῦ χανύνος εὑρίσχειν ἐστὶ 

τὰς χατὰ πλάτος τῆς σελήνης. ἀποστάσεις ἀπὸ τοῦ μέσου τοῦ 

ζωδιαχοῦ. 
᾿ “- 3 " 7 ι ͵ὕ “᾿ 

μας Περὶ τῶν «εἰς “τὰς συνόδους χαὶ πανσελήνους χοινῶν 

τοῦ ἡλίου χαὶ τῆς σελήνης ὑποθέσεων. 
6 πὰ, 5 ἐπι ΥΑ ρ ΠΑ ΡΟΣ ἊΞ 7 ᾿ ὃ ᾿ 

μΌ. «Πῶς ἐστιν ἐπιλογίζεσθαι χαὶ ἀνευρίσχειν τὰς συνοδικὰς 

τῶν φώτων συζυγίας χαὶ πανσξληνιχχὰς χαὶ περὶ τῆς τοῦ Πτο- 
͵7 ,ὔ ι ,ὔὕ -᾿ “- τ 

εἀὐλεμαίου μεθόδου και -πραγματείας τῶν συνοδιχῶν χαὶ σεληνια- 

χῶν χανόνων. 

ιΜ- Μέθοδος «κανόνων συνοδιχῶν χαὶ πανσεληνιαχῶν ἐπὶ 
- ΞΙΥΞΩΞΣ ἘΞ ΞΕ ΕΣ ΟΣ τὶ Ἐν, ΕΣ πο δ σ- τ" τὴ ὑποτεθείσῃ ως εἰοηται ἡμῶν χϑονιχὴ αογὴ τῶν ἐπιλογισμῶν, 

τ ΣΡ ̓ τί ι , Ν ι ἢ ΄ 
ἑξῆς δὲ χαὶ χανόνες συνοδιχοι χαὶ πανσεληνιαχοί. 

Ν “ο“ο’ κ τὰ 3, 

δ. Πσράδοσις πῶς διὰ. τῶν τοιούτων χανόνων ἔξεστιν 

ῷ, -. ο᾽ 
΄ὔ . ε , ἂν ᾿ ᾿ Α 

υρίσχειν τὰς ἑχάστοτε συνοδιχὰς χαὶ πανσεληνιαχὰς συζυ- 

Ξ- Ξ ἢ προ ΠΣ ΑΞ ΞΕ 5 , ΓΞ ἜΝ ε ὑ{ 4 8. 1{τοι τοῦ ὁχοαστοτε- ἀνωμάλου τῆς σελήνης ὡροδρομή- 

υς. ἼἜχθεσις χανονίου ὃ καλεῦται οὑτωσί πως Προχ ἀνόνιον, 

χαὶ διασάφησις τῆς -ἐχθέσεξω: αὐτοῦ. 

υζ. Περὶ τῶν παρχλλάξεων τῆς σελήνης. 

ὑνη. ἼἜἜχθεσις χανόνων παραλλάξεων χαθ᾽ ἔχαστον χλίμια, 

ΔΛΛΣ δὴ χαὶ ἐπὶ τοῦ διζ «Βυζαντίου παραλλήλου. 

υἢ. Διχσάφησις τῆς τἐκθέσξως. τῶν. αὐτῶν κανόνων. 
γ φὦ..3 ΠΛ ν. Ἔχθεσις χανονίου τοῦ ἐπικαλουμένου Διορθώσεως. 

ι 



’ 
εις. 

γα. Διασάφησις τοῦ τοιούτου κανονίου. 

[9 ψυν 
6. ͵᾿δὰ » » ,ὔ ε , ᾿ “ 

νο. Πυρδοσις πῶΞξεστιν ἀνευρίσχειν ἐχάστοτε τὰς τῆς 

σελήνης παραλλάξεις. 

ΝΎ. Περὶ τῶν ἐχλειπτικῶν σελήνης χαὶ ἡλίου ὑποθέσεων 
ι ’ὔ γᾺ ΕΣ τ ϑ κ 5» ,ὔὕ 

χαὶ τίνες ὅροι ἄχροι ἐχλειπτιχοὶ ἐπί τε τῆς σ 

ἡλίου. 

νδ. Περὶ τῶν ἐχλειπτικῶν τῆς σε γῆς χανόνων χαὲὶ ὅτι 

ματος, χαὶ ἔχθεσις τῶν τοιούτων πα δα κω χανόνων. 
, “ 

νε. Διασζφησις τῆς τοιαύτης ἐχθέσεως τῶν χανόνων. 
’ Ε} 7 

υς. Υ τὸ οσις πῶς ἐστι δι᾽ αὐτῶν ἀνευρίσχειν χαὶ ἐπιλο-- 

εὐ ῖν; τῶν ἡλιχχῶν ἐχλείψεων χαὶ ἔχθεσις χἀνταῦθα 

δύο ἐμὸς  προτα ͵ἡλιαχῶν χανόνων. 

τῆς ἐχθέσεως τῶν τοιούτων ἡλιαχῶν ἐκχλει- ψὺ νη. Διασάφησι 

πτιχῶν χανόνων. 

νθ. Παράδοσις υετὰ αἰτιολογίας πῶς ἐστὶν ἀνευρίσκειν 

τὰς: ἑκάστοτε ἡλιαχὰς ἐχλείψεις. 

ξ. ἜἜκθεσις κανόνος εἰς εὕρεσιν ἐν ταῖς ἐχλείψεσιν ἑχά-- 

στοτε πόσα μόρια ἐκλείπει αὐτῶν τῶν ἐμόχδῶν τοῦ ἡλίου χαὲ 

τῆς σελήνης. 

ξα. Παράδοσις τῆς τοιαύτης εὑρέσεως. 

ξο. Περὶ τῶν ὑποθέσεων τῶν πέντε πλανωμένων ἀστέ- 

ρων Κρόνου, Ζηνὸς, Αρεως, ᾿Αφροδίτης χαὶ Ἑρμοῦ. 

ξγ. Περὲ τῶν κοινῶν ὑποθέσεων τῶν τεσσάρων πλανω- 

ἀστέρων“ Κρόνου, Ζηνὸς, ΓΑρεως χαὶ Ἑρμοῦ. 

ξὸ. Περὶ τῶν τοῦ Ἑρμοῦ ὑποθέσεων. 

ξς. Περὶ τῶν κοινῶν ὑποθέσεων ᾿Αφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ. 

ἄτι Προδιάληψις ῬΈΑΝ τῶν χανόνων τῶν χρονιχῶν χινη- 

“- 

ξζ, Διχσάφησις τῶν αὐτῶν κανόνων. 



ξη. Εὕρεσις τῶν ἐποχῶν τῶν τοιούτων πέντε πλανωμέ- 

νων ἀστέρων, ἃς εἶχον ἐν τῇ ὑποτεθείσῃ ἡμῖν χρονιχῇ ἀρχὴ 

εἰς τὰς ἑχάστοτε ψηφοφορίας. 

ξ0. ἜἜκθεσις κανόνων τῶν ἀνωμάλων χινήσεων αὐτῶν τῶν 

πέντε πλανωμένων ἀστέρων. 

ο. Διασάφησις τῶν τοιούτων χανόνων. 

οὔ. Παράδοσις πῶς ἐστιν ἀνευρίσχειν διὰ τῶν ἐχτεθειμέ- 

νῶν χανόνων τὰς ἑχάστοτε παρόδους χαὶ ἐποχὰς τῶν πέντε 

πλανωμένων ἀστέρων : 
-“- οβ. Προδιάληψις περὶ τῶν πλατικῶν ἀποστάσεων ἀπὸ τοῦ 

μέσου τοῦ ζωδιαχοῦ τῶν πέντε πλανωμένων ἀστέρων. 

ΟΥ. Ἔτι περὶ τῶν πλατικῶν ὑποθέσεων ἀναγκαία διασά- 

φησις τῶν αὐτῶν ἀστέρων. 

οὗ. Ἔχθεσις χανόνων τῶν πλατιχῶν παρόδων καὶ ἀπο- 

στάσεων τῶν αὐτῶν πέντε πλανωμένων ἀστέρων. 

οξ. Διασάφησις τῶν αὐτῶν χανόνων. 

ὅς: Παράδοσις πῶς ἐστι δὲ αὐτῶν ἀνευρίσχειν ἑχάστοτε 
᾽ , 

τῶν πέντε πλανωμένων τὰς πλατιχὰς ἀποστάσεις ἀπ 5. τ ζω [τι ΓἜἝ [ω] 
Ἵ 

, “Ὁ 

σου τοῦ ζωδιαχοῦ, καὶ εἰς οἷα αὐτοῦ μέρη εἰσὶ βόρεια ἣ νότια. 

οἵ. Περὶ τῆς τῶν στηριγμῶν φαντασίας χαὶ τίς ἡ τού-- 

του αἰτία. 
Μ 7 τ ΓΘ ἣ , 

οἡ. Ἔκθεσις χανόνων στηριγμῶν τῶν πέντε πλανωμένων 

ἀστέρων. 
Ἅ Ὁ ;ὔ 7, 

οθ. Διασάφησις τοῦ τοιούτου χανόνος. 

π. Παράδοσις περὶ πἣς εὑρέσεως τῶν στηριγμῶν τῶν 

πέντε ἀστέρων. 

πα. Διατὲ ὁ ἥλιος χαὶ ἡ σελήνη στηριγμοὺς οὔτε ὑπο- 

ποδίζουσι καὶ προποδίζουσι. 
ι - [2 -. 2 ,ὔ » ,ὔ 

πῇ. Περὶ τῶν φάσεων τῶν πέντε πλανωμένων ἀστέρων. 

πΎ. Διασάφησις χαὶ ἔχθεσις τῶν φάσεων τῶν πέντε πλᾶ!: 

νω μένων ἀστέρων ᾿ 



; 

ρίη- 

Ν “ » » " - “ , 5» 

πὸ. Παράδοσις πῶς ἐστ! δὲ αὐτῶν τῶν χανόνων ἀνξυρί-- 
“ 

σχειν τὰ: ἑχάστοτε φάσεις ἑχάστου. τῶν τοιούτων ἀστέσων. 

-. Κανόνες τῶν αὐτῶν μεγίστων ἀποστάσεων: 
ἱ 

πί. Διασάφησις τῶν αὐτῶν χανόνων. 
2 , ." 

πῊ. Περί τινῶν ἐπὶ ισυμοαινόντων παρχδύξων χαὶ ἀξιοζη- 

ὠὰ τοῖς δ εβῖνν τῶν τοιούτων δύο ἀστέρων ἀποστάσεσιν,: 

“ » 5 , Γ κ Ε » 
πῇ: ἌΡΝΝ τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων καὶ τῶν χατ' αὐτοὺς ὑ- 

ι χά » ε - ᾽ 

ποθέσεων, χαὶ ὅπως εἰς τὰ ἑπόμενα τοῦ παντὸς καὶ αὐτοὶ χαθι' 
᾿ 

Σ , “" μ᾿ “-“΄ἷ 

τ᾽ ὑλίγον ποογωροῦσι περὶ τοὺς πόλους τοῦ ζωδιαχοῦ. 
ἱ ) 

ι “- 3 “Ὸ“ , ᾿ » ““ Α΄ 

. Περὲ τῶν χατὰ μῆχος χαὶ πλάτος ἀπογχῶν τῶν τοιούτο 

τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων. 

κα, ἜἜχθεσις κανόνων τῶν τοιούτων ἀπλανῶν ἀστέρων ».}): 

Προεισαγωγὴ εἰς τὴν τοῦ Πτολεμᾶίξου Σύν- 

ταξιν (Τὸ πονημάτιον τοῦτο ἀποτελοῦν τὸ δεύτερον" μέρος 

τῆς ἀστρονομιχῆς στοιχειώσεως περιλαμοάνεται ἐν μόνῳ" τῷ ἄνω: 

υνημονευθέντι μεγάλῳ χώδηχι τῆς Μαρχιανῆς (((ΟΧΧΧ, φύχι" 

116-209}. Καὶ ἐκ τοῦ ἀνεχδότου δὲ τούτου συντάγματος πα-- 

ρατίθημι τὸ προοίμιον, ἐν ᾧ ὁ Μετοχίτης ἐχτίθησι τοὺς ἀξ 

γαγχάδοντας αὐτὸν εἶξ σὺ γγραφῆν τούτου λόγους. 

« Προοίμιον, ἐν ᾧ ὅπως χρεία διασχφήσεως τινῶν κεφ 

λαίων δι ὧν ἑχάστοτε ὁ Πτολεμαῖος τοὺς ἀστρονομιχοὺς ἐπι- 

λογισμοὺς χαὶ τὰς τῶν γραμμικῶν ἀποδείξεων ἐφόδους συμ.- 

περαίνεται ᾿ 

ὃ, 
δ} Ε , 

οὸ ἡμιῶν πουὸῆς, εἴτουν στοιχειῶσεως » Τὰ μὲν δὴ τῆς 
" "Ῥ “ ΩΣ “-ἅ » . » « “ » 

ὡς χαλεῖν ἀξιοῦμεν ἐπὶ τῇ ἀστρονομικῇ ἐπιστήμῃ, ἱκανῶς ἐμοὲ 

δοχεῖν εἕρμοσται, καί περ ἔσχηκε χατὰ χαιρὸν ὡς ἐρεῖ τις ἂν 

ἴσως τῶν ταὐτῃ προσχεῖν μελλόντων ἐπιστατικώτερόν τε χαὲ 

βασχανίας ἐκτός. Νῦν δὲ σχοπὸν προθέ 5 2 ἘΞ Α 5.χὶ 

μξνο! χατ ἐπιτομὴν τος 



οιθ- 

πελθεῖν χεφαλαιωδῶς χαὶ δηλοποιὴ ετὰ τῆς ἐγ) 7σ: πελθεῖν χεφαλαιωδῶς χαὶ δηλοποιῆσαι μετὰ τῆς ἐγχωρούσης 
,ὔ ε το ᾿ “ἫΜ 

πάντα. τρόπον ὡς οἷόν τε σαφηνείας τί βούλεται τῷ θαυμασίῳ 
.« “- 3 ΝΜ )ς 7 Ὠ 7 » 

Πτολεμαίῳ ἕκαστον τῶν τῆς συντάξεως βιθλίων, ἃ τρία εἰσὶν 
» ι - ς , » » 

ἐπὶ τοῖς δέχα, καὶ ὑπομνηματίσαι τὰ συμπερχαινόμενα ἐν αὐ- 
ἜΞ ἈΕῚ “- , τ ᾿ . »ὄἍ 

τοῖς διὰ τῶν πολυστρόφων χαὶ ποιχίλων γραμιμικῶν δείξεω 
ς ι ε -- 

χαὶ οἱονεὶ διά τινος βοηθείας καὶ ἡγεμονίας ὡς εἰπεῖν γειρα- «- 

γογῆσαι τὸν βουλόμενον ἐντὸς γενέσθαι τῶν ἐν αὐτοῖς τοῖς 

βιολίοις ἀδύτων τῆς ἀστρονομικῆς ἕξεως καὶ δυσδιεξιτήτων χαὶ 

δυσελίχτων χαὶ λχουρινθωδῶν ὡς καὶ πρότερον εἴρηται περι- 

στροφῶν χαὶ ἐφοδίων τῆς θαυμαστῆς τοῦ Πρρλομαίου σοφίας - 

δοκιμάζομιεν εὐθὺς ἐν προοιμίοις χαὶ πρὶν ἢ τῶν χαθ᾽ ἕκαστον 

τῶν βιθλίων χεφαλαιωδῶς ὡς εἴρηται ὑπομνηματισμῶν ἅψασθαι, 

προσδιαλαθεῖν τινα χαὶ ᾿ἀθυηθσσαι χαὶ σαφηνίσαι τεχνολογι- 

χῷς ὡς εἰπεῖν χρὴ ἡσιμά σΞ χαὶ ἀναγκαῖα προληφθῆναι τοῖς ἐν- 

τυγχάνειν μέλλουσι τοῖς δηλωθεῖσι τοῦ Πτολεμαίου βιθλίοις, 

χαὶ ὧν ἄνευ τῆς ἐπιστήμης καὶ διδασχαλίας, ἀδύνατόν ἐστιν 

ὡς ἔγωγε οἶμαι, τελείως καὶ ἠχριθδωμένως κατάληψιν σχεῖν τῶν 

τῆς μαθηματικῆς συντάξεως τοῦ Πτολεμαίου βιολίων. Ἔσται 

γὰρ ἡμῖν ὃ περὶ τούτων οὑτοσί δὴ δηλαδὴ πόνος καὶ ἡ προ- 

λαμθάνουσα διδασκαλία, ὡσπερεὶ προπαρασχευή τις χαὶ προα- 
-ω 

φόπλισις τοῖς βουλομένοις ἐπιχειρεῖν τῇ ἡ ἠχριθωμένῃ καταλήψει 

τῶν δηλωθέντων βιθλίων τῆς συντάξεως Πτολεμαίου »). 
πομνημαπτισμοὶ εἰς τὰ {Γ΄ βιολία τῆς τοῦ 

Πτολεμαίου Μαθηματιχῆς Συντάξεως (1). (Ἔν τῷ 

αὐτῷ κώδηκι (φύλ. 209-287). 

Θεοδώρου ΠΑΡ ΑΣΥΤΕΥ ΠΤ ἡ τε χαὶ 

σημειώσεις γνωμιχαί, (Τὴν ἀξίαν τοῦ πολυτίμου τούτου 

συγγράμματος πρῶτοι δ ῳ οἱ Μοντεφαλχόνιος, Ραϊνέσιος, 

(1) Τὰ τρία ταῦτα ἀστρονομιχὰ τοῦ Μετοχίτου πονήματα εὕρην- 

ται χαὶ ἐν ἑνὶ κώδηχι τῆς βιόλιοθήχης τοῦ ᾿Εσχουριάλε (ΜΠη16ΓΥ, Μδηα- 

ΒΟΡΙ5. αΥΘο5. 46] Εἰβοιγ8), σελ. 184). 



Λαμρέχιος χαὶ Φα αορίνιος, δημοσιεύσ σαντες χαὶ τὸν πίναχχ τῶν 

ἐν αὐτῷ περιερχομένων 120 χεφαλαίων (1). ᾿Εν δ᾽ ἕτ ωῶ Ξ τῇ Φ φ 

ἰδίαν περὶ τούτου ἐδημοσίευσε διχτροιοὴν Ἰάνος ὁ ΒΙΟΘΙ (2), 
ἱ 

“-- 
ἐπισυνάψας ὑπὸ τὴν καταγραφὴν τῶν ἑ »»} δ ̓ ληνιχῶν χερχλαίων χαὶ 

λατινιχὴν περίληψιν τῶν ἐν ἑχάστῳ περι Ξχομένων, ὡς χαί τινα 

Ὡν εἰ [ Ω τὶ το Ω - Ὁ « 8 Ν ΟΝ Ω ξ Ω « δ. Ω Ὡ ΓΕῚ τ ἴῳ «ὦ ψ' ῳ. 
“ἘΣ δ 

κ 7 

χαιολόγοις τὴν μελέτην 

τοῦ ὑπὸ πολλὰς ἐπόψεις ἐνδιαφέροντος συγγράμματος, ὅπερ 

θεωρεῖ ἐπάξιον ἀδὲε ελφὸν τῆς Βιολιοθήχης τοῦ Φωτίου χαὶ τῆς 

Γωνιᾶς τῆς Εὐδοκίας (3). Τῷ 1811 ἐξέδοτο ὁ ᾿Ορέλλιος τὰ περὲ 

Κα οχηδόνος χαὶ Κυρήνης χεφάλαια (4). ᾿Επὶ τέλους δὲ ὁλόχληρον 

εἰ αφον ἐορὴς ἐας Ἐκὰ ΕἸ τὶ τιανοῦ Γοδοφρς ίδου Μύλ- 

νὰ ἐδόθη μετὰ τὸν θάνατον αὐτοῦ ὑπὸ Θεοδώρου ΚΙο5- 

τ ὩΣ 5 σῃ Ὁ: ειψίᾳ 1821). Μετὰ δὲ μιν ἔτη ὁ Κίᾳρθ ἐδημοσίξυσε 

χατ τὸν τὸ περὶ τῆς πολιτείας τῶν Καρχηδονίων χεφάλαιον (6). 

(1) ἘΔΌΡΙΟΙ ΒΙΡ]]οἴμθοα ἄγδθοα, Χ, σελ. 417. 
(2) ϑρϑοίπηοπ ὀρούπτη ΤΠμθοαοτὶ Μοίοομἶΐαθ, απᾶθ ᾿η8071- 

Ῥαπίαν Ὑπομνηματισμοὶ χαὶ σημειώσεις γνωμιχαί, ᾶπὸ ΒΊοΟΙ. Ηδα- 

πἷδο 1790. 

(9) «Εὖ51 πἴο βουιρίον, παπᾶ ᾿πέθυϊουἱβ δ᾽ ὁ ποΐδθ, π 66 ΟΠ 

δυύίαα]5. ΠΤ ΡαΡ τη ΟΥ̓ΔΘΟΔΓ ΠΤ ΤΩΟΠ 6 ηἰ5. ΔΥσατηθηΐο 5ίν}]0- 

46. ΘΟ ΔΙ ΠΟῈΒ : ἰδιηθῃ ἰάθη Πρ  πΪο δχἰτηΐδαπθ ΘΠ α] 016 

ῬΡδϑαϊίαβ, οατῃ τα] ία οοπηίποαὺ οὐ οὐϊΐϊοο αὐΠΠ1ἃὰ οὐ δπίϊααῖ- 

ἰδί15 βύπαϊοβο Ἰποῦπᾶάδ, παπᾶ ἱπαϊσπαβ ραΐαπάπβ, αἱ ΘΟΡ]ΟΒ518- 

βὴ6. ῬΒΟΥΙ ΒΙΡΙ]]οίμ οαθ δοο β5Ί 0 15 οὖ ΔΡΡ πα] οἷβ ἰπβύδν' 58}- 

ἡαπραίαν, Βπαοοίϊαθαπο Ὑ]οΙϑίο, απ οα 51111}15 ἴθ 6 ϑϑύ δΡρατη ΘΗ, 

ἱπϑ Ρα». 

(4) ΞρΡρ] θη οπίθγη δα] 0 η15 ΠΡ 516 η 515. ΝΊΘΟΪ ΑΙ Πϑιηδβοθηῖ. 

Τλρβῖδθ. 

(5) Περὶ τοῦ συγγράμματος λόγον ποιεῖται ὅ ἀνὴρ (Αοΐα 5οιηΐη. 

Ῥϑρ. οὖ βοοϊοί. ῬΆΏ110]. 1ρ5. νο]. Π,, σελ. 2). 
(6) Ατἱβέοίβ]β 46 ρο! 18 Οατίαρὶ πο πβίατη " δοσϑα αν ΤῊ 6ο- 

ον! Μοίοομιίαθ ἀοθβογίρίϊο γϑῖραθ]οᾶθ ΟδΡρίΠ ΡῚ ΠῚ ΘΠ 515. στη, 

διαὶ ἀν ρβιοηΐραβ. δ ΒΙανΐαθ 1824. 



ρχὰ . 

Οἱ δὲ περικλεὴς χαρδινάλιος ᾿ ̓ Αγγξε λος Μάϊος πάντῃ ἀγνοῶν 

τὴν ὑπὸ ἀδὺ ὁλοσχερῆ πδοδὰ τοῦ συγγράμματος, ἐδη- 
Ν 

᾿ελθϊθῦσεν ὡς ἀνέχδοτον δῆθεν (1) τὸ χεφάλαιον δέκατον ἕόδο-- 

μὸν ἐπιγρα δ τῶσὴς Ὅτι πάντες ὅσοι ἐν Αἰγύπτῳ ἐπαι- 

δεύθησαν τραχύτερον τῷ λέγειν χρῶνται (2). Τοῦ 

ἐχδεδομένου τούτου συγγράμματος γινώσχω ἐξ αὐτοψίας τρεῖς 

χώδηκας, ἐξ ὧν ὁ μὲν εἷς ἐν Βιέννη (ΡΒΪΠ. ΥΠΠ) (3), ὁ δ᾽ ἕτε- 

θοὸς ἐν τῇ Μαρχιανὴ (ὁο4. ὈΧΧΧΙῚ (4), καὶ ὁ τρίτος ἐν τὴ 

ιϑλιοθήχῃ τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει μετογίου τοῦ Παναγίου στο χ Ἶ 

οιθ. 116) (8). Τάφου (ἀς 

Τοῦ σοφωτάτου. χαὶ λογιωτάτου μεγάλου 

λογοθέτου κὺρ Θεοδώρου τοῦ Μετοχίτου βιδλίον 

περιέχον τοὺς λόγους αὐτοῦ ὁμοῦ ὄντας ιη΄. (6) (Κώ- 

δηξ ἐπὶ ὑεμοράνης, γραφῆς τοῦ ΙΔ΄ αἰῶνος, ἀποτεθησαυρισμένος ἐν 

τῇ καισχροδασιλικῇ βιολιοθήχῃ τῆς Βιέννης (Ν, ΧΕΥῚ, ἐκ φύλ- 

λων 919, χατὰ νεωτέραν ἀρίθμιησιν. ᾿Ελλείπουσιν ὅμως φύλλα 

τινα ἐκ τῶν ὀχταδίων λ΄, λα΄, λα΄, λε΄, λς΄, μ6΄, καὶ τοῦ τε- 

τραδίου υς΄. Περιέχονται --- Λόγος Α' Νιχαεὺς (φύλ 1 -ὃ νὴ 

(1) «Θύδηη 6Χχ θ]8. οδΡ᾿ ΠΡ Ὲ15 ΠΙΒΟΟΤΙΟΙΒ. ῬΒ]]Ο]ορίβαπο 46- 

ἐραχὶ, ποπάπηη Θα 115, Θα ΡΥ ὰ ἃ τὴη6 αἀθῖπαθ ὑα]ρ 8 Πα18 ». 

(Ὁ) ϑοτιρίογατη νϑύθθλαθη πογὰ οοἸ]θοίΐϊο, ΒοΙηδ8 1896, 
ἐοχῃ. 11, σελ. 684 - 688. 

(9) Κατὰ λάθος συγχωνευομένων ἐν τῷ κώδηχι τούτῳ τῶν χεφα- 

λαίων 60 χαὶ 61, 104 χαὶ 100. ἀριθμοῦνται τοιαῦτα χεφάλαια 1] 8 

ἀντὶ τῶν 120. 

(4) “Ἕνεχα πολυχρονίου διαμονῆς ἐν ὕγρῷ τόπῳ πᾶς σχεδὸν ὃ 

χώδηξ χατέφθαρται. 

(5) Ἔν τῷ χώδηχι τούτῳ ἐπιγεγραμμένῳ Θεοδώρου τοῦ Με- 

τοχίτου Μελέται φέρεται ἣ ἑξῆς τοῦ ἀντιγραφέως αὐτοῦ σημείωσις 

« ᾿Ἐνετίησιν παρὰ Μιχαήλου Μαλέα τοῦ ᾿Επιδαυριότου - ἔτος αφξ΄ ἰου-- 

νίου χ΄. » 

(6) Κατὰ πᾶσαν πιθανότητα οἵ αὐτοί εἰσιν ἐν ἔλθωνι ὑπὸ Χρυ- 

σάνθου χαταγραφόμενοι λόγοι πανηγυρικχοί. 



ρχο. 

δ᾽ - 9 Ν ᾿Ὦ ΄ 

ὃ νῦν ἐχδιδόμενος. ἘΞ Ὁ προῦπτον ἁγίαν μεγαλομάρτυρα 

Μαρίναν (φύλ. ὅν. - 92. ν.) ἀρχόμενος «᾿Εμοὶ δὲ χαὶ οὐρανὸς 
ΞΡ Ὁ ΑΒΕ Ἢ “αὶ -)ευσῶ ἢ ἦν Σ. ΦΡΥΛΘ Υ 
εἰναι ὁοχεῖ » χαὶι τελευτῶν. « λογοις οις αυξλει σπουδάζομεν 

Ν αἱ πράγμασιν». --α Εἰς ν ἀρχιστράτηγον Μιχαὴλ 
» , 

Ν 

τὸ , 
᾿ » ; . 

χαὶ εἰςτὰς ἀγγελιχὰς ἀσωμάτους οὐσίας (φύλ. 82 ν. 
, 

- 9) ἀρχόμενος « Καὶ φύσι ΠῚ 
7 ᾽ , ᾿ ἊΞ- 

ἔοικε. χαὶ. τέχνη » χαὶ τελευτῶν 

« ἑ - ΡΞ ἘΝ ὁ “ 
( και δυσχερὲς αῷ τὰ ἶ 2 

ἀτὰ ὙΠΈΣΝ ΘΕ ΠΣ ἐπ ρθε ρον ἐπ δ ἀθεῦυι καὶ μυροολητην Δημητριο 
Ἶ ἪΡ» ᾿ Ἅ 

μενος « Εἰ μὲν περὶ τινο 

“ - “-“ Ἷ ᾿ 

τῶν « ἀλ ῷ ἡμῖν καλῶς ἔχει Εν ,χέ ὙΕΡΝ ».-“- Βα- 

τῶν χαθ᾽ ἡμᾶς ἀγαθῶν ». -- Εἰς τὸν ἅγιον Γρὰ κόϑάρα 

τὸν Θεολό ὀήρον (φύλ. 971-140 γ. ἀρχόμενος « ὅσα μὲν τῷ 
, , ἢ - “-Ξ δ Ν 

παΡρῖτε λόγῳ τὰ δυσχερῆ πρόσεστιν» καὶ τελευτῶν « διδοὺς 

κω ΠΝ χεῖθεν χαὶ προαγγέλλων». Βασιλιχὸς δεύτερος (φύλ. 140 Υ. 

- 168) ἀρχόμενος «᾿Αλχ ἄρα νῦν ἔγωγε μάλιστα ν καὶ τελευ- 

τῶν. « εἴρηται καὶ γέγονεν ἔφη Σι ἱμωνίδης ». πα Πρεσό 

ἣ τιχὸς (φύλ. 108 ν.- 179) ὁ νῦν ἐχὸιδόμενος, --α 3 τ . 

ογ. ἐι] ΟἿ ἢ βασιλίδι Θεοδώρᾳ τῇ τοῦ βασιλέως μὴητρ 

19 - 189). -- Ἠθικὸς ἢ περὶ παιδεέας (φύλ. 119 
᾽ ) , » Ψ “ . , 

ἀρχόμενος « πολλάχις ἔγωγ᾽ εἱλόμην μέτρι᾽ ἄττα» 
ὌὍ᾽ ς- ΟῚ 

- 
ἢ διὰ ᾿ , ᾿ ΟὟ ᾿ π ὼρ Ἧ κα , 

χαὶ τελευτῶν « χαὶ μόνον ἀεὶ μὴ συλόμενον». --ι Βυς ἀν- 

τιος ἢ περὶ τῆς βασιλί ος μεγαλοπόλεως (φ ὌΧ ΞΩΝ. 
" "ὸος Ἢ 

- 3802) ἀρχόμενος « πλεῖσται μὲν ἀφορμαὶ καὶ πᾶσι » χαὶ τε- 

λευτῶν.... .()-θἂὶς τὸν νέον μάρτυρα Μιχαὴλ (ὦ). 

(1) ᾿Ἐλλείπουσι φύλλα ἐχ τῶν ἐν οἷς περιέχεται ὀχταδίων, λεὶ, λς΄, 

χαὶ. μ΄. 
(2) Ὃ λόγος οὗτος φέρει χαὶ τὸν ἑξῆς τίτλον « τ τὸν ἅγιον 

᾿ς 

Μιχαὴλ τὸν νέον τὸν χατ' Αἰγύπτου μαρτυρήσαντα ἐπὶ τοὶ ἧς χρόνοις τοῦ 

εὐσεδεστάτου βασιλέως Ῥωμαίων κὺρ ̓ Ανδρονίκου τοῦ ΠΣ Υ ΑΝ "- 



οχγ " 

(φύλ. 809 - 31) ἀρχόμενος « ἐθαύμασα πολλάκις ἔγωγε » καὶ 

τελευτῶν « διδόντος διὰ σοῦ βραδευτοῦ » --Ἔλεγχος κατὰ 

τῶν ἀπαιδεύτως χρωμένων τοῖς λόγοις (φύλ. 915 - 

920) ἀρχόμενος «Ἐνιοί μοι δοκοῦσι πάνυ τοι δοξοσοφοῦντες » 
» ΚῚ 

χαὶ τελευτῶν « καὶ ἀπαλλάξεις αἴσχιον ἢ ποτ᾽ ἂν φήθης ». 

-- Ἔλεγχος δεύτερος πρός τοὺς αὐτούς (φύλ. 920 - 

9928) ἀρχόμενος « ᾧμην ἔγωγε κόρον ὀψὲ λαθεῖν σε » χαὶ τε- 

λευτῶν « ἣ εἴσοι τοῦτ᾽ ἄμεινον, ἄπαυστα βάσχαινε». Χρυ- 

σοθούλλου προοίμιον. (φύλ. 9290) νῦν ἐχδιδόμενον. --- 

Πρὸς τοὺς μοναχοὺς τῆς Χώρας ἐπὶ τῇ τελευτῇ 

τοῦ πρώτου χαθηγουμένου αὐτῶν Λουχᾶ, μονῳδία 

τὸ εν αὐτῷ καὶ προτροπὴ αὐτοὺς εἰς τὴν ὁπὺμέ- 

λειαν τοῦ καλοῦ (φύλ. 580 - 599): ἄρχεται « ἐμοὶ παντὸς 

υᾶλλον; ἄνδρες φίλοι» καὶ τελευτᾷ « χἀμοίτ 

γοῖσον». --- Πρός τινα φίλον ἐπὶ τῇ τελευτὴ τοῦ 

φιλοσοφωτάτου χαὶ ὁσιωτάτου νέου Ἰωσήφ (φύλ. 

999 - 856)" ἄρχεται « ἐγὼ δὲ νῦν, ὦ θαυμάσιε», καὶ τελευτᾷ 

« σοῦ τε καὶ τῶν ἡμετέρων ἐλπίδων ἀξίως τῶν ἐπὶ σοί». 

-- -Επιστασία χαὶ χρίσις. τῆς τῶν δύο ρητόρων 

εὐδοκιμήσεως τοῦτε Δημοσθένους καὶ ᾿Αριστεί- 

δου (φύλ. 856-964). ἄρχεται «΄Ἔτυχον μὲν σχολῆς ἐμοὶ 

παρούσης »᾽ χαὶ τελευτᾷ « γιγνόμεθα χαὶ τυγχάνομεν, εἴτε 

χαὶ μή». --- Εἰς τὸν ὅσιον Ἰωάννην τὸν νέον (φύλ. 

964 - 575): ἄρχεται « Διέτριθον μὲν ἐπὶ Θρῴκης ὑπερόριος, τῆς 

πατρίδος » χαὶ τελευτᾷ « πρὸς τοῦτον ἀκαίρως προτρέψασθαι »)- 

Περὶ νεωτερικῆς καχοηθείας (Περικοπὰς δημο- 

σἰεύει ὁ Κρὴς Νικόλαος Παπαδόπουλος, ἐπαινῶν ἐν τοῖς μάλι- 

στα τὴν πραγματείαν, ἣν χατ' αὐτὸν εἰς τὴν λατινιχὴν μετέ- 

φρᾶσεν ὃ Κερχυραῖος Πέτρος ᾿Αρχούδιος" « [061 Ρ] αν ἴτηδ π10-- 

πυπηθηΐα ἰᾶτη βαρίθηξίαθ ἰδπ ΘΠ] 0118, 415. γ 11 πο Ρ]ΔΠ6 

ἀοοίτπα αγδθοίατη ποϑίγαιη 81 ρᾶθη6 δὰ δχρίγοιηδηι ρδα- 



ρχο . 

Ῥογίαίθιη βοϊθηφίαυιη γϑάδοίδπι δαχὶῦ αἴαπθ αἰζανὶί, Ῥοίϊβ5-- 

5116 Ἰδπάδηπ5. οϑὺ Δαρθα5. 11061}15 περὶ νεωτεριχῆς χαχοη- 

θείας, ααθιη ποβίγα δϑίαξθ Ἰαζηατῃ ἔθοϊΐ Αὐοσπάϊιβ.. 101 ΘΪΠῚ 

ἴα ἀθ 5δουῦῖθ ᾿ηϑ0{{π{|15 ΤΘΟΘΉ ΓΟ ΠΏ ΠΟΘ. ΘΟΥΤ ρΡ {15 ΤΔου-- 

ἀἰβϑίτηθ ἀπϑυῖταν, πῇ ἰπθοθηΐα σα] 6 Γὰ ΘΟ ]θϑίδθ ἃ σοῦ αρίο- 

τΙθα5. ΠΠαΐα ἀοιηοηβίγοί (1). 
Ἐπιτάφιοι εἰς Ἰωάννην Παλαιολόγον τὸν 

χαίσαρα (υἱὸν ᾿Ανδρονίχου Β΄ καὶ Εἰρήνης τῆς Μομφερράτης), 

εἰς Μιχαὴλ τὸν Παλαιολόγον (ὦ) (υἱὸν τοῦ αὐτοῦ ᾿Αν- 

δρονίχου χαὶ πατέρα τοῦ ᾿Ανδρονίχου Γ). καὶ εἰς ἘΣΡΎΝΝ 

τὴν Παλαιολογίναν (9). 

Εἰς τὸν σοφὸν Νιχηφόρον τὸν Γρηγορᾶν ὑπο- 

θῆκαι καὶ περὶ τῶν οἰκείων συνταγμάτων διὰ στί- 

χων. (Ἔχ τούτου δημοσιεύει ὁ Βοίϊνίῃ (4) τοὺς ἐννέα πρώτους 

στίχους, θεωρῶν τὸν Μετοχίτην ποιητὴν ἀδοχιμώτατον. Καὶ 
ε ἐὰν μὴ ὑπὸ ποιητικὴν ἀξίαν, περίεργον ἄλλως εἶναι τὸ σύνθε- 

ὑα, ὡς αὐτοθιογραφία τοῦ Θεοδώρου) (Ὁ). 

Ἐπιστολαὶ πρὸς διαφόρους (6). 

(1) Παρὰ Φρόδριχίῳ (Β10]. ἄτδθο. Χ, 416). 

(3) Απρ. Μαὶ (δου ρίουατα νϑέθθιη Νουα οο]]θοίϊθ ἢ, 

σελ, ΧΧΧΙΝ). θαοαπρ Εδηη1]1846 ΒυζΖαηίηδθ, 296. 

(3) Ῥασδηρθ, αὐτόθι. 

(4) Γρηγορᾶς Β' σελ. 12:26, Βόν. 

(5) Ὃ ΜΙ|Π1ῸΡ ( Οδίδϊοριθ ἄθϑ τηδηαβουβ 46] ΕΒΟαΡΙΔ]. 

σελ. 19) λόγον ποιούμενος περὶ τοῦ ἐν Παρισίοις χώδηχος (1776) λέγει, 

ὅτι χαὶ ἐν ᾿Εσχουριάλῃ εὕρηται. 

(6) ΜΠΠ6Ρ, 514, 534 --- Πρὸς τὸν Μετογίτην ἀπευθύνονται ἐπι- 

στολαὶ (α) Νικηφόρου τοῦ Γρηγορᾶ, ὡς χαὶ ἣ ἑρυηνεία αὐτοῦ εἰς τὸ 

περὶ ἐνυπνίων τοῦ Συνεσίου δημοσιευθεϊσα ὑπὸ Πεταύδίου (οΡογἃ ὃγυ- 

π 6511). (6) Θωμᾷ τοῦ Μχγίστρου (ΕΔΌτΙοΙ Χ, 415). Νικηφόρου Χού- 

νου (Βοϊδδοπδάθ Ἀπϑοδοία Νουδ). (ὃ) Θεοδώρου τοῦ “Ὑρταχηνοῦ 

(Νούϊοοβ. οὐ οχύγαϊβ ἀθϑ τηδπιβουβ. ῬαΡΒ Υ, 790 -40. ΥΙ, 

Β5- 41. 

 Ν. ̓ 



ρχε. 

Ὃ περιχλεὴς Ἰωάννης Μεούρσιος (1), ἀπατηθεὶς ἐκ χώδη- 

χος φέροντος τὸ ὄνομα τοῦ Μετοχίτου, κατὰ πᾶσαν πιθανότητα 

ὡς χτήτορος ἢ ὡς συγγραφέως, ἐξέδοτο ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ Θεο- 

δώρου τὸ τρίτον βιόλίον τῶν Χρονικῶν Μιχαὴλ τοῦ Γλυχὰ 

(1618). Καὶ μετ οὐ πολὺ μὲν χατεδείχθη τὸ σφάλμα ὑπό τε 

τοῦ Ριχάρδου, τοῦ Ραυνώδου, χαὶ τοῦ Λαβόέου- ἀλλ ἐπειδὴ ὁ 

πελευταῖος οὗτος ἔγραψεν, ὅτι ὁ Μεούρσιος ἐξηπατήθη ἴσως 
δ Γαΐου , Ἃ ι ᾽ - “- Ἀ ὩΣ 3 “ . 
ὑπὸ Ἕλληνός τινος ἢ καὶ αὐτοῦ τοῦ χορηγήσαντος αὐτῷ τὸ 

, » ὃ , ὌΝ , Ὁλ τ5 Ξ λί ΑΙ ΚΣ 

χειρόγραφον ᾿Ανδρέα τοῦ Σχώτου, ὁ ἐν Βερολίνῳ γυμνασιάρχης 

Χριστόφορος Φριδερῖκος ὁ Βοδεμδούργιος γνωρίσας ἐξ αὐτοψίας 

τὸν χώδηχκα, ἐδημοσίευσε διατριοήν, δι ἧς ἀποδειχνύει, ὅτι ὃ 

Ολλανδὸς φιλολόγος ἠπατήθη ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἐν τῷ χώδηχι 
, αα δ “-" 7 ι 5 εἿτ εἰ 19, "᾿ , Ω 

φερομένου ὀνόματος τοῦ Μετοχίτου χαϊ οὐχ! ὑπ ἄλλου τινὸς (“)]- 

Ἕνεχα δὲ τῆς ταὐτότητος τοῦ ὀνόματος ὁ πρθΙΙηΔηη (9) 

ἀπατηθεὶς ἀποδίδει εἰς Θεόδωρον τὸν Μετοχίτην τὰ ἐν τῷ πρώτῳ 

τεύχει τῶν ᾿Ατάχτων τοῦ Κοραῆ δημοσιευθέντα δύο ποιήματα 

Θεοδώρου τοῦ Πτωχοπροδρόμου. Εἰς τὸ αὐτὸ δ᾽ ὑπέπεσεν ἁμάρ- 

τημα χαὶ ὁ νεώτατος τῶν περὶ ἑλληνιχῆς φιλολογίας γραψάντων 

καθηγητὴς ΝΙΟΟΙ]ΑΙ (4). 

Θεόδωρον τὸν Μετοχίτην οἱ μὴν Μεούρσιος, Βόσιος, Γρέτζε- 

ρος (Ὁ) καὶ ἄλλοι τῶν νεωτέρων (6) συγχέουσι πρὸς τὸν λα- 

(1) ὋὋ αὐτὸς ἀναφέρει χαὶ τὰ ἕξῆς ὡς τοῦ Μετοχίτου συγγράμ.- 

μᾶτα -- Ἵστορίας Ἔχχλησιαστιχῆς βιόλία δύο, χαὶ Βυζαν- 

τίδος βιόλίον ἕν. (Β΄ ΔΌΓΙΟΙ Χ, 416). 

(2) 6 Τμθοάοῦὶ Μοίοομιθαθ ΒΟ Ιρ 15. νοθείας γα]6Ὸ Ἰηβίτηα- 

1αὐϊ5 (ΜΙ βοθ]δηθα 1ἱρβίθηβία, 1723, ΧΠ, σελ. 20 - 91). 

(9) ΒΙρΠΙούμθοα ΟἸαββίοα, 1858. 

(4) ἀϑβοβίομίθ ἀν αΥθοΊβο θη Τἰογαίατ, 1865. σελ 710 --- 

Καὶ ὃ αὐτὸς ΝΊΟΟΙΔΙ ἐν ΑἸΘ τη θη Ἐπουκὶορἄαϊθ νοι ΕΥΒΟΝ ππα 

τυροῦ Β. 87. σελ. 3570). 

(5) ΕΔΌΓΙΟΙΙ, Β10]. ἄγαθοὰ Χ, 412 σημ. 
(6) Νουν 6116 ΒΊΟΥ ρμΪθ ρὰν Ὀιαοί, ΧΧΧΥ, σελ. 212 -ΟὉῷὁ 



ὙΦ Ἰ ᾿ τυ δ ὡς πω ΣΕ .Ὁ; ν 

, «ἐρχς΄. 

τινόφρονα Γεώργιον, ἀπατηθέντες ἐχ τοῦ ὁμωνύμου " ἕτεροι δὲ 

ὡς υἱὸν τοῦ δὲεὺυτ τέρου τούτο Μετοχίτου παρχδίδουσι τὸν Θεό- 
ι ε , Ν 

δώρον, χαὶ υἱὸν υάλιστα σχληροχόάρδιον, ἐπιχαλούμενοι πρὸς 

ἐπιχύρωσιν τοῦ παραλόγου ἰσχυρισμοῦ ἐπιστολήν τινα δήημοσι- 

ευθεῖσαν ὑπὸ τοῦ γιογενοῦς παπολάτρου Λέοντος τοῦ ᾿Αλλα- 

τίου (1). Δημήτριος ΡῬάλης, ὁ ἐπιλεγόμενος Καθάχης, μετὰ τὴν 
ΓΕ δ: “ σὸς τ Ἀ Ἔνως -" ἦ » “ , 
ὑπὸ τῶν Τούρχων κατάκτησιν τῆς πατρίδος αὐτοῦ Σπάρπης 

προσφυγὼν εἰς ᾿Ιταλίαν διέπρεψεν ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ διαφόρων ἧ- 

γεμόνων ὡς ἀρχυνγϑ σώματος ἑλλήνων ἡμϑνηα οἷα ἐν Ρώ- 

"Ὁ διχτρίοων περὶ τὰ ἔσχατα τοῦ βίου χαὶ τὰ τῶν λατίνων 

φρονῶν, γράφει πρὸς ἕνα τῶν υἱῶν, Μανίλιον Ῥάλην τὸν μδτέ- 
-» ΄σ’)»΄“σ-ι", 2' Ξ-τίδι --- ΝΜ 4) ΘᾺ σίωεφ ὡς θέ -. Ν πειτα παπικὸν ἀρχιεπίσχοπον Μονεμοασίας, ἐχτιθέμενος “σὴν 

πρὸς τοὺς Μετοχίτας ὑρηληρΝ τοῦ οἴκου αὐτοῦ χαὶ ἀφηγού- 
» 5.“ -«Ψ«ὉΝ “ 

ξνος πρὸς τοῖς ἄλλοις χαὶ σχανδαλῶδες περὶ τοῦ Θεοδώρου ἘΞ 

ἐπεισόδιον, ὅπερ, ἂν Ὀυφδι μεγάλως ἐχηλίδου τὸν χαρακτῆρα 

τοῦ. ὡς ἐναρέτου γριστιανοῦ ἀρβασαμ ένα ἡμῖν μεγάλου λο- 

γοθέτου. Παρχτιθέμενοι χαὶ τὸ περί γοθ Παρχτιθέι ρίξογον τοῦτο μνημεῖον (2) 

ὡς ἄγνωστον τοῖς: πολλοῖς, διὰ τὸ δυσεύρετον ζε τ 
-Φ -ὦ Ξὸ ι Ἐὰ Ἱ 

δὲ ματος ἐν ᾧ ἐδημοσιεὶ ύθη, θέλομεν ἀναιρέσει ὃι αὐτ 

ρίας τὰς ἐν αὐτῷ ἀποχαλυπτομένας περιέργους 

ἱστορικὰς εἰδήσεις, ὧὡξ ἰσχυρίζονται οἱ παπιοταί. 

» Δημητρίου ὍΜΟΝ Καθάχη Σπαρτιάτου καὶ Βυζαντίου 

πρὸς τὸν ὑἱϊὸν αὐτοῦ Μανόλιον (1). 

συγγραφεὺς τοῦ περὶ Μετοχίτου ἄρύβου; συγχέων πρόσωπά τε χαὶ πράγ- 

ατὰ ὀνομάζει τὸν Θεόδωρον μέγαν λογοθέτην ΠΝ πατριχργείου (1) δ ἱ ἴ ῈΕῚ ἢ ἱ ρ θλ 
“» 

συνεργαζόμενον μετ ᾿Ανδρονίχου Β΄ ὑπὲρ ἑνώσεως τῶν δύο ἐχχλησιῶν ([}}. 

(1) Τὰ Ἐορου Ογοισμίομὶ δρραγαίαμιμ. Ἐοιηδθ 1674, σελ, 

ΟΙ0-021. 

(2) Περὶ Ῥαλῶν βλ. Νιεοελληνιχὴν Φιλολογίαν, σελ. 170-77. 

(3) “Ομολογῶ χάριτας τῷ προθύμως ἀντιγράψαντι τὴν ἐπιστολὴν 

ἐξ ἀντιτύπου τῆς ἐν Παρισίοις βιδλιοθήχης φίλῳ ΙΚ. Αἰμιλίῳ Λεγρανδίῳ- 



ρχζ. 

ῬΕπειδή “" δζη πολλάᾶχις:  ξ σε σροὶ ΩΤ 

ν ᾿Επειδή, ὦ υἱέ μου, πολλάκις μὲ ἠξίωσας περὶ τοῦ γέ- 

νους ἡμῶν εἰπεῖν σε, οὗ εἴχομεν ἐν ΚΚωνσταντινουπόλξει Λασχά- 

ῥέων τῶν Νιετοχίτων, ἐγὼ δὲ ἔλεγον πρὸς σὲ πολλάκις “χαὶ 
λ ᾿ 2) ψ γα - ΄ οἷν ἢ ᾿ ),ἷ 

κοτὰα μικρὸν ἄλλον χαὶι ἄλλον τοὺ γξνους ϑνάρετον χαι τιμιον 

ΝῚ μὰ ι ἀνεχν ρος Ὁ -Ν 3. Αρε α Ἐκ , δὲ 
'»4 ξίγχον χαι αὗτος ες αἀχοὺὶς αρχοντῶν γξρόντῶν, μάλιστα ξ 

τὰ χαιριώτερα παρὰ τοῦ φιλοσόφου Πλήθωνος καὶ παρ ἄλλων 

μεγάλων ἀρχόντων χαὶ γερόντων χαὶ ἐν τῇ Κωνσταντινουπό- 

λει ἴσως τὰ πολλὰ χαὶ ἐν τῇ Πελοποννήσῳ, οὐκ ἐξέταζον, 

ἀλλὰ τυχερὰ χαὶ ἀπὸ διηγήσεων ἑχατέρωθεν ἄκουον. Νῦν δὲ 

ἐφάνη με χαλὸν χαὶ νὰ γράψω πρὸς ἐνθύμησιν μέτριόν τι περὶ φάνη μὲ χαλὸν χα γράᾶ πρὸς υ μέτρι 9 

τούτου, διὰ δύο ταῦτα: ἕν μὲν χαὶ ποῶτον, διὰ τοῦ γένους 

τοῦ χαθόλου τὴν φθοράν, ἐπειδὴ χαὶ τὰ μερικὰ συναπόλωνται" 

πολλῷ μᾶλλον καὶ δεύτερον, διὰ τὴν σὴν ἀγάπην, ἣν ὀφείλω, 
ῃ 

τ 
χαὶ τοῦ ἤθους σου χαὶ τὴν πατρικήν, ἴσως δὲ χχὶ διὰ τὴν ἀ- 

σ ι 

γάπην χαὶ τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀθλίου γένους ἡμῶν ἐκείνου. Καὶ 

πρῶτον ἄρξομαι ἀπὸ τὰς ἐμ τοῦ βασιλέως κυροῦ Μιχαὴλ 

οὗ 
"- 

ποῦ Παλαιολόγου" τος δὲ ἄρξας τὰ π ράγματα τῶν ἐκεῖσε 
νοὶ 

, τ ᾿ ἐξ »“ ι ᾿ » -" ὅνας 
Ῥωμαίων, εὺρς μετὰ τῶν ἄλλων χαὶ τὸ σχίσμα τῆς ἐχχλησίας" 

5» -“" , ἔδοξε δὲ αὐτῷ πρέπον χαὶ ἀνχγχαῖον ἰδεῖν ὡς πρὸς διόρθωσιν 

ω- χαὶ ἕνωσιν ταύτης εἶχε ὃ πρῶτο" ἄρχοντα εἰς τὸ ὀσπίτιον 
2 - νΝ 

,ο 

αὐτοῦ χαὶ μεσάζοντα τὸν μέγαν λογοθέτην τὸν πρεσούτερον 
ΓΟ ΄ "» 5 “» « Ὑϑν 

τριῶν γενομένων ἐκ τοῦ αὐτοῦ γένους, ὃς ἦν χαὶ σοφὸς καὶ 
ἘΝ ΠΣ ΡΣΑ ΣΕ ΣΕ ΡΠ Ε ΤΈΛΕΙΟΝ ἱλῶς μέγας" ἄνθρωπος χαὶ χρησμὸς τοῦ τότε χαιροῦ. Λοιπὸν 

᾿ ΜᾺ ᾿ . 

ἔδοξε χαλὸν τὸν βασιλέα χρήσασθαι ποῦτον χαὶ πρὸς τὴν ὕλην 

, Ὁ ς ’ ᾽ ᾿ 

τῆς ἑνώσεως πρέσουν πρός τε τὸν Πάπαν χαὶ τὴν χαθολιχὴν 
͵ Ξ , Ν - ᾿ 

ταύτην ἐχχλησίαν, πρὸς ἕνωσιν καὶ διόρθωσιν χαὶ τῆς ἀνατο- 
΄, Ν ι δ Ἃ Ὗ ς “ 

λιχῆς ἐχχλησίας πρὸς τὴν δισφορὰν ἣν εἰχον ποτέ ὅποῖος 
ΕῚ "» , ΓῸ ἊΝ - 

ἦλθε χαὶ ἐσυμπέρανε τὸ πράγμα χαλῶς χαὶ χαθὼς ὁ βασιλεὺς 

πεδέ- Φ - ἔπρ συσονΝ δὲ ΩΣ 2. 24}. “- 5 “λῶ: ΕΞ Ἐ ξ “ 
“νῷ Ξγξτο ϑτρξεγον Φ τα πραγμῶτοα Χ ᾿Ο) Σ Ξςῶς ου ξ Ἣ Ό α- 

Ὡ τ ἘΝ «ὙΣ ῃ ἣ , δ , . 

σιλεὺς χύρις Διιχαΐλ. Μετὰ δὲ τὸν θάνατον ἐχίνου, ἐοχσοίλευ-- 

σεν ὃ υἱὸς αὐτοῦ χύρις ᾿Ανδρόνιχος ὁ Παλαιολόγος. Εἶχε δὲ 



ρχη- 

χαὶ οὗτος ἄρχοντα εἰς τὰ πράγματα καὶ μεσάζοντα πρῶτον 
᾿Ὶ ελ “- , ’ὔ Ὡ ᾿ς 

τὸν υἱὸν τοῦ μεγάλου λογοθέτου τοῦ πρώτου, μέγας λογοθέ- 
τ “᾿ ᾿ τι Α ᾿ “δ - , τ “» κ » 

τῆς ὧν χαὶ αὐτὸς, καὶ εἰς οὐδὲν ἐλάττων ἦν τοῦ πατρὸς οὔτε 

κατὰ σοφίαν οὔτε κατὰ ἄλλου πράγματος οὐδενός. ᾿Αλλὰ χαὶ ὃ 

βασιλεὺς ἔδωκεν αὐτῷ τοῦ Παλαιολόγου χυροῦ ᾿Ιωάννου τὴν θυγα,, 
᾽, εἰ ἥ ῬΡΑ, ἈΝ ἣ ΄« Ὁ , -ἮῬοἉ9 ΞΘ 

τέρα, ὃς χατάγετον ἀπὸ τοῦ κύδιστε χυροῦ Ιωάννου, ἀδελφοῦ 

ἀμφ φιθαλοῦς τοῦ βασιλέως κυροῦ Μιχαὴλ τοῦ Παλαιολόγου " ἐποῖχε 

οὖν μετ᾿ αὐτὸν πέντε υἱοὺς καὶ θυγ τὶ μίαν, εἰς ἣν ἐπῆρεν γαμ- 

6 ρὸν τὸν σεθαστοχράτοραν, υἱὸν μὲν τοῦ Πορφυροη ὡ - ΠῚ [ῳἹ 3 ἝΝ ς: 
"Δ 
Ὁ ς 

Κωνσταντίνου τοῦ Παλαιολόγου, υἱοῦ δὲ τοῦ βασιλέως χυροῦ 

Μιχαήλ, ὃς ἐγεννήθην μετὰ τῆς βασιλείας τὴν ἀξίων, ὃς χαὲ 

ἐζήτει μεγάλως τὴν διαδοχὴν τῆς βασιλείας διχαίως " ὅμως δὲ 

οὐδὲν ἐχατόρθωσεν, ἀλλὰ ἀδικούμενος τέθνηχεν, νέος ὧν λυπη- 

μένος ἐκ τῆς ἀδιχίας πολλά. Ἢ δὲ γυνὴ αὐτοῦ ἐτάφη ἐν τῷ 
« Ὁ Ἁ Υ Ἀ 

ἡμῶν χα ὶ τοῦ γένους ἡμῶν μονὰσ στήριον τὸν Χριστὸν τὴν Χώ- 

ς- 
Ἔ Ω͂ 

τις [Ὁ ς- 5 ς εἦ 
᾿ γ 

ΕΣ ραν ἐγγὺς τοῦ μνημείου τοῦ χτήτορος χαὶ σ 

Εἶχε δὲ ἐπιγραφὴν ὁ τάφος αὐτῆς τοιάνὸς. 

π Ἢ σύζυγος τοῦ Πορφυρογεννήτου, χυροῦ 

Κωνσταντίνου τοῦ Παλαι ολόγο οὐ χαὶ υἱοῦ τοῦ ὑ- 
“ 

ψηλοτάτου βασιλέως τῶν Ρωμαίων ἪἬἪρήνη Ραού-. 
- 

λαινα ἡ Παλαιολογίνη. 
“ » Καὶ οἱ ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς Παλαιολογίνης γεννηθέντες πάν- 

- ι ᾽ "- “ 

τες, καὶ πάντες ἄξιοι, ἐλέγοντο καὶ ἐγράφοντο προσγενεῖς τῶν 

βασιλέων. Καὶ τοσαῦτα μὲν περὶ τῆς συγγενείας τῶν βασι- 
ς ΄ τὸ - Ε - , 

λέων. Οἱ δὲ αὐτοῦ υἱοὶ ἔλχόον γυναῖκας τῶν ἐνδοξοτέρων ἀρ- 
,ὕ - ΄ [4 , “Σ“Ὶ', 

χόντων θυγατέρας, καὶ ἐτεχνοποίησαν ἅπαντες. Μετὰ δὲ ταῦτα 
, ε » - 

βουλόμενος ὁ βασιλεὺς στεφῆναι χατ ἃ τὴν τάξιν τῶν βασιλέων, 
’ 

ἔδοξε χαλὸν τὸ χοινὸν μετὰ τῶν ἐχχλησιαστιχῶν τῆς πόλεως 

βουλόμενοι ἀνατρ έψαι τὴν ἕνωσιν τῆς ἐχχλησίας ἣν ἐποίησεν 

ὁ βασιλεὺς κύρις Μιχαήλ, χαὶ μιηνύουν ἀναίσχυντα πρὸς τὸν 
ἜΝ ΡΣ , Ξ ᾿ ΄ 

βασιλέχ χαὶ τὴν σύγλητον- Οὐδόλως θέλομεν ἀφήσειν νὰ γέ- 

ὑπλιὰ δὰ.“ 



ρχϑ. 

γηται ἡ στέψις πρὸς τὸν βασιλέα, εἰμὴ ποῦ νὰ ἀνέθῃ ὁ βα- 

σιλεὺς εἰς τὸν ἄμόοωνα τῆς ᾿Αγιᾶς Σοφιᾶς νὰ ἀναθεματίσῃ τὸν 

πρῶτον ἑαυτοῦ πατέρα" ἀλλ οὐδὲ τὸν μέγαν λογοθέτην νὰ τὸν 

ἔχῃ ἄρχονταν εἰς τὰ πράγματα, ἐὰν μὴ χαὶ αὐτὸς ποιήσῃ 

πρὸς τὸν ἑαυτοῦ πατέρα ὁμοίως τῷ βασιλεῖ, ὃς ἦν αἴτιος ταύ- 

τῆς τῆς ἑνώσεως τῆς ἐχχλησίας. Ὃ βασιλεὺς δὲ ἤχουσεν αὐτὸ 

τοῦτο δυσχερῶς καὶ κακῶς, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν 

πραγμάτων, μάλιστα δὲ ὁ μέγας λογοθέτης᾽ χαὶ πρῶτον υὑὲν 

ὡς ἄδικον πρᾶγμαν καὶ ἀσύμφορον, καὶ δεύτερον ὡς τοῦ βα- 

σιλέως καὶ πατρὸς γνώμην, ἔπειτα δὲ χαὶ διὰ τὴν τόλμην χαὶ 

ἀναισχυντίαν τοῦ δήμου" ὥστης ἐμεταχειρίσθησαν μετὰ παντὸς 

τρόπου ἕνα ἀποχρούσωσιν τὸ πρᾶγμαν" ἀλλὰ οὐδόλως ἐδυνήθη- 

σαν σχόψαι, πλὴν ἐποίησαν, κατὰ τὸν χοινὸν λόγον, τὴν ἀνάγ- 

χὴν φιλοτιμίαν, καὶ ἤδη συνεχατέθησαν εἰς ὅπερ ἐζήτει ὁ 

δῆμος, καὶ ἀκωλύτως γέγονεν ἡ στέψις τοῦ βασιλέως. ᾿ς δε 

συνεπέραναν ταῦτα, ἐτέθη εἰς περιορισμὸν ὁ γέρων μέγας λο- 

γοθέτης, ὡς αἴτιος τῆς ἑνώσεως τῆς καθολικῆς ἐχχλησίας. Φαί- 

νεται δὲ χαὶ τοῦτο, ὅτι ὁ δῆμος τὸ ἠνάγκασεν, οὐ μὴν ἄλλον 

τι" ἔμενεν δὲ εἰς τὴν φυλακὴν μέχρι καὶ τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς. 

» Τὰς δὲ στρατηγικὰς: πράξεις τοῦ γένους ἡμῶν τούτου, 

φρόντισον νὰ εὕρῃς τὸν ἱστοριχὸν Παχυμέρην καὶ εὑρήσεις χαλὰ 

καὶ γενναῖα κατορθώματα ἐκείνων. Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῶν 

πολιτιχῶν χαὶ ἄλλων τοῦ γένους ἱχανὰ πρὸς μνήμην. 

» Ἔχω δὲ καὶ τοῦτο παρὰ τοῦ σοφοῦ Πλήθωνος (ὅστις) 

ἐπαινῶν χατὰ πολλο - ῖς εἰς τὰς διηγήσεις αὐτοῦ τὴν γενναιότητα 

τοῦ γένους, μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ταύτην τὴν ἱστορίαν ὡς γεν- 

ναίαν τοῦ πρώτου μεγάλου λογοθέτου γενομένην πρὸς τὸν βα- 

σιλέα χύριν ᾿Ανδρόνικον ἀξίαν λόγου. Ἔνι δὲ ταύτη. Μετὰ 

παρέλευσιν πολλῶν ἐτῶν, μένοντος ἐν τῷ περιορισμῷ τοῦ γέ- 

ροντος διὰ τὴν αἰτίαν τῆς πρεσθείας τῆς ἑνώσεως τῆς χαθο- 

λικῆῇῆς ἐχχλησίας, ὁρίζει ὁ βασιλεὺς χύρις ᾿Ανδρόνικος χαὶ πρὸς 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΑΙΟΘ. Α΄. θ. 



ο΄. 

τὸν υἱὸν αὐτοῦ χαὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἄρχοντας τοὺς συγχα- 

θημένους πρὸς βουλὴν ἔμπροσθεν αὐτοῦ. ἤΑΛρχοντες, φαίνεταί 

σας χαλὸν νὰ στείλωμεν πρὸς τὸν μέγαν λογοθέτην εἰς τὸ νὰ 

τὸν φέρουν ἐδῶ, νὰ τὸν ἀποπειράσωμεν χαὶ τώρα, ἐμπορεῖ νὰ 

ἐσυνετρίθη τόσα ἔτη ὄντα εἰς τὴν φυλακήν, μὴ νὰ μᾶς ἀκούσῃ 

πρὸς τὸ νὰ συμφρονήσῃ χαὶ αὐτὸς μεθ᾽ ἡμῶν χαὶ τὴν διαφο- 

ρὰν ταύτην τῆς ἐχχλησίας, καὶ νὰ λείψῃ χαὶ αὐτὸς ἀπὸ τὸν 

πειρασμόν, ἀλλὰ χαὶ νὰ ἔχῃ καὶ ἐλευθερίαν χαὶ θεραπείαν τὴν 

πρέπουσαν; ᾿Απεχρίθησαν ὁμοῦ πάντες. Καλὸν ἔνι, δεσπότα μου, 

καὶ ἀς γένηται! μᾶλλον δὲ πρὸς τί ἀδιχεῖ ὅπερ ὁρίζεις ; Λοιπὸν 

ὡς ἀπεχρίθησαν οἱ ἄρχοντες οὕτως, ὥρισεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἀπῆγον 

χαὶ ἤφερον αὐτόν. Χάριν δὲ οἰχονομίας ἤρξατο πρὸς αὐτὸν ὁ 

βασιλεὺς τοιοῦδε λόγου: Τὸν ἄρχοντα ἐχεῖνον ἐγνωρίζεις αὐτὸν 

τίς ἔνι; ἔδειξε τὸν ἑαυτὸν υἱόν του. ᾿Ανέφερεν δὲ ἐκεῖνος πρὸς 

τὸν βασιλέα - Οὐ γινώσχω ὅτι μὲν ἐγνωρίζω ἀπὸ τοῦ τόπου 

ὁποῦ χάθεται, ἔνι ἄρχων τίμιος τοῦ ὀσπιτίου τῆς βασιλείας 

σου εἶδον, τὸ δὲ τίς ὄνι οὐχ εἶδον. ᾿Απεχρίθη ὁ βασιλεύς" Ὃ 

υἱός σου ὁ χύρις Θεόδωρος ὁ μέγας λογοθέτης ἔνι! Παρευθὺς 

ἐσηκώθη ὁ υἱὸς αὐτοῦ χαὶ ἐπῆγεν ἀσχεπὴς πρὸς τὸν ἑαυτοῦ 

πατέρα, χαὶ ἐχαιρετίσθησαν. Εἶτα ἤρξατο πάλιν ὁ βασιλεὺς 

λόγου τοιοῦδς πρὸς αὐτόν: Μέγα λογοθέτη, τὰ πράγματα ἀ- 

πεδὰ πῶς ἐνάγχασαν πρὸς τὸ νὰ παραχολουθήσουν τὰ λυπηρὰ 

ὁποῖα παρηχολούθησαν πρὸς σέ, ἐξέρεις ταῦτα. Λοιπὸν τώρα 

ἐφάνη χαὶ ἐμὲ καλὸν καὶ τοὺς ἄρχοντας τῶν πραγμάτων τού- 

τοὺς πρὸς τὸ γὰ σὲ φέρωμεν ἐνταῦθα χαὶ σὲ συντύχωμεν ὁ- 

μοῦ πρὸς τὸ πρᾶγμαν. Λοιπὸν φαίνεταί μας χαλόν, εἴπερ βού- 

λεσαι χαὶ αὐτὸς νὰ μᾶς ἀχούσῃς, ἵνα ἔχης μεθ᾽ ἡμῶν ἕνα νοῦν 

χαὶ μίαν γνώμην πρὸς τὰς τῆς ἐχχλησίας διαφοράς " τοῦτο δὲ 

φαίνεται χαὶ ἐμὲν καλὸν καὶ τὸν υἱόν σου τὸν μέγαν λογοθέ- 

τὴν, καὶ πρέπον ἔναι νὰ μᾶς ἀχούσῃς, χαὶ θέλομεν θεραπεύ- 

σειν πάντα ὅσα ἠνάγχασεν ὁ καιρὸς χαὶ ἔγιναν πρὸς σὲ δυσχε- 



ρλα. 

ρΥ! Οὗτος δὲ ἀνέφερς πρὸς τὸν βασιλέα ταῦτα " Δεσπότα μου 

ἅγιε, ὅσα πρὸς ἐμὲ ὥρισας χατέλαδον: ἀπολογοῦμαι δὲ καὶ 

ἀναφέρω τοῦτο" ὅτι ἔχω τὸ πολλά, ἔνι δικαιώτερον χαὶ πρέ- 

πον νὰ ἀχολουθήσῃς ἡ ἁγία βασιλεία σου τὴν γνώμην τοῦ αὐ- 

θέντου μου τοῦ βασιλέως τοῦ πατρός σου, καὶ ὁ υἱός μου ὁ 

χύρις Θεόδωρος τὴν ἐμὴν, παρὰ ἐμεῖς τὴν ἐδικήν σας  Λλλον 

δὲ οὐδὲν εἶπεν ἀλλὰ οὐδὲ ἀπὸ τοῦ μέρους τοῦ βασιλέως οὔτε 

αὐτὸς οὔτε ἄρχων τις ἔλεξεν οὐδὲν, νικούμενοι παρὰ τοῦ δι- 

χαίου καὶ εὐλόγου χαὲ τῆς γενναιότητος αὐτοῦ χαὶ μεγαλο- 

πρεπείας τὴν αἰδῶ: πάντα γὰρ ἔκρινεν ὡς οὐδενὸς ἄξια διὰ 

τὸ δίκαιον καὶ τὸ πρέπον. Καὶ ταῦτα μὲν ἃ ἱστορεῖ ὁ Πλή- 
; ᾽ 

θων, χαὶ ἐπαίνει μετὰ τῶν ἄλλων τ' ἀνδρός, χαὶ ἐθαύμα- 

ζεν ὡς εἰκός. Ὅμως προστάξει τοῦ βασιλέως ἐπέστρεψαν αὐ- 

τὸν πάλιν εἰς τὸν περιορισμόν, χαὶ διέμεινεν ὑέχρι καὶ τῆς 

αὐτοῦ τελευτῆς. Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως παρηχολούθησαν 

πρὸς αὐτὸν, καὶ τοιαύτην ἔλαόςε τὴν ψῆφον παρὰ τοῦ βχσι- 

λέως. Μηδὲν ἄρα πρέπον περὶ εὐγενείας μεγάλως φρονήσει τις" 

ἡ γὰρ εὐγενία ἐστὶ τύχης δῶρον, ἡ δ᾽ ἀρετὴ οἰχεῖον χαὶ ἑχού- 

σιον ἔργον διὰ τοῦτο χαὶ ἐπαινεῖται δικαίως καὶ παρὰ πάν- 

τῶν ἴσως καὶ παρὰ τῶν ἐχθρῶν. Ὅρα δέ, υἱέ μου, καὶ τὸ Ὁ- 

μηρικὸν ἐχεῖνο, τό φησιν πρὸς Διομήδην ὃ Γλαῦχος περὶ γέ- 

νους: Τυδείδη μεγάθυμε, τεὴν γενεὴν ἐρτείνεις ; οἵηπερ φύλλων 

γηνεή, τοιήδε χαὶ ἀνδρῶν" φύλλα τὰ μέν τ' ἄνεμος χαμάδις 

χέει, ἄλλα δὲ θ᾽ ὕλη τηλεθόωσα φύει" ἔχρος δ᾽ ἐπιγίγνεται ὥρη, 

ὡς ἀνδρῶν γενεὴ ἡ μὲν φύει, ἡ δ᾽ ἀπολήγει. Πρέπον δὲ καὶ 

αὐτός, ὦ υἱέ μου, ποιῆσαι λατινικῶς ταῦτα διὰ τὴν ἀγάπην 

τοῦ γένους, καὶ νὰ βοηθήσῃς χαὶ τῷ σῷ πατρί, ἀνεπιστήμονα 

ὄντα. ᾿Ενταῦθα δὲ ἔναι χαὶ τόπος ἀρχετὸς χαὶ ἁρμόδιος ». 

Δὲν θέλομεν νὰ ἐπιθαρύνωμεν τὴν μνήμην τοῦ ᾿Αλλα- 

τίου (1) κατατάσσοντες χαὶ τὴν ἐπιστολὴν ταύτην ἐν τοῖς ἀ- 

(1) Κατ' ἐπιτομὴν δημοσιεύει τὰ περὶ Μετοχιτῶν ὑπὸ Ῥάλη γρα- 



ρλβ Ἶ 

ποχρύφοις ἐκείνοις ἐγγράφοις, τὰ ὁποῖχ ἐπλαστούργησεν ὁ ὑπὲρ 

τῆς νέας θρησχείας ζῆλος τῶν ὠνίων τῆς Προπ ιγάνδας ὀργά- 

νων. Ἔν χαλῇ ἀπ᾽ ἐναντίας τῇ πίστει παραδεχόμεθα, ὅτι αὐ- 

τὸς ὁ Ράλης χατεσχεύασς τὸν ἄθλιον τούτον χέντρωνα ἐπὶ τῇ 

βάσει συγχεχομένων παραδόσεων, τὰς ὁποίας πρὸς τῇ ἡμιμα- 

θείᾳ χαὶ τὸ μακρὸν γῆρας τοῦ ἀρειμανίου πολεμιστοῦ ἐπὶ μᾷλ- 

λον συνέχυσαν. 

Συγχέει τὸν Γεώργιον Μετοχίτην, διάχονον ὄντα τοῦ 

πατρισρχείου, πρὸς τὸν ἱστοριογράφον Γεώργιον ᾿Αχροπολίτην 

τὸν ἐπὶ Μιχαὴλ Η΄ μέγαν λογοθέτην (1). 

β. Συγχέει τὸν Θεόδωρον Μουζάλωνα πρὸς τὸν Θεόδωρον 

Μετοχίτην, παριστῶν τὸν τελευταῖον ὡς διάδοχον τῶν ᾿Αχρο- 

πολιτῶν ἐν τῇ μεγάλῃ λογοθεσίᾳ. 

γ. Οὔτε ὁ Θεόδωρος Μετοχίτης ἔλαθεν εἰς σύζυγον τὴν 

θυγατέρα τοῦ ᾿Ιωάννου Παλαιολόγου (2), οὔτε ὁ σύζυγος τῆς 

θυγατρὸς αὐτοῦ Εἰρήνης ᾿Ιωάννης Παλαιολόγος ἔχτισε τὴν ἐν 

τῇ Χώρᾳ μονὴν τοῦ Ζωοδότου Χριστοῦ, ἥν, ὡς ἐρρέθη, αὐτὸς 

ὁ Θεόδωρος ἀνεχαίνισε. 

δ. Δεκαχαιτριέτης ὁ Θεόδωρος, ὡς αὐτὸς ὁ ἴδιος ἀφηγεῖ- 

ται, ἀπορφανισθεὶς πατρὸς δὲν ἠδύνατο νὰ ἔχῃ πατέρα τὸν Γεώρ- 

γιον Μετοχίτην ἀκμάζοντα ἔτι χαθ᾽ ὃν χρόνον ὁ πρῶτος εἶχεν 

ὑπερθῇ τὸ τριαχοστὸν τῆς ἡλικίας ἔτος. 

ε. Ὁ Γεώργιος Παχυμέρης λεπτομερῶς ἀφηγούμενος πά- 

φόμενα ὃ ἰησουΐϊτης Μιχαὴλ Νάου (ΕἰοἸ] 6586. Κοϊμδηδθ Οὐ ᾶθοδθ- 

46 γορᾶ οἴῆρίοβ, Ῥδυὶβιὶβ. 1680, σελ. 82). 
(1) Εἰς τὸ αὐτὸ ὑποπεσὼν ἁμάρτημα χαὶ δ σοφὸς τοῦ Παχυμέρη 

ἐχδότης ἰησουΐτης Πέτρος Ποσσίνος (Ο ϑοΡνα. ῬΆΙΩ. 1, σελ. 654 

Βόν.) διώρθωσεν ὕστερον τὸ λάθος (11, 725). 

(ἢ) Καθὰ ἐν τῷ Πρεσδευτιχῷ δμολογεῖ ἐσυγγένευεν ἐχ γυναιχὸς 

πρὸς τὸν μέγαν κοντόστχυλον Ταρχανειώτην Γλχύᾶν, στρατηγοῦντα τό- 

τ ἐν Θεσσαλονίχῃ, περὶ οὗ βλέπε Παχυμέρην (σελ. 12 χαὶ 271). 



Ολγ ̓ 

χχλησιαστιχῇς ἐχείνης διενέξεως ἐχ-- σας τὰς περιπετείας τῆς ἐ 

τίθησι καὶ τὴν ἐν ἔτει 1288 γενομένην συζήτησιν τοῦ λχτι- 

γόφρονος Βέχχου πρὸς τὸν πατριάρχην Γρηγόριον τὸν Κύπριον 

ἐνώπιον τῆς ἀρχιερατιχῆς ὁμνηγύρεως χαὶ τῶν ἐλλογίμων λαΐ- 

κῶν «ἐφ᾽ οἷς προὐκάθητο βασιλεὺς, καὶ ἀμφ᾽ ἐκεῖνον ἦσαν ὅσοι 

τε τῶν μεγιστάνων χαὶ τὸ τῆς συγκλήτου ἅπαν περιφανές " 

ἂν δὲ καὶ ὁ μέγας λογοθέτης τὰ πρῶτα τῶν συ- 

νειλεγμένων, συνάμα πατριάρχῃ ἀναδεξάμενος 

τὰ τῆς διαλέξεως ». μετὰ δὲ τοῦ Βέκχου ἦσαν « καὶ οἱ 

πάλαι ἀρχιδιάχονοι, ὅτε Μελιτηνιώτης Κωνσταντῖνος χαὶ Με- 

τοχίτης Γεώργιος ». Μὴ ἐννοήσας τὰ ὑπὸ Παχυμέρη λεγόμενα 

ὁ Ράλης ἣ καὶ αὐτὸς ὁ χορηγήσας αὐτῷ, ὡς λέγει, τὰς πλη- 

ροφορίας Πλήθων, ἐξέλαθον τὸν μέγαν λογοθέτην Θεόδωρον 

Μουζάλωνα, ὡς τὸν Θεόδωρον Μετοχίτην, ὅστις μόλις ἐν ἔτει 

1294 φέρει τὸν τίτλον λογοθέτου τοῦ γενιχοῦ. 

Ὁ Παχυμέρης ἐξαιρετικὴν διχτρέφων συμπάθειαν πρὸς 

τοὺς ἐπιμένοντας ὑπὲρ τῆς ἑνώσεως, ὑπὲρ ἧς χαὶ οὗτος μετὰ 

ζήλου συνειργάσθη, οὐ μόνον δὲν ἀναφέρει τὸν Θεόδωρον Με- 

τοχίτην παρόντα ἐν τῇ συζητήσει χαὶ ἐλέγχοντα ἐπὶ τῇ ἐξω- 

μοσίᾳ τὸν οὐχὶ πατέρα, ἀλλ ἴσως συγγενῆ αὐτῷ Γεώργιον, 

ἀλλὰ καὶ τὸν τελευταῖον τοῦτον ὡς ἄλαλον θεατὴν παριστᾷ 

τῆς συζητήσεως τοῦ Βέχχου πρὸς τὸν Μουζάλωνα καὶ Γεώργιον 

τὸν Μοσχάμπαρα. Μετ οὐ πολὺ δ᾽ ἐπαινεῖ χαὶ τὴν πρὸς τὸν 

Μετοχίτην τοῦτον ἐπιδειχθεῖσαν ἐξαιρετικὴν εὐμένειαν τοῦ 

Αὐἰνδρονίκου Β΄, ὀφειλομένην βεδαίως εἰς μεσολάθησιν τοῦ τότ᾽ ἀρ- 

ξαμένου νὰ ἰσχύῃ παρὰ τῷ βασιλεῖ Θεοδώρου. ᾿Επειδὴ δὲν 

ἡσύχαζον, λέγει, οἱ τρεῖς οὗτοι παπολάτραι, ὁ ᾿Ανδρόνιχος διέ- 

ταῖζεν ἁπλῶς νὰ μένωσιν ὑπὸ φρουρὰν ἐν τῇ μονῇ τοῦ Κοσμι- 

δίου: ἀλλὰ χαὶ ἐνταῦθα δὲν ἔπαυον προχαλοῦντες ταραχὰς χαὶ 

σκάνδαλα, ὁ δὲ βασιλεὺς πάντων ἀπορηθεὶς τῶν μαλάτ- 

τειν ἐχόντων ψυχὴν, τέλος ἐξώρισεν αὐτοὺς εἰς τὸ χατὰ 

0: 



ρλὸ. 

ΡῚ , σι ε - 

τὸν Ασταχηνὸν χόλπον φρούρ ἴον τοῦ ᾿Αγίου Γρηγορίου ἐπιλε-- 
, 

ἜΑΡΟΣ Μετ᾿ οὐ πολὺ δὲ « ὁ Γεώργιος Μετοχίτης προχατὴ ἤγθὴ 
" ΕΣ » Μ δ 

ἐπὶ τὰ οἴχοι ἐχεῖθεν, βασιλέως προσ στόάξαντος »ν. ᾿Αλλ ἐπειδὴ 

- 

ε “ » ““ . 
καὶ πόλιν ἑνωθεὶς τῷ Μελιτηνιώτῃ, ἐξαχθέντι τοῦ ἁγίου Γρη- 

γορίου μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Βέχχου « οὐχ ἦν 
, , ε ῬΞ ΟΞ ΤΥ ΞΡΥ » οἹ ΄ ε Σ νεύειν, καθὼς ἀπήτουν οἵτε περὶ τὸν βασιλέα χαὶ οἱ τῆς ἐχ- 

χλησίας, κατὰ τὸ μέγα παλάτιον κατακλείονται (1)..» 
» γὴ Ἁ αὐ ε ᾿ ΡΞ 

Οὐχ ἧττον δὲ χαὶ τὰ ὑπὸ τοῦ ἐπιστολογράφου παραδι- 
ΕΥ , 

δόμενα, ὅτι ὁ Θεόδωρος εἶχε πέντε υἱοὺς δὲν τολυῷ νὰ παρα- 
» Ὁ »" 

ὑέχη υὴ ἐπιός Θαιούμιενα χαὶ ἐξ ἄλλης μᾶλλον ἀξιοπίστου 

πηγῆς. Ὅτι: οὗτος εἰχεν ἐκτὸς τῆς Εἰρήνης χαὶ υἱούς, ἄδηλον 
ὥ δ , ε “ ».ν ῳ 

ὅμως ἂν δύο ἢ πέντε, μαρτυρεῖ ὁ Γρηγορᾶς. ᾿Εν δὲ ταῖς ἐπι- 
τ - “" ᾽ , ΒΝ " 

στολαῖς Θεοδώρου τοῦ Ὑρταχηνοῦ ἀναφέρονται δύο υἱοὶ τοῦ 

Μετοχίτου, ἐξ ὧν ὁ μὲν Νιχηφόρος ἐπαινεῖται ὡς φιλόσοφος, περὶ 
᾽ Ἂ: 

δὲ τοῦ δευτέρου ξαναστρεμμένου ἀρχοντοπούλου γρά- 
εἐ»-., ΒΞ: ᾿ Η » 

φει τὰ ἑξῆς τῷ πατρὶ ὃ χαλὸς ἐχεῖνος διδάσχαλος. «Ἴσθι σο: 
᾽ ὼ ᾿ γῶν ἡ 

τὸν φίλτατον ὀλιγωρεῖν μὲν παιδείας, ἐπιμελέσθαι δὲ ἱππεύ- 

σεως᾿ ἀμιέλε ει, χελητίζοντά τε καὶ ρητῆρσιν ὅλοις ἐφιέντα πε- 

ριελαύνειν τὰς ἀγυιάς, ἵπποδο ρόμους τε χαὶ θέατρα περιτρέ- 

χϑιν, ἀγερωχοῦντα χαὶ ὑριαμδούοντα, χαὶ ὥσπερ παρασήμοις 

τοῖς ἐστολισμένοις πομπεύοντα. ᾿Επειδὴ δὲ νουθετηθεὶς πολλά- 

κις οὐκ ἠρυθρίασεν, οὐδὲ σεσωφρόνιστο, μαστιγωθῆναι δεῆσαν 

χαὶ ὑεμαστίγωτο. Πεμπτέα σήμερον αὕτη μετὰ τὴν μάστιγα, 

ἐν αἷς οὔτε παρὰ τὸ Μουσεῖον πεφοίτηχεν, οὐθ᾽ ὅ φασιν, ἄκρῳ 
3 » 

δαχτύλῳ πλὴν ἐγεύσατο" χαίρει ὃ ἱππείοις χαὶ θυμελικοῖς ὀρ- 

γόνοις. ἊἋΣλΧ ἣν ἀπῆσαν ἐσθημάτων λαμποότητες, καὶ ζώνη 

δερματίνη τὴν ὀσφὺν περιέζωστο, χαὶ μήθ᾽ ἵπποις ἐπωχεῖτο 

χρυσηνίοις, ποσὶ δ’ ἐχρῆτο πεζεύουσιν, ἐχράτει μὲν αὐτὸς ἀλο- 

(1) Παχυμ. Α΄ 89-108, 270 --- Γρηγοοᾶς Α. 168-17] --- Βα 615. 

τι ΟΘΟΡΡῚ ΟΥΡΥ, πος, 1753, σελ. 960-98. 

εὐ ι 

ὙΠ ΠΟ ΨΦ ΡΨ ΗΝ Ψ 9 ἢ» 0} νὸν συν ΨΘῆ. “ΜΙΝ Βα 
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γίας, οὐ χατεξωρχεῖτο ὃ αὐτοῦ ἀλογίχ. ᾿Εμὸν ἦν ἔργον ἀγ- 

γεῖλαι, σοὶ δὲ καὶ τῇ σῇ ψήφῳ μελήσει περὶ τοῦ σοῦ » (1). 
τ τς ΄ . ἊΝ ᾽ 

Περὶ Θεοδώρου τοῦ Ποταχίου, τοῦ ὁποίου ἐχδίδομεν τὴν εἰς 
Ἴτς 2: 

Γωάννην Παλαιολόγον μονῳδίαν οὐδὲν γινώσχομεν πιθανῶς 

δ᾽ ἐστὶν ὁ αὐτὸς Θεόδωρος Ποτάμιος (310) τοῦ ὁποίου χατα- 
ΜΝ " Α Σ ΕΣ “Ὁ 

γράφει ὁ Χούσανθος ἐπιστολὰς εἴχοσι περισωζομένας ἐν τῇ χα- 

τ Αθωνα μονῇ τῶν ᾿Ιδήρων. ᾽ν τῷ Βιενναίῳ χώδηχι (ἸΥ͂, 

ΘΟΧΙΝ, φὐλ. 210-289 Α ξ - ᾿ ἢ ρα δος ἸΚος 
) ἐξ οὗ ἀντεγράφη τὸ ἐχὸιδόμενον, 

ἡμαρτημένως χαταγράφεται ὡς σύνταγμα τοῦ αὐτοῦ Ποταχίου 
΄, ι ε ᾽ » ᾿ ΄ , - Ξ «Ὁ ) 

χαν ηνεῖς ἈΑνδοόνιχον Ὀ μονῳδία τοῦ Γρηγορᾶ (2). 

Τὸ μετὰ τοὺς χρυσοδούλλους λόγους ἐχδιδόμενον Χρονικὸν 

διὰ στίχων περὶ τῆς τῶν Τούρχων βασιλείας ᾿Ἰέραχκος τοῦ με- 

γάλου λογοθέτου τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης ἐχχλη- 
΄ Η ὔ, " ,᾿ΝἫῪὶ" ἘΞ , ΡΞ ,ὔ 

σίας (1), ἀντεγράφη ἐκ κώδηχος τοῦ μετοχίου τοῦ Παναγίου 

(ΠῚ Νοίϊοοα οὐ οχίγαιἐβ 65 τη βοῦ 15, Ραγίβ. τοότη. ΥὟ, 

σελ, ἼΞΒ.ΩΝΙ,.95: βλέπε χαὶ τὰς πρὸς Νικηφόρον Μετοχίτην ἐπιστο- 

ΔΎ 111: 010 19. 99. 

(3) Βλέπε ταύτην ἐν τῇ ἱστορίᾳ αὐτοῦ (σελ. 468 - 472). 

(1) Περὶ τοῦ λογίου τούτου ἀνδρὸς λόγον ποιοῦμαι ἔν τε τῇ Νεο- 

ελληνιχἢ Φιλολογίᾳ (σελ. 202) χαὶ τῇ βιογραφίᾳ τοῦ πατριάρχου Ἵε- 

εμίου Β΄ (σελ. 139. σημ.) προχειμένου περὶ τοῦ δημοσιευομένου χῴδηχος 
ϑ ἴ ᾿ ᾿ ἔ ΠῚ ϊ " 

“πὴ υ 

“- δ 5 5 - ΄, τ - 32 Ὡς Ὑ Ἄς δῶν ἵ τ τῶν ὕπ᾽ αὐτοῦ συντεταγμένων πατριαρχιχῶν ἐγγράφων. Ἤδη δὲ σημειῶ ε 

συμπλήρωσιν τῶν ἐν βίῳ Θεοδώρου τοῦ Μετοχίτου ὑποσημειουμένων περ 

τοῦ ἀξιώματος τοῦ μεγάλου λογοθέτου χαὶ τὰ ἑξῆς. Κωνσταντῖνος ὃ Πα- 

λαιολόγος πρὸς ἱχανοποίησιν τῶν δικαίων ἀπαιτήσεων Γεωργίου τοῦ Φραν- 

ταοὴ ἀνενέωσε τὸ ἀπὸ Μετοχίτου ἴσως χατηργημένον ἀξίωμα τῆς μεγάλης 

λογοθεσίας, μυστικῶς πως διορίσας τὸν ἱστοριογράφον τοῦτον μέγαν λο- 

γοθέτην (ἱστορία αὐτοῦ, σελ. 398) Μετὰ δὲ τὴν κατάλυσιν τῆς αὐὖτο- 
- Υἡ΄ὶ, - ᾿ 

χρατορίας πρὸς τῇ ἄλλῃ βυζαντινῇ ἐθιμοταξίχ εἰσήχθη καὶ τὸ ἀξίωμα 

τοῦτο ἐν τῇ αὐλὴ τῶν ἡγεμόνων τῆς Μολδοδλαχίας ὑπὸ τοῦ πατριάρ- 

χου Νίχωνος περὶ τὰ τέλη τῆς [Ε΄ ἑχατονταετηρίδος - ὃ δ᾽ ἔχτοτε ἐχεῖσε 
ΣΧ με ας χοποδέςοιῶ ΕΥ̓ ΞΕ δον ὩΣ το αἰ δδούλοιξ ἰιατελῶν μέγας λογοθέτης ἦν χαγγελάριος τῆς ἡγεμονίας, σφραγιδοφύλα ξ 

᾿ «ε Ν ψφ Ν Ὁ 2 “Ὁ Ἁ - Ὁ .-ὋἌ Ὑ Ν 

'χας ὑπουργὸς ἐπὶ τῶν ἐσωτεριχῶν χαὶ τῶν ἐχχλησιαστικῶν. ᾿Αδηλον 



σεν ᾽ ὟΝ ᾽ “- ςφιω ε “- ΄ ᾿ 

Γάφου (ἀριθ. 271) ἰδιογράφου τοῦ υἱοῦ αὑτοῦ Κωνσταντίνου 
Γ 3,4 ,,Ν ΄ , 

τοὺ χαὶ ᾿Αλεξάνδρου προσονομαζομένου, καὶ περιέχοντος διά- 

φορὰ σημειώματα, μετὰ τὸ τέλος τῶν ὁποίων εὕρηται ἡ ἑξῆς 

ἰδιόγραφος τοῦ Ἱέραχος, ἐπιγραφή. « Ὁ παρ᾽ ἐμοῦ Χρονογράφος 

χαὶ τὰ βασιλικὰ ὀφφίκια ». Τοῦ Χρονικοῦ τούτου προτάσσεται 
ε» : Ἂ 

ἡ ἑξῆς ἐπιστολή. ς 
-“ 

« Ἱέραχος τοῦ μεγάλου λογοθέτου τῆς μεγάλης ἐκκλησίας 

πρός με τὸν υἱὸν αὐτοῦ λογοθέτην Κωνσταντῖνον τὸν χαὶ᾿ Αλέ- 

ξανδρον. Οἱ περὶ τὰς ἱστορίας πονήσαντες χαὶ τὰ πάλαι γενό-- 
Ν - 

νὰ συγγραψάμενο:, διηγούμενοι παρατάξεις χαὶ συμπλοχὰς 
δ» Η 

ατ ευμάτων χαὶ στρατοπαιδείας χαὶ εἴ τι τούτοις ἑπόμενον" 
δι 

οξς 
- 

ΣΈ ΕΙΚΑΥΣ 

το 
: 

χλλο! 
, ε , χε ἣν ω διδά ᾿ , ΄ὔ ᾿ ε ὃ 

συντόμον ἰστοριᾶν εὐχὸξ δώ χασι ιοασχοὺσι ονον τι μεν ο ὁη- 

σττι "ρύσι Οοὔσει εἰς ἐπίδειξιν χλιστ “ρΊσα σχττιχυςουσῇ φρῦσξ' εις ἐπιοόειζιν μα στα χρήησαμεξνοι 

μαγωγὸς διειλέχθη τῷ δήμῳ, τί δὲ τοῖς στρατιώταις ὁ στρα-- 

τηγὸς χχί τινα ἄλλχ ὅσα πρὸς τὸ ἀνόνητον παρατρέχουσι" ἐγὼ 

δὲ σχοπήσας τὸ σύντομον, ὅπερ τοῖς τε ἀναγινώσχουσι χαὶ τοῖς 

ἀκροωμένοις οὐχ ὀλίγην π ρέχει τὴν λυσιτέλειαν, δεῖν φήθην 

ἐχ πάντων πολλῶν ἐχείνων χαὶ ἀπείρων ἱστοριῶν χαὶ πεπλα- 

τυσμένων διηγημάτων, ἐρανίσασθαι τὰ καιριώτερα τῶν πεπραγ- 

μένων τοῖς ἀνέχαθεν βασιλεύσασι, καί σοι ταῦτα ἐχδοῦναι τῷ 

πλειστάκις μὲ πρὸς τοῦτο παρακινήσαντι, ἵνα εὖ εἰδὼς τὴν τῶν 

ἐξ ἀρχῆς αὐτοχρατόρων ἀνάρρησιν, τούς τε διαδόχους αὐτῶν, 

χαὶ ὅπως κέκληνται, ἀλλὰ μέντοι καὶ ἐφ᾽ ὅσους ἕχαστος χρό- 

νους ἐχράτησε τῆς ἀρχῆς, χαὶ ὅπως μετήλλαξε τὴν ζωὴν χαὶ 

οἷος ἦν τοὺς τρόπους καὶ τὰ ἐπιχειρήματα, ἐν μνήμῃ ἔχῃς 

ὅμως ἐὰν αὐτὸς ὃ Νίκων ἢ ἄλλος τῶν νοννα αὐτοῦ εἰσήγαγον τὸ 
,ὕ 

ἀξίωμα τῆς μεγάλης λογοθεσίας ἐν τῇ βαθμολογίᾳ τῆς ἐν Κωνσταντι- 

νουπόλει μεγάλης ἐχχλησίχς- διότι πρῶτος τοιοῦτος μέγας λογοθέτης 

μνημονεύεται ὃ ἐν λόγῳ ἹΙέραξ. Περὶ τοῦ ἐπὶ τῆς βυζαντινῆς αὐτοχρατο- 

ρίας ἀξιώματος τοῦ ἁπλοῦ λογοθέτου τῆς τε μεγάλης ἐχχλησίας χαὶ τῶν 

μητροπόλεων χαὶ ἐπισχοπῶν βλέπε Κωδινόν (σελ 4, 114. 116 χαὶ 134). 

ἫΣ 

ον νά ........«β.α... 



ολζ. 

αὐτά τε χαὶ τὸν ἐπισυνάψαντα κόπῳ οὐ μετριῳ χαριζόμενόν 

σοί τε τῷ ἐμῷ γνησίῳ υἱῷ καὶ τοῖς ἀνὰ χεῖρας ληψομένοις 

τοῦτο τὸ ἐγχειρίδιον ». 

Μετὰ τὴν ἐπιστολὴν ἕπεται « Χρονιχὸν σύντομον Ἰέρα- 

χος τοῦ μεγάλου λογοθέτου τῆς τοῦ Χριστοῦ μεγάλης ἐκκλη- 

σίας » πεζῇ τῇ φράσει, συντόμως ἀφηγούμενον τὰ ἀπὸ χοσμο- 

γονίας μέχρι Κωνσταντίνου τοῦ Δράγαση συμθεθηχότα, οὐδε- 

μιᾶς προσοχῆς ἄξιον (1). Σημειωτέον δέ, ὅτι χαὶ τὰ ἐν τῷ 

δημοσιευομένῳ στιχουργήματι ἀφηγούμενα περὶ τῆς ὑπὸ τοῦ 

τελευταίου αὐτοχράτορος ἰδιοχείρου σφαγῆς τῶν τέχνων αὐ- 

τοῦ (Ὁ) εἶναι ἐκ τῶν πολλῶν ἐχείνων παραδόσεων, τὰς ὁποίας 

χαὶ ὁ Ἱέραξ καὶ ἄλλοι πατριῶται ἀξιεπαίνω: ἐπαναλαμθάνουσι 

πρὸς χραταίωσιν μᾶλλον τοῦ ἐθνικοῦ αἰσθήματος, ἢ πρὸς ἀν- 

τίκρουσιν τῶν ἄλλως ὑπὸ τῆς ἱστορίας ἐχτιθεμένων. 

(1) Ἔν τέλει τούτου ἀναγινώσχεται. « Δόξα θεῷ τῷ δόντι μοι τέ- 
5: - 3 - - , -“ 

λος τόδε- ἐν τῇ οἰχίχ τοῦ γείτονος Μεεμὲτ Τζελεμπῆ, εὑρεθέντι ἐχέϊσε 

διὰ λύπην πολλὴν, νοεμόρίου θ΄, ἰνδικ. τ, χατὰ τὸ ζρε’ ἔτος ». 

Ἐπειδὴ ᾿παρεισέφρησαν ἀσήμαντά τινα τυπογρχφιχὰ πα- 

ρῥοράματα, ὡς κάλιν ἀντὶ πάλιν (σελ. 21, στ. 7), ἢ ἀντὶ ἢ 

(24, ὕ), ἀποτίθεντα ἀντὶ ἀποτίθενται (21, 80) στη- 

οιἰθήσεται ἀντὶ στηριχθήσεται (91, 21), ἀλλήλου 

ἀντὶ ἀλλήλους (31, 29), βέον ἀντὶ βίου (39, 16), ἀδι- 

σπάστως ἀντὶ ἀδιασπάστως (ὅ2, ὅδ), προδοκῶντα 

ἀντὶ προσδοχῶντα (θ0, 13), τῦν τε ἀντὶ νῦν τε (θῦ, 183) 



ρλη. 

περιόντι ἀντὶ περιόν τι (89, 21), προσχλαύσω μον ἀντὶ 

προσλαύσωμεν (99, 21), οὐ ἧττον ἀντὶ οὐχ ἧττον 

(140, 10), ἐκπολορχκεῖται ἀντὶ ἐκπολιορκεῖται (187, 

9), τοῖς ἀντὶ τῆς (88, 22), βεσιλέως ἀντὶ βασιλέως 

(279, 6), καὶ εἴ τι ἕτερον, παραχαλεῖται ὁ εὐμενὴς ἀναγνώστης 

νὰ διορθώσῃ ταῦτα. Μὴ δ᾽ ἐχλαδέτω ὡς τοιαῦτα χαὶ τὰ ἐν- 

καταστάντα (32, 21), ἐνκαταλελειμμένα (182, 320), 

Αὐρραθίῳ (87, 20), ᾿Αρραδικοῖς (112, 19), μέλειν (111, 

90), ἐμέλομεν (64 29), πᾶς (83, 37), πορείαν (106, 

22), τεύχεσιν (122, 84), ἄρα (154, 9), οὕτως ἔχοντα ἐν 

τοῖς χώδηξι. 

» ἕῳ 







Ἂν, 

ΜΙΧΑΗ͂Λ ΑΤΤΑΛΒΕΙΑΤΗΣ 

ΜΈΣ. ΒΙΒΑΙΟΘ. Α΄. 





ΑΙΑΤΆΞΙΣ σὺν θεῷ γενομένη παρὰ Μιχαὴλ πατρι- 

χίου ἀνθυπάτου, κριτοῦ ἐπὶ τοῦ ἱπποδρόμου 

καὶ τοῦ βήλου, τοῦ ἈΑἈτταλειατοῦ, ἐπὶ 

παρ αὐτοῦ συστάντι πτωχοτροφείῳ χαὶ 

μοναστηρίῳ, καθὼς ὀφείλει τελεῖσθαι τὰ ἐπὶ 

αὐτοῖς ἄχρις αἰῶνος, εἰς δόξαν πατρὸς, υἱοῦ 
. 7, , 

χαὶ ἀγίου πνεύματος. 

“ 

Χάρις τῷ πάντα δυναμένῳ καὶ πρὸς τὸ βέλτιον οἱκόνο- 

μοῦντι θεῷ, τῇ ὁμοουσίῳ φημὶ χαὶ ἀδιαιρέτῳ καὶ ἀσυγχύτῳ 

Τριάδι, δ ἧς μεγάλων δωρεῶν χαὶ τὴν ἀνθρωπίνην ὑπερεχπι- 

πτόντων φύσιν ἠξιώθησαν ἄνθρωποι, καὶ εἰς ἣν πᾶν τὸ χατορ- 

θούμενον ἀναφέρεται, καὶ παρ᾽ (ἧς) ἐθαυμαστώθησαν οἱ μηδὲ 

θαυμάσαι τινὰ δυνηθῆναι οἰηθέντες, διὰ τὴν ταπεινοῦσαν τού- 

τοὺς ἀσθένειαν. Ταύτης προσχυνητὴς χαὶ λάτρις ἐγὼ Μιχαὴλ 

πατρίκιος ἀνθύπατος καὶ χριτὴς ὁ ᾿Ατταλειάτης, ἐκ παίδων 

τοῦτο τὸ σέθας διὰ τῶν πιστοτάτων γεννητόρων μου διδαχθείς, 

πάτριον ἐχόντων τὸ πρὸς θεὸν ὀρθότομόν τε χαὶ εὔγνωμον, 

χἀντεῦθεν ἀπολαύσας πολλῶν μὲν χαὶ ποικίλων δεινῶν ἀπαλ- 

λαγῆς, ἐπὶ ξέγης γενόμενος, πλειόνων δὲ εὐεργετημάτων τυχὼν, 
ι ἣ ᾿ ΝΆ, “ -Ὁ “- , ᾿ Ἷ ι 

χα! λόγου μ. ταάσχῶν διὰ τῆς ὁξ τῆς τῶν λόγων ἀφράστου χα! 



Α ΔΤ ΑΓ ΑΙΞΕΣ 

ἀχενώτου θείας πηγῆς χτῆσιν μὲν γὰρ οὐδ᾽ ἡντινοῦν χατὰ τὴν 

τῶν λόγων μητρόπολιν χαὶ βασιλίδα τῶν πόλεων ἔχ τινος τῶν 
᾽ ’ὔ Γ » ᾽ “- .] ν Ἢ ᾽ τ ἀνιόντων χληρονομίας διεδεξάμην" ἀπῆν γὰρ ἣν εἶχον ἐν ἣ τὴν 

γένεσιν ἔσχηκα, καὶ ταῖς συγγόνοις χατὰ γνώμην ἐμὴν διανε- 

νέμηται ἅπασα, προσεπιθαλόντος κἀμοῦ τοῖς γονιχοῖς, τῶν οἰ- 

χείων πολλά" λόγους δὲ ζητῶν προσεχτησάμην τούτοις καὶ τὰ 
" " , ᾽ ,ὔ ι τῇ » Α " ) 

πρὸς τὸν βίον ἐφόδια, χαὶ οἷς ἄνθρωποι τὴν παροῦσαν εὐδαι- 

μονίαν περιορίζουσι, θεοῦ τὰ ἐμὰ πάντως, χαθὰ προδιείληπται͵ 
ὃ , ἢ κῳ “» ,ὔ ’ ὦ». ,ὔ ᾿ 
ιεξάγοντος, καὶ τῇ τοῦ βίου ραστώνῃ χαὶ ἀφελείαᾳ τὴν θείαν 

ἀντίληψιν δὲ ἄχραν ἀγχθότητα ἀντεισάγοντος, χαὶ προνοίας 

ὅροις ἀχαταλήπτοις ἀντιλαμδανομένου τοῦ πτώματος, ταύτη 

τοι" καὶ πολὺ μὲν τὸ δόξαν ἡμῖν ἀντιτίθεσθαι, καὶ βασκανίας 

περιδάλλειν χαχοῖς, καὶ πρὸ πάντων ἡ τοῦ γένους ἀπαλλοτρίω- 

σις" πάντα δ᾽ εἰς παρ᾿ ἡμῖν ἀπροσδόκητον χαὶ ἀσινὲς ἐναπέλη- 
' 

ξαν" καταδιοὺς δ᾽ ἀπὸ μονώτιδος βιοτῆς εἰς συζυγίαν ἐπὶ χρό- 

γους τινάς, χαὶ τὴν σύζυγον χοινῷ θανάτῳ ἐν ἀχμῇ τῆς ὥρας 

ἀποθαλὼν, οὐδὲν ἔσχον ἐκ τῆς τελευταίας ταύτης βουλήσεως, 

ἢ μιχρόν τι χαὶ οὐδὲν κατάλυμα συναινέσας αὐτῇ πάντα θεῷ 

παρεχομένῃ διὰ τῆς εἰς τοὺς πένητας μεταδόσεως, καὶ τῷ τῆς 

ἐπιτροπῆς δικαίῳ, μετὰ χαὶ τῆς ἰδίας αὐτῆς μητρὸς ὑπουρ- 

γήσας ἀνεμποδίστως τῷ ταύτης θελήματι, χαὶ ἅπαντα σὺν 

αὐτῇ διαδούς: πάντα δὲ τὰ προσόντα μοι: δὶ ἀγαθῆς ἐπεχτη- 

σάμην πίστεως οἴκοθεν. χαὶ τὸ χτῆμα ταύτης τοῦ Εὑλοχάχα 

δόσει τιμήματος ἁδροτάτου ἠγόρασα, προστάξει βασιλικῇ τοῦ 

νομοφύλαχος δοθέντος ἐπὶ τῇ πρόσει χουράτωρος εἰς τόπον ἐμὸν 
᾿ ε ἅμα τῇ συνεπιτρόπῳ χαὶ πενθερᾷ μου καθὼς χαὶ ἡ πρᾶσις χαὶ 

τὸ ἐπιγεγονὸς ὑπόμνημα διαγορεύει σαφέστατα ἐν ἧ τινι 

πράσει περιείληπται χαὶ ὅπως τὸ τοῦ χτήματος τοῦ Βανίτζη 

ἅπαν τίμημα εἰς διάδοσιν πενήτων ἀνελλιπῶς προχεχώρηχε. 

Τοιούτων οὖν χαὶ τηλιχούτων τετυχηκὼς ἀγαθῶν ὑπὸ τῆς παν- 

τοχρατορικῆς καὶ φιλανθρώπου χαὶ φιλοικτίρμονος δεξιᾶς ἐγὼ ὁ 



ω 

ἈΠ Α ΔΕΡΓΑ ΤΟΥ: δ 

ἁμαρτωλὸς χαὶ πάντων ἀνάξιος, ὡς χαὶ ἀπὸ ξένης χαὶ ταπει- 

νῆῇῆς τύχης εἷς γενέσθαι τῶν τῆς συγχλήτου βουλῆς, χαὶ τοῖς 

ἀρίστοις τῶν βουλευτῶν, οὺς καὶ ἀριστοχρατιχοὺς ὁ παλαιὸς 

λόγος οἷδε χαλεῖν, καὶ τοῖς ἐπιφανεστάτοις τῶν πολιτικῶν δι- 

χαστῶν συγκαταλεγῆναι, χαὶ τιμαῖς δημοσίαις ἐναθρυνθῆναι, 

ὥφειλον πάντως τῷ τῶν τοσούτων ἀγαθῶν δοτῆρι θεῷ ἀναλο- 

γοῦσαν τὴν εὐγνωμοσύνην χαὶ ἀξιόχρεων συνεισενεγχεῖν - ἀναγ- 

χαίως μὲν οὖν ὥφειλον τοῦτο, χἂν ἀπόρως εἶχον διὰ τὴν 

ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν - εἰ δ᾽ οὖν ἀλλά γε τοῦ ἐφιχτοῦ περὶ τὴν 

τοῦ βελτίονος χρίσιν τε χαὶ διάκρισιν τὸ παράπαν μὴ ἐχπεσεῖν. 

᾿Εγὼ δὲ τοὐναντίον ἔμεινα δι ὅλης ζωῆς παροργίζων τὴν 

ἄφατον αὐτοῦ πρός με μαχροθυμίαν καὶ ἀγαθότητα πολλοῖς χαὶ 

χαλεποῖς πλημμελήμασιν, ἀνθ᾽ ὧν καὶ τῶν ἠπειλημένων τοῖς 

ἁμαρτάνουσι χολαστηρίων δεινοτέροις ὑποπεσεῖν ἐμαυτὸν χατα- 

χέχρικα " οὐ μόνον ὡς εἰδὼς τὸ θέλημα τοῦ χυρίου μου χαὶ 

μὴ ποιῶν τοῦτο, χαὶ τὸ δοθέν μοι τάλαντον ἄχαρπον ὁμοῦ καὶ 

ἄτοχον ἀποδείξας χαὶ χεῖρον ἀπεργασάμενος, ἀλλὰ χαὶ ὡς 

ἀμνήμων γενόμενος τῶν θείων αὐτοῦ δωρημάτων χαὶ χαρισμά-- 
ἈΠ 19 Δ 

των, καὶ τῆς χατὰ βίον εὐρύτητος᾽ χαὶ ἀνεπίστροφος διαμείνας 

ἀπὸ τῶν πονηρῶν, πονηρᾷ συνηθείᾳ χαὶ βαρυχαρδίῳ γνώμῃ 

χεχρατημένος ἐπειδὴ δὲ τὴν ὑπερδάλλουσαν ἄδυσσον τῆς ἀνυ- 

περθλήτου χρηστότητος καὶ φιλανθρωπίας αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς 

μάλιστα τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐπεδείξατο, καὶ λίαν χηδεμονιχῶς 

ἔχει πρὸς τὴν σωτηρίαν ἡμῶν, χαθὼς λόγῳ ἐδίδαξε χαὶ ἔργοις 

παρέδειξεν ὁ τῶν ὅλων σωτὴρ χαὶ χύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς, 

διὰ ταῦτα εἰς τοσοῦτον ὕψος καὶ ἄπειρον μέγεθος τῆς φιλαν- 

θρωπίας αὐτοῦ ἀφορῶν, χαὶ εἰς τοῦτον μόνον τὸν θεῖον αὐτοῦ 

χαὶ σωτήριον λόγον ἐπερειδόμενος, χαθότι τοσοῦτον ἠγάπησε 

τὸν χόσμον ὁ θεὸς, ὥστε τὸν μονογενῆ υἱὸν αὐτοῦ τὸν ἀγα- 

πητὸν λύτρον ὑπὲρ ἡμῶν δέδωχε τῶν ἁμαρτωλῶν, ἕνα πᾶς ὁ 
᾽ 

πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, ἐν τούτῳ χαὶ αὐτὸς 



θ Ἂ ΑΆΑν ΤΩΣ 

Α 5» (δ - ᾽ ,ὕ » » , " 
τὴν ἐλπίδα μου πᾶσαν ἀνατιθείς, οὐχ ἀπογινώσχω τὴν σωτη- 

’ὔ Α » - 

ρίαν μου, εἰδὼς ἀχριδῶς, ὅτι μείζονος χαταδίκης πεπείραται ὃ 

ἀπογινώσχων, χαὶ πῦρ κατὰ τῆς ἑαυτοῦ χεφαλῆς ἐπανάπτει, 

ποιαύτην ὕλην ἐπισωρεύων ἀπ νγνενοημένου λογισμοῦ" οὐ γάρ 
. 

ἔστιν οὐδὲν τῶν ἁπάντων ἐχφυγεῖν τὸν οὗ πάντων ἡ πνοὴ ἐν 

χειρί: πάντων δὲ φούερώτ ἐερόν τε χαὶ δυστυχέστερον τὸ ἐμπε- 
- 

' 

σεῖν εἰς χεῖρας θεοῦ ζῶντος τινὰ, ὡς ἐκ διαμέτρου τῆς εἰς θεὸν 

λπίδος χαὶ τῆς ἐντεῦθεν σωτηρίας γενόμενον. τὰ ἁπάντων 

τῶν τὰς ἐλπίδας λόγῳ σόεννύντων λογισμῶν ἀνώτεροι καὲ 
Ἷ 

ἡμεῖς χαὶ ὅσης τῆς σῆς χειρὸς καὶ πίστεως ἔργα χαθίστανται 

συντηρηθείημεν, Τριὰς ἐς ἀεί. ξ Σἢ ΩΣ: « - 
ν ὯΝ Ν Ὁ τς 5 [ῳἹ ἐπ Ό ῷ ο) 

Ταῦτ' οὖν βεθαίως καὶ ἀληθῶς ἀναλογιζόμενος, χαὶ τὰς 

διαδεξομένας ἐκεῖθεν λογοποιΐας εἰς νοῦν καθ᾽ ἑχάστην βαλλό- 
᾿ ΠΣ ΕΣ διδδηδο  Φυλ οὐν δέηνεῶξ. ΚΔ ΟΣ ; μενος, χαὶ τὸ τῆς δίκης ἄφυχτον διηνεχῶς λογιζόμενος, εἰς 

- , " » ᾽ εΨι , ᾽ Ἐὰ 
ἐργασίαν τινὸς ἔργου ἀγαθοῦ προεθυμήθην ἐλθεῖν. 

Πρὸς εὐαρέστησιν μικρὰν γοῦν τινὰ τοῦ πλουσίως ἐφ᾽ ἡ- 

μᾶς ἐκχέοντος τὸν αὐτοῦ ἔλεον, χαὶ ἀπὸ τῆς ὑπηργμένης μοι 
͵ 4 Ἁ ,ὔ - . 

χτήσεως χατὰ τὴν τοποθεσίαν τῆς Ραιδεστοῦ, τῷ ἀφά τα ἐλέει 

αὐτοῦ οἰχονομῆσαί τι δεόντως, χαὶ ὡς αὐτί 

εὐχπόδεχτον πεπ τεισμένος ὅτι μιχρὰν ἀφορμ ν λχθῆς παρ ἡ- 

μῶν ἐχζητεῖ ὁ πολυεύσπλαγχνος χαὶ ἐλ λίλον τ ἡμῶν θεός, 

ἵνα τὴν ὅλην αὐτοῦ χρηστότητα 'χαὶ φιλανθρωπίαν εἰς ἡμᾶς 

ἐπιδείξηται τοὺς ἁμαρτωλοὺς" 1 πολλὰ γὰρ ἡμῖν τὰ ἀγαθὰ ἐπὴγ- 

γείλατο ὑπὲρ ταύτης μόνης τῆς πάνυ ἐλαφρᾶς αὐτοῦ ἐντολῆς, 

ἵν ἐκ τῶν ἀγαθῶν ὧν ἔχομεν, μᾶλλον δὲ τῶν ἐχείνου, οὐδὲν 
5 -"͵ 

γὰρ οἰκεῖον ἡμῖν, ὅτι χαὶ τὸ εἶναι ἡμῖν ἐχ θεοῦ, παρέχωμεν 

τοῖς ἐπιδεομένοις ἡμῶν" τίς γὰρ ἐχτὸς τῆς ἐχείνου φιλανθρω- 

πίας, τοιοῦτόν τι προσεδέξατο δῶρον χαὶ ἀπεδέξατο, ἵνα τὰ 

παρ ἑαυτοῦ, χαὶ ὧν χρῆσις μόνη χαὶ δόσις ἐχείνου χάριν ἡγεῖ- 

ται χαὶ προσαγωγὴν ἀλλοτρίαν; ὄντως οὐδεὶς: ὅπου γε καὲὶ 

ἀλλοτρίων εἰσφερομένων ἡμῖν, ὄγχοις ὡς ἐπίπαν χαὶ μέτροις 

κι. 



ἌΓ ΑΛ ΤΑ ΠΟ Ὗς Ἴ 

᾿ “ῳ , , ᾿ἘΥ τὸ δον γᾷ , 

τὴν τοῦ παρέχοντος διάθεσιν χρίνομεν " οὗτος δὲ ὁ πανυπερά- 

γαθος θεὸς ἡμῶν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγαγὼν 

ἡμᾶς, χαὶ πάντα ἡμῖν παρεσχηκὼς, θυσίαν ἡγεῖται ταῦτα, 

ὅσαπερ ἐχείνῳ διὰ τῆς τῶν πενήτων εὐποιΐας εἰσοίσομεν, τοὺὐ- 

γαντίον μετρῶν τὴν ἀντίδοσιν τῇ τοῦ διδόντος διαθέσει καὶ μὴ 

τῇ ἀξίᾳ τοῦ διδομένου - εἰ δὲ καὶ βραδεῖς καὶ νεναρχωμένοι 
- 

πρὸς τὰ χρείττω τυγχάνομεν, καὶ ἀγνωμοσύνῃ χεχρήμεθα, ἀλ- 
..» 

Χ' αὐτὸς ταχύς ἐστιν εἰς ἀντίληψιν - καὶ τοσοῦτο εἰς μαχροθυ- 

μίαν καὶ συγχκατάθασιν, ὅσον οὐδ᾽ εἰς νοῦν λαθεῖν ἐφικτὸν ἀν- 

θρωπίνῃ φύσει χαὶ διανοίᾳ: τὴν ἐπιστροφὴν ἡμῶν ἐχδεχόμενος 

πάντως χαὶ τὸ τῆς ὀργῆς ἀναθαλλόμιενος ἄχρατον, ἵνα καιρὸς 

τῇ μετανοίᾳ δοθῇ. Τίς εἴ ἱκανὸς ἐχδιηγήσασθαι τὴν πρὸς ἡ- 

μᾶς ἄπειρον αὐτοῦ φιλανθρωπίαν καὶ ἀγαθότητα; ὄντως οὐδεὶς, 

οὐδὲ τῶν ἐν πράξει χαὶ θεωρίᾳ τετελειωμένων ἀνδρῶν - μήτι γε 

ἐγὼ ὁ τούτων ἀμφοτέρων πολλῷ τῷ περιόντι λειπόμενος. 

᾿Αλλὰ καὶ τοῦτο δόξα πάντως τῷ ἀγαθῷ, τῷ μηδὲ τὰ 

πάνυ ταπεινὰ ἀποσείεσθαι: ἀλλ ἐν τοῖς πανευτελέσι καὶ ἐξου-- 

θενωμένοις μάλιστα εὐδοχεῖν διὸ δὴ κἀγὼ, εἰ καὶ ὅλος ὑπάρ- 

χὼ αὐτοχατάχριτος, χαὶ παντελῶς ἀνάξιος τῆς φιλανθρωπίας 

αὐτοῦ, θαῤῥήσας τῷ ἀφάτῳ αὐτοῦ ἐλέει, τὴν παροῦσαν μικρὰν 

χαὶ πενιχρὰν ταύτην μου προσαγωγὴν ἐτόλμησα προσενεγκεῖν 

τῇ ὑπεραφάτῳ αὐτοῦ μεγαλωσύνῃ καὶ ἀγαθότητι. 

ΧΡΙΣΤῈ ΠΡΟΗΓΟΥ ΜΟΙ. 

Περὲ τῶν ἀφιερωθέντων ἀκινήτων χαὶ τοῦ εἶναι 

εἰς κληρονόμους μόνους, ἀνώτερα βασιλικῆς 

ἢ ἐχχλησιαστιχῆς ἐξουσίας. 

Καθιερῶ οὖν μετὰ πολλῆς τῆς προθυμίας καὶ θερμῆς δια- 
, "δι Ἄ 9 ὌΝ Ἐν Ἐξ ᾿ ἘΣ 

θέσεως διὰ τῆς εἰς τοὺς δεομένους εὐποιίας ἀπὸ τῆς ἐν τῇ 

Ραιδεστῷ χαὶ τῇ βασιλίδι τῶν πόλεων διαχειμένης ἀχινήτου 



8 ἌΔΥΤΑ ΟΞ Σ 

μου χτήσεως αὐτῷ τῷ μεγάλῳ θεῷ καὶ σωτῆρι ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 

Χριστῷ τῷ ἐκ παρθένου τεχθέντι ἀφράστως χαὶ ὑπὲρ λόγον, 

σὺν τῷ ὁμοουσίῳ πατρὶ χαὶ ἁγίῳ πνεύματι, ἀπόμοιραν οὐχ ἐκ 

τῶν ἡττόνων ἐμοὶ χαὶ ὑποδεεστέρων, ἀλλ ἐκ τῶν χρειττόνων 

καὶ τιμιωτέρων καθὼς ἐστὶν ἄξιον τῷ πάσης τιμῆς ἐπέκεινα 

καρποφορεῖν καὶ προσάγειν τοὺς πίστιν εἰλικρινῆ χεχτημένους" 

εἰ γὰρ χαὶ ἀπροσδεὴς καὶ αὐτάγαθος φύσις ἡ δημιουργὸς, χαὶ 

τὸ πᾶν συνέχουσα δόξα, ἡ ἑνιαία θεότης καὶ τρίφωτος, ἀλλ ἡ 

προαίρεσις οὐχ ἀθασάνιστος οὐδ᾽ ἀδοχίμαστος τίθεται" διὰ γὰρ 

τοῦτο χαὶ ἡ τοῦ Κάϊν θυσία οὐ θυσία ἐλογίσθη τῷ ὄντι, ἀλλὰ 

κατάχρισις, ὅτι ἐκ τῶν χειρόνων χαὶ ἀπολέχτων προσήγετο" 

καθιερῶ οὖν, ὡς προδιείληπται, ταῦτα τῷ πανοιχτίρμονι χαὶ 

μεγάλῳ θεῷ, καὶ κληρονόμον αὐτὸν ταύτης τῆς προσαγωγῆς 

μου ἐνίστημι χαὶ προνοητὴν χαὶ χύριον, οὐ χεῖρον δὲ εἰπεῖν 

χαὶ ἐχδιχητὴν χαὶ ἀντίδιχον χατὰ τῶν βουλομένων ποτὲ χαιροῦ 

ἢ χρόνου ἀχρωτηριάσαι ἢ παραθραῦσαί τι τῶν διατεταγμένων 

μοι, καὶ ἀπομειῶσαι, ἢ χαταθαρύναι τι τῶν προσχεχυρωμένων 

τῇ εὐτελεῖ ταύτῃ χληρονομίᾳ αὐτοῦ" χαὶ τὸν μὲν ἐντὸς τοῦ 

κάστρου τῆς Ραιδεστοῦ οἶχον Πτωχοτροφεῖον καλεῖσθαί τε καὶ 

εἶναι καὶ γνωρίζεσθαι διατυπῶ, εἰς ἐξιλέωσιν καὶ ἄφεσιν τῶν 

ἐμῶν πολλῶν χαὶ μεγάλων χαὶ ἀναριθμήτων ἁμαρτιῶν - τοῦτον 

γὰρ τὸν οἶχον πρὸ χρόνων πολλῶν πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς μο- 

ναστήριον τὴν μοναχὴν χαὶ πρωτοσπαθάρισσαν χυρὰν Εὐφροσύ- 

νὴν τὴν γυναιχοθείαν μου, ἐν γὰρ τῷ οἴκῳ τοῦ Κρασᾶ τοῦ 

ἐξαδέλφου αὐτῆς ἀπεκάρη, διὰ συμφώνου πρατηρίου χαὶ ἀρρα- 

βωνικοῦ ἐγγράφου, χατεδέσμευσα ἀπὶ αὐτῆς μετὰ χαὶ τοῦ χτή- 

ματος αὐτῆς τοῦ Λιθός, ἤτοι τῶν Βαῤούλου: ἐπεχτησάμην δὲ 

καὶ τελείως ὕστερον τὸν μὲν οἶκον δι ἀγορασίας ἐντελοῦς, τὸ 

δὲ χτῆμα ἐκ διαθήχης τὸν μέντοι εἰρημένον οἶκον ἐπεχτησά- 

μὴν παντελῶς χαταπεπτωχότα, καὶ εἰς γόνυ χλιθέντα χαὶ 

ἄχρηστον, τὸ μὲν τῇ ἐκ τοῦ χρόνου σαθρότητι, τὸ δὲ χαὶ τῷ 



ἌΠΠ) ΠΑ ΔΒ ΑἹ ΟὟ. 9 

᾿ ,ὔ , “" - “- ῇ ΤΎΝ , 

ἐξαισίῳ κλόνῳ τοῦ σεισμοῦ προσεχῶς γεγονότι, καὶ ἐκ βάθρων 

ἀνῳχοδόμησα, χαὶ πολλοῖς καὶ ἁδροῖς ἀναλώμασι καὶ ἱδρῶσιν 

ἐκ τῶν ὑστερημάτων μου κατεχόσμησα" οὐ γὰρ ἀφθονίαν ἔσχον 

τηνικαῦτα, ἔτι χατὰ τοὺς τοῦ βίου πρόποδας ὦν, καὶ μηδεμίαν 

ἀρχικὴν ἐξουσίαν περιζωσάμενος, ὅπερ καὶ μέχρι τέλους χάριτι 
-» ,ὔ ,ὔ 3 Α “Ἃ ,ὔ ,ὔ » 

Χριστοῦ διετήρησα, μηδεμίαν ἀρχὴν ἢ δημοσίαν δουλείαν ἐγ- 

χειρισθείς : συνήνωσα δὲ τούτῳ χαὶ ἅπερ ἀντήλλαξα καὶ ἐξω- 

νησάμην ἀπό τε τοῦ Ψωραρίου καὶ τοῦ Ναρσῇ, καὶ ἕνα οἶχον 

πεποίηχα." χαὶ βούλομαι τοῦτον ἅπαντα συνεχτικὸν ὑπάρχειν 

καταγώγιον τῆς τῶν ὅλων χαρπῶν συνεισφορᾶς καὶ ὑποδοχῆς, 

καὶ τῆς τῶν ξένων πενήτων ἐπαναπαύσεως καὶ καταγωγῆς, 

καὶ πτωχοτροφεῖον, ὡς προείρηται, καὶ εἶναι καὶ ὀνομάζεσθαι, 

Σὺν τούτῳ δὲ καὶ τὸν ἐν τῇ πόλει οἶχόν μου, ὅνπερ 

ἐξωνησάμην ἀπὸ τῆς πρωτοσπαθαρίσσης καὶ ἀσηχρητίσσης χυ- 

ρᾶς ᾿Αναστασοῦς τῆς γυναικαδέλφης ὑου, προστάξει βασιλικῇ 

διὰ χρίσεως χαὶ δοχιμασίας τῶν προστεταγμένων δικαστῶν, 

τοῦ τε βέστου χυροῦ Μιχαὴλ χαὶ χοιαίστωρος τοῦ ᾿Ανζᾷ, καὶ 

τοῦ νομοφύλαχος ἀφιερῶ καὶ αὐτὸν εἰς πτωχοτροφεῖον, χαὶ 
͵7, “-ὝἭ ἣ ιΞ - [4 » , , ᾽7ὔ 

συντίθημι ταῦτα χαὶ ἑνοποιῶ, ὥστε ἀλλήλοις συνέχεσθαί τε 

χαὶ συνυπάγεσθαι χαὶ συνδιοιχεῖσθαι, καὶ συναρμολογεῖσθαι τῇ 

ἀρχιτεχτονίᾳ τοῦ πνεύματος: ἡνωμένα γὰρ ὀφείλουσιν εἶναι 
ΕΝ ᾿ « ,ὔ .} ᾿" ψ - ,ὔ Υ 

ἄμφω χαὶ ὡς μέρη καὶ μέλη συνδεδέσθαι τῷ πνεύματι, καὶ 

ὑπὸ τῷ αὐτῷ χληρονόμῳ χαὶ δεσπότῃ, τῷ ἐπουρανίῳ φημὶ 

βασιλεῖ τελεῖν, διὰ τῆς εἰς τοὺς -- πένητας εὐποιΐχς χαὶ μετα- 
νἱ 

δόσεως. Τυπῷῶ δὲ τὸν εἰρημένον οἶκον καὶ ἀφιερῶ εἰς πτωχο- 

τροφεῖον, ἄνευ τοῦ χατωγέου τοῦ Τριχλίνου, τοῦ ὄντος σύνεγ- 

γὺς χαὶ ἡνωμένως τῇ ἐχκλησίᾳ τοῦ Προδρόμου " ὅπερ χατώγεον 

καὶ τὴν εἰσοδοέξοδον ἔχει ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ ἑτέρου μου οἴκου 

ποῦ ἀπὸ τῆς πρωτοσπαθαρίσσης τῆς μονχχῆῇς χυρᾶς Εὐφροσύ- 

νὴς τῆς γυναιχοθείας μου ἐξωνηθέντος μοι καὶ ἄνευ τοῦ στε- 

νοςπιμήχους ἡλιακοῦ τοῦ προχύπτοντος εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ 



10 ΔΕ ΑΡ ΑΞ ΓῸΣ 

εἰρημένου. μου οἴκου, τοῦ ἀπὸ τῆς εἰρημένης πρωτοσπ -αθαοίσσης 

καὶ μοναχῶς χυρᾶς Εὐφροσύνης ἐξωνηθέντος μοι" ταῦτα γὰρ 
ἢ ὑπ ἢ ἃ ΕἾ ᾿ Ν «ὃ τ ᾿ 

τὰ, δύο, .τό τε κατώγξεον χαὶ τὸν ἡλιαχὸν, ὃν ἀπὸ τῆς ἀση- 
“- Ε - οἷο “-Ὁ ᾿ “ 

χρητίσσης χυρᾶς ᾿Αναστασοῦς ἐξωνησάμην, συνήνωσα τῷ αὐτῷ 
Ρ - ΄ -ἅςῸιἠ:Τφν , - - Ξ- σσ τ"  κςσ- οἴχῳ μετὰ χαὶ τοῦ τριπάτου χουθουχλείου τοῦ ἔχοντος χάτ 

᾿ ᾿ , “ - - 3 Φ Ἁ “-- 

τον ὀνόμυλον, ὥστε εἶναι μέρη͵ τοῦ μιχροῦ οἴκου, ὧν ἅἄπὸ τῆς 

πρωτοσπαθαρίσσης κυρᾶς Εὐφροσύνης τῆς Βωθαίνης τῆς θείας 
6 

- ΠΣ . . τ . 5 νὰ 
μοὺ ἐξωνησάμην " τὸν δὲ λοιπὸν ἅπαντα οἶχον τὸν ἀπὸ τῆς 
-᾿ 

πρωτοσπαθαρίσσης χαὶ ἀσηχρητίσσης χυρᾶς ᾿Αναστασοῦς ἐξωνη- 

θέντα μοι, ἀφιερῶ χαὶ ποιῶ πτωχοτροφεῖον, ὡς προσδιείληπται, 
᾿ “ , “ ) Ν - » , - Ω εἶ 

σὺν τῷ προειρημένῳ τῆς Ραιδεστοῦ οἴχῳ, μίαν χλῆσιν ὀφείλοντα 
» Ἄς τὸ “ ἼΒ ον 2» ᾽- ε ΒΥ 
ἔχειν, καὶ ἕν πτωχοτροφεῖον λογίζεσθαι, χαὶ ἔχειν ἱλαστήριον 

τὸν Προδοομι; (ὃν ναὸν, ἐπὶ ὀνόματι τοῦ μεγάλου θεοῦ χαὶ σὼ- 
ἐξ 

τῆρος ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ [[ανο οιχτίρμο νος, ᾧ τινι ναῷ 

χαὶ τῷ ἐν αὐτῷ τιμωμένῳ Ιησοῦ Χριστῷ τῷ Πανοιχτίρμονι, 
᾿ τ 5 τ Ά4 "" ) ἣΝ “ , »Ὶ ᾿ ᾿ 

καὶ τῷ ἐν τῷ οἴχῳ βου τῆς Ῥαιδεστοῦ θείῳ σηχῷ, ὀφείλει 
᾿ ᾿ ὮΝ ι 

εἶναι προσχε χυρωμένον ἐν δυσὶ τούτοις οἴχοις ἕν πτωχοτροφεῖον, 
, , " ι ᾽ 7 

χαὶ τὰ τούτοις Ἡγῦθ μένα χιγητὰ χαὶ ἀκίνητα, χαὶ ἕνα 

χαλῶντα: ἐπωνύμω Ἀ Ἐ ΣΑ Ψ ΝῚ τοῦ Πανοιχτί ἰρμονος " εἰ γὰρ 

χαὶ-ὁ ναὸς οὗτος τοῦ ἐν τῇ πόλει οἴχου μου βραχὺς χαὶ πολ- 

“Ὧσ- -τῶν ἀρ τ » ΠΡΤΟΝ Ἄν ΒΕΞΝ λῶν ἐπιτερπῶν χαὶ τῆς γηΐνης ὕλης ἐπιδεής, ἀλλὰ χάριτος με- 
γᾳ. Ἑ κον ἀρ θῃ-: 5 Χ κὴς ΤΕ έ ἊΣ Ὗ α ΩΣ , , 

γάλης τῇ τοῦ θεοῦ ἠξίωται χάριτι, χαὶ ἐξ ἐπιπνοίας θειοτέ- 

ρᾶᾳς οὐχ ὀλίγαι θεοσημεῖχι ἐν τούτῳ γίνονται, καὶ ρς. ἐλέους 
" , .Σ ΕΟ Ὺ ᾿ ΣΆ ᾽ ζ ᾽ Σ " 

δοκεῖ διὰ τῆς εἰς τοὺς πένητας εὐποιΐας, δὲ ἧς μόνης θεὸς 
, ᾿ ᾽ - ι ΄ ΕΞ ΙΝ ,ὔ 

θεραπεύεται, καὶ περί ἧς ἔμοιὶ ὃ πᾶς τῆς χαρποφορίας σκοπὸς" 
Π 

» ᾿ » ᾿ ε 

οὐ γὰρ ἐν ΧΕΟΗΒΡ ΤΙΣ ναοῖς ὁ ἀχώρητος χαὶ ὑπερούσιος θεὸς 

χατοιχεῖ, ἀλλ ἐν ἐμψύχοις τοῖς εὐαρεστοῦσιν αὐτῷ χαὶ ποιοῦσι 

μετὰ χαθαροῦ συνειδότος τὸν ἔλεον. Διὰ γὰρ τοῦτο καὶ θερα- 

πευτὰς τοῦ ναοῦ ἄνδρας εὐλαθεῖς προεστησάμην ἐπὶ ρητοῖς 

σιτηρεσίοις χαὶ 90 ἡγαις " ἐγὼ γὰρ οὐκ ἐν ἄπ τορίᾳι ᾿ χληρονόμου χαὶ 
-Ξ ΝΟ 5 ,ὔ 5 

φυσιχῆῇς ἐννόμου ἜΝ τὴν τοιαύτην ἐθέμην ἐλπίδα καὶ 



ἊΣ Δ ΤΑ, ΟὟ. : 
,ὔ » " «λ ’ ΄ ’ 

προσαγωγήν᾽ ἔστι μοι γὰρ υἱὸς γνησιώτατος, ὃ μυστογρᾶφος 

κυρὸς ΗΝ χα ' βασιλικὸς νοτάριος" ἀλλ ἐν ἀ πλί α 

χαρδίᾳ χαὶ ταπεινώσει δέον ἔχρινα δοῦναι μερίδα χαὶ τοῖς ὀχτ 

ἤτοι τῷ μέλλοντι αἰῶνι, εὐχαριστῶν τῷ πανοιχτίρμονι χαὶ 

ιλαγόθῳ θεῷ, ὅτι με ἀπὸ γονέων εὐσεθῶν χαὶ φιλογοίστων φ )4 .“ᾳ ., μξ ἦν ἵ [ ᾧ ΦΌ ΄ς φ χί ν 

,ὔ ο , 59 ΓΞ “ , ἕως ΄ ΕΣ ᾿ς ἢ 

προήγαγε, παιδαγωγησάντων μὲ τὴν μεγίστην σοφίαν τῆς πρὸς 

αὐτὸν γνώσεως, εἶτα χαὶ παιδεύσεως ἱχανῶς ἐμπεφόρηχς, ὅση 

τε τῆς ἐγκυχλίου χαὶ ὅση τῆς χατὰ φιλοσόφους ἢ ρήτορας, 

χαὶ ὅση τῆς ἱερᾶς τῶν νόμων μυήσεως, οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ χαὶ 
» » ᾽ ᾿ , " ᾽ν 

εὐπορίας αὐτάρκους ἠξίωσε, τὰ διαρχέστατα συναγείρας π ἐμοὶ 

τῶν ἐγχοσμίων αὐτοῦ ἀγαθῶν. 

ΕΥ̓ΚΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΙῸΣ. 

Σοὶ οὖν δέσποτα, ταῦτα προσάγων, ὅτι σοῦ διδόντος πάντα 

συνείλοχα, εἶεν εἰς ὑπηρεσίαν τῆς φιλανθρώπου σου ἐντολῆς" 

οὐ γὰρ παρχδέδωχας ὡς φιλάνθρωπος τοῖς εὐσεθεῖν ἐθέλουσι 

τὴν σωτήριον πρόφασιν, τὸν ἑχάστου πλοῦτον λύτρον ψυχῆς 

χαθεστάναι ἀποφηνάμενος" ἔστω ἡ μεγάλη σου χαὶ παντοδύ- 
. 

ναμος δεξιὰ συνέχουσα τα προσενηνεγμένα χαὶ συντηροῦσα εἰς 
Μ ἀΐδιον διαμονήν. Μὴ δῷς χύριε τοῦ ἐλέους, ἄνδρα βάσκανον 

ταῦτα χεραΐσαι χαὶ διασπάσασθαι, ἢ τοὺς περὶ τὰς χτήσεις 

ἐπτοημένους δυνάστας, λίχνοις ἐὸν πλεονεχτιχοῖς ὄμμασιν ἐπο-- 

φθαλμίσαι τὴν τούτων χαλλονὴν συγχωρήσῃς" μὴ γνώμην ἀλ- 

λοτριοπ πράγμονα χαὶ περίει θγον γλωτ τοδεύουσαν τὰ λεπτότατα 

τῶν προφάσεων καὶ προεξεγείρουσαν τὰ μὴ δίκης ἄξια, συμπο-- 
, 

νηρεύσασθαι χαὶ διαταράξαι ἀνέξῃ τὰ δικαιώματα αὐτῶν μὴ 

ἄνθρωπον σχοτεινὸν, καὶ συμθόλαια χαχῶν ἐάσῃς ἔνδοθεν εἰσ- 

θαρῆναι ταῖς τούτων ὑπηρεσίαις, ἢ ἔξωθεν ΠΤ ΕΣ πυχνο-- 3) 

, ἩΥΜΕῚ “ “ ’ » ͵ὕ . » ᾿ΞΡΟΑ 

τῆτι τρόπου τὰ ὀνυχιμαῖα τῶν πραγμάτων ἐγείροντα, ἀλλ αὐτός, 

δέσποτα, διατείχισον αὐτὰ χαὶ περιχαράχωσον τῇ χραταιδ σου 
υ 
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παλάμῃ, καὶ ἔστωσαν εἰς εὐλογίαν τοῦ ὀνόματός σου τοῦ ἁγίου" 

Α᾽ ποχωρείτωσαν οὖν ταύτης τῆς ἱερᾶς τοῦ πτωχοτροφείου χτή- 

σεως τῆς εἰς εὐαρέστησιν τῆς ὑπερχοσμιίου σου δόξης συνισταμένης, 

χαὶ τῆς ἐν αὐτῷ ἱερᾶς καὶ μοναχιχῆς μάνδρας, χαὶ τῶν προσχε- 

κυρωμένων αὐτοῖς πάντων, καὶ βασιλεὺς ἅπας καὶ ἄρχων καὶ 

δυνάστης χαὶ ὅσοι τοῦ ἱεροῦ βήματος χαὶ τῆς ἀρχιερατιχῆς τε 

καὶ ἱερατικῆς τάξεως, καὶ πᾶς τις τῶν ἐν πολιτικοῖς καὶ ἀρ-- 

χιερατιχοῖς ἀναστρεφομένων πράγμασιν, ὡς ἀναχειμένης θεῷ τῆς 

τοιαύτης ὁμοῦ πάσης κτήσεως ὡς ἀσυλίᾳ τετιμημένης. Καὶ 

ἐνορκῶ ὑμᾶς πάντας χαὶ χαταδεσμῷ ἐν χρίματι ἀσυμπαθήτῳ 

χαὶ ἀδιαλλάχτῳ πρὸς τῆς ἁγίας χαὶ ζωαρχικῆς Τριάδος, τοῦ 

υηδέν τι τῶν παρ ἐμοῦ διατεταγμένων παρασαλεῦσαι, μηδὲ τὰ 

εὐαγῶς ἀφιερωθέντα καὶ ἀνατεθέντα θεῷ συγχύσει τινὶ καὶ ἀ- 

χοσμίᾳ περιθαλεῖν χαὶ μεταποιῆσαι, χαὶ ἀντὶ πενήτων χατα- 

λυτήριον ποιεῖν δυνατῶν ἀνδρῶν, ἄνευ τῶν εἰς πρόνοιαν αὐτῶν 

τετυπωμένων χαὶ διοίκησιν τῶν ψυχιχῶν χαὶ παῤ ἐμοῦ λεχθη- 

σομένων᾽" μὴ δέ τινος τῶν ἐν αὐτοῖς ἀφιερωθέντων παντοίων 

κτημάτων χαὶ ἱερῶν χειμηλίων ἀφαίρεσιν τὴν οἱανοῦν ποιήσα- 

σθαι, μὴ δὲ ὑπὲρ δύναμιν. χαὶ πλεονασμὸν ἐπιθεῖναι ἐξόδων, 

ὡς ἂν μὴ ἐντεῦθεν στέρησιν ὑπομένοιεν χαὶ εἰς ἀπορίαν πε- 

ριενεχθεῖεν. 

ΑΡΑ ΚΑΊΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΗΝΑΙ ΤΟΛΜΗΣΑΝΤΏΩΝ. 

Εἰ δέ τις παρὰ τὰ διατεταγμένα παῤ ἐμοῦ ἐπιχειρήσει τι 

διαπράξασθαι, ἢ βασιλεὺς, ἢ ἄρχων, εἴτε ἀρχόμενος, εἴτε ἀρχιε- 

ρεύς, ἢ ἱερεὺς, ἢ τὶ τῶν παρὰ τῆς ἐμῆς ἀρεσχείας ἐντεταλμένων 

παραθῆναι, ἢ. ἐφορείαν ὅλως ἐν αὐτοῖς ἐνθυμηθῆναι, ἢ χαριστι- 

χκάριον ἄλλον ἐπιστῆσαι, ἢ προνοητὴν ἐχτὸς ὧν ἐγὼ μνημο- 

γεύσω, ἢ ἀναφορὰν, ἢ προχείρισιν προστασίας τινός" πάσης γὰρ 

ἐπισχοπῆς ὀρθοδόξων ὀφείλει μνημονεύειν ὁ τοῦ πτωχοτροφείου 

ΓΞ ΎΝ νυ συν νον νι 
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τοῦ Πανοιχτίρμονος ναός " καταραθείη ὁ τοιοῦτος ἀπὸ θεοῦ παντο- 

χράτορος χαὶ ἐχριζωθείη ἐξ ἀνθρώπων ἡ μνήμη αὐτοῦ καὶ κα- 

ταλάδοι αὐτὸν πένθος χαὶ οὐαί: χαὶ προπορεύσοιτο αὐτοῦ θλί- 

ψις, χαὶ δοίη αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς τὸν τρόμον τοῦ Κάϊν, τὴν 

λέπραν τοῦ Γιεζῇ, τὴν ἀγχόνην τοῦ ᾿Ιούδα, καὶ λογισθείη ἡ 

μερὶς αὐτοῦ μετ᾽ ἐκείνων τῶν εἰπόντων, ἄρον ἄρον, σταύρωσον 

τὸν τοῦ θεοῦ υἱόν- καὶ μὴ ἴδοι ἐπὶ αὐτὸν ἐν ἐλέει ὁ παντέ- 

φορος ὀφθαλμὸς, ἀλλ ἐξαλειφθείη ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ, 

καὶ χυριευθείη ὑπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ ἀπαντήσοι 

αὐτῷ αἰώνιος τιμωρία. 

ΕΥ̓ΧΗ ΤΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΒΗ͂ΝΑΙ ΤΟΛΜΗΣΑΝΤΩΝ. 

ὋὉ δὲ τοῖς παρ᾽ ἡμῶν τετυπωμένοις ἐμμένων καὶ υηδέν τι 

τῶν χαλῶς ἡμῖν διωρισμένων παραχινῶν, ἀλλὰ στέργων πᾶσι 

τοῖς δεδογμένοις, καὶ τετυπωμένοις, εὐλογηθείη ὁ τοιοῦτος ὑπὸ 

θεοῦ χαὶ ἐπιτεύξοιτο πάντων τῶν χαταθυμίων, πάντων τῶν 

ἐπὶ γῆς ἀγαθῶν, χαὶ τῆς ἐπουρανίου βασιλείας γένοιτο χληρο- 

νόμος, ὡς τὴν τοῦ θεοῦ χληρονομίαν διατηρήσας ἀδιαλώθητον. 

ἅτις δὴ κληρονομία οὔτε ὑπὸ βασιλιχῆς ἐξουσίας, οὔτε σαχέλ- 

λης ὑασιλικῆς ἢ πατριαρχικῆς, ἢ ἐτέρου σεχρέτου χοσμιχκοῦτε 

καὶ ἱερατιχοῦ, ἢ μητροπόλεως, ἢ ἐπισχοπῆς, ἢ ἄλλης τῆς οἷα- 

σοῦν ἀρχῆς κυριευθήσεται, ἢ ἀφαιρεθήσεται τινὶ τῶν ἁπάντων, 

ἢ λογοπραγηθήσεται, ἢ ἐφοραθήσεται, ὡς πόρρω πάντων ἀπο- 

διοπομπουμένων αὐτῆς, τῷ τε τῶν νόμων χράτει οἱ βούλονται 

τὰς τῶν διατιθεμένων γνώμας πληροῦσθαι ἀδιαλωρδήτους, καὶ 

τῇ ἡμετέρᾳ βουλήσει χαὶ ταῖς φριχωδεστάταις ἀραῖς, καὶ τῷ 

τοῦ παντοδυνάμου θεοῦ μεγάλῳ καὶ ὑπερδυνάμῳ ὀνόματι, καὶ 

τῇ ἐχεῖθεν ἀπαραιτήτῳ πληγῇ τε καὶ μάστιγι" ἐπεὶ οὐδὲ κα- 

γών τις εὕρηται ἀλλοιοῦσθαι ἢ παραχινεῖσθαι ὅλως διαταττόμενος 

τὰς τῶν χτητόρων διατάξεις, 
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Ἐπειδὴ δὲ ὥσπερ τῆς ἐπουρανίου δόξης λειτουργοὶ ἄνα- 

-" 4 ᾿ ’ 

λόγως παρὰ τῆς τριλαμποῦς θεότητος ἐπέστησαν ἄνωθεν, οὕτω 

δεῖ χχὶ τῆς εὐτελοῦς ταύτης χαὶ ἐγχοσμίου χληρονομίας τοῦ 

μεγάλου θεοῦ χαὶ σωτῆρος ἡμῶν λειτουργοὺς χαὶ χληρονόμους 

ἀμιςταχινήτους Ἀξετέ ἰσχυρᾶς τῆς διχχιώσεως χαὶ ἀσφαλοῦς τοῦ 
Ν .Ν , Β΄. ι . , 

προνομίου ἐπιστῆναι: τῆς γνησιότητος, ἐνίστημι μετὰ τὸν χύριόν 
τὸ ᾽ ΩΝ Ξ κ ᾿ Ἐ , ῃ 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦν ὐμᾷ χαὶ θεὸν χληρονόμον χαὶ χύριον καὶ διοι- 

χητὴν ἀλογοθέτητον χαὶ πᾶσι τρόποις ἀμεταχίνητον τῆς θείας 

ταύτης ἐλλβονμρίος τὸν περιπόθητον χαὶ γνήσιόν μου υἱὸν τὸν 
᾿ κ Α ᾿ἮῊἮ ᾿ ᾿ 

μυστογράφον χαὶ βασιλιχὸν νοτάριον χυρὸν Θεόδωρον, χαὶ τοὺς 
- “ὦ 5 , ᾽ Ξ- ᾿ ΜΈΝ ᾿ ἘΝ ᾿ 

χαθεξῆς ἐκ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ πῤοενηνεγμένους παῖδας χαὶ ἐγ- 

γόνους χαὶ ὶ δισ σεγγόνους, καὶ τὴν ἐφεξῆς διαδοχὴν εἰς ἀπέραντον - ΓΝ 3" πο νὴ] ψ 5" Ὁ χῇ ψὐϑ περ Ν 

«. " ᾿ “»Σ“" .ς ὦ ᾽ ᾿ , ωὉ 

Μετὰ δὲ οὐ τανε τοῦ υἱοῦ μου οὐχ ἀθρόοι πάντες οἱ παῖδες 

αὐτοῦ ἢ ἔγγονοι χαὶ λοιποὶ τοῦ πτωχοτροφείου μου ἐπιλήψον- 
: , .» ᾽ “ “ ν 

ται, ἀλλ εἷς μόνος. ἐξ αὐτῶν" προτ ιμηθήσ σεται γὰρ τῶν μὲν 
Ἀπ : ν᾿ ᾿ εὖ ᾿ . 

γυνχιχῶν ὁ ἀνὴρ, τῶν δὲ ἀν γδρῶν ὁ πρεσθύτερος ἐν ἡλικία καὶ 

λόγῳ διχφέρων χαὶ βίου χρηστότητι. εἰ 
« σὶω κ “Δ , “ἃ ΩΣ 

ίου χαὶ λυμαντιχὸς, ἢ παραχρατῶν ψυχιχὸν, ἢ ρόγαν, ἢ ἐτή- 
ὶ ἵ Ξ ᾽ ἵ , 

σιον τινὸς, ἢ φωταψίαν ἐχχλησίας, ἢ παραμιελῶν τῆς ἀνοικοδομιῆς 
᾿ Ν - ᾽ 

χαὶ περιποιήσεως χαὶ διεχδιχήσεως τῶν οἰχημάτων χαὶ χτημά- 
᾿ ᾽ ὃς ν ᾿ 4 .5 ᾽ 

τῶν, χαὶ εἰς διόρθωσιν μετὰ τοὺς ἐλέγχους χαὶ ἐπιφωνήσεις οὐ 
ι 

μετβειαίνει, ἕνα προτιμᾶται ἕτερος ἀὃς φὸς αὐτοῦ γνήσιος ὁ 
Ω Ψ' 

ὶ ! 

ξυσῳ , ΄, Σ , , ς» 
ὑπερέχων ἐν ἀρετῇ χαὶ βίου λαμπρότητι «ἐπιλειπόντων δὲ υἱῶν, 

ν» ε, "ἮΝ ᾿ ᾿ κ "Ἔ ᾿ κ ΄-- 

Ἅ γοῦν ἀὐῥένων παίδων, τότε ἵνα χαὶ τὸ θῆλυ χχτὰ τὸν τοιοῦτον 
τν 2 

" » ἔσο " δ ἣΝ ΄ , ᾿ ν) ιν τὸ νας ᾿ 
σχοπον ἅπαν τα προς ιχδοχ ν “πόαντωῶς γῦρ ξῖτε ὸι μος) Οὐ εἰτὲ 

“- ι ΕᾺ Ὰ ὡ- } ᾽ » 
ι ὑπηρξετοωῶν τὰ τοιαῦτα χαλῶς διοιχεῖν. Ουχ α ἐξε- ἣ ᾿ «) Ω ΟΖ 

ν ΝΣ ἢ «οἱ » ἀελτς ὦν ᾿ : Ι ; 
ται εἰ ὃὁὲ Χαὶ παῖὸόες οὐχ εἰσὶ »Ξξγγονος χατὰ τὴν τοιχυτὴν τάξιν 

τιῖῆς ᾿ 5 ΓΞ Ξ 4 “- 

χαὶ δισέγγονος βληθίάσετχι καὶ ἐφ᾽ ἐξῆς χατὰ τοὺς βαθμοὺς τῆς 



᾽ 
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ξνεσίας χχὶ τὰς 4) 5 }}Ζ ὅπολγ ΠΟ Ξ  ΕΞΑΥΣ ΣΞΕΣ Θίο) λα! προγένεσίας χαὶ τὰς ἀν "μοὺς ὑπολήψεις χαὶ τὰς τοῦ βίου. λαμ-- 
΄ 5, Ν : -ν 4 

πρότητας᾽ μὴ ἔχῃ ὁὲ χὰν εἷς ἐξουσίαν εἰς γαμιχὸν σ 
-ῷ “ Ν “-“ὝὝ » Α 

ὑποτιθέναι τὸ τοιοῦτον εὐχγὲς πτωγοτοοφεῖον ἕνεχεν δεσποτείας 
ὶ 5 ΡΞ Ἄ 

Ὕ ᾿ " ΦΌ ᾽ " ᾿ ΓΑ 

τινὸς ἢ μεταμείψεως " ἀλλ ἰὸς πΞ διοιχεῖσθχ: αὐτὸ χχτὰ τὴν τοῦ 
- -Ὁ- ν᾿ 4 ᾿ 

τυπιχοῦ μου πὲρίληψιν, χαὶ τελεῖσθχι πάντα τὰ ψυχιχὰ ἀνελ- 
ι ᾽ , ᾿ - Ν - 

λιπῶς σὰλ οὐτΞ τὶ τῶν ἀφιερωθέντων αὐτῷ χληροδοτεῖν, Ἢ εἰ 
᾿ “ἃ " 

ἐγγύην ὑποτιθέναι, ἢ εἰς ἄλλην τινὰ ἐνοχὴν ἰδιωτιχήν τε χὰ 

δημοσιχχήν᾽ ἀλλ εἰ τοιοῦτόν τι ποιήσει. εἰς ἀπόχτησιν δηλο- 

Ὁ ΠῚ ὑπ, δ τ οὐ ὃς ὡς τὸ “ξ σύ! ἣν ισθ νότι ἢ μετάψειψιν ἀφορῶν, ἀντ᾽ οὐὀξνὸς τὸ γενησόμενον λογισθη- 
τ », ν᾽ »ο - 

σεται: τὸ γὰρ ἅπας ΠῚ οωθὲν τῷ θεῷ οὐ χοινοῦταχι- χαὶ 

υᾶλλον ὅτι θεοῦ χληρον ἢ: α τοῦτο ἐλογίσθη χαὶ αὐτῷ ἀνετέθη 

διὰ τῆς εἰς τοὺς πένητας ἀγαθος Ογίχε, χαὶ τῆς χριστιανιχωτ ἄτης 

τὰ 

ἜΣ Σ Ἄν" ἴα ἘΞ 

χαὶ εὐσεθοῦς παυρχδόσεως ὅμως μέντοι οὐδὲ ὁ τοῦτο τολμήσων 
Ν ξ-- ᾿ 4 

ἀνεύθυνος συντηρηθήσεται, ἀλλ ἐχδιωχθήσεται τῆς ἐφορείας, χαὶ 
( “- "» οΥ ὰ 

κυριότητος, καὶ προνοίας αὐτοῦ, εἰ μὴ ἕτοιμός ἐστι τὴν διόρ- 
᾽ " ᾿ ᾿ ΤΩ 

θωσιν ἐξ ἀνχγχαίου ποιήσχσθαι, χχὶ ἕτερος αὐτὸ διχδέξεται 
6.9 Ἐὴ τ ΔΎ ἡ τ Ύε ΜΝ ΠΑ ΤΑ ΓΟ σ γτος Ἐ ΠΑ Αγ  Υ, προοαθμιώτερος συγγενὴς, μεμαρτυρημένος ἐπὶ εὐλαρεία χα 

ΠΑ ττνς ὌΝ νἀ οεος ΣΡ αν ΠΕ ΤΑ γε στρ τς ρε Ξ φόοῳ θεοῦ, χαὶ χατατιθέμενος πάντα ποιεῖν χατὰ τὴν Στ 

ιάταξιν. ᾿Επὶ δὲ τοῦ υἱοῦ μου χυροῦ Θεοδώρου οὐχ ἕξε: ὅλως 

χώραν ἀπέλασις, ἀλλ ἡ ὁ διόρθω σις παρ αὐτοῦ ἡρέμα χαὶ εὖ ὑθυδόλως 
“- ῬΓΔΣ δὲ ΟΕ , " , 

ξνησῆται. Συγγξνεῖς δὲ ἐχεινο! τοῦ διχαίου τῆς χυριότητος ἀνθε-- 
ε .»ἥὕ » δ τ ἢ ᾿ “- ΓΦ , ᾿ ΓΝ ᾽ 

ξονται:, οἱ ἐξ ἐμοῦ χαὶ τοῦ υἱοῦ μου χατιόντες χαὶ χαθεξῆς εἰς 
τ , . “- Σ - ᾽ ὩΣ Ὁ 

ἀπέοχντον- ἀπὸ δὲ τῶν ἐχ πλαγίου συγγενῶν μου, οὐδὲ εἷς ἕξει Ξ - 

᾿ : Δ 

τινὰ μετουσίαν ἐν τῷ τοιούτῳ μοῦ πτωχοτροφείῳ, δὴ ἐφορείαν, ἢ 
εἰ! "Ξ τ 3 ὅ5. ,ὔ ᾿ ΙΔ νὰ , , 

τινα εἐζουσιχν τὸ σύνολον" ξς η ἱλόνον δ: ξεὐσξεόξιαν βούληται 

« 

᾿ ἦΣ, ᾿" 

ὑπομιμνήσχειν πρὸς τὸ τελεῖσθαι πᾶντα χατὸ τὴν ἐμὴν διάταξιν. 

ς εὐσεθείας λόνος ἡμῖν οὐ θοχγὺς, διὰ φρον- 5. ΞΘ ΘΚ Θ᾽ ὈΜΘΉΓΩΞ, τὴ ξϑς υθᾶχυς, “ΟΙ 
“Ὁ 

τίδος ἐποιησ μεθα ὑμνοπόλους ἐπιστῆσαι τῷ θείῳ τοῦ [ΐανοι- 
-“ 

χτίρμονος "1 χαὶ ἔμελλον ἐχ τῶν χοσμιχῶν ἱερέων χαταπλη- 

ρῶσαι εἰς τοῦτο ΡΣ ὡς τινός" ἀλλ ἵνα ἐν τῷ τοιούτῳ πτὼ- 
» ς ,ὔ κ 

χοτροφειῷ χαὶ οἱ τὴν μονοιχ υχὴν πολιτείαν ἐπανηρημένοι λιμε-- 
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᾽Α μ ἊΣ. 

νεύωνται, τετύπωκα τούτους εἶναι μοναχοὺς, χελλία τούτοις 

{Ὶ 

ἀποτεμόμενος ἐντὸς τοῦ ἐν τῇ θεοφυλάχτῳ πόλει εὐαγοῦς τοῦ 

ο, , “ « [πὴ Ὗς ΨΩ, -- Ξ ᾿σ- Ξαι -- εἰρημένου πτωχοτροφιχοῦ οἴχου- χαὶ τάξας αὐτοῖς τὰ πρὸς τὸ 

ζῆν ἐπιτήδεια, ἐφ ᾧπερ ἐπιμελῶς ἐπαγρυπνεῖν Ὅν τῆς ἐχχλη- 
’ὔ 

σίας δοξολογία χαὶ λειτουργία, χαὶ συνα) ὠνίζεσθαι τ τὰ βγ ἵ τὰ 
Ν τ μ.} το [Ὁ -« [Ὁ ἝἜ 

μου εἰς τὰ ψυχικὰ χαὶ ὑπηρετεῖν τοῖς ἀνήχουσι πᾶσιν εἰς τὴν 

τοῦ πτωχοτροφείου ὠφέλειαν, καὶ ὑπομιμνήσχειν αὐτὸν, ἕνα 
᾿ .] φὰς 

ἀπαραλείπτως πάντα τὰ παρ ἐμοῦ δός: τεταγμένα γίνωνται: 
-» 

χαθεξῆς δὲ λεχθήσεται καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν τοιούτων μοναχῶν. 

Προεχειρισάμην γὰρ. καὶ οἰκονόμον καὶ ἐχχλησιάρχην ἐπὶ αὐτοῖς, 

ἵνα οἱ μὲν πρὸς τὸν κληρονόμον μου ἀναφέρωσιν ἅπαντα, οἱ δὲ 
Α -“ϑ ἕ 

λοιποὶ μοναχοὶ 1 παρὰ τοῦ οἰχονόμου διχχ" ΕἸΘΗΒΝ χαὶ ὑπα- 
ν Ἶ ὔ ᾿Ὶ ε ἣν» » , 

λείφωνται τὰ πρὸς ἀρετήν" ὁ δ᾽ ἐχχλησιά τῇ ἐχχλη- τὸ ΌΣ ἐπ τ Ὁ ἫΝ 

᾿ " , " ΙΝ "» 

σίᾳ ἀνήχουσι, κατὰ τὸ δέον ἐπ Η ὃ «) Ὡ « τῷ ἐὐἐκεαν νὸ μου πᾶσαν 
᾿ “-"΄ πὸ ν Α ᾿" Α "- ᾽ , , Ὶ 

αἰδῷ χαὶ ὑποταγὴν καὶ τιμὴν καὶ πειθῶ ἀπονέμοντες πάντες δὲ 

ὁμοῦ οἱ μοναχοὶ τῷ χληρονόμῳ μου, ὃς χαὶ πτωχοτρόφος ὀφείλει 
Μ 

χαλεῖσθαι, ὑποτασσόμενοι καὶ ὑπείκοντες ἔσονται, ὡς ἐφόρῳ χαὶ 

διοικητῇ καὶ κυρίῳ τοῦ σεθασμίου. τουτουΐ οἴκου τοῦ τε ἐν τῇ 
“ ἀν Ἂ" , ΝΝ Ῥαιδεστῷ χαὶ τοῦ ἐν τῇ πόλει" ἕνα“ δὲ τοὺς τοιούτους λογί- 

ζομαι χαὶ ὡς περὶ ἑνὸς διατάττομαι" ἀποθλέποντες πρὸς αὐτὸν 
»γ" δι ᾿ ᾽ , 

ὡς εἰς ἀρχὴν ἐπιειχὴ χαὶ φιλόθεον. Επειὸη ὃὲ ἐν τῷ τῆς πο- 

λεὼς οἴχῳ χαὶ μοναχοὺς εὐλαθεῖς, ὡς εἴρηται, ἐγκατέστησα, χαὶ 
-“-“7ὗὥ ᾿ » ᾿ ᾿ Ὶ , Ὶ ᾽ 

θεῷ καὶ ἐμοὶ κατὰ τὴν ἀγγελικὴν πολιτ 
σ ᾿ ᾿ » "» ΕἾ ΑΞ 
ἵνα τὸ μὲν ὄνομα τοῦ πτωχοτροφείου ἐ 

τῆς ῬΡαιδεστοῦ, συνεφέλχον εἰς τοῦτο καὶ τὸν οἶχον τῆς πόλεως: 
« ᾿Ὶ » “ , ἐ, ΡΞ , ,ὔ ᾿ 

ὁ δὲ ἐν τῇ πόλει, ἐπεὶ χαὶ μοναχῶν χαταγώγιον γέγονε, Χα- 

λεῖται μοναστήριον τοῦ πτωχοτροφείου τοῦ Πανοιχτίρμονος" 

ἀμφότεροι δὲ οἱ οἶχοι 1 προ τ ἕν τῆς Ραιδεστοῦ. 

Εἰ δὲ ἴσως ἐπιλείψε: κατὰ σειρὰν τῶν χατιοντῶν ἡ γενεὰ, 

ὡς ἄνωθεν διελάθομεν, τότε ὁ ἐν εὑρεθῆναι οἰκονόμος, αὐ- 
͵ 

τόθεν εἰς τὸν τῆς ἡγουμενείας ἄναδι ριβάζητα. βαθμὸν, καὶ ὑπάρχῃ 



ἈΠ ΤΑ ΕΓ ΤΑ ΟΕ τ Ἷ 
ἡγούμενος ἐν αὐτεξουσίῳ πτωχοτροφείῳ καὶ μοναστηρίῳ τούτῳ 

τοῦ Πανοικτίρμονος᾽ ἀπὸ δὲ τῶν ἐχ πλαγίου συγγενῶν μου ὁ 

ἀρετῇ διαλάμπων καὶ προδαθμιώτερος καὶ βίῳ σώφρονι, καὶ 

εἰς γνῶσιν προενηνεγμένος, διαδέχηται τὴν ἐφορείαν, καὶ συν- 

διοικῇ ὑετὰ τοῦ ἡγουμένου χαὶ τῶν μοναχῶν πάντα τὰ ψυ- 

χικὰ ἀνενδεῶς, μηδὲν νοσφιζόμενος ἐχεῖθεν ἢ λαμθάνων, εἰ μὴ 

δύο μοναχῶν χρείαν, χαὶ χριθῆς μοδίους ἑχατὸν πεντήχοντα " 

τῶν γὰρ περιττευόντων μετὰ τὰς τυπιχὰς διχδόσεις χαὶ ἐξόδους, 

τὰ μὲν ἡμίση ἵνα ἀποτίθενται εἰς τὸ τοῦ πτωχοτροφείου μο- 

ναστήριον δί ἀναγκαίας αἰτίας, τὰ δὲ λοιπὰ διανέμωνται τοῖς 

ἐν Χριστῷ ἀδελφοῖς μου τοῖς δεομένοις - χαὶ ἔχτοτε ὦ τὸ μονα- 

στήριον τῷ πτωχοτροφείῳ μου συνυπαγόμενον "“ τὸ γὰρ τῆς Ραι- 

δεστοῦ πτωχοτροφεῖον συνηνωμένον τούτῳ ἐστιν ἐχ τῆς προη- 

γησαμένης συγγραφῆς ἐν τῇ τοιαύτῃ μου διαταγῇ" χαὶ ἀμφο- 

τέρων τῶν εὐαγῶν οἴκων τοῦ τε ἐκτὸς χαὶ τοῦ συγχεχραμένου 

τῷ μοναστηρίῳ ἵνα τελῶνται τὰ ψυχιχὰ χατὰ τὸ ἀνενδεὲς 

παρά τε τοῦ χαθηγουμένου χαὶ τῶν μοναχῶν καὶ τοῦ χατὰ 

γένος προσήχοντός μοι χαὶ τῆς ἐφορείας λογισθέντος ἀξίου δὲ 

ὧν δεδήλωχα τρόπων" ἕως δὲ ὁ υἱός ου περιῇ καὶ οἱ ἐχ τῆς 

ὀσφύος αὐτοῦ κληρονόμοι χαὶ καθεξῆς εἰς ἀπέραντον, αὐτὸς 

χἀχεῖνοι πρωτεύοντες ἔσονται πάντων χαὶ τῶν ψυχιχῶν χαὶ 

τῶν εὐαγῶν οἴκων, χαὶ οἱ μοναχοὶ τῷ τούτων θελήματι 

συνυπαχθήσονται, εὐσεθῶς ἔχοντι καὶ κατὰ τὴν διάταξίν μου 

ρυθμιζομένῳ - οὐδὲν δὲ πρᾶγμα οὐδὲ μοναστήριον χαλοῖτο χαὶ 

γῦν τὸ ἐγκατοικιζόμενον τοῖς μοναχοῖς μέρος τοῦ ἐν τῇ πόλει 

πτωχοτροφείου μου τὸ μὲν γὰρ ἅπαν τῆς προσαγωγῆς τῶν τε 

κινητῶν καὶ ἀχινήτων, τῷ παρ ἐμοῦ συστάντι πτωχοτροφείῳ 

ἐγχαθιέρωται" τὸ δ᾽ ἐντὸς τοῦ τῆς πόλεως πτωχοτροφείου τουτὲ 

μοναστήριον ὑπ᾽ αὐτῷ ἔσται" χαὶ λήψονται οἱ μοναχοὶ ἐχεῖθεν 

παρὰ τοῦ χληρονόμου μου χαὶ πτωχοτρόφου τὰ τετυπωμένα 

τούτοις ἐτήσια καὶ ὅσα ἕτερα χαθεξῆς δηλώσω, τὰ πρέποντα 

ΜΕΣ.: ΒΙΒΛΙΟΘ. Α΄. τ᾿ 



, , χχὶ πάσν ὃ δάσο υ Κρ ΕΟ ΕΝ ΕΣ ΤΣ ΤΕΣ βωΩ} 
χρόνῳ χαὶι τ 7 ἢ ιαιτῆσξι Χχαι διοιχήσει, ἡουλομαι εἶνα! τὰ: 

τοιαῦτα εὐαγῆ τό τε πτωχοτροφεῖον χαὶ τὸ ὑπ αὐτὸ μογαστή- 
, ᾽ δι " , . δὰ 

θῖον αὐτοδέσποτα χαὶ αὐτεξούσιχ " καὶ περιόντος μὲν ἀπὸ τῆς 

γενεᾶς μου τοῦ τὴν ἐφορείχν αὐτῶν ἔχοντος, ἵνα διοιχῶνται 

παρ᾽ αὑτοῦ χαὶ τῶν λογάδων μοναχῶν ὡς προείρηται" πλέον δὲ 

εἰπεῖν χαὶ τοῦ δὴν δυβούῥας ὅταν ἡ “τῆς “ἢ, Ὗ υμενείας ἀρχὴ 3 

χώραν λόάθο. πα ρερχομένης τῆς ἐχ τῶν χατιόντων μου᾽ γενεᾶς 
Ὁ 

ε Ν ᾿ ΄ δι , » 

ἁπάσης, ὡς προδιείληπται" ἀπορίᾳ δὲ καὶ ἐρημίᾳ συγγενικοῦ 
,ὕ ΄ 

μου χ)λιηρονό μου, τότε τῷ διχα κίῳ τῆς αὐτεξουσιότητος καὶ αὐτο-᾿ 
: 

εσπότου πρόνο μίας, διοικῶνται πάντα Χχὶ χὰ «ταρτίζωνται χαὶ δις:- 

ξάγωνται παρ τε τοῦ χκαθηγουμένου χαὶ τοῦ οἰκονόμου μου χαὶ 

τῶν λοιπῶν μίαχον χατὰ τὴν περίληψιν τοῦ τυπιχοῦ μοῦ ἄνεν- 
δ .» , Νο 

δεῶς, τῶν ψυχιχῶν ἐξ ἅπαντος τρόπου μηδὲ χατὰ βραχὺ καθυστε- 
,ὔ ᾿ » Ἄδα, Ξ- δ ᾿ “», “Ἃ 

ρούντων᾽ οὔτε γάρ. βασιλικοῖς διχαίοις οὔτε πατ' τριαρχιχαῖς, ἢ ῥχ- 

"ῷ σαχέλλῃ ἣ πατριαρχικῇ ἢ ἑτέρῳ τινὶ σεχρέτῳ χοσμιχῷ τε 
Ἂ 

χκλησιαστικῷ, ἢ μιητροπόλει ἢ ἐπισχοπῇ, ἢ ἄλλῳ τινὶ τῶν τ οἱ 

ἁπάντων προσχυροῦσθαι τὸ τοιοῦτόν μου ἰδ νου. χχὶ τὸ 

μοναστήριον ἢ ὑποχεῖσθαι βούλομαι ἀλ) λὰ χύριον καὶ δεσπότην 

τούτων εἶναι χαὶ ἔφορον χαὶ συνοχέα καὶ χτήτορα ὡς ἀληθῶς καθὼς 

πρ “τ-οοδιείληπται τὸν χύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν ἐκ παρθένου 

ΠΑΝ ΩΝ σὺν τῷ ὁμοουσίῳ πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ πνεύματι, χαὶ 
"4 

σχέπην καὶ ἀντίληψιν καὶ προστασίαν χεχτῆσθαι μετὰ θεὸν, 
ε δι 7 . "- - ᾿ ΄ ᾿ κ᾿ , 

τὴν ὑπεράχραντον δέσποιναν ἡμῶν ἀαὶ Θεοτόχον, καὶ τὸν μέγαν 

ἀρχιστράτηγον τῶν οὐρανίων δυνάμεων Μιχαὴλ, χαὶ τὸν τίμιον 
᾿Νδ »κ1- διι . , Ἐπ ι ς ᾿ ὁ οὐ 

Πούδρομον. ᾿Επειδὴ γὰρ ὁ πάντων δυο χαὶ δημιουργὸς αὐτὸς 
5 5, ῳ τὸ 5 - Ἅ ᾿ χὰ 

παρ ἐμοῦ τοῦ ἀναξίου ἐπικέκληται κύριος τῆς εὐτϑλοῦς μοῦ 
͵ Ξς ὮΝ - ᾿ Σ ξ 

ταύτης προσαγωγῆς, εὐδηλον, ὅτι χαὶ οὗτοι χαὶ πάντες οἱ 
᾿ ΄- ἀν ᾽ 2} ,ὔ , . ᾿ κι 

ἰοιποὺ ἅγιοι τῇ ἐπισχέψει «τούτου συγκαταλέγονται" χαὶ οὐδείς 

ἐστι λοιπὸν ὁ παρχχαρ Ε74 
ἼἾ “ , Ἄ . 

διωοισηένων. Ὧ ἐχίχό ὧν τὰ ψυχιχὰ μι ΞρΙΔθ 

»ἱ - 3. "Ἅ 

ξων ἢ υετακχινήσων τι τῶν παρ ἐμοῦ 

ς ἢ χαθόλου, εἰ μὴ 



Α ΤῊ ΓΑΒ ΑΛ ῈΤΤΛΑΥΤΊΟ Υ. 19 

᾽ " . »" “»" , ΄“ῶ 

ἀσεθής ἐστι χαὶ ἐχθρὸς τοῦ θεοῦ προφανὴς χαὶ μισάνθρωπος, 
᾿ “ὦ , ᾿ "τῷ ᾿ ΚΠ ΥΞΕΕΝ ". 

χχὶ τῷ φιλχνθρώπῳ καὶ φιλευσπλάγχνῳ θεῷ ἀντίθεος - οὐδενὶ 
, νἢ ΄ . » , κ ’ὔ Ὰ 

γὰρ τῶν πάντων, φησὶ 1 θείχ Γραφὴ, ὡς ἐλέῳ θεὸς θεραπεύεται 

ι ἐὺ ς τ , “ 5 - δ ᾽ 3... ᾽ 

χαὶ αὖθις ὁ θεῖος νόμο: τῶν ἐντολῶν, ὅτι οὐ προσθήσεις ἐπὶ αὐ- 

τοῖς χαὶ ἀφέλῃς ἀπ᾿ αὐτῶν. 
»χ" 7 , ΠΥ ΞΟΝΘΗ Ὡς ἘΠ Σ 5 “ 
Ἔσται οὖν προσχεχυρωμένα τῷ πτωχοτροφείῳ μου εἰς χλὴη 

δῶν Ἃ 3 δ « ΝΎ ΚΑ , “- “- 

ρονομίαν τοῦ ἐν τριάδι ὑμνουμένου χαὶ δοξαζομένου θεοῦ ταῦ- 
»" , “Ὕ"Ὕ - “» γ΄ ΄ Ξι 

τα τὸ πρατόν μου τοῦ Σελοχάχα σὺν τῷ Μαχρῷ Χωρίῳ 
Ὁ 3, - , " , 

τὸ πρατόν μου τοῦ Βαθούλου ἤτοι τοῦ Λιοός᾽ τὸ πρατόν μου 

ἢ ἁγία Μυρόπ τῇ ἤτοι τὸ Μονοχέλλιον - τὸ πρατόν μου τοῦ Σω- 

μεωνίου καὶ ἀπὸ τῶν ἐν τῷ Μεσοχωμίῳ προαστείων μου, ἕν 

ὅπερ ἀπὸ τῆς ἀνεψιᾶς τοῦ πατρικίου χυροῦ βασιλείου τοῦ 
᾿ ε . ας -» ξ“. ς » “- 

Σχρίοα ἐξζωνησάμιην᾽ ἡ αὐλὴ τοῦ Μεταξᾶ ἡ αὐλὴ τοῦ ᾽Αρ- 

χολύχη σὺν τοῖς ἀπὸ ἀνταλλαγῆς τῆς ἁγίας Σοφίας περιελθοῦσιν 

οἰκήμασι" χαὶ ἡ αὐλὴ. τοῦ Κεντάρχου, μετὰ τῶν ἐν αὐταῖς 

τούτοις χαὶ τὰ ἡμίση τῶν ἐν ΣΑλοθοί ίᾳ 
σο. 

οἰκημάτων πάντων" πρὸ 

ἐνοιχιχῶν μου χαὶ τὰ ἡμίση τῶν ἐχτὸς τῆς δυτικῆς π ὀρτὴς τοῦ 

χάστρου Ραιδεστοῦ ἕτερα ἐνοικιχά μου, ἅπερ ἐν τῷ ἐξωνηθέντι 

μοι ἀπὸ τοῦ δημοσίου ἐρειπίῳ τόπῳ ἐπέχτισα, ἀδιχιρέτως τῶν 

τοιούτων ἡμίσεων ἐνοιχιχῶν προσχεκυρωμένων ὄντων. Ταῦτα 

τοίνυν. τὰ ἀχίνητόά μου ὅσχ δὴ ἐμνημόνευσα, ἀπεντεῦθεν ἤδη 

προσχυρῶ τῇ χληρονομίᾳ τοῦ μεγάλου θεοῦ χαὶ σωτῆρος ἡμῶν 

Γησοῦ Χριστοῦ «τοῦ ἐκ παρθένου τεχθέντος, ἤτοι τῷ πτωχᾷΞ 

τροφξίῳ μο) ὥς περ δὴ χαὶ τὸ μονχστήριον ὀφείλουσι δὲ εἶνας 

προσχεχυρωμένα τούτοις χαὶ τὸ μαγκλιπιχὸν ἐ 

πόλεως, τὸ συνημμένον. τῷ ἐν τῇ θεοφυλάκτῳ πόλει. πτωχῶο- 
«ο 
γαστήρίον τῆς 

ΕΠ μου τὸ ἔχον ἐνοίχιον νομίσματα εἴχοσι δὴ χαὶ 

μυρεψικὸν ἐργαστήριον τὸ ἔχον ἐνοίκιον νομ. 
Ν 
ὴ ὦ 
΄ 

ἐνοιχιχὰ οἰκήματα τὰ διαχῤατ' ὑμένυ παρὰ Θεο 



“" 

ψῷ"- ΕΣ 

20 ἈΝ ΑΓ ΝΑΥΞ ΤΣ 
Νιχαέως, ὥς τε ἀπὸ τῶν τριάχοντα χαὶ ἐξ νομισμάτων τοῦ 

ἐγοιχίου αὐτοῦ λαμθάνειν νομίσματα τη, ὡς τῶν ἑτέρων ι΄, 

ὀφειλόντων καταχενοῦσθα: τῶν μὲν ὀχτὼ εἰς ρόγαν τῶν χλη- 

ρικῶν τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Κυπαρισσίου ὑπὲρ τοῦ διαφέ- 

ροντος ἡμῖν τάφου, ὃν χαὶ αὐτὸν εἰς κληρονόμους μου χατα-- 

λιμπάνω- τῶν δὲ δέκα ἐξαναλοῦσθαάι εἰς τὰ μνημόσυνα ἐμοῦ 

τε χαὶ τῶν δύο μου συνεύνων, τῆς τε χυρᾶς Σοφίας χαὶ τῆς 

χυρᾶς Εἰρήνης καὶ τῶν γονέων μου Ἑἰρηνικοῦ χαὶ Καλῆς. Ὅσα 

δὲ ἀχίνητα χαταλείψω τῷ υἱῷ μου τῷ μυστογράφῳ χυρῷ Θεο- 

δώρῳ, ὀφείλουσιν εἶναι ἀνεχποίητα εἰς γενεὰν παρ᾿ αὐτῷ τε καὶ 

τοῖς χατιοῦσιν αὐτοῦ χαὶ χαθεξῆς εἰς τοὺς μετ᾽ αὐτοὺς καὶ εἰς 

τοὺς μετ᾽ ἐχείνους, ἕως οὗ δηλονότι συνίσταται χαὶ διαρχεῖ ἡ 

γενεὰ ἡμῶν, καὶ προέρχεσθαι εἰ τὰς τούτων συγγενιχὰς δια-᾿ 
ὃ ᾿ " , ᾿ ᾽ » » ἥν ΠΟΥ͂Ν , ᾿ ᾿ 
οχὰς ἀχωλύτως, καὶ εἰσοδιάζεσθαι αὐτοῖς ἐξαιρέτως τὰς προσό-- 

δοὺς αὐτῶν, ἐπαπολαύειν δὲ καὶ τῆς ἐχ τοῦ βασιλικοῦ χρυσο-- 
ὅλ ΠΑ ,ὕ 3. ον δ) " “ ΕΝ, ὩΣ ὰ ’, , 

βούλλου ἐξχουσσείας, ἐπειδὴ κοινῶς εἰς πάντα τὰ χτήματά μου 

γέγονεν ὅπου ἂν ὦσιν, εἴτε εἰς εὐαγεῖς οἴχους, εἴτε εἰς ἰδωτικὰ 
ζΖ “-“:ὥ , Ἅ , Μ » » 7 ,. 

πρόσωπα, μεριχῶς ἢ καθόλου, ἢ μεμερισμένως, χἄν εἰς ἐπίδοσιν καὶ 

αὔξησιν προχωροῖεν. ᾿Εὰν δὲ ἐπιλείψῃ ἡ ἐκ τοῦ γένους διαδοχὴ, ἵνα 

μὴ μετέρχωνται εἰς ἀλλότριον καὶ ἐξωτιχὸν πρόσωπον, ἀλλ ἐπανέρ- 

χωνται εἰς τὸ πτωχοτροφεῖόν μου χαὶ τὸ μοναστήριον, ἐξαι-- 

θβέτως ὁ μικρὸς οἶχος, ὃν ἀπὸ τῆς πρωτοσπαθαρίσσης κυρᾶς 

Εὐφροσύνης ἐξωνησάμην᾽ ὑπὸ αἵρεσιν γὰρ παιδοποιΐας τὰ τοι- 

αῦὔτα τοῖς χληρονόμοις ου εἰς ἀπέραντον χαταχεχλήρωνται, 
᾿ -Ὁ Ν᾿ " Μ , ῳ» » ᾽ “Ὸ 

χαὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ δημοσιαχὸν ὄφλημα χώραν ἕξει χατ' αὐτῶν 
. , πὰ ,ὔ ἢ »ν δι ᾿ “. 
ὡς προδεδεσμημένων τῇ τοιαύτῃ αἱρέσει" εἰ δὲ εἰς" προῖχα ἣ 

᾿ προγάμου δωρεὰν, εἴτε ὁ υἱός μου ἄπαις τελευτῶν, εἴτε οἱ ἐξ 

αὐτοῦ χατιόντες χαὶ οἱ ἐφεξῆς διόλου ἐναχθῶσιν, ἵνα ὑπόκεινται 

ἀντὲ μόνων λιτρῶν τεσσαραχονταπέντε, καὶ. παρέχωνται τὸ 

τοιοῦτον χρυσίον παρὰ τοῦ πτωχοτροφείου μου χαὶ τοῦ μονα-- 
κὺ 

στηρίου, χαὶ ἀναλαμθάνωνται ταῦτα χαὶ ὦσι προσχεχυρωμένα 



ΑΓ ΊΑ ΡΙ ΤΡΑΥΤ ΟὟ: 2} 

τούτοις παρωμοιωμένως χαὶ ὁμοιοτρόπως τοῖς προαφιερωθεῖσιν 

ἀχινήτοις ἑτέροις " εἰ δὲ διάθωνται ἐπὶ τοῖς χαταλειφθησομένοις 

αὐτοῖς ἀχινήτοις εἰς. ἑτέρας αἰτίας λεγάτα τυχὸν ἢ ψυχ'κὰ, ἢ 

πρεσθεῖα, ἵνα χρατῇ ἡ διαθήκη αὐτῶν ἐπὶ μόναις τριάκοντα 

λίτραις " εἰ δὲ εἰς διαφόρους κληρονόμους μερισθῶσι τὰ κτήματα, 

ἵνα χατὰ ἀναλογίαν χαὶ ἡ ἀπὸ τῶν εὐαγῶν ἐπιγίνηται δόσις 

καὶ ἐπανέρχηται χάλιν ἡ χτῆσις εἰς αὐτούς. Ὅμως ἔσονται τὰ 

ἐπ αὐτοῖς χαθὼς ἂν ἐν τῇ τελευταίᾳ βουλήσει μου διάθωμα!:, 

Τὰ δὲ λοιπὰ χτήματά μου τοῦ Μεσοχωμίου, ἐκτὸς τοῦ Σχρίθα, 

ὡς ἂν περιέλθωσι τῷ τε υἱῷ μου χαὶ τοῖς χλυηρονόμοις αὐτοῦ 

χαὶ λοιποῖς διαδόχοις, εἴτε ἐγγράφως, ἢ ἐξ ἀδιαθέτου, ἵνα ἔχωσι 

τελείαν ἐξουσίαν ἐπ᾽ αὐτοῖς, ὡς βούλονται ὅ τε ὁ υἱός μου χαὲ 

οἱ χληρονόμοι αὐτοῦ, εἰς ἀπέραντον᾽ ὡσαύτως δὲ χαὶ τὰ ἡμίση 

τῶν ἐν Σηλυύρίᾳ ἐνοιχικῶν μου, καὶ τῶν ἐχτὸς τῆς δυτικῆς 

πόρτης τῆς Ραιδεστοῦ, πλὴν τοῦ ἐχποιεῖσθαι τὰ τοιαῦτα ἐνοι- 

χιχὰ, χαθ' οἱανδήτινα ἐχποίησιν εἰς ἕτερον πρόσωπον, ἀλλὰ εἰς 

τὸ πτωχοτροφεῖον καὶ τὸ μοναστήριόν μου ἢ πωλεῖν ἢ χα- 

θιεροῦν. 

Οὕτως οὖν τὸ περὶ τῶν ἀφιερωμένων διεξελθόντες, εἴπω-- 

μὲν λοιπὸν χαὶ περὶ τῶν ὀφειλόντων τελεῖσθαι ἐπ᾽ αὐτοῖς. Καὶ 

πρῶτον μὲν περὶ τῆς εἰς τοὺς πένητας διαδόσεως- διορίζομαι 

οὖν ἵνα ἐν τῷ πυλῶνι τοῦ τῆς πόλεως εὐαγοῦς οἴκου τοῦ 

πτωχοτροφείου, ἐν ᾧ καὶ τὸ μοναστήριον, παρέχηται χαθ᾽ ἑχά-- 

στὴν χυριαχὴν τοῖς ἐν Χριστῷ ἀδελφοῖς μου τοῖς δεομένοις ψω- 

Μμίον μοδίου μεγάλου ἑνός- ἐσθίωσι δὲ χαὶ ἐν τραπέζῃ χαθ᾽ ἑ-ἔ 

χάστην ἡμέραν ἕξ πένητες, λαμοάνοντες ἀνὰ τρύφος ψωμοῦ, 

χαὶ ὑπὲρ προσφαγίου ἔχωσιν εἴτε χρέας, εἴτε ἰχθύας, ἢ τυρὸν, 

ἢ ὄσπριον, ἢ λάχανον ἑψημένον, ἢ ἕτερον ὅπερ ἂν ὁ Θεὸς πέμψῃ," 

κομίζηται δὲ ἕχαστος τούτων καὶ ἀνὰ φόλλεις τέσσαρας - χαὶ 

ἁπλῶς οὕτως ἵνα τελῶνται τὰ ἐπ᾽ αὐτῶν ὥς περ χαὶ ἐπὶ ἐμοῦ 

ἐγίνετο. Τυπῶ δὲ διαδίδοσθαι χαὶ διὰ σίτου μοδίους διακοσίους 
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δέκα ἕξ εἰς ἀνθρώπους δυστυχεῖς χαὶ χήρας, ἢ καὶ γέροντας.- 

ἐλέου ἀξίους, ἤγουν ἀνὰ νοδίους ΘΕ ᾿Αγνονιχούς " δέχν γὰρ καὲ 

ὀχτὼ συναριθμοῦντα: οἱ τὸν τοιοῦτον σίτον λανθάνειν ὀφείλοντες 

Τὰ δὲ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πτωχοτροφείου τῆς Ρα!ιδεστοῦ. δίδοσθαι 

ὀφείλοντα ἐτησίως, εἰσὶν οὕτως " ἕνα λαμό ἄνῃ ἡ μονὴ τοῦ ἁγίου 

Νιχολάου τοῦ Φάλχωνος νομίσματα τρία " ἡ μονὴ τοῦ ἁγίου ξωρ- 

Ὑγίου, ἣν ἔχω ἐπὶ δυσὶ πρ οοσώποις εἰς χαριστιχῆν, ἡ χειμένη ἔξωθεν 
“ ς ΙΝ, 

τῆς δυτιχῆς πόρτης τοῦ χάστρου εάν οὔ, ἧς δεύτερον πρόσω- 

τρία" ἡ γυναικεία μονὴ τοῦ ἁγίου πρρ φο ίου ἡ ἐχτὸς τῆς 
- - ᾿ - δ , Σ Ν 

δυτικῆς πόρτης τοῦ αἰγιχλοῦ διχχειμένη, ἧς δεύτερον πρόσωπον 

ἔστιν ὁ: υἱός μου ὡς ἀπὸ τοῦ πρῴην χαριστιχχρίου Βάρδα. τοῦ 

Ξηράδα, ἡ. χαταχλυθεῖσα μὲν παρὰ τῶν ἀποστατῶν, ἀνοιχοδο- 
Ἑ ΝΟ ,ν “»" Ν᾿. ε χω ε 

μιηθεῖσα δὲ παρ᾽ ἐμοῦ, νομ. δύο " ἡ μονὴ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόχου 
γ -:Ψ , ᾿ ΝΟ, 

τῆς Δάφνης νομ. ὀὁύο. Ταῦτα γὰρ τὰ μοναστήρια οἶδα χρής ζοντα 

ἰὰ τὸ πάντῃ τούτων. ἀνείσφορον: χαὶ τυπῶ ταῦτα. 
ε " οὶ ΘᾺ ΚΑΒ . ἐω ,ἷῪΝ »" ᾿ -“ "“ Η 

αμοάνειν ἀπὸ τῆς προσόδου τῶν αὐλῶν τῶν ὑπὸ τὸ πτωχοτρο- 

εἴόν μου τὰ εἰρημένα ἐτήσιχ, τοῖς μοναχοῖς διαμερίζ ξσθαι ἰ β ᾽ χε ͵ 

ὀφείλοντα ἀχαινοτομήτω: τῶν τοιούτων μοναστηρίων, χαὶ ἵνα 

ἐγγράψωσιν ἐν τοῖς ἱεροῖς διπτύχοις αὐτῶν τὸ ὄνομά μου καὶ 

ὑνημονεύωμαι ἐν αὐτοῖς διηνεχῶς ποιῶσι- δὲ χαὶ τρισάγιον 
ΓΝ ἘΣ ε ᾿ ι ε . δε 1.54 , οὗλα ; δῷ ῥεῖν: ἃ 

χαθ᾽ ἑχάστην μετὰ τὴν ἑωθινὴν δοξολογίαν ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ ἁ- 
ἱ - ᾿ 

“ Ν ε - μαρτωλοῦ" ἕνχ δὲ λαμθάνῃ χαὶ ὁ νχὸς τοῦ τιμίου Προδρόμου 

ὁ ἐν τῇ δυτιχῇ πόρτη τῆς: Ῥαιδεστοῦ νόμισμα ἕν τραγὺ χαὶ ἢ δυτιχῇ πόρτῃ τῆς -Ραιδεστοῦ νόμισι τραχὺ χαὲὶ 
ε Ὕ πὰ ε , ,ὔ “- » γ ΤΕΣ , δον « 

ὃ ναὸς τῆς ὑπεραγίχς Θεοτόχου τῆς Ελεούσης νομ.. ἕν, χαὶ ὁ ναὸς 
- ᾽ : «Ἀ 5 

τοῦ ᾿Αργιστρχτήγου, ἐν ᾧ ποτε λέγεται ἱδούσθαι τὴν ἐπισχο- 
γφ ὶ ὯΥ ᾽ ᾿ ἱ 

Ξε ΄ ᾿ δι ᾿ 

πῆν, νόμ. ἕν. Τούτων δὲ πάντων παροχεὺς ἔσται χαὶ διχνεμητὴς 
᾿ ὍΣ ἐπ ἦν "ως μ ᾿ ΗΝ, ΡΝ -- , δ κ᾿ 

χαὶ προνοητὴς μέτὰ θεὸν καὶ “κύριος ὅ τε μυστογράφος χυρὸς 

Θεόδωρος ὁ γνήσιός μου υἱὸς καὶ οἱ χαθεξῆς ἀπὸ τοῦ γένους 
δν -. 

ἡμῶν δμαδδχθεὶ Θέλω δὲ καὶ ὁρί (ζω, ἵνα, εἰ μὴ φθάσω ἐγὼ ποιεῖν 

χυχλίον ἐν τῷ ἔξω μέρει τοῦ οἴκου μου τῆς Ραιδεστοῦ εἰς 
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ἀνάπαυσιν τῶν κατ᾿ εὐσέθειαν τοῖς ἁγίοις τόποις προσερχομένων 

χαὶ λοιπῶν πενήτων ξένων, γένηται παρὰ τῶν προεστώτων τῶν 

τοιούτων εὐαγῶν μου οἴκων ἐν τῷ τέλει τῆς αὐλῆς μὸυ πρὸς 

τῇ δημοσίχ ὁδῷ, χαὶ χατασχευασθῶσιν ἀναπαυστῆρες χαὶ ἐπανα- 

παύωνται ἐχεῖσς, χαὶ δίδωται ἑχάστης ἑύδομάδος ψωμίον μο- 

δίων δύο ᾿Αννονικῶν, καὶ οἴνου μέτρον ἕν δίδοσθαι δὲ καὶ δώ- 

δεχα ἐν Χριστῷ ἀδελφοῖς γέρουσιν ἀδυνάτοις χαὶ ἀναπήροις χαὶ 

ἐνδεέσιν ἐκάστῳ χρόνῳ ἐν τῷ χαιρῷ τῶν μνημοσύνων μου, ἀνὰ 

νόμ. ἕν, χαὶ ἀνὰ σίτου μοδίους ἕξ ̓ Αννονιχούς: γίνεσθαι δὲ ὁρίζω 

χαὶ ἐν τῷ χαιρῷ τῶν μνημοσύνων μι} παραστάσιμον ψαλλόν- 

: ὃ ἃ των, χαὶ διάδοσιν νομ.. ὃ ΠῚ 
, ι Ξ ,ὕ ὩῬΨῬ 

τραχέων χαὶ ψωμίου μοδίων ἕξ. 
Ν 5» “ “ 

Ἐπειδὴ δὲ ἐντὸς τοῦ πτωχοτροφείου χαὶ μοναχῶν χαταγώ- 

γιον προσωρίσθη, ὡς προειρήχαμεν, καὶ μοναχιχῆς πολιτείας ἀγὼν 
ἐπ » « , “- “ Ε “- 

χαὶ σύνταξι- εἰς ὑπηρεσίαν θεοῦ καὶ τῶν ἀφωρισμένων ψυχικῶν 
, ἐτα Ν ᾿ ᾿ ἘΞ » --; ΤΞ “- ᾿] 

διαδόσεων, δεῖ λοιπὸν καὶ περὶ τῆς εὐταξίας τῶν μοναχῶν τὰ 
ἌΡ Ζ ὃ ξεν ἀπο ῖν ὦν ᾿ ΄ , ᾿ , 

εἰκότα διχλχοεῖν ἡμᾶς ἐχ τῶν θείων μόνων μεμυσταγωγημέ- 

νους τὰ πρόσφορα: ΚΚανόνα καὶ. τύπον χαὶ ἀχριθεστάτην σύν- 

τήρησιν ὁρίζω τῆς ἐν τῷ πτωχοτροφείῳ χαθιερωμένης μονῆς 

χαὶ τῶν μοναχῶν τὴν εἰρήνην, χαὶ τὴν πρὸς ἀλλήλους χατὰ 

θεὸν ἀγάπην καὶ εὔνοιαν, ἣν ἐξαιρέτως ὁ πάντων ποιητὴς καὶ 

δεσπότης: χύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἐνομοθέτησε " χαταχρίνω 

δὲ εἰς κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν χαὶ εἰς τὸ ἄνες αὐτοῦ ἍΝ 

΄ τοὺς ἐμοὺς ἐνιχοὺς χληρ ς, μᾷλλον δὲ ς στήριον τοὺς ἐμοὺς συγγενιχοὺς κ μους, μᾶλλον δὲ τοὺς 

τὴν κληρονομίαν τοῦ κυρίου χαὶ ἘΣ χαὶ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 
, 

Χριστοῦ διοιχοῦντας χαὶ προῖσ ι(ἔνους αὐτῆς συγγξνεῖς, ὡς 

προδιέστειλα τούτους τούς τε νῦν ὄντας χαὶ τοὺς μέλλοντας 

ἕως συστάσεως χόσμου προΐστασθαι χαθὼς διωρισάμην, χαὶ ἅπαν- 

τας τοὺς προνοητᾶς, ἵνα μὴ ἔχωσιν ἐξουσίαν ποτὲ χαιροῦ ἢ 

χρόνου εἴτε τὸ πτωχοτροφεῖον εἴτε τὸ μοναστήριον ἐχποιεῖσθαι 

μερικῶς ἢ χαθόλου κατά τινα τρόπον ἐχποιήσεως, χαὶ μετα- 
, 

φέρειν ἀλλαχοῦ εἰς ἀθέτησιν τῶν παρ ἐμοῦ διατεταγμένων, ἢ 



᾿ Ἢ . ᾿ “ Ἢ εἶ ̓  5 ̓  ἰ ' 
" 

. 
ΤῸΝ 

, ἈΝ, 

ΤΣ 
“- ΕΒ, τὰν διδό ἐραμδν τες δ ΡΡΟ ΝΣ ΨΑ “Ἃ ᾿ μ , » - ΓΣΟΡῚ 

χτῆμα αὐτῶν ἐχδιδόναι εἰς τὸ διηνεχὲς ἢ εἰς χρύνουρ, ἢ ἀπὸ 

2.4 ἰ ΑΘ Ὰ Τὰ 

᾽ - ΓᾺ ᾿ 
πρώτου εἰς πρῶτον, ἢ χατὰ πρᾶσιν, ἢ ἀντ αλλαγὴν, 2 δωρεὰν, Ἅ 
5 7 Ἕ  Ἃ Ν : 4. δ Ἃ ᾿ς 
ἜΣΘ ἢ ἄλλην τινὰ αἰτίαν, ἢ εἰς πρόσωπον προσχυροῦν 

αὐτὸ, εἴτε εἰς βασιλιχὸν. εἴτε εἰς πατριαρχιχὸν, ἢ ἐχχλησια- 
᾽ » 14 ᾿" » « , Ἶ 

στιχὸν, ἢ ἀρχοντιχὸν, ἢ ἰδιωτιχὸν χαθ οἱανδήτινα πρόφασιν ἢ 

ἀφορμήν ἀλλὰ βούλομαι καὶ ὁρίζω εἶναι ταῦτα ἐλεύθερα καὶ 
ς ΄, ᾿ ᾽ , ῃ 5 ᾿ ἭΝ τ᾿ ἌΝ, 
ἡνωμένα χαὶ αὐτοσύστατα, καὶ ἀνεχποίητα, καὶ ὑπάγεσθαι τῇ 

τς ἣ Ζ, 
ἐξουσίᾳ χαὶ χυριότητι τοῦ τε πτωχοτροφείου χαὶ τοῦ μονα- 

, ῃ , --- Ε ΚΕᾺΣ τηρίου μου, καὶ ἐπαπολαύειν τῆς φιλοτιμηθείσης μοι γενικῆς 
- ΓΙ κ- “- 

χαὶ χαθολιχῆς ἐξχουσσείας διὰ χρυσοθούλλου βασιλιχοῦ - χαὶ γὰρ 
- ᾿ Ν ΄, ε Μ " 

οὕτω θεσπίζει καὶ διορίζεται, ἵνα ἔνθα ἂν ἢ προσχυρώσω ἃ 

χαταλίπω τὰ χτήματά ἄου, εἴτε" ἐν εὐαγέσιν οἴχοις εἴτε ἐν 

ὑοναστηρίοις, εἴτε ἐν ἰδιωτικοῖς μερικῶς, ἢ καθόλου, ταῦτα 
-" » - ,ὔ "Ἢ 

πάντα τῆς ἐχ τοῦ θείου χρυσοθούλλου βοηθείας καὶ ἐξχουσσείας 

ἐπαπολαύωσιν, χἄν εἰς ἐπίδοσιν χαὶ πλεονασμὸν προέλθοιεν. 
- ΝΟ Νι ᾿᾽ ᾽ ᾽ ε ᾽ 

Εἴχδοσις δὲ ἀχινήτου 1 πρόσχαιρος οὐκ ἐν ἑτέροις ὀφείλει γῦε- 

σθαι πράγμασιν, εἰ μὴ ἐν μερικοῖς τοπίοις μὴ ᾿χρησιμεύουσιν 

εἰς χατασπορᾶν, ᾿κατὰ τὸ ἔθιμον τοῦ τόπου ἐκ ληπτοριχῆς εἰς 

χρόνους πεπερασμένους: τόπος δὲ σπόριμος οὐχ ἐχδοθήσεται 

ὅλως εἰς χρόνους ἀπό τινος τῶν προσχεχυρωμένων χτημάτων τοῖς 
7 

εὐαγέσι τούτοις χαὶ θεῷ ἀνατεθειμένοις οἴχοις, ἵνα μὴ ἡ ἔχδοσις 
- , 

τούτων σιτοδείαν ἐπαγάγοι χαὶ στένωσιν ταῖς χατὰ θεὸν τετυ- 
ΓΝ κα ὁ 

πωμέναις ἐξόδοις. 

ΠΕΡῚ ἘΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΩΝ. ΚΤΗΝ ΑΤΩΝ. 

μέντοι τῶν χτημάτων ἐπ τίσχεψις χαὶ διοίχησις ἀνδρὶ 

διχαίῳ χαὶ χατὰ. Θεὸν 1 πολιτευομένῳ. ἀνατεθήσεται ὑπὸ λόγον 

παρὰ τῶν χληρονόμων ἡμῶν χαὶ οὗτος ἔσται φροντίζων καὶ 

διοιχῶν τὰ ἐν αὐτοῖς, ὡς λόγον μέλλων ἀποδοῦναι πρῶτον μὲν 

τῷ ἐπουρανίῳ βασιλεῖ, εἶτα χαὶ τοῖς προϊσταμένοις τῆς τοῦ. 

θεοῦ χληρονομίας, χἀχεῖθεν δεχομένοις τὴν κυριότητα καὶ ἐξου-- 
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σίαν τῶν θείων τούτων χαὶ εὐαγῶν οἴκων, τοῦ τε πτωχοτρο- 

φείου χαὶ τοῦ μοναστηρίου μου" καὶ γὰρ λογοθετεῖσθαι ὀφείλει 

παρ αὐτῶν χαὶ ποιεῖν τὸ ἱκανὸν τῆς εἰσοεξόδου ἀνενδεῶς καθὼς 

ἐπ ἐμοῦ χαὶ ἐνηργεῖτο χαὶ ἐπράττετο, χαὶ εὐθύνεσθαι περὶ 

ἀμελείας χαὶ δόλου. Οἰκήματα δὲ οὐδ᾽ ὅλως βούλομαι ἐχδίδο-- 

σθαι, εἰμὴ μόνον ἐνοιχικῶς " εἰ δέ τις τῶν τοιούτων μου προσ- 

τάξεων ἀθετήσει τι, ἕως τοῦ σμιχροτάτου, μετὰ τοῦ ᾿Ιούδα καὶ 

τῶν σταυρωσάντων τὸν χύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν λογισθήσε- 

ται χαὶ τὴν ἀρὰν τῶν τιη ἁγίων θεοφόρων πατέρων χληρονο- 

μήσει χαὶ ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ, χαὶ τὸ ἔχον ἐχδοθῆναι παρὰ 

τὸν ἐμὸν ὁρισμὸν, εἰς τὴν πρωτότυπον δεσποτείαν ἐπανελεύσεται" 

ἀλλὰ χαὶ αὐτὸς ὁ παραχαραξαι τὶ τολμήσων ἢ ἀναλαθδέσθαι 

παρὰ τὰ διατεταγμένα ὑοι, κληρονόμος ἔσται τοῦ αἰωνίου πυρὸς, 

ὡς παραθάτης τῶν ἐντολῶν, χαὶ ἅπερ ἐγὼ μετὰ πολλῶν χό- 

πὼν χαὶ ὑστερημάτων, μᾶλλον δὲ τῶν τοῦ θεοῦ δωρημάτων 

τῷ θεῷ ἀνεθέμην, αὐτὸς ἀκυρῶσαι βουληθείς - ὑπὸ τρόπον γὰρ 

χαὶ αἰτίαν συγγενικχῆς διαδοχῆς χαί διοιχήσεως τῶν ψυχικῶν 

χαὶ ἐνεργείας τῶν εὐσεθῶν διαδόσεων τὰ τοιαῦτα εὐσεοῇ συνε- 

στησάμιην πράγματα" αἱ δὲ εἴσοδοι πᾶσαι τῶν χτημάτων μου, 

ἵνα γίνωνται ἐν λεπτῇ ἀπογραφῇ, καὶ εἰσοδιάζωνται εἰς τὸν 

εὐαγῆ οἶχον τοῦ πτωχοτροφείου μου τῆς Ραιδεστοῦ χαὶ τελῶνται 

μὲν ἐκεῖσε τὰ διωρισμένα παρ᾽ ἐμοῦ, τὰ δὲ λοιπὰ εἰσάγωνται 

ἐχεῖθεν ἐν τῇ πόλει, χαὶ ἐξ αὐτῶν τελῆται ἡ τῶν ψυχικῶν 

διάδοσις, χαὶ αἱ λοιπαὶ ἔξοδοι παρὰ τῶν χληρονόμων μου, συνερ- 

γοῦντος καὶ τοῦ οἰχονόμου τῆς μονῆς, εἴπερ οὐ θελήσει προστή- 

σασθαι ἡγούμενος ὁ χληρονόμος μου, εἰδήσει καὶ τῶν λοιπῶν 

μοναχῶν λογάριον δὲ οὐχ ὀφείλει τις ἐγχειρίζεσθαι τῶν μο- 

ναχῶν ἢ τῶν προεστώτων ὅλως, ἀλλὰ γινομένων τῶν τυπιχῶν 

ἐξόδων, τοῦ ἔχοντος περιττεῦσαι τὸ μὲν τρίτον. ἵνα ἀποτίθεται 

εἰς τὸ δοχεῖον, τὸ δὲ δίμοιρον ἕνα ὑπάρχῃ δεσποτικῶς τῷ 

γνησίῳ χαὶ περιποθήτῳ μου υἱῷ τῳ μυστογράφῳ χυρῷ Θεο- 



ΣΟ ὙΦ ΉΝ σ ἀνα χὶὶ ἀλθα ΩΝ Ὅν" ΠΡ Ὑ, "δον δέν ἀρ ΟΣ, ὙΥ ΛῊ 
ἘΣ ν - ΄ τ ᾿ ὦ τὼ ΤᾺΣ 

᾿ ᾿ νι μ᾽ - Ὄ 3 

ΗΝ “ ᾿ . 

Ὰ ἵ 
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δέ ." ε Η " , ε τὸ δ: τ ΄ . ῃ . 

ἷ ὥρῳ, ὃν μετὰ τὸν, κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ θεὸν, 
“ 5 δω ᾽ « , - , 

χαὶ τὴν ἄχραντον αὐτοῦ μηνέρα, κληρονόμον χαὶ κύριον, 
ᾧ ᾿ τος ἴα -- 

χαὶ διοικητὴν ἀλογοθέτητον χαὶ ἀνεξερεύνητον τῆς θείας χλη- 

ρονομίας ταύτης χαταλιμπάνω, χαὶ χαθεξῆς τοῖς τς ἡβαβε τς 

ἀὐτοῦ, τῶν περιττευόντων καρπῶν μετὰ τὰς εἰρημένα ἐξόδους 

ἀλογοθετήτως εἰσοιχιζομένων αὐτοῖς χαὶ κρρδιδο μὴν Πλὴν 
᾽ εἰ» πὶ ΄7ὔ “ “- 6 ᾿ Ἂ ᾽ ᾿ - 

οὐχ ἕξει ἐξουσίαν ὅλως παραχατασχεῖν ἢ εἰσοδιάσαι ἀπὸ τῶν 

ἀφωρισμένων χτημάτων ἐν τοῖς τοιούτοις ἱεροῖς οἵ" 
,ὔ εὐ , 

πρότερον αἱ διαδόσεις τῶν ψυχικῶν χαὶ λοιπῶν γένωνται χαθὼς 
δ᾽ πελθ. , 

οὔ ἐτυπώθησαν, τὸ αὐτὸ ἕνα τηρῆται χαὶ ἐπὶ τῶν 
» 

ΞΉΣῸ 
χαὶ παρ 

-- 
χαθεξζῆς ἀμθεῦ κε. ἡμῶν ὅταν δὲ ἐπιλε ξίψωσιν, ἕνα ὧσι πάντα 

τοῦ πτωχοτροφε είου χαὶ τῆς μονῆς χαὶ τῶν Ψυγχιχῶν ἐπεχτει- 

νομένων μετὰ τῆς τοῦ θεοῦ βοηθείας. 

ΠΕΡῚ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ͂ ΠΑΡΑΒΑΤΟΥ. 

ἊΨ » ““ ΩΣ ΜῈ ᾽ ΡῈ Ν » 

Εἰ δέ τις ἔξωθεν τῶν ἐμῶν ἐντολῶν διχπράξεταί τι, εἰ 
ἂν σῶν ἔξωθεν ἐστὶ χαὶ ἀλλό ς. ποὺς τῷ υπδὲ ΡΝ, ͵ μὲν τῶν ἔξωθεν ἐστί χαὶι αλλότριος, ποὺς τῷ μηδὲν ανῦσαι, 

- 
ἔσται καὶ ἀλλότριος τοῦ θεοῦ χαὶ τῆς τῶν χριστιανῶν ἀμὼ- 

μήτου πίστεως, καὶ ὡς χάθχρμα χαὶ βδέλυγμα λογισθήσεται, 

ὡς παραθάτης θείων χαὶ ἱερῶν πραγμάτων χαὶ τῆς τοῦ θείου 

εὐαρεστΊ Ξεὼκε εἰ, δὲ ὁ οἰκονόμος ἢ ὃ θελήσει τοῦ χληρονόμου 
-“ 

μου γενησόμιενος χαθη (ούμιενος, ἐχθαλλέσθω τῆς προστασίας᾽ β 
,»ν, ἂν 5 ε΄ » 

εἰ δὲ ἄλλος τ ΤῊΣ τῆς διαχονίας εἰ δὲ ἐχ τῶν χαθεξῆς 
“ - « 

. χληρονόμων μου, ἕνα ἀπαιτῆται τοῦ ὑστερῆσαι εἰς τὸ διπλά- 

σιον, χαὶ μετὰ δευτέραν χαὶ τρίτην παραγγελίαν γινομένην β 

παρὰ τοῦ χαθηγουμένου χαὶ τῶν μοναχῶν, ἐὰν μὴ διορθῶται, 

ἵνσ. λαμθάνωσι τὰ ψυχικὰ οἱ τυπκωθέντες ταῦτα λαμθάνειν, 

χαθὼς 1 προεδηλώσαμιεν ἀπὸ τῶν χτημάτων τῶν τυπωθέντων εἰς 

ἑχάστου ψυχιχοῦ διάδοσιν, χαὶ ἄχοντος ἐχείνου. ᾿Αλλὰ καὶ 
-" 

ἱ 

, 

τοῦτο προστίθημι" ἵνα οἱ κληρονόμοι μου χαὶ ὁ παρ᾽ αὐτῶν β 

᾿ 
᾿ 
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, » ᾽ , ᾿ , Ἧ νν ᾿ 

προστησόμενος εἴτε οἰχονόμος ἢ χαθηγούμιενος, καὶ οἱ λοιποὶ: 

μοναχοὶ, ὅσοι τὰς ἐντολάς μου τηροῦσι χαὶ ἀγωνίζοντα! τελεῖ- 

σθαι τὰ ψουγικὰ ἀνελλιπῶς, ἐγγράφωνται ἐν τοῖς διπτύγοις χαὶ Ψ 7 ν [" νος, Ξὴ Υρ ΕΥ ν 9 ν Ξ νν » υ- “ἡ 

ράτα. τούτων ὑνημονεύωνται δί ὅλου αἰῶνος: ὅσοι δὲ παρα 

γένωνται χαὶ εἰς μείωσιν αὐτῶν ἢ ὑποχράτησιν ὄντες διαγνω- 
- 8. ὅκα “- " 

σθῶσι, μήτε μνήμης ἀξιοῦσθαι τούτους βούλομαι, μήτε ἐν 
- δ ,ὔ " ᾽ δὸς » 

τοῖς διπτύχοις ὀνομαστὶ γράφεσθαι, ἀλλ᾽ ὥς περ ηὐτομόλησαν 
᾿ ᾿] ,ὔ " [ 3, » “ 

εἰς τὰς προρρηθείσας ἀρὰς, οὕτως ἔσται τὸ μνημόσυνον αὐτῶν 

χατηραμένον χαὶ μεμισημένον ἀεί" οὐχ ἧττον δὲ χατάἄχριμά 
ε : - “Θ᾿ Ν 

ἕξουσι χαὶ οἱ ὁρῶντες χαταφρονούμενα ταῦτα χαὶ δυνάμενοι 

ἀντιλέγειν τοῖς χαχῶς γινομένοις καὶ μὴ ποιοῦντες οὑτωσὶ. 

ΠΕΡῚ ΠΡΟΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ἩΓΟΥΜΈΝΟΥ. 

Ἡγουμενείας δὲ προχειμένης τελεῖσθαι βουλήσει τοῦ κλη- 

ρονόμου μου" μὴ βουλομένου γὰρ ὁ οἰκονόμος ἕνα διενεργῇ εἰς 
ι Ἁ » 

τὴν μοναχικὴν σύνταξιν χαὶ ποιμαίνῃ καὶ διευθύνῃ τὰ εἰς 

ψυχὴν τῶν μοναχῶν χανονιχῶς, ἐπίκουρον ἔχων κατὰ τῶν 

ἀπειθούντων. τὸν χληρονόμον μου ὡς χύριον τῆς τῶν ὅλων 

προνοίας χαὶ διοικήσεως χαὶ ἐχεῖνος οὐχ ἀναγχασθήσεται ποι- 

εῖν ἡγούμενον, ἵνα προχρίνηται ἀπὸ τῶν “μοναχῶν ὁ ἐπ εὐλα- 
, ι ͵ φλτΣ ᾿Ξ , ΠΕ ῃ ΡΣ δ ις ΘᾺ τ 

βεία χαὶ φόῤῳ θεοῦ μεμαρτυρημένος χαὶ ταπεινός" ταύτην γὰρ 

πρώτην. ἀρετὴν κρίνω καὶ ὁ μὴ ἔχων ταπείνωσιν κἂν νεχροὺς 
» ἘΞ ὙΕΕΝΝ Ξ ΠΝ ΕΣ 5 ᾿ 5. ΠΡ »- ἔτος θέλ Π ὔ 

ἀνιαστᾷ, ἀποδοχιμαστέος ἔστω χαὶ ἀπόδλητος “ θέλω γὰρ ταὺυ- 
Α » “Δ ΕΣ “ - ἜΣ} Ἂ ΠΞ Α 7ὔ ΣᾺ 

τὴν τὴν ἀρετὴν ἐν τῷ τοῦ πτωχοτροφείου μοναστηρίῳ μου τὰ 
φ" - . “ ὶ -- ’ ᾿ “ “ ᾿ - “ ᾿ --- πρωτεῖα φέρειν" καὶ παράγηται τῷ κληρονόμῳ μου, καὶ προ- 

ΑΙ τ΄ ΠῚ ὔ ΑΘ ΡΣ ΕΝ , τῷ 

χειρίζηται οὗτος παρ᾽ ἐκείνου, τῇ ἐπιλογῇ δηλονότι τῶν μο- 
“ ΕΣ “τὰ » “ὩἦὟ΄ἷἿ . Φορδὰ , 

γαχῶν, ἀγωνοθετοῦντος αὐτοῦ χαὶ ἀρεσχομένου " εἰ δὲ διχόνοια 
᾿ ᾿ 5 ἘΞ δ, , -“ , ε » 

γένηται περὶ ἀρετῆς δύο προσώπων, ἕνα γράφωνται αἱ ὀνομα- 
᾿ 

᾿ πο 5» Ν ,ὔ » “ ε 

σίαι αὑτῶν ἐν δυσὶ τεμαχίοις χάρτου χαὶ ἀποτίθεντα τῇ ἁγίᾳ 

τραπέζῃ τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ ναοῦ χαὶ λειτουργῶνται, καὶ 



8 ΑἿἾἿΤΑ ΤΕΑ ΞΕ Σ 

εἰσέρχηται παιδίον ἁγνὸν καὶ ἄχακον, χαὶ ἰανών ἐὐττ νον τὸ 

χαὶ ἐξάγῃ, καὶ οὗτινος ὀνομασία εὑρεθῇ, ἄξιος τῆς 

οἰκονομίας καὶ τῆς ἡγουμενείας λογίζηται, προχειρίσεως γινο- 

μένης παρὰ τοῦ χληρονόμου μου, πρότερον πληροφορῶν ἐνώ- 

πῖον τοῦ θεοῦ χαὶ τῶν μοναχῶν, «ὅτι τὰς ἐμὰς ἐντολὰς τηρή- 

σε: χαὶ διατάξεις ἕως τελευτῆς. Τὸ αὐτὸ δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν δια- 

χονητῶν ἔσται: χαὶ οὕτως χατὰ διαδοχὴν ὁ τοιοῦτος ὁρισμὸς 

μου διχτελέσει χρατῶν᾽" χαὶ οὐχ ἐξεωθήσεται τῆς ἡγουμενείας 

ὁ ἡγούμενος ἢ ὁ οἰχονόμος, εἰ μή γε ἐν οἷαδήποτε αἱρέσει, ἢ 

πτώματι σαρχιχῶν παθῶν ἁλωθῇ, ἢ ἐλεγχθῇ φανερῶς δολερὸς 

ἢ χυμαντιχὸς ἢ χαταφρονητὴς τῶν θείων δοξολογιῶν χαὶ τῆς 
τοῦ θεοῦ ἐχχλησί ναδον “ ΠΣ ε δ. τ 53- 12 ΓΑ 
τοῦ θεοῦ ἐχχλησίας καὶ τῶν ψυχικῶν, ἢ δι ὑπεροψίαν, ἢ χα- 

ταφρόνησιν ἢ δημοεγερσίαν λυπεῖ τὸν χληρονόμον μου" τότε 
᾿ Ἢ ᾽ ὰ ᾿ "Ξ " ᾽ 

γὰρ σφοδρῶς ἐχδιωχθήσεται παρὰ τοῦ «χληρονόμου μου" εἰ δὲ 

ἐν μιχροῖς χαὶ ἀχουσίοις σφάλμασιν ὑπ πτευθῇ καὶ ἕτοιμός 

ἐστι διόρθωσιν μετὰ τὸ παρὰ τοῦ κχχηρονόμου μου χαὶ τῶν 

προχρίτων μοναχῶν νουθετηθῆναι ἢ καὶ ἐλεγχθῆναι, ἵνα μὴ 

ἐχδιώκηται, πρὸς διόρθωσιν δηλαδὴ θερμῶς διανιστάμενος. " 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ἈΡΙΘΜΟΥ͂ ΤῺΝ ΜΟΝΑΧΩΝ. 

᾿Αριθμὸν δὲ τὸν ἐν τῇ τοιαύτῃ βου μονῇ μοναχῶν, τυπῶ 

χαὶ περιστῶ τὸν ἕόδομον, εἰ καὶ νῦν διὰ τὴν στένωσιν τῶν 

πραγμάτων, πέντε μόνους χατέταξα, ὡς παρθένον χαὶ τίμιον 

χαὶ πρόχριτον λογιζόμενον, καθ᾽ ὃν καὶ οἱ αἰῶνες ἐτάχθησαν, 

χαὶ τὸ τῶν ἑόδομάδων μέτρον, καὶ ὁ τῶν ἀστέρων δρόμος ἐκ 

τῆς τοῦ θεοῦ μεγαλοδυνάμου προστάξεως ἀγαπητὸς γὰρ. οὗ- 

τος ὁ ἀριθμὸς χαὶ μυστιχὸς τοῖς τε παλαιοῖς χαὶ τοῖς νέοις, 

χαθὰ παρθένος, ὡς προδιείληπται, διὰ τὸ ἐντὸς τῆς δεχάδος 

μόνον αὐτὸν μήτε γεννᾷν μήτε γεννᾶσθαι" ὅθεν χαὶ πρὸς τὴν 
« ὅδ , ἢ , ὃ ᾿ - ΄ὔ ᾿ ᾽ ΄, 
γεν παρθένον χαὶ Θεοτόχον ὁιὰ τοῦτο χομιίσαι τα εὐαγγέλια 

2 “ων 
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πείθομαι τὸν ἀρχιστράτηγον Γαύῤριὴλ, ὡς παρὰ τοὺς. ἄλλους 

ἐν τῷ ἰδίῳ ὀνόματι τὸν ἑδδοματιχὸν ἀριθμὸν ἀποσώζοντα καὶ 

διορίζομαι εἶναι μοναχοὺς ἑπτὰ, τῶν πραγμάτων σὺν θεῷ ἐπι- 

διδόντων, σὺν τῷ οἰκονόμῳ, ἢ τῷ χαθηγουμένῳ χαὶ τῷ πυλω- 

βῷ εἰ δὲ τῇ βοηθείᾳ τοῦ παναγάθου θεοῦ ἡμῶν καὶ τῆς ἀχράν- 

του χαὶ χεχαριτωμένης αὐτοῦ μητρὸς ἐπαυξηθῶσιν αἱ πρόσοδοι 

τοῦ πτωχοτροφείου χαὶ τῆς μονῆς πιστεύω γὰρ εἰς τὸν χύ- 

βιον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν οὕτω γενήσεσθαι: τότε ἐπαυξηθή- 

σεται καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἑπτὰ, μοναχῶν χατὰ τὸ ἀνῆκον τῆς 

αὐξηθησομένης προσόδου, χαὶ τὰ ψυχιχὰ συμμέτρως " ἐγὼ γὰρ 

συμμετρησάμενος τήν τε ἰσχὺν τῶν προσχεχυρωμένων χαὶ τὰ 

τοῦ πτωχοτροφείου ἀναλώματα, ὡς δὲ καὶ τὸ βραχὺ τοῦ Προ- 

δρομιχοῦ ναοῦ, ὃς τῷ μοναστηρίῳ ἀφώρισται χοινὸν ἱλαστήριον 

χαὶ πρῶτον χαὶ χύριον, εἰς τοῦτο ἀριθμοῦ περιέστησα, χαὶ 

συνέστειλα τοὺς μοναχοὺς" χαὶ βούλομαι ἀποχείρεσθαι τούτους 

ἄνευ ἀποταγῆς δωρεὰν, εἰ μὴ εἰς ἔργον δίδοταί τι οἰκοδομῆς, 

ἢ ἀνοικοδομῆς ἢ ἀγορὰν ἀκινήτου ἄνδρας δὲ ἐνεργεῖς, εἴτε 

εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἢ λογαριαστὰς, ἢ νοταρίους, ἢ γραμματι- 
» 

χοὺς σεμνοὺς ἀνθρώπους χαὶ τιμίους, καὶ μὴ ἐριστικοὺς ἢ φι- 

λονείκους ἢ χενοδόξους καὶ προδότας, ἢ ἀπανθρωπίας μετέ- 

χοντας" οἷος γὰρ εὑρεθῇ τοιοῦτος, ἵνα ἀπελαύνηται: ἡ γὰρ 

λεγομένη ἀποτχαγὴ τὴν ὑποταγὴν ἐκ μέσου ποιεῖ, καὶ διχο- 

νοίας εἰσάγει πολλὰς, ἀφ᾽ ὧν οὐδὲ μικρόν τι μέρος ὀνομάζεσθαι 

ἢ πολιτεύεσθαι ἐν τῷ μοναστηρίῳ βούλομαι, ἀλλ ἢ μόνον ἐν 

τῷ φωτισμῷ τῆς τοῦ μοναχοῦ ἀποχάρσεως ἵνα ἐξοδιάζῃ ὁ 

ἀποχειρόμενος ὑπὲρ μυριστικῶν χαὶ τραπέζης τῶν ἀδελφῶν χαὶ 

λοιπῶν νομίσματα δέχα : χαὶ οὐ μόνον τὸ τῆς δόσεως τῆς 

ἀποταγῆς χωλύω, ἀλλ οὐδὲ ἀργὸν λόγον πολιτεύεσθαι, ἢ ἀρ- 

γὸν τινὰ χαθῆσθαι χωρὶς ἐργοχείρου καὶ ὑπηρεσίας τῷ μονα- 

στηρίῳ ἀνηχούσης ἢ τῇ ἐχκχλησίᾳ συγχωρῶ" πάντων δὲ κράτι- 

στον τὴν ἡσυχίαν ἐπισκήπτω χαὶ τὴν ὑποταγὴν καὶ ταπεί- 



30 ἈΡῚ ΔΑ ΒΤ ΟΞΉῚ Ὁ 
5 "« ,ὔ ἕ ἐνωσὶν, χαὶ τὸ Ξἰρηνεύξιν ἀεὶ πρὸς ἀλλήλους “τοὺς, μοναχούς ὁ 

, ᾿ , ε , 

χαὶ τὸν προχειρισθησόμιενον παρὰ τοῦ «χληρονόμου μοῦ ἡγού- 
“ ᾽ Ά ἥν. δ. “ἡ ἰῷ ᾿" δ, «οἱ 

ὑενον, ἢ οἰκονόμον, ὃι ἔργου ποιεῖσθαι τὸ ὑηδένα ψοναχὸν 
Ἃ » ἂν νάμς , " ἢ “ὦ ἜΣΩΣΕ, ὰ ΝΑ " 

ὀογιξόμενον πρὸς τινα ἢ ἐχθραινομενον χαθευδεῖιν χατὰ τὸν 

ὃν εἰπόντα, νὴ ἐπιδυέτω ὁ Ἅλιος ἐπὶ τῷ 1 παᾶρο ογισμῷ, ὑμῶν" ὀφεί- 
“..“», Α ἕῳ ᾽ -“ Ν « 

λουσι δὲ χαὶ τοῖς χελλίοις αὐτῶν προσεὸδρεύειν διηνεχῶς ὑπο- 

τασσόμενοι «τῷ τε χληρονόμῳ μου χαὶ τῷ ἔχοντι ὡς εἶπον. 

προχειρισθῆναι παρ αὑτοῦ οἰχονόμῳ τὴ χαθηγητῇ τῶν μοναχῶν, 
᾿ ε “ 3. (ἵ ᾽ -Ὸ «ἃ ὮΝ ᾿ 

καὶ ὑπηρετοῦντες ἀόκνως εἰς τὰς τῆς μονῆς δουλείας καὶ δια- 
ἮΞ ᾿ ᾿: Δ δ, ᾿ ἣΝ [4 , » 3. δὲ ὌΦΙΣ 

κονίας, χαὶ εἰς τὴν μάθησιν. χαὶ δοξολογίχν τῆς ἐχχλησίας. 
ιν ᾽ “Ὸ ΗΠ τῶ " 5 5 “ ᾽ , 

ὅτε δὲ εὐχαιροῦσιν ἵνα ἐνεργῶσι τὰ ἐργόχειρχα αὐτῶν εἰς τᾶς 
ἰδί Φβοῖ ες ἢ Υ ΣΝ Χ » “ ᾿ ᾿ ΕΥ̓ ᾽ ἡ ᾿᾽ 

ἰδίας χέλλας ἰδιχςόντως ἔχαστος, καὶ μὴ ὦσιν ἀργοὶ, καὶ πὲ- 

ριέρχωνται ἀπὸ χελλίου, χαὶ συνομιλῶσιν Νὴ συντρώγουσιν δὴ 

συμπίνωσιν εἰ: ἀπώλειαν τῆς ἰδίχς ψυχῆς καὶ ἑ «ὶ ἔρων πολλῶν" 

ἀλλ ἔχχστο: ὑπὸ θΞῷ ἀρτύρι χαὶ ὁδηγῷ τὴν τρίόον τῆς ἀρε- 

τῆς διανύῃ, χαὶ χαθ᾽ ἑχάστην διεξάγη ἑαυτὸν καὶ πολυπραγπ 

μονῇ, τὶ χατώρθωσεν ἐν τὴδε τῇ ἡμέρα, καὶ τὶ παρέλιπε" χαὶ 

οὕτως ὥσπερ τῷ χρόνῳ, οὕτω χαὶ τῷ ΗΝ προχόπτῃ τῆς 
,ὔ ᾿ “ὦ " Ἷ - ὯΝ ᾽ ΩΝ ι 5 ᾿ “ὦ ψὦῳ δι 

ἀρετῆς καὶ ἀποθνήσχῃ μὲν τῷ σώματι, ζῇ δὲ τῷ θεῷ διὰ 
᾽ν» Π . 

τῶν ἱερῶν πράξεων, χαὶ τῆς ταπεινώσεως χαὶ τῆς κατὰ θεὸν 
. , ,ὔ γ , 

δύο ἀρετὰς, προχρίτους εἶναι χαὶ πολιτεύεσθαι 

καὶ ἀμετχκίνητον εἶν δ ι τύπον χαὶ χανόνχ τοῦ ἐν τῷ πτωχο- ἐπ, 

τροφείῳ μονχστηρίου "00 ϑούλομαι" χαὶ “εἰς πρόχρισιν ἀρετῆς , 

προξδρίας τυχὸν δοχιμαζ ςομένης ἐκείνους 'προχρίνεσθχ!ι βούλομαι, 

οἵτινες ἐν ἀνυποχρίτῳ ταπεινώσει χαὶ εἰρηνικῇ χαταστάσε: ἘΞ 

λάμπουσιν" ὅπου Ὑὰρ τοιοῦτοι ποιμχίνουσιν, ἐχεῖ ἐστιν ὄντως 
Νιχ Ἧ κ ε Ν᾿ 

χαὶ ὁ θεὸς ὅπου ὃ 
᾽ , " 

ὃ ὁ θεὸς ἅπαν ἀγαθὸν -χαὶ εὐάρεστον" διὰ 
“" εἰ ᾿ ΕΣ “ ᾿ς “4 ΄ - ἐν Ξε ὩἋ 

τοῦτο καὶ ἐν ταῖς γινομένχις δοξολογίαις ἐπισχήπτω, μὲ 
- 

προσο ἧς ἵστασθαι πάντας ἄνευ τῆς οἵας οὖν ὁμιλίας χαὶ ΨὶΞ » Ὁ. 

ὲ 

Ν ΄ὔ ῃ ͵᾿ . ᾿ 

θυρίσματος, χαὶ διὰ ϑξύρτος 978 ούθο) χαὶ τρύμου ᾿ χατὰ 

τὸ. γεγραμμένον, δουλεύσατε τῷ κυρίῳ ἐν φόβῳ καὶ ἀγαλ- 



ὡ ῬΘΉΤΣ ΘΕΡ ΨΎ γ ν᾿ «Ὁ ΨΎΦΨ, ΦΥΣ ατ'" 

᾽ Α δ 
᾿ ᾽ “ . 

ΔΥΤΑΔΕΙΑ ΤΟΥ 3] 
“- ᾽ “ ᾿ ὥηῬ» Ὧν Ἵ Ξ ο᾽ 

λιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόμῳ. Ἕζει δὲ πρὸς ἀνάγκην ἕχαστος μονα- 
κι Οραν ἐσῆίς 5 Ἄγ4. ἘΣ“ ΞΟ ρας , ΄ ΓΝ ΤΣ 

χὸς, ἡνίκα ἐσθίει ἐν μεσημιορίᾳ, μεταδιδόναι πένητι ὅσον ἔχει 
, “᾿ ΕΥ κ ᾿ 4 

προαιρέσεως χἂν βραχύτατον. ἡ, εἴτε ρου εἴτε ποτὸν, χαὶ 

6)». »} υἱὲ παρέρχηται ἡμέρα ἄνευ. ἐλεημοσύνης ". ἀλλ᾽ ἀνοίγωσι. καὶ 

πυλῶνα χαὶ σπλάγχνα ἑκάστῳ πένητι ἄχρι χαὶ ἑνὸς θρέμματος. 
δι ι -- 5 “-«7ἵ ' ι 

Πάλιν ὁὲ τὴν πρὸς ἀλλήλου: ἕνωσιν ἐν χελλίοις χαὶ τὰ 
δ , Σ “- ἀνε σον 

συμπόσια ἀἁποτρέπω, εἰ “μὴ διὰ μνήμην ἁγίου ὦσιν, ἢ ἑτέραν 

αἰτίαν εὔλογον ἑνωθῶσι σὺν θεῷ - χαὶ τοὺς εὑρεθησομένους οὕτω 
σε 

εἰς ἐν σαν παλὶν εὖ ϑεθῶσιν οὕτω ποιοῦντες χο- 

͵ ων δι χὰ ὃ ε 

ποιξν στέρησιν χατχλρινῳ τῶν ἰδίων διχρίων χαὶ ὑποχράτησιν 

᾽ ι ὅ ἢ κε 

θπι μῆνας ες 

ι . , βὴ- -“ ᾿ νυν ἐἢ ᾿ 

θις εὐλόγου αἰτίας, ἵνα ἐχδιώχωντα!, πᾶρα τοῦ χληρονόμου μου 

᾿ ᾿ , ε ( » . ε , - τ 

ἀλλὰ χαὶ οἱ χατὰ τι ἐν ἁμαρτήμασιν ἑτέροις ἐλαφροῖς εὑρι- 
,»ῳ ᾿ ,ὕ ἐπ ΩΣ ᾿ϊ 

σχομξνο: καὶ προσχρουοντες τῷ τυπιχῷ μοὺ ἂλεν γχθέσθωσαν 

. "δ΄ ὦ Ἴ τὴ Α τῷ ᾿ 

ἀπερικαλύπτω:, ἕνα αἰδοῖ τῶν ἐλέγχων, μὴ ἀμελῶσι τῆς ἑαυ- 
τ 

τῶν σωτηρίας" ἐλεγμῷ γάρ᾽ φησι ἡ θεία Γραφὴ, ἐχέγξεις τὸν 

νῃ ὑ 
- , ι ᾽ ΄ὔ 

πλησίον σου, Χχαὶ οὐ. λεί 

Ν , » τὰς - 

μου χαὶ τῆς ἀδελφότητος ἔν τινι μικρῷ σφάλματι ὑποπτευ- 
.Ὶ ᾿ "-᾿ - Ν ) 3 

θείς- καὶ τὰ πρὸς ἀλλήλους δὲ προσχόμματα εἰς μεσον πᾶν- 
ν»; , ἂν 

τες προθήσουσιν ἐξάρχοντος τοῦ χληρονόμου μου, χαὶ διχλύσει 
. ᾽ 

οὗτος πάντα ἐξ ἅπαντος χαὶ οἰτη ριον δ θω ἡ ἀγάπη τῇ τοῦ 

»" , δ δ λυτι  πεονας οὐ νιν. ππρέναες , ἘΞ -- τι θεοῦ χάρ!τι τοῦ εἰπόντος ἐν τούτω γνώσονται πντες ὅτι 
᾽ ᾽ ι - . " δ . “Ὡ . - ῃ 

ἐμοὶ μαθηταὶ ἐστὲ ἐν τῷ ἀγχπᾶν. ἀλλήλου “ καὶ τούτου γι- 
3 ᾿ » - 7 " - ᾿ ἊΝ " σῷ 

γομιξνοῦ ἀπελαθήσεται ἠσχομένος ο. πο ΟῚ ς δΉμΛοΟυργ ς τῆς Χα- 
΄ὔ ε " θ Ἃ Ἂ ΤΟΝ 6 ε Α , , 

κίγς ὁ ανύρωπο οχτόνος διάοολος ἡ γῶο γινομενὴ ἀρίσις, εφο- 
͵ ι 

ἐς ΔΕ τς Ω Ε ᾿ Ν Ὁ τ 6 - “" 
ρῶντος εξ ἀπᾶντος χαὶ ὀιαγινώσχοντος χανξαῦθα τοῖ περῖπο- 

ταν - ᾿ Ν 
θήτου χαὶ γνησίου μοῦ υἱόῦ χυροῦ Θεο)δώρου καὶ τῶν καθεξ! 

, ι ΔΝ , 4 ᾿» » , ἢ ΤΕΥ ΤΕΣ 

χχηρονόμων μους χαὶ συνοιοιχούντων τὰ τῆς εἰρήνης; ἔσται 
᾿, ι « ᾽ ᾽ ΄, Υ̓ "αἱ. “ω κ᾿ 

κυρία χαὶ ἰσχυρὰ χαὶι ἐὐον ρρδὴ ἀλλαχοῦ γὰρ οὐχ ἑλχυ- 
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βης παρά τινος τῶν ὑπ αὐτὸν προστριθομένων " εἰ δέ τις εὑ- 

ρεθῇ δύσερις. χαὶ φιλόνειχος καὶ μετὰ δευτέραν καὶ τρίτην 

ἐπιτίμησιν οὐ διορθωθῇ, ἵνα ἐχδιώχηται: ἐν ἴσῳ γὰρ χείσεται 

τὴν τοῦ θεοῦ ταύτην χληρονομίαν ὅ τε δύσερις χαὶ χενόδοξος 

χαὶ ὁ αἰσχρὸς, καὶ οὐχ ἕξει μερίδα ἐν αὐτῇ᾽ ἀνέλεγκτος δὲ 

οὐδὲ εἷς καταχριθήσεται. 

ΠΕΡῚ ΑΠΟΤΑΤΓΗΣ. 

᾿Αποταγὴν δὲ ὡς προείρηται, οὐ βούλομαι δίδοσθαι ἐν 

τῷ τοιούτῳ μου τοῦ πτωχοτροφείου μοναστηρίῳ, εἰμὴ διὰ τὴν 

προειρημένην χρείαν θελήσει χἀχεῖνος: ἀλλ οὔτε ἐξωμονίτην 

εἶναι ὅλως εἰ δέ τις προσχυρώσει ἀκίνητον χτῆσιν πρὸς τὸ 

λαμθάνειν τοῦτον σιτηρέσια, θεοῦ θέλοντος γινέσθω τοῦτο " καὲ 

ἵνα παρέχωνται αὐτῷ ἅπερ ἔχουσι συμφωνηθῆναι μέχρι τέλους 

ζωῆς αὐτοῦ χαὶ μόνου εἰ δὲ χαὶ δώσει τις προσένεξιν ἕνεχα 

τοῦ μνημονεύεσθαι χαὶ μόνον εἰς αἰῶνας, καὶ τοῦτο ἀχώλυτον 

ἔστω: ξενοχουρίτην δὲ οὐδὲ ὅλως χατατάττεσθαι βούλομαι ἐν 

τῇ τοιαύτῃ μονῇ, ἐἰμὴ ὃν ἐγὼ ἔταξα μοναχὸν ᾿Αντώνιον χαὲ 

τετύπωχα ἐχχλησιάρχην, ὡς εἰδότα τοὺς μοναχικοὺς τύπους 

τῆς ἐκκλησίας καὶ ῥυθμίζοντα αὐτοὺς " σὺν αὐτῷ καὶ τὸν ἕτε- 

ρον μοναχὸν ᾿Αντώνιον, ὡς πρωτόκλητον εἰς τὸ πτωχοτρο- 

φεῖόν μου ἐνχαταστάντα μοναχὸν᾽ ἀλλὰ τοὺς ἀποχειρομένους 
ι 

ἐν αὐτῇ, τεταγμένους εἶναι χἀχείνους εὐνούχους καὶ ἀπαθεῖς 

ἀνθρώπους τὸ μὲν διὰ τὴν ἀπάθειαν, ἣν ὁ ἀφωρισμένος τοῖς 

τοιούτοις εὐαχεγέσιν οἴχοις Προδρομιχὸς ναὺς ἐξόχως ἀγαπᾷ, 

χαθὼς ἐγὼ πεπληροφορημένως ἐμυήθην καὶ ἔργοις αὐτοῖς πα-- 

ρέλαδον, τὸ δὲ, ὅτι καὶ ἐν μέσῳ τῆς πόλεως χαὶ ἔγγιστα τῆς 

ἀγορᾶς τὸ φροντιστήριον, καὶ οὐχ ἀκίνδυνον τὸ βαρθάτους ἐν 

αὐτῷ κατοιχεῖν: χαὶ οὐδεὶς ἔστα: ἐν αὐτῷ βαρθάτος τεταγμέ- 

νος, εἰ μὴ ἄρα ἐστὶν ἐκ τοῦ ἐμοῦ καὶ γένους καὶ αἵματος, ἢ 

Ἢ ΨΥ 



ον Ἃ ΤΟΕΤΑΣΑ  ΕΤΑ ΓΟΎῪΎ: -- 

ἀπὸ βίου ἐστὶν ἄνθρωπος μεμαρτυρημένος ἐπὶ εὐλαθείᾳ χαὶ 

φόθῳ θεοῦ, καὶ προσχυροῖ τῇ μονῇ ἀκίνητόν τινα χτῆσιν χαὶ 

ὑπερθαίνων ἢ τὰ πεντήχοντα ἔτη τῆς ἡλικίας αὐτοῦ" ἐπὶ 

τούτων γὰρ συγχωρῶ χαὶ μόνων τὸ χουρεύεσθαι βαρθάτους᾽ 

ἕτερον δὲ ἔξωθεν οὐδένα. Γίνεσθαι δὲ ἐπισκήπτω καὶ προλει- 

τουργίαν χατὰ σάθόατον ὑπὲρ τῶν μαχαρίων γονέων μου Εἰ- 

ρηνιχοῦ χαὶ Καλῆς, καὶ ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ μνημονεύεσθαι 

δὲ χαὶ διηνεχῶς ἡμᾶς, σὺν ἡμῖν δὲ χαὶ Σοφίαν χαὶ Εἰρήνην 

χαὶ Βασίλειον χαὶ Λέοντα, χαὶ Ανναν, χαὶ Νικόλαον, καὶ Κων- 

᾿σταντῖνον᾽ ἐξαιρέτως δὲ γίνεσθαι τρισάγιον καὶ ὑπὲρ τῶν βα- 

σιλέων ἡμῶν τῶν ἁγίων χαὶ: εὐσεδῶν, ἵνχ καὶ οὗτοι ἐπικάμ.- 

πτωνται χαὶ ἐλεῶσι τό τε πτωχοτροφεῖον καὶ τὸ μοναστήριόν 

μου, χαὶ περισχέπωσι χαὶ περιφυλάττωσιν. ὅπου ἂν αὐτῶν 

ἐπιδεηθῶσι, καὶ τῇ προστάξει τῆς χρχταιᾶς χαὶ ἁγίας βασι- 

λείας αὐτῶν ἀνεπηρεάστων καὶ ἀνενοχλήτων συντηρουμένων, 

εὐαρεστῆται ὁ θεὸς, χαὶ ὑπερισχύῃ καὶ μεγαλύνηται τὸ χρά- 

τος αὐτῶν. 

ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΔΟΞΟΛΟΓΊΑΣ. 

Τὰς δὲ δοξολογίας πάσας τάς τε νυχτερινὰς χαὶ ἡμερινὰς 
,ὕ ὔ . Ἁ ,ὔ [ τὰ 

θέλω γίνεσθαι κατὰ τὸ τυπικόν μο.) ὅπερ ἰδίως συνεγραψάμην, 
Α » - 

χαὶ τὰ λοιπὰ ὅσα ἐχεῖσε χεχανόνισται. 

ΠΕΡῚ ΡΟΓΑΣ ΚΑΙ ΣΙΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩ͂Ν. 

Ἡ δὲ ρόγα τῶν μοναχῶν χαὶ τὰ λοιπὰ ψυχικὰ τοῦ τε 

πτωχοτροφείου χαὶ τοῦ μοναστηρίου τὰ διὰ λογαρίου, ἵνα 

πρότερον ἀποτίθενται μετὰ τοῦ τυπιχοῦ εἰς τὴν ἁγίαν τρό- 

πεΐζαν, καὶ τρισαγίου γινομένου ἔμπροσθεν τοῦ. ἁγίου θυσια- 
7ὔ " ε Χ “ ’ὔ , ΡΣ . 

στηρίου, χαὶ ὑπὲρ τῶν φιλοχρίστων βαδιλέων δεήσεως χαὶ 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Α΄. 3 
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εὐχῆς γινομένης, ἵνα εἰσέρχηται εἷς τῶν τιμιωτάτων ἀνδρῶν 

[| 

4 ᾽ ,ὔ, Α "“"υ ; Δ » , "Ὁ . ’ 

καὶ ἀναλαμβάνηται τὸ τοιοῦτον λογάριον ἀπὸ τοῦ ἁγίου θυ.-- 

σιαστηρίου, ὡς ἀπὸ χειρῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

χαὶ ἀναγινώσχηταν πρότερον ἡ παροῦσα μου διάταξις, χαὲ, 

οὕτως ἐπιτελῆται ἡ ρόγα χωρὶς παραχατασγέσεώς τινος ἢ 

στερήσεως, παρὰ τοῦ χληρονόμου μου. Πλὴν οὐ θούλομαι τὸν 
«, ᾿ ᾿ , ς ἧς 

υἱόν μου τὸν μυστογράφον χυρὸν Θεόδωρον ἀθετεῖσθα: παρά 
: ' 

Ἃ - -»Ὕ -“ὦ -" 
τινος ἢ καταφρονεῖσθαι τῶν μοναχῶν, ἢ παρενοχλεῖσθαι παρὰ 

Α ᾽ , ᾽ ᾿ , »Μ , Α ᾿ " ᾿ 

τὸ εἰχός" ἀλλὰ θέλω ἔχειν πάντας πρὸς αὐτὸν ἀγάπην χαὶ 

συστολήν, χαὶ αἰδῶ, χαὶ φόδον, χαὶ ὡς ἐμὲ αὐτὸν ὁρᾷν αὐτοὺς 
ἢ ΤΑ ᾿ δ) ἢ , ῃ - , 

χαὶ σέθεσθαι- ἐπειδὴ χαὶ χτήτορος αὐτῷ προνόμια χαταλιμ»- 

πάνω, χαὶ χληρονόμον χαὶ χύριον μετὰ θεὸν χαὶ τὴν θεοτόχον 

ἀμεταχίνητον καὶ ἀνεχλόγιστον ἐκ πάσης αἰτίας χαὶ τρόπεν, 

πλὴν. μόνου τοῦ ἐχποιεῖσθαί τι τῶν προσχεχυρωμένων ἢ ὑπο-- 

χρατεῖν ἀπὸ τῶν ψυχικῶν ὧν ἐτύπωσα, ὃ παραχαράττειν τὴν 
᾿ - 

ἐμὴν διάταξιν: ἀλλ εἴπερ ἴσως χαὶ ἐναντίον τὶ δοχιμάσει, ἵνα 

. “ 

μετὰ ἐπιειχείας ὑπομιμνήσχηται παρὰ τῶν μοναχῶν, χαὶ ἀναγ- 

χάζηται μετὰ παρακλήσεως πράττε ιν ὅσα τὸ τυπιχκόν μου 

διχαχελεύεται" ὀφείλει γὰρ χαὶ αὐτὸς ἔχειν πρὸς τοὺς μοναχοὺς 

τιμὴν χαὶ μηδένα χαχοποιεῖν, ἢ ἀποστερεῖν τῶν τετυπωμένων 

αὐτῷ χωρὶς αἰτίας “εὐλόγου. 

ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΣ. 

Ὁ 

-» Η͂ ᾿ Ν ᾿ " 
Εἰ δὲ ἀναχύψει ζήτησις ἢ δίκη περὶ χτήματος τοῦ θείου 

πτωχοτροφείου χἀὶ τῆς μονῆς, ἕνα μὴ ἔχωσιν ἐξουσίαν τοῦ 

δικάζεσθαι ἄνευ τοῦ λαθεῖν λίόελλον περιέχοντα, ὅτι ἐγὼ ὅ 

δεῖνα χινῶ χατὰ τῆς χληρονομίας τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ" ἐπειδὴ 

δὲ οἶδα, ὅτι ἀεὶ ὁ χατὰ τὴν ἡμέραν ἔπαρχος Κωσταντινουπόλεως 

εὐσεθής ἐστι χαὶ φιλόθεος χαὶ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ, ἐπειδὴ δὲ 

καὶ πατὴρ προχειρίζεται πόλεως, θέλω ἕνα μετὰ γνώμης ἐκεί- 



ΑΙ ΤΈΤΟΙΑ Δ ΒΕ ΡΑ  Τ ΟΥὟ. 95 
ι ε  -: 

νου χαὶ ἐπιχουρίας διχάζωνται: χαὶ ὑπὲρ τῆς. τοιαύτης δια- 
΄ 8 . ι } 5 Ν “΄ ᾿ . ,ὔ ΕΣ 

κογίας ἔχῃ μὲν χαὶ τὸν ἀπὸ θεοῦ μισθὸν χαὶ στέφανον ἄφατόν 

τε καὶ ἄφθαρτον, μνημονεύηται δὲ καὶ εἰς τὸ διηνεχὲς ἐγγρᾶ- 
ἔν ΓΞ -“ δὶπ Ζν Ἕ Ἂ, Ρ’ δὲ ᾿ ὐλ ,ὔ 

φόμενος χαὶ τοῖς ἱεροῖς διπτύχοις, λαμοάνῃ δὲ χαὶ εὐλογίαν 

τῆς ψυχῆς χαὶ τοῦ βίου αὐτοῦ νομ. πέντε, ἀρραθῶνα πνευ- 

ματικῆς ἐπινεύσεως χαὶ ἀφθονίας τοῦ βίου χαὶ τῆς ζωῆς αὐ- 

τοῦ ἄνευ γὰρ γνώμης αὐτοῦ εἴτι ἄν καὶ χριθῇ, ἕνα ὑπάρχῃ 

ἄκυρον εἰ μὴ θελήσει ὁ χληρονόμος μου, εὐτελοῦς οὔσης τῆς 

ὑποθέσεως καὶ ἄνευ αὐτοῦ δικάσασθαι, τότε γὰρ ἔξεστιν αὐ- 
Α τῷ οὕτω ποιεῖν: ἕτερον δὲ προνόμιον οὐχ ἕξει Ο- Ο᾽ ΠῚ Ὡ δε [Ὸ «ν »- 

πλὴν τῆς ἐπικουρίας καὶ τῆς ἐν ταῖς δίκχ αἷς ἀντιποιήσεως, ἢ 

τὸν ἀπὸ τοῦ θεοῦ μισθὸν χαὶ τὴν εὐλογίαν τῶν πέντε νομ.- 

εἰ γὰρ δοχιμάσει πρὸς ἐφορείαν ἀπιδεῖν ἢ προνομίαν ἑτέραν ἢ 

ἐξουσίαν, πρὸς τῷ μὴ εἰσαχούεσθαι, παύηται καὶ τῆς τοιαύ- 

τὴς ἐπιθούλου ἐπ τικουρίας, καὶ τῆς μισθαποδοσίας εὐθὺς, χαὶ᾿ 

οὐχ ἔτι δεήσει: ἐπαρχικῆς βοηθείας τοῖς τοιούτοις ἱεροῖς ὡς ἐ- 

πιδούλου. ᾿Οφείλουσι δὲ λαμόάνειν οἱ μοναχοὶ, ὁ μὲν καθηγού- 

μενος ὅτε γένηται ὡς προείρηται, ρόγαν νομ. θὲ διαχονη- 

ταὶ ἀνὰ νομ. η΄. οἱ πρεσθύτεροι ἀνὰ νομ. ζ΄, καὶ οἱ λοιποὶ ἀνὰ 

νομ. ς΄. τὰ μὲν ἡμίση τραχέα τὰ δὲ ἡμίση τέταρτα" ὁ χκα- 

θηγούμενος σίτου μὲν μοδίους τεσσαράχοντα χαὶ ὀχτὼ, οἱ δὲ 

λοιποὶ ἀνὰ μοδίους τριάκοντα " ἐπέκεινα δὲ τῆς τοιαύτης πο- 

σότητὸς τυπῶ αὐτοὺς λαμόάνειν καὶ ἀνὰ μόδια τρία σίτου ὑπὲρ 

ἧς διωρισάμην ποιεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πυλῶνα καθ᾽ ἑχάστην με- 

ταδόσεως δὶ ἑαυτῶν οἴνου ὁ μὲν καθηγούμενος μέτρα τ πὸ τι; 

δὲ λοιποὶ ἀνὰ μέτρα χὃ΄. «ὁ πὲρ προσφαγίου ὁ μὲν χαθηγούμενος 

νομίσματα τρία, οἱ δὲ λοιποὶ ἀνὰ δύο. ὀσπρίου ἀνὰ μόδια γ', 

χαὶ ὑπὲρ ἐλαίου ἀνὰ νόμ, ἕν, ὁ δὲ χαθηγούμενος νομ. δύο. Ἔν 
δι - . , δ , -- - ἊΨ 
δὲ ταῖς χατὰ περίοδον ῬΡΡΕΛΗΣ ἑορταῖς ὀφείλει τελεῖσθαι οὕ- 

- , “" 

: . Ξγάλου θϑοΐ Σ᾿ 
Κα, 

“ χαὶ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ τῆς πον δέν σεως, ἕνα ἐξοδιάζωνται ὑπὲρ κηροῦ καὶ 
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ἐλαίου καὶ τραπέζης τῶν μοναχῶν νομ. ἕξ, καὶ ὑπὲρ διαδό-- 

σεως τῶν πενήτων νόμ. ἕν: ἐν τῇ ταντίμῳ ἑορτῇ τῆς πανσέπτου 

κοιμήσεως τῆς ὑπεραγίας Θεοτόχου νομ. Ἴ- ἐν τῇ ἑορτῇ τοῦ 

Αἰσωμάτου τοῦ μεγάλου ἀρχιστρατήγου τῇ τελουμένῃ ἐν τῇ 

ὀγδόῃ τοῦ νοεμύόρίου μηνὸς νομ. δύο: ἐν τῇ ἑορτῇ τοῦ τιμίου 

Προδρόμου χαὶ Βαπτιστοῦ, τῇ χατὰ τὸ ἡλιοτρόπιον ἐν τῇ ἁγίᾳ 

γεννήσει αὐτοῦ τελουμένῃ, διά τε φωταψίας, μυριστικῶν χαὶ 

τραπέζης νομίσματα δ΄. ἐν δὲ ταῖς λοιπαῖς αὐτοῦ ἑορταῖς ἀνὰ 

νόμισμα ἕν εἰς τὰ ἅγια Χριστούγεννα καὶ τὰ Φῶτα νομίομα-- 

τὰ τρίχ᾽ χαὶ ἐν τῇ σωτηριώδει χαὶ ὑπερφυεστάτῃ ἀναστασίμῳ 

“ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου χαὶ θεοῦ χαὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 

ὡσχύτως γομίσματα τρία " ὑπὲρ δὲ χηροῦ τῆς ἐχχλησίας τοῦ 

μοναστηρίου τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ νομίσματα ιβ΄ τέταρτα, “καὶ 

ἐλαίου λίτρας ρν΄. καὶ ὑπὲῤ θυμιάματος νομίσματα β΄. ὑπὲρ δὲ 

προσφορᾶς καὶ νάματος τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ ἵνα παρέχωνται σί-- 

του μόδιοι τη΄ καὶ. οἴνου μέτρα τη΄. ἐφ᾽ ᾧ χαὶ τοὺς μοναχοὺς 

μεταλαμθάνειν ἐκ τούτου διὰ χλυσμοῦ, χαὶ ὑπὲρ ὑελίου -νό-- 

μισμα ἕν. Οὐχ ἐπιλέλησμαι δὲ τὰ περὶ τῶν συγγενῶν μου χα- 

ταστοιχειούμενος εἰπών, ἵνα ὁ δόλον ἢ ἀμέλειαν μεγάλην ἐν- 

δεικνύμενος ἢ ἄλλως χαχῶς διαγινόμενος περὶ τὰ τῷ μοναστη- 

ρίῳ καὶ τῷ πτωχοτροφείῳ μου ἀνήχοντα, καθὼς πλατύτερον 

ἐν ἐκείνῳ τῷ χωρίῳ χαὶ ἰδικῶς τὰς αἰτίας ἀνεταξάμην, ὃ 

τοιοῦτος ἀποχινῆται τῆς ἐφορείας χαὶ χυριότητος χαὶ προνοίας 

αὐτῶν, καὶ ἕτερος αὐτὴν διαδέχηται προδαθμιώτερος συγγενὴς, 

μεμαρτυρημένος ἐπὶ εὐλαθείᾳ καὶ φόδῳ θεοῦ, καὶ χκατατιθέ- 

μενος πάντα ποιεῖν χατὰ τὴν ἡμετέραν διάταξιν. ᾿Επειδὴ δὲ 

αὐστηρόν πως δοχεῖ χαὶ ἀφιλάνθρωπον τὸ χωρὶς διαμαρτυρίας 

χαὶ πρὸς τὸ δέον παραθήξεως τοὺς ἁμαρτάνοντας τιμωρίαις 

χαθυποδάλλεσθαι, ὥστε καὶ αὐτὸν τὸν σπόρον τῆς ζωῆς ἀπο- 

βάλλεσθαι, διορίζομαι ἵνχ πρὸς τὸν μὴ ὀρθῶς κεχρημένον τοῖς 

ἐμοῖς διατάγμασι καὶ τοῖς τῶν εὐαγῶν οἴκων πράγμασι, γί- 
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νωνται τρεῖς παραγγελίαι ἔγγραφοι ἐπὶ μαρτύρων χατὰ περιό- 
᾿ Α 

δους τριμηνιχίας, χαὶ τότε εἰμὴ διορθοῦται, εἰ μὲν Περίείθιν 

ἕτεροι τοῦ γένους ! μου,: ἕνα προτιμᾶται ἕτερος ὁ ὑπερ έχων ἐν 
ν 

,ὕ 

ἀρετῇ καὶ βίου λαμπρότητι" ἐπιλειπόντων δὲ τῶν ἀρρένων, 
᾽ “ » ᾿ 

τότε ἵνα χαὶ τὸ θῆλυ τὸν τοιοῦτον σχοπὸν ἀπαντᾷ ΣᾷΣεἰ δὲ 

ἴσως οὐχ ἕτερος εὑρίσχεται. συγγενὴς ἐκ τῆς σειρᾶς ἧς προεί- 

ρῆχα, εἰμὴ μόνος ὑπολέλειπται ὁ τὴν χυριότητα τηνικαῦτα 

χαὶ ἐφορείαν ἔχων, ἕνα τῆς μὲν διοιχήσεως χαὶ προνοίας τοῦ 

τε μοναστηρίου χαὶ τοῦ πτωχοτροφείου μου παύηται, χαὶ οἱ 

μοναχοὶ διοικῶσι τὰ ἐπὶ αὐτοῖς, καὶ προνοῶνται χαὶ διανέμωσι 
, .] Α -“φχἪφ", Υ 35 ᾽ ὔ, Η ΄, 

πάντα χατὰ τὴν παροῦσάν μου διάταξιν - ἐχείνῳ δὲ παρέχωσι 
᾿ ε “ » 

τὰ ἡμίση τῶν περιττευόντων, μετὰ τὰς τυπιχὰς πάσας ἐξό-- 

δους,. αἵ τινες ἐπὶ διορθώσει: χτημάτων χαὶ οἰχημάτων γίνον- 

ται, ὡς τῶν ἑτέρων ἡμίσεων ὀφειλόντων ἀποτίθεσθαι χαὶ φυ- 

λάττεσθαι εἰς ἐξώνησιν ἑτέρων ἀχινήτων χαὶ εἰς ἐπανόρθωσιν 
-“ αἰ τ δ Φ 5 “" “Ὁ 

τῶν δεόντων εἰ δὲ συγγενὴς ὕπεστιν ἀξιόλογος, χαὶ τοῦ χαχῶς 

διαγινομένου ἐχόαλλομένου ἀντεισαχθὴ πρὸς τὴν ἐφορείαν καὶ 
᾿ ΔΑ τ. ἵ ΞΞ 2 "" " » ρ , ᾿ θ0 [ἐν ἘΞ 

χυριότητα, ἵνα παρέχῃ πρὸς τὸν ἐχβαλλόμενον φιλανθρώπως 

μοναχοῦ ἑνὸς χρείαν καθ᾽ ἕχαστον ἐνιαυτόν: ἐπὶ δὲ τοῦ μυ- 
, Ἐν ΑἽ Ἔρε δ , ἐλ τα οὐδὸ , “- ἢ στογράφου χαὶ βασιλικοῦ νοταρίου χυροῦ Θεοδώρου τοῦ περι 

ποθήτου μου υἱοῦ ἔχπτωσις οὐ θεὰ αι, ἀλλὰ μόνη τούτῳ 
"- 

ΣΥΝ ἐπιτεθήσεται ποιεῖν τὰ ὍΣ Ε ΜΕΩΣ παρ ἐμοῦ χαὶ 

μὴ βουλομένῳ. εἰ δὲ καχουρ ργεῖ, ἵνα ἐπίκηται αὐτῷ πρόστιμον, ἣ 

ἐπίδοσις πάντων τῶν τετυπωμένων εἰς τὸ διπλάσιον " φιλοθέως 

γὰρ διοιχῶν τὰ διατεταγμένα χατὰ τὸ ἀνυστέρητον, χαὶ εὐλογίας 

πάντως ἐπιτεύξεται ἐν τοῖς οἰχείοις χαὶ εὐάρεστος ἔσεται! πᾶ-- 
Φ 

, 

υὴ δὲ γάρ θελησάτω εὐπορῆσαι ἀπὸ ὑστερημάτων ὁσίων 5 

ὅτι ὁ τοιοῦτος τρόπος ἀπορίαν μᾶλλον καὶ χρίμα περιποιεῖ" 

ἐφιέμενος δὲ πλειόνων ἐργαζέσθω τὸ. χαλὸν χαὶ ἀγωνιζέσθω 

χαὶ δὲ ἀγαθῆς ἐπιχτάσθω πίστεως, οἴχοθεν ἔχων τὸ παράδειγ- 
“- 

μα ἐκ τοῦ φύσαντος χαὶ οὐκ ἐγκαταλείψει αὐτῷ χύριος ὃ 
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ὙΧΝΝ ὑπερηγάπησα, χαὶ ἐπ μὰ. χαὶ βούλομαι 
ἐ ν 

᾿ χαὶ ψυχῇ χαὶ σώματι εὐεχτεῖν, καὶ ἄλυπον εἶναι χαὶ ἀνενόχλη- 

τὸν ἐχ παντὸς προσώπου χαὶ πράγματος" εἰ δὲ χαὶ διὰ τοῦ 

πολλοῦ χοόνου ἐπιλείψαι ἴσως τὸ γένος μου, χαὶ εἰς τὸ αὐτο- 

δέσποτον περιστῇ τὸ μοναστήριόν μου σὺν τῷ πτωχοτροφείῳ, 

ὅτε μέλλει: γὲν γέσθα!: ἡγούμενος, γα ἐχλέγηται παρὰ πάντων 

τῶν μοναχῶν εἷς, ὁ τοὺς τρόπους αὐτοῦ ἐκλελεγμένους δει- 

χνύων, χαὶ χχτὰ θεὸν ἀνεπιλήπτως πολιτευόμενος, καὶ τῆς ἀ- 

ρἑτῆς τὴν αὔλαχα χαλῶς γεωργῶν, καὶ σφραγίζηται παρὰ τοῦ 

τιμιωτάτου χαθηγουμένου τῆς υονῆς “τῶν Στουδίου, μὴ ἔχον-- 

τὸς ἐντεῦθεν τοῦ τ βλθῃ μορὰ τοῦ Στουδίου παρείσδυσιν 

ἐφορείας, ἢ τινὸς ἐξουσίας εἰς τ ὃ μοναστήριον χαὶ τὸ πτωχο- 

τροφεῖόν μου, ἀλλ ἢ μόνην τὴν σφραγῖ δα τοῦ ἡγουμένου, χαὶ 

τὸ διχλύειν τὴν ἴσως ἀναφυησομένην περὲ ἡγουμενείας ἀμφι- 

δθήτησιν ὥστε προχρίνειν τὸν χρείττονα, χαὶ πλείονος προνο- 

ΐου μὴ δ᾽ ὅλως ἐπιλχμῷ ἄνεσθχι τοῦτον ἐπισχήπτω χαὶ δια- 

τάττομαι.. Εἰ δὲ περὶ ἀρετῆς δύο τῶν μοναχῶν ἐμπέσῃ ἀμφι- 
, 

“2... “, ) ἐ - -ς “δ - ΕΣ ᾿ 
αθήτησις, χαιοι μεν προχρινουσι τοῦτον εἰς τὴν ποιμαντικὴν προ- 

ΩΣ 

στασίχν ἤγουν ἡγουμιενείαν, οἱ δὲ ἐχεῖνον, ἕνα γίνηται ὁ κλῆρος 

ἐχ᾽ τῆς θείας ψήφου χαθὼς 1 προδιέστει ιλα᾿ χαὶ τότε σφραγίζη- 
ΩΣ 

ται ἡγούμενος παρὰ τοῦ εἰρημένου χαθηγουμένου ὁ ἐχ τῶν 
κ᾿ 

πιλεγείς: ὁ μέντοι λαμπρότατος ἔπαρ- ὙΞ μ μπρ ς ρ 0᾽- ἀδύτων κατὰ χλῆρον 
» ᾿ ᾽ ΡΞ ἣΝ “ 

χος ἔσται συναντιλαμοανόμενος ἐν ταῖς δίκαις τοῦ τε μονα- 
- 4 

στηρίου καὶ τοῦ πτωχοτροφείου μου χατὰ τὴν προεχφωνηθεῖ- 

σὰν ἀπαρχποιήτως διάταξιν ὑπὲρ ψυχικῆς αὐτοῦ σωτηρίας καὶ 
Ἁ 

τῆς εἰς τὸν θεὸν θεραπείας" ὅς, εἴπερ ὁ τιμιώτατος χαθηγού- 
, ρήσει δεσποτείαν ἢ ἐφορείαν ἐν τοῖς εὐαγέσι τού- μένος ἐπιχειρ 

τοις προσχτήσασθαι, ἵνα κωλύῃ αὐτὸν χαὶ ἐξωθῇ τοῦ τοιούτου 

προνομίου, καὶ διαδέχηται: αὐτὸς ὁ λαμπρότατος δηλαδὴ ἔπαρ- 

χος τὴν τοῦ ἡγουμένου προχείρισιν " πλέον δὲ ταύτης καὶ τῆς 
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ἐν ταῖς δίκαις ἀντιλήψεως χαὶ βοηθείας ἐπέχῃ υηδέν. Ταῦτα 

δὲ ἔσται μετὰ τὴν παρέλευσιν τῆς ἀπὸ τοῦ γένους μου ἐφο- 

θείας χαὶ χυριότητος, ὡς ποογέγραπται. 

᾿Απαγορεύομεν γὰρ παντελῶς χαὶ πᾶσαν ἐξουσίαν χοσμι-- ρου θεν Ξ ἶ μ 

κήν τε χαὶ ἱερατικὴν ἀποσοθοῦμιεν τοῦ τοιούτου μοναστηρίου 

χαὶ τοῦ πτωχοτροφείου, χαὶ μόνῳ θεῷ τῷ ἐν ἀρχιχωτάτῃ καὶ 

ὑπερουσίῳ τριάδι δοξχζομένῳ, ταῦτα ἀνατιθέμεθα, καθὰ πολ- 
΄ 

λαχοῦ τῆς παρούσης γραφῆς διελόθομεν, χαὶ οὐδεὶς ἕτερος ἐν 
᾽ 

αὐτοῖς διοιχήσει χαὶ τὰ προειρημένα ἕξει προνόμια ἐπὶ εὐαρε- 

ατήσει τοῦ θεοῦ καὶ ἀκολούθως τῆς παρούσης μου διατάξεως, 

εἰμὴ ὁ γνήσιός μου υἱὸς ὁ μυστογράφος χαὶ βασιλικὸς γοτάριος 

κυρὸς Θεόδωρος, χαὶ οἱ χαθ᾽ ἑξῆς, ἐκ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ χληρο- 

νόμοι μου εἰς ἀπέραντον, κατὰ τὴν τάξιν καὶ «τὸν ὅρον ἅπερ 

ἐθέμην ἐν οἷς περὶ ἐφορείας χαὶ διοικήσεως τῆς μονῆς ἐμνη- 

μόνευσα : ὥστε τὸν ἄρρενα προτιμᾶσθαι τοῦ θήλεως, χαὶ τὸν 

χρείττονος βίον ὄντα τῶν λοιπῶν: χαὶ ἁπλῶς οὕτως ἔσονται 

ὥς περ ἐν τῷ ὀπισθίῳ τμήματι πλατύτερον τὰ περὶ αὐτῶν 

συνέταξα χαὶ διεταξάμην εἰ δέ τις. τῆς βασιλικῆς μερίδος, ἢ 

τῆς ἐχχλησιαστικῆς. ἢ ἄλλης τινὸς προνομίας ἢ βαθμοῦ, ἢ τύ- 

χης, παρασχλεῦσαί τι τῶν δεδογμένων μοι δοχιμάσει, πρὸς τῷ 

μὴ εἰσακουσθῆναι, ἐπικατάρατος οὗτος παρὰ θεῷ “χαὶ ἀνθρώ- 

ποις, καὶ ἀπὸ μόνης τῆς ἐπιχειρήσεως ἔγοχος ἔσται πάσαις ταῖς 

προηγησαμέναις ἀραῖς, καὶ ἐπίσης λογισθήσεται ἡ μερὶς αὐτοῦ 

τοῖς ἀναθεματιζομένοις ἐν ταῖς ἁγίαις ἐχχλησίαις, ὡς παραθά- 

τῆς χαὶ ἀποτρόπαιος. 

ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΠΑΡΟΙΚΩ͂Ν ΚΑΙ ΕΚΛΗΠΤΟΡΩΝ. 

Οἱ δὲ πάροιχοι χαὶ ἐχλήπτορές μου ὀφείλουσι διατηρεῖσθαι 

ἀνενόχλητοι, καὶ υὴ χαταθαρύνεσθαι εἰς πλείονα δόσιν πάχτου, 
ἂ -"» 9. ο ΤῊ Ὶ “ » 

ἢ δουλειῶν, παρ ὅπερ ἐπ᾿ ἐμοῦ χατεδάλλοντο χαὶ ἐδούλευον " 
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τὸν τύπον γὰρ χαὶ τὴν τάξιν τῆς ΞΡ ὙΠ αὐτῶν ἐναλλα- 

γῆναι οὐ συγχωρῶ, εἰ- ἰμημεῖς εὐρεθῇ π λείονα τῆς ἐπιθαλλούσης 

γῆς αὐτῷ κατέχων καὶ ἐχχαρπούμενος, ἢ ἄλλο τι ἐπισυμθὴ 
᾽ , , ΄ὕ -" ᾽ - Ἃ -“ 
ἀπροοπτον δεόμενον προσθήχης δουλειῶν αὐτῶν Ἢ συνεισφορῶν. 

ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 

τὰ μέντοι διχαιώματα τῶν προσχεχυρωμένων ἀλινήτων 

τῷ τε μοναστηρίῳ χαὶ τῷ π ὠχοτροφείῳ μου ἅμα τῷ πρωτο- 

τύπῳ χρυσοθουλλίῳ, ἵνα ἀπόκειται εἰς ἁρμάρια ἱστάμενα εἴτε 

ἐν τῷ σχευοφυλαχίῳ τῆς μονῆς, εἴτε ἐν ἑτέρῳ οἰκήματι ἀσφα-- 

λεῖ, χαὶ ἐπίκεινται ἑκάστῳ τῶν ἁρμαρίων δύο χλεῖδες, χαὶ τῆς 

ἐν μιᾶς τὸ “ἀνοιχτήριον χατέχῃ ὁ κληρονόμος μου, τῆς δὲ 

ἑτέρας ὁ οἰκονόμος, εἰμιή ἐστιν ἡγούμενος " ἐπ τίθενται δὲ χαὶ 

σφραγῖδες παρά τε τοῦ χληρονόμου μου καὶ τῶν μοναχῶν, καὶ 

ὅτε γένηται χρεία δικαιώματος, ἵνα ὀνοίζϑδι πάντες, καὶ ἐξάγη- 

ται τὸ τοιοῦτον χαρτίον, χαὶ πάλιν ἡ αὐτὴ γίνηται ἀσφάλεια ἐπὲ 

τῶν λοιπῶν - εἶτα τελειουμένης τῆς ὑποθέσεως, ἀποτίθεται πάλιν 

τὸ τοιοῦτον χαρτίον ὅθεν ἐξέθη - ἕνα δὲ ἀποτυλίγωνται χατ' ἐ- 

νιαυτὸν ἐκ τοίτου τὰ χαρτία, καὶ τινάσωνται, καὶ πάλιν ὦσιν 

ὑπὸ τὴν αὐτὴν ἀσφάλειαν. πλὴν ἵνα ἀπογραφῶσι πάντα τὰ 
δικαιώματα ἐν χονδαχίῳ ὡς ἂν. συνοπτιχῶς διαγινώσχηται πόσα 

χαὶ ποῖα δικαιώματα ἔχει ἑκάστη κτῆσις" ἐγὼ γὰρ θεοῦ θέ- 

λοντὸς, πάντα ὅσα ἐπεχτησάμην, μετὰ νομίμων καὶ ἀσφαλε- 

στάτων πράξεων χαὶ δικαιωμάτων ἐπεχτησάμην καὶ ἀγαθῆς πί- 

στεως," μήτε δημόσιον χαινοτομήσας, μήτε παρανομήσας ἐπὶ 

θεῷ μάρτυρι" χαὶ ἐπὶ πάσης ὑποθέσεως τῶν χτημάτων μου 

ψηλαφῶντες οἱ διάδοχοι τῶν εὐαγῶν οἴχων, εὑρήσουσιν ἐξοῦΞ 

παντος δικαίωμα πρόσφορον εἰς ἀσφαλεστάτην τοῦ ζητουμένου 

βοήθειαν: τὸ δὲ πρωτότυπον τυπιχὸν ἕνα ὑπάρχῃ κάτησφα- 
᾿ Υ 

λισμένον καὶ ἐσφραγισμένον ἄνωθεν ἐνεργῇ δὲ τὸ τούτου ἰσό- 
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τύπον, χαὶ ἀναγινώσχηται τρὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἔν τε τῷ χαιρῷ 

τῆς ρόγας τῶν μοναχῶν ὡς προδιείληπται, χαὶ ἐν τῷ σεπτερμ.- 

βρίῳ μηνὶ καὶ τῷ χαιρῷ τῶν Φώτων᾽ ἐὰν δὲ γένηταί τις ἀμ.- 

φιθολία εἰς τὸ ἰσότυπον περὶ ρητοῦ τινος, τότε ἵνα ἀνοίγηται 

τὸ πρωτότυπον, καὶ ἀντιθολῆς γινομένης, εἴτ᾽ οὖν παρατεθητι- 

χῆς συγχρίσεως, πάλιν χατασφαλίζηται τὸ πρωτότυπον χαὶ 

ἐπισφραγίζηται ἄνωθεν, χαὶ τηρῆται ἐν ἀσύλῳ, ἐνεργῇ δὲ τὸ 

ἰσότυπον. 
ε 

Ο Ὁ δὲ εὐλχθδὴς μοναχὸς Μιχαὴλ, ὃν αὐτὸς προεχειρισάμην 

ῷ- οἰκονόμον ὡς διαγωνιζόμενον τὰ πρὸς ἀρετήν, καὶ πρώτως τὴν 

Θ 'χοσμιχὴν ἀποθέμενον τρίχα, ἔσται τῷ περιποθήτῳ μου υἱῷ χαὶ 
» 

κληρονόμῳ ἐν πᾶσιν εὐαρεστῶν, χαὶ ἀντιποιούμιενος τῆς αὐτοῦ 

εὐεξίας χαὶ εὐπραγίας - χαὶ πανταχόθεν αὐτῷ τὰ θυμήρη χατὰ 

θεὸν πραγματευόμενος, ὡς πρόχριτος ἐν τοῖς μοναχοῖς, χαὶ εἰς 

πᾶν θεοφιλὲς ἔργον ἐμοιοάζων αὐτόν ἐφ᾽ ᾧ χαὶ τὰς διαδόσεις 

τελεῖσθαι σὺν θεῷ παρ᾽ ἐχείνου χατὰ τὴν παροῦσάν μου βού- 

λησιν, ὡς ἂν χαὶ τὴν ἀπ᾿ ἐκείνου πάλιν προσπάθειαν χαὶ τι- 

μὴν ἀπολαμθάνῃ δεόντως: ὅθεν χαὶ μισθὸς αὐτῷ πλείων τῶν 

ἄλλων νυνὶ τετύπωται, καὶ ἔσται νομ. δέκα, ὃ ᾿Αννόνα σίτου 

μόδιοι λ ς΄. χαὶ οἴνου μέτρα τριάκοντα" τὰ δὲ λοιπὰ μένωσιν 

ἐπὶ τῆς προειρημένης τάξεως ἐν τῷ προλαδόντι. Τῷ δὲ καθη- 

γουμένῳ τοῦ Στουδίου, εἴποτε ἄρα προχειρίσασθαι τούτω γένοι- 

το καθηγούμενον τῇ μονὴ τοῦ πτωχοτροφείου. τοῦ Πανοιχτίρ-- 

μόνος, παρερχομένου ἴσως τοῦ γένους μου ὅπερ ἀπεύχομαι, ἵνα 

παρέχηται εὐλογία νομ. τρία ὑπὲρ ὀψωνίου αὐτοῦ. Μοναχοῦ 

δὲ τῆς τοιαύτης μονῆς πρὸς κύριον ἐχδημοῦντος, ἵνα παραμένῃ 

ὁ τούτου ὑπουργὸς εἰς τὸ πτωχοτροφεῖον ἐπὶ ἡμέρας τέσσα- 

ράχοντα χαὶ μὴ ἐχδιώκηται- εἰ δὲ εὑρεθῇ χρηστοῦ βίου χαὶ 

ὑπολήψεως ἀγαθῆς, ἵνα συνεισάγηται ἐν τοῖς διατρεφομένοις 

χαθ᾽ ἐχάστην ἕξ ἀδελφοῖς ἀναπληρῶν τὸν ἕκτον ἀριθμόν : εἰ δὲ 

τοῦτο μὴ βούληται, ἕνα τάττηται εἰς τὰ τη πρύσωπα τὰ 
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τυπωθέντα λαμθάνειν σίτον, χαὶ λυμθάνῃ σίτου μοδίους δώ- 
ΕῚ Α » Ἷ, ᾽ ᾽ Ἁ , - " “ 

δέεχα ᾿Αννονιχοὺς ἐτησίως. ᾿Επὶ δὲ τούτοις πᾶσι χαὶ τοῦτο διο- 

ρίζομαι, ἵνα εἴ τις ποτὲ περὶ καταστάσεως τοῦ πτωχοτροφείου 

μου ἢ μοναστηρίου, ἢ ἐφορείας ἢ διοιχήσεώς τινος ζήτησίν τινα 

ἐπαγάγοι καὶ παρασαλεῦσαί τι πειραθῇ ἀσεθῶς τῶν παρ᾽ ἐμοῦ 

διατεταγμένων, ὑπόδικος μὲν ἦ ὁ τοιοῦτος καὶ τῷ αἰωνίῳ πυρὶ 

χαὶ ταῖς φριχωδεστάταις ἀραῖς - μηδεὶς δὲ ἕτερος ἀκροᾶται τῶν 

παρ αὐτοῦ ἀδολεσχημάτων χαὶ ὀλεθρίων χαὶ σατανιχῶν ἐπιζευ- 

ρημάτων, εἰ μὴ ὁ ἐκ τῆς τοῦ θεοῦ προχειρίσεως εὐσεθῶς τῶν 

ρωμαϊχῶν ἐπ εἰλημμένος σχήπτρων θειότατος βασιλεύς, ὡς ἂν 

ἐν χειρὶ θεοῦ τὴν χαρδίαν ἔχων χαὶ ἐκλεκτὸς αὐτοῦ ὑπὲρ 

ἅπαντας καθεστὼς, ἀποσούῇ μὲν σφοδρῶς χαὶ τὸν λύχον τοῦ- 

τον χαὶ πονηρὸν διώχτην χαὶ φλύαρον, καὶ συντρίοῃ τὴν ἀπη- 

χεστάτην θηριωδίαν αὐτοῦ, διχτηρῇ δὲ ἀδιχλώθητα τὰ τῆς 

ἡμετέρας εὐτελοῦς διαταγῆς χαὶ τὴν τῶν σεθασμίων τούτων 

οἴχων εὐετηρίαν ἐς τὸ ἀεὶ ὡς εὐσεθὴς χαὶ φιλόχριστος- αὐτῷ 
, . 

γὰρ πρέπει τὰς τῶν τρροθλμόη περιέπειν βουλήσεις χαὶ τὰ 

σεβάσμια ἐχδικεῖν, χαὶ τὰ ἐπὶ αὐτοῖς γεγονότα θεοσεοῇ χρυ- 

σοθδούλλια συνέχειν χαὶ συντηρεῖν ἀνεφύύόριστα- ὅτι χαὶ χαθη- 

μερινὸν τρισάγιον ὑπὲρ τῶν θειοτάτων βασιλέων γίνεται χαθὼς 

ἐν τῷ τυπικῷ ἡμῶν πεῤιέχεται καὶ τῷ θάρρει τῆς αὐτῶν εὐ- 

σεθείας καὶ εὐποιΐας, εἴτ᾽ οὖν βοηθείχς χαὶ ἐχδικίας, οἱ κατὰ 

θεὸν ἄνθρωποι τοὺς βίους αὐτῶν τῷ θεῷ χαθιεροῦσιν, ἐξίλασμα 
" 

ὑπὲρ σωτηρίας αὐτῶν χαὶ ὑψώσεως τροπ ταίων χαὶ κοὐϊροναν 

"Ὁ 

σεως χαὶ νίχης τοῦ στρατοπέδου, χαὶ τῆς χοινῆς πολιτείας 

διακοσμήσεως, χαὶ ψυχιχῆς ὠφελείας χαὶ τῆς τοῦ θείου εὐα- 

ρεστήσεως. ᾿ 

Καὶ τοῦτο προσεπισχήπτω᾽ ἵνα εἴ τις ποτὲ τῶν ἐκ πλα- 

γίου μου συγγενῶν πειραθῇ ζυρδλαν τῆσαι τὸν περιπόθητον καὶ 

γνήσιόν μου υἱὸν χυρὸν Θεόδωρον ἢ δίκην τινὰ χαθ᾽ οἱανδήτινα 
, 5» αἰτίαν ἢ τρόπον ἢ διχσεισμὸν ἐπιτεχτήνασθαι τούτῳ, ἢ τοῖς 
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χαθεξῆς υἱοῖς καὶ ἐγγόνοις αὐτοῦ ἢ δισεγγόνοις, χαὶ τῇ ἐφεξῆς 

φυσικῇ διαδοχῇ, πρῶτον μὲν ὑπάρχῃ οὗτος ἐπιχατάρατος; 

ἔπειτα σχολάζῃ ἅπαν τὸ περὶ τῶν ἐκ πλαγίου συγγενῶν μου 

ρηθὲν χεφάλαιον, ἐν ᾧ διωρισάμην ἀποχείρεσθαι τὸν βουλόμενον 

συγγενῆ μου ἐκ πλαγίου, χαὶ χἂν εἰ μυριάκις παρέλθῃ τὸ τῶν 

χατιόντων μοῦ ἅπαν γένος, μὴ ἔχῃ χἂν εἷς ἐκ τῶν ἐκ πλα- 

γίου μου συγγενῶν παρείσδυσιν ἐφορείας τινὸς ἢ ἀπολήψεως 

ἐχ τῶν συστάντων παρ ἐμοῦ εὐαγῶν οἴκων ἄχρι χαὶ ψωμοῦ 

ἑνὸς ἢ ἑτέρου εἴδους: ἀλλὰ μηδὲ εἰς τὴν πύλην αὐτῶν εἰσι- 

τητὸν ὑπάρχειν τούτοις, ὡς λογιζομένοις ἐπιθούλοις, χαὶ τῆς 

ἐμῆς διαταγῆς ἐναντιόφροσι χαὶ ἀποτροπαίοις. Εἴπερ δὲ σὺν 

θεῷ καὶ ἕτερον χουσόδουλλον ἐπιγένηται εἰς ἐπικύρωσιν τῆς 

ἐμῆς διαταγῆς χαὶ ἐξχουσσείαν τῶν χτημάτων -“χαὶ λοιπῶν 

αὐτῶν, ἵνα καταστρωνύηται εἰς τὸ τοιοῦτόν μου τυπιχόν᾽ ἐπὶ 

τούτῳ γὰρ καὶ ἄγραφα φύλλα διάφορα καταλέλοιπα - ὡσαύ- 

τῶς ἕνα γίνηται καὶ εἰς τὸ συνηνωμένον τῷ τυπιχῷ μου βρέ- 

βιον, ὅταν ἢ χτῆμα ἢ χρῆμα ἐπέχεινα τῶν διαλαμοανομέ- 

γων ἐν τούτῳ προσχυρωθῇ. 

Ταῦτα φυλάξοι χύριος ὁ θεὸς ἀπαράτρωτά τε χαὶ ἀπα- 

ράθραυστα τῷ παντὶ αἰῶνι συμπαρεχτεινόμενά τε καὶ συνδιευ-- 

θετούμενα, καὶ οὐδεὶς ἔσται χρόνος ἢ φθόνος ὁ ταῦτα περι- 

τρέψων καὶ λυμηνόμενος, ἀλλὰ πρὸς ἐπίδοσιν ἀεὶ χαὶ αὔξησιν 

χαὶ μονιμωτέραν κατάστασιν διεξάγοιντό τε 'χαὶ διακυβερνοῖντο 

τῇ ζωαρχιχῇ καὶ θείᾳ χειρὶ σχεπόμενά τε χαὶ ᾿συντηρούμενα, 

εἰς δόξαν πατρὸς υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος, νῦν χαὶ ἀεὶ καὶ 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμὴν. 

Ἵ Μιχαὴλ πατρίκιος ἀνθύπατος χριτὴς ἐπὶ 

τοῦ ἱπποδρόμου καὶ τοῦ βήλου ὁ ᾿Ατταλειάτης, 

τὰ ἀνωτέρω πάντα βεθαιῶν σὺν θεῷ καὶ ἀπαρά- 

θραυστα μένειν βουλόμενος ὑπέγραψα χαὶ ἐσφρά- 

γίσα, μηνὶ μαρτίῳ, ἰνδικτιῶνι ιε΄, ἔτους ςφπε΄ ἡ 
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Τό δὲ γραφὲν ἐν τῷ παρόντι μου τυπιχῷ, ἵνα ἐπιλείπον- 

τος τοῦ ἄρρενος ἀπὸ τῆς γενεᾶς μου ἀπαντᾷ χαὶ τὸ θῆλυ πρὸς 

τὴν τῶν εἰρημένων εὐαγῶν οἴκων διαδοχὴν, χαὶ πάλιν ὁρίζω 

χαὶ οὐδὲν ἡ φύσις βλάψει τὸ γένος, καὶ ἐμοῦ τὴν τοῦ χτή- 

τορος διάταξίν τε καὶ θέλησιν ἡ γὰρ πρόνοια τῶν τοιούτων 

γυναιξὶ μὲν πολλάκις ἀνατίθεται διὰ δωρεῶν, ἢ συγγενικῆς 

διαδοχῆς, ἐνεργεῖται δὲ διὰ μέσου ἀρρένων, εἴτε ὁμοζύγων 

αὐταῖς εἴτε παίδων εἴθ᾽ ὑπ τηρετῶν εὐὐπολήπτων χαὶ ἁγνῶν, χαὶ 

συντηρεῖται ἀμφοτέρωθεν τό τε δίκαιον τῆς διαδοχῆς χαὶ τὸ 

τῆς πράξεως εὐσεόές- ὁ δὲ δοκιμάσων παραχινῆσαί τι τῶν 

παρ᾽ ἐμοῦ διωρισμένων ἁπάντων, ἐκ πάσης ἡλικίας χαὶ τύχης 

χαὶ φύσεως καὶ βαθμοῦ πρὸς τῷ χαταγέλαστος εἶναι χαὶ ἀνη- 

νύτοις ἐπιχειρεῖν, ὡς μὴ κτητόρων διχτάξεις σεθόμενος, χαὶ 

τιμῶν τύπους χαὶ προνόμια τῆς βασιλευούσης τῶν πόλεων, 

ΡΣ τα τῶν ἐπαρχιῶν, χαὶὲὶ νόμων διανοίας ἐπιστάμενος, 

καὶ χρυσοδουλλίων δυνάμεις, δι ὧν χαὶ αὐτὴ ἡ μεγάλη ἐχ- 
7 

χλησία συνέστη τε χαὶ συνίσταται, καὶ λαῦραι χαὶ μοναστήρια 
Φ 

ὑπὲρ τοὺς ἀστέρας, τῆς τῶν χτητόρων ἐπχπολαύουσι διατά- 
ἊΣ 
ζεώς, ἕνα χαὶ τοῖς σταυρωταῖς τοῦ χυρίου χαὶ θεοῦ χαὶ σωτῆ- 

ε , 

9ος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ συγκατατάττηται᾽ χαὶ αὐτίχα λύη- 

τὰν τοῖς χληρονόμοις μου χαὶ ἡ ἐπιτεθεῖσα τούτοις ἘΣ ἀπαι- 

δίας τῆς ἀποχαταστάσεως αἵρεσις, χαὶ ἔχωσιν. “ἐπ᾽ ἀδείας χαὶ 

ζῶντες χαὶ μετὰ τελευτὴν, παραπέμπειν τὰ χαταλελειμμένα 

τούτοις παρ᾽ ἐμοῦ ἀκίνητα ὅπου καὶ βούλονται, πρὸς τῷ ἔχειν 

χαὶ τὴν πρόνοιαν καὶ τὴν χυριότητα τῶν εἰρημένων καὶ γεν 
ν ἐ»,» 

ἐμοῦ συστάντων εὐαγῶν οἴχων εἰς τὸ ἑξῆς ἀναφαίρετον χατὰ 
» Α 

τὰς ἐμὰς διαταγὰς. 

ἐ Μιχαὴλ πρόεδρος χριτὴς ἐπὶ τοῦ ἱπποδρόμου καὶ τοῦ 

βήλου ὁ ᾿Ατταλειάτης, χαὶ τὴν προλεχθεῖσαν ταύτην πῤοσθή- 

χὴν ὡς παρ ἐμοῦ γεγονυῖχν βεθαιῶν νῦν ὑπέγραψα. 
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ΑΡΧῊ ΤΟΥ͂ ΒΡΕΒΙΟΥ͂ ΤῊΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ͂ 

ΠΑΝΟΙΚΤΊΡΜΟΝΟΣ. 

Εὐλογητὸς χύριος ὁ θεὸς ὁ ἐν τριάδι τοῖς εὐσεθέσιν ὑμνού-- 

μενός τε καὶ γνωριζόμενος, καὶ τῷ τριλαμπεῖ τούτῳ φωτὶ καὶ 

συναϊδίῳ χαὶ ὁμοουσίῳ πάντα φωτίζων καὶ διϊθύνων ὅσα τε ἐν 

κόσμῳ χαὶ ὅσα δὴ ὑπερκόσμια χαὶ τῆς ὕλης ὑπέρτερα, δὲ οὗ 

χἀμοὶ σημεῖον εἰς ἀγαθὸν καὶ θαυμασίων χάρις προσγέγονεν᾽ 

ἐχεῖθεν γὰρ ἐκ τῆς θείας προνοίας καὶ ἀπειροδυνάμου μεγα- 

λειότητος, ἐκ χειρῶν ἀλαστορικχῶν ἔν τε πολέμοις Περσικοῖς 
“ χαὶ ᾿Αρραθιχοῖς καὶ αὖ πάλιν Σχυθιχοῖς ἀνηρπάγην, χαὶ τῇ 

προσούσῃ μοι ἀσθενείᾳ σθένος ἐπετέθη παράδοξον καὶ ἰσχὺς, 

πανωλεθρίαν τοιαύτην ἀπείργουσα - οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ χαὶ ἐκ 

βυθοῦ με θαλάσσης ὑπὲρ ἐλπίδα πολλάκις ἀνασωθᾷναι πεποίη-- 

χεν ἡ θεία ἀντίληψις, καὶ τοσούτων καὶ τηλιχούτων κινδύνων 

λύτρωσις ἐχαρίσθη σωτηριώδης " ἀναχιηρύττειν γὰρ τὸν ἔλεον, 

χαὶ τὴν εὐεργεσίαν μὴ χρύπτειν ἀεὶ προτεθύμημαι, ὅτι ὄντως 

μέγας. ὁ χύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα, θαυμαστὸς ἐν ὑψηλοῖς, καὶ 

ποιῶν θαυμάσια μόνος" ὁ τοιαῦτά μοι δείξας πρὸ ὀφθαλμῶν 

ὑπερμεγέθη ζωῆς χαὶ σωτηρίας χαρίσματα" χαὶ οὐ μόνον δια- 

σώσας, ἀλλὰ χαὶ πρὸς βίου εὔροιαν χαὶ εὔκλειαν ὁδηγήσας, καὶ 

στήσας ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου, καὶ χατευθύνας τὰ δια- 

βήματά μου κατὰ πάντα καιρὸν χαὶ τόπον καὶ προσδοχίαν᾽ 

ὅθεν χαὶ μαρτυρικὴν δανεισάμενος τὴν φωνὴν, μετὰ δακρύων 

χαὶ συντετριμμένης βοῶ τῆς ψυχῆς, ἵνα εὕροιμι τὸν πανοιχτίρ- 

μονα δεσπότην καὶ κύριον καὶ θεόν μου ἔλεον ἐν ἡμέρᾳ τῆς 

χρίσεως, ἐπὶ συμπαθείᾳ καὶ παροράσει τῶν ἐμῶν ἀπείρων πλημ- 

μελημάτων. Ἢ δὲ ἱκετήριός μοι αὕτη φωνή" μεγαλύνων με- 
γαλύνω σε κύριε, ὅτι ἐπεῖδες ἐπὶ τὴν τὰπείνωσίν μου, καὶ οὐ 

συνέχλεισάς με εἰς χεῖρας ἐχθρῶν μου, ἀλλ᾽ ἔσωσας ἐκ τῶν 
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ἀναγχῶν τὴν ψυχήν μου" χαὶ νῦν δέσποτα, σχεπασάτω με ἡ 

χείρ σου, καὶ ἔλθοι ἐπ᾽ ἐμὲ τὸ ἔλεός σου" δὸς δόξαν τῷ ὀνό-. 

ματί σου τῷ ἁγίῳ καὶ τῇ σῇ δυνάμει ἀνάγαγέ με εἰς τὸ θεῖόν 

σου βῆμα" ἐν τῷ χρίνεσθαί με μὴ χαταλάθοι με ἡ χεὶρ τοῦ 

ἄρχοντος τοῦ σκότους τούτου εἰς τὸ χατασπᾶσαί με τὸν ἁμαρ-- 

τωλὸν εἰς βυθὸν ἅδου, ἀλλὰ παράστηθί μοι χαὶ γενοῦ μοι σω- 

τὴρ καὶ ἀντιλήπτωρ᾽ ἐλέησον κύριε τὴν ρυπωθεῖσαν τοῖς πά- 

θεσι τοῦ βίου τούτου ψυχήν μου, χαὶ χαθαρὰν αὐτὴν διὰ με- 

τανοίας πρόσδεξαι, ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ταῦτά 

σοι παρὰ δούλου ἀχρείου χαὶ ταπεινοῦ χαὶ λίαν ἁμαρτωλοῦ, 

πανοιχτίρμον χύριε, φιλανθρωπότατε βασιλεῦ, προσπίπτων οὖν 

μετὰ συντετριμμένης καρδίας ἱκετεύω χαὶ δεόμαι: μὴ ἀπώσῃ 

τὴν δουλικήν σου ταύτην θυσίαν χαὶ ἀγαξίαν προσαγωγὴν, 

ἀλλὰ χατὰ τὸ σὸν ἀνείκαστον χαὶ ἀνέχφραστον ἔλεος πρύσδε- 

ξαι ταύτην ἐν εἰρήνῃ, καὶ φιλανθρώπως ἔπιδε ἐπὶ τὸ μικρὸν 

τοῦτο ποίμνιον, ὅτι κληρονομία σου χέχληται χαὶ ἐστί: χαὶ 

φύλαξον ταύτην ἐν εἰρήνῃ χαὶ ὁμονοίᾳ, συντηρῶν τὰ διατε- 

ταγμένα πρὸς σὴν τοῦ μεγάλου θεοῦ χαὶ σωτῆρος ἡμῶν, τῆς 

ἑνιαίχς καὶ τριλαμποῦς χαὶ ὑπερτάτης βασιλείας ἐπιεικῶς 

εὐαρέστησιν" τὰ σὰ γὰρ ἐκ τῶν σῶν σοι προσφέρων, συγγνώ- 

μὴν αἰτῶ τοῦ τολμήματος, εἰδὼς ὅτι οὐ δικαιωθήσετα: ἐνώ- 

πιόν σου πᾶσχ σάρξ, εἰ μὴ τὸ σὸν τῆς φιλανθρωπίας προφθόσει 

ἀχατάληπτον χαὶ ἀδιήγητον ἔλεος, δι᾿ οὗ καὶ τὰ προσενηνεγ- 

μένα ταυτὶ εὐτελῆ πολυπλασιασθῆναι πιστεύω χαὶ εὔχομαι, 

καὶ εἰς ἐπίδοσιν αὐξηθῆναι, καὶ πολλῷ πλείοσι τῶν δεομένων 

ἐπιδαψιλευθῆναι τὰ χρείττονα διὰ τῶν εὐσεθῶν διαδόσεων εἰς 

τὴν τοῦ σοῦ χράτους διηνεχῇ εὐχαριστίαν" καὶ δοξολόγησιν. 

Εἰσὶ δὲ τὰ βρεοωθέντα τῷ τε δουλικῷ σου μοναστηρίῳ χαὶ τῷ 

πτωχοτροφείῳ ταυτί, οἷς συνταχθήσονται καὶ τὰ μετέπειτα 

προσεπαυξαγόμενχ διὰ τῆς σῆς μεγάλης βοηθείας χαὶ ἐπινεύ- 

σεως, εἴτε δι' ἐμοῦ αὖθις, εἴτε διὰ φιλοθέων χαὶ εὐσεθῶν ἑτέρων 
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ἀνδρῶν, ὧν χαὶ τὰ ὀνόματα ὀφείλουσι δηλοῦσθαι ἐν τῇ προσ- 

γραφῇ τοῦ χαθιερωμένου πράγματος χινητοῦ ἢ ἀχινήτου, ὡς 

ἂν μνημονεύωνται διὰ παντὸς ἐν ταῖς ἡμεριναῖς χαὶ νυχτερι- 

ναῖς δοξολογίαις τοῦ θείου ναοῦ. 

ΔΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩ͂Ν. 

Εἰκὼν μεγάλη ὑλογραφικὴ στασίδια, 

ΤΙανοιχτίρμων. 

Ιησοῦς Χριστὸς ὁ 

Σταυροὶ ἀργυροὶ διάχρυσοι βαϊοφορικοὶ τέσσαρες 

Εἰκὼν ἀργυρὰ, προσευχάδιον διάχρυσον ὁ Σωτὴρ, λαιμὴν 

δίθυρον, ἔχουσχι αἱ θύραι ἔσωθεν μὲν τὴν ὑπεραγίαν Θεοτό- 

χου, χαὶ τὸν τίμιον Πρόδρομον, τοὺς ἁγίους ᾿Αποστόλους Πέ- 

τρον καὶ Παῦλον, τὸν ἅγιον ᾿Αρτέμιον, χαὶ τὸν ἅγιον Λουχι- 

λιανόν, ἔξωθεν τοὺς ἁγίους μάρτυρας Γεώργιον, ᾿Αχίνδυνον, 

ἅγιον Νικόλαον, καὶ τὸν ἅγιον Μεθόδιον, τὸν ἅγιον Κοσμᾶν 

χαὶ τὸν ἅγιον Δαμιανόν. 

Ἑτέρα εἰκὼν ἀργυρὰ διάχρυσος ὁ Σωτὴρ, λαιμὴν ἔχουσα 

γυρόθεν εἰκόνα. Θεοῦ, καὶ τὴν ἑτοίμην. ᾿ἙΕτέρα εἰκὼν ἀργυρὰ 
ε , 

ὑπέραγνος Θεοτόχος ἀριστεροχράτις, ἔχουσα γυρό- διάχρυσος ἢ 
ε 

θεν χαθὼς ἡ ἐπιγραφὴ γράφει τὸν νχὸν τῆς ὑπεραγίας Θεο- 

τόκου. Ἑτέρα εἰκὼν ἀργυρὰ διάχρυσος ὁ ᾿Αρχιστράτηγος. 

(ἐλλείπει ἕν φύλλον οὐ νο δον ἢ 

ἀργυρὰ διάχρυσος ἔχουσα εἰχόνα λαιμίχ τη. Ἑτέρα εἰχὼν ὑλο- 
, τ ΒΕ πὶ ἘΣ 

γραφία ἡ ἁγία Αἰχατερίνα, μετὰ περιφερίων ἀργυρῶν δαχρύσων, 
,ὔ μή .Ξ Ζ΄. , ι 

ἔχουσα εἰκόνα λαιμία ς΄, χαὶ τ β΄. ΕΣ 

Ετέρα εἰκὼν ὑλογραφίχ ὁ τίμιος Πρόδρομος, ἡ Προσχύ- 
ἰ 

γνήσις ἄνευ περιφερίων : ᾿ ὑτέραι ἀΗ Σ ὑλογραφίαι ἡδέαι.. 
γευλ ι Ὕ Ν᾽. , Α , ι 

Ῥὸ τέμπλον ἔχον χαὶ αὐτὸ μέσον τὴν Δέ(σποιναν) χαὶ 

τοῦ τιμίου. χαὶ ἁγίου Προδρόμου τὴν διήγησιν. 
ε Α 
Ετέρα εἰκὼν ὑλογραφία ὁ ἅγιος Πχντελεήμων μετὰ πε- 
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ριφερίων ἀργυρῶν διαχρύσων καὶ ὑελίων κε΄. ἔχοντα τὰ περ:- 

φέρια γυρόθεν εἰκόνας «ς΄. 

Ἔχ προσαγωγῆς τοῦ Πραιποσίτου ᾿Ιωάννου χαὶ γρᾶμμα- 

τικοῦ τοῦ χτήτορος γενομένης χατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ ὀκτωῦρίου 

υνὸς τῆς χ' ἰ,διχτιῶνος, ὅτοι- εἰκὼν ἀργυρὰ διάχρυσος ὁ ἅ- 
, ΑΝ; ΚΉΔΕ ε “ » , ε , 

γιὸς Θεόδωρος" ἑτέρα εἰχῶν ὁ ἅγιος Ιωάννης ὁ Πρόδρομος, 

σαρούτ(η) (μετὰ) περιφερίων ἀργυρῶν διαχρύσων. Ἑτέρα εἰκὼν 

σαρούτη ὁ ἅγιος Νιχόλαος χαὶ αὐτὴ μετὰ περιφερίων ἀργυρῶν 

διαχρύσων᾽ ἀμφότεραι μιχραί. 

ΔΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΚΕΥΏΝ. 

Δισχοποτήριον ἀργυροῦν διάχρυσον μετὰ τοῦ ἀστερίσχου, 

λαύδίδος καὶ ἰθμοῦ, ἔχοντος τοῦ μὲν δίσχου ἐν τῷ χείλει βαμ- 

β.,Ξῶν χαὶ ἐν τῷ πυθμένι σταυρόν, καὶ γράμματα διὰ κύκλου 

γράφοντα: Κύριε βοήθει Ῥωμανῷ μοναχῶ᾽ τοῦ δὲ πο- 

τηρίου σταυροὺς τέσσαρας, χαὶ εἰς τὴν πόδωσιν γράμματα 

γράφοντα χαὶ αὐτὰ ὁμοίως τοῦ δίσχου ἐν δὲ τοῖς χείλεσιν" 

πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες: ἱστῶντα ἀμφότερα λίτρας τέσσα- 

ῥας, οὐγχίας ἑπτά. Κυθροκανδῆλαι ἀργυραὶ διάχρυσοι δύο, μετὰ 

τῶν χρεμασταρίων αὐτῶν, ἱστῶσα ἡ μὲν μία λίτρας δύο, ἡ δὲ 

ἑτέρα χαὶ αὐτὴ λίτρας δύο παρὰ οὐγχίαν μίαν. Κεφαλοχιόνια 

τῶν ἁγίων θυρῶν ἀργυρὰ διάχρυσα, τὸ μὲν ἕν ἔχον τὸν Χρι- 

στὸν, τὸ δὲ ἕτερον τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόχον, ἱστῶντα λίτραν 

μίαν. Κατζίορ ἀργυροῦν ἀχρύσωτον " ὁ χαθαλλάριος ἱστῶν -- 

καμπρίον ἀργυροῦν διάχρυσον Περσιχὸν μετὰ ἐγχαύσεως, ἱστῶν -- 

Ἔχ προσαγωγῆς τοῦ δηλωθέντος ᾿Ιωόννου Πραιποσίτου " 

ἰθμὸς ἀργυρὸς λιτός. 
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ΔΙΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩ͂Ν. 

Εὐαγγέλιον μονόκαιρον τὸ ὕφος, αἱ ἐπιγραφαὶ πᾶσαι καὶ 

τὰ κεφάλαια χρυσογραφί(αι), ἔχον σταυροὺς β΄, γαμμάτια δέθα" 

μυγδάλας ὯΣ χομθοθήχας ὅ: καρφία νζ΄, τὰ ἀμφότερα ἀργυρᾶ 

διάχρυσα. 

Τετραευάγγελον λιτόγραφον, ἔχον σταυροὺς δύο μετὰ 

γαμματίων ὀκτὼ, ἀμφότερα ὁλόχρυσα χειμευτά " ἔχον(τος) τοῦ 

μὲν ἑνὸς σταυροῦ τὴν σταύρωσιν, τοῦ δὲ ἑτέρου τὴν ὑπερα- 

γίαν Θεοτόχκον, τὰ δὲ γαμμάτια τοὺς ἁγίους ᾿Αποστόλους, χαὶ 

ἑτέρους διαφόρους ἁγίους - ἔχει δὲ τὸ τοιοῦτον τετραευάγγελον 

καρφία μιχρὰ οδ΄, μετὰ τζουνίων ἑπτὰ ἀργυρῶν διαχρύσων, 

ἔχον(τα) καὶ αὐτὰ χαρφία τις΄ καὶ ἀμυγδάλας "γ. 

Ἕτερον Εὐαγγέλιον παλαιὸν λιτόγραφον ἔχον σταυρὸν ἀρ-- 

Ὑυρὸν ἕν(α) καὶ γράμματα ἐν τῷ σταυρῷ γράφοντα᾽ 

Τύπον προτείνω καὶ θανὼν τῶν πραχτέων 

Εἰς ἐξίλασμα πρὸς θεὸν καὶ δεσπότην. 

Βιθλίον ἕτερον ᾿Απόστολος, τὸ ὕφος μιχρόν. Προφήτης μο- 

νόχαιρος. ᾿Οχτάηχος δικάνονος. Στὶχεράριν. Ψαλτήριον τῆς στι- 

χολογίας. Μηναῖα τοῦ ὅλου χρόνου, καὶ Τριῴδιον σῷον. 

᾿Αναγνωστιχκά. Θεολόγος" χατὰ ᾿Ιωάννην τὸ πρῶτον. Με- 

ταφράσεις τεύχη δ΄. Νηναῖα δ΄, σεπτέμόριος, ὀκτώύριος, νοέμύριος, 

καὶ δεχέμόριος. Ἕτερον ψαλτήριον μετὰ τῆς ἑρμηνείας αὐτοῦ" 

βιθλίον ἕτερον ὁ Πανδέκτης. ἡ Ἑξαήμερος τοῦ Χρυσοστόμου τὸ 

δεύτερον: χαὶ ἡ ἹἙξαήμερος τοῦ ἁγίου Βασιλείου, υὑετὰ τῆς 

Αἰ ποχαλύψεως, καὶ διαφόρων λόγων. Ἕτερον βιόλίον πανηγυ- 

ρικὸν διαφόρων ποιητῶν χαὶ ἕτερον βιολίον τοῦ Χρυσοστόμου 

οἱ ᾿Ανδριάντες " καὶ ἕτερον βιόλίον θεολογικὸν τοῦ ἁγίου ᾿Ἰωάν- 

νου τοῦ Δαμασχηνοῦ. 

Ἕτερον βιθλίον Προφήτης μονόκαιρον' χαὶ ἕτερον βιθλίον 

αἱ Κατηχήσεις τοῦ Στουδίτου. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Α΄. 4 

“ 



50. Φ Α ΚΝΑ ΠΡ ΑΞ ΗΣ 

Ἔχ προσαγωγῆς τοῦ αὐτοῦ ᾿Ιωάννου Πραιποσίτου " 

Βιθλίον σωμάτιον μονόχαιρον, ἔχον Χρυσοστομιχὸν ἀνά-- 

γνωσμα χαὶ τὸν βίον τοῦ ἁγίου ᾿Αρτεμίου, καὶ ἑτέρων ἁγίων 

βίους. ΝΥ 

Ἕτερον σωμάτιον ἔχον τοὺς δεσποτιχοὺς χανόνας ἑρμηνευ- 

μένους, καὶ Σεισμοδροντολόγιον. 

Ἕτερον βιόλίον βαμπύκινον ἔχον τὴν σύνοψιν τοῦ ἁγίου 

Εὐαγγρλίρυ, χαὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον καὶ λοιπὰ ἀναγνώσματα. 

Ἕτερον βομούκινον, Χρονικὸν ἐχτεθὲν παρὰ τοῦ χτήτορος, 

Καὶ τὰ προσενεχθέντα τῇ ἁγίᾳ ταύτῃ μονῇ κατὰ τὸν 

μάρτιον μῆνα τῆς η΄ ἰνδιχτιῶνος παρὰ τοῦ μοναχοῦ Μιχαὴλ 

χαὶ χαθηγουμένου τῆς αὐτῆς μονῆς ταῦτα " βιδλίον βομθύκινον 

ὃ Πραξαπόστολος ἑρμ "ηνευμένος, ἔχον χαὶ τὰς ἑπτὰ χαθολιχὰς 

ἐπιστολὰς χαὶ αὐτὰς ἑρμιηνευμένας" σὺν τούτοις ἔχον χαὶ τὸν 

Γὼβ, παροιμίας Σολομῶντος, ᾿Εχχλησιαστὴν, ἾἌσμα ἀσμάτων, 

Σοφίαν Ἰησοῦ υἱοῦ Σειράχ- τὰ ἀμφότερα μετὰ ἑρμηνείας " χα- 

λόγραφον ὅλον. 

Ἕτερον βιθλίον βομθύκινον, Ψαλτήριον ἑρμιηνευμένον. 

Ἕτχερον βιθλίον σωμάτιον λιτόγραφον, ἡ “Ἄλωσις τῆς 116- 

ρουσαλήμ.. 

Ἕτερον βιβλίον σωμάτιον, Νομοκάνονον, τοῦ ἁγίου ἀπο- 

στόλου Πέτρου τὰ διὰ. Κλήμεντος. 

Ἕτερον βιθλίον σωμάτιον, ᾿Ερμηνεία τοῦ Θεολόγου. Ἕτε- 

ρον, Εἱρμολόγιον βομούχινον. Ἕτερον βιδλίον, Κονδαχκάριον, Ψ᾿αλ.- 

τήριον, Εἱρμολόγιον. χαὶ τὰ ᾿Αλληλουϊάρια Προχ(οπίου). ἽἝτερον 

βιθλίον, Σχηματολόγιον. 

Τὰ δὲ μετὰ τελευτὴν τῶν χτητόρων δοθέντα παρὰ τοῦ 

ἐπιτρόπου βιόλία, καὶ τὰ ἐπικτηθέντα μετὰ ταῦτα διὰ χρείαν: 

τῆς μον(ῆς) βιδθλία καὶ τὰ προσενεχθέντα παρὰ τοῦ μοναχοῦ 

κυροῦ ᾿Ιωάννου χαὶ πνευματικοῦ. πατρὸς τοῦ μακαρίτου αὐθέν- 

τον ἡμῶν χαὶ χτήτορος, διὰ τὴν στενότητα τῆς ἐν τῷ πα- 

μάν. μι. 



“ἕο  ευ νειν 

Ἃ ΤΠ ΑΡΛΑΈΡΙΔΑΙ ΛΟ Ὑ...-» δ] 

θόντι χωρίῳ τῆς προσγραφῆς τῶν βιολίων τοῦ τυπιχοῦ προσε- 

γράφησαν ἐν τῷ τέλει τοῦ τεύχους τοῦ αὐτοῦ τυπιχοῦ. 

ΔΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΤΤΙΩΝ. 

᾿Ενδυτὴ μία, βλαττίον χραμθίζον, τῆς ἁγίας τραπέζης, 

ἔχουσα πόλους ια΄, γρυψολέοντα διχέφαλον. 

Ἑτέρα ἐνδυτὴ, λινὴ ζωγραφία. Καταπετάσματα δύο, τὸ 

μὲν ἕν εἰς τὸ τέμπλον, χαὶ τὸ ἕτερον εἰς τὸν τίμιον χαὶ ἅ- 

γιον Πρόδρομον. 

᾿ Ποτηροκάλυμμα χαινούργιον ἕν, χαὶ παλαιὸν ἕν. 

Ἑτέρα ἐνδυτὴ, βλαττίον σχαραμάγγιον, τῆς ἁγίας τραπέ- 

ζης" χαταπέτασμα βλαττίον τοῦ τέμπλου ὅμοιον τῆς ἐνδυτῆς 

περιχαλύπτον. χαὶ τοὺς χίονας τῶν ἁγίων ᾿θυρῶν᾽ τὰ ἀμφότερα 

παλαιά. 

Ἕτερον βλαττίον καταπέτασμα διολάττιον ὀξύν ὁ ταὼν 

χογχευτὸς μετὰ περιφερίων ἐσοφορίων πισταχέων" καὶ ἕτερον 

ἔπιπλον στενοεπίμιηχκες καὶ ὀξύλευχον τὸ λεγόμενον ἀμπελο- 

χλάδιον. μετὰ περιφερίων, ἐσοφορίων χοινῶν- ταῦτα τὰ δύω 

ἐπιπλα ἀφιερώθη ἐκ πόθου τῷ τιμίῳ χαὶ ἁγίῳ Προδρόμῳ πα- 
5» 

ρὰ τοῦ Πραιποσίτου ᾿Ιωάννου χαὶ ἐπὶ τοῦ Κωνσταντίνου εἰς 

ἄφεσ ιν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ, ὡς ἂν τὸ υὲν ἕν τὸ στενὸν ἀπηώρη- 

ςε 

ται ὑπὲρ τὴν τιμίαν χεφαλὴν αὐτοῦ, τὸ δὲ ἕτερον ἔμπροσθεν 

, 
αὐτοῦ ἐν τάξει ποδώσεως ἐν ταῖς ἑορταῖς. 

ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΤΉΣΕΩΝ. 

Τὸ μοναστήριον αὐτὸ σὺν τοῖς ἐνοικικοῖς, τῷ τε μαγχι- 
-»" .. ὔ -“ ΜΒ οὰ Δὲ τῷ ι ΟΎΡΟΨΕῚ ΝΣ ,ὔ Ὡ 3 ἘΝ πιχῷ ἐργαστηρίῳ, τῷ μυρεψιχῷ χαὶ τοῖ: ἀνωγεωχατώγοις οἰχή 

- ὑχᾶσι τοῖς ἐνοικιχῶς ἐχδιδομένοις, ἐκτὸς ὧν ὑπεξεῖλον, τοῦ τε 

ἡλιαχοῦ χαὶ τοῦ χατωγέου τῶν ἀφορώντων εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ 



δ2 ΑΙ ΚΑ ΤΑ ΊΞΟΤῚΣ 

μιχροῦ οἴκου. Ἡ ἡμίσεια πρόσοδος τοῦ οἴκου τοῦ περιελθόντος 

μοι ἀπὸ Θωμᾶ τοῦ Νικαέως" ὁ ἐντὸς τοῦ κάστρου τῆς Ραι- 

δεστοῦ μέγας οἶκός μου ἐξ ὁλοκλήρου, ὃν δὴ καὶ πτωχοτρο- 

φεῖον εἶναι χαὶ ὀνομάζεσθαι ἐτύπωσα, χαὶ ἀλληλουχεῖσθαι τῷ 

μοναστηρίῳ ἀδισπάστως. Προσέτι τοῦ Σελοχάχα σὺν τῷ Μα- 

χρῷ Χωρίῳ προσέτι τῶν Βαδούλου ἤτοι τοῦ Λιόός - προσέτι 

ἡ ἁγία Μυρόπη, ἤτοι τὸ μονοχέλλιον, χαὶ τὸ ἕτερον μονοχέλ- 

λιον τὸ δωρηθὲν τῇ μονῇ χαὶ τῷ πτωχοτροφείῳ μου, ὡς ἰδιό-- 

χτῆτον αὐτοῦ χτῆμα παρὰ τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου Θεου- 

πόλεως μεγάλης ᾿Αντιοχείας χυροῦ Νιχηφόρου, ὑπὲρ οὗ καὲ 

ὀφείλουσι τελεῖσθαι ἥτε ἐχτενὴς αὐτοῦ διηνεχῶς καὶ τὰ υὑνημό- 

συνα, καὶ δίδοσθαι ἐν τῷ χαιρῷ τῶν μνημοσύνων αὐτοῦ τοῖς 

μὲν μοναχοῖς ὑπὲρ λειτουργικῶν νομ. δύο, χαὶ εἰς διάδοσιν 

πενήτων νομ. τρία, προσεπιτελεῖσθαι δὲ χαὶ τρισάγιον χαὶ λει- 

τουργίαι χδ΄, 

Προσέτι τοῦ Συμεωνίου: ἡ αὐλὴ τοῦ Μεταξᾶ- ἡ αὐλὴ 

τοῦ ᾿Αρχολύχη σὺν τοῖς ἀπὸ ἀνταλλαγῆς τῆς ἁγίας Σοφίας 

περιελθοῦσιν οἰκήμασι: ἡ αὐλὴ τοῦ Κεντάρχου᾽ μετὰ τῶν ἐν 

αὐταῖς δηλονότι οἰκημάτων πάντων. ᾿Απὸ δὲ τῶν προαστείων 

μου τῶν ἐν τῷ Μεσοχώμῳ χαθιερῶ τὸ ἕν, προσέτι ὅπερ ἀπὸ 

τὴς μοναχῆς- - --- τῆς ἀνεψιᾶς τοῦ Σχρίοα ἐξωνησάμην, ὅ- 

περ καὶ αὐτὸς τοῦ Χοσθαΐτου γέγονε. 

Ἰστέον δέ, ὅτι τὸ δωρηθὲν ἀκίνητον ἀπὸ τοῦ μονοχελ- 

λίου παρὰ τοῦ πατριάρχου Θεουπόλεως μεγάλης ᾿Αντιοχείας, 

ἐχνιχηθὲν ἀπ᾽ αὐτοῦ διήνεγχε τῇ μοναχῇ Ξένῃ καὶ εὐγενε- 

στάτῃ χουροπαλατίσσῃ τῇ Κομνηνῇ, χαὶ ἐδωρήθη παρ᾽ αὐτῆς 

ὕστερον τῇ μονῇ τοῦ Πανοιχτίρμονος, θελήσει τῆς ἡγιασμένης 

αὐτῆς μητρὸς κυρᾶς ἴΑννης - καὶ ὀφείλουσι μνημονεύεσθαι χαὲ 

ἐν ζωῇ καὶ μετὰ θάνατον ἅμα Κωνσταντίνῳ τῷ μαχαρίτῃ ἀν- 

δρὶ τῆς μοναχῆς κυρᾶς Ξένης, τελουμένων καὶ τῶν υνημοσύ- 

νων αὐτῶν κατὰ τὴν τῆς δωρεᾶς περίληψιν ἐσαεί. 



ἈΠΕ ΤΑΙ ΕΥΤ ΤΑ ΤΡ ΟΥΥ: Ὁ9 

Τὸ ἴσον τοῦ χρυσοδούλλου τοῦ βασιλέως 

κυροῦ Μιχαὴλ τοῦ Δούχα, 

Τοῦ χαταστρωθέντος εἰς τὸ σέκρετον τοῦ γενιχοῦ λογο- 

θέτου κατὰ τὸν μάρτιον μῆνα τῆς ιγ΄ ἰνδικτιῶνος, 

Καὶ εἰς τὸ σέχρετον τῶν οἰχειαχῶν τὴν κη΄ μαρτίου 

μηνὸς ἰνδιχτιῶνος ιγ΄, 

Καὶ εἰς τὸ σέκρετον τῆς σαχέλλης εἰς μῆνα μάρτιον ἰν- 

δικτιῶνος ἐν 

Καὶ εἰς τὸ σέχρετον τοῦ οἰχονομίου τῶν εὐαγῶν οἴχων 

χατὰ τὴν τριαχοστὴν τοῦ μαρτίου μηνὸς ἰνδιχτιῶνος ιγ΄, 

Καὶ εἰς τὸ σέκρετον τοῦ στρατιωτικοῦ λογοθέτου χατὰ 

τὴν ιδ΄ μηνὸς ἀπριλλίου ἰνδικτιῶνος ΕὟ-: 

ἵ Ἐν ὀνόματι τοῦ πατρὸς χαὶ τοῦ υἱοῦ χαὶ τοῦ ἁγίου 

πνεύματος Μιχαὴλ πιστὸς βασιλεὺς ὀρθόδοξος αὐτοχράτωρ Ῥω- 

μαίων ὁ Δούχας. 

ἱ Ὡς οὐδέν τι τῶν ἁπάντων ἄλλο δεσπότου ψυχὴν φι- 

λότιμον φιλοτιμοτέραν εἰς ἀεὶ ἑαυτῆς ἀπεργάζεσθαι δύναται, 

ὡς πίστις εἰλιχρινὴς ὑπηκόου εὐγνώμονος, χαὶ πρὸς τὴν τοῦ 

δεσπότου θεραπείαν ὅλον ἀπὸ ψυχῆς τὸ πρόθυμον ἐπιτείνον-- 

τος" εἰ δὲ χαὶ παιδείᾳ μᾶλλον τῇ χοινωφελεῖ χαὶ ψυχῆς εὖ- 

φυΐᾳ χαὶ συνέσει χεχόσμηται, ὅσον εἰς φιλότιμον τοῦτο δε- 

σποτιχὸν αὖθις ἐπαγωγότερον᾽ ὅλον γὰρ ἤδη πρὸς ἑαυτὸν οὗ- 

τοσὶ τὸν δεσπότην ὡς μαγνῆτις ἐφέλχεται σίδηρον, χαὶ τῶν 

παρ αὐτοῦ χαρίτων ἐπαπολαύειν ἀξιοῦται κατὰ τὸ εἰκὸς ἀφθο-- 

νώτατον" χαὶ ὅτι τοῦθ᾽ οὕτως ἔχει χαὶ ἀληθὲς τὸ λεγόμενον 

ἄντιχρυς, ἐν ὀφθαλμοῖς ἄρα καὶ οὐ πόρρω ποι τὸ παράδειγμα 

δέδεικται. 

Ὁ ἀνθύπατος Μιχαὴλ καὶ χριτὴς ὁ ᾿Ατταλειάτης, ἀνὴρ, 

τῷ μὲν γεραρῷ τοῦ εἴδους αἰδέσιμος, τῷ χρηστῷ δὲ τοῦ ἤθους 

χαὶ μάλα ὑπέρσεμνος, πολὺς τὴν παίδευσιν, τὴν πεῖραν θαυ- 

μάσιος, χαὶ τὴν πρὸς τὴν βασιλείαν μου πίστιν θαυμασιώτερος, 



54 ΔΩ ΤΣ ΑὙΤΊΑ ΕΑ ἘΦΕῚΣ 

αὐτῇ μᾶλλον ἢ ἐχείνοις γεγηθὼς χαὶ χοσμούμενος, ὡς ὁ " δ. τὴ 

πολὺς ἐν μέσῳ χρόνος ἐναργὲς αὐτὸ σαφῶς παρεστήσατο᾽ οὗ- 

τος, ἐπειδὴ τὴν χατὰ τὴν Ραιδεστὸν οἰχίχν ἑχυτοῦ, χαὶ τὰ 

χατὰ τὸ θέμα Θράχης καὶ Μακεδονίας αὐτῷ ἐπιχτηθέντα καὶ 

διαφέροντα πρὸς αὐτῇ τούτῳ χτήματα, πᾶσιν εἰς διαρπαγήν 

τε χαὶ συντριμμὸν τοῖς ἐπηρεασταῖς ὑπώπτευεν ὁσημέραι προ- 

χεῖσθαι, χαὶ μεγάλην ὑπ᾽ αὐτῶν τὴν βλάθην οὐχ ἐνδίχως ὑφί- 

στασθα!ι, δέησιν ὑπὲρ αὐτῶν θερμὴν ἀνήνεγκε τῇ βασιλείᾳ μου, 

χαὶ διὰ χρυσοθούλλ οὐ λό γου ταύτης τὸ ἀνεπηρέαστον αὐτοῖς 
, - ΨΗΡΡ 

περιγενέσθαι λιπαρῶς ἐξητήσατο- χαὶ αὕτη τ λυ ΔΝ ἘΝ εἰς 

Τοῦτο ἢ ἐχεῖνος πρὸς τὴν αἴτησιν, εὐμενῶς ἐπινεύσασα, τὸν 

παρόντα χρυσόθουλλον λόγον τούτῳ βασιλικῶς ἐπε ἡράθευσεν᾽ 
, 

ο 

ΣΥΝ ΕΣ ον δἰξρα ΣΝ ἃ ὑρ 
υφ ου )εσπί(ε!: χαὶ οιἰορίςεται, πασὴς Ξπηρξαστιχὴς χξιρος αυ- 

τήν τε τὴν οἰχίχν τούτου σὺν τοῖς ἐνοιχιχοῖς χατὰ τὰ εὐλόγως 
" , ΝῚ 

ἐν τοῖς πρλὸς εἴῖσι θέμασιν ἐπικτηθέντα καὶ διχφέροντα τούτῳ 
ε 

χτήματα, ὅὃπό α δηλαδὴ χαὶ ὁποῖχ χαθέστηχεν, ἀνώτερα τυγ- 

χάνειν χαὶ ἐδ μΣε ἃ χἂν χαὶ εἰς ἐπαύξησιν ὅτι πλείστην 

τῷ χρόνῳ. προϊόντι ἐπιδοῖεν ἴσως καὶ υήτὲ χριτῶν, ἢ πραχτό- 

ρων, ἢ στρατευτῶν, ἢ ὀρθωτῶν, ἢ ἐποπτῶν, ἢ ἀναγραφέων, ἢ 

χαὶ φορολόγων οἱωνδήτινω ων χαὶ τῶν ὑπ αὐτοὺς ἁπάντων δεδοι- 

χέναι ταῦτα χαὶ τοὺς ἐν αὐτοῖς προσχαθημένους τὴν ἐν τούτοις 

προσθολὴν χαὶ μόνην, ἀλλὰ πρὸς τῷ τούτοις ὅπαντα ἀπὸ τοῦ. 

παρόντος χατὰ τὸ διηνεχὲς τηρεῖσθαι ὅλως ἀνεπίοχτα, χαὶ τῶν 

ἄλλων ὅλων εἶνα: χαθυπερτεροῦντα, τέλεον, χαὶ πάσης ἄπο- 

λαύειν. ἐλευθερίας καὶ ἀνέσεως μετὰ τὴν σήμερον, χἄν τε ὑπὸ 

ἰδιωτικοῖς χαὶ χοσμιχοῖς τελοῖεν διχαίοις, χἄν τε ὑπὸ ἐχχλη- 

σιαστιχοῖς ἐξ ἀφιερώσεως καὶ μοναχικοῖς ἢ εὐαγέσι ψυχικοῖς, 

μόνα δὲ παρέχειν τὰ ἕως ἄρτι ἀπ αὐτῶν ἀν ἔτος εἰσπραττό- 

μενα, εἴτε δημόσια τυχὸν εἶεν εἴτε χαὶ ἀλλοῖα οἱχδήποτε τε- 

λέοσματα, ἐφ οὃς κατὰ χαιρὸν ἄχρι χαὶ εἰς δεῦρο παρείχετό- 

νέῳ δὲ ἢ χαινοφανεῖ βάρει ἐπηρείας καὶ καινοτομίας ἢ μικρᾶς 

» 

,»»»{1..“ 



Αγ] ἃ ΔῈ ΚΑΙ ἘΟΎ. {ΕΒ 
ἢ μείζονος, μηδαμῶς χαθυποθάλλεσθαι - χαὶ πρός γε χαὶ φοσ- 

σάτου διελεύσεως καὶ βεστιαριτῶν χαὶ μανδατώρων, χαὶ λοιπῶν 

βασιλικῶν ἀνθρώπων, τὴν ὁποιχνδήποτε δουλείαν ἐν τοῖς εἰρη- 

μένοις θέμασι μετερχομένων, ἢ κατὰ πάροδον ἀΕρχοβεναν; χα- 

θυπερτερεῖν ἀνυπερθέτως: χαὶ μήτε ἀγγαρείᾳ ἢ παραγγαρείᾳ 

καθυπάγεσθαι παρά τινος τῶν τοιούτων, μήτ᾽ αὐτούς, μήτε τὰ 
» “- ,’ Ψ᾿ -ῷ κ - , 

ζῷα τούτων, μήτ᾽ εἰς παροχὴν χρειῶν χαθέλχεσθαι τῶν διχα- 
“- Ἃ ἜΤ Ρ ᾿ τῷ " » , Ν , 

σταῖς ἢ πράχτορσι χαὶ τοῖς ἄνωθεν ἠριθμημένοις διδομένων " 
" » - ἣν , - ». , τἀ ΘΕ; ᾿ 
ἀλλ οὕτως διαμένειν ταῦτα ἐν ἀταραξίᾳ πάσῃ χαὶ ἀδεία, χαὶ 

πάντα φόθον ἐπηρεαστιχὸν χαὶ χίνδυνον ἀπ τορραπ (ζειν χαὶ διο- 

πομπεῖσθαι πόρρω ποι ἀφ᾽ ἑαυτῶν, ὡς ἐν ἀχυμάντῳ πάντοθεν 

λιμένι ἐνορμισάμενα, καὶ υηδαμόθεν ζάλην ἢ διχοςε εἰσμὸν χαὶ 

βλάδην τινὰ προδοκῶντα - καὶ ἕνα συνεχτιχωτέοῳ λόγω ἡ τῶν 

λεγομένων δύν αμις περιληφθείη, ὥς τινι: μεγάλῳ χαὶ ἀναλώτῳ 

πάντοθεν ὀχυρώματι, τῇ χρυσοδούλλῳ ταὐτῃ δι αἰῶνος συντη- 

ρούμενα ὑφῇ τὰ τοῦ εἰρημένου ἀνθυπάτου χαὶ χριτοῦ τοῦ βήλου 

ἅπαντα χαθ᾽ ὃν ἐρρήθη τρόπον, πάντα τὸν εἴτε καὶ ἐπιχειρή- 

σοντα εἴτε μὴν καὶ προσδοχώμενον ἐπηρεάσαι τούτοις, ὡς εἰς 

μαχρὰν ἀποπέμψονται, καὶ καθάπερ ἐκ περιωπῆς ὑψηλοτάτης 

ἀκροθολισμῷ χατὰ παντὸς τοιούτου χρήσονται χαὶ τῆς. ἐκ 

τούτων βλάθης χαὶ ζημίας ὅπερ χείσονται χαὶ χαθαρῶς ἀπαλ- 
5» 

λαγήσονται: ἐξχουσσευθήσονται δὲ καὶ ἀπὸ μιτάτου ἀρχόντων 
“ “- - Ἃ -»" 2 ΒΝ ᾿Ξ 

ταγματικῶν ἢ θεματικῶν, ἔτι τε Ῥῶς, Βαράγγων, ἢ Κουλπίγ- 
Ω δὰ Ἅ “ 

γῶν, ἢ Φράγγων, ἢ Βουλγάρων, ἢ Σαρακηνῶν, ἢ ἄλλων τινῶν 
5» , ΕΣ ,ὔ ι ΝΣ κα εἰ ἤΞΕΟς ἘΑΥΞρεις 

ἀντιμιτάτων ἀπλήκτων, χαὶ τῆς ὑπὲρ τῶν ἀπλήχκτων χορηγίας, 

μεσαπλήχκτων, χριτῶν, ἀπαιτητῶν καὶ λοιπῶν ἁπάντων, ἐπιθέ- 
“Ἃ 

σεως μονοπροσώπου, δόσεως χανισχίου, ἢ ἀντικανίσχου, παλαιῶν 

τε καὶ τῶν μετὰ ταῦτα ἴσως μελλόντων τεθῆναι, σιταρχήσεως 

κάστρων, ἀγορᾶς μουλαρίων, μεσομουλαρίων, βορδωνίων, μξσο- 

βορδωνίων, ἵππων, παριππίων, ὀνοκηλωνίων, ὀνοθηλειῶν, φορύά- 

δων, βοῶν ἐργατικῶν χαὶ ἀγελαίων, χοίρων, προθάτων, αἰγῶν, 
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ἀγελαδίων, βουδαλίων, κυνῶν λαγωνιχῶν χαὶ λοιπῶν τετραπόδων 

ζώων, παροχῆς γεννημάτων ἐξ ἀγορᾶς γεγενημένης, ἐνοχῆς τοῦ 

δρόμου, οἰχομοδίου, χωμοδρομίας, προσοδίων, ἀεριχοῦ, συνωνῆς, 

στρατείας, χαπνιχοῦ, χαστροχτισίας, ὁδοστρωσίας, γεφυρωσίας, 

ταξατιῶνος, ματζουκατιῶνος, παροχῆς χρειῶν τῶν χορηγουμέ- 

νων δικασταῖς ἢ πράκτορσιν ἢ ἑτέροις ἄρχουσιν, εἴτε πρέσθεσιν 

ἐθνῶν διερχομένων, εἴτε χαὶ στρατῷ τινί, ἐχθολῆς χορτασμά- 

των, διατροφῆς πρωτοχεντάρχου, ἣ προελευσίμου βασιλικῶν 

ἀνθρώπων, ἐπί τινας ἀποστελλομένων δουλείας, ἐχθολῆς γέννη- 

μάτων, ἢ χαταθιθασμοῦ οἴνου, χρεῶν, καὶ παντοίων εἰδῶν, 

ἐξοπλίσεως πλωΐμων, χκονταράτων, τοξοτῶν, ἢ καὶ ἱπποτοξοτῶν, 

ἐξωνήσεως σίτου, χριθῆς, βρώμης, ἐλαίου, ὀσπρίων, καὶ παντοίων 

σπερμάτων, χοπῆς χαὶ χαταθιδασμοῦ οἱασδήτινος ξυλῆς, ἢ με- 

τακομιδῆς χωπίων, ἢ ἑτέρου εἴδους, ἐχθολῆς χαλαρτίων τοξο- 

τῶν, ἐξοπλίσεως στρατιωτῶν ἀρχόντων χαθδαλλαρικῶν καὶ πε- 

ζῶν, χαθισμάτων τῶν ὑπεροχῆς ἀρχόντων, χατεπάνω, στρα- 

τηγῶν, κριτῶν, χαὶ λοιπῶν ἀπαιτητῶν, φοσσάτου διατροφῆς 

καὶ ἀπλήχτων ἐπὶ πόλεμον, ἀπιόντων καὶ ὑποστρεφόντων, βε- 

στιαριτῶν, μανδατώρων τοῦ δρόμου πρέσθεις ἀγόντων ἥ. ἐξορί- 

στους, ἢ κατά τινα ἄλλην χρείαν διερχομένων, τοποτηρητῶν, 

τουρμαρχῶν, μεραρχῶν, χαὶ παντὸς ἑτέρου δημοσιαχῶν πραγ- 

μάτων ἔρευναν ἐπιτετραμμένου, ἀγγαρείας, παραγγαρείας καὶ 

λοιπῆς ἁπάσης ἐπηρείας, λαληθείσης ἢ παρασιωπηθείσης, νῦν τε 

οὔσης καὶ εἰς ὕστερον ἐπινοηθησομένης " διὸ παρεγγυώμεθα καὶ 

πάντας ἐξασφαλιζόμεθα ἀπό τε τῶν χατὰ καιροὺς σαχελλαρίων, 

γενικῶν χαὶ στρατιωτικῶν λογοθετῶν τῶν ἐπὶ τῆς ἡμετέρας 

σαχκέλλης χαὶ τοῦ βεστιαρίου, οἰκονόμων τῶν εὐαγῶν οἴχων χαὲ 

τῶν πετρίων, τῶν ἐπὶ τῶν οἰχειαχῶν καὶ τῶν ἐφόρων τῶν βα- 

σιλιχῶν χουρατοριχῶν εἰδικῶν γηροτρόφων, τῶν ἐπὶ τοῦ θείου 

ἡμῶν ταμείου τοῦ φύσχου, χουρχατόρων τοῦ οἴχου τῶν ἐλεύθέ- 
» 

θὼν χαὶ τῶν μαγγάνων, οἰκιστιχῶν χαὶ τῶν ὑπ αὐτοὺς πρω- 
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τονοταρίων, λογαριαστῶν, χαρτουλαρίων, βασιλικῶν νοταρίων 

καὶ νοταρίων᾽ ἔτι δὲ δομεστίκων τῶν σχολῶν, δουχῶν, κατεπάνω, 

στρατηγῶν, χαὶ τῶν ἀντιπροσωπούντων αὐτοῖς ταξιαρχῶν, 

τουρμαρχῶν, χαρτουλαρίων τοῦ τε δρόμου καὶ τῶν θεμάτων, 

χομήτων τῆς χόρτης, δομεστίκων τῶν ἐν ἑτέροις, δρουγγσρο- 

χομήτων, πρωτοχεντάρχου προελευσίμων, χαὶ λοιπῶν ταγμα- 

τιχῶν χαὶ θεματικῶν ἀρχόντων " πρὸς τούτοις χριτῶν, ἐποπτῶν, 

στρατευτῶν, ὀρθωτῶν, ἀναγραφέων, πρωτονοταρίων, σινωναρίων, 

ὡρειαρίων, χαὶ παντὸς ἑτέραν δουλείαν τοῦ χοινοῦ υξταχειρι- 

ζομένου, τοῦ μηδένα τῶν ἁπάντων ἐν οἱῳδήποτε χρόνῳ χαθ᾽ οἷον- 

δήτινα τρόπον ἀθετεῖν τι ἢ ἀνατρέπειν τῶν ἐνταῦθα παρὰ τῆς 

βασιλείας ἡμῶν διωρισμένων, ἄχρι καὶ ψιλῆς ἐπιχειρήσεως ὡς 

βεθαίου καὶ ἀσφαλοῦς τυγχάνοντος τοῦ παρόντος ἡμῶν εὐσε- 

βοῦς χρυσοδούλλου λόγου γενομένου χατὰ τὸν μάρτιον μῆνα 

τῆς τρίτης χαὶ δεκάτης ἰνδικτιῶνος ἐν ἔτει τῷ ἐξαχισχιλιοστῷ 

πενταχοσιοστῷ ὀγδοηχοστῷ τρίτῳ, ἐν ᾧ χαὶ τὸ ἡμέτερον εὐ- 

σεθὲς χαὶ θεοπρόδλητον ὑπεσημήνατο χράτος. 

Ἴ Μιχαὴλ ἐν Χριστῷ τῷ θεῷ πιστὸς βασιλεὺς καὶ αὐτο- 

χράτωρ Ῥωμαίων ὁ Δούκας. 

Τὸ ἴσον τοῦ χρυσοδούλλου τοῦ βασιλέως 

κυροῦ Νικηφόρου τοῦ Βοτανιάτου, 

Τοῦ χαταστρωθέντος εἰς τὸ σέχρετον τῶν οἰχειαχῶν, εἰς 

υἶἦνα μάϊον ἰνδικτιῶνος β΄, 

Καὶ εἰς τὸ σέκρετον τῆς σαχέλλης χατὰ τὴν θ΄. μηνὸς 

μαΐου ἰνδικτιῶνος β΄, 

Καὶ εἰς τὸ σέχρετον τοῦ μεγάλου σαχελλαρίου χατὰ μῆνα 

μάϊον ἰνδιχτιῶνος β΄, 

Καὶ εἰς τὸ σέχρετον τοῦ ὀἰχονομίου τῆς δουχέ.. -- εἰς 
᾿ μῆνα μάϊον ἰνδιχτιῶνος β΄, 
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Καὶ εἰς τὸ σέχρετον τοῦ γενιχοῦ λογοθέτου χχτὰ τὴν 

ὑὸ: υμηνὸς μαΐου ἰνδιχτιῶνος β΄, 

Καὶ εἰς τὸ σέκρετον τοῦ στρατιωτιχοῦ λογοθέτου εἰς 

υῆἦνα μάϊον ζ΄ ἰνδιχτιῶνος β': 
᾽ - , -" ): “Ὁ ε, »" »"»Ἢ : { Ἐν ὀνόματι τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ χαὶ τοῦ ἁγίου 

πνεύματος Νικηφόρος πιστὸς βασιλεὺς ὀρθόδοξος αὐτοχράτωρ ἡ 

Ῥωμαίων᾽ ὁ Βοτανιάτης. 

Εἰ νομέα τῶν πρὸς ἀξίαν τὸν ἀληθῇ βασιλέα προσήκει 

γνωρίζεσθαι, χαὶ διαιρέτην τῶν προσφόρων ἑκάστῳ γερῶν, λόγοι 
᾿ ι κ ῃ , Νὰ ἊΣ ᾿ Π ᾿ 

δὲ χαὶ τὸ περὶ τούτους εὐδόχιμον τῷ μαγίστρῳ Μιχαὴλ καὲ 

χριτῇ τῷ ᾿Ατταλειάτῃ ἰδιαιτέρως ὡσανεί πως χαθέστηχε γνώ- 

ρισμα, οὐκ ἂν εἴη δίχαιον υἢ χαὶ τοῦτον ἀναλογούσης τετὺυ-. 
᾿ 

χηκέναι τῆς χάριτος εἰ γὰρ μὴ λόγοις ἐντεθραμμένος 'σεθά- 

ζοιτο ἄνθρωπος, παρευδοκιμητέους ἄρα τοὺς λόγους τιθέμεθα " 

λόγους δὲ μὴ τιθέμενοι περὶ πλείονος, οὗ τῆς πολιτείας εἰσὲ 
᾿ , " ,ὔ δύήπ -»" ων το τα ᾿ ! , 0 

τὸ χεφάλαιον, ἀλογίαν δήπου τῆς λογικῆς χαταψηφιζόμιε κχ 

φύσεως: ἀλλὰ μήποτε ἄρα τοσοῦτον ἀλογήσοιτό τις τοῦ χα- 

λοῦ, ὡς μὴ τοὺς λόγους εὐλόγως τιμᾷν" καὶ παρὰ τοῦτο δί- 
Ω » ᾿ “ , Ν κὰν β,»" δ. δῷ ρ ΄ὔ " 

χαιον ἂν εἴη χαὶ νῦν παρὰ τῆς εὐσεοοῦς ἡμῶν βασιλείας τὸν 
᾿ , , ἢ »"» “» ᾿ , 5 , 

περὶ τούτου πονήσαντα, καὶ τῶν πολλῶν τὸ πλέον ἀπενεγχά-. 

μενον μὴ χατόπιν τῶν ἠλπισμένων ἐλθεῖν, τῶν δ᾽ αἰτηθέντων 
»" 

μᾶλλον τὸ πέρας εὑρεῖν, χαὶ πλέον, ὅτι χαὶ θεοσεθείας οὐκ 

ἐλάχιστον ἴνδαλμα τῷ παρόντι σχοπῷ παραπέπηγεν - ἀλλὰ τὶς 
-ο 

ὃ λόγος τοῦ προοιμίου, αὐτὸ ἐκεῖνο τὸ τῆς γραφῆς κατὰ πό- 

δας παραστήσει σαφέστατα" ἔφθασεν ὁ προρρηθεὶς οὗτος μάγι- 
- 4 , ᾿ Α ΙΝ , » , 5 ,ὕ 

στρος περὶ τὴν Θράκην χαὶ τὴν Μαχεδονίαν ἀκινήτων ἐπιχτή- 

σεις ποιήσασθαι, χαὶ χρυσόδουλλον τοῦ προθεθασιλευχότος χυ- 

ροῦ Μιχαὴλ τοῦ Δούχα. ἐπορίσατο, ἐξχουσσίαν αὐτοῖς παντελῇ 

χαριζόμενον, χαὶ ἀπρόσόατον εἶναι πᾶσι, χριταῖς τε. χαὶ πρά- 

χτορσι χαὶ στρατευταῖς, ὀρθωταῖς χαὶ ἐπόπταις, ἀναγραφεῦσι 
ε » Ε Ὶ 

χαὶ φορολόγοις οἱοισδήποτε, χαὶ τοῖς ὑπ αὐτοὺς ἅπασι τὴν ἐν 

: 
᾿ 

ἱ 
; 

[ 
" 

ἷ 

' 
᾿ 

ΦΔΣΝΝΝ  νυννυ. κυ Δ «ὦ... 

- 

 ς αἰ. κω δυδν» 

μερίσας σς Δ 24.542»: 
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-“ , τα ϑυν ν λ , 6 Ὁ κ᾽ 4 Ἄ Ἕ ᾿ Ἡ4} 

τούτοις ἐγχελευόμενον προσοολὴν χαὶ μόνην, καὶ αὔξησιν πᾶ- 

σαν χαὶ ὄρθωσιν τῶν χτημάτων τούτου ἀποτεμνόμιενον, ὡς 

μόνα τελεῖν τὰ μέχρι τότε ἀνὰ πᾶν ἔτος ἀπ'ὶ αὐτῶν εἰσπρατ-- 
, » δ, , Χ » » ΘΕ ς , 

σόμενα, εἴτε δημόσια τυχὸν εἴησαν, εἴτε χαὶ ἄλλα οἱαδήποτε 
2 7 » Ν » - 

τελέσματα " οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ χαὶ πᾶσαν ἄλλην ἐπ τήρειαν εἴτε 
» " » ἢ 

ἐν μιτάτοις, εἴτε ἐν ἀγγαρείαις, ἢ παραγγαρείαις, εἴτε ἄλλαις 

αἰτίαις, ταῖς ἐν ἐκείνῳ ἀπηριθμημέναις ὁρῷτο, τέλεον ἐχ τού- 

τῶν ἀπασέθοῦι χαὶ ἀποτρεπόμενον- χαὶ εἶχε μὲν ἐχεῖθεν τὸ 
- ᾿] Ν “ἷ, ΕΣ ΕΔΕῚ 

χρηπὶς προχαταθληθεῖσα χατὰ τὸ ἔννομον ἐπὶ ἀ- 

δὲ 

δεῖ χαὶ τῷ στερρῷ πολλάκις τοῦ ὑπερείσοντος, ἵν αὐτὸ ἑαυτοῦ 

-- 
5 3, 

ἰσχυρὸν, χ 
Ἁ, " 

σφαλοῦς ἸΡῚ ἐπιτεθὲν αὐτῇ χαὶ τὸ οἰκοδόμημα: ἐπε ς--- 

δυναμικώτερον γένηται, χαὶ τάφρον γὰρ τοῖς τείχεσιν ἐνίοτε 

περιθάλλομεν, χαὶ τείχει διπλῷ τὴν πόλιν περιζωννύομεν, χαὶ 

πρὸς ἀχρίοειαν οὐχ ἀσυνάρ οττον τὸ Ὑϑόμενθὰ περιεσχεμμένον 

- 
τι τοῦτο, χαὶ ἀγχίνουν ὁ μάγιστρος βουλεύεται, χαὶ τὴν τῆς 

αἐζε ἡμετέρας βασιλείας εὐσέθειαν εἰς ἐπίχ οὴ τοὶ ἵν βουλευσά- ς 
"Ν᾿ Α ε , , 

ἕξνος" ἤδει γὰρ ὡς μέγα τι χαρίζε ται πρὸς ἰσχυροτέραν ροπ τὴν 

ψῆφος ἢ βασιλικὴ προσεπιχυροῦσα τὸ γεγονός" χαὶ γραφὴν παρὰ 
ΕΠ κι - κ᾿ "» , ,ὔ , 

τοῦτο το ξὐδρμλθοὴ ἐξαιτεῖ, τὰς ἐννόμως περιελθούσας τούτῳ 
ἘΞ Ν 

ἀχινήτους χτήσεις ἐπι 'χρατ' ὕνουσαν, χαὶ τῆς ἐὰν σὰ ἐἢ ἣν 

χαριζομένην τὸ ἀστασίσστον, με δὲ χαὶ τὴν 

ἐξχουσσείαν τιθεμένην ἐνδύναμον- χαὶ ἐπει ἔω λέ αἰ αὶ 

εἶχεν, εἰμὴ καὶ μᾶλλον πλέον τὸ εὐλογονυὶ ἡ ἀξίωσις, τὸ χατὰ 

σχοπὸν εὕρηχε περατούμενον " θεσπίζει γὰρ χαὶ ἡ γαληνότυς 

τοῦ χράτους ἡμῶν διὰ τοῦ παρόντος αὐτῆς εὐσεθοῦς χρυσο- 

βούλλου λόγου τὰ περὶ τὴν Θράκην καὶ τὴν Μαχεδονίαν, πε- 

ριελθόντα τῷ μαγίστρῳ, ἐξ εὐλόγων τίτλων ἀχένητα ὅπωσδή- 
- ᾿ 5» 5, » ;" 

ποτε χατὰ τὸ ἀστασίαστον χαὶ ἄμαχον τούτῳ προσεῖναι αὐτά, 
ι » , - - » 

χαὶ μή τινα ἐπηρεαστὴν καὶ χακόνουν ἐπὶ ταῦτα εἰσδύεσθαι, 
4 ΓΙ 5» ἂ Αν -Ὸω 

χαὶ ἢ αὐτὸν τὸν μάγιστρον, καὶ τὸ ἅπαν μέρος ἀν ἘΩΕ 

ρονόμους τε χαὶ διαδόχους, καὶ παντοίους διαχατόχ ἘΣ [φῚ ς- “ Ἢ τον» 
Ῥ- 

ὔν» ΟΝ «τὸ -. 
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χαὶ τὸ τῆς δεσποτείας ἔννομον δίκαιον συνταράσσειν αὐτῷ, 

ἐπί τε τοῖς περιελθοῦσιν αὐτῷ ἀπὸ δημοσιαχῶν πράσεων χαὶ 

βασιλικῶν δωρεῶν, ἐπί τε τοῖς ἐξ ἰδιωτικῶν συναλλαγμάτων 

χαλῇ πίστει ἐπιχτηθεῖσι τούτῳ, χαὶ προφάσει ὑπερτίμων ἢ 

χαινοφανῶν ἑτέρων πράξεων, ἢ ὀχλήσεων διαχυχᾷν αὐτὸν καὶ 

τὸ μέρος αὐτοῦ, καὶ ζημίαις τισὶ περιβάλλειν, καὶ περιαλγύ- 

νειν τὰ χατ' αὐτόν: πόρρω γὰρ τοῦδε χαὶ τῶν διαφερόντων 

ἀκινήτων αὐτῷ, ἀποτρεχέτω πᾶσα τοιαύτη καὶ ἀλλοία ἐπή- 

ρεια" χαὶ πᾶς ἄδικος χαὶ πλεονέχτης ἐκ τούτων ἀπεληλάσθω- 

βούλεται γὰρ ἡ εὐσεθὴς ἡμῶν βασιλεία ἄμαχον ἔχειν αὐτὸν 

τὴν ἔννομον δεσποτείαν χαὶ ἀσυζήτητον, ἀνέγκλητον ἐχ πάσης 

αἰτίας καὶ τρόπου, καὶ ἀφορμῆς, καὶ προσέτι χαὶ πάσης ἐπὴ- 

ρείας ἀμέθεκτον, καθὼς ἄρα τοῦτο χαὶ ἡ προπορισθεῖσα τῷ 

μαγίστρῳ χρυσόδουλλος γραφὴ δίδωσιν, ἣν χαὶ ἡ γαληνότης 

τοῦ χράτους ἡμῶν ἐπισφραγίζει χαὶ ἐπικυροῖ, καὶ ἰσχυροτέραν 

διὰ τῆς νῦν ἐπιχρίσεως τίθησιν " ἐπειδὴ δὲ οὐ λόγοι μόνον τὸ 
’ὔ , σπουδαζόμενον τῷ μαγίστρῳ γεγόνασι, οὐδὲ τοῖς ὧδε μόνοις 

τὴν ὅλην ροπὴν ἐχαρίσατο" εἰσήνεγχε δέπου χαὶ τῇ τῆς ψυχῆς 

καταστάσϑι οὐ φαύλην ταύτην οὐδ᾽ ἀγεννῆ τὴν προμήθειαν. 

ἄδει γὰρ χαὶ μάλα καλῶς ὡς τὰ τῇ δὲ μὲν ἅπαντα παραρρεῖ, 

χαὶ εἰς γῆν τὰ τῆς γῆς συμπεραίνεται, μόνα δ᾽ ἐχεῖνα προσ- 

παραμένει ὅσα τῇ ψυχῇ περιποιεῖν δεδύνηται λυσιτέλειαν, τὰ 

χαθ᾿ ἑαυτὸν μερίζει ἐπηδολώτατα: τὴν γὰρ διαφέρουσαν τούτῳ 

οἰκίαν περὶ ταύτην τὴν μεγαλόπολιν, ἥτις ἀπὸ τῆς πρωτο- 

σπαθαρίσσης ἐχείνης ᾿Αναστασοῦς τῆς τούτου γυναιχαδέλφης 

κατὰ πρᾶσιν ἐπὶ αὐτὸν διχθέθηχε, ἀνάθημα φέρων τῷ θεῷ χα- 

θιέρωσε, φροντιστήριον δείξας αὐτὴν ἀνδρῶν εὐλαδῶν, ἧ χαὶ 

τὸν ἐντὸς τοῦ κάστρου τῆς Ραιδεστοῦ παρ αὐτοῦ δεσποζόμε- 

νον οἶχον εἰς πτωχοτροφεῖον καταχευάσας, κατὰ τελείαν ἐπί- 

δοσιν ἥνωσεν, ὡς εἶναι ἄμφω ταῦτα συμπεπλεγμένα τε καὲὶ 

ἀλληλουχούμενα, χαὶ εἰς ἕν τῷ τοῦ πνεύματος συνδέσμῳ συγ- 
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͵ ι 5 Α -“ ,ὔ , -“ Ἔα" 3 Ε 

κείμενα" καὶ ἐπειδὴ τῷ τοιούτῳ φιλοθέῳ σκοπῷ ὕλην εἰς αὐ- 

τοτελὲς ἀποτέλεσμα θησαυρίζων ὁ μάγιστρος ἀγροτιχάς τε χαὶ 

πολιτιχὰς ἐπιχτήσεις ἀποτεμόμενος, καὶ τῇ παρ αὐτοῦ συστάσῃ 

μονῇ χαὶ τῷ πτωχοτροφείῳ ἀφιέρωσε, χαὶ οὐ τοῦτο μόνον, 

τὰ χαθ᾽ ἕχαστον 
“5 ι 

ἀλλὰ χαὶ διαταγὴν πεποίηχεν ἔγγραφον, ἐν 

ὅπως δέοι ταῦτα οἰκονομεῖσθαι χαὶ διὰ τίνων σαφέστερον πα- 

ρεστήσατο, τὰς δὲ περιτροπὰς τῶν πραγμάτων καὶ τὰς ἄλλοτε 

ἄλλως ἐχούσας μεταπτώσεις διευλαδούμενος οὐκ ἐν ἀσχλεύτῳ 

ἔμενε λογισμῶ, ἀλλ᾽ ἐνίοτε τούτῳ τῆς ψυχῆς τὸ λογιζόμενον 

ἐδειλαίνετο, καὶ παρὰ τοῦτο τῇ τοῦ χράτους ἡμῶν προσελη- 

λυθὼς γαληνότητι τὸ ἀσφαλὲς ἐζήτησε: τῷ θεοφιλεῖ τῷδε 

προσπεριγενέσθαι σπουδάσματι ἡ εὐσεδὴς ἡμῶν βασιλεία, συμ.- 

μερίτις ἐθέλουσα γίνεσθαι τοῦ χαλοῦ, οὐκ εἰς ἀναδολὰς ἦλθε 

τοῦ τέλους, οὐδ᾽ εἰς ὑπέρθεσιν, ἀλλ᾽ εὐθὺς ὅτε (ὁ) μάγιστρος ἠτή- 

σατο χαὶ ἥδε τὸ αἰτηθὲν φιλοθέως ἐπέρανε, θεσπίζουσα χαὶ 

διοριζομένη διὰ τοῦ παρόντος αὐτῆς εὐσεθοῦς χρυσοθούλλου 

λόγου τὸ παρὰ τοῦ μαγίστρου δομιηθὲν νεοσύστατον φροντι- 

στήριον ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ μεγάλου θεοῦ χαὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰη- 

σοῦ Χριστοῦ τοῦ Πανοιχτίρμονος, καὶ τὸ προσενωθὲν τούτῳ 
ι Α πτωχοτροφεῖον τὸ ἐν τῇ Ραιδεστῷ, πρὸς δὲ, χαὶ τὰ τούτοις 

ἀνήκοντα χατὰ τὴν τούτου διαταγὴν, μόνῳ τῷ χυρίῳ ἡμῶν 

χαὶ θεῷ ἀναχεῖσθαι, ᾧ καὶ παρὰ τοῦ μαγίστρου προσχαθιέ- 

ρωνται, χαὶ μήτε παρὰ βασιλικῆς τινος ἐξουσίας ἢ σεχρετιχῆς 

ἐπιφορᾶς, μήτε ἀρχιερατικῆς προεδρίας, ἀλλὰ μηδὲ δυναστευόν-- 

τῶν τινῶν ἐξουσίας, ἢ τύχης τινὸς ἀντιμεθέλχεσθαι ἰδιωτικῆς: 

πάντων δὲ τῶν ἄλλων ἀποξενοῦσθαι αὐτὰ, χαὶ ὡς ἐν ἀσύλοις 

ταμείοις, μόνῳ τῷ τοῦ ἐνυποστάτου θεοῦ χαὶ πατρὸς λόγῳ 

πεφυλάχθαι τε χαὶ εἰς τὸ ἀεὶ ἀποχεχληρῶσθαι, τῶν ἄλλων 

εἰδέναι ὀφειλόντων ἁπάντων, ὡς εἴ τις τὰ εὐλόγως χαθοσιω- 

θέντα, καὶ χερσὶ μόναις παρατεθέντα. θεοῦ, χατὰ πολλὴν ἐχεῖ- 

θεν ἀπόνοιαν ἀποσυλῆσαι πειράσεται, ἱεροσυλίας ἄντιχρυς οὗτος 
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ἁλώσεται, καὶ τὸ ἐκεῖθεν ἔνδικον οὐχ ἐχφεύξεται ἀνταπόδομα" 

εἰ γὰρ καὶ ὁμογενεῖς ἀδιχοῦντες χαὶ πολλάχις σφαλλόμενοι 

μέτρια τὴν χατόπιν δίκην ὀλιγάκις διολισθαίνομεν, ὅπου θεὸς 

αὐτὸς ἐστὶ τὸ ἀτιμαζόμενον, χαὶ πρὸς αὐτὸν ἐχεῖνον ἄντιχρυς 
᾿ ; ΄, “- ͵,ὔ ὝΨ" ΓΝ 7) διχδαίνει τὸ τῆς γνώμης καχόηθες, τίνα δήπου εἰχὸς, ἢ ποίαν 

ΟΣ 

ἐπαιωρουμιένην ἐλπίζειν τὴν τιμωρίαν; ἀλλ οὐχ οἶμαι ἄν ποτε 
Ξ Υ ϊ 

ον πὶ τοσοῦτον ἐλθεῖν ἀπονοίας τινά, οὐδ᾽ εἰς ἐσχάτην ἐλᾶσαι 

παραπληξίαν: πλὴν χἂν εἴ τινες ἴσως εἶεν, καὶ πρὸς καχέαν 

ἔνδον ὀργᾷ τούτοις ἡ ψυχὴ, ἀλλά γε τὸν παρόντα χρυσόθουλε: 

λον λόγον εἰς ἐπιτείχισμα αὐτῷ ἐἀκδιθεμεθα: δι οὗ πάσῃ μὲν 

βασιλικῇ ἐξουσίᾳ καὶ σεχρετιχῇ προσθολῇ, χαὶ πατριαρχικῇ 

τάξει χαὶ καταστάσει, χαὶ ἄλλῃ ἀρχιερατικῇ, πρὸς δὲ χαὶ τῇ 

τῶν ὑπερεχόντων αὐθεντίᾳ, ἢ καὶ τῶν ἐλαχιστοτέρων ἴσως τῇ 

οὐθενίᾳ, τὸ ἐπὶ ταῦτα εἰσδύεσθαι παντελῶς ἀποπαύομεν" ἄδι- 

χον γὰρ ἐπὶ τὰ πάντῃ τούτων ἀλλότρια, καὶ μόνῳ θεῷ ἀνα- 

κείμενα, μηδὲν ἄλλο ἢ τὸ βούλεσθαι δίκαιον ἔχοντας, εἰσδύ- 

γειν χαὶ μὴ καλῶς π ἘΗΉΜΕΡΣ μόνα δὲ τῷ πανοιχτίρ- 

μον: θεῷ τ προδιχάζ ἄςομεν, χαὶ τῆς αὐτοῦ με ερίδος εἶναι ταῦτα 

διαταττόμεθα, πάντων τῶν τῷ μαγίστρῳ εὐσεοῶς ἐπὶ τούτοις 

δ ἘΣ τρῶν ὡς αὐτῷ τε ἔδοξε, καὶ ἐν ἐγγράφῳ τούτου 

διαταγῇ περιείληπται, εἶναί τε εἰς τὸ ἑξῆς καὶ οἰκονομεῖσθαι 
ἈΝ ν ἐμ. ε ει 

ὀφειλόντων, δ ὧν ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ δισύπατος Θεόδωρος χαὶ 
» 

βασιλικὸς νοτάριος τὴν ἐπιτήρησιν τῶν τοιούτων εὐσεθῶν ἀνα- 

στημάτων χαὶ διοίχησιν χατὰ τὸ τοῦ εἰρημένου χτήτορος τυ- 

πικὸν ἐπιτέτραπται, χαὶ οἱ ἐξ ὀσφύος ἐχείνου γεννώμενοι χαὶ 
Ν ΗΠ , ΕῚ ΄ὔ " ᾿ ᾿ χαθεξῆς ἡ τούτων διαδοχὴ, μέχρις ἂν διαρχοίη τὸ γένος αὖ- 

τοῦ, τούτου δὲ παρερχομένου τὸ αὐτεξούσιον χαὶ αὐτοδέσπο-- 

τὸν προσεῖναι τῇ μονῇ χαὶ τῷ πτωχοτροφείῳ, χαὶ ὑφ᾽ ἡγεμόνι 
- ᾿ θεῷ καὶ προνοητῇ, τὴν πᾶσαν διεξάγειν πρόνοιαν χαὶ διοίκη- 
Ν 

σιν, πα μῷ ἐφορείας τ τως χαὶ δ τορι ἐκεῖθεν ἐξ αὐτῶν 

οτρεπομένης᾽ ἐξχουσσευθήσονται δὲ χαὶ τὰ τούτοις προσόντα 
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ΑἘ ΤῈ ΤᾺ ΞΑΕΓ Ὰ ΠΟῪ. 09 
» , - - “- 

πάντα ἀχίνητα μετὰ χαὶ τῶν λοιπῶν τοῦ μαγίστρου χτημό- 
Ε , Ὶ , δ Μ δ᾽ ,ὕ κῆζες 

τῶν, χαθὼς χατωτέρω πρὸς ὄνομα δηλωθήσονται, ἀπὸ τε χρι- 
» 

τῶν, πραχτόρων, στρατευτῶν, ὀρθωτῶν, ἐποπτῶν, ἀναγραφέων, 

φορολόγων χαὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτοὺς ἁπάντων, μετὰ τῶν ἐν αὐτοῖς 

προσχαθημένων ἐνοίχων χαὶ παροίχων, χαὶ πάσης ἐπηρείας χαὶ 

προσθήχης δημοσίου, χαν!σχίου τε χαὶ ἀντιχανίσχου ἀνώτερα 

διατηρηθήσονται, ὡς υμηδὲ πάροδον ἐν τούτοις εἶναι τινὶ τῶν 
Ν 5 

ἁπάντων" πρὸς γὰρ τῷ τούτοις ἅπασιν ἀπὸ τοῦ παρόντος 
: ᾿ ΝΝ ᾿ ᾿ “«, . ΓΕ ΝΣ ι - ΕΣ 

χατὰ τὸ διηνεχὲς τηρεῖσθαι ὅλως ἀνέπαφα, χαὶ τῶν ἄλλων 

ὅλων χαθυπερτερήσουσι τέλεον, χαὶ πάσης ἀπολαύσουσιν ἐ- 
, ι Ε “λ ᾿ " .« - 

λευθερίας χαὶ ἀνέσεως, χἂν εἰς ἐπαύξησιν ὅτι πλείστην τῷ 
δ ΜΞ ,ὔ κ᾿ ι "- 7 “-.φ.΄7ὔ΄ ΠῚ 

χρόνω ἐπιδοῖεν " νέῳ δὲ χαὶ χαινοφανεῖ βάρει τελέσματος, ἢ 
ΓΤ ΣΕΡ᾿ ,ὕ τ Π Ὸ “τὸ ΄ὕ ΜᾺ τ ταν, ΚᾺ να -Ν ῃ 
ἐπηρείας καὶ καινοτομίας ἢ μιχρᾶς ἢ μείζονος, οὐδαμῶς καθυ- 

ποοληθήσονται" χαὶ πρός γξ φοσσάτου διελεύσεως, ὅν βεστια-- 
-“ . ἂν [ ᾿ : 

ριτῶν, χαὶ μανδατώρων, χαὶ λοιπῶν βασιλιχῶν ἀνθρώπων τὴν 

δ. Ξ ὃ ἢ 5 ΞΞΞ Ἧς ποιανδήποτε δουλείαν ἐν τοῖς εἰρημένοις θέμασι μετερχομιένωῶν, 

ἢ χαὶ χατὰ π ἄροδον διερχομένων, ὑπεράνω ἔσονται" χαὶ ἀγγα- 

θείᾳ ἢ παραγγαρείᾳ παρά τινος τῶν τοιούτων οὐ χαθυπ ταιχθή- 

σῦνται, οὔτε αὐτοὶ οὔτε τὰ ζῶα τούτων, οὔτ᾽ εἰς παροχὴν 

χρειῶν ἑλκυσθήσονται τῶν διχασταῖς ἢ πράχτορσιν, ἢ τοῖς ἄνωθεν 

ἠριθμημένοις διδομένων, ἀλλ οὕτως διχμενοῦσι ταῦτα ἐν ἀτα- δὲ 

, 

ραξίᾳ πάσῃ χαὶ ἀδείᾳ χαὶ πάντα ΠΡ ἐπηρεαστιχὸν χαὶ 

χίνδυνον ἀπορραπίσουσι, χαὶ ἀποδιοπομιπήσουσι πόρρω ποι ἀ- 

φ᾽ ἑχυτῶν, ὡς ἐν ἀχυμάντῳ πάντοθεν λιμένι: δοκεῖν ἐνορμίζε-- 
Ν , » δ 

σθαι: χαὶ μηδαμόθεν ζάλην ἢ διασεισμὸν χαὶ βλάθην τινὰ 
᾿Ν (- ἂὖ ΔΆ, ΠΕ ,ὕ δό ὦ , , ε 

προσδοχᾷν, ἢ ὑπερτίμου δόσιν χαὶ ἵνα συνεχτικωτέρῳ λόγῳ ἡ 
-- Ν " Ἷ; » 

τῶν. λεγομένων δύναμις περιληφθείη, ὥς τινι μεγάλῳ καὶ ἀνα- 
' 

3 λώτῳ πάντοθέν ὀχυρώματι, τῇ χρυσοδούλλῳ ταύτῃ δέ αἰῶνος 

συντηρούμενα ὑφὴ τὰ τοῦ εἰρημένου μαγίστρου χαὶ χριτοῦ τοῦ 

βίλου, καὶ τῶν εἰρημένων εὐαγῶν οἴκων ἅπαντα καθ᾽ ὃν ἐρρήθη 
, , Ἂν 

τρόπον ἔσονται" πάντα τὸν εἴτε ἐπιχειρήσοντα, εἴτε μὴν καὶ 
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προσδοχώμενον ἐπηρεάσαι τούτοις μαχρὰν ἀποπέμπονται, καὶ 

καθάπερ ἐκ περιωπῆς ὑψηλοτάτης ἀχροθολισμῷ χατὰ παντὸς 

τοιούτου χρήσονται, καὶ τῆς ἐκ τούτων βλάθης χαὶ ζημίας ὑπερ- 

κείσονται χαὶ καθαρῶς ἀπαλλαγήσονται " ἐξκουσσευθήσονται δὲ 

καὶ ἀπὸ μιτάτου ἀρχόντων ταγματικῶν ἢ θεματιχῶν, ἔτι τε 

Ρῶς, Βαράγγων, ἢ Κουλπίγγων, ἢ Φράγγων, ἢ Βουλγάρων, ἣ 

Σαρακηνῶν, καὶ ἄλλων τινῶν, ἀντιμιτατιχῶν ἀπλήκτων, χὰὲ 

τῆς ὑπὲρ τῶν ἀπλήχτων χορηγίας, μεσαπλήχτων, χριτῶν, ἀπαι- 

τητῶν, ἀρχηγετῶν καὶ λοιπῶν ἁπάντων, ἐπιθέσεως μονοπροσώπου, 

δόσεως χανισχίου ἢ ἀντικανίσκου, παλαιῶν τε χαὶ τῶν υετὰ ταῦ- 

τα ἴσως μελλόντων τεθῆναι, σιταρκήσεως χάστρων, ἀγορᾶς μουλα- 

ρίων, μεσομουλαρίων, βορδωνίων, μεσοθορδωνίων, ἵππων, παριπ-- 

πίων, ὀνοχηλωνίων, ὀνοθηλειῶν, φορόάδων, βοῶν ἐργατικῶν καὶ 

ἀγελαίων, χοίρων, προθάτων, αἰγῶν, ἀγελαδίων, βουθαλίων, κυνῶν 

λαγωνιχῶν, χαὶ λοιπῶν τετραπόδων ζῴων, παροχῆς γεννημάτων 

ἐξ ἀγορᾶς γεγενημένης ἢ ἄλλης αἰτίας, ἐνοχῆς τοῦ δρόμου, 

οἰκομοδίου, κωμοδρομίας, προσοδίων, ἀερικοῦ, συνωνῆς, στρατείας, 

χαπνιχοῦ, χαστροχτισίας, ὁδοστρωσίας, γεφυρωσίας, ταξατιῶνος, 

ματζουχατιῶνος, παροχῆς χρειῶν τῶν χορηγουμένων δικασταῖς 

ἢ πράχτορσιν ἢ ἑτέροις ἄρχουσιν, εἴτε πρέσθεσιν ἐθνῶν διερχο- 

μένων, εἴτε χαὶ στρατῷ τινι, ἐχθολῆς χορτασμάτων, διατροφῆς 

πρωτοχεντάρχου, ἢ προελευσίμου βασιλικῶν ἀνθρώπων ἐπί τινας 

ἀποστελλομένων δουλείας, ἐκθολῆς γεννημάτων ἢ χαταδιθασμοῦ 

οἴνου, χρεῶν χαὶ παντοίων εἰδῶν, ἐξοπλίσεως πλωΐμων, κοντα- 

ράτων, τοξοτῶν ἢ καὶ ἱπποτοξοτῶν, ἐξωνήσεως σίτου, χριθῆς, 

βρώμης, ἐλαίου, ὀσπρίων καὶ παντοίων σπερμάτων, κοπῆς χαὶ 

χαταδιθασμοῦ οἵαςδήτινος ξυλῆς ἢ μεταχομιδῆς χωπίων, 

χαὶ ἑτέρου εἴδους, ἐχθολῆς χαλαρτίων τοξοτῶν, ἐξοπλίσεως 

στρατιωτῶν ἀρχοντικῶν χαθαλλαριχῶν καὶ πεζῶν, χαθισμάτων 

τῶν ἐν ὑπεροχῇ ἀρχόντων, δουχῶν, χατεπάνω, στρατηγῶν, χρι- 

τῶν καὶ λοιπῶν ἀπαιτητῶν, φοσσάτου διατροφῆς χαὶ ἀπλήκτων, 
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. πὶ πόλεμον ἀπιόντων, ἢ ὑποστρεφόντων, βεστιχριτῶν, μανδα- 
5 ΕΝ ΕἾ ᾽ 

τόρων τοῦ δρόμου, πῥέσθεις ἀγόντων Ἢ ἐζορίστου:, ἢ χατὰ τινα 

ἄλλην χρείαν διερχομένων, τοποτηρητῶν, τουρμαρχῶν, μεραρ- 

χῶν, χαὶ παντὸς ἑτέρου δημοσιαχῶν πραγμάτων ὍΤΕ ἐπι- 

τετραμμένων, ἀγγαρείας, παραγγαρείας καὶ λοιπῆς ἁπάσης ἐπη- 

ίας λαληθείσης ἢ π ιωπηθείσης ἢ Ξ Ο͵σ Ὡς Σ εἰς ὕστε 
ρϑιᾶς αληθϑεισὴς Ἢ το χσιωπη ξιἰσῆς, νῦν τε οὐσῆς καὶ εξ υστε- 

ρὸν ἐπινοηθησομένης, ᾿Επεὶ δὲ τῷ τοιούτῳ φροντιστηρίῳ ὁ 

προρρηθεὶς μάγιστρος καὶ δὼρ ρεὰν σολεμνίου χατὰ φιλοτιμίαν 

προσχυρωθῆναι παρὰ τῆς ἡμῶν ἐζήτησε γχληνότητος, μηδ᾽ ἐν- 

ταῦθα φαυλίσαι τούτῳ τὴν αἴτησιν εὐδοχήσασχ ἡ τῆς ἡμετέρας 

βασιλείας εὐσέόειχ, διορίζεται δίδοσθαι τῇ τοιαύτῃ μονῇ ἐν τῷ 

χαιρῷ τῆς ρόγας τῶν σπαθαροχχνδιδάτων, λόγῳ σολεμνίου νο- 
Ν “- Γ᾿ 

υὑἱοματα δώδεχα, ἃ δὴ χαὶ χήψετχι νῦν τε χαὶ εἰς τὸ ἑξῆς 
᾽ ι , ᾿ ᾿ Α ΄-- . 

ἀνεγχρατήτως τε χαξ ἀνυστερήτως, χαὶ παρ οὐδενὸς τῶν ἁπάν- 

τῶν ἢ παντελῆ περιαίρεσιν τούτων δ ὑερυκὴν ἀπομείωσιν ὑ- 
ἐν " ᾿ ᾿ , » ' Ἄς 

ποστήσεται" διὸ παρεγγυώμεθχ καὶ πάντας ἐξασφχλιζόμιε " 

“ἊΝ 

ἢ 

" 

ἀπό τε τῶν κατὰ καιροὺς σχχελλαρίων, γενικῶν καὶ στρχτιω- 

τιχῶν λογοθετῶν τῶν ἐπὶ τῆς ἡμοτέους σαχέλλης χαὶ τοῦ βε- 

στιχρίου, οἰχονόμων τῶν εὐαγῶν τῶν ἐπὶ τῶν οἰχειαχῶν χαὶ 

τῶν ἐφύρων τῶν βασιλικῶν χουρχτοριχῶν οἰκημάτων τῶν πε- 
΄, 

τρίων, εἰδιχῶν γηροτρόφων τῶν ἐπὶ τοῦ θείου ἡμῶν ταμείου 

τοῦ φύσχου, χουρχτόρων τοῦ οἴχου τῶν ἐλευθέρων χαὶ τ ῶν 

ὑαγγάνων, οἰκιστικῶν, χαὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτοὺς πρωτονοταρίων, λο- 

γαριαστῶν, χαρτουλαρίων, βασιλικῶν νοταρίων χαὶ νοταρίων, 

ἔτι δὲ δομεστίκχων τῶν σχολῶν, δουκῶν, χατεπάνω, στρατηγῶν. 

χαὶ τῶν ἀντιπροσωπούντων αὐτοῖ:, ταξιχργχῶν, τουρμαρχῶν, με- 

ραρχῶν, χαρτουλαρίων τοῦ τε δρόμου χαὶ τῶν θεμάτων, κομή- 

των τῆς χόρτης δομεστίχων τῶν θεμάτων, δρουγγχροχομήτων, 

πρωτοχεντάρχων, προελευσίμων, χαὶ λοιπῶν ταγματιχῶν. χαοὶ 

θεματικῶν ἀρχόντων πρὸς τούτοις χριτῶν, ἐποπτῶν, στρατευ- 

τῶν, ἀνχγρχφέων, πρωτονοταοίων, συνωραρίων, ὡρφειαρίων, καὶ 

ΜΕΣ. ΒΙΒΑΙΟΘ. Α΄. δ 
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παντὸς. ἑτέρου δουλίχν τοῦ χοινοῦ μεταχειριζομένων, τοῦ μη- 

δένα τῶν ἁπάντων, ἐν οἰῳδήποτε χρόνῳ, καθ᾽ οἱονδάτινα τρόπον 

ἀθετεῖν ἢ ἀνατρέπειν τῶν ἐνταῦθα παρὰ τῆς βασιλείας μου 

διωρισμένων, ἄχρο: χαὶ ψιλῆς ἐπιχειρήσεως, ἢ προσθήχην δ. ρισμένων, ἄχρ!: χαὶ ψιλῆς ἐπιχειρήσεως, ἢ προσθήχην δημό- 
Ἃ "Ἐ δ ς Ἂν » , " 

σιον, ἢ αὔξησιν ἢ ὄρθωσιν ἐπάγειν τοῖς δηλωθεῖσι χτήμασι, 
ἍἋ ᾿ 

χατά τινὰ τρόπον ἢ ἀφορμὴν τὸ σύνολον, ἢ γάριν ὑπερτίμων 

ἐνοχλεῖν χαὶ διασείειν αὐτὰ, ὡς βεδαίου χαὶ ἀσφαλοῦς τυγχά- 

γνοντος τοῦ παρόντος ἡμῶν εὐσεοοῦς χρυσοθούλλου σιγιλλίου, 
ι ϑ , Ἂν, Ξ» δ Η “- 

γεγενημένου χατὰ τὸν ἀπρίλλιον μῆνα τῆς δευτέρας ἰνδιχτιῶ- 

ς ἐπ ἔες Ὡ σον ἐν Σὸν “πεδδὺ ΘΝ νος, ἐν ἔτει τῷ ςφπίζ,, ἐν ᾧ καὶ τὸ ἡμέτερον εὐσεσὲς χαὲὶ 

θεοπρόοσλητον ὑπεσημήνατο χράτος. 

Τὰ μέντοι μέλλοντα ἐξχουσσεύεσθαι εἰσὶ ταῦτα. 

ὋὉ ἐν Ῥαιδεστῷ οἶκος τὰ ἐνοιχιχὰ, ἤγουν αὐλὴ τοῦ Με- 
κω , “ -“ ᾽ “ ἯΕ τ-ς “9 - χω 

ταξᾶ, σὺν (τοῖς) τῶν οἰκημάτων τοῦ Κεντάρχου, τοῦ ᾿Αρχολυχὴ" 
", “ ι .᾿ “-- Ὁ -- - γ ΄- , - 

σὺν τοῖς τῆς ἀντχλλαγῆς τοῦ Ἐ μέν τοῦ Καμαρωτῆ" τὰ τοῦ 
᾽ “»" , --ῃ μ -» “-“ “ Αἰγιαλοῦ καὶ λοιπά προσέτι τοῦ Σελοχάχα σὺν τῷ μιχρῷ χώ- 

“ Ν , Ρ ἕῳ ΓΩ 

ρῳ χαὶ τοῦ βανδοφόρου " προσέτι »" βχδούλη, τοι τοῦ Λιθός᾽" 

προσέτι τὸ μονοχέλλιον " Ὁ ρώνθοι τοῦ. Κούχου προσέτι τοῦ 
᾿ ἢ : 7 Ἶ ᾿ χα Συμεωνίου “ προσέτι αἱ ὙἩζχχνίσται" προσέτι ἡ ἁγία Ξλένη, τε 

« "- , ,ὔ κι 

ἡ ἄνω Σιλιοὺ χώμη, σὺν τοῖς Θλαμίοις" προσέτι ἡ Λεύχη τῶν 
» «- δ Ὁ κα »ε 

Αὐρμενίων" προσέτι τὰ Φλετρχ σὺν τῷ ἁγιάσματι" τὰ ἐν τῇ 
᾿) ᾽ -" 2 ΦΌῸ ΜΝ - ῥ-- 

Σηλυόρία οἰκήματα σὺν τῇ... «.- . προσέτι χαὶ τῷ ἐν τῷ Με- 

σοχώμῳ προάστεια. 

(Μεταγενέστεραι ἐν τῷ κώδηχι προσθῆχαι). 

᾿Εδόθη, ἤτοι ἀφιερώθη παρὰ τοῦ τιμιωτάτου ἐμά: γουμιέ- 

νου τῷ Πανοικτίρμονι βιολίχ ταῦτα οἱ τέσσαρες Εὐαγγελι- 

σταὶ ἑρμιηνευμένοι τὴν ἑρμηνείαν τοῦ Βουλγαρίας δον ΠΡ 
᾿ “ , ΣΑΣ ΥΩ 

τέσσαρα βαμθύχινα. ἕτερον βιδλίον βαμθύκινον ἔχον ἐξ ἀρχῆς 

τὴν ἑρμιηνξίαν τοῦ ρητοῦ Χουσοστόμου τοῦ, οὐ θέλομεν 

ΜΝ ενΝΝΝν υν- ων νων. Ὡ““΄᾿.΄.΄.΄.΄᾿΄ὃ... ᾧᾧὁΦ«ΨἕοὃἘΨΠοΕὭΨἌΦὋοὃὥΠΕεῃΟἭ.. 
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ὑμᾶς ΓΤ ΤΥ περὶ τῶν χεχοιμημένων, καὶ ἐτ έρους 

διαφόρους ἑ ἑρμὴν εἰχς οὐχ ὀλίγας ὕστερον" βιθλίον μιχρὸν ἔχον 

χαρτίον ΠΈΤΝ τὸ Σχηματολόγιον. 
ε 

ἰ Μιχαὴλ ὁ ἐν μοναχοῖς ἐλάχιστος χαὶ χαθηγούμενος. 

Διὰ τῶν δοθέντων βιόλίων ἀπὸ τῆς οὐσίας τῶν χτητόρων, 

μετὰ τελευτὴν τὴν αὐτῶν παρὰ τοῦ ἐπιτρόπου. 

Βιολίον τὰ ᾿Ασχητιχὰ τοῦ ἁγίου προ ῖον: 

Βιθλίον οἱ Μίαογαρῖται. 

Ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου Βασιλείου εἰς τὸν προφήτην Ἡσαΐαν. 

ππιλογὴ τῶν ᾿Ασχητιχῶν τοῦ ἁγίου Βασιλείου παρὰ τοῦ 

Λογοθέτου 

Μετάφρασις βαμούκινος Σεπτέμοριος καὶ ᾿Οχτώύριος. 

Βιδλίον ὁ ἅγιος Διονύσιος λιτόν. 

Βιολίον ὁ ἅγιος Δωρόθεος. 

Βιολίον Νομοχάνων λιτόν. 

Βιόλίον τὸ Ἡετοχθχσίλειον, δύο Βχσοιλείας ἔχον" καὶ τὸν 
μ“ “Ὁ ς ᾿ ἣν τ - 

βίον τοῦ ἁγίου ᾿Ανδοέου τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλο 

δὺ 

τ 

Βιολίον Δχχ χάο ν, ἔχον χαὶ τὸ θαῦμα τὸ δ τῇ 

Βι 

νό ὑἱον. 

ἊΝ 

-Σῷ 
ἘΞ τὲ --ὦ 

ολίον τοῦ τιν Βασιλείου ἀντιρρητιχὰ τὰ πρὸς Εὐ- 

Α γχχι δ 5 Ξ - ΧΕ 

Τὰ ἐπιχτηθεντα μετα τελεὺ τὴν τῶν χτητόρων 
, δ, ᾿ “ “- ὩὍ» ͵, 

Μεταφοάσεις δύο" τὸ μὲν ἕν τὸ πρῶτον τοῦ ᾿Ιαννουαρίου 

υηνός" τὸ δὲ ἕτερον ἔγον Φευρουάριον, ἜΠΤΩν χαὶ ᾿Απρίλλιον. 

Τετρὰ (Οχσΐλειον ἕτερον ἔχον χαὶ αὐτὸ δύο Βασιλείας, Πα- 

ῥαλειπομένων, χαὶ εὐ πρδ ρας: 
Ρ5 , 

Καὶ ξτξερον βιολίον πιλν γριλον. 

-ο 
δ Κχὶ τὰ πρόσενε χῦς γζα υετὰ τελευτὴν τοῦ χτήτορος π 
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τοῦ μονχγοῦ χυροῦ ᾿Ιωάννου χαὶ πνευμχτιχοῦ πατρὸς τοῦ μα- ϊ ἣ ] 

χαρίτου ἀιθὲν του ἡμῶν χαὶ χτήτορος. 
ο " 

ν τὸ μέγα, κατὰ Ματθαῖον, χαὶ τὸ πρῶτον χαὲὶ 
᾿ 

δ «ἢ [ΟἹ [9 55 Ν Θ- 

 ὙὟ ι ΄ , 

ὀξύτερον, χαὶ Χρυσοστομιχόν. 
' 

ν » .» ᾿ 

Καὶ τὰ ἐπιχτηθέντα ὕστερον ἐξ ἀγορασίας βιολία ἀνα- 

γνωστικὰ ἔχοντα διάφορα ἀνα νοθρασει τὸ μὲν ἕν ἀπαρχῆς, 
Α -Ὁ- ε “ κ᾿ ’ , Α κ᾿ [ 

τὸ πῶς ὑμῖν τὰ ἡμέτερα, χαὶ τὰ Κλημέντια, τὸ δὲ ἕτε- 

ρον ἐνδεδυμένον βλαττίον, ἔχον ἀπαρχῆς τὸν βίον τοῦ Σωτῆρος, 

ὩΣ " Ν ᾿ - 

Βιθλίον ἕτεοον τὸ δοθὲν παρὰ τοῦ μοναχοῦ Συγχέλλου 
πες Υ̓ - 

ὶ ς Χρυσόστομον χαὶ τὸ Λευϊτιχόν. 

Διὰ τῶν χαὶ ἔτι ἐπικτηθέντων μετὰ τελευτὴν τοῦ χτήτορος. 

ΔΙᾺ ΤΩΝ ΕΞΩΝΗΙΘΕΝΤΩΝ. 

᾿ , ΄ - . , 

χποιχομξνοὺ μιαγιστοοῦ χρυ Σύμξων 
ΣΝ γ τ} ἵ ἵ 

, Ν᾽; - - " " “ 

ἐταφράσεις ὄέχα. Εὐαγγέλιον ἔχον τὸ ὕφος 
! . 

᾿Εδόθη δὲ π 
“ 

Παραδλεπτῆρος, Ρ 

ῃ " ΄ ΄-ὔὕ ᾿ ΄ - 

ΔΑ, τοὺ μγιστρ " ἈΏΡΟῺ Κωνσταντίνου τοῦ 

δι : ιθΘλίον τοῦ κατὰ Ιωΐννην τὸ δεύτερον. 

᾿Απὸ τοῦ μοναχοῦ Γρηγοφίου ἀνε λχθόμε θα θιόλίον ἔχον 

στιχὴ 
. 

ν᾿ -ς ΕΣ. 
δ. τονισμένα ὡς Εἱρμολογιον. 

Ἀφέθη χαὶ παρὰ τοῦ μαχαρίτου Βουτουμίτου ἀσημίτιχ 

- "« ᾿ Ἦ κ " ἘΣ ἂὰξΡὍ 

Καὶ χαλὸχροπόλιον τὸ δοθὲν παρὰ τοῦ μαχαρίτου χυροῦ 

Νιχήτχ, ἅ τινὰ δοθέ ἔντα ἀνελχθόμεθα δισχοπότηρον διζχρυσον 

ἔχον τάδ τὴν σταύρωσιν, ἱστῶν η΄. ἕτερον δισχοπότηρον 
. “ 3 , " ᾿Α 

ἀργυροῦν διάχρυσον ἔχον μέσον σταυρὸν χαὶ γρόμματα γρά- 

φοντα᾿ λάόετε φάγετε. ᾿Ιθμὸς. εἷς ἀργυρός ἀστερίσχος, 

χχὶ λαβίς. 
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Διὰ τῶν δοθέντων παρὰ τοῦ μαχαρίτου μοναχοῦ χυροῦ 

᾿ωάννου χαὶ νοταρίου μυστιχοῦ χαὶ ἐπὶ τοῦ χριτηρίου - Βλατ- 

τίον χιτρινοτρίολαττον, οὗ ὁ ἀὴρ ὀξὺς, ἔχον μῆχος σπιθα- 

ἀὰς ς΄. χαὶ πλάτος ε΄. ἕτερον βλαττίον ἐνδυτὸν, πανίον σα- 

ραχηνιχὸν ἐξέμπλωτον" προσευχάδιον ἀργυροῦν ἔχον ἔσωθεν 

τίμιον ξύλον χειμευτὸν χαὶ ἀγγέλους, καὶ χάτωθεν τὴν Θεο- 
Ν . ᾿ , Ν , ᾿ ᾿ {γι σ΄ 

τόχον, τὸν ἅγιον ᾿Ιωᾶννὴν τὸν Θεολόγον, καὶ τὸν ἅγιον Κων- 

σταντῖνον, χαὶ τὴν ἁγίαν Ἑλένην" ἀμφότερα χρυσᾶ χειμευτά" 
2 ᾿ « ἤ 3 , 

ἔτι δὲ ἡ θήχη ὁλάργυρος. 

Ἕτερον βλαττίον χιτρινοτρίολαττον, ἔχον μέσα γρύψα χαὶ 

περιφέρια ἐσωφόρια " ἡ ποδέα τοῦ Πανοιχτίρμονος " ἕτερα βλατ- 
, , .] , ᾽ Ν [τ , 

τία δύο τὰ χρεμάμενα εἰς τὸν ἅγιον Πρόδρομον ἀγχέμια, τὸ 

ἕν ἄνωθεν ὀξὺ λευχοτρίολαττον μετὰ περιφερίων ἐσωφορίων, τὸ 

δεύτερον χρεμάμενον, χυχλίον μετὰ περιφερίων ᾿Ατταλιατι- 
“Χὰ .»Ἕ - - “ ἐ Ε -““--α . ΑΡΕΝ χῶν ποτηροχαλυμμάγιον ζυγίζον λίτραν ἡμ(ξτέραν) μίαν ἀπο- 

βλαττίον Καστρίσιον, χαὶ μέσα σταυροὺς χρυσοῦς ἡδ(εῖς). 

Εἵτερον ἀποθλαττίον σαραχηνιχοῦ πανίου, τὸ μὲν ἄνωθεν διά- 

χρυσον..... Χρυσοῦν νατ.. .. .. χαρδαροπόλιον ἀργυροῦν 

ἔχον καὶ τὸ χεῖλος διάχρυσον, περιφέρια χαὶ ἀλυσείδια ἀργυρᾶ, 
πάσα. ᾿" 

καὶ χρατήρ. 



τὐδρ τν ὑν, ὑο 
, 47) 

ΟΝ δ ̓ 



ΒΡ. 
᾿] 

δ 





Τοῦ σεδαστοῦ λογοθέτου τῶν σεχρέτων χαὶ ἐπὶ 

τῶν χρίσεων, γεγονότος δὲ χαὶ ἐφόρου Νιχή- 

τα τοῦ Χωνιάτου προφώνημα εἰς τὸν βασιλέα 

χὺρ Ἰσαάκιον τὸν ΓΛγγελον" ἐγράφη δὲ ἄρτι 

γεγονότος αὐτοῦ χριτοῦ τοῦ βήλου. 

᾿Απαίρεις ἐξ ἡμῶν ἐχστρχτεύων χατὰ βαρόάρων, θεοεί- 

χελε βασιλεῦ, χαὶ ἡμεῖς ἑαυτῶν ἀφιστάμεθα τῷ τοῦ σοῦ χρά- 

ποὺς πόθῳ χάμνοντες" ἀειχινήτως γὰρ ἔχων ὡς ὁ τῆς ἡμέρας 

οὗτος λαμπτὴρ ἥλιος, βραχὺ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς διϊππασάμενος ζώ- 
ρ δ εοεῦ νης, μεταραίνεις ἐκ τῆς δε πρὸς πόλιν τὴν βόρειον, τὴν ἐχεῖσε 

βαρθαριχὴν διασχεδάσων ἀχλὺν, καὶ φλογώεις τῷ ἀντάρτῃ χατὰ 

κορυφῆς γενησόμενος" ἐπεὶ χαὶ ὅπερ ἐν φαινομένῃ ἥλιος τοῦτ᾽ αὐ- 

τὸ ἐν ἡμῖν ζωοδόνος τε χαὶ φαυσίόοιος- ἢ γοῦν μὴ χαθαρῶς 

ἀποψήσας τοὺς ἱδρῶτας τῆς θεοειχέλου σου μορφῆς, καὶ τὴν 

Αἴρεως σχευὴν ἀποθέμενος χαὶ χοσμήσας ἀναχτοριχὸν βῆμα 

κατὰ πολυτελῆ θρόνον βασίλειον, μὴ δ᾽ ἀνοχεύσας τῶν φρον- 

τίδων, ἃς ὑπήνεγχας τὰς ᾿Αλαμανικὰς δολοφροσύνας ἀποχρουό- 

μένος, αὖ πάλιν ἐν αἰθρίᾳ καννυχίζεις καὶ φέρεις τὸν σίδηρον 

πανημέριος" χαὶ χθὲς μὲν χαὶ πρὸ τρίτης βασιλικῆς μεγαλο- 

νοίχς ἔργον εἶναι οἰηθεὶς προχαταληφθῆναι τὰς δι Ἴστρου 



τά ΝΈΕΣ ΧΟ ΝΤΑ ΡΈΓΣ,. 

᾿ χχθ᾽ ἡ μῷ Ἄς ΘΡΧΩΣΣ ὧν Σχωθῶ ΘΔ ΟΣ ΕΓ Ὰ πάγω ἀπ ΕΑ Σ 
χαῦ ἡμῶν ἐχοολᾶς τῶν ὡχυϑῶν, τὸ ἐννοημα ξργον ἐποίησας 

"» ε ἊΣ ᾿ “" 
χχὶ ὁ τῆς Προποντίδος πορθμὸς μικροῦ τὸ 

οὔτο, τὰ νῶτα ὑπ᾿ αὐτῶν χαλυπτόμενος" χαὶ ἔχει ταῦτα οὐὖ- 
, Ω ΄ , ᾽ ΄σὼ ἮΝ 

ριοδρομήσαντα Ἴστρος ὁ βαθυδίνης περὶ τὰς αὐτοῦ νησίδ 

σαλεύοντα᾽ καὶ ὃ ποταμὸς οὗτος χροτεῖ ψχλμικῶς ὀψὲ χαὶ 
.᾿ Ἁ Α Ψ, ὧν , 5 

ὑετὰ πολλοὺς τοὺς χρόνους δα τυτονῃ τυπτόμενος ἐρετ 

μικρὸν δ᾽ ὅσον χαὶ τὰς τῶν βαρο 
"Ὡς 

, " Π ᾿ 

οὔρων φωνὰς χαὶ ἐπιτρίᾳ εις 
5 ε ’ , » -“» " Ὁ Ῥῃ 

ἀράμενος, αἱυιχτόεις εἰς Πόντων ἐσεῖται ΜΈΡΕΙ ΟΝ τὸν Εὐξεινον, 

τοῖς ἔθνεσι δί ὧν ὁλχῇ σύρετα ἣ « Ν 
ων 

Ω͂ ν»- “Ὑ Ὡ- 
ὝΞ 
ὃ ΘΈΡΡΕΤῚ γῆ. 

[2 “ . Σ ε , 

νούμενος, ὥσπερ φωνῇ τῇ ἐξ αἱμάτων βαρ 

τος βαφῇ χρώμενος, χαὶ τοῖς βαρθάροις οἷον καθ ο. τοῖς 

φοινιχοῖς τὴν χαρ᾽ ἡμῶν φονίαν ὁρμὴν χαὶ τελείοις αἱμάτων 

ἀνδράσιν ἀφε έσθαι τὰ χατὰ Ῥωμαίων πονηρὰ διαθούλια, χαὶ 

διαλεχθῆναί σοι τὰ πρὸς εἰρήνην τῷ θεοειδεῖ ἄναχτι, χαὶ πρὸς 
δ μὴ ὁ ΑΘ  πΒ ἘΣ, “ » τὰ παν ΟΝ τὴν ταύτης μεταθχλέσθαι λευχότητα, ἵνα μὴ αὐτοὺς χατέδη- 

, πὶ ’ Η ᾿ "» Νι ͵ Π 

ται μάχαιρα. Καὶ πρῴην μὲν οὖν, οὕπω δὲ πάνυ πρφῳὴν, τοι- 

οὗτοις ἔργοις προσανέκεισο" τῷ μὲν δοχεῖν ἐχεχειρίχν ἄγων, 
ΕΞ ᾿ς " - δ , ΄ 1 ΞΖ ΓΡΆΝ 

τῷ δὲ οντι: προς νοὺν διχπ νουμξνὴ: θειοτέρως, αὶ ταις ὑπξ2 

. “ὦ Ά , - .] ᾿] » ", 

ἡμῶν φροντίσι βαλλόμενος" νῦν δὲ χαὶ στρατιὰν ἄγεις χατὰ 

βαρύοάρων, συνεπαγόμενος τὰς ὑπὲρ ᾿Αρχιμήδη ἐχεῖνον ἐχκπο- 

νηθείσας σοι πετροθόλους υηχανὰς, τούς τε ὀρυχτῆρας χαὶ τοὺς 

χριοὺς, χαὶ εἴ τι ἄλλο χατερείπειν ἔχει πυργόθαριν. Καλὰ μὲν 

οὖν καὶ ὅσα χατὰ γῆν σοι χαὶ θάλχτταν λόῤοκω;.. χαλ- 

λίω δὲ, σὺν θεῷ δ᾽ εἰρήσθω ὃ λέγεται, χαὶ τὰ ἐπ ̓ ἀγαθῇ τύχῃ 

Ῥωμαίων ὅσον οὐδέπω τελεσθησόμενα " χαὶ γὰρ ὁμοῦ χαὶ ὕδατ. 
εὐὰϑ Α , Ρ ᾿ ὃ ᾿ " ἂν ὦ , δ) 

μερίσεις τὰ χατορθώματα, καὶ διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος - λέγω δὴ 

τῆς χαυστῆρος μάχης χαὶ τοῦ ποταμίου ρεύματος βασανι- 

σθέντες οἱ βάρύόαροι, τέλος ἀπειπόντες, τὸν τοῦ σοῦ χράτους 

ἦν. Ταῦτα δέ μοι φαντάζεσθαι 
8. ζυγὸν ἀπέλθωσιν ὡς ἀναψυ; 

᾿Ὶ " ᾽ , 

δίδωσιν οὐχ ἄλογος ἔφεσις χαὶ ἐλπὶς ἀόμματος καὶ ἀτέλεστος, 
"» 9, [2 « Ὁ 5 “Ὁ “-᾿ , κ ᾿ ΑΒ ᾿Ξ 

ἀλλ ἡ περὶ ἡμᾶς ἐπισχοπὴ τοῦ θεοῦ χαὶ τὸ σὸν ἐν μᾶχαις 
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Ἰρεκῶν χαὶ ἀεὶ χατορθωτικόν. ᾿Κπειδὴ χαὶ ἅπερ πρότερον τῷ 

Δαρὶδ ὁ τεχνῶς χαὶ σοὶ θεόθεν ἐπήγγελται νῦν καὶ τετέλεσται, 

χαὶ ᾿ῶες ἐν σοὶ ἐχθρὸς ὠφελεῖ, οὔτε υἱὸς ἀνομίας προτίθησι 

τοῦ χαχῶσαίσς. Οὐχοῦν χαὶ ἣν μετὰ τὰς λαμπρὰς νίχας ἐπὶ 

τῶν πρῴην αὐτοχρατόρων τὸ ὑπὸ χεῖρα εἶχε ἸΠΠ μς ταύτην 

ἡμεῖς αὐχοῦμεν χαὶ πρὸ τοῦ τοῖς βαούάροις ἐπιστῆναί σε υμα- 

, 

» 

σόμιενον, οὐκ ἐπὶ ἔλαττον ἧς: χκαρπούμεθα ἡδονῆς μετὰ τὴν 

σὴν ἐχεῖθεν ἐπάνοδον: ἴσμεν γὰρ, ἴσμεν τῷ συνεθισμῷ τῶν 
͵ὔ ΩΣ 

τροπαίων χαὶ τῷ γε ἐπὶ σοὶ τῆς νίχης ἀμεταμείπτ τῷ, ὡς χαὶ 

τὴς νῦν μελετωμένης χκατ' ἀντιπάλων συμπλοχῆς πέρας ἐσεῖται 
᾽ὔ ΤΙΝ - Π ὃ -Ἔ ᾽ , ΟΝ δς , “- 

δήπουθε εζιὸν, καὶ διπλῆν εὐφροσύνην ἐφ᾽ ἑχάστῃ σου τῶν 
. ΟΡ ΕΑ 4)» Ξ ΤΗΣ. τ ΠΤ ΡῚῈ ἘΠ 

ποαζξῶὼν αγομιὲν αρχομενὴ τε παιανίζοντες, χαὶι ληγούσῃ χρο- 

“- ἐ- Α , ᾿ δοσι: Ξ ᾽ ἵ ΌΝΝ) ον ἌΖΑ , ΑΨ ΤΕ ω ΤΥ τος 
τοῦντες χορμόσυνα" ὥς τε εἰ μὴ τοῦτ᾽ αὐτὸ μόνον τὸ ἐξ ἡμῶν 

ὁποσονοῦν σς διΐστασθαι μέσως τῆς καρδίας χαθήπτετο, ἅπαντα 

ἂν τὸν τῆς σὴς κατὰ βαρόάρων ἐχδημίας χρόνον πανήγυριν 
53 ,ὔ, κ Ω τ , ε ᾿ ἮΝ 

ἤγομεν" τί γὰρ ἂν χαὶ δράσειεν ὁ μαστιγίας χαὶ τρίδουλος 

σοῦ ἀληθοῦς δεσπότου χατ᾽ αὐτοῦ ἐπιόντος σου, νιχητιχώτατε 

βασιλεῦ; ἢ τί ποιήσεις χύτρα πρὸς λέθητα; Πάντως ἐρεῖ μὲν 

τοῖς ὄρεσι πεσεῖν ἐπ αὐτὸν χαὶ τοῖς βουνοῖς καλύψειν αὐτὸν, 

ἐφ᾽ ὧν ἐχρηστηρίαζε τὰ ἀπόρρητα- ἐξερευνηθήσεται δὲ χαὶ 

χαταληφθήσεται ὑπὸ τῶν σῶν στρατευμάτων, ὅσα χαὶ ὑπ᾽ ἀ- 

αθῶν θηρευτῶ ἴς θάμνοις ἐνθαπτόμε χνώδαλον: ἔ γαθς ἡρευτῶν τοῖς θάμνοις ἐνθαπτόμενον χνώδαλον ἔτι 

βραχὺ καὶ ταρεθήξοται ὃ τόπος αὐτοῦ χαὶ οὐχ εὑρεθήσεται, 
νὰ 

χἂν χατὰ τὸν ἑωσφόρον ὁ δαιμονόληπτος θήσας τὸν θρόνον 

ἐχόμπασεν, ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ τὰ πρὸς βορρᾶν, καί σοι τῷ 

ἀντιθέῳ ἄνχχτι Σατὰν χαὶ ἀντίθρονος ἔσεσθαι. ᾿Αλλὰ φιλοχρι- 

φτόφασε βασιλεῦ χαὶ τῶν πώποτε αὐτοαχρχησάντων μετὰ τοῦ 

ἐπιχρατοῦς φιλομινδυνότατε ὁμοῦ χαὶ μεγαλοκινδυνότατε, ἐπει- 

δήπερ ὅλῳ ρυτῆρι κατὰ τῶν βαρύάρων ὁρμᾷς ἀνταποδώσων 

ΣΝ αὐτοῖς τὸ πόδομα αὐτῶν πολλαπλάσιον, χαὶ οὐχ ἀπάγου- 

σίσΞς τῆς ὑπὲρ ἡμῶν ταυτησὶ ποθήσεως οὐ χάματοι χαὶ ἀγῶ- 



πὸ ΝΕ ΕΈΑ Ο ΝΙΕΕΎ ΣΙ 
Ωὲ , «. ᾿ » ἃς ἣβ ᾿ 

νες ἀγχώμαλοι, οὐκ ἐπιτολὴ κυνὸς, οὐ σειρίου φλόγωσις, οὐχ 
ὙΡκαὰς (Ὸν 3 ᾿ ΝΣ ὰ Θέ - Π 5 , 

ἀποτόμων χαὶ δυσεμρόλων ὕψη ὀρῶν, οὐ στενὴ χαὶ ἀνάντης 

ὁδοιπορία, οὔτε τι τῶν ἁπάντων ἕτερον. τὸ γοῦν παρ ἡμῖν 
’ ᾿ 

ταύτας σοι τὰς προπεμτηρίους φωνὰς προσάδομεν τὸ ὑπήχοον᾽ 
-» . Ω Ω ᾽ 

ἐξχποστείλαι σοι χύριος βοήθειαν ἐξ ἁλίου, ὄρη ὑβῦθΕ εὐ- 
Ε ᾿Ξ ὃ 'ξ , - ἢ 

πορξευτὰ τιθεὶς τὰ υσπόρευτα, πύλας χαλχᾶς συντ τρίρων, χαὶ 

μοχλοὺς συνθλῶν σιδηροῦς" ἡμέρα ἥλιος μὴ συγχαύσχι σε, ς ὁ 

υ δὲ ἡ σελήνη νυχτός᾽ εὑρεθείη ἡ χείρ σου πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς 
δὼ ἰ -" 

σου, ἡ δεξιά σου εὕροι πάντας τοὺς μισοῦντας σε, γενηθήτωσαν 
ι “ . , 5... να : ΡΞ 

ὡσεὶ χνοῦς χατὰ πρόσωπον ἄνεμου, χαὶ ὁ τοῦ χυρίου ἄγγελος 

σὺ, χαταδιώχων χαὶ ἐχθλίόων αὐτούς: ἐπιπέσοι ἐπὶ αὐτοὺς 

φύζος χαὶ τρόμος ἔθνος γάρ εἰσι βουλὴν ἀπολωλεχὸς, ἐχπορ- 

γεῦσαν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασι σφῶν, θεοῦ τε σωτῆρος τῇ παρα- 

βάσει τῶν ὅρχων ἀφεστηχὸς, χαὶ βασιλέως ἰσοθέου πολλάκις 

σμένα εἰς ἀπώ- χαταψευσάμιενον τὸ ὅλον, σχεύη ῬΡΤΗς χατηρτισι 

λειαν" χαὶ συμπεράνας τὰ χατὰ τοὺς ἀποστάτας χαὶ τοὺς 

ἀντιπόρθμους αὐτοῖς Σχύθας χατὰ τὴν βούλησιν τῆς ἐν χειρὶ 

θεοῦ βασιλιχωτάτης χαρδίας σου, ἐπανχζεύξαις ὁ ἡμέτερος δη- 
" . 5 , - “Γαι δΝα ᾿ “ - 

μαγωγὸς χατὰ τὸν πάλαι Μωσῆν ὅλος θεοξιδὴς ἐχ τῶν τοῦ 
“ ε ᾿ ρα τῷ - , “ 

Αἵμου τεμπῶν ὡς ἐξ ἑτέρου Σινᾶ, τὰς τῶν βαρύάρων ψυχὰς 

ἀπολαξεύσας εἰς τὸ εὐὐπόταχτον ὅσα χαὶ ἐγχειριδίῳ τῷ σῷ 

ας νόμον ἐγχαρά- φοθερῷ δόρατι, χαὶ τὸν τῆς προτέρας δουλείας νό; 
κ᾿ ᾽ “ῳ « " Σ’ 

ἕας αὖθις αὐταῖς ὡς ἐν ἄλλαις λιθίναις πλαξί" χαὶ παρχσταίη 

σο! ἐκ δεξιῶν νίχη ἡβυᾳ τε χαὶ περιφανὴς, ὡς ἄλλη τις 

εὐδαίμων βασίλισσα, ὡς ἂν ἡμεῖς τὸ ὑπὸ χεῖρα τὸ ταῦτ: .-- - 
» Π » ε - - , , 5 

πρόσωπον οι νενόρχο οὐχ οἱ τοῦ λαοῦ πλούσιοι μόνοι, ἀλ- 
ς ᾽ 

χ᾽ ἤδη χαὶ ὁ σύρφαξ ὄχλος χαὶ ξύγκλυς χοινῶς τελοῦντες τὸν 

θρίαμθον " 
- ΄ 4 ἢ ᾿ 

ἐπὶ δὲ τούτοις ὃ θρόνος σου εἴη εἰς τὸν αἰῶνα, χαὶ 
ὔ 

αἱ ἡμέραι σου ὡς αἱ ἡἥμεραι τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ τὸ χράτος σου 

πολυχρόνιον. 
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Ἰοῦ αὐτοῦ ἐπαναγνωστιχὸν εἰς τὸν πατριαρχὴν 
᾿ Αἱ , δ ὃν , “3 δὲ " " » “ 

χαὶ τὴν σύνοδον ἐγράφη ὃε ἔτι ὄντος αὐτοῦ 

γραμματικοῦ βασιλιχοῦ καὶ ἱσυνεχστρχτεύον- 

“ὃς βασιλεῦ. 

, ι ΓῸ - ᾿ τῷ ν 

Χάρις χαὶ πόλιν θεῷ τῷ καὶ χατὰ τῶν ἀνθεστηχότων 

χαὶ ἀλλοτρίων υἱῶν τῶν Σχυθῶν ἐπιφιλοτιμιησαμένῳ νίκος τῇ 
Ἑ Ε εἶ ᾿ , ι Ν » ὄπα χὶ 3. 

βασιλεία μου" εἴη δὲ ηὐλογημένον καὶ τὸ αὐτοῦ ὄνομα, τοῖς 
» “ , “- ᾿ , , “ἃ “ ᾽ὔ 

ἐχθροῖς μου διδόντος νῶτα καὶ πάντα πολέμιον ταπεινοῦντος 
ε Α {πο Π ᾿' ,ὔ ΓΑ ΈΚῚΣ 

οι" ὃ γὰρ παντοχρατοριχῇ περιέπων τὴν βασιλείαν μου δεξιᾷ 
. , ᾿ ι ᾿ συν . τὉ-: » ὃ ι 

ἐν πολέμῳ, ἐν πολέ νῳ χαὶ ἐν εἰρήνῃ, ἐν τοῖς ἔνδον χαὶ θυ- 

ραίοις χαχοῖς, τοσοῦτον ἑ ιἐγάλυνξ τοῦ ποιῆσαι μετ᾽ αὐτῆς ἘΞ 

λεος, ὡς ἔτι ἐπὶ τοῖς προτέροις αἴνεσιν αὐτοῦ τῷ στόματι φέ- 

ρουσᾶν χαὶ μήπω χαθαρῶς εὐχαριστήσασαν ἐπ᾽ αὐτοῖς, ἑτέροις 

δ ) ὀδχε . ἀν ΟΕ ΞΣΡΩΣΞΤΕ ) βαθω ὃ νυ. 8 χατὰ πόδας χαινοτέροις ὑψοῦν χαὶ κατὰ βαθμίδωσιν ἀνάγειν 

οἷον τοῖς: υξίζοσιν, ὡς μὴ εἶναι ὅτε οὐχί πρότριτα μὲν γάρ, 
᾽ ,ὔ ᾽ ᾽ Π ΆΪ᾽ , ν , 

χαθάτ ἀπερ φθάσαντε ς ἐνηχήθητε εἰς ἀχοὴν ὠτίου ἀνελιχθέντων 

τῶν γαροποιῶν ἐχείνων χαὶ εὐαγγελίων γραμμ ιάτων τῆς βασ:- 

λείας μου, ἡνίχα ἡ τῶν ποτὲ βασιλὶς παιάνων ἔμπλεως ἦν, καὶ 
ι ἐ 

παρὰ στενωποῖς τε χαὶ ἀγυιαῖς ἐθύετε θεῷ εὐχαριστήρια, ἐφ᾽ ὑ- 
! δι Σ (θε ὸ ἜΑ -- 
Ψηλὰ φτιῦει τοὺς ποὸΐς μοὺ, χαὶ πάντα βουνὸν ἐταπείνου τῇ 

εν 

᾿ » ᾿ " ᾽ » 

ϑασιλείχ μου, μετατιθεὶς εἰς εὐθέα τὰ σχολιὰ χαὶ παρέχων εὑ- 

πόρευτα τὰ ΩΝ χαὶ ψηλαφητὸν οἷον τοῖς ἀποστάταις 

σχότος χατεσχεδόζετο: τῷ ποιοῦντι κατὰ τὸν προφήτην ὄρ- 
0 Ἢ ΣΣ ἀράν ἃ ΝΥ 6 ,ὕ ρον χαὶ ὀμίχλην χαὶ ἐπιοχίνοντ -- 

᾿ ᾿ κ᾿ ἘΝ “ - γ ᾿ 

ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς γῆς. Καὶ 

οἱ μὲν τῶν ὑπεναντίων μαχαίρας ἐν γενόμενοι ἔκειντο χατὰ 

βοσχήματα σφαχελίζοντες, οἱ δὲ ὃ ξσμοὺς ἕως τραχήλου ὑπή- 

νεγχαν χαὶ δραπ τέταις οἰχέταις ἐπίσης ἠχίζοντο οἱ δὲ φυγῇ 

τὴν σωτηρίαν πριάμενοι, τέλος ἐλέῳ περισωθέντες τῆς βασιλείας 
ΐ κ᾿ ΩῚ ᾿ » “ ε ᾿ 

μον, ἃ δι εὐχῆς οὐχ ἤἄλχπιΐον ἔχοντες, ταῦτα χαὶ ὑπὲρ εὐχὴν 
Ν ΜῊ ἢ ᾿ ᾿ , , 

ὧτο τ000 σδοχήτως ἐλά μόνον. Και χθὲς μὲν Ἄαι πρὸ τρίτης τοιοὺ- 
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μῶν κηδεμονίαν ἐμφχίνοντχ" ὅσῳ χαὶ ἡ τῶν βχρ 

γυρις αὖθις ἀπιδοῦσα πρὺς ἔργα νεώτερα 

ποότερον περιπέπτωχε δυσ υσπρχγήμασι, χαὶ οἱ χατ' ἐπιχουρίαν 
ι 

- 

θεν αὐτοῖς συνχράμενοι, χαχοὶ χαχῶς συναπώλοντο. Ὃ γὰρ 

δχιμονόληπτος τῷ ὄντι Πέτρο:, ὁ χχχῇ μοίρα τῶν κατὰ τὸν 
« 

Αἷμον οἰχούντων βαρθόρων χαὶ φὺς χαὶ τραφεὶς, χαὶ εἰς ἀπο- 
͵ 

στασίχν ἀνιδὼν, ὡς μὴ ὥφελε, τὴν δίκην τῇ προτεραίᾳ δια- 

δρὰς χαὶ παρχλόγως διχσωθεὶς, τὸν σύνοιχον αὐτῷ μιμεῖται 

δαίμονα - οὐ φέρει τῶν συνήθων διχτριθῶν, ὡς ἐχεῖνος τοῦ ἀν- 

θρωπείου σώματος ἀποσπώμιενος " οὐχοῦν χαὶ τὴν ἐν ποταμοῖς 
Ν .Ν Ν 

γλυχεῖχν θάλασσαν Δάννουόιν διελθὼν, ἀνδράσι χοιρώδεσι τοῖς 

Σχύθχις συμμίγνυται, φθέγγεται ὅσα οἵ βουλομένῳ" ἧσαν δὲ 

ταῦτα" ὡς ἡ μὲν βασιλεία μου ἤδη γέγονε παλιμιπόρευτος, χαὶὲ 
- Ξ χχὺξ στηχτὸ- ἐποανέ Ξξυΐξε, φοουῦ δέ τις πεοὶ τῇ ὁ ρωμιαϊαὸς οἵχαὸξ στοχτὸς ἐπανεςευζςε, φρουρὰ ὃξ τις περί τὰ 
, ᾿ 

ται φρουριῦ, μονὴ ! μὲ )- ΕῚ ἴω «- ἐτας [ῳ “- 0. ἘὼῸ Ν ἢ ν . » 0). »} [ΟἹ ἰω 5, 

χαὶ αὐτοὶ συνὰ « ἐ- Ὡ- τ 
4.5 
ῷ. Ω͂ 

Κις 
Ν 
δὼ 

[Ὁ 
“ἕν ." [0] “Ὁ ς᾽ ο᾽- 

-Ὁ -- 

" ᾽ Ἀν 

νοὺς τοὺς ἐχξ 

ἀρχέσουσα- χαταλέγει χαὶ μισθὺν ἐπὶ τηύτοι:, αὐτοῖς ὃ δὲ, 
Ὑ ’ ᾿ “Ὁ Ω εος ΒΞ. ἢ  " ᾿ ΡΕΕΝ οὶ 

γνώμῃ τῶν βχροάρων συμοχίνων τε χαὶ ἀσπάσιος, 
“-- Α ᾿ , "»-Ὁ “- » - . 

διεχγυθῆναι μὲν ἀπραγμόνως τῶν τοῦ Αἵμου τεμπῶν, ἄνχπε- 

τασθῆνα! δὲ χαὶ Πύλας τὰς Σιδηρᾶς, χαὶ τὸ μαχρὺὸν τεῖος ἀ- 
ι 

παοευ.ποδίστως ἐχείνους παρχὴδρχυεῖν, χαὶ διὰ στενῆς ταύτης ἡ ρξυον ἱστῶς ἐχίνους π ( ρήμΞ ; και ΟΙὰ στενης τοῦτης 

ὙΡΙ ὃ ΕἾ 5 ὃ ᾿ΝἣδΟ᾽ δῖ. “- 56 ὁ ι ᾿ Ξ)θεῖ ᾿ ἮΝ ὃ 

χχὶ δυσεζόδου παρόδου εἰς π ταν νὴ κῃ εἴν, χαὶ χαταδρα- 

Ὁ δὲ ΠῚ «ἢ Ε- ψν -Ω Ν" [9] »} Ὡς δὲ νψν Ξ Ὁ ς τς ἣν ἢ .- « «) δὸπ ΟΞ᾽ 
᾿ 
Ὡν- 
-- Ἢ 

- [τι 
Ῥωμαίων τίλλειν τοῖ: ξίφεσι χαὶ ΤῊΝ κτήσεις αὐτῶν τη: 

- ὡ» ε , ἊΝ 

σθαι, μὴ χά ὁπωμα διδόντας τοῖς ἡγεμόσι τῆς ὁδοῦ, μ"ἢ χατα- ο 
ἜΕΤΤΟΣ δι ἊΝ 

ἜΕ Υ πἰρδολα. αὐτὸν δὲ ὡς ἀρύμαιου ἴαυον αἵμασι 

καὶ θρήνοις διχχεχύσθχι γοι ντεῦθεν τὸ 
το 

Ις ει - Ν δ Φ- ος ῶ - -. ῳῷ ᾽ 

Ὁ εν, ΄ - , Β ΄ 

τῆς Ψυχῆς ἡδόμενον. Καὶ ὁ διὰ ἐὐερς τοιαῦτα τοῖς Σκύθαις 
ΤΟΥΡΑ ΣΌΣ ΤΟ ΑΣΑ αι εν τον τ νὰν ἈΝ ἢ Ν χα ἐπ Ὴ 78 είλατο χαὶ ἐφθέγξατο οἱ ὃὲ ὡς ἕρμαιον τὰς τὸῦ 

ΝΥ ἔνε ον κι μέ, ὦ πον 
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οινὰς ΤΣ ἸΗε ἴμθνος δέ εἰσιν οὗτοι ἜΣ ἘΡΡῈ 
Η Θὰ ι σι» κ ν “ » , 

χαὶ πολυσεοὲς χαὶ γειροτογοῦν θεὸν τὸ πρῶτον ὀφθέν- πτω- 
᾿ , ῃ ὙΌΝΝ Ἀν νος ᾿ ᾿ 
ὶ σισυροφύρον, μαχιμώτατον δὲ χαὶ βίον τὴν λῃ- 

στείχν ποιούμενον, καὶ θανάτου παντὸς ὑπεροπτιχόν σχευὴ δὲ 
ι Ὁ » Ω ᾽ Η ᾽ » 

αὐτοῖς ἐν πολέμῳ, γωρυτὸς ἐπὶ τῆς ἰξύος ἐγχάρσιος χαὶ τόξον 
-“ , 

πολίντονον: ἐνστάντος δὲ τοῦ μάχεσθαι χαιροῦ, ἱππασμὸς ὁ- 

μοῦ χαὶ βοὴ χαὶ βολή" ἐπιόντας ὑποφεύγουσι, καὶ ἀπιόντες 

φθάνουσι, χαὶ παρὰ τὴν φυγὴν αὐτὴν ἀπεστραμμένοι εἰς τοὐ- 

πίσω τοῖς τόξοις βάλλουσι: τῷ δ᾽ αὐτῷ ἕππῳ φέρθονταί τε καὶ 

φέρονται. Εἰς χιλιάδας οὖν ἀριθμηθέντες χαὶ παραμείψαντες 

τὸν Αἷμον ταῖς ἐπὶ τῶν αὐτοῦ χρασπέδων ἡμετέραις ὍΣ 

λουσι χωμοπόλεσιν" ἡγεμόνες δὲ αὐτοῖς τῆς ὁδοῦ χαὶ τῆς 

χῆς συλλήπτορες οἱ ἐκ τῶν Βλάχων ἀπιδόντες εἰς τὸν πρότε- 
» « 9 - ᾿ μ 

ρὸν ἔμετον, οἱ υεταστραφέντες εἰς τόξον στρεθλὸν, εἰς οὺς ὡς 
" Μ ι 3) ͵ὔ « , 

καὶ ἀἄνιχμον γήδιον ἡ βασιλείχ μου τὸν ἔλεον 
« Μ 

Ξ 

σπείρασα τὴν τούτου ἀνηνύτως πεποίηκε χαταδολὴν, ἡ ἄ- 

πίστος αὕτη χαὶ μοιχαλὶς, γενεῶ, ἡ ὡς δάμαλις παροιστρή- 

σασα, ἡ ὑθρίστρια, ἐφ ἣν χαὶ θεὸς ὁ τῶν ἐχδιχήσεων χύ-- 

ρίος οὐ χρονιεῖ παρρησιαζόμενος, ὡς μηκέτι τῶν ἀνοσίων ἔρ- 

γων αὐτῆς ἀνεγόμενος. Λεηλατοῦσιν οὖν τὰ ἐν ποσὶ, πᾶν 
νὶ ᾽ 

εἶδος χαχῶν ἐπάγουσι, σφάττοντες, ἀπόλλοντες, πυρὸς τιθέμε- 
ν᾽ ΙΝ ΓΗ͂Σ -" " “ . - ε 

γοι παρανάλωμα" ἐν δὲ τῷ χαὶ θᾶττον ἀχοῆς χατὰ τῶν ἡμι- Ἴ})-“ 

- -“ -᾿ ΩΣ ΒΡ Νχ 

τέρων παρΞευθαλεῖν χωρῶν, υηδένχ γϑννχαῖον ἐχκ τοῦ σχεδὸν 
ι - » - 

χατὰ τῶν ὃν τοις -- ἀντίπαλον ἐφευρίσχοντες, ἐυπλατύνονται χα 

Η; Θ2 «-ς οἰς συγχτήσεων, καὶ γίνονται καὶ τούτων τινὲς ἀνάστατοι 

παρ αὐτῶν. Μαθοῦσχ δὴ ταῦτα ἡ βασιλείχ μου ἀγαθὸν οὐδὲν 
Ξ τὰ ᾿ ε 
ἐπὶ τοῖς μέλλουσι προ γορωμένη, καὶ ὡς εἰς ΠΝΟδ. νοῦ ἐλαύνει τὸν 

ἔσχατον τὰ πυρὰ τῶν ἐθνῶν γινόμενα τουτωνὶ, τῇ ἀχοὴ τῶν 
ἤὰ " , ν΄ . ᾿ 

ἀπευχτγίων ἐπισυνάπτει τὴν ἔξοδον, υ "ἢ δ᾽ ἀσπάσασθαι τὰ ἐξι-- 
ἐν Ἡν οὐ ε τ ΟΥῸς - ( , Ἄκ ρι9. ΡῈ ξ ͵ ΡῈ 

τρια; Ἢ ὀδειῶν γοῦν. οἡλσχσχ ἐμοχλεῖν, οἷς ἔθει καὶ τοῦτο 
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ποιΐσχι ἐῶν βασιλείαν μου, εἴτ᾽ Οὖν ἐπηῦχθαι παρ ὑμῶν αὐτο- 

εἰ μετὰ βελτίονος τῆς νίκης ἐπανελθεῖν, ἀλλὰ τὰ τῆς ἀπο- 

ἡμίας, 
" 

ς, καθάπερ χαὶ ὑμεῖς ἴστε, ὡς εἶχεν εὐθὺς σχεδιάσχσα 

"ἢ δὲ τοὺς ἐπὶ τῆς θερχπείας αὐτῆς ἀναμείνασα" ἡ γὰρ 
ἜΝ 9.6 

Ὡς 

᾿ ξῃ « » Φ᾽2 “δ ἘΞΤΝ θξο - χλ ὶ 
σεριμνὰ τοῦ ΞΝ ἢ ανομα εἰς τὴν τοὶ ξΞοὺ ἠὄγάρρρο.... Ἀὰ 

“- 

δ χὐτοῦ τῆς βασιλείας ! μου εἰσελθεῖν, οἷά τις δαυλὸς ἐπίπρα 
- 

τὴν βασιλείαν μου ἀμέλει χαὶ συνήλγει τοῖς; χαχουμένοις χἂν 

τῷ ἀπεῖναι καὶ τοῖς πάσχουσι χαχῶς ὑπὸ βχρώάλρων συνεπα- 

βθχίνετο᾽ χαὶ ἡ υὲν ϑασιλείχ μου συντείνειν ἠῤούλετο τὴν πο- 
᾽ “7 τ , 

ρείχν, καὶ εἰ οἷόν τε ἦν τέτρασιν ἡμέραις καταλήψεσθαι τοὺς 

βχροάρους ἠπείγετο, καὶ συμοχλεῖν αὐτοῖς ἐπὶ συμμάχῳ θεῷ 

ἐγλίχετο " οἱ δὲ συνεπόμενοι ταύτῃ βρχχεῖς τὸν ἀριθμὸν προσ- 

χαὶ τὸ ἄλλως ὑπουργιχὸν, ἐπέσχον τῆς συντόνου ὁρμῆς, 

εῖναι σφρίσι τῇ βασιλείᾳ μου σύμπορεύεσθᾷ φήσαντες, οἷχ 

τῶν σχευοφόρων ἡμιόνων χαὶ τῶν ἵππων οἷς ἐποχοῦνται τλη- 

δ παθησάντων, χαὶ αὐτῶν δὲ ποχναιόντων πρὸς παραγ ς τὸ- εἰ 
, μενῶ ας “ 

σχύτας ὁδοῦ οὕτως οὖν φυρλιαῤῥερές ὑὲν τῆς προθυμίας, σὺν- 
δ - , ε ΄ .-- ΄ ᾿ 

τονώτερον ν ὃδὲ τῶν συνήθων ἡμερησίων σταθῇ μῶν μέχρι χαὶ εἰς 
ὮΝ »ἣΝ Α.χ ἢ “ , 

αὐτὴν τὴν ᾿Αλλαγὴν διοδεύσχσχ: χτησΞξίδιον δέ ἐστιν αὕτη χατὰ 

ἤρα ς ἘΨΈ 
τὴν Θράχην χξίμενον᾽ παραρρεῖ δὲ αὐτῇ ποταμὸ Ἡχυρόχανος ο: 

' Π 9 

5 ΄ , . ἀγγελισφόρῳ περιτυγχάνει, ὅς οὐχ ἐκ περιόδων οὐδὲ 

χυχλούμενος τοῖς λόγοις, ἀλλὰ β 

Μ 

ον μα 

χχυλογῶν ἐφθέγγετ ο φάλχγ- 
Ω 
“Χ γὰ Κομάνων χατὰ δ. στέρνας αὐλί εσθαι" χαὶ ἡ βχοιλεία μου ἵ 

,- , - ι , 

σημάνασα τῇ σάλπιγγι μὴ περαιτέρω πορευθῆναι τὴν σχηνην 

ΝΣ ΟΞ πε νἀ κ ρον, κυ ον τς κλοαδο δὶ πλ  Ν αὐτῆς, τῷ ἐπιλοίπῳ μὲν τῆς ἡμέρας ἐκείνης χρᾶται “πρὸς τ΄ 

ρασχευὴν τῶν παρευρεθέντων εὐχριθμήτων στρχτιωτῶν, με- 
δ. -“ , -“ : » » ἣν θὰ 7ὔ 

ταδοῦσχ ἵππων ταγχυπόδων τοῖς ἢ τεχοῦσι πὰ ἐπιούσῃ, 
᾿] 

ἂγε δὲ τότε ὀγδόην ὁ παρὼν ον Στ μὴν, οὐδ᾽ εἰς βραχὺ 

: 

Η ᾿ ᾿ , “»" 5. ἅπτεται, τὰ ἱππάόσι μα μόνον ἐπα ομένη " οὐὗτε γὰρ σκηνὴ 

βχσίλειος, οὔτε κλίνη χρυσόπχστος, οὔτε σχίμπους βχσιλι- 
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κὸς, οὔτε πέπλοι γρυσοῦφεῖς συνεπήγοντο: ἀλλ εὐζωνότερον 

ὡς εἶχεν ἐπήλαυνε τῷ τάχει τὴν ἀπόδρασιν τῶν ρα 

βέβξαι θέλουσα - ἀλλ ἦν ὡς ἔοιχε τὸ βάρθφβρυ, χαὶ προσ 
» , “ ἣΝΟ λεῖν ὀξὺ χαὶ ἀποδράναι ταχύτερον, χαὶ ἀχοῇ μόνῃ τῷ δέει 

3 - ε 5 ε . ἐχθνῆσχον ὡς ἔδειξεν: ὑπὸ γὰρ τῆς 
- 

ὡς ἐγγὺς αὐτῶν χαὶ χατ Ὡ- 

ὰ 

πόδας ἡ βηριλ βίᾳ μου ἔπειαῖς προ- 

τροπάδην χαὶ ἀχόσμως ὡς ἑνὶ ρυτῆρι καὶ πνεύματι ΟῚ 
-ϑἜ 

[ων 

τῷ 
Ό - «] 

“Ὁ 
(.-.. ! 

χοντες τὸν περὶ ψυχῆς, χαὶ ἀγαπητὸν χρίνοντες εἰ τὰς ἡμε- 

-ὦ» - [ΦῚ ς Ἵ το [πε Εὶ Ἕ Ο) 

».: 

ἾΣ [ῳἹ ἵει τέρας χεῖρας διαδράσουσ! κακῶν ἀθιγεῖς" 

τὰ χατ' αὐτοὺς οὕτως ἔχειν ἐκ τῶν ἀποσταλέντων ὀπτήρων 

χαταμαθοῦσα, τῇ 
͵ 
συλλογὴ τῶν στρατευμάτων ἔτι μᾶλλον προ- 

,ὔ 

σανέχουσα ἦν τοίνυν χαὶ μὲ 

τῷ πανευγενεστάτῳ γαμύρῷ τῆς βασιλείας μου χυρῷ ᾿Ανδρο- ῦ πανευγενεστάτῳ γαμορῷ τῆς ἰλείας | υρῷ ᾿Ανὸρ 

ρος δασαμένη τῆς στρατιᾶς καὶ 

᾽ὔ “- ἣν: “- “- ι ᾿ κ “- 

νίχῳ τῷ Κανταχουζηνῷ παραδοῦσα χαὶ πρὸς φυλαχὴν τῶν κα- 

τ ᾿Αγχίαλον χωρῶν τῆς βασιλείας μου τοῦτον ἐχ πέμψασα, τῆς 

εἰς Βερόην ἀγούσης εἴχετο, εὖ διαθησομένη κ ἱ τὰ ἐκεῖ: ἀλλ οὐ- 

πὼ παρασάγγας διηνύχει τέσσαρας, χαὶ ἕτερος ἄγγελος τῇ 
͵ὔ , ᾿ Ὧν τ , 1 ΑἸ τς Ω βασιλείᾳ μου πρόσεισι, χλωρὸς ὑπὸ δέους χαὶ τὸ ἀσθμα συχνά- 

χις ἀνακαλούμενος, κἀπὶ τοῦ προσώπου φέρων τὸ τῆς ἀγγελίας 
’ ἐ ὶ ΕΝ ξ " » ᾿ Θὲ. τὰς τὸ ι - τ θῷ “ 

καχόν χαὶ ἔλεγε χαὶ αὐτὸς ἁπλῶς καὶ. σαφῶς, Σκυθῶν ἔφο- 
ὃ ,ὔ Α , ,ὕ ᾿ ν ᾿ὕ Π 
ον περίπου τοὺς χιλίους γεγονέναι κατὰ τὸν Λαρδέαν, μὴ 

εἰδὼς ὃ ἐλάλει οὗτοι γὰρ χαὶ ὑπὲρ τοὺς ἑξαχισχιλίους σαν, 

ὡς ὕστερον δέδεικται: αὖθις οὖν ἐκκλίνασα ἣν ἐδάδιζε, τὴν 

εἰς τοὺς πολεμίους ἐτράπετο, μὴ δὲ χαθαρῶς τῶν ἀγγελλο- 

μένων χαταχοῦσαι προσμείνασα, τὸ τοῦ σταυροῦ δὲ σημεῖον 

διατυπώσασα ἑαυτῇ καὶ τοῖς παροῦσιν ἕπεσθαι διαγγείλασα " 
ἕρμαιον γὰρ τὴν τῶν βαρόάρων ἡγεῖτο θρασύτητα, καὶ πεποι- 

θυῖα ἦν τῷ θεῷ, ὡς καὶ παρὰ πρώτην ἐμόολὴν αὐτοὺς ἡττή- 

σασα διαχρήσεται. Εὐθὺς οὖν εἰς μοίραν τὸ παρατυχὸν στρα- 

τιωτιχὸν διελοῦσα, χαὶ τὸ μὲν τῷ περιποθήτῳ ἐξαδέλφῳ τῆς 
Α βασιλείας μου τῷ πρωτοστάτορι κὺρ Μανουὴλ τῷ Καμύτζῃ, τὸ 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Α΄. 6 
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δὲ ἄλλοις συμπαρεῖναι χελεύσχσα, χαὶ διελθοῦσα ὑπὲρ τοὺς πεν- 

τήχοντα σταδίους, καταλαμύάνει περί τι χωρίον τὸ βάρδαρον 

αὐλισθὲν χαὶ τὴν λείαν κύκλῳ παραθέμενον" ἦν οὖν τὸ μὲν πλῆ- 

θος τῶν ἀπαγομένων ἀνθρώπων ὑπὲρ χι ιάδας τὰς ιβ΄, τὸ δὲ 

τῶν ζώων ὑπὲρ ἄστρων τὴν πολυπλήθειαν, ὡς μέχρι καὶ τῶν 

ἕξ σταδίων τὴν σειροειδῇ τούτων ἀπαγωγὴν ἐχτείνεσθαι, ἡνίχα 

διχχεχινήχει τὸ βάρόχρον τραπόμενον εἰς φὐγήν. Ὡς δὲ ἐθεασά- 

μεθα χαὶ ἐθεάθημεν, παραδόντες οἱ Σχύθαι τὴν αἰχμαλωσίαν τοῖς 

χατ᾽ ἐπειγωλὴν ἀπάξουσιν αὐτὴν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, οἱ λοιποὲ 

τοῖς ἡμετέροις συμπλέχεσθαι ἤρξαντο, ὑποφεύγοντές τε ἅμα χαὶ 

ἐπιτιθέμενοι, ὥς περ δὴ τρόπος αὐτοῖς ἐν τῷ μάχεσθαι" ἤνυον 

δὲ οὐδέν" τὸ γὰρ ἡμέτερον παντοίοις ὁπλομαχίας εἴδεσι χατ' αὐ- 

τῶν ἐπιόν, καὶ ἐκ τόξων αὐτοὺς ἀνήρουν χαὶ διέπειρον δόρασι, 

καὶ γυμνοῖς τοῖς ξίφεσιν ὡς δράγματα χατέῤχλλον ἐπὶ γῆς Καὶ 

τέλος ἀπογνόντες τὴν σωτηρίαν ἀνάχρατοι ἔφευγον, μὴ μόνον 

τῆς ἀπαγωγῆς τῶν σχύλων οὐδένα λόγον θέμενοι, ἀλλὰ καὶ τὰ 
-" 

ἰχεῖα προσαποθαλλόμενοι᾽ ἦν γὰρ ἰδεῖν ἵππον μὲν ἐνταῦθα ο 

ἄνετον Σχυθιχὸν, ἐχεῖθι πίλον παρερριμμένον, ᾧδέ που ἀναθο- 
ε " Αι » ἮΝ ᾽ " -“ -“ 

λέα, ἀναξυρίδα σύνεγγυς" ὑπὸ γὰρ δέους εἰς τὸ ταῦτα δρᾷν 

συνηλάθησαν παρετάθη δὲ αὐτῶν ἡ ἐπιδίωξις χαὶ ἀναίρεσις καὶ 
«ε ᾿ ,ὔ Ω ͵ὕ ι ,ς Φ ΑΙΝ ᾿ ᾽ ΄ ,ὔ 

ὑπὲρ σταδίους ἑξήχοντα " χαὶ τάχ᾽ ἄν τελέως ἀναίμακτον τρό- 

παιον ἡ βασιλεία μου ἔστησε, υηδένα τῶν αὐτῆς ἀπούαλλο- 
΄ {8 8 ὑδὲ ρος διέ στό τι: τῶν πολ ,ὕ ᾽ Α Η 

μένη, χαὶ οὐδὲ πυρφόρος διέσωστό τις τῶν πολεμίων, εἰ μὴ τὸ 

μὲν ἡμέτερον ἀναθαρρῆσαν χατὰ σὺν δύο χαὶ σύντρεις χαὲ ὁ- 

λιγίστους ὀπίσω τῶν Σκυθῶν χατέθεον σποράδες τοὺς βαρθά- 

θους διώχοντες, χαὶ ταῦτα τῆς βασιλείας ὕου πολλάχις ἀνα- 

χαλεσαμένης αὐτοὺς, χαὶ κατὰ συνασπισμόν τε χαὶ συνδρομὴν 

ὑποθεμένης ποιεῖσθαι τὴν συμπλοχὴν, τοῖς δὲ ἡττημένοις Σχύ- 

θαις ἑτέρα τις μοῖρα κατὰ τύχην ἐπεδοήθησε ξύμφυλος εἰς χι- 

λίους καὶ ἔτι πρὸς ποσουμένη, καὶ ἐπιθεμένη ἀπροόπτως τοῖς 

ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀσυντάχτως ἐπιδιώκουσιν" ἐκ γὰρ τῆς τού- 
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των ἀπροσδοχήτου βοῆς τε χαὶ ἐπελεύσεως, ὁ τῆς βυσιλείας 

μου στρατὸς διαταραχθεὶς πτοίας ἐπέπληστο καὶ τὰ νῶτα με- 

τέθαλεν οἱ δὲ ἐπέκειντο ἤδη λαμπρῶς χαταθέοντε:, χαὶ γυ- 

νώσαντες τὰ ξίφη καὶ τοῖς ἵπποις ἐγχελευσάμιενοι, χατέφερον 

οἷς ἂν έ βοπελκίον: χἂν εἰς χείριστόν τι τὰ τότε μετήμει- 

πτο, καὶ ἀντίποινα ἂν ἐπεπόνθημεν ὧν ἐδράσαμεν, εἰ μὴ μέ- 

γᾶ τι χαὶ ἀθρόον ἡ βασιλεία μου ἐχθοῆσαι τοῖς συν ομένοις 

βραχέσιν ὑπέθετο, χαὶ τῇ χατ' αὐτῶν ὁρμῇ χαὶ τῷ ὁούπῳ τῶν 

ἀσπίδων τὸ βαρόχρον κχτεθρόντησε, καὶ ἀγαθὸν χαὶ -οὔτο τέ- 

λος ἐπέθηχεν᾽ ἐκ γὰρ τῶν βασιλιχῶν σημείων ὁπόσα «οἰ: δρα- 

χόντειον θέαν εἰχόνισται παρεῖναι διεγνωχότες τὴν λείαν 

μου χαὶ τὴν κατ᾿ αὐτῶν οὐχ ὑποστάντες ἐπέλευσιν, υΞτ χστρα- 

φθέντες ἀκόσμως ἐδραπέτευον, διασπαρέντες ἄλλος ἄλλοθι, καὶ 

θήραμα τοῖς ἐκ τῶν ἡμετέρων εὐΐπποις ἐχχείμενο: προχειρώ- 

τατον" τότε τοίνυν χαὶ εἷς ἐχάχου πολλοὺς, καὶ ὃ -οἷἴς ὑ- 

πὲρ ἀριθμὸν τὸν δέκατον ἐπετίθεντο" χαὶ εἰ μὴ νὺ ᾿-ελθοῦ- 

σα τινὰς διεσώσατο, οὐδ᾽ ὁ τὴν τοῦ χαχοῦ ἀγγελίαν ἀποχομί- 

σὼν ὑπολέλειπτο ἄν. Τὰς δ᾽ ἐπὶ τούτοις θεοχλυτήσε:ς- ὑπὲρ 

τῆς βασιλείχς μου τῶν ἀπαγομένων μὲν εἰς δουλεί χ τῶν 

ἡμετέρων συγχτήσεων, ἀπολαθδόντων δ᾽ αὖθις ἦμαρ ἐ" εύθερον, 

πῶς ἐν βραχεῖ τις καὶ διηγήσαιτο; Ἔθεάσατό τις τῷ τότε τὸ 

δάκρυον ὑπεχχρουόμενον γέλωτι, χαὶ γέλωτα δαχρύων ὑπεξι- 

στάμενον, χαὶ πόθει μεθιστάμενον πάθος" οἷδα γὰρ οὐ μόνον 

λύπην δάχρυ γεννᾷν, ἀλλὰ χαὶ χαρὰ παράλογος τὶ δὸν ὁ- 

χετηγεῖ τοῖς δαχρυρροήμασιν. Ηὐλόγησε δὲ τὸν θεὺ ὶ παρ- 

θένος φυγοῦσα Σχύϑην διαχορήσοντα, καὶ -γυνῇ. τὴν. χοίτην οὐχὲ 

ρυπάνασα, καὶ πᾶς χαὶ πρεσθύτης χαὶ ἔφηθος δου; ἄνει- 

μένοι βαρθαρικῆς: εἰ δὲ παρὰ τῷ Δαδὶδ καὶ κτή οὃς ὑ- 

υνῳδίαν παραλαμθάνονται, οὐδ᾽ αὐτὰ χοινῆς ὑμνολοῚὶ - ἀπεῖ- 

ναι εἶπέ τις ἄν, βουθοίναν ἐξαλύξαντα βάρθαρον χο ωδόρον 

οὐχ αἱμάζαντα μάχαιραν. Ταῦτα ὁ τῶν δ θεὸς, ὁ 
Ἔ 

φὰς 
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τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἐπιστρέφων οὐ μετὰ λύτρων, 

οὐ δὲ μετὰ δώρων, ἀλλ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ - δεξιὰ γὰρ Κυρίου 
΄ὔ 

χαὶ νῦν ἐποίησε δύναμιν" ὃς τῷ οἰχείῳ δίδωσ! δόξαν ὀνόματι, 

χαὶ τὴν ράῤδον τῶν ἁμαρτωλῶν ἐπὶ τῶν χλήρων τῶν διχαίων 

οὗ τέλεον ἀφίησιν εἰς μαστίγωσιν. Τούτων οὖν τῆς χαρᾶς χοι- 

νοὺς ἡμᾶς ποιοῦσα ἡ βασιλείχ μου, τῷ παρόντι ἐπιτροχάδην 

ἐπιδεδήλωχε τὰ συμθάντα γράμματι, ἕν ἔχοιτε μὲν εἰδέναι ὅσα 

περ γεγόνασι, λιτάζησθε δὲ συντονο τέρως τὸ θεῖον, καὶ ὑπὲρ 

μειζόνων τῶν κατορθώσεων δύνανται γὰρ εὐχαὶ διχαίων χαὶ 

χειρῶν ἁγίων ἐκτάσεις τρέπεσθαι μυριάδας, ὡς ἂν ἀσεθῶν μὲν 
,ὔ , , ,ὔ Δ 85: ἊΣ ᾿Ξ τὸ γοἷν δὲ , ᾽ 

σπέρμα μη παύσαιτο ξχτρι ομέξνον, ᾿σωσι ὁξ βίοτον αστα- - 

σίχστον οἱ θεῷ διὰ πίστεως πλησιάζοντες: ἐπεὶ χαὶ τὸ νῦν 

τελεσθὲν ὑμεῖς μὲν θεόθεν ἠτήσασθε, αἱ δὲ χεῖρες τῆς βασι- 

λείας μου ἐξειργάσαντο. 

Τοῦ αὐτοῦ λόγος εἰς τὸν αὐτοκράτορα κὺρ ᾿Αλέ- 

ξιον τὸν Κομνηνὸν ὑποστρέψαντα ἐχ τῆς ἕω 

μετὰ τὰς σπονδὰς τὰς μετὰ τοῦ σουλτάνου" 

προσεχῶς δὲ γέγονε καὶ ἡ ἐπανάστασις κατὰ 

τοῦ βασιλέως τούτου τοῦ Κομνηνοῦ Ἰωάννου 

τοῦ λεγομένου Παχέος: εἷλκε δὲ τὸ πρὸς πα- 

τρὸς γένος ἐκ τοῦ μεγάλου δομεστίκου τοῦ 

λεγομένου ᾿Αξούχου, ὃς ἦν Πέρσης. 

Γλυχὺς χαὶ ἥλιος μετὰ νέφος, ἡδὺ χαὶ ἔαρ μετὰ χειμῶνος 

χατήφειαν" χαρίεσσα χαὶ χύσις θαλάσσης τοῦ κύματος ἀμφιθρύ- 

σαντος" ἀλλ οὐχ οὕτως ἀσπάσια ταυτὲ καὶ ἐράσμια, ὡς ὅψις 

βασιλέως τὸν τρόπον ἐπιειχοῦς, τὰς χεῖρας μεγαλουργοῦ, περι- 

δεξίου τοῖς ἅπασι, καὶ ἠπίου πατρὸς δίκην τὸ ὑπ᾽ ἀρχὴν πε- 

ριέποντος, ἄρτι τῶν χοινῶν καμάτων ἐπανιόντος, χαὶ μεθ᾽ ἡμέ- 
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- ε “ἃ ᾽ 

ὑπηκόοις ἢ πάλαι Χριστὸς τοῖς ᾿Αποστόλοις 
ἘΞ ἃ “" 
Ὁεύυοντος, ἃ τῶν 

ρᾶς πλείους τὸ 

ἐπιστάντος, καὶ τὴν μετ᾽ ἐθνῶν εἰρήνην βρα 

Ρωμαϊχῶν πρότερον συχνὰ χατέχασχον πόλεων, καὶ ὡς ἅδου 

στόμια τὰ τούτων ἐπλάτυνον στόματα. Ὅθεν οὐ μόνον οὗτος 
ν ᾿ 5 , , “ " » , ιν ἢ 

παρὼν ἀντάξιος χρίνεται τοῦ παντὸς, ἀλλά τε καὶ ἀπὼν περὶ 
ε ,ὔ - ᾽ -, ᾽ὔ ι ε - 7 

πλείστου τοῖς ὑπὸ χεῖρα τίθεται, χαὶ τῆς ὁθενοῦν ἀπουσίας 

ἐπανήχων, ὑπτίοις χερσὶν ὑποδέχεται χαὶ χρηστοτέρων δεξιοῦ- 

ται προσλαλιῶν τοῦτο δὴ ὃ χαὶ τὸ γερουσιάζον ἡμέτερον 

πλήρωμα, θειότατε πέπονθε βασιλεῦ, τοῦ σοῦ κράτους ἐξ ἡμῶν 

ἀπάραντος: μὴ δὲ γὰρ φέοειν ἔχοντες ἄλλοθί που χαὶ πρὸ τ ὃ τ μη ξ ᾿ ϑ φερε ἔχ ὃς ἥν πρ ς 

βραχύ σε διατρίθειν, τὸ γλυχὺ χαὶ πρᾶγμα καὶ ὄνομα, τοῦτο 
Μ μὲν, ὡς οὐκ ἔστι χαὶ διηγήσασθαι, δυσχεραί ἔνοῦτες ἠχθόμεθα, 

τοῦτο δὲ χερσί τε χαὶ νεύμασι χαὶ τοῖς π θεῖον ἱχεσια- 
“-5 Ξ 

"Ὁ ι 7 »" ὡς Α » , ι » 7 

σμοῖς χαὶ γουνάσμασι πρὸς ἑαυτοὺς ἐπεσπώμεθα χαὶ ἀνθείλ- 

χομιν ἐπιστῆναί τε χαὶ ἐπιφαῖναι πάλιν ἡμῖν, καὶ πρὸ τοῦ 
» 7 “- « , Η͂ Ἄρτι ἘΞ τες Τας μετ ΤᾺ 

ἀπάραι σε μιχροῦ ἱμιειρόμεθα οὔπω τῶν ἡμετέρων ὀφθαλμῶν 
» ΕΣ ἐν νος ον ῸςΣ , Ξ 5 ὌΠ ΣΝ ϑμν Ξ, 
ἀπεχρύοης, χαὶ πρὸς ἡμᾶς ἐχαρδιώττομεν ἐεῆδοι μδν θμ σε μα- 

,ὔ ι 

χροτάτην προθεσμίαν καὶ πλείστην διάστασιν, χαὶ ὅλον ἀτε- 
᾿ Ἔ -“᾿ » ὦ ι ε 4 ε , , [2 

χνῶς αἰῶνα καὶ τὰς εὐαρίθμους ἡμέρας συλλογιζόμενοι" οὕτω 

φιλοδασιλεῖς ἡμεῖς ἐσμέν σοι χαὶ φιλαλέξ ξιοι - οὕτως ἰσχυρὸν βα-- 

σιλέως χρηστότης, χαὶ οὐδὲν αὐτῇ τῶν ὄντων ἀνθαμιλλᾶσθαι 

δύναται" οὐχ οὕτω Μαχεδόνες περιεῖπον Αλέξανδρον χαὶ Πέρ- 

σαι Κῦρον περιεσπούδαζον, χαὶ Ῥωμαῖοι Μάρχον πεφιλήκασιν 
ε ε -. 

ἐκ ψυχῆς, τὸ εὔνουν τῶν χρατούντων ἀγάμενοι, ὡς ἡμεῖς σου, 

ὦ βασιλεῦ, σχετικῶς ἐξεχόμεθα. ᾿Ατὰρ ἐκ τῆς ὑπὲρ ἡμῶν ἀ- 

ποδημίας ἐπανιόντα σε δεχόμεθά τε ἀσμένως, ὡς ἄλλους τῶν 
᾽ ,ὔ ΕῚ , ι -- ι , 

αὐτοχρατόρων οὐδένες: πω, χαὶ περιχαρῶς οὑτωσὶ φθεγγόμεθα 
Α ι Α 

πρὸ τῶν ποδῶν σου βάλλοντες ἑαυτοὺς, καὶ τὰ τούτων ἀτεχνῶς 

περιλιχμώμενοι πέλματα - ὡς ἡμῖν ἐπανῆλθες τὸ γλυχὺ φάος, 
ν ᾽ς Ε ε Ψ:): , ΑΥ ' ΕῚ 7 

τὸ μειλίχιον ὄμμα, ἡ γαλήνιος θεά, τὸ πάγκοινον ἀγαλλίαμα" 

ἦλθες, ἦλθες ὁ τῶν βαρόάρων φοβήτωρ, ὃ τῶν τυράννων λιχμή- 
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ε » ᾿ 

τωρ, ἦλθες ὁ ἐν ἄναξι ποθεινός. ὡς χαὶ ἐν ἀστράσιν ἥλιος 
ἢ » 

φαεινὸς..... καὶ καθ᾽ ἑχυτὸν χαὶ τοῖς πᾶσιν ἐπέρχοτος, καλλίων 

καὶ διὰ τὰ ἐξ ὑ ὑπογυίου σοι ἠνυσμένα - ἐπεὶ χαὶ ἡ μιχρά σοι 
«“ “ἃ ἃ ἕ, 6 Ν 

ἄπαρσις αὕτη ἢ μᾶλλον..... βραχεῖα μετάθασις σωτηριωώδεις. 

οὐκ ὀλίγας πράξεις εἰργάσατο οὔπω καθαρῶς ἐπέδης τῆς Περ-- 
» 

σίας, ἀλλ᾽ ἔτι διεπορθμεύου τὸν Ἑλλήσποντον συρόμενον τουτονὶ 

θαλάττιον ὁλχὴν, καὶ φήμῃ ὁ Περσάρχης ἀπτέρῳ χαὶ ἀχοῇ 

ὀρθίᾳ τὴν σὴν παρειληφὼς κίνησιν, τὸ σὸν ἀστεροπαῖον ὑπε- 

᾿βλέψατο ὅρμημα, ὡς οὐδὲ χνώδαλα βρυχητίου λέοντος ὑπέπτη- 

᾿ξαν ἐρυγὴν, χαὶ τῶν πρῴην ὑπερόγχων ἐνδεδώχε: σχεμμάτων 
, “ ΄ 6 ᾿ ΝῚ 

βουλευμάτων᾽ ἅν τε χατὰ Ρωμαίων στιλοώσας αἰχυ μὴν 
ΕΞ τ τοι ,ὔ » , “ ἈΣ Ἐν α δ Σ ἐσπάσατο, ταύτην ἐνθάψας τῷ χουλεῷ παραδόξως, ἕνα μὴ ἐν 

ε , 

αὐτῇ ἀπολῆται , ὑπόσπονδος τὸ χαινὸν καὶ ἱχέτης ὑπὲρ εἰρήνης 

ὃ πρὸ τρίτης ἄσπονδος χαὶ ὑπέραυχος, καὶ τὰ τοῦ Ξέρξου 

διαπειλούμενος ἄντιχρυς, αἰῤϑόδος χαθεώρατα!. Οὕτω πάλαι 

χαὶ θεὸς μεγαλύνεται ἄπρακτον τὸν ὑδριστὴν ἐπαναστρέφων 

Ῥαψάχην, χαὶ συγχέων εἰς γλῶσσαν τὴν ἐπὶ χαχοῖς τῶν πλεί-- 

στῶν συνέλευσιν. Καλὰ μὲν οὖν σοι, θεοείχελε α γδδνυ χαὶ 

τὰ ὑετ᾽ ἀσπίδος συχνῆς χαὶ ἵππου εὐοπλοτάτη τροπαιουχή- 

ματα. ἄριστα δὲ οὐχ ἥκιστα πρὸς τοῖςὸς χαὶ οὰ ἀναίμακτα. 

Οἷθεν καὶ τὸ βαρθαριχὸν ταπεινοῦται σοι λόγῳ καὶ ὑποκέχυφε 

τοῖς βουλεύμασιν, ὡς αἱ νόσοι πάλαι ρήματι Χριστοῦ ἐδραπέ- 

τευον᾽ χαὶ ἡ νίκη πρόεισιν ἄδαχρυς- χαὶ αὐτὸς δὲ ἀνδροχτα- 

σίας ἄνευ χαὶ θυραυλίας καὶ μόλου τοῦ ἐκ τοῦ θώραχος, τρο- 

παιοφόρος ἔχεις ἀχούων᾽ χἀχκεῖνα ὁπόσα καὶ δρᾷν ἤμελλες, εἰ 
’ὔ 

χατὰ βχροάρων ἀπαίρων τὸν ἔΑρεως στρεπτὸν χιτῶνα περιημ.- 

πίσχου χαὶ ἵππον ἀνέῤαινες τὸν πολεμιστήριον, οὕτω δεῆσαν 

χαὶ βουλεύμασι μετελθεῖν τὸ πολέμιον καὶ χειρὶ χαὶ ὅπλοις 

αὐτὸ παρχστήσασθαι, κατ᾽ ἄμφω γίνῃ θεόθεν χαρτορθωτιχὸς χαὶ 

ἐνδέξιος- εἰ τοίνυν φύγῃ σου τὸ βέλος ὁ βάρόαρος ταῖς τῶν 

λόγων ἄρκυσι ἁλώσεται δήπουθεν, ρημάτων βουλόμενος παρᾷ- 
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παν εἶναι ἀχείρωτος, ὡς γοῦν εἰς κῶνον τὴν σὴν δολιχόσκιον 

αἰχμὴν ἐμπεσὼν, τανηλεγέα ὕπνον ἐσεῖται χαταδαρθών. Τοιαύ- 

τὴν ἰσχὺν ἀμφιδέξιον ᾿Απόλλωνι μὲν μυθίζουσι Ἕλληνες, κίθαριν 

καὶ λόγχην αὐτῷ ἐγχειρίζοντες" ἡ δὲ βίολος τῶν Βασιλειῶν 

ἐπισημαίνεται τῷ Δασὶδ, σοφὸν ἐν λόγοις τοῦτον ἀναστηλοῦσα, 

χαὶ τὰς χεῖρας ἐξ ὥμων ἀάπτους φύοντα- οὗ δὴ καὶ τὴν 

εἰχόνα τὴν σὴν σαφῶς ἀπεξεσμένην ἐν σοὶ θεώμεθα, βασιλεῦ, 

ὡς εἶναι χατὰ τοῦτο μόνον διαλλάττον τοῦ ἀρχετύπου τὸ ἔκχ- 

τύπον, ὡς ὁ μὲν ἐν τοῖς ἀνόπιν χρόνοις γεγένηται, καὶ βασι- 

λεύσας πάλαι Παλαιστίνης ἀπογεγένηται᾽ σὺ δὲ τὴν αὐτοχρά- 

τορα διέπεις ἀρχήν ἐπεὶ χαὶ εἰ παράλληλα θείημεν Δαθὶδ χαὶ 

Αἰλέξιον, ἄμφω σοφὼ ἐν λόγοις εὑρήσομεν, ἄμφω τὰς χεῖρας 

θεοδιδάχτω πρὸς πόλεμον, ἀπαραλήτω τὸ κάλλος τοῦ σώματος, 

ἀνανθαμίλλω ψυχῆς τὴν εὐγένειαν, ἀνεικάστω τὸ συμπαθὲς καὶ 

ἀόργητον, χαὶ τὸ δὴ μεῖζον, ὥσπερ οὐδαμῶς ὠφέλησεν ἐχθρὰ 

ἐπ᾿ ἐχείνῳ, οὔτε μὴν υἱὸς ἀνομίας τοῦ χαχῶσαι προσέθετο, οὕτω 

δὴ χαὶ ἐπὶ σοὶ ἅπας ἐπανιστάμινος διαχενῶς χακχουργεῖ, ὥς τε 

τῶν προύδάντων, ἔκ τε τῶν προσφάτων ἠχριορωσάμεθα. ᾿ἸΙδοὺ γὰρ 

ὃ μὲν Πέρσης ὑποπεπτώχει σοι καὶ ταῖς σαῖς ἐπιταγαῖς ὑπε- 

χάλασεν, οὐχ ἵππῳ σε ᾿Αρραθίῳ ἐνοπτρισάμιενος ἔποχον, οὐδὲ 

θωραχισάμενον καὶ ξυναγείραντα στρατιάν - ἀλλ ἅμα γραμμάτιον 

ταῖς σαῖς ὑποσημανθὲν εἰλήφει χερσὶ, χαὶ ἅμα λόγχην κατ' αὐ- 

τοῦ χαλχευθεῖσαν τὸν ὑπογραφέα κάλαμον φαντασάμενος, τὸ 

δ᾽ ἐρυθρόδανον αἷμα τῶν αὐτοῦ χαταρρεῦσαν σαρχῶν, ὥχρῳ τε 

συνείληπται, καὶ τῷ δέει τὰς φρένας ἀλλοιωθεὶς, ὑποπέπτωχε. 

Καὶ ὁ μὲν οὕτως᾽ ὁ δέ γε πανώλης ἐχεῖνος ἀποστάτης, ὁ φθό- 

ρίμος καὶ προχοίλιος, δίκας γενναίας ἐξ αὐτῆς δοὺς ὧν εἰς σὲ 

πεπαρῴνηχε χαχῶς ἀπόλωλεν ὁ χαχός" οὐχ οὕτως ὁ πρωτόγονος 

χαὶ ἀρχέκαχος Σατὰν τῶν οὐρανίων σφαιρωμάτων ἐξάπινα χκα- 

ταδέδληται, ὡς οὗτος ἐν ἀκαρεῖ θρονίδος τῆς ἀρχικῆς χατωχάρα 

χαὶ κύμθαχος ἀνατέτραπται, παχέως οὕτω χαὶ ἀναισθήτως 
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χατά σου τοῦ Χριστοῦ κυρίου πονηρὸν τεχτηνάμενος σύστρεμμα, 

φεῦ, φεῦ πρὸς τίνα τρόπον χαὶ κατὰ τίνος ὃ τίς; ὁ υηδὲ χα- 

θαρῶς ἐγγενὴς, ἀλλ οἰχογενὴς ὡς πάλαι χαὶ Ισμαὴλ τοῦ γνη- 

σίου χαὶ ἐννόμου τῆς βασιλείας ὕρπιχος, ὁ χρεωθριθὺς θύλαχος, 

τοῦ εὐήλιχος καὶ ὀρθίου χατὰ πύργον Δαδὶδ βλέποντα πρόσω- 
“- ε δ δα » -" 

πον Δαμασχοῦ, ὃ δυσειδὴς τοῦ θεοξιδοῦς, ὁ πρὸς ἄρσιν μικροῦ 
ι δι , νι ὦ ΨΞ Ξ “ ἘΨΈΥΣ "ἢ πῖον ᾽ ἐπ 5. "" 

καὶ τετραρρύμου δεόμενος ἅρματος, ᾧ πάλαι ᾿Αὐραδάτης πομ.- 

πευτικῶς ἐπεχάθητο, τοῦ χούφως ἁλλομένου χαθ᾽ ἵππῶν καὲ 

σὠτηρίαν ἡμετέραν τιθεμένου τὴν ἱππασίαν εἰ “καὶ Σαοὺλ ἐν 

προφήταις, εἰ χαὶ ὃ προγάστωρ ἐν βασιλεῦσι. Χάρις σοι τοίνυν 

θειότατε βασιλεῦ, ὅτι χατὰ τὸν θεόπτην Μωῦσῆν ἀνὸδρισάμενος 

τῆς τοῦ ταυροχράνου λατρείας ἡμᾶς ἐξήρπασας, ὃ μωρὸς λαὸς 

: ἔ ἀράν 8 ψ ὁ γόνα, ἀνοῦ ᾿ χαὶ οὐχὶ σοφὸς θεοῦ χαὶ βασιλέως ἀμφοτέρων χτησαμένων ἐπι- 

λαθόμενος, μετὰ μέθην ἀμαθῶς ἐχοάνευσε, χαὶ κύψας φρενο- 
ι .» »Ῥ. Ν ,ὔ ε 

ὡς ἐς ἀοελτηρίας ὡς 

μα 

βλαδῶς ὡς βασιλεῖ προσεφέρετο, μὴ εἰξ 

εἰς τετρημένον πίθον ἀντλεῖ τὰ ἀναγορευτήρια ρήματα, χαὶ 

χρυσοῦν ἐνώτιον ἐν ρινὶ ὑὸς τῷ συώδει ἐχείνῳ τὴν πιμελὴν, 

τὸ σεμνὸν τῆς βασιλείας περιτίθησιν ὄνομα - καὶ ὡς εὐχοπώτε- 

οόν ἐστι χάμιηλος διὰ τρυμαλιᾶς ραφίδος εἰσελθεῖν, ἢ τὸν ἐν 

ἀνθρώποις μεγάπλευρον ἐχεῖνον βοῦν χαὶ πλούσιον τὰς σάρκας 
“"» » ,Ρ. ε “ ε 

τῆς βασιλείας ὁπωσοῦν ἐπιτεύξασθαι, ὡς προσφυῶς οἱ σύρφακες 
Χχ ι ε ξν).ν.λ' δὲς « ᾽ . ἘΠῚ, ἘΝ δ ᾿ “ξ Ἐς χί θ ᾿ 
«αἱ οἱ ξύγκλυδες, αἱ ἀργαὶ γαστέρες χαὶ ὧν ἡ χοιλία θεὸς, 

εἰς βασιλέα ἑαυτῶν προεστήσαντο λαιμὸν καὶ φάρυγγα ἄνθρωπον᾽ 
“ἃ “- - “- . 

Ἢ τὸ τοῦ πάλαι σοφοῦ, μείζω τοῦ σώματος τὴν κύνα τὴν 
; 

γαστέρα τρέφοντα " πλὴν ἀποστολιχῶς εἰπεῖν, χαὶ ταύτην καὶ 

τούτους χαταργήσας ἔχει θεὸς ἐπιτιμήσει τῇ σῇ, εἰς νοῦν ἀδό- 

χιμον ταπ ΣΟΙ ὥς τε μὴ ποιεῖν τὰ καθήχοντα " ὅτε καὶ ὁ μὲν 

ἀποστάτης χατὰ τὸν παρ Εὐαγγελίῳ ἐχεῖνον, οὗπερ εὐφόρησεν 

ἡ χώρα, μείζονας ἀποθήχας ἐφαντάζετο, χαὶ βασίλειον στολὴν 

τῷ νῷ περιήρχετο, ἀπολαύσεις τε τῇ ἑαυτοῦ προεχορήγει ψυχῇ 

πλείους" ὁ ὃ᾽ ἐφ ἅπασι συνέριθός σοι χαὶ προφύλαξ ὁ τῆς με- 
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Ὁ 
γάλης βουλῆς τῆς τοῦ πατρὸς ἄγγξλος ἐχμυχτηρίζων αὐτὸν 

τῶν βουλευμάτων, ἄφρον, ἐν ταύτῃ τῇ νυχτὶ τὴν ψυ- 
ῃ 

» 

χήνσου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ, μόνον οὐχ ἐπ τέλεγεν ἐφι- 
- 

ΟῚ ς 

στάμενος. Ἢ χαὶ ἄλλως: σὺ μὲν ὧ βασιλεῦ, ὑπ τοινεχρούου τηνιχαῦτα 
--" μετὰ Δορὶδ ἐφ᾽ ὁμοίοις δήπου τοῖς συναντύμασι" Κύριε ὁ θεός μου, 

εἰ ἐποίησα τοῦτο: εἰ ἔστιν ἀδικία ἐν χερσί μου εἰ ἀνταπέδωχα 

τοῖς πον μοι χαχά, ἀποπέσοιμι ἄρα ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν μου 
ΘΕ θ ΟΕ θ τεπ ς ! “- ᾿ ι ὃ 

χενός - θεὸς δ᾽ ὑψό εν χαὶ ἠρέμα ἀντεπε εἴὸς χαταψῶν χαὶ δια- 

χουφίζων τὰ προσέρποντα δυσχερῆ" ἐπιπέσοι ὁ πόνος αὐτοῦ εἰς 
» 

κεφαλὴν αὐτοῦ, χαὶ ἐπ πὶ χορυφὴν αὐτοῦ ἡ ἀδιχίχ αὐτοῦ χατα- 

τὶ 
χαὶ παρὰ πόδας ἐπηχολούθησε. Καὶ νῦν ὡς ἐπ᾽ ἀ- ὃ 

τελευτήτῳ τῷ ἔργῳ τῆς τυραννίδος καὶ γλῶσσαι μὲν Κερχώπων 

βήσεται- 

, - , ὃ , “- » " » 
χατὰ τῆς χαχεργάτιόος στωμύλλονται χεφαλῆς ἠωρημένης ἄνω 

᾿ ε ᾿ἦΝ , ι ΞΔ ᾿ ᾿ τ , 

εἰς ἁψίδα μετεώριον  χαὶ χορῶναι δὲ οὐχ ἧττον λακέρυζαι 

παρ αὐτὴν ἐφιπτάμεναι χρώζουσιν " ἡ δὲ, χαὶ αὐτὴ σεσηρυῖα 

(ὑπ᾽) ἀνέ ἔμου εἰσπνέοντος τὴν οἰχείαν ὀλολύζει παράνοιαν. ᾿Αλ- 

λ' εἴης, ὦ βασιλεῦ, καὶ τοὺς ἐντὸς τυράννους χειρούμενος, καὶ 
᾿ 5» Ν , 7 , , ι ὃ 

τοὺς ἐχτὸς βαρύάρους τροπούμενος " συνάρχοι δέ σοι χαὶ συνὸδε- 
ε 

σπόζοι ἡ φερώνυμος τῷ ὄντι βασίλισσα, ἡ χαὶ χάλλει υὲν 

σωματιχῷ πασῶν γυναικῶν ὑπερέχουσα, μάλιστα δὲ καὶ ὑπε- 

ράγαν ταῖς βασιλίσι τῶν ἀρετῶν, χαὶ τὸ περιόντι δήπουθεν τῇ 
ε 

συνέσεως καὶ εἰ μὲν δυνατὸν, εἴης ἀθάνατος χαὶ ἀχήρατος, ὡς 
ε - 

δὲ τοῦτο ἡ βρότειος φύσις οὐ δίδωσι, τοῖς γοῦν ἐκλεχτοῖς ἐχεῖ 
΄,ὔ Α 

καταλεγείης παρὰ θεῷ, καὶ συμθασιλεύοις ᾧ ἐνταῦθα βασιλεύη 

Χριστῷ, ἀπὸ ζωῆς εἰς ζωήν, ἐξ εὐφροσύνης τε εἰς εὐφροσύνην 

χατὰ Παῦλον μὴ ἀπορευσάμιενος᾽ ὀψὲ μέντοι χαὶ μετὰ χλη- 

ρονόμον ἔννομον τῆς ἀρχῆς, εὐδαίμονά τε παντάπασιν εὐγηρίαν 

χαὶ χράτος εὔθυμον πολυχρόνιον. 
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Τοῦ αὐτοῦ Χογος οἷς τὸν βασιλέα κὺρ ᾿Αλέξιον 

τὸν Κομνηνόν, ὅτε ἐπανέζευξεν ἀπὸ τῶν με- 

ρῶν τῆς δύσεως: ἡνίχα ὁ πρωτοσταάτωρ Μα- 

νουὴλ ὁ Καμύτ πδνης, ἐξ ς, 

βασιλέως συμπλακεὶς τοῖ 

δι 

γοράσθη δὲ παρὰ τοῦ Δοδρομήρου Χρύ- 

σον πιο  ὕνοκ α τε ιχ ον τὰς ἰὸν Πρόσαχον χαὶ τὴν 

ο 
, » “ 

Στρούμμιτζαν' καὶ ἔκτοτε ἐπανέστη τῷ, βᾶ- 
- . “" ᾽ Φ Ἁ 

σι χεῖ μετὰ τοῦξαὺυντ ροῦ ὄντος 

4 ὁ 

ῦ Χρύσου, γαμό 

τῷ αὐτῷ πρωτοστάτορι ἐπὶ θυγατρὶ, ὃν καὶ 
΄ ᾿ ν᾿ ΥΩ ΩΝ , αὶ ᾿ ᾽ , 

ἰωξε. Τόκε δὲ χαὶ ΧὙἄ- 
Α ᾿᾽ πὴν ἐποίησε μετὰ τοῦ Ἰωχννίτζη τοῦ κατέ- 

ὺ χοντος τὸν Ζυγόν. 

5 

Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεός σου, ὃς χαὶ ἀπέκλεισε τοὺς ἄν- 

δρας τοὺς ἐπαραμένους τὴν χεῖρα αὐτῶν ἐπὶ τῷ χυρίῳ μου τῷ 

βασιλεῖ. ᾿᾽Εχ τῆς βίόλου πορίζομαι τῶν Βασιλειῶν τὰ χαρμό- 

συνα ταῦτα χαὶ εὐάγγελα ρήματα, νικητιχώτατε βασιλεῦ, ἅπερ 

ὁ μὲν Δαρὶδ εἰς ἃ ἐχηθλίαν ἐδέχετο πρότερον τῆς τοῦ πατραλοίου 
" » , Ν 

παιδὸς ἀνα! ιρέσεως - γυνὶ δ᾽ ἔγωγε εἰς χαρισ τήοιχ ἄδω σοι, τῆς τοῦ 

ἀποστάτου λαμιπρᾶς χαθαιρέσεως {85 τῶν τὰ ἐμθατήρια, χαὶ 
ν ἦ ᾽ -“ ᾽ ᾿ ε " 

παιανίζων τὰ νικητήρια " χἀχεῖνα ἐπὶ τούτοις τῆς ἱερᾶς τῶν 

ψαλμῶν δέλτου ἀναλεγόμιενος χαὶ μν γγόμενος᾽" ὁ δοποιήσατε 
ἤπὰ" τα [3 ἕ , » ἂν “ , » » “ 

τῷ ἐπιθεδηχότι ἐπὶ δυσμῶν, Κύριος ὄνομα αὐτῷ. 

Καὶ γὰρ ἀγχίθες βασιλεῦ, ἐν πολλοῖς ἀϑὶ ἄλλοις καὶ σχεδὸν τοῖς 

πλείοσι πάρισος χαὶ ἐφάμιλλος τῷ σιλεῖ Δαδὶδ χαθιστάμε- 

νος, χαὶ πίναξ ἀχριθὴς τῶν ἐὰν, λφὰν χαλῶν προχείμινος, οὐ δὲ 

χἀπὶ τοῖς δεῦρο νεαροῖς ὁμοῦ καὶ ἀνιαροῖς συγκυρήμασι, τῆς 

᾽ , ., ῷ Ἄν κὰν ἢν" ὃ “6 

εἰχασίας ἐξέστης τοῦ θεοπάτορος᾽ παῖς ἐχεῖ θρασυχάρδιος ὑθρι- 
" " ““"᾿ “ Ἐὶ ᾿ 

στὴς χαὶ μεγαλόφρων ὥφθη χατὰ τοῦ φύσχντος, ὃν εὗρον φησὶν 
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ὃ Δαφὶδ κατὰ τὴν χαρδίαν μου, καὶ χεῖρες υἱϊκαὶ παραφόρως 

κατὰ χειρῶν ὡπλίσθησαν πατριχῶν θεόθεν ἡρμοσμένων εἰς πό- 

λεμον χἀνταῦθα δέ τις τῶν κατειλεγμένων εἰς αἷμα σόν: τὸ 

δὲ ὄνομα ἑχὼν ὑπερβήσομαι, ὅτι μὴ δὲ λέγειν δέομαι: χατὰ 

σοῦ μειραχευσάμενος πτερνισμὸν πολλῷ τοῦ πατραλοίου ἀσυγ- 

γνωστότερος διελήλεχται: χαθόσον ὁ μὲν, παιδάριον ὧν ὑπέρο- 

πτον υηδέ πὼ τὰς παρειὰς ἰούλοις πἰεχθα μειῦς χαὶ χόμην 

τρέφων πολλὴν χαὶ φύσει πυρσὴν ὑπὲρ χρυσίου ἀπορρι ινήματα, 

τῷ ραίχτῃ συγγενόμενος ᾿Αχιτόφελ χαὶ ἴχνεσι προῦ ῥρὰς ἀλώπε- 

χος, τῶν φύσεως σεμνῶν ἐθῶν ἐπελάθεζο " ὁ δὲ π λιοκόρσης 

ὧν ἀχριθῶς, ὑπὲρ τὰς χοινὰς ἐννοίας χαὶ δόξας Ὅν προσήρ-- 

ρᾶχται πράγμασιν, ὡς εἴπερ πρὸς παιδίον μετέστραπτο, οὐκ 

εὐαγγελικόν τε χαὶ ἄθετον εἰς βασιλείαν οὐράνιον: ἀλλ εἰ ὁ 

ΑἸδεσαλώμ. τὰς φρένας ὁπλοτερ. .. .(δύσγ)πιστος οὗτος χαὶ δυσ- 

δαίμων ἐν ἅπασιν ἀνθρώποις" χειρωθεὶς δὲ χαὶ ε ἱρχθεὶς, μήτε 

μὴν ὑπομείνας τὸν μιχρὸν ὅσον οὐ μετὰ λύτρων οὐδὲ μετὰ 

δώρων λυσόμενον αὐτοχράτορα, ἀλλ ἑαυτὸν χαχοδχιμόνως ἡμῶν 

ἁπάντων αἰ χαὶ λύτρον ἑνὸς, ἀπειρεσίους ἀντιορχοεύσεις 

ἑαυτοῦ, τὸ παορώμαιον" τέλος δὲ χαὶ ταῖς καθ᾽ ἡμῶν τῶν 
᾿ , Ξ ᾿ 5 ΚΕ Δ τ ἘΞ 

ὁμοφύλων ὁρμαῖς χαι σφαγαῖς ἀναμαχέσασθαι τὴν ἥτταν προ- 

θέμενος, ἣν ἀνέτλει τοῖς ἐπιρρεύσασιν ἐχθροῖς συμπλεχόμενος: 

Καὶ σὺ δὲ, ὦ βασιλεῦ, χαθ᾽ ἑνὸς ἀπαρτον τὸ δόρυ διχχραδαί- 

νων, τὴν ἐξ ἡμῶν πορείαν πεποίησαι οἱ δέ σοι, σύνδυο χαὶ 

σύντρεις καὶ χαταπλείους ἐπ ἈΘΣΣ σαν χαὶ ἵν. σαφῶς δια- 

γράψωμαι τῷ Ἑρμαϊχῷ ἌΡΗΙ οὺς μετῆλθες αὐτὸς τῷ ἀρεϊχῷ 

δόρατι, ὃ μὲν, οὐδὲ γὰρ χαὶ νῦν ἀφεκτέον τούτου, ὅσα χαὶ 

ππος στατὸς χαὶ “Ομήρειος ἐφ ἱχανὸν ἐμφατνισθεὶς τοῖς ὃε- 
"» 

σμοῖς, ἐπειδή περ αὐτὰ καθάπαξ ἀπέθετο, μικροῦ κατὰ πεδίω « 

χροαίνων, ἐριαύχην χαὶ γαυριῶν, ἀχρώνυχος προεπόδι ε; ταῖς 

Αἰξειοῦ χαὶ Πηνειοῦ λουσόμενος προχοοαῖς, χαὶ τῶν ἐχεῖσε 

χατασχιρτήσεσθαι λειμωνιῶν" εἰ χαὶ ὡς λίθος ὀχριόεις ἐχ τῶν 
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ρειῶν ταῖς τῶν ἡμετέρων χωρῶν χαταρρα- τοῦ Αἵμου ἄχρως 

γεὶς χοιλότησιν, εἰς κεφαλὴν γωνίας χαὶ εἰς ἀχρόγωνον ὃ- 

στοῦ χείσεσθαι : μᾶλλον μὲν οὖν εἰς Μωσέα προσποιῶν ἑαυτὸν, 

καὶ καθάπερ πυξία οὐχ οἷδ᾽ ὁποῖα χαὶ φράσαιμι, ὡς ἐκ Σιναίου 

τοῦ αὐ τὰς ὀλεθρίας ἐντολὰς τοῦ βαρύάρου χαὶ τὰς ἐχεῖθεν 

ς ὡς ἐμφάσεις χρείττους ἐγχειρισάμενος, δημαγωγίας 

ἐφαντάζετο μείζονα, ἄλλοτε ἄλλοις τῶν δρωμένων παραπε- 

τάσμασι φαντασιώδεσι χρώμενος " σὺ δὲ ἅμα τὴν κατὰ τούτου 

κίνησιν ἐσχημάτισας χαὶ ἅμα τῶν ὀθνείων ὁπλισμῶν καὶ τῶν 

προσθέτων συνασπισμῶν, ὅσα καὶ πτερῶν συλλογιμαίων ἀποψι- 

λώσας, χολοιοῦ ἀχρειότερον ἤλεγξας" χαὶ νῦν γέγονεν, ὡς ὁ 

Γώ6 εἰπεῖν ὁ τλησίπονος, ὥσπερ ἀχυρμιὰ πρὸ ἀνέμου χαὶ ὡς 

χονιορτὸς ὃν ὑφείλετο λαίλαψ. Ἕτερος δέ τις δεύτερος, τὸ μὲν 

χῆδος τουτωΐ σύμφυτος, τὸ δὲ γένος ἀλλόφυλος, ἀλλοπρόσαλ- 

λος χαὶ χαμαιλέων τοῖς συμφυέσι χαχοῖς πολύμορφος, ὑπέδυ 

ὃν ἐπίσης σχορπίῳ τε χαὶ φαλαγγίῳ πέτρας ἀποτόμους χαὶ 

δυσπροσόδους, συνιδὼν δὲ ὡς μάτην ὑπὸ ταύτας χαταδαρθάνει 

ἢ γοῦν διαχενῆς ὡς πολύπους προσφύεται χαὶ συγχρώζεται τῷ 
Η ε , , ᾿ ε 

ούματι, καὶ ὡς χέλυφοι οἱ φερέοιχοι χαὶ ὡς 0). ἀτοξεύτῳ μιχροῦ 
» δ ΠΑ Ρσι  Σ ᾿ “ὦ 7, --«ἀὐἰὐ δα νἱ ὄστραχα τὰ ζωόφυτα, τὰς τοῦ πολιχνίου περιπτυχᾶς ὑπεισεέρ-- 

χεται, οἷονεί τι λάϊνον λώπιον αὐτὰς ἀμπεχόμινος᾽ ἀλλ οἷος 

μετὰ βραχὺ καὶ οὐχ οἷος πάροιθεν δείκνυται" πρῴην μὲν γὰρ 

μὴ τὸν χηδεστὴν ἐῶν ἀκηδῆ, ὡρᾶτό οἱ συναγων!σ στὴς χαὶ συν- 
ἱ 

ἔριθος- μετ’ οὐ πολὺ δὲ κατανωτισάμιενος ἐκεῖνον βαρθαρικῶς, 

περισαίνοι σου τὸ χράτος χολαχιχῶς πρὸ δὲ πάντων δίχασιν 

συναφείας ψυχῆς καὶ σώματος ὑφορώμενος, ἀψόφως ἐμθάδι τῆς 

ἑρω: ἐφέρποντα χαὶ τομὸν ἐφιστάμενον, ὧν οὐχ ἔστι μετὰ 

διάζευξιν συμπλοχὴν εὑρέσθαι καὶ συνδρομὴν, διχοτομίαν υέ- 

τεισιν ἄλλην, σωμάτων μόνων εἰδυῖαν συναλοιφὴν χαὶ συμφυΐαν 

χαὶ πρόπλασιν, πιστοῦσθχι θέλων ἐντεῦθεν τὴν ἐχ τοῦ ἀπίστου 
" » 

διχίρεσιν χαὶ διάστασιν, καὶ τὴν πρὸς τὸν πιστὸν ἀλλοίωσίν τε 
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ι 5» ὕ ᾿ » , ἶ κ ,ὔ, 

χαὶ μεταχώρησιν : ἀμέλει τοι χαὶ εἰς τέχνον μὲν τὴν πίστιν 

ΑὉραμιαίων ἐκ τῶν λίθων ἐχείνων ἀνεγερθῆναι οὃς διαπαντὸς 
ε δύ δ κὐν δ πε , τσ μ..} ὃ Αγ ι ΡΈΝ “,. Χ δὲ 
ὑποδύεται διϊσχυρίςεταί πὼς χαὶ διατείνεται, καὶ τοῖς ὄρεσι δὲ 

ἐχείνοις πεσεῖν ἐπ᾿ αὐτὸν χαὶ τοῖς βουνοῖς ὁμοίως χκαλύψειν 
» " ὃ ,ὔ » ,ὔ “-“" . , , »- 

αὐτὸν διεντέλλεται, εἰ βραχύ τι γοῦν ἀποσταίη κράτους τοῦ 

σοῦ, χαὶ ἄλλῳ τῳ τῶν ἁπάντων προρρέψειε: τὴν δὲ τοπιχὴν ᾿ ᾿ Π Ἢ 
ν 

μετάδασιν εὐλαθεῖται καὶ ὡς λαξευτὸς ἐν πέτραις ἢ πρὸς μόνον 
4 " ὃ ἘΠ διῇ , " ,ὔ ΄ ΝΣ 

γξεγλυμμένος ἀνὸρείκελον, ἱέναι περαιτέρω ἀναίνεται. Καχεῖνα 

δ᾽ οὖν ὁ ὀρειθάτης οὗτος ἀναμέλπων οἷον πρὸς σύριγγα, οἴμοι 
ὔὉ ,ὔ ,ὔ ᾿ ἈΦ Ἢ Ε Μ' Ἷ “ πῇ φύγω τλάμων ἀΐδαν ἄφυχτον; τὸ μέλος ποιεῖται 

πρὸς ἀπόδρασιν ἐγερτήριον. Λιθοῦται δ᾽ οὖν καὶ οὗτος ὡς ἡ τοῦ 

υύθου Νιόθση καὶ πρόεισιν ἐκεῖθεν οὐδόλως, δεσμοῖς δουλείας 
᾽, ᾿ 3, Δ, , » , ᾿ ι 

πεδούμενος- χαὶ καθ᾿ ὅσα κατωχάρα ἐρρίζωται τὴν χεφαλὴν 

ἐπεδαφίζων σου τοῖς ποσίν, ἀχινητίζεται πρὸς τὴν πρόοδον. 

Ηγοῦμαι δ᾽ ἔγωγε ὡς ἀφὕψους οὗτος ὁ βάρδαρος ἐς ᾿Αξειὸν 

χαταχύψας τὸν τῷ Προσάκῳ παραρρέοντα ποταμὸν, (οὗ) ἐν ὕδα- 

σιν ἰσχναῖς ἐχφάσεσιν ἐνοπτρισάμενος ἑαυτὸν ἀνώποδα ἰνδαλ- 

λόμενον, ὡς ἤδη πεπονθὼς τὸ σχιαγραφούμενον ..... ὑποκχύ- κ 5 Πνυτ3 : γος 
ι ,ὔ , “Ἃ ᾽ » “ ᾿ ἐ) αὶ 

πτει χαὶ φθέγγεται δούλια, κἂν οὐκ ἔχει θαρρεῖν τὴν ἔξοδον, 

καθάπερ χαὶ τὸν Βουχέφαλον ἵππον οἱ πάλαι φασίν ἄγριον 

εἶναι παντάπασι χαὶ ἀχόλαστον, ὅτι τὴν πρὸς ἥλιον ἰδίαν 

σκιὰν ἐνσαλευομένην ἑώρα πρὸ ἑαυτοῦ χαὶ προπίπτουσαν" τὶ 

δ᾽ ἂν χαὶ ἔδρασεν οὗτος οὐ λέγω, τοῖς ὀφθαλμοῖς σε παρειλη- 

φὼς, βασιλεῦ: ἀλλ᾽ εἰ καὶ μόνον τὸ σὸν ἔγχος ἐνώπιον στιλ- 

βούμενον ἐθεάσατο, πάντως ἂν ὡς ἐν κατόπτρῳ λείῳ περιγρα- 

φόμενος τῇ τούτου στιλπνότητι χατὰ χαμπήν τε χαὶ ἐπάνο- 

ὃον τῆς αὐγῆς, ἀπείρηκεν ἂν ἁπαξάπασιν. ᾿Αλλὰ τούτων μὲν 

οὐδέν τι χαὶ πέπονθε: ἄλλοτε δ᾽ ἄλλοις παλλεύμασι σοῖς στρα- 

τηγιχοῖς χαὶ σχέμμασι φρενὸς βαθυγνώμονος ὡς δελέασιν ἰχθύες 

ὑποσυρόμενός τε χαὶ ἀγκιστρούμενος, τέλος δείσας τὸν διὰ 

χαλάμου βαφῇς τῆς βασιλικῆς ἐπιχαλώμενον ἐχείνῳ πορφύρεον 
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θάνχτον, γωρῶν σοι καὶ πόλεων ὑπεξίσταται, ὁπόσας ἀπέδοτό 

οἱ τῆς γχαθ᾽ ἡμῶν συνάρσεως ὁ ἐχμανὴς τῆς θρεψχμένης πολέ- 

μτος. Οὐκ ἦν δ᾽ ἄρα τὸν ἥλιον ἠρεμεῖν τὸν τὴν φύσιν ἀχάμα-- 
δ “ ς.- ᾿ -“ Α , ᾿" » " ᾿ 

τον, ἢ γοῦν ἐπὶ πολὺ συστεῖλαι τὰ πτίλα τὸν ἀετὸν, μὴ 
ὃ: ὑψιπέτ: ᾿ »" , ρῃ ε: ὅῃε ε " 6 “ τ Ρ- ὴ 

πέτην τὸν ἀέριον φέρεσθαι: ὅθεν ὁ βάροχρος οὗτος τὴν 
ΧλλῚ ΠΝΕΙ͂Ν τ ΥΨΡΝ ΗΝ δεν» δν λονγίζε , 
ἄλλην ἰδών σε τραπόμιενον, ρχστώνην τὸ πρᾶγμα λογίζεται, καὶ 

φαντάζεται χαμάτων τῶν σῶν ἀναχώχευσιν. Σὺ δὲ γίνῃ τις 
" Τὶ Ἐν ὩΣ Η , « ἢ τ Ξ Α " ; ΠῚ » ’ 

καὶ πάλιν εὐμήχανος, καὶ τρέχων αὖθις μετὰ μιχρὸν ἣν ἐύδά- 

διζες πούτερον, πράγμασιν αὐτοῖς χαθυπέδειξας, ὡς πάντα δοῦλα 
,ὔ ᾿ ᾽ ὡς -“ » ἠδὲ 5 , ν -“ 

φρονήσεως χαὶ αὐτῇ τῶν ὄντων οὐδὲν ἀνθάμιλλον " ὦ χυνῶν 

βελτίστων ἐκείνης ἐπιθωύξεως: ὦ χλωγμῶν ἐκείνων χυνηγέτι- 

δος ὄρνιθος - ἅ σοι πάρεργον ὁδοῦ πρὸς θῆρας συνήραντο, μιχροῦ 

καὶ ἀόρνου πλοῦ" τίσου φῶ; τὴν εὐμέθοδον ταύτην ἐπίνοιαν, 

μέθοδον στρατηγικὴν, ἣ πόλεως χρονίως ἐξ ἡμῶν ἀποστάσης 

ἐπάνοδον, δευτέραν εἰς μάχην ἔξοδον χαὶ πρόοδον εἰς ἕτερα 
δὼ ,Ἃ “» γὃ τὰ ΘΗ Ἴ .ῃ δ ἘΣ ( 

τρόπαια, ἢ τοῦ φρονηματώδους βαρδάρου χάθοδον εἰς ταπεί- 

νωσιν, καὶ βαθμίδα ἡμετέραν καὶ ἄνοδον εἰς χλέος ἀθάνατον ; 

Οὕτω πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας. Τίς δὲ ὁ τοῖς δυσὶ τούτοις καὶ 

χειρὶ καὶ γνώμῃ καὶ τῇ χαθ᾽ ἡμῶν μανίᾳ συναλειφόμενος; 

ΕἼὔὌετο μὲν τὸν θῶχον ὡς ἄντυγα οὐρανίαν τὸν ὑπερνέφελον 

Αἷμον ἀντιδοξῶν σοι καὶ ἀνθιστάμενος, χαὶ βροντῶν ἐκεῖθεν 

ἐπιπλάστως. χατὰ Σχλμονέα ψευδοχρονίωνα, εἰς ἐνιαυτοὺς ἤδη 

ἀπηνχιδεύσχτο᾽ πλὴν καὶ οὗτος τὸ βυρσῶδες χαὶ πρόσφατον 

τοῦ βροντήματος ραγησόμιενον εἰδὼς καὶ στησόμιενον, προτείνει 

σοι χεῖρχ χαὶ σπένδεται" καὶ ὁ πρῴην τοῖς ἐχεῖ συναναθαίνων 

ὄρεσιν ἀτεχνῶς τῷ φρονήματι χαὶ τὴν ὀφρὺν αἴρων τῆς ὀρει- 

αίας χορυφῆς καθύπερθεν, ἀρτίως τὴν προτέραν τύχην ἀναμαν- 

θάνων χαὶ χχτὰ νοῦν λαμθάνων τὴν ἡλικιώτιδα ἐχείνῳ καὶ 

θρέπτειραν δούλωσιν, αὐτοῖς παρίστησιν ἔργοις καὶ διατυποῖ 

περατουμένην ἀληθῶς ἐπ᾽ αὐτῷ, τὴν δεῦρ᾽ ἀνάσηθι κάτω, 
ὩΣ " " , Ν ΟΝ ᾿ΈΟΣ, ᾿ ἼΕΝΗΣ 

νῦν γὰρ ἄνω χατέθης διχχελευομένην φῶνην " περιπέςιος 
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ὁ ὑψιδάμων γινόμενος, χαὶ τῷ σῷ ὑποχύψας χράτει θχυμα 

πῶς τὴν ὑπόδασιν ἀνάδχσιν εὕρατο, χαὶ τὴν τῆς δόξη: ὑπόπτωσιν 

ἐγνώρισεν ὕψωσιν- καὶ μᾶλλον ἄρτι τὴν δουλείαν ἀνέλυσς τοῖς 

ς 

σοῖς ἐνσπόνδοις ἐγγραφεὶς καὶ συμμάχοις, ἤπερ πρότερον αὐτὴν 

ἀπεσείσατο Σατάν σοι! καὶ ἀντάρτης φαινόμενος. Εἰ δὲ δοίη τις 
ι “-- ΄ , τ Α ε γ “- " ᾿. ΄ 

καὶ τοῦτό με φθέγξασθαι τὴν ὑπὲρ κεφαλῆς ἀστροσύνθετον 

ἑλίκην ἄρκτον μιμούμενος, ἐκεῖ που καθ᾽ ἕνα χῶρον τὰ πλεῖστα 

περιαγνύμενος στρέφεται, χαὶ ὡς δοχεύειν αὕτη υυὐθίζε ται τὸν 

Ὡ᾽ρίωνα, οὕτω δή που χαὶ αὐτὸς χατεπτηχὼς ὑποθλέπεται τὸν 
Α 

Ὁν αὐτοχράτορα᾽ χαὶ ὥσπερ χατὰ βραχὺ χαὶ 

τ᾿ 

δ , Α Σ 

ἥρωχ σὲ τὴν ἰσ 
τ ἐδ .- Ὶ 

οἷον ὁδῷ προϊὼν τὴν τῆς Μυσίας τυραννίδα περ οἰιξθόάλετο, οὕτω 
7 υς τ "ἮΝ “ 

παλίνστροφος αὖθις ἰδοὺ χαὶ οἷον ἀντιπόρευτος ἑχυτῷ δειχνύ- 

ἱξνος, τὴν ἐς τὰ χείρω χαὶ ἐσχάτην υξτάῤασιν διαχαράττει 

καὶ ὑπαινίττεται" χαὶ τοῦτό μοι δίδωσιν ἐννοεῖν τε χαὶ λέγειν 

οὐ θερμότης ἄλογος ψυχῆς, οὐδὲ διάχενος φάντωσις χαρδίας, 

ἀλλὰ τὸ εὖ εἰδέναι, ὡς οὐχ ἐάσει δήπουθεν χύριος τὴν ράδδον 

τῶν ἁμαρτωλῶν ἐπὶ τὸν κλῆρον τῶν διχαίων εἰς μαχροτέραν 

μαστίγωσιν, καὶ τὸ εἴκειν τοῖς καθόλου τὰ μεριχὰ, χαὶ τὸ 
Η 

᾿ οοή -: “ ἦγ" υ ΄ - δὰ. ᾿ Ἵ υτηδὲν εἶναι φούερόν τε χαὶ εὐχρηστούμενον τῆς συμφωνίας 
᾽ , - δι ᾽ " " , ᾽ Ω , 

ἀπορρηγνύμενον" ὅλως δὲ εἰ χαὶ τὸν ἀρχτικὸν πόλον εἰς ἐνοί- 

χησιν ὁ βάρόχρος εἴληχε, χαὶ τοῖς ἐν αὐτῷ χαταλλήλως 
γπ ὮΝ ε , 

ἀστράσι τὸ τῆς ἀρχῆς ἀειφανὲς χαὶ οἷον ἄδυτον ὑποχρίνεται, 

- ἀλλ ὁ τῶν ὅλων μιχροῦ συνοχεὺς χαὶ σὸς ἀρχιχὸς ἄξων, τῆς 

βορείου σφαίρας τοῦτον ἀποχυλίσειε καὶ εἰς λῆξιν περιάξας 

ἑσπέριον, τὸν οὐράνιον ταρτάριον θήσεται. Οὕτως ἄρα, χράτιστε 

βασιλεῦ, οὐχ ἕν τι κατωρθωκὼς, ἄσμενος ἀσμένοις ἡμῖν ἐπ ανέ- 

ζευξας - ἀλλὰ σχοινίον ἐπανῆλθες διαλυσάμενος ἔντριτον, καὶ 

ὡς ὕδραν Ἡραχλῆς πολυχάρηνον, πρὸς τὸ εὖ διέθου τὴν χαθ᾽ ἡ- 

μῶν τῶν πολεμίων πολύπλοκον συστροφήν. ᾿Αρίστη μὲν καὶ ἡ 

Βελλεροφόντου χατὰ θηρίου τοῦ τριμόρφου πάλαι στρατήγγησις 

οὐχ ἧττον δὲ γεραρὰ χαὶ σεμνὴ χαὲ ἡ σὴ αὕτη ἐχστράτευσις, 
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ὅτι καὶ τὸν ὡς λέοντα καθ᾽ ἡμῶν διὰ τοῦ γένους βασιλικὸν 

ὠρυόμενον, ἀπήνεγχας πόρρωθι, καὶ τὸν ὡς ὄφιν ἐπὶ πέτρας 
,ὔ τ ἢ} "» ε 2 "Α͂ φ»ῳς “2 ἘΞ Α 

συρόμενον χαὶ τὰ ἴχνη ἁδιάγνωστ ἔχοντα, ὑπηγάγου πρὸς 
Ν ᾽ὔ ,ὕ ΄ὔ ,ὔ ι , » ᾿ 

ουλείαν- καί γε προσυπέχλινας τούτοις χαὶ χατεμάλθαξας τὸν 
κ , ΄, δ ᾿ “- ᾿" -“ 

πυρὸς πνείοντα μένος βληματώδη καὶ συμπληροῦντα τὸ τοῦ 
Ὁ Ν « 

τέρατος τριφυὲς, χαὶ τῶν δύο μάλιστα χρατιστεύοντα “ ὡς 

ἔγωγε, οὐδὲ τὴν τοῦ Φρυγίου διάσπασιν ἅμματος, ἣν ᾿Αλέ- 

ξανδρος χατὰ Δαρείου στρατεύων εἰργάσατο ρυμὸν διαζεάβας 

φωνὴν διχχόπτουσαν φλόγα πυρὰς ἢ θεὸν αὐτὸν χαταθαίνοντα 
ΝΑ 

χαὶ γλωσσῶν συμφωνίαν διχμερ οἰἴζοντα ἡ θείχ οἷδε Γραφὴ, οὐ δή 

που χαὶ πρὸς ταῦτα, τὰ ἐνταῦθα εἴ πως παρχθληθεῖεν, ἀπεοι- 
Ἷ, , Μ » " - ᾽ ᾽ , ,ὔ 

χοτα φανήσεται" εἴποιμι δ᾽ ἂν ὡς χαὶ εἰς ἀλεύρου δάτα τρία 
" - , Ν , ᾿ , ΧΆ " ; Μ 

τοὺς τῷ λόγῳ διαγραφέντας κατὰ τινα (ὑμὴν τὴν σὴν ἔμφρονα 

τόλμαν ἐμθαλὼν, τὰ μὲν πρῶτα τῷ τῶν σῶν ἱδρώτων ἐνθέρμῳ 
ς 

οχεύματι, ὡς εἰς χαλαρὸν αὐτοὺς ἀνέσευσας φρόνημα ἔπειτα πρ 
δὲ 
χαταπιέσας τε χαὶ συμπιλήσας ὥσπεο ζύμῃ τὸ φύραμα πρὸς 

΄ 

“- Ἑ "ἢ ᾽ 7 ’ὔ 

τὴ τῶν δαχτ τύλων σου συμπτ υζε: προς αχροχξιρισιν δόρατος 

ἑαυτὸν μετεποίησας. ᾿Αλλ ἐντα(ῦθα) τοῦ λόγου γενόμενος, οἶδα 
ε Μ 

ὡς ἄν τις τὸ τοῦ Πλάτωνος ἐχεῖνο ἐπαπορήσει μοι, εἷς, δύο, 

τρεῖς. ὁ δὲ τέταρτος ποῦ; τοῖς εἰρημένοις τρισὶν ἀντάρταις 

πολὺς ἐγχείμενος παραζευχθῆναι χαὶ τέταρτον, τὸν μυρμιηκάν-- 

θρωπον ἐχεῖνον χαὶ Θερσίτειον τὸ εἶδος προφέροντα : ἢ χαὶ ὡς 

σπυοίδ ίχν τοῦ τῶν τροπαίων σου περισσεύματος ἀρθῆναι πυρίδα μίαν τοῦ τῶν τροπα περισσεύματος 
νι “- ι “ο΄ "- , ΕῚ , 5, Ὶ 

χαὶ τοῦτο χαὶ δοθῆναι τῷ λόγῳ ἰσχυριζόμενος: ἔγωγε δὲ χα- 

τ ἄλλην ἔννοιαν τοῖς προχειμένοις ἐφάρμοστον τῷ Σολομῶντος 

γνωματεύματι χρώμενος" ὃ φὴς διὰ τριῶν ει - 3 τὸ δὲ τέταρ- 

τον οὐ δύναται φέρειν: οὐχοῦν χαὶ δοχιμάζω τοῖς τρισσουμέ- 

νοις καχοῖς, ἃ τὴν ὑφ᾽ ἡμᾶς ἑσπέριον γῆν διεχύχησαν, ἀσχαλα- 

βώτην συνάπτειν οἰχίδιον ἐν ὀχυρώμασι βασιλέως ἀναρριχώμε- 
Α ε “ , , - 5 " » ᾽ 

γον. Σοφὸς ὃ υῦὖθος χνώσσοντα λέοντα ποιῶν (ἐν) χειρὸς ἐχτά-- 
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σει μιᾶς τὴν τοῦ μυὸς ὁδὸν ἀνατρέποντα, χαὶ κώνωπα δια- 

γράφων ἅμα περισαλπίζοντα θηρίων τὰ ἀρχικὰ, χαὶ παραχρῆμα 

νήμασιν ἀράχνης συλλαμοανόμενον: ἀλλ οὗτος μὲν ὃ κώνωψ 

ὃν ἡ Κύπρος ἐξεῖρψεν, ἔτι τε μὴν ὃ μῦς ὃν ὄρη τὰ Ροδόπης 

ὠδίνησαν καὶ ἀπέτεχον, ἄϊστος οἰχέσθω καὶ ἄπυστος, μὴ δὲ 

παρ᾿ ἡμῖν γοῦν μεταλαγχάνων ὀνόματος, χατὰ τὸ πάλαι τῶν 

Ελλήνων παράγγελμα περὶ τοῦ τὸν χατ' Ἔφεσον νεὼν ἐμπρή- 

σαντος τῆς ᾿Αρτέμιδος. Σὺ ὃ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν, μεγάλαθλε βασιλεῦ, 

λαμπρῶς οὕτω χαὶ χαλλίστως ἀγωνισάμενος χαὶ ψύχει συμμί-- 

ξας καὶ χαύσωνι, χαὲ χαχεξία προσπαλαίσας σώματος, καὶ παν- 

τοδαποῖς ἄλλοις χινδύνοις προσομιλήσας ἐχγένως, ἐκ τῶν ἐχ- 

τὸς, ἐκ τῶν ἔσωθεν, βραχύ τι τῶν γυομόρων χαμάτων ἀνόχευ- 

σον, καὶ ὡς τόξον ἑαυτὸν ἀνεικὼς τῆς ἐντάσεως, κατὰ παραί- 

φασιν Σολομώντειον, δεῦρο φάγε μετ᾽ εὐφροσύνης ἄρτον σου 

καὶ πίε ἐν καρδίᾳ ἀγαθῇ οἶνόν σου, ὅτι ἤδη ηὐδόχησεν ὁ θεὸς 
τὰ ποιήματά σου" χαὶ εἰ μὲν δυνατὸν εἰρηναῖον καὶ ἀστασία- 

στον εἴη τὸ χράτος σου ἐς ἀεὶ, εἰ δέ τινες χαὶ πάλιν χκαχό- 

σχολοι ρέζοιεν ἔργα νεώτερα, ἐπὶ τοῦ νώτου τούτων αἱ χεῖρές 

σου γένοιντο, τοῦ θεοῦ τὰς σωτηρίας σου μεγαλύνοντος καὲ 

ζωήν σοι βραθεύοντος πολυχρόνιον. 

Σελέντιον γραφὲν ἐπὶ τῷ ἀναγνωσθῆναι ὡς ἀπὸ 

τοῦ Λάσχαρη κυροῦ Θεοδώρου, κρατοῦντος 

τῶν Ρωμαϊχῶν ἀνατολιχῶν χωρῶν, ἡνίχα ἡ 

Κωνσταντινούπολις ἑάλω ὑπὸ Λατίνων καὶ 

παρ ἑαυτῶν ὡς δορύκτητος χατείχετο μετὰ 

χαὶ τῶν ἑσπερίων Ρωμαϊκῶν χωρῶν. 

Σάλπιγξ ἔστι μὲν καὶ πολεμικὴ, ἔστι δὲ καὶ πνευματική" 

χαὶ τῆς μὲν ἠχησάσης τὸ ἐνυάλιον, ὁ τῷ στρατολογήσαντι 

ἀρέσαι προθέμενος στρατιώτης, ἔνθους τὸν Αρεα εἴσεισι, πῦρ 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Α΄. γί 
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τῶν ὀμμάτων βλέπων, χαὶ σιδήρῳ τὸ σῶμα κατάφραχτος, ὡς 

εἴπερ εἰς ἀνδριάντα ὑετεσχεύαστο χάλχεον" ὁ δὲ οἱ ἵππος, 

οὐδ᾽ αὐτὸς ἀτρέμας ἵσταται" ἀλλ ἐφριμάξατο μὲν ὅτ' ἀριζήλη 

ἴαχε σάλπιγξ, χαὶ τὰ ὦτα ὀρθιάσας ὕφαιμον ὁρᾷ καὶ κόπτει 

ποσὶ τὸ δάπεδον, καὶ μυχτῆρες ψοφοῦσιν ὑπ᾽ ἄσθματος φυσιό-- 

ὠντες, χαὶ ζητεῖ σχιρτῆσαι κατὰ ξιφῶν, καὶ τοῖς ἐπὶ αὐχεσίας 

χόσμοις ἐναγλαΐζεται- τῆς δὲ τοῦ πνεύματος ἀλαλαξάσης τὸ 

εἰς ἀρετὴν ἐγερτήριον, οἱ τοῦ βασιλέως Χριστοῦ μαθηταὶ, χαὶ 

τῆς στρατείας ἐρῶντες τῆς ἄνωθεν, τὸν τοῦ συνθήματος νόμον 

εὐλαθούμενοι, τῆς νηστείας τὸ στάδιον ὑπεισίασι, τὸν θώρακα 

τῆς πίστεως ἐνδυσάμενοι, χαὶ τὸ χράνος τοῦ πνεύματος περι- 

θέμενοι, καὶ κατὰ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας ἀνδρίζονται. 

Αὖνν τοίνυν αἱ τῶν σαλπίγγων φωναὶ πόλεμον ἐφεστάναι συν- 

θηματίζουσαι, ἢ γοῦν ἄφιξιν εὐσήμου τῷ Κυρίῳ ἡμέρας ὑποση- 

μαίνουσαι, τὰ τῶν πολλῶν διανιστῶσι φρονήματα χαὶ πρὸς τὸ 

πρόσφορον ἔργον ἕκαστον ἐπεγείρουσι, πάντως ἂν πλειόνως δία- 

θερμανεῖ τις πρὸς πόλεμον ἢ χαὶ πρὸς ἀρετῆς ἐργασίαν ἐξερεθίσῃ 

τὸν ἐνηχούμενον, διάρας στόμα χαὶ διατρανώσας ἐλλόγως ὁπόσα 

ὁ τυρσηνιχὸς χῴώδων ἀσήμως χέχραγε, ψοφῶν διαέρια" ἐπεὶ χαὲ 

μέγα ὥνησε πολλάκις τὸν ἀγωνιζόμενον τοῦ ἀγωνοθέτου βρα- 

χεῖά τις ὑποφώνησις, χαὶ ὑπερέπτη τὸ τῶν σαλπίγγων βαρύγ- 

δουπον ἠρεμαία παραίφασις ἔμπρακτος, χαὶ τὸ τοῦ ἀλείπτου 

βραχύφωνον ἐπεμθόημα τὸ τῶν βαρδίτων ὑπερεφώνησε χρότα- 

λον ἀμέλει τοι χαὶ ἡ ἐκ θεοῦ βασιλεία μου τὰ τοῖς στρατηγοῖς 

χαὶ βασιλεῦσι πρεσθεύσχσα ἔθιμα, καὶ τὰ τῆς ἐχχλησίας ὅσια 

τιμῶσα καὶ σέθουσα, κατὰ καιρὸν ἀμφοτέροις κέχρηται" χαὶ 

τὸ. μὲν τοῦ πολέμου σύνθημα, ἤδη πολλάχις χαὶ λοχαγοῖς χκαὲ 

στρατιώταις ἐνέδωχε πρότε τῆς ἀρχῆς καὶ μετὰ τὴν ἀρχὴν 

αὐτήν" οὐδὲ γὰρ ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς, οὐδὲ τοῖς χροτάφοις 

ἀνάπαυσιν ἐχαρίσατο: ὡς χαὶ τῶν ἐνταυθοῖ συνειλεγμένων οἱ 

πλείους ἢ χαὶ πάντες ἐπίστασθε: ἀλλὰ παραθαλλομένη μόχθους 
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ἐχ μόχθων, ὡσεὶ χαὶ ποιμὴν λοδὸν ἥπατος ἐκ στόματος θηρῶν, 

ἀποσπᾷν προὔθετο ὅσα τῶν ἡμετέρων ἀφήρπασε τὸ διειληφὸς 

ἡμᾶς ἁπανταχόθεν πολέμιον. Τὸ δὲ τῆς νηστείας διαγγελτικὸν 

χήρυγμα μέτεισιν ἰδού, καὶ τίθησιν ἔνηχον τοῖς πνευματικῶς 

ὁπλιτεύσασι. Δεῦτε τοίνυν τέχνα ἀχούσατέ μου, φόθον Κυρίου 

διδάξω ὑμᾶς εἰς πατέρα γὰρ θεόθεν τοῦ ρωμαϊκοῦ πληρώμα- 

τος ἡ θασιλεία μου τέταχται, καὶ εἰ πολλῶν υὑετὰ τοὺς χρό- 

γους ἐλαύνει πανύστατος᾽ δεξιὰ γὰρ Κυρίου ἐπὶ ἐμοὶ ποιήσασα 

δύναμιν, καὶ πρὸς τό δὲ τὸ βασίλειον ὕψος ἄρασα, ταυτηνί μοι 

τὴν προσωνυμίαν εἰκότως παρέσχετο᾽ υπδεὶς οὖν ἔστω τῆς τοῦ 

πατρὸς ἐμοῦ χαὶ βασιλέως ἀνήχοος παραιφάσεως ἀλλὰ χλίνατε 

τὸ οὖς ὑμῶν εἰς τὰ ρήματα τοῦ στόματός μου, φιλόχριστον 

πλήρωμα καὶ μᾶλλον εἰ περὶ ψυχῆς ὁ λόγος, καὶ σωτηρίας 

πρόξενος ἡ ἀφήγησις" χαὶ σοφίας μέτεισι τὴν ἐν πνεύματι ΡΥ 

ὁ χαθηγητὴς ἡμῶν καὶ διδάσχαλος ὁ Χριστὸς, νέος ᾿Αδὰμ. γενό- 

ἔξνος, καὶ διὰ νηστείας τὴν τοῦ πρώτου πτῶσιν ἰώμενος ἣν 

ὑπέστη τοῦ ξύλου γευσάμενος, νηστεύσειν εἵλετο χαὶ ἡμῖν 

ὑπέθετο" περιχαρῶς τοίνυν τὴν νηστείαν ὑποδεξώμεθα, αἰδεσθέν- 

τες τὸν ταύτης πάροχον, χαὶ τὴν ἀπ αὐτῆς ὠφέλειαν οἰχειού-- 

᾿εε δι Ἐἰΐῤ- μὴ γὰρ χατὰ “τὸν ὡρισμένον τόνος τῆς νηστείας 

χαιρὸν προσπέσωμεν θεῷ χαὶ προσκλαύσωμον, καὶ τῶν ἡμαρ-- 

τημένων ἕκαστος ἀποσταίημεν, πηνίχα ἂν οὕτω διαπραξώμεθα; 

Νηστεία κάθαρσις πνεύματος, κένωσις σώματος, ὄχημα. νοὸς πρὸς 

θεὸν, ψυχῆς αἰθρίχ, στιλπνὸν τῆς θείας ἐλλάμψεως ἔσοπτρον, 

παθῶν ἀμαύρωσις, τῶν ἐπὶ γῆς μελῶν νέχρωσις - αὕτη τοίνυν 

τὸν χεντροθαρῇ, οὐρανοθάμονα δείχγυσι, καὶ ἀγγέλοις ἑνοῖ τὸν 

χθόνιον εἰ δὲ τῇ νηστείᾳ χαὶ προσευχὴ συνδυάζοιτο, δίπαλτον 

τοῦτο ξίφος κατὰ Σχτὰν, καὶ χατὰ δαιμόνων ἀληθῶς ἀμφίστο- 

ος μάχαιρα εἴη δ᾽ ἂν ὁ ταύταις ἐλαφριζόμενος καὶ περιηρ- 

γυρωμένη τὰς πτέρυγας πέλεια, ἐκ τοῦ χαταλχλυσμοῦ τῶν 

παθῶν ἐς δένδρον τὸ σταυριχὸν χαταπαύουσα, χαὶ ὡς κάρφος 
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ἐλαία: ἐκεῖθεν τὰ τῆς σωτηρίας φέρουσα σύμθολα: ἢ γοῦν 

ἀετὸς τανυσίπτερος περιπταπταίνων καὶ σὺν ροίζῳ πλείστῳ. 

φερόμενος, ὅπου πεσὼν ὁ Χριστὸς τὸ ἡμέτερον πτῶμα ἀνέστη- 

σεν" οὐκ ἀκόμψως δ᾽ ἂν καὶ παράδεισον τὸν τῆς νηστείας χαιρὸν 

ὀνομάσῃ τις, ξύλον ζωῆς βλαστάνοντα τὸν σταυρόν. Δεῖ τοίνυν 

τὸν ὀρεχτιῶντα ἀθανασίας δρέψασθαι ὃν τὸ ξύλον ἀνέδωχε τοῦ 

σταυροῦ γυμνὸν τῇ ἀπερίττῳ ζωῇ καὶ ἁπλότητι τὸν τῆς νη- 

στείας διϊέναι παράδεισον, καὶ μήτ᾽ ἀκοὴν ὑπέχειν τῷ γαστρι- 

οίχῳ χἀπὶ τῷ στήθει ἕρποντι δράχοντι, χαὶ ὡς γνώσεως ἄλλο 

φυτὸν παριέναι τὴν τοῦ βίου τύρθην τὴν πολυσχιδῆ τε χαὶ 

πολυφρόντιδα " χρεὼν δὲ τὸν νηστεύοντα μὴ βρωμάτων μόνον 

ἀπέχεσθαι, ἀλλὰ χαὶ τῶν τῇ ψυχῇ συμφύτων χαθαρεύειν πα- 

θῷῶν νηστευσάτω τοίνυν ὀργῆς ὁ βαρύμηνις, τοῦ χολᾷν ὁ ἀκρό- 

χολος χαμήλου τὸ ταμιευτιχὸν τῆς ὀργῆς, ὥσπερ τὸ δολερὸν 

τῆς ἀλώπεχος, τὸ στιχτὸν τῶν παρδάλεων, τῶν λεόντων τὸ 

μονοδίαιτον, τὸ δ᾽ εἰς ὁλχοὺς λορδοῦσθαι τῶν ὄφεων’ ἐπεὶ μὴ 

δ΄ ὡς σώζειν δυνάμενον αὐτὸ χαθ αὑτὸ τὸ νηστεύειν νενομο- 

θέτηται - ἀλλ᾽ εἰ ἀγωγὴ πρὸς ἀρετὴν παραδέδοται, καὶ πόρθος 

θεοῦ στοιχείωσις " εἰ γάρ τις οἴνου μὲν αἴθοπος τὴν μετάληψιν 

οὐ προσίεται καὶ τῆς ἐδητύος ἀπέχεται πανημέριος, πόντῳ δὲ 

παραπλησίως οἴνοπι χατὰ τῶν πέλας ζέει θυμῷ, καὶ τύπτει 

πυγμῇ ταπεινόν, ἢ γοῦν ἐν βρώσει ἄρτου τὸν ὑποπεπτωχότα 

λέων ἐσθίειν προάγεται, μὴ δὲ διαλύει βιαίων συναλλαγμάτων 

στραγγαλιάς, πρὸς οὐδὲν ὀνήσιμον τὸ νηστεύειν μέτεισιν - ἀλη- 

θὴς γάρ ἐστι νηστευτὴς ὁ θυμὸν ἄγχων, ὁ τῷ πλησίον μὴ 

δρῶν χαχὸν, μὴ δ᾽ ὀνειδισμὸν λαμθάνων ἐπὶ τοῖς ἔγγιστα" ἐπὲ 

δὲ, ὁ διαθρύπτων ἄρτον πεινῶσι, τοὺς δ᾽ ἀστέγους εἰσοικιζό-- 

ψενος, καὶ περιστέλλων ἀχίτωνας, καὶ τὰς μὲν χεῖρας ἐν ἀθώοις 

νιπτόμενος, τὸ δὲ πρόσωπον λουόμενος δάχρυσι, χαὶ ὡς ἐλαίῳ 

τὴν τῶν χαλῶν ἐργασίαν τὴν χεφαλὴν λιπαινόμενος, καὶ προ- 

κόπτων ἐντεῦθεν κατ᾽ ἀρίστην τινὰ πρόοδον, εἰς τὴν τοῦ πε- 
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ποιηχότος μίμησιν, ὃς ἐφ ἅπασιν ἀνατέλλει τὸν ἥλιον, χαὲ 

πιαίνει ταῖς ὑψόθεν ἐπιρροαῖς ὁπόσην ἥλιος ἔπεισιν ἅρματι, μὴ 

τὰ τενάγη παριεὶς ἀφώτιστα, μὴ δ᾽ ἄνομόρον ἀφεὶς τὴν ἄνιχ- 

μον" ὥσπερ γὰρ ὁ χράνος χαὶ θώρακα περιχείμενος καὶ ξίφος 

ἄμφηχες χειριζόμενος, καὶ ἵππον ἀναθαίνων πολεμιστὴν χαὶ 

Αὐρράδιον, οὐκ ἂν δικαίως στρατιώτης κληθήσεται, εἰ μὴ καὶ 

τοῖς ἐχθροῖς εἰδήει συρρήγνυσθαι καὶ συγχόπτειν τῶν ἀντιφρό-- 

νων τὰς φάλαγγας, οὕτω δὴ χαὶ ὁ νηστείᾳ χρώμενος, οὐ μὴν 

χαὶ προύαίνων εἰς ἀρετῶν τελειότητα, μάτην ἰσχναίνει τὸ σῶμα, 

χαὶ εἰκαίως τὸν χρῶτα τρέπεται εἰς ὦχρον βαπτόμιενος" εἰ 

γὰρ τὸν Φαρισαῖον δὶς σαθθάτου νηστεύοντα ἱκαὶ τὴν τῶν 

ὄντων μετιόντα δεχάτωσιν, ἡ μεγάλαυχος τῶν χατωρθω-. 

μένων κατέχρινεν ἀπαρίθμησις: ὁ δὲ βραχὺς στεναγμὸς τὸν 

τελώνην ὑπὲρ αὐτὸν ἐδιχαίωσεν, ὅσα χαὶ χνοῦν ἄνεμος ἐχ- 

βιπίσας οἷς περ διεσφάλητο τοῦ δέοντος: πῶς ἂν μονάζον τὸ 

νηστεύειν χαὶ μὴ ταῖς λοιπαῖς θεοπειθέσι πράξεσι συστοιχού-- 

ἕξνον τὸν μετιόντα θεῷ καταλλάξειε; Καλὸν μὲν γὰρ ὡς ἐν 

χναφείῳ τῇ νηστείᾳ τὸ δερμάτινον τουτωΐ γνάπτειν χιτώνιον, 

τὴν σάρχα φημὶ τὴν θνητὴν, καὶ ἀντίτυπον ὃ ἠμφίασεν ἡμᾶς 

ἡ παράδασις " ἄμεινον δὲ εἰ καὶ τῶν ἐντολῶν ἐγγράφει τις αὐτῷ 

τὴν δεκάλογον, καὶ ὡσεὶ δέρριν διελίττει θεόγραφον, ὁδῷ δὲ 

προϊὼν καὶ σύμφυτος γίνοιτο τοῖς πάθεσι τοῦ Χριστοῦ, χαὶ 

χοινωνὸς τῆς αὐτοῦ βασιλείας χαὶ τῆς θεώσεως. Ἡμεῖς γὰρ οἱ 

ἐπὶ γῆς βασιλεύοντες καὶ βασιλευόμενοι ἄνωθεν, ὧν μὲν μετα- 

διδόαμεν τοῖς θεράπουσιν, ὧν δὲ τὴν μέθεξιν ἀπαγορεύομεν" 

Χριστὸς δὲ οὐχ οὕτως ἀλλὰ θνητοὶ θεοῖο κατ᾽ ἔχνια βαίνοντες, 

τῶν αὐτοῦ πάντων ἐσμὲν χαὶ κληρονόμοι χαὶ μέτοχοι" εἰ δὲ 

χαὶ βασιλεὺς προκινδυνεύει τῶν ὑπὸ χεῖρα, πρῶτος αὐτὸς χατὰ 

τῶν ἀντιπάλων χεντρίζων ἵππον, χραδαίνων δόρυ, σπώμενος 

μάχαιραν, τίς οὕτω στρατιώτης δείλανδρος χαὶ ὑπόκωφος χαὶ 
“ «“ ἃ 7, , ιν ΤΌ « ι - ὃς 

τῶν ὅπλων ἃ περίκειται παντάπασιν ἀνάξιος, ὡς μὴ τῷ ὁε- 
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, » 7.) 5 δεί; 0 " τ , ἢ 
σπότῃ ταὐτόζηλος δείκνυσθαι, χαὶ οἷ συγχάμνειν χαὶ συμμο-- 

γεῖν καὶ συνδιαφέρειν ἑχάστης τὸν χίνδυνον; ἐχ δὲ τοῦ ὁμοίου 
, 

καὶ χρείττονος, εἰ Χριστὸς νηστείαν ἠσπάσατο, ὁ μηδόλως τοῦ 
Ζ ᾿ 

νηστεύειν δεόμενος, ὑπόδειγμα καὶ τύπος ἀρίστης πολιτείας 

ἡμῖν γινόμενος, καὶ ὑπαλείφων εἰς μονομάχιον, δι οὗ θνητοὲ 
ν 

5 ,ὔ ᾽ , 

χαὶ βλητοὶ χαὶ ἐπίκηροι πεφηνότες τοῦ ἀσάρχου τε χαὲ ἀναί- 

βονος περίεσμεν πολεμήτορος, ὅστις τῶν ἁπάντων μὴ οὐχὲ 

νηστεύειν ἕλοιτο; Αγξε τοίνυν ὁ μὲν στρατιώτης ἐμοῦ τοῦ 

ἐπὶ γῆς βασιλεύοντος στρατολογείσθω χαὶ Χριστῷ τῷ παντά- 

ναχτι, τὴν πανοπλίαν τοῦ πνεύματος ἀμπεχόμενος χαὶ ὡς μὲν 

τόξον τὰς χεῖρας ἐντείνων εἰς δέησιν, ὡς δὲ βέλος τὴν προσ-- 

ευχὴν ἀφιείς, καὶ βάλλων οὕτω τοὺς ἐξ ἀφανοῦς τοξεύοντας, 

οὐκ αὐτὸς δὲ μόνον ὁπλίτης γινέσθω πνευματιχὸς καὶ τὰ ταχτικὰ 

ἀμφιδέξιος, ἀλλὰ καὶ τὸ χτηνῶδες ἴδιον σχῆνος εὐήνιόν τε τῇ 

νηστείᾳ χαὶ εὔδρομον ἔστω τιθείς, καὶ πρὸς ὄχησιν ἐπιτήδειον 

Θαίνοντος. Οἱ ἱερεῖς ἐνδύσασθε δικαιοσύ-- τοῦ τῶν Χερουθεὶ ἱμ ἐπι 

ὍῈ: χἀχείνοις ἀνθαμιλλώμενο!: περὶ ὧν φησιν ὁ... . Μωῦσῆς 

ὶ ᾿Ααρὼν ἐν τοῖς ἱερεῦσιν αὐτοῦ, χαὶ Σχμουὴλ ἐν τοῖς ἐπι- 

δ λλυλινο τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ἐπεχαλοῦντο τὸν χύριον, χαὶ 

(αὐτὸς) εἰσήκουσεν αὐτῶν ὁ θεὸς σὺ εὐΐλατος ἐγίνου αὐτοῖς 

χαὶ ἐχδικῶν ἐπὶ πάντα τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν" τοῦτο τὰ 

πρὸς ἡμᾶς ἐπείγεσθε γίνεσθαι, ὅπερ τὰ πρὸς θεὸν ὑμᾶς ὁρᾶσθαι 

χρεών, θεῷ συγγινόμενοι, θεούμενοί τε καὶ θεοῦντες ἡμᾶς, ἁγια-- 

ζόμενοί τε καὶ ἁγιάζοντες. Οἱ δὲ τῆς μοναδικῆς μερίδος, ὡς 

ἤδη τοῦ νηστεύειν ὄντες ἐθάδες, χαὶ μέλισσαι συνήθεις τοῖς 

ἄνθεσι, παραδραχύ τι τῶν ἀγγέλων ἐλαττονείσθωσαν, ἑαυτοὺς 

ὡς ἐξὸν ἐκχοΐζοντες, καὶ πυρὸς σύμθδολον τὸ μέλος τιθέμενοι" 

ν τῇ μελέτῃ μὲν τῶν θείων λογίων ἐχκαομένον, μά-- 

ῦ 

θῶν, ὁποῖον χαὶ τὸν τοῦ πυρὸς στύλον μανθάνομεν τὸν τοῦ 

πάλαι ᾿Ισραὴλ προηγούμενον ἢ γοῦν τὸ φαεινὸν τῆς περιθο- 
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λῆς ἐναργὲς τεχμήριον προθαλλόμενοι, τοῦ τὸν ἥλιον τῆς δι- 

χαιοσύνης ἀχτῖσι θερμοτέραις προσθάλλειν σφίσι, κατὰ τὴν 

ἀσματίζουσαν οὑτωσὶ νύμφην - μέλαινα εἰμὲ καὶ καλὴ, ὅτι πα- 

ρέόλεψέ με ὁ ἥλιος. Οἱ δὲ τῆς τάξεως τῆς λοιπῆς χαὶ τοῦ 

λαώδους ἀθροίσματος, οἱ μὲν πρὸς τὸν ὅμοιον ζῆλον ἐρεθιζέ-- 

σθωσαν, οἱ δὲ καὶ πρὸς μετάνοιαν γηπονείτωσαν, καὶ τὸν σταυ- 

ρὸν αἱρέτωσαν τοῦ Χριστοῦ τὸν ἐλαφρὸν, ὡς αὐτὸς μαρτύρεται, 

χαὶ θώματα ποιήτωσαν ἀρετῶν δαχρύων ἐπαρδόμενα γάμασιν. 

Οἱ δὲ περὶ τὴν ροπὴν τοῦ ζυγοῦ χαὶ τὴν τῶν συναλλαγμάτων 

μετάμειψιν ἐν νῷ τὸ τάλαντον φέροντες, ὃ τοῖς ἑαυτοῦ δού- 

λοις ὁ Κύριος διενείματο, τὴν τοῦ πονηροῦ καὶ ὀχνηροῦ οἰκέτου 

χατάχρισιν ὑφοράσθωσαν, χαὶ τὴν ἐκ βραχέων εἰς πλεῖστα τοῦ 

πιστοῦ καὶ ἀγαθοῦ ζηλούτωσαν πρόθασιν: χαὶ ἕκαστος, εἰ μή 

γξ διὰ πάσης τῆς τῶν ἀρετῶν συστοιχίας χωρεῖν δύναιτο, τὴν 

γοῦν τινῶν αἱρετιζέσθω χατόρθωσιν- ἵν᾽ ὡς εἰς κλίμαχα μίαν 

βαθμίδες πλείονες τὰ θεοφιλὴ ἔργα διατιθέμενα, εἴησαν ἄνοδος 

εἰς θεὸν, οἷς περ ταῦτα καὶ διαπέπραχται. Οὕτω στρατηγοὶ 

χαὶ φυλαὶ παλαίτεροι ἐνέκλιναν ἔθνη ἀλλόγλωττα᾽ οὕτως οἱ 

τρεῖς παῖδες ὥφθησαν χρυσοῦ εὐρροιζότεροι καὶ πυρὸς σθενα- 

ρώτεροι ἐχκαυθέντος εἰς ἑπταπλάσιον - οὕτω Δανιὴλ λιμῷ προσ- 

παλαίοντας λέοντας ἔδειξεν: οὕτω θεὸν Ἠλίας ἐν Χωρὴβ ἐθεά- 

σατο, χαὶ θεόπτης ἐγεγόνει Μωσῆς, ἢ μᾶλλον ἠχηχόει θεὸς 

Φαραὼ μαστίζων τοῖς στοιχείοις Αἴγυπτον, καὶ χειρῶν ἐχτάσει 

μυριάδας τρεπόμενος - οὕτω Νινευΐται θεοῦ ἀπόφασιν ἔστησαν" 

ἀλλὰ χαὶ ᾿Ισραὴλ ἀλφίτοις ἐξ Αἰγύπτου μόνοις ἐνσχευασά- 

μενος, ἃ δήπουθεν νηστείας, τὴν ᾿Ερυθρὰν ἀδρόχως ἐπέζευσεν " 

οἱ δ᾽ Αἰγύπτιοι τριστάται ὧν τὰ ὕεια χρέα. καὶ οἱ λέδητες, 

ὡσεὶ μόλιοδος ἐν ὕδατι σφοδρῷ κατέδυσάν τε καὶ διεφθάρησαν. 

Χθὲς οὖν ὡς πάπυρος ὑλοχαρὴς χαὶ κάλαμος φίλυδρος ταῖς 

ἡδοναῖς ἰλυσπώμεθα, εὐρίπιστόν τινος 

(νῦν δὲ) ὡς εὔρριζοι φοίνιχες ἐξανθήσωμεν, ἐν οἴκῳ κυρίου πεφυ- 
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τευμένοι, καὶ τῇ τῶν δαχρύων ἁλμυρίδι τρεφόμενοι" χαὶ ὡς ἡ κέ- 

δρος ἡ ἐν τῷ Λιδάνῳ πληθυνθῶμεν ταῖς ἀρεταῖς. ᾿Αεὶ μὲν οὖν 

ἡμεῖς οἱ τὴν χλῆσιν Χριστοῦ περιχείμενοι, βιοῦν ὁσίως καὶ σω- 

φρόνως χαθηγετούμεθα, μὴ δὲ χρόνους χαὶ χαιροὺς διχστέλλειν 

τῆς ἐς τὸ θεῖον εὐαρεστήσεως, ἀλλ ἅπασαν τὴν ζωὴν, ὡς ἡμέ- 

ραν τίθεσθαι μίαν κατά γε τὴν χαλοῦ ἐργασίαν χαὶ τὴν τῶν 

ἐντολῶν ἀχρίθειαν " ἐπεὶ δὲ τὸν λόγον τοῦτον οὐ πάντες χω- 

θεῖν ἰσχύομεν, τὴν γοῦν τῶν νηστειῶν προθεσμίαν εἰς ἱλαστή- 

ριον χαιρὸν ὁρισθεῖσαν χαὶ τῆς χρονικῆς περιόδου δεχάτωσιν, 

μὴ ταῖς λοιπαῖς ἐπίσης ἡμέραις ἀμελῶς διανύσωμεν" ἀλλ ὡς 

Χριστὸς ὑπήχοος γέγονε τῷ πατρὶ μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ 

σταυροῦ, οὕτω χαὶ ἡμεῖς Χριστῷ χαθυπείχοντες, μετὰ βρωμά- 

τῶν χαὶ παθῶν χαθαρεύσωμεν" καὶ εἴπερ δικαιοσύνη μὲν ἔθνος 

ὑψοῖ, ἐλαττονοῦσι δὲ φυλὰς ᾿ἁμαρτίαι, ὡς Σολομῶντι χαὶ τῇ 

ἀληθείᾳ δοχεῖ, πάντως χαὶ τὰ χατὰ τὸ γένος ἡμῶν οὐκ ἄλ- 
ε , 

λως ὑπέστη ταπείνωσιν, εἴτε μὴν ἐλάττωσιν χαὶ ὑπόπτωσιν᾽" 

χαὶ ἡ παυμθασίλεια πόλις ἡμῶν πυρὶ χατηθάλωται, χαὶ πᾶν ὅ 

τι χείριστον ἀνθρώποις πέπονθεν, ἐς δεῦρο πατουμένη ποσὶν 
᾽ ἀλλοφύλων αἱμοχαρῶν, εἰμή γε διχαιοσύναι μὲν ἐξέλιπον, ἕχα- 

στος δὲ ἡμῶν ὀπίσω τῶν ΤΆ ΠΡΟΝ ἔργων αὐτοῦ ἐπεπ πόρευτο. 

Ὡ" τίς Ἱερεμίας ὀδύραιτο τὰ ἡμέ τερα; ἢ ποῖος χρόνος παρα- 

σύρῃ τῆς λήθης τῷ ρεύματι ὅσα ἡμῖν ἀπέχειτο καὶ ἰδεῖν χαὶ 

παθεῖν; πόλεων ἁλώσεις, ναῶν ἐρημώσεις, σχευῶν παναγῶν βε-- 

βηλώσεις, ἀνδρῶν οἰμωγάς, τρῶν ὀλολυγάς, σχυλεύσεις, 

μεταναστεύσεις, καὶ τὰλλ ὁπόσα τὸ τεθνάναι δρῶσι τοῦ βιῶναι 

πολλῷ αἱρετώτερον Εἶδες Κύριε, υὴ παρασιωπήσῃς " ἐπιλαθοῦ 

ὅπλου χαὶ θυρεοῦ χαὶ ἀνάστηθι εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, μὴ 

δ᾽ ἀπώσῃ εἰς τέλος: ἔπαρον τὰς χεῖράς σου ἐπὶ τὰς ὑπερηφα- 

νίας αὐτῶν: χαὶ ὃν τρόπον ἡμᾶς ἐπεφύλλισας, οὕτως αὐτοὺς 

ἐπιφύλλισον. Τάχα δ᾽ ἄν, καὶ τὰ πρὸς ἕω ταυτὶ χείρω εἶδον 

χαὶ ἔπαθον, ὧν ἡ δυσμὴ δεδυσπράγηχε, καὶ πολλῷ δυσαχθέ- 
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στερα τῶν ἐχεῖ συμπεπτώχασιν, εἰ μὴ θεὸς ἐγκατέλιπε σπέρμα 
Α ,ὔ ΕΥΑῚ Α , Υ: ᾽ Μ 

τὴν βασιλείαν μου ἐὰν: γὰρ θέλω καυχήσασθαι οὐκ ἔσομαι 

ἄφρων κατὰ Παῦλον φθέγξασθαι τὸν πνευματορήτορα, χαὶ 

χειρῶν ἑτέρων Ἡρώδου καθάπερ πρότερον τὸν ἐπὶ τῶν κυμά- 

τῶν πεζεύσαντα μαθητὴν, χαὶ φρουρᾶς παρχδόξως ἐξείλετο, καὶ 

τοῖς ᾧδε παρέπεμψε μέρεσιν: ἴστε γὰρ, ἴστε πάντες τοὺς χό- 

πους, τὰς ἀγρυπνίας, τὴν ἐχ τῶν δὲ τῶν τόπων εἰς ἑτέρους 

ἄμειψιν, τὰ ἔνεδρα τινῶν χαὶ πονηρὰ διαθούλια, τὴν εἰς ἔθνη 
4 , ἢ ΓΑ »ὕ ,» ᾿ ἐτα το ᾿ ᾿ » 

τὰ: πρόσοιχα πολλάκις ἄφιξιν, τὴν ἐκεῖθεν σύναρδιν, τὰς ἐν ταῖς 

ἑλλησποντίοις πηγαῖς τῶν ἱδρώτων πηγάς" ἃ δὴ πάντα συνη- 

νέχθη τε καὶ χατεπράχθη τῇ βεσιλείᾳ μου, οὐχ ἵνα χέρδος 
, ΠΝ Ας δ 5 ᾿ τᾶν , (λ Ξ ΑΥΡΆΙΣ λό 

χαρπώσωμαι ἴδιον, οὐχ οὕτως ἐγὼ πλέον φίλαρχος ἥπερ φιλό- 

πατρις, ἀλλ ἵνα τῶν ἑῴων ἀποσοθήσαιμι πόλεων, τὸ χατὰ 

πᾶσαν εὐπέτειαν τὴν Ῥωμαϊκὴν ὑπεισιὸν ἐπικράτειαν, ὅσα καὲὶ 

νέφος ἀχρίδων, χαὶ χεῖρον ταύτην χαὶ ληϊζόμιενον ἐπιζεφύριον 

ἐπάρατον σύνταγμα, χαὶ στήσαιμι τῆς πρόσω φορᾶς τὴν χατὰ 

γάγγραιναν νόσον ἀεὶ τὰ σύνεγγυς νεμομένην ἀγχέμαχον λα- 

τινικὴν στρατιάν. Μετὰ τοιαύτης προθέσεως χαὶ πεποιθήσεως 

τῇ ὃε χαχκεῖσε κατὰ δίαυλον ἡ βασιλεία μου περιήρχετο" νῦν 

μὲν ἐχτρεπομένη καὶ πρὸς μόνην τῆς σημαίας αὐτῆς τὴν ἀνέ- 
κ Ν ΤΕ ὃ ,ὔ χ , , Ἄ “ δὲ 

μωσιν, τὰ τὸν Εὔξεινον δεικνύντα κακχόξεινον μειράχια - νῦν δὲ 

συμπλεχομένη τῷ μιγέντι τοῖς ἔθνεσι χαὶ μαθόντι τὰ τούτων 

ἐπιτηδεύματα, χἀπὶ τούτοις δρῶσα ἐχδίκησιν, χαὶ δεσμοὺς ἕως 

τραχήλου ἐγείρουσα " νῦν δ᾽ ἄλλοις ἐπιοῦσα χαὶ τὰ τούτων 

συστρέμματα διαλύουσχ, ὅσα χαὶ παιδίων ἐπὶ ψάμμου ἀθύρ- 

ματα" ὁ δ᾽ ἐντελὴς μισθαποδότης θεὸς, καὶ τὰς ἐπὶ στήθους 

ἐννοίας ἑκάστου τῶν ἀνθρώπων ζυγοστατῶν, τὴν θερμὴν ὁρμὴν 

᾿᾽ , 

καὶ τὸν ὑπὲρ τοῦ χαλοῦ ζῆλον τῆς βασιλείας μου προσδεξά-- 

μενος, εἰς τὴν βασίλειον ταύτην ἀνηρπάκει περιωπὴν, Δαυΐδειον 
ι Α ᾽ 

τὸ χρίσμα χαὶ τὴν ἀρχαιρεσίαν ταὐτίζουσαν δωρησάμενος" (ὡς) 

ἐχεῖνος τῆς Ιοὐδα πρώτως ἐπέθη φυλῆς, εἶτα χαὶ τοῦ παντὸς 
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Ισραὴλ, καὶ ἡ βασιλεία μου ἐς δεῦρο τῶν πρὸς ἀχτῖνα ρωμαϊ- 

χῶν ὑπ τεριζ ἄνουσα πόλεων, πέποιθεν ὡς ὁ πρωτότοχον θέμενος 

τὸν Δαυΐδ ὑψηλὸν παρὰ τοῖς βασιλεῦσι τῆς γῆς, χαὶ προσεπι- 

δοὺς ὕστερον ἐχείνῳ τὴν τῶν ἑτέρων φυλῶν χληρούχησιν καὶ 

τῆς Σιὼν τὴν χατάσχεσιν, αὐτὸς χαὶ τὰ τῆς βασιλείας μου 

χατευθύνων διαθήματά τε χαὶ διαδούλια, πατεῖν ἐπάνω ὄφεων 

χαὶ σχορπίων ἐξουσίαν χαρίσαιτο, χαὶ χατ' ἐθνῶν ἀνδρίσασθαι 
’ὔ “- Ἁ ἦῳ , ε ᾽» ᾽ [ Ἷ ᾿Ὶ 

δοίη τῶν τὴν Ρωμαίων διειληφότων, ὡς οὐδ᾽ αἱ μέλισσαι τὰ 

μελίκηρα. Ἔσται δὲ ταῦτα δήπουθεν, εἴπερ διὰ νηστείας καὲ 

προσευχῆς χαὶ τῆς τῶν χαλῶν ἐργασίας, εἴπω δὲ χχὶ τῆς ἐς 

τὴν βασιλείαν μου εὐπειθείας, τὸν θεὸν θερχπεύσομεν - βούλεται 

γὰρ τὸ θεῖον τοῖς δί αὐτοῦ βυθερυβάν ὑπείχειν εὐμαρῶς τὸ 

ἀρχόμενον, χαὶ ρᾳδίως ὑπενδιδόναι καὶ μηδαμῶς ἑτεροζυγεῖν 

τοῖς τὰ χοινὰ χειρίζουσι πράγματα ἐπεὶ χαὶ κς ἐστιν ἡ τὸ 

πᾶν συνέχουσα" τάξις ἐν ὥραις, τάξις ἐν ἡλίῳ χαὶ ἀστράσι, 
τὸ ΔΕ δ) τῳ ὩΣ ΡΗ͂Β Σ ἘΠῚ ΑΒΕ ΥΝΣ δὶ... 

ἡ μεῖζον τάξις ἐν πνεύμασιν, εἴπερ καὶ πνεύματα προ- 

φητῶν προφήταις ὑποτάσσεται, χαὶ οὐδὲν τῶν πάντων τὸ χρή- 

σιμον αὐτῆς διαπέφευγεν. Εἰ τοίνυν οὕτω πολιτευόμεθα, ἐροῦ-- 

μὲν ἂν τῷ ὄρει τούτῳ, ἄρθητι χαὲ βλήθητι εἰς τὴν 

θάλασσαν! τῷ λιθοχαρδίῳ γένει τῶν ᾿Ιταλῶν χαὶ μετεώρῳ 

χατὰ λόφους καὶ βουνοὺς τὸ φρόνημα, ὅπερ ἐν θαλάσσῃ τὴν 

πορίαν θέμενον χατέδραμε τὴν ἡμετέραν, χαὶ πλατὺ χατ' αὐ- 
» ὕ ι »“ ἮΝ τ Ρ̓» τ. ε 

τῆς ἐπιχέχηνε ̓  χαὶ τῶν πατρίδων αὖθις λαοώμεθα ὧν ἁμαρ- 

τόντες ἀπεσφαιρίσθημεν αὗται δέ εἰσι τὸ ἀρχαῖον χαὶ πρῶτον 
ε«οω Ν ,ὔ ε δ ᾿ ε " ἐγ: , , 
ἡμῖν ἐνδιαίτημα, ὁ παράδεισος, καὶ ἡ πρὸς ᾿Ελλησπόντῳ πόλις 

τοῦ χυρίου τῶν δυνάμεων, ἡ πόλις τοῦ θεοῦ ἡμῶν, τὸ εὔρριζον 

ἀγαλλίαμα πάσης τῆς γῆς, ἡ παρὰ πᾶσιν ἔθνεσιν περιμάχητός 

τε καὶ περιώνυμος. Καὶ γένοιτο, Χριστὲ ἔκ σιλεῦ, ὁ συντρίοων 
, " »Μ Α ᾿Ὶ 

πολέμους ἐν ὑψηλῷ βραχίονι, ὁ διαπρήρεέ ζων ἔθνη τὰ τοὺς 

πολέμους ἐθέλοντα, ὁ θανατῶν χαὶ ζωογονῶν, ὁ παιδεύων χαὲ 
᾽ Η “ὦ » Ν “ δ ΜΝ 

πάλιν ἰώμενος, ὁ διὰ τῶν εὐωνύμων χαὶ δεξιῶν πηδαλιουχῶν 
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χαὶ διεξάγων ἀρίστως τὰ ἀνθρώπινα πράγματα, νῦν μὲν (τὴν 

τῶν) ἡμερῶν τεσσαραχοντάδα πάντως ἡμᾶς εὐαρέστως διηνυ- 

χότας, ἀσαί σοι τὰ ἐκ νεκάδων ἀναστάσιμα, ἐφεξῆς δὲ χαὶ τὰ 

κατ' ἐχθρῶν χροτῆσαί σοι νικητήρια " εἰ δὲ χαὶ τὰ εἰσιτήρια 

ἑορτάσομεν ἧς ἐκπεπτώκειμεν πόλεως εἰς ἐλευθερωτὴν Μωσῆν 

χαὶ τὸν ἐπανόάγοντα τὴν αἰχμαλωσίαν Σιὼν Ζοροθάθελ χριθεί-- 

σὴς τῆς βασιλείας μου, εἴη ἂν τοῦτο τῶν σῶν θαυμασίων ἔργων 

θαυμασιώτερον χαὶ τῶν πώποτε τελεσθέντων ἐξαισίων ἐξαισιώ- 

τερον. Ὅτε καὶ τὰ λοιπὰ θρέμματα τῆς φωνῆς ἀχηχοότα τῆς 

βασιλείας μου, ὡς εἰς μάνδραν μίαν τὴν προτέραν ἀρχὴν ἅἁλι- 

σθήσονται, ἃ τῶν ἕως οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης" καὶ 

γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμὴν, εἰς δόξαν σὴν καὶ χαύχημια 

τῆς χληρονομίας σου, ᾧ πρέπει μεγαλωσύνη τε χαὶ προσκύνησις 

ἅμα τῷ πατρὶ χαὶ τῷ ἁγίῳ πνεύματι, νῦν χαὶ ἀεὶ καὶ εἰς 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

Τοῦ αὐτοῦ λόγος ἐκδοθεὶς ἐπὶ τῷ ἀναγνωσθῆναι 

εἰς τὸνλάσκαριν κὺρ Θεόδωρον βασιλεύοντα 

τῶν ἑῴων Ρωμαϊχῶν πόλεων, ὅτε οἱ λατῖνοι 

κατεῖχον τὴν Κωνσταντινούπολιν, ὁ δὲ ἐκ 

Μυσίας Ἰωάννης κατέτρεχε μετὰ Σκυθῶν τὰς 

δυσιχκὰς Ρωμαϊχὰς χώρας. 

Φασὶν ᾿Αλέξανδρον, ἐχεῖνον δ᾽ ̓ Αλέξανδρον, ὃς ἐχφὺς Φιλίπ-- 

που στρατείαν ἤλασε βαρεῖαν κατὰ Δαρείου, χαὶ μόνος ἐξ ἁπάν-- 

τῶν τῆς ἕω πάσης ἐκράτησε, φιλολογεῖν τὰ πλεῖστα χαὶ σοφῶν 

τοῖς ἀρίστοις συγγίνεσθαι, ἐν πολλοῖς δὲ χαὶ εἰωθέναι λέγειν, ἐπὶ 

τῷ δε μάλιστα ταῖς τῶν πράξεων μεγίσταις ἐνασμενίζειν καὶ με- 

γαλοχίνδυνος εἶναι χαὶ φιλοκίνδυνος, ὅπως βαρδάρους μὲν νι- 

χῷεν Ἕλληνες, ὑπὸ δὲ Ελλήνων αὐτὸς ἀναχηρύττοιτο, καὶ εἴη 
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τις ἐντεῦθεν ἀθάνατος, φύσιν λαχὼν ἐπίκηρον- χαὶ χαλῶς οἷ- 

μαι δρᾷν καὶ λέγειν ᾿Αλέξανδρον, χαὶ μὴ μόνον ᾿Αλέξανδρον, 

ἀλλὰ καὶ πάνθ᾽ ἕτερον αὐτοχράτορα φιλότιμον χατ' ᾿Αλέξανδρον. 

Ε᾽ πιδίδωσι γὰρ ἅπαν τὸ ἐπαινούμενον, χαὶ πρόεισιν ἁπανταχῇ 

γῆς τοῖς τοῦ λόγου πτεροῖς χουφιζόμενον, ὥσπερ ὑποφθίνει 

καὶ λήθης βυθῷ παρασύρεται τὸ μὴ λόγῳ διαχρατούμενον " 

χαὶ οὕτως δ᾽ εἰπεῖν, αἱ μὲν πράξεις χειρῶν, αἱ δὲ χεῖρες Μου- 

σῶν ἐπιδέονται, ἵν αἱ μὲν δρῶσιν ἔργα πολέμια τῷ δραστηρίῳ 

τῆς φύσεως, τά δὲ ὡς ἁλιάσι ταῖς σελίσι παραδιδόμενα τὸ τοῦ 

χρόνου περῷεν μέγιστον πέλαγος: χαὶ κατὰ τοῦτο οἶμαι οὐχ 

ἐπίπαν διώρισται τὰ τὸν Ἑρμῆν ἐχδιϊστῶντα τοῦ ἔλρεος, οὐ- 

δ᾽ ὁποίως ἔχει πρὸς τὴν ἀπόφασιν ἡ χατάφασις. εἰ γὰρ οἱ λό- 

γοι ἔργων σκιὰ, ἥδ᾽ ἀεὶ συνέπεται τοῖς ἔργοις καθὰ τοῖς σώ- 

μᾶσιν, ἐκ τοῦ ἀναμφιλέχτου δήπουθεν ταῖς ἀρίσταις πράξεσι 

χαὶ τοῖς κατορθωτικοῖς ἐν πολέμοις ἄναξιν, συμπρόεισιν Ἑρμῆς 

ὁ διάκτορος, χαὶ συμφυὴς ὁρᾶται καὶ σύνθωχος" ἘΡΑΡΡΗΝ δ᾽ οὗ 

φημι ἀναμφίρηστον, ὁ τῆς Καλλιόπης παῖς ᾿Ορφεὺς, χὰν ταῖς 

εἰκόσιν αὐτοῦ ταῖς χαλκήρεσι συναγωνιῶν οἷον ᾿Αλεξάνδρῳ τὰς 

λαμπρὰς μεθ᾽ ὅπλων νίκας ἀναδουμένῳ, χαὶ ἱδρῶσιν ἅπας πε- 

ριαντλούμενος. ᾿Επεὶ τοίνυν ταῦθ᾽ οὕτως ἔχει, αὐόρας- βασι- 

λεῦ, χαὶ νικητὴς ἡμῖν ἐπανήχεις καὶ τροπαιούχων ὁ ἐξοχώτα- 

τος, ἄγε κατάθου τὰ ὅπλα ἐπὶ βραχὺ, διανάπαυσον τὸν ἵππον, 

τῶν μόχθων ἀνάπνευσον, τοὺς ἱδρῶτας ἀπόσμηξον, τὴν κόνιν 

ἀπόμορξαι, ἥτις ὡς αἱ ἄχναι τοὺς ἅλωνας, τὴν ἱερὰν παλύνει 

σου χεφαλήν: ἀλλὰ δὴ χαὶ σάλπιγγα τὴν ἀριζήλην μὴ τὸ 

ἐνυάλιον ἐνδοὺς ἀλαλάζειν, ἀλλ οἷον τὸ πομπικόν τε χαὶ τὸ 

προσόδιον, ἑρμαϊκὰ ἐνώτισαι ρήματα: χαλῶς ἠγώνισαι" λαμ.- 

πρῶς ἠρίστευσας - γενναίως διήθλευσας δεῖ σε λοιπὸν χαὶ τὸν 

ἐπὶ τοῖς χατορθουμένοις ἔπαινον δέξασθαι, χαθάπερ οἱ ἀθλοῦν- 

τὲς πρότερον τὴν ἐγγραφὴν καὶ τὸν στέφανον. Οὔχουν ἐχθη- 

λυνοῦσιν οἱ λόγοι σε, μὴ δέδιθι τοῦτο: παροξύνουσι δὲ μᾶλλον 
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χαὶ προσεπιρρώσουσιν εἰς ἔργα μείζονα (καὶ) ἀνώτερα᾽ ὥσπερ 

πάλαι καὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον τὰ Τιμοθέου χρούματα ἐνεθέαζον 

πρὸς ὁπλένδυσιν" ἔπαινος γὰρ τοῖς μὲν βλαξὶ χαὶ θηλυδρίαις, 

ἐχνευρισμὸς χαὶ γυναιχκισμὸς, καὶ τοὺς τοιούτους ἄν τις θεά- 

σαιτοὸ παραπλησίως ταῖς ψηχομέναις ὑσὶ τὰς γαστέρας, ὑπὸ 

τῶν ἐπαίνων τὰ ὦτα χνωμένους καί πως ἀνιεμένους εἰς ἀναν- 

δρότητα. τοῖς δ᾽ ἀνδρικοῖς χαὶ γεννάδαις, χαὶ ὧν αἱ υὲν χεῖρες 

ἐπὶ ἐπιμελείαις ἀεὶ, ὁ δὲ βίος ἀραρώς τε καὶ σύντονος, κέντρον 

εἰσὶν εἰς ἀρετὴν τὰ ἐγχώμια καὶ παράθηξις πρὸς ἄλλων ἀρι- 

στευμάτων αὐτούργησιν" ἕσπερ ἐν εἰχόσιν εἰλιχρινέσι χαὶ χα- 

τόπτροις λείοις τοῖς λόγοις τὰ σφῶν ἀναμανθάνουσι κατορθώ- 

ματα, χαθάπερ καὶ Ἤλέ:τρα τὸν ἀδελφιχὸν ἀνεγίνωσχε βό- 

στρυχον τοῖς ἑαυτῆς πλοχάμοις παρεξετάζουσα. Δοτέον τοίνυν 

τῷ λόγῳ τὰς ἀριστείας σου, καὶ εἰσοιστέον τὸν ἔπαινον, χαθά 

τι κέρμα χαὶ ὄφλημα δίκαιον " εἰ γὰρ σὺ τὰς νίκας περὶ πλεί- 

στου τίθης, ἀεὶ καὶ διὰ μελέτης ἔχεις τὰ τρόπαια, οὐδ᾽ οἱ λό- 

γοι λήσονται δήπουθεν τοῖς λαμπροῖς τῶν ἔργων ἐχφύεσθαι, 

χαὶ τιθέναι ταῦτα τοῖς ἁπανταχῇ διαθόητα ὅτι μὴ δ᾽ ἐχ γέ- 

νους διαδοχὴν, ἀλλ ἀθλον ἀρετῆς καὶ καμάτων καὶ τραυμάτων 

ἀντίδοσιν, τὸ ἄρχειν θεόθεν εἴληφας. ᾿Εχάλει μὲν γάρ σε πρὸς 

βασιλείαν καὶ τῶν ὅλων ὑπερεχάθιζε, καὶ κῆδος βασίλειον χαὶ 

τὸ γένους εὔποτμον χαὶ ἐπίσημον, καὶ τὸ βραχύ τι παρ΄ Αγ- 

γέλους ἠλαττονῆσθαι τοὺς τὰ Ρωμαίων σχῆπτρα χειρίζοντας " 

τῶν δὲ πραγμάτων -ἄλλως φιφθέντων, καὶ πανσπερμίας ἐθνῶν 

ἑσπερίας χειρωσαμένης τὴν πρωτίστην καὶ καλλίστην τῶν πό- 

λεων, χαὶ ἄλλων ἄλλῃ διασκεδασθέντων τῶν ἐς ἡμᾶς εὐπατρι- 

δῶν, καὶ πάντων τὸν περὶ ψυχῆς τρεχόντων, χαὶ τῶν μὲν ἐ- 

παναστάντων, τῶν δὲ μεινάντων μὲν ἐπὲ τῆς πατρίδος οὐχ 

ἐπαμυνάντων δὲ τῇ πατρίδι, ἀλλὰ καὶ κατεπεμδαινόντων μᾶλ- 

λον αὐτῆς, καὶ πλεῖον ἑαυτοὺς αἰσχυνόντων οἷς ἑχόντες τοῖς 

χρατοῦσιν ὑπέκυπτον ἔθνεσι, καὶ τρύφος ἄρτου χαὶ χοτυλαίου 
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χκεράσματος τὴν ἐλευθερίαν ἀγεννῶς ἀπεδίδοντο: χαὶ τοῦ χαι- 

ροῦ μονονουχὶ φωνὴν ἀφιέντος χατὰ περίτρανον χήρυχα μὴ 

τύχης πέττευμα, μὴ γένους χληρούχημα, ἀλλ ἀνδρείας δώρημα 

χαὶ πολλῶν ἱδρώτων βράδευμα προκεῖσθαι τὴν βασιλείαν, μό- 

νος ἐξ ἁπάντων αὐτὸς ταῖς τῶν ὅλων γνώμαις ἀντίρροπος γέ- 

γονας" οὐ γὰρ διαδρὰς τοὺς πολεμίους ἀπεψιλωμένος πάντων 

πλὴν τῆς ἀρετῆς καὶ τοῦ σώματος, ὡς ἐκ φλοίσθου θαλαττίου 

πάλαι ᾽Οδυσσεὺς ὁ πολύμητις. ΠΣ .: 

ὀρῶν χαὶ σταθμοὺς ἐσχάτους ἐζήτησας ἐπίσης τοῖς ἄλλοις φι- 

λοψύχοις, εὖ πράττειν ἑαυτὸν μονώτατον προμιηθούμενος " ἀλλὰ 

τί οὐ δίδως ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς, οὐ δ᾽ ἐπισταλάττεις τοῖς 

κροτάφοις ἀνάπαυσιν; θρηνεῖς χατὰ προφήτην πολύδακρυν ὅσα 

δυσχερῆ τῇ νέα Σιὼν ἐπεισήρρηχε, κἀκ τῶν παρόντων τὰ μέλ- 

λοντὰ φανταζόμενος, χαὶ τὰ δεινὰ προδήλως ὁρῶν ἐφέρποντα. 
᾿ - , χαχὸν γὰρ ἐπὶ χαχῷ ἐστήριχτο πάντῃ τὰ μὲν αὐτίχα διοι- 

χεῖς συμφερόντως, τὰ δὲ προασφαλίζῃ, καὶ ὅλην σφίσιν ἀπο- 

νέμεις τὴν μέριμναν" περιέρχῃ τὰς ἑῴας πόλεις, εἰς λόγους 

ἔρχῃ τοῖς ἐνοῦσι- τίθης ὑπόψια ὅσα πείσονται πάνδεινα, εἰ μή 

σοι πείσονται τάχιον" τούτοις ἐπιπλήττεις, ἐχείνοις ἐπιτιμᾶς " 

νῦν μὲν ἐχχλησιάζεις τὰ λαώδη συστήματα, νῦν δὲ παραλαμ.- 

βάνων ἰδίᾳ τοὺς λογίμους χαὶ συγχαλῶν ἐς συνδείπνιον, πολυ- 

γύμναχστος τὸ ἦθος χαὶ ποικίλος τὴν γνώμην δείχνυσαι, εἴπως 

ἀναθάλψεις οὕτως τὸ ἀπεσθηχὸς ἤδη τῶν Ρωμαίων φρόνημα" 

ἐπεὶ χαὶ πάντες ὡς οὐράνια φάσματα τὰ εἰς δοχίδας διεχτει- 

νόμενχ, τὸ δόρυ τὸ λατινικὸν ὑπεολέποντο" ἠνέσχου πολλάχκις 

ὡς χαὶ βλασφημούμενος, ἐνιαχοῦ καὶ ράόδον ἀπειλήσας, βα- 

χτηρίαν ἀπένειμας, καὶ χυρώσας ἔχθραν, φιλίαν ἐχράτυνας, οὐ 

ζητῶν τὸ ἑαυτοῦ, τὴν δὲ σώτειραν τῶν πόλεων πασῶν μετιὼν 

στρατήγησιν, οὐδ᾽ ὅπως περιδαλῇ τὴν πορφυρίδα χαὶ ὑποδύσῃ 

τὸ ἐρυθρὸν πέδιλον, ἀλλ ἵνα τὸ χηρεσιφόρον βάρόχρον ἀπελά- 
΄ 

σειας, χαὶ τῇ πατρίδι βοηθήσῃς καχῶ; πασχούσῃ καὶ στεγούσῃ 

ἦν ̓ 
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τὰ πάντων τῶν δεινῶν δυσαχθέστερα - ηὔξω χατὰ τὸν ἐχ Ταρ- 

σοῦ θεοχήρυχα τῆς χοινῆς προχινδυνεύων ἐλευθερίας, χαὶ ἀνά- 

θεμα εἶ, ναὶ ὑπὲρ τῶν ὁμογενῶν καὶ συμφύλων σοι. Βαδαὶ τῶν 

ἱδρώτων σου βασιλεῦ, οἷς ἐνελιμνάσθης πολλάχις τοῖς ἐν ταῖς 

πηγαῖς τῇ πόλει χοντοφύροις ἀνθαμιλλώμενος, ἱδρώτων ἐχείνων 

δὲ ὧν ἐπήγασαν ἡμῖν τὰ σωτήρια" καὶ σὺ δ᾽ αὐτὸς, ὡς ἐν νάμασιν 

ὠχκεανίοις λουσάμενος ἥλιος, χαοιέστερος ἡμῖν ἀνατέταλχας: ὦ 

τῶν σῶν ἐκεῖσε διαχοντίσεων, ἐν αἷς ἀπώσω τὰ δεινὰ τὰ προσέρ- 

ποντα᾽ ὦ τῶν ἀχραδάντων ἐζελιγμῶν καὶ τῶν ἰθὺ τῶν πολεμίων 

τοῦ δολιχοσχίου σοι δόρατος ἀνατάσεων, δι ὧν ἀνώρθωσας μὲν τὰ 
ε ΄ »"ἦἷἮἉ ,ὕ , “ὦ ᾿ “ ΡΞ , , 
ἡμέτερα ἤδη χείμενα χθόνια, τῇ δὲ χεφαλῇ τῶν πολεμίων θάνατον 

τανύσχιον ἔῤόαχλες: ὄντως ἡ ἐχεῖθί σου ἱππασία σωτήριος ἡμῖν 

ἀναπέφηνεν, ἐκεῖ δὲ τὰς χεῖρας ἐγνώσθης ἄμαχος, καὶ ξυστὸν 
ὃ ᾿ ΄ θ ΟΕΡΗ 6 δος 7 ᾿ , "Ὡς ᾿ 
ιαγχωνίσασθαι ἀπαράολητος, χαὶ ὡς λέων ἐριαύχην, ἄλκιμος καὶ 

ὀξύρροπος, χαὶ ὡς ἀετὸς ὠχυπέτης, τὰ ἴχνη ἀνεξιχνίαστος" ἐπεὶ 
ι ε ᾽ ᾿ » ,ὕ ΒΕ “ἃ “- ᾽ ,ὔ ᾽ ͵7 - 

καὶ ὡς εἰ δι᾿ αἰθέρος ἔθαινες, ἢ γοῦν ἀνέμων ἠλαφρίζου ταῖς 

πτέρυξιν, εἴτε μὴν ἐπλούτεις τὸ ἡλιαχὸν ἀεικίνητον μιχροῦ χαὶ 

τάχιον ἐννοήματος τῇ ὃς χαχεῖσε περιήρχου χαὶ περιΐππευες᾿" 

δόξαν δέ σοι χαὶ Πέρσαις ἐπιστῆναι χαὶ τῷ σφῶν ἀρχισατράπῃ 

πρὸς λόγους ἐλθεῖν, ὡς ἐπὶ τὸ εὖ χαὶ οὗτος τὰ Ρωμαίων το- 

λυπεύσειςε πράγματα, περισσότερος ἐφάνης τῆς φήμης" ὃς γὰρ 

ἀχοῇ παρείληπται σφίσι πρότερον βασιλέως κηδεστὴς καὶ τῇ 

εὐγενείᾳ πολὺς, τοῦτον ὀφθαλμοῖς χαὶ πείρᾳ τότε χατειληφό- 

τε; στρατηγίᾳ διαπρεπέστατον, μεγαλόφρονά τε καὶ φιλοχίν-- 

ὄυνον, πλείστης ὅσης φιλοφροσύνης ἠξιωχότες, χαὶὲ στρατιὰν 

συμμαχίδα ἐπαμησάμενοι, ἄσμενοι ἐξέπεμψαν ἄσμενον ὅτε καὶ 

χρηστῶν ἐλπίδων Ρωμαίους ἐνέπλησας, ὡς ἤδη χαὶ Περσῶν 

συμφρονησάντων Ρωμαίοις χαὶ συνθιγανόντων αὐτοῖς τοῦ ἴΑρεως, 

χαὶ θαρρεῖν ἐπεπείκεις ἀπειρηκότας ἐφ᾽ ἅπασιν, ὡς ἐπὶ δεξιῷ 

ἤδη τῷ τῶν πραγμάτ χποτελέ ἱ μὴ μέλλειν ἐνῆγες , τᾷ πραγμάτων ἀποτελέσματι, χαὶ μὴ μέλλειν ἐνῆγες 

μήτε μὴν ὁπωσοῦν ἀναδύεσθαι, ἀλλ ἀνδρίζεσθαι, ἀλλὰ μάχεσθαι- 



112 ΝΗ ΑΙ ΟΝ ἘΑΥΣ. 

ἀμέλει χαὶ σημήνας τῇ σάλπιγγι τὸ. εἰς πόλεμον ἐγερτήριον, 

ἀτεχνῶς ἀρχαγγελιχὸν ἀλάλαγμα τὸ ἐκ νεχρῶν ἀναστάσιμον, 

τὸ τῆς τυρσηνικῆς κώδωνος ἐκείνης. ἐδεδείχεις ἀπήχημα- ἦν 

γὰρ ἰδεῖν ὡς ἐκ σημάτων ἄλλων τῶν οἰχημάτων τοὺς δειλαν- 

δροῦντας, ἀνεγρομένους, καὶ τοὺς τρεπομένους τὸν χρῶτα, πρὸς 

μάχην ἀρρενουμένους, γεγανωμένους τὰ πρόσωπα τί μοι πρὸς 

τὰ μεγαλοπρεπῆ ταῦτα καὶ νεχνικὰ χατορθώματα, τὸ θάρσος 

καὶ τὸ μένος, ὅπερ ἡ Παλλὰς ᾿Αθήνη τῷ Τυδείδη παρέσχετο, 

ἥ τε τῶν μυρμήκων ἐς ἀνθρώπους μετάμειψις, τὸ τῆς εὐσεθείας 

Αἰαχοῦ περίπυστον γνώρισμα; ΣᾺ γὰρ οἱ μῦθοι τοῖς ἥρωσιν 

ἐπευφήμησαν προσάπτοντες ἐχείνοις τὰ τῇ φύσει ἀσύμφωνα, 

ταῦτα ἐφ᾽ ἡμῶν εἰς ἔργον αὐτὸς ἐξενήνοχας " τοὺς γὰρ ἐκ τῶν 

ἡμετέρων τάξεων μὴ δὲ μέτωπον κόρυθος πολεμίας χατιδεῖν 

στέγοντας χαὶ μηρμύκων ἀγεννεστέρους εἰς ἔργα ἔΑρεως, ἢ γοῦν 

τοὺς τὸ χρόνος ἅδου περιθέσθαι διφῶντας ἡνίκα χαιρὸς εἰς μά- 

χὴν ἐχτάσσεσθαι, τούτους αὐτὸς μεταναδεύσας, ἢ χαὶ ὡς εἰπεῖν 

μεταλλοιώσας, ἐκ φυγοπολέμων ἀπέδειξας μαχητὰς, ὁπλίτας 

ἀπὸ ψιλῶν, ἐξ ὑπωροφίων σχηνήτας, ἐξ οἰκουρῶν αἰθριάζοντας: 

ἐξ ἀχρείων τοὺς ἵππους, ᾿Αρραθιχοῖς χαὶ νισαίοις χρωμένους 

ὀχήμασι χαὶ μασχαλιστῆραι διαδέοντας, τούτους χαὶ τεχνωμέ- 

νους σχεπαστήρια περιολήματα τοῦ ἱππείου σώματος διϊχνού- 

μενα. Οὐκέτι παρὰ πασσάλῳ ρωμαϊκὴ ἀσπὶς ἀπηώρηται χαπνοῦ 

ἀπόζουσα, οὐδ᾽ ὁ βελοφύλαξ γωρυτὸς θριπηδέστατος, οὐδὲ τὸ 

εὐχαμπὲς τόξον εὐρῶτος ἔμπλεων, οὐδ᾽ ἑτεροχλινὲς τὸ ἀνεμο- 

τρεφὲς δόρυ καὶ νήνεμον χαὶ ἀχράδαντον, οὐδ᾽ ἀξινοτελὲς τὸ 

ἔγχος ὡς ἰῷ δαπανώμενον" οὐκ ἦν ἄρα λόγος ἁπλῶς διάκενος 

οὐδ᾽ εἰς ἀέρα μάτην χεόμενος, ἀλλ εὐθυδόλως ἄγαν ἐχτοξευό- 

μενος, ὁ χρεῖσσον εἶνχι γνωματευσάμενος ἐλάφων στρατεύματος 

ἡγεῖσθαι λέοντα, ἢ γοῦν ἔλαφον ἡγεμονεύειν λεόντων συντάγ- 

ματος εἰ δὲ χαὶ φωνὴν ἀχούω θεοῦ τὰ τῶν ζώων χαταρτι- 

ζομένην εὐπτόητα, χαὶ φλόγας πυρὸς διαχόπτουσαν, οὐκ ἀπαᾳ- 



ΝΙΕΕΤΓΑΙΣ ΧΩΝΤΆΤΉΗΡΣ. 11:5 

δόντως φαίην ἂν ταὐτοδύναμα χαὶ τὰ σὰ ἡγεμονικὰ ρήματα, χαὶ 

τὰς ταχτιχὰς μεθόδους, αὐτοχράτορ.θεοειδέστατε. Τὸ δ᾽ ἔτι τού- 

του περιφανέστερον, οὐχέτι μετὰ τὴν σὴν ἐπιστασίαν αἱ ρωμαϊ- 

καὶ πόλεις ἀντιθλέπουσιν ἀλλήλαις, χαὶ τοὺς θεσμοὺς ἀγνοοῦσαι 

τῆς φύσεως, αἱ μὲν τῷ δὲ προσνεύουσι καὶ φιλίως περιπλέχονται, 

αἱ δ᾽ ἐκεῖνον ἐχτρέπονται, καὶ ἄλλῳ τὸ βλέμμα χαρίζονται: οὐδὲ 

φυλὴ φυλὴ καὶ Ἰσραὴλ εἰσὶ καὶ Ἰούδας: οὐδ᾽ οἱ 

μὲν δαιμονίοις, καὶ οὐ θεῷ προσπίπτουσιν, οἱ δὲ 

τῷ Βάαλ ἀμαθῶς ὑποκλίνονται. Ταῦτα δὴ τὰ παρὰ 

προφήταις πάλαι ταλανιζόμινα, χαὶ χθές τε χαὶ πρῴην παρ ἡμῖν 

ἀτεχνῶς ἀνομούμενα - ἀλλὰ πᾶσαι φυλαὶ συμφρονήσασαι χαὶ 

συνιοῦσαι εἰς γνώμης ταὐτότητα, οὐ τὴν ράμνον ἐς ἀρχὴν ἐπι- 

χρίνουσιν᾽ οὐδέ τινα, ἱμάτια μὲν ἔχοντα καὶ τὴν τοῦ σώματος 

χαταστολὴν εὐπάρυφον, τῶν δὲ πολεμικῶν παντάπασιν ἄϊδριν 

καὶ ἀτεχνῶς ὑπέρου ψιλότερον ἐς τὸ φρονεῖν χαὶ πράττειν τὰ 

δέοντα, ἀλλὰ τὸν πρῴην κατὰ δίχην ἡγεμονεύοντα χαὶ τότε τῶν 

ὅλων ἐς ἀρχαιρεσίαν ἐνδεξιώτερον: χαὶ τὰ μὲν πρῶτα χατ' ἀ- 

ρίστην τινὰ χαὶ πρόοδον χαὶ προχείρισιν, ἐς στρχτηγόν σε παν- 
» ,ὔ τε 6άλλ ἐτε ἔπει ἴς ἐπαινετέοις προδαΐ ς προδάλλονται σφέτερον, ἔπειτα τοῖς ἐπαινετέοις προδαίνον- 

τες, ἐχεῖνα τὰ δαυϊτιχά σοι προσφυῶς ὑποψήλαντες, περίζω- 
,ὔ 

σαι τὴν ρομφαίαν σου ἐπὶ τὸν μηρόν σου δυνατὲ, 

χαὶ ἔντεινο καὶ κατευοδοῦ καὶ βασίλευε, εἰς βασι- 

λέα χρίουσιν αὐτοχράτορα, ὡς τὸν ἐξ ᾿Ιεσσαὶ ἡ μὲν ᾿Ιούδα 

φυλὴ πρότερον, ὁ δ᾽ ἅπας ᾿Ισρχὴλ ὕστερον" ὅπερ οὖν χαὶ ἐφ᾽ ἡ- 

λίου ἔστιν ἰδεῖν ὡς ἄνεισι τὸν ἑῷον ὁρίζοντα, καὶ ἅμα τῶν 

νεφῶν αἱ συστάσεις διασχίδνανται χαὶ νὺξ μὲν φωτὶ μεθίστα- 

ται, καὶ μειδιᾷ τὸ σύμπαν περίγειον, διχσπειρομένων πανταχῇ 

τῶν ἀχτίνων, οἱ δ᾽ ἀστέρες ὡς βρχχύφωτοι ἀποχρύπτονται, μὴ 

δ᾽ ὅτι περ εἰσὶ γινωσχόμενοι: τοῦτο δὴ καὶ ἐπὶ σοὶ συμθὰν 

χατείδομεν, φωστὴρ ἡμέτερε βασιλεῦ: τοῦ γὰρ βασιλείου ἅρ- 

ματος ἐπιθὰς χαὶ τὰ τῷν χρχτούντων σὐμόολα περιθέμενος 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Α΄. 8 
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τοὺς μὲν τυρχννιχοὺς τὸν τρόπον χαὶ στασιώδεις, ὅσα καὶ πυ- 

γολαμπίδας ἀπημιχυρώχεις, χαὶ χατὰ τῶν θηρίων τὰ ἡμερόχοιτα 

ταῖς σφετέραις ἀναγχάζεις ἐνθάπτεσθαι: ὁ δὲ ὡς Βὴλ πέπτωχε, 

καὶ ἕτερος ὡς Δαγὼν συντέτριπται. ἾΑρχ δὲ μετὰ τὸ φοινιχοῦν 

πέδιλον καὶ τὴν τοῦ στέφου: ἀνάδησιν ὁπωστιοῦν χαθυφήχεις, 

καὶ τῆς πρῴην ἐνδεδώχεις χαὶ πρὸς βραχύ τι προθέσεως, δ 

κατὰ τὸν ὑποδυόμενον τὸ χέλυφος σχώληκα σπανίως ἐποπτάνῃ 

στρατηγοῖς καὶ στρατεύμασιν; οὐκ ἔστιν εἰπεῖν, οὐχ ἔστιν " ἀλ- 

λ'᾽ ἔννομον ἀνθρώπων ἐπιστασίαν, οὐ γνώμην αὐθαίρετον τὴν 

βασιλείαν εἰδὼς χαὶ προσθήχην μόχθων, οὐ τρυφῆς χορήγησιν 

οὐδ᾽ ἀνάπαυλαν, οὐ δὲ μὴν ἀγνοῶν ὡς οἷον τὸ ἀρχέτυπον 

τοιοῦτο χαὶ τὸ ἐξ αὐτοῦ ἰνδαλλόμινον, καὶ ὡς φιλεῖ τὸ ἄρχειν 

ἐξομοιοῦσθαι τὰ πλεῖστα τῷ ἄρχοντι, τὰ μὲν τῶν πρῴην βα- 

σιλέων ἐπιτηδεύματα, χαὶ τούτων οἱ τὴν βασιλείαν ὡς ναῦν 

χατέδυσαν αὔτανδρον, ὅσα χαὶ χαρακτῆρας τῶν πολλῶν λωδη- 

τῆρας ὡς ἀπό τινων χύρόξων χαθαιρεῖς τῶν πόλεων. τὰ σὰ 

δ᾽ ἀντεγχολάπτεις ἐντάλματα χατά τινα νεοτύπωτα ἀχριθῇ 

μορφώματα. Εἰ δὲ λίαν ἐργῶνές σοι τό δε χαὶ δυσεγχείρητον, 

οἷα μὴ δὲ χηρὸν εὐένδοτον μετιόντι χαὶ ρᾳδίως ἐναποματτό- 

μενον τὰ τῶν σφραγίδων εἰχάσματα, ἀλλ ἀνθρωπίνας καρδίας 

ἀπολαξεύοντι τύποις ἄλλοις ἐνδιαστρόφως προχαραχθείσας χαὶ 

χρονισάσας τοῖς οὐχ ἐπαινετέοις ἰνδάλμασιν. ὋὍποϊῖχι δ᾽ ἐμφά- 

σεις αἱ σαὶ καὶ οἷα τὰ ἀντεγγραφόμενα, νικητιχώτατε βασιλεῦ, 

αὐτὰ βοῶσι τὰ πράγμχτα᾽ ἐχ δ᾽ αὖ τῶν θείων ἀχηχοὼς φω- 

νῶν,μαχάριος ὁ ποιήσαςχαὶδιδάξας, οὐχὶ τοῖς μὲν στρα- 

τιώταις ἐπιτάσσεις θωρήσσεσθαι, χαὶ τὸ δόρυ βαστάζειν καὶ τὸν 

ἵππον ἑτοιμάζειν εἰς πόλεμον, καὶ τῷ Αρεῖ μέλπεσθαι, αὐτὸς 

δ᾽ ἐπὶ σχηνῆς χαθήμενος ἐνηχῇ τοὺς πρὸς λύραν ἄδοντας, χαὶ 

περισχοπεῖς τὸν ἀπαγγελοῦντα τὶ τὸ χατὰ μάχην συμθὰν, καὶ 

εἰ νενικήχαμεν ἢ καὶ ἡττήμεθα- ἀλλ᾽ αὐτὸς τὸν ἡγήτορα μὴ 

ψευδόμενος, πρῶτος ἀναδαίνεις τὸν ἵππον τὸν πολεμήτορα, καὶ 
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ϑωραχίζῃ πρὸ τῶν ἄλλων καὶ τὸ ἔγχος πάλλεις τὸ μείλινον, 

τὸ βριθὺ καὶ μέγα καὶ στιόχρόν. Εἰδὼς δὲ χαὶ χρημάτων τὰ 

πράγματα ὥνια, οὐ τὰ χρήμχτα πρχγμάτων ἀντχλλάγματα, 

οὐκ ἀποδειλιᾷ: πρὸς ἀργύριον, οὐδὲ περὶ τὰς δόσεις σμιχρολογῇ, 

οὐδ᾽ ἐπαγγελικὸς ὁρᾷ τις ὡς ὁ δώσων ἐπικληθεὶς ᾿Αντίγονος, 

ἀλλὰ τελεσιουργὸς τῶν ὑποσχέσξων γίνῃ, χαὶ ὡς οὔ τις ἕτερος 

τῶν πάλχι φιλότιμός τε χαὶ μεγχλόδωρος. ᾿Εκ γοῦν τῶν ἔργων 

σοῦ τουτωνὲ χχὶ τῶν ταχτιχῶν μεθοδεύσεων, τὸ μὲν χοντοφο- 

ρικὸν λατινιχὸν ἀνεστάλη, εἰπεῖν δ᾽ οἰκειότερον τῆς ἡμετέρας 

αἰσχρῶς ἀπελήλαται: μᾶλλον μὲν οὖν χαὶ περὶ σπονδῶν χαθι- 

χέτευσε, καὶ τὴν πίστιν ἔνορχον ὡμολόγησαν οἱ τὴν γῆν πᾶ- 

δαν τῷ δόρατι μετεωρίσειν χομπάζοντες᾽ τὰ δ᾽ ἀμφιστρεφόμενα, 

τὸν Πόντον μειράκια, χαὶ τοῦτον ὑπεισιόντα, ὥσπερ καὶ μάν- 

ὅρας λέοντος ὕπεισι χνώδαλον τοῦ θηρὸς ἐχεῖθεν μεταναστάν- 

τος, τὴν δὲ Νικομήδους ὑπονοθεύοντα καὶ χατὰ λῃστείαν τῶν 

ταύτης ὅρων ἐπιδαίνοντα, ἔδειξας ἐκ τῶν ἔργων δύστηνα χαὶ 

νήπια τὸ φρονεῖν, καὶ καθ᾽ ἑαυτῶν τὰ ὅπλα βαστάζοντα, ὡς ὃ 

τοῦ μύθου τὰ λῖνα πίθηχος - ἄλλην γὰρ τρχπέσθαι προθέμενος 

τὴν ἁμαξιτὴν καὶ πᾶσι βάσιμον χαὶ ἰθὺ τῶν πολεμίων φέρου- 

σαν, ἄλλην ἐστείλω παρὰ δόξαν σφίσιν, ἀνάντη τε καὶ λοχμώδη, 

καὶ πετρῶν προτομαῖς δυσέμοολον - ὅτε χαὶ τὰ σχολιὰ εἰς 

εὐθέα τιθεὶς, καὶ τὰ δυσπόρευτα εὐπόρευτα δειχνὺς τοῖς στρα- 

τεύμασι, πῇ μὲν αὐτὸς ὡς στύλος πυρὸς προηγοῦ τῶν συντά- 

ἔξων, τοῖς ὅπλοις ἀπαστράπτων χαὶ παμφαίνων τοῖς στρχτηγή- 

μασι, πῇ δὲ φωτὶ ποιητῷ χρώμινος, τὴν νύκτα διελεύχαινες ἐς 

ἡμέραν καὶ τὸ σχότος εἰς φῶς μετέδχλλες. Καλαὶ μὲν οὖν καὲ 

τοῦ Γεδεὼν αἱ ὑδρίχι δί ὧν ἡ Μαδιὰμ ἐξηφάνισται, κατ᾽ οὐδὲν 

ὃ ἐχείνων χαὲ ἡ σὴ μέθοδος εὐμέθοδος καὶ εὐμήχανος πρὸς 

τὴν χατ᾿ ἀντιπάλων ἔφοδον χαὶ τὴν τοῦ στρατοῦ ἀπύόσκοπον 

δίοδον ὅθεν χαὶ εἰς πλατυσμὸν ἐχδοὺς χαὶ ποδὲ ἀψόφῳ μηδα- 

μῶς προσδόκιμος ἐπιστὰς τοῖς ἀντίφροσι καὶ διαπλώσας ὡς 
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σαγήνην τὰ τάγματα, τὸν μὲν ορττη θυ μείραχα, ὅσα καὲ 

στρουθίον λεληχὸς οἰκτρὸν καὶ μάτην πτερυγίζον συνείληφας " 

τὸ δὲ περὶ ἐκεῖνον ὁπλιτεῦον, ὃ μὲν ἀπέταξας εἰς σφαγὴν, ὃ 
: ΕῚ ᾿ “ Α ᾽ Ν » ᾿ ᾿ » νι " 

δὲ εἰς φυγὴν, ὃ δὲ εἰς ἔλεον: ἐπεὶ χαὶ ἄμικτον οὐδὲν παρὰ 

σοὲ χαὶ ἄχρχτον εἰς πανώλειαν, ἀλλὰ παρΞξνείρων τοῖς ἔρῤγοις 
Α «“ [4 «ι "- Α 

τὸν ἵλαον, οὐχ ἅμα τὴν χεῖρα ὥπλισας, καὶ χυροῖς τὸν θάνα- 

τον" ἀλλὰ χαὶ τὴν ἐπιστροφὴν ἀνιὼν χαὶ τὸν μετάμελον χατὰ 

θείαν πρΞσ θεύ ν μίμησιν, τὴν τομὴν ἐπέχεις χαὶ ἀναθάλλῃ τὴν 
᾿ » » -»“᾿ , 4 -’ " , 

διχοτόμησιν. καὶ οὔπω ἀχριοῶς χατέθου τὰ ὅπλα, χαὶ κατὰ 

Περσῶν τὸ δόρυ τιταίνεις, ἐπεισφρησάντων εἰς ἡμέτερον φρού- 

ριον χαχῶς παθὸν ὑπὸ τοῦ πυρός. Πέρσαι μὲν γὰρ ὡς εἰς 

σεσαρωμένον οἴχημα τὸ ἔρυμα μεθ᾽ ὁρμῆς ἐπει σέδυσχν χατὰ 
» » ᾽ , "" “- . ᾿ ς , ς - 

τὸ πῦρ Εὐαγγελίοις πονηρὸν πνεῦμα, τὸ μεῦ ἑτέρων ἑαυτοῦ 

σχαιοτέρων πνευμάτων τῷ ἀνθρωπείῳ ἐπεισπίπτον σώματι, 
, ᾽ " 

διὰ τὴν χένωσιν ἐχείνου χαὶ τὴν οὐδενὸς ἀντενοίχησιν " σὺ 

δ᾽ ἀφιγμένος ἐχεῖσε καὶ πῦρ ἀνάψας πολέμιον, Πέρσας μὲν ἁ φ γ ιξ εχξισε τ ρ ς πολξ ᾿ ξοσαᾶς υ. ως 

μελίσσας τῷ χαπνῷ τῆς μάχης ἀποπνίγεις, καὶ πιμπρᾷς ὡς 

ζωύφιχ τὸ πῦρ βηδ τ χαίροντα καὶ τὰς πιχλέας θρυαλλίδας πε- 

ΕΙΠΕ τ ΜΕΝΑ, τς τς δὲ πρῴην τοῦ φρουρίου οἰχήτορσιν ὡς ὃ τῆς 

χαμίνου σ σῷ οεστὴρ ἄγγελος ἐφίστασαι τρισασπάσιος. ᾿Επὶ δὲ τῆς 

θερμῆς ταυτησὶ νίχης ἐπὲ τὸν νέον ὡρμαοδβ ᾿Αχιτόφελ, ὅσα 

χαὶ παιδίων ἐπὶ ψάμμου ἀθύρματα τὰ τούτου διαλύεις συ- 

στρέμματα ὁ μὲν γὰρ κατὰ γένος ἡμῖν συναπτόμενος, ταῖς 

δὲ γνώμαις ἀλλοεθνὴς χαὶ τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος ἀχρατὴς χαὶ 

πολέμιος χαὶ ὧν χαὶ δεικνύμενος, ᾧετο φρεναπατώμενος, ὁ ἐ- 

πίρρητος χαὶ πρὸς ὀφεώδη Ἐπγουρηαν ἠχονημένος, ἀρχὴν ἑαυ-- 

τῷ μνηστεύσασθαι, χαὶ χωρῶν χαὶ πόλεων Βωραῦμε γυναρον 

ὀφθήσεσθαι, εἰ τῷ κηδεστῇ Πέρση συνερίθῳ χρή αἱ χεῖρα 

συχνὴν ἐχεῖθεν λήψεται: ἀμέλε ι δὲ μετὰ δι Περσιχῶν ἐ- 

πιὼν ὁ χατὰ μόνων τῶν οἰχείων εἰδὼς ἀνδρίζεσθαι, ἔχειρε τὸ 

ἡ συμφρονοῦν ὁμόγλωττον ὡς ἀλλόφυλον: σὺ δ᾽ εἰς ἀχοὴν τ' τὰν πο ῷ 
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᾽ ὔ ἢ ως ἐν Ξε ἘΣ 5 ,ὔ »" Ἡ " 

ὠτίου ταυτὶ δεξάμενος, τῷ τολμητῇ τῶν ἀθεμίτων ἐξ ἀντι- 

στάσεως αὐτίχα φανείς, ὡσεὶ καὶ χολοιὸν ξενόπτερον μάλα εὐ- 
ΔῸΣ καλε ὁ ἀν ἃ ἢ . - δὲ ν γον ἐκ , ἃ " 5 

χερῶς ἀπελήλαχας τῶν ὁξ σὺν ἐχείνῳ πολεμίων, οὺς μὲν ἐχ- 

χεντήσας εἰς ὕπνον κατεύνασας χάλχεον, οὺς δὲ ποσὶ χαὶ ἵπ- 
Ῥ δώχεσι “0 Δ ἘΣ ΧΑ ΠΡ ΤΣ ἊἋ ὃς δὲ οἵ 

ποις ποδώχεσι πριάσθχι τὴν σωτηρίαν ἠνάγχασας, οὃς δὲ συλ- 

λαδὼν χαὶ τούτων, ὅσοι μὴ τὸ γένος πολλοὶ τὸν δὲ πλοῦτον 

βαθεῖς, μὴ δὲ τάλλχ χαμαίζηλοι, δεσμοῖς ἕως τραχήλου ὑ- 

πέδαλες. ᾿Αμέλει καὶ δυσὶ ταύταις ποοσθολαῖς τε καὶ ἀντιτά- 

ξεσιν, οἱ Πέρσχι τὸ ἧττον ἀπενεγχάμινοι, οὐκέτι καὶ πρὸς ἄλ- 

λὴν συμπλοχὴν ἠρρενώθησαν " τῶν δὲ συνήθων χλεμμάτων τε 

χαὶ ληστευμάτων χαὶ τῶν ἐς προῦπτον μαχισμῶν ἀποσχόμινοι, 

ἀνιᾶσι τῶν βιῶν τὰ τόξα καὶ χαλαροὶ πρὸς πόλεμον γίνονται" 

ὃ δὲ τὸ ἄρχειν σφῶν ὑπεζωσμένος καὶ πρὸς σπονδὰς ὁρᾷ, καὶ 

χαθομολογεῖ σοι τρανῶς τὰ φίλια. Οὐχοῦν χαὶ πρώτως ἄρτι 

Ρωμαῖοι νικῶντες σπένδονται Πέρσαις" πρώην δὲ οὐχ. οὕτως τὰ 
"ἢ “- ι 7ὔ ΕΝ , Ἂς ᾿ΞΞ- ,ὔ Ἂς » Ω) ε ΑΔ τ “πὶ 

Περσῶν χαὶ Ρωμχίων προύχωρξι πράγματα ἀλλ οἱ μὲν τὴν ἡ 
, ἀονοιδονς , ΕΝ ὸς ᾿ , δὲ Μ ι ἔ γᾷ ν δὲ 

μετέραν λαμπρῶς χατεέτρεχον, χαὶί πόλεις ὃς χαὶ χῶρᾶς ὁξ, 

τὰς μὲν ἀναστάτους ἐτίθεσαν ὁμολόγως χειρούμενοι, τὰς δὲ 

καὶ χαθ᾽ ὁρμὴν μίαν ἐπιόντες ἐσχύλευον, χαὶ νιχᾷν εἰωθότες, 

εἶχον χαὶ τὴν ἐχ τῆς νίκης ὑπεροψίχν ἐπιξενουμένην σφίσι [ δέ “ τὴ Φ 1 Ὁ Ὡς ττξρ - ὧν φῶ ΓΞ φ 

βαρύαρικῶς- ἀμέλει χαὶ σοθαρευόμενοι καὶ τοῖς Ρωμαίων χα- 
7 ΚΕ ,.2 ΕΙΣ ᾿- , } ͵7ὔ Ζ μ Α 

τοφρυαζόμενοι δυσπραγήμασιν, ὦνιον χρημάτων Ρωμαίοις τὴν 
᾽ ΝἣΝ ᾿ 3 

εἰρήνην παρείχοντο, χαὶ τὰς φιλικὰς σπονδὰς οὐχ ὥσπε ἤτουν 

Ρωμαῖοι, ἀλλ ὥσπερ ἤνδανεν ἐχείνοις ἐπέρχινον " νυνὶ δ᾽ ἂν ἄλλα 
᾿ , , ͵ ἜΠΥΣ Ὶ 

πάντα, χαὶ θεόθεν λαχόντα σεμνοτέραν προμήθειαν, χαὶ τυ- 

χόντα δεξιὰς ἀλλοιώσεως. Εἰ γὰρ δώρημα τέλειον χαὶ χάρις 
᾽ Κις ὁ ἐκ θεοδώρητ ε 4θ0 " ἐς ἐπτὴς Ρ Ξ ὐΝ 

αὐτόχρημα θεοδώρητος ὑψόθεν ἐπιχατέπτης Ρωμαίοις, χρεὼν 

δή που χαὶ τὰ χχατορθούμενα τῷ τοῦ δόντος μεγαλεῖον συνά- 
ἣΝ - Ὁ 2 “Ὁ -- [2 

ὄειν χαὶ συμφωνεῖν τῷ ἐντελεῖ τοῦ δωρήματος" ὥσπερ καὶ τὸ 
ΝΥ 5 πτα, Ξ » τῷ - --- 

δένδρον ἴσμεν ἐκ τοῦ καρποῦ, κάκ τῆς χομιδῆς τοῦ δένδρου 

τὸν γεωργόν. Οὔπω γὰρ ἡλίου περιφορὰ εἰς κύκλον περιῆχται 
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τὸν ἐνιαύσιον, καὶ νίχαι σὲ περιΐστανται, χαὶ χυχλικῶς περι- 

σχιρτῶσ, χαὶ διειλήχασι τρόπαια, οὐχ ὅπως τῶν τοῦ χρόνου 

“πλείονα ἡμερῶν, ἀλλὰ χαὶ πρὸς ἄλληλα περὶ πρωτείου διαφε- 

ρόμενα. Ὦ βασιλέως ἐκ τροπαίων ἀρξαμένου μᾶλλον γνωρίζε- 

οὐδ ἢ τῶν τῆς ἀρχῆς συμθόλων χαὶ τοῦ παγκλεοῦς ὀνόμα- 

τος! Ὦ βασιλέως πλειόνως περιστέλλεσθαι φιλοῦντος τῷ στρε-- 

μεν χιτῶνι τοῦ ἴΛρεως, ἢ τῷ ἁλουργῷ ἐσθήμχτι χαὶ τῷ ἐκ 

λίθων τιμχλφῶν διαδήματι χάρις σοι τοίνυν παμθασιλεῦ, προά- 

γαρχε λόγε θεοῦ, τῆς ἐς ἡμᾶ: χηδεμονίας χαὶ τῆς τοῦ αὐτο- 

χράτορος ἀναδείξεως! Δαυϊτιχή σοι χαὶ τούτου ἡ εὕρεσις " χα-- 

τ᾽ ἐχεῖνον χχὶ ἥδε ἡ πρόθλησις ὄντως κατὰ τὸ πλῆθος τῶν 

ὀδυνῶν ἡμῶν, αἱ παραχλήσεις σου εὔφραναν τὰ: ψυχὰς ἡμῶν" 

ἔπχισχς χαὶ ἰάσω - ἀπώσω χαὶ οἰχειώσω: ἐθανάτωσας χαὶ πάλιν 

ἐζώωσυς: χατήνεγχας καὶ ἀνέστησας" γεγόναμεν παρχθολὴ ἐν 

τοῖς ἔθνεσι, χίνησις χεφαλῆς ἐν τοῖς λαοῖς, μυχτηρισμὸς καὲ 

χλευχομὸς τοῖ: χύχλω ἡμῶν ἀλλ ἐπιστρέψας, παρεχάλεσας, 

χαὶ τὸν κοπετὸν εἰς χαρὰν, εἰ χαὶ μὴ πάμπαν, ἀλλ οὖν με- 

τέστρεψας " διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος, τῶν ἐν μέσῳ λέγω 

καχῶν, ὧν πεπειράμεθα χαὶ ὧν εἰς δάρον υετέσχομεν: ἀλλὰ 

χαὶ πυρχψυχῆς μετέδωχας, στήσας τὰς ἐθνῶν ἀπ τανταχ διεχ- 

χύσει:, καὶ σπέρμα ἡμῖν ἀσπάσιον ὑπολειπόμενος τὸν αὐτά- 

ναχτα, ἵν ἔχοιεν οἱ ὀλίγωροι χαὶ οἱ κατώδυνοι τὰς ψυχὰς καὲ 

οἱ ἀχη ιῶντες τὰ πνεύματα καὶ κατ' ὄρνιθχς τοὺς ἀδεθαίους 

χαὶ τῶν ἀστέρων τοὺς πλάνητας πολύπλαγκτοι φερύμενοι, ἔνθα 

χάμψαντ:ς τὸ γόνυ τῆς μακρᾶς περιοδείας χαὶ πλάνου τοῦ 

συχνοῦ ἀνοχεύσοντχι. Ἡδὺ μὲν οὖν θεώμενον χαὶ τὸ διχταθὲν 

ἐν ἀέρ' τόξον ὡς εἰς σημεῖον πχρχλαμθανόμενον τοῦ μηχέτι 

ἔσεσθαι ὕδωρ εἰς καταχλυσμόν, ἀλλ οὐχ οὕτως ὡς ὑπερήδιστόν 

τε χαὶ χάριεν θέχμα βασιλεὺς ὁ ἡμέτερος, ὅν ὕψωσας ἐκλεκτὸν 
, 

ἐκ τοῦ λχοῦ σου, καὶ ὅν ἀεὶ θεώμενοι χατορθωμάτων ἀναθά- 

σεις διχτιθέμενον χαὶ νιχῶντα ἑαυτὸν τοῖς ἐπαλλήλοις ἀριστουρ- 
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γήμασι, τοῦ φιλοτίμου σε δώρου τὸν μεγαλόδωρον μεγαλύνο- 

μεν, καὶ φαμὲν ἀνθομολογούμενοι τὰ σὰ θαυμάσια, ἐπάξιον τοῦ 

δεδωχότος τὸ δωρηθέν, τοῦ προθαλόντος τὸ προόληθέν, χαὶ τοῦ 

χρίσχντος τὸ χρισθέν. Εἰ γοῦν χεὶρ Κυρίου περὶ σὲ βασιλεῦ, 

χαὶ διὰ σοῦ μεθ᾽ ἡμῶν Κύριος, τί: ὃ χαθ᾽ ἡμῶν ἐσόμενος; εἰ 

δέ τις καὶ χαταθρασυνθεὶς ἀνθοπλίσαιτο, ὅπως οὐ θεομαχῶν 

χριθήσεται καὶ ἄπρχχτος ἀπελεύσεται; σώζων γὰρ σώσει Κύ- 

ρίος τῇ χειρίσου τὸν λαὸν αὐτοῦ, ἐξειλεγμένον τὸν περιούσιον, 

ὅς χαὶ περ'ζωννύει σς δύναμιν καὶ τοὺς σοὺς βρχχίονας, ὡς τό- 

ξον χαλχοῦν δείκνυσι καὶ τίθησιν ὑψηλὸν πυρὰ τοῖς βασιλεῦσι 

τῆς γῆς. Ἐπεὶ καὶ ὡς ἀπό τινος χέντρου τῆς νιχεπωνύμου 

ταυτησὶ πόλεως ὁρμηθεὶς, χαὶ χύχλον διαγράψας τῶν πρὸς ἕω 

σχοινισμάτων Ῥωμαίοις, ὡς ἐν γραφείῳ τῷ σῷ δόρατι, ζήλῳ 
κ 

πλήττῃ καὶ τίθης ἐν δεινῷ καὶ φέρειν οὐδαμῶς ἔχεις, εἰ μὴ 

εὐνοϊκῶς σοι προσφέρονται χαὶ κάμπτοιεν τοὺς αὐχένας, χαὶ τῷ 

χώρῳ τῶν ὑποτεταγμένων ἐγγράφονται πόλεων, ὑπύσα ἡ χαμ.- 

πὴ τοῦ χύχλου χαὶ τὸ διάγραμμα περ!εἔληφεν ἔσωθεν. ᾿Αμέ- 

λει χαὶ πρὸς τὰ Πόντια χλίματα τὸ ὅρμημα θέμενος, τὰς τά- 

ξεις ἀγήοχας- οἱ γὰρ ἐκεῖσε νεανίᾳ τινὶ προσρέψαντες, ὅμοιοι 
ε , Ν ὌΝ Ἃ ιν ἢ Ἧ Ὰ » , , 
ὁμοίῳ, δυσδαίμονες ἀνὸρὶ καχοδαίμονι, ἐσχιατρχφημένῳ παρχπαᾶν 

ι ΄, ᾿" -“ ἢ , ΄ πο 

καὶ στίλόοντι τὸ σῶμα γυναιχώδει λειότητι, δέον προσπεσεῖν 

καὶ χεῖρα προτεῖναι τῷ μεγαλεγχειρητῇ καὶ νικουργῷ σοι Δαυΐδ- 

καὶ ὃν ἐξείλετο Κύριος καὶ προέχρινεν, ὡς ἐκ τῶν ἔργων τὸν 

Δαυὲδ ἀληθίζοντα - οἱ δὲ τῇ Δαυϊτικῇ φρεναπατώμενοι κλήσει, 

τοὐναντίον ἅπαν χχχογνωμονοῦντες εἰργάσαντο, ταὐτόν τι δρῶν- 
ε ᾽ Ν 5» “- “- “-“» ,ὕ ,ὔ 

τες, ὡς εἰ τὸν ἀληθῶς: τῶν θηρῶν βασιλεύοντα λεόντα παρε- 

βλέψαντο, ζῷον δέ τι ἀνθείλοντο, λεόντειον δρᾷν περιχείμενον᾽ 

ὄντως λαὸς μωρὸς καὶ οὐχὶ σοφὸς ὁ λεὼς οὗτος χαὶ παρχδο- 

θεὶς ὡς ἔδειξεν εἰς νοῦν ἀδόχιμον, ὡς μήτε δρᾷν μήτε συνιέναι 

οὐδαμῶς: τὰ καθήκοντα, χαὶ μέγα κατ᾽ ἐκείνους ἀφρονευόμενος; 

οὗ μετὰ μέθην παίζειν ἀνέστησαν, χὰχ τῶν παιγνίων εἰς ἔργα 
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ἐξώχειλαν, τῶν παιγνίων ἐπίμπαν γελοιωδέστερχ, ταυρόχρανον 
- 

χοανεύσαντες χαὶ ὡς θεῷ προσπίπτοντες τῷ ἰνδάλματι. Κατὰ 

δίκην τοίνυν εἰς τοὺς ἀποστάτας τούτους χαὶ μοσχολάτρας ἀ- 

τεχνῶς πορευόμενος, συνέρ:θον εἶχες ἐφ ἅπασι τὸν τῶν ἐχδιχή- 

σεων Κύριον. Οὐχοῦν ὀμφ(χὶ) καὶ προρρήσεις ἐκ τῶν θείων 

λογίων ἀναχεχαλυμμένως τὸ μέλλον σοι προξεσήμιαινον " χαὶ δι- 

δομένην εἶχες ἐχεῖθεν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων 

χαὶ σχορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ χαὶ 

Γραφιχῶς εἰπεῖν χροτοῦντες ἦσαν ἐπὶ σοὶ ποταμοὶ ἀνχατοιθά- 

ζοντες τὰ ρεῖθρα χαὶ τὰ νῶτα ὑποστρωννύντες σοι ἐπ᾿ αὐτῶν 
, 

χελλητίζοντι. Καὶ σὺ μὲν εἰς ποτάμια νάματα τοὺς ἵππους 

σοὺ ἐπεθίόχσας ταράσσοντας ὕδατα πολλὰ, χκὰχ, τῆς ὄχθης ἐ- 

πανῆγες ἀναμὶξ ἔχων τὸ πεζεῦον χχὶ ἱππεῦόν σοῦ στράτευμα" 

οἱ δ᾽ ἐναντίοι πρὸς τὴν ὄψιν ταύτην προῆγον ἀμεταστρεπτὶ 

φεύγοντες, καὶ τοῖς ἄλλοις αὐτάγγελοι γενησόμενοι τῆς σῆς 

περαιώσεως, τὰς ψυχὰς συγκεχυμένοι καὶ πνευστιῶντες χαὶ τὸ 

χαχὸν τῆς ἀγγελίας φέροντες ἐπὶ τοῖ: προσώποις ὥστε χαὶ 

πολλοὺς μὲν τῶν φρενῶν ἐξέχρουσαν τῇ ἀχοῇ τῶν ἀπευχταίων 

σφίσι, χαὶ τουτὶ δεῖ ποιεῖν ἐπὶ χαιροῦ παρέπλαγξαν᾽ ἐνίους δὲ 

χαὶ πρὸς πλείω μανίαν ἠρέθισαν, ὡς ὁρᾷν ἐστι χαὶ θῆρας ὡὦ- 

μάζοντας πρὸ ὃς τὴν ὄψιν τοῦ σιδήρου μᾶλλον ἀγριουμένους καὶ 

χωροῦντας ἰθὺ τοῦ βάλλοντος. Οὐχοῦν οἱ ἐς τέλος σχλη- 

ραύχενες χαὶ δυσήνιοι τὰ τῶν ὀρῶν εἰσανιόντες ἀπότομα χαὶ 

ἀτύόξευτα, χαὶ τὰς ἐπὶ τὸ πάντῃ συνεπτυγμένας στενόπορον 

παρόδους προειληφότες, χαὶ τοῦτο μὲν δένδρων βαθυρρίζων 

χαταθολαῖς, τοῦτο δὲ χαὶ ποιηταῖς πύλαις ἐς τὸ ἄῤατον ὅ- 

λως αὐτὰς χρατυνάμενοι, ἐπέμενον θαρροῦντες τὸ μάχεσθαι͵ 

χατὰ μὲν πτηνῶν ἀγέλας χλαγγηδὸν πετομένων θροῦν ἄσημον 

ἐς οὐρανὸν ἀναπέμποντες, ἐπὶ δὲ τοῖς ὀϊστοῖ; χαὶ φαρέτραις ὡς 

ὁ τοῦ Ὁμήρου 'χομπάζοντες Πάνδαρος" ὅ γὰρ χαὶ δράσεις βα- 
“Ἂν ἹΪ « - 2 

αιλεύς ; παιανίζοντες ἔλεγον τί δὲ χαὶ σοφισάμενος, ἡμᾶς ἐ- 
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σεῖται χατασοφισάμενος; ὄρη τὰ ᾧὡδε ἀγχινεφῇ καὶ ὑψίλοφα, 

ἐπὶ δὲ τούτων ἡμεῖς ἄλλοι τινὲς οὐρχανίωνες προφαινόμινοι, οὐ- 

δ᾽ ὁρατοὶ τὰ πλεῖστα ἐσμὲν τοῖς κάτωθεν, τῆς ὄψεως ἀτονού- 

σὴς πρὸς τὸ τοῦ ὕψους αἰθέριον - αἵ τε μεταξὺ ἀλλήλων διερ- 

ρωγυῖχι φάραγγες ἀτεχνῶς εἰσι χοιλάδες κλαυθμῶνος, καὶ χάος 
ΕΣ Α΄, 5λ ΒΕ ͵ὕ Ἁ , ᾿ » Ε 
ἄλλο χαὶ ἔρεοος᾿" ζητήσει πάντως στρατιώτας πτνους, εἰ προῦ- 

θετο βασιλεὺς ἡμῖν συμπλακήσεσθαι, ὡς ἐχεῖθεν ᾧδε διαπταῖεν 
ι δ ν δῷς Τὰ αὶ δ ,ὔ » τ “ ε ΑἿ ᾿ » , 

καὶ ἡμῖν συμμίξαιεν - δεινός ἐστι τὰς χεῖρας ὁ βασιλεὺς, εὐμή- 

χανος τὰς φρένας, ἀνένδοτος τοῖς πόνοις, ἀτειρὴς ἐν τῷ μά- 
ΝΡ αν ᾿ 0 Ψ ὃῖ - , Ω δ " ΕΙ 

χεσθαι, χαὶ ἴσησι μὲν χαῦ Εχτορα ὁΐον ἢ μὲν ἔστι ὀξζιά, ἢ 
Ν᾽ πρνν ἐν ᾿ “ τῇ ὍΝ ἐξ ι ε , α» ᾿ 5 

ἐπ ἀριστερὰ βῶν ἀζαλέην χινεῖν, χαὶ ὡς λέων θροεῖν τὸ ἀν- 

τίμαχον" τὰ ὃ᾽ ἐς μάχην ὅλως οὐχ ἴσμεν" ἀμ᾿ηχανήσει δήπουθεν 

αἰγάγρους ἀχροθάτους μέλλων ἀναδιφᾷν, χαὶ γῆς ἀντιφέρεσθαι 

διαστήμασι, χαὶ παρόδοις στεναῖς ἐπενθλίοεσθαι χατ᾽ ἄνδρα μόγις 

παρανοιγούσαις τὴν δίοδον. Καὶ οἱ μὲν τούτοις ἦσαν, χαὶ τοιαῦ- 

τα μετὰ κόμπου ἐφθέγγοντο " σὺ δ᾽ ἐπάδων σφίσι ταυτὶ τὰ προ- 
, ο ἦν ᾿ » ᾿ 5 πν ᾿ ι , 

φητιχά, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστελῶ θηρευτᾶς χαὶ θηρεύ- 

σουσιν ἡμᾶς ἐπάνω ὄρους παντός, διαφίης ἐς πόλεμον 

τὰ στρατεύματα. χαὶ αὐτίκα τὰ μὲν ἐς διώρυχας βαθυνόμενα, 

ἀνέόχινον ἐς ἰσόπεδον - τὰ δ᾽ ἐκ χάλων χαὶ παντοίων ἀφυσγετῶν 

διάρματα χαθυφιέμενα ἦν, χαὶ τὴν πρῴην ὄψιν ἀπολαμθάνοντα, 

ὡδοποιοῦντο τὰ ἄόῤατα, ἐψιλοῦντο τὰ τῶν ὀρῶν ὑλήεντα καὶ 

δυσέμοολα ἀνετρέποντο χαμάζε, καὶ χαλχῷ κατηρείποντο ὁπόσα 

ταῖς πορείαις προσίσταντο᾽ τὰ δ᾽ εἰς γῆν ὑπὸ τῶν πολεμίων 

βληθέντα, ὡς εἶεν ἐμποδοστάτημα τῷ στρατεύματι, ἃ μὲν 
Η “- Ν ΄ ΓΑ . , ι , Δι. ὉΨΨΓ0ΛΆ 

τὸ πῦρ διεφόρει λαῦρον ἐμπίπτον χαὶ διαέριον, ἃ δὲ μεται- 
, 

ρόμενα, κούφως ἄλλοθι μετεφέρετο- καὶ ἦν τὰ σχολιὰ εἰς εὐ- 
7 -  Ψῳ ᾽, Ἂς Ἔ ἀπ ᾿ , , ΥΕΙ 

θέα τῇ στρχτιᾶ χρησίμως μεταμειοόμενα. Καὶ τί γὰρ οὐχ 

ἂν ἔδρχσε στράτευμα, βασιλέα βλέπον προχκινδυνεύοντα, προη- 

γούμενον οὐ μεθεπόμενον, προασπίζοντα οὐχ ὑπασπιζόμενον, 

ἐν πολλοῖς ἐργολαθοῦντα καὶ τοῦ στρατηγοῦ καὶ βασιλέως 
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τὸν στρατιώτην ἀντιλαμθάνοντα, καὶ συγχάμνοντα τοῖς ἀρχο- 

μένοις τὸν ἄρχοντα; χαὶ νῦν μὲν πέλεχυν ἐν χειρὲ ἔχοντα, 

δρυμοτομοῦντά τε χαὶ τὰς παρόδους ἀπολειχίνοντα, νῦν δ᾽ ἕτε- 

ρον μετιόντα σωτήριον τοῖς στρχτεύμασιν; ᾿Αλλὰ τί ἄν σξ ὀνο- 

μάσας, διχχίως ἔσομαι χαλέσας, μϑγαλουργὲ βασιλεῦ; εἴπω 

στρατιώτην γεννάδαν, μαχητὴν ὁπλιτοπάλαν, δάϊον, ἐχθροῖς ἀ- 

προσπέλαστον; ἀλλ οὐχ ἐᾷ με τὸ τοῦ χράτους περίοπτον, τοῦ 

ῥαίνειν οὐχ ἀνεχόμιενον, χαὶ δυσχολαῖνον τῇ τῆς κλή- ὕψους ἀπο 

σεως γθχμαλότητι βασιλέα φχίην χαὶ στρατηγὸν, ἡγεμόνα χαὶ ΧΕΙ ὙΠ 
ποιμένα λαῶν" ἀλλ ἀνθίστανται τὰ ἔργα τῶν σεμνῶν χαὲ πε- 

ριπύστων τῶν ὃς φωνῶν ἐπὶ πολὺ διῖστάμ μενα. Ταχτιχοὶ μὲν 

γὰρ νόμοι τοῖς βασιλεῦσιν ὑποτιθέασιν, ἐπιτάσσειν τὰ πραχτέα, 

τάσσειν στρχτιώτας, φάλαγγας ἐχτάσσειν, χαὶ λόχους χαθοπλί- 

εἰν ἐς πόλεμον: σὺ δὲ ἐσθλὸς εἶνχι μαθὼν, χαὶ ἀεὶ τὸ δόρυ μ : μαθὼν, 
προφαίνων ἐν παλάμαις μαινόμενον, τοὺς ἀρχηγικοὺς νόμους 

ἘΠ; » " χ' , , ᾿ ε θέ ᾿ 5 Π 

ὑπεροχίνεις, οὐ τὸ πρχχθησόμενον μόνον ὑποτιθέμενος, ἀλλὰ 

χαὶ τὰ ὑποτιθέμενα πρῶτος διαπραττόμενος, χαὶ τοῖ: ἄλλοις 
δ ᾽ὔ ὔ ν ᾿ 7, ε νΝ ᾿Ν 

παράδειγμα χείμϑνος. φθίνει σε τὸ σὸν μένος, ὡς εἴποιεν ἂν 

ὁμιηρίζοντες " οὐδέ ποτε λήγεις πόνων" ἀλεξανδρίζεις ἀληθῶς 

ἐν ταῖς πράξεσιν, οὐδαμῶς ἀναθαλλόμενος ἐς τὴν αὔριον τὰ 

διαπονηθῆναι: πεφυχότα σήμερον οὐδ᾽ αὐτὸς μὲν βλαχευόμενος ῈΡ ᾿ ἄτι 
στρατηγοῖς δὲ χαὶ στρατιώταις ἐπιτρέπων τὸ πραχθησόμενον, 

ἀλλ αὐτενέργητός τε χαὶ αὐτεπ ἄγγελτος τοῖς ὁπουδήποτε δρω- 

μένοις ἐφιστάμενος, χαὶ τοῖς πᾶσι τὰ πάντα γινόμενος. Ἂ πό- 

σους ἐπέρρωσε τὸ σὸν ἐν πολέμοις ὑποφώνημά τε χαὶ ἐπεμδόη- 
- τὲ ι ν᾽ . - δ » ’ »νἭἍ. 

μα, χαι στρέψαντας τὰ νῶτα προς ΤῊν ἐναντίαν ταζιν μετέ- 

- “Ἃ » . Σ ΡΞ 

βαλεν! "Ὦ πόσοις, καὶ μόνον ὀφθεὶς θάρσος ἐνέδαλες! Εἰ γοῦν 

εἴποι σε τὸ λέγειν τὸν τῆς μάχης ληνὸν πατεῖν μονώτατον, 

χαὶ τῶν ἀνδρῶν οὐδένα συγχάμνειν σοι, οὔχουν ψεύδους ἁλώσε- 

. ᾿Αλλὰ γὰρ ὅπως ἐπὶ τούτοις διέκειτο τὸ ἀντίπαλον ; ὡπλί- 

σατο μὲν οὖν ὡς ἔχω εἰπὼν, τοῖς βέλεσι χαὶ τοῖς τεύχεσιν 
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ἐκρατύνατο, κἀν τοῖς ὄρεσιν ἕθετο τὴν πεποίθησιν" ὡς δ᾽ ἠλέ- 

χθη ταῦτα πάντα διχχενῆς μηχανώμενον, ἀνχαγχαστῶς τὴν 

ἐναντίαν στέλλεται, χαὶ μεθυρμόζεται τῆς προθέσεως ὅθεν τὸ 

μὲν, ὅσον θερμότερον ἐς μάχην, βάλλεταί τε καὶ χαταθάλλεται, 

χαὶ ἄγεται τὴν ἐς θάνατον" τὸ δ᾽ ὅλοις ποσὲ κατὰ δρομάδας 

δορχάδας τοῦ φεύγειν ἔχεται τὸ δὲ πλεῖστον ὡς ἐν μέσαις 

ξυσχεθὲν ἄρχυσι τὸν κίνδυνον μόνον ἐζ(ητηχός).. .. ἀθουλίας 

ἑαυτὸ καταμέμφεται, καὶ πλεῖστα δάχρυα κατασπένδον, τὰ τοῦ 

θείου γράμματος ἀντιθόλει χαὶ ηὔχετο, τοῖς μὲν ὄρεσι λέγαν, 

πέσετε ἐφ᾽ ἡμᾶς" τοῖς δὲ βουνοῖς, καλύψατε ἡμᾶς. ᾿Επεὶ 

δ᾽ οὐχ εὕρισχε περχτούμενα τὰ αἰτούμενα, ὅσα καὶ συκίνην ἐπι- 

χουρίαν, τοῦ ἀποστάτου ἀφίσταται, χατεγνωχὸς ἐχείνου ἀδελτη- 

ρίαν, καὶ πλῦνον ὕόρεσι καὶ βάλλον ὀνείδεσιν, ὡς ἀνδράριον 

δείλανδρον χαὶ ἀπάλαμνον, καὶ βαδιάζειν αὔριον μετὰ τριά- 

χοντα ἡμέρας ἐπαγγελλόμενον" χαὶ μάλιστχ ὅτι σὲ μὲν ἑώρα 

τῆς στρατιᾶς προαλλόμενον, χαὶ χατ ἀρίζηλον ἀστέρα τῶν τά- 

ξεων πασῶν προεχλάμποντα, καὶ ὡς ἐκ νεφῶν τῶν ὅπλων παμ- 

φαίνοντα, ἐκεῖνον δὲ υὴ δὲ δοῦπον ἀχόντων φέροντα, ἀλλὰ καὶ 

πρὸς λιγμὸν βιοῦ χλωρὸν ὑπὸ δέους ᾿ χαὶ τειγχή τρὸς λιγμὸν βιοῦ χλωρὸν ὑπὸ δέους γινόμενον, χαὶ τειχήρη 

γυναικωχῶς ὀπτανόμενον, καὶ πλεῖστον ὅσον ἀπὸ σοῦ ὑακρυ- 

νόμενον" χαὶ ποῖ τράποιτο καὶ τὶς γένοιτο, καὶ τίνα βαδίσας 

σῴζοιτο, γνωσιμαχοῦντα, καὶ τὰ χείρω θανάτου πάσχοντα. Κατὰ 
δ ε ν » ε 

μυριάδας τοίνυν ὑποπίπτει σοι τὸ ἀντίπαλον, προϑάλλον ἑχυτὸ 

ἐπὶ στόμα χαὶ τοῖς ποσὶ τοῖς σοῖς συμπλεχόμενον, καὶ χόνεσι 
᾿Ὶ ᾿ , ι ᾿ » ΄ “-- 

Θ᾽ Οέε “ Θ - [- - Ὡ- τὰς χεφαλας ποιλυνόμιενον" τὶ μὲν οὐ φθεγγόμενον τῶν μαλασ 
, » » Α ᾿ Α , “ ΕΣ , Ἅ 

σόντων εἰς ἔλεον, τὶ δὲ μὴ πρᾶττον τῶν ἐχόντων χαταστέλ- 

λειν θυμοῦ ἀγριότητα; Εἶδεν ἂν ἐκεῖ τις τὰς Ὁμήρου λιτὰς 

πολλαχὴ περιτρυζούσας χαὶ τὸν οἶχτον διασχευχζούσας πάν- 
ὃ ᾿ . . , ΄ὔ [2 » ᾿ ε “-“ 5 - Ἥμον, καὶ τὸ σὸν κράτος τιθείσας ἵλεων. Οὐ γὸρ ἱστᾷς αὐτοῖς 

ι ς ,ὔ Να δ ν ἂν Η - Ν , ΠῚ “" » - 
τὴν ἁμαρτίαν, οὐδὲ δρᾷς ὁποῖχ δεδράχασιν " ἢ γοῦν ἐχεῖνα 

σφίσιν ἐπεγχαλεῖς δικαίῳ θυμῷ χρώμενος: ὡς διεμαρτυράμην 
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πὶ ἐᾷ “,᾿ π ἂν , ᾽ ᾽ , 5 ᾿ 
ὑμῖν π λλάχις, ὦ ἄνδρες, τὰ εἰς εἰρήνην πέμπων ἀγγέλους, 

᾽ ᾽ ς᾽ ἷὃἊἃ ἘΞ " " ᾽ ᾽ ᾽ 

ἀλλ οὐδαμῶς ἀντησπάσασθε: ἐχάλεσα χαὶ οὐχ ἠχούσατε" ἤπει- 

λήχειν τὰ παρόντα, χαὶ οὐ προσέσχετε" ἀνεπετασα τὸ στέρνον 
Ἐν ᾿ , »: ἢ , ε τ δι ι ᾿ 
ὑμῖν καὶ προθύμως εἶχον ἐναγχαλίσασθαι, ὑμεῖς δὲ καὶ τὰς 
. ἣ ΕΝ 5 ,»ρ᾿ Υ 
ὁδούς μοι πρὸς ταῖς γνώμαις διεταφρεύσατε᾽ ἐν ράθδῳ εἶπον 
᾿ ε, “ ἡδιν ΤΥ 3 ΄ 
ἐπελεύσομαι πρὸς ὑμᾶς, ἢ ἐν ἀγάπῃ καὶ πρχότητι πνεύματος, 

" 

καὶ οἷς διεπράξασθε τὸν πλήττοντα προείλεσθε σχίπωνα " νῦν 

οὖν ὅπως τοὺς σχληροτραχήλους καὶ ἀναιδεῖς τῷ προσώπῳ εἰς 

δέξομαι; Ἤχησα τὸ ἀναχλητιχκὸν, ὡς ἐπὶ ποιμνίῳ ποιμὴν εἰσ-- 

ὄρη πλανωμένῳ χαὶ ἀνομίας καὶ βάρχθρχ, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπεστρά- 

φὴτε τῶν χηρυγμάτων, ὡς τῶν συριγμ. πων τὰ τῶν ζώων βλη- 

χώμενα, μᾶλλον μὲν οὖν καὶ διακυρίττειν προήχθητε΄ καὶ διὰ 

τοῦτο ἤχησεν ἡ σάλπιγξ τὸ ἐνυάλιον, φανείσης ἀνονήτου τῆς 

σύριγγος" καὶ ὡς εἰς πρόθατα σφαγῆς τοὺς ὀλοθρεύσοντας ὑμᾶς 

συνήθροισα : φθόνος τοίνυν οὐδεὶς ἀπολχύειν ὑμᾶς τῶν βουλευ- 

μάτων χαὶ τῶν σχεμμάτων οἷς ἐπεμείνατε " εἰς οὐδὲν ὄφελος 

ὑμῖν τὰ δρώμενα μετ᾽ ἀντίστασιν ἐξ ἀδουλίας: ἑχυτοῖς τὸν ἔλεον 

ἀπεχλείσατε: ἐπέστην χαὶ ἀπέστητε: ἐλθὼν καὶ λαλήσας, εὗρον 

ἄλλῳ τὰς ἀχοὰς ὑπέχοντας, ἑτέρῳ τὰ ὄμματα ρέποντας ἀνα- 

στήτω χαὶ βοηθησάτω τοίνυν ἐκεῖνος ὑμῖν, οὗ τὸν ἄρτον ἡ- 

σθίετε, καὶ τὸν οἶνον ἐπίνετε, καὶ τοῖς λήμμασι τὰς χεῖρας 

ὑπείχετε! ἐννόμου βασιλείας τυραννίδα ἠλλάξασθε - Χριστῷ κυ- 

ρίῳ προσφοιτῆσαι δυνάμενοι, ἑτέρῳ ὅτῳ δὴ προσεδράμετε" πῇ 

δὲ χαὶ πεφευγέναι ἔχοντες, τοιούτοις προσανείχετε εἰς ὄρη; 

ἀλλ᾽ ὡς ἱππήλατον πεδίον ἰδοὺ ἐξηρξύνηνται" ἀλλ᾽ εἰς τεῖχος, 

ἀλλ εἰς ἀχρόπολιν; ἀλλ ὑπερέθην ἂν χαὶ ταῦτα χαὶ εἶλον αὐ- 

τούθοεί, χὰν ἦσαν ὅλως ἀτίναχτα, τοσαύταις μυριάσι στρατευ- 

μάτων περιξιλούμενα, ᾿Αλλ εἴχετε θαρρεῖν εἰς ὃν ἠλπίκατε, καὶ 

ὃν θεραπεύειν εἵλεσθε! χαὶ πῶς ἂν ἔσωσεν ἑτέρους ὁ μὴ σώζειν 

ἑαυτὸν δυνάμενος; Τοιούτοις ἔχων χρήσασθαι ρήμασι, θεσπέσιε 
ἘΝ, δ " .ΝἮΝἮ »Ὰ“Ρο 

βασιλεῦ, οὐδόλως ἐδικαίωσας χρήσασθαι" ἀλλ ἅμα τὸν λεὼν 
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ἐκεῖνον εἶδες ἱκεσιάζοντα, γουναζόμενόν τε χαὶ δεσμόχειρα προ- 

σιόντα σοι τὸν πρὸ βραχέος χεῖρας ἀνταίροντα, χαὶ θρηνώδεις 

ἀφιέντα φωνάς, καὶ ὡς λάχος σὸν οἰχτείρξις ἀρχαῖον ὁμοῦ καὶ 

χράτιστον, χαὶ μέρος καίριον οὐκ ἀπόόῤλητον τοῦ τῆς ἀρχῆς σοι 

πληρώματος οὐ δὲ συνορᾶς ὡς ἀπέστησαν, ἀλλὰ χαίρεις ὡς 

ἐπήσθοντο τοῦ δεσπόζοντος, καὶ χατέγνωσαν ἀπάτην ᾧ προ- 

σέχκειντο πρότερον χαὶ θύεις θεῷ χαριστήρια, χαὶ φθέγγῃ υετὰ 

τοῦ φιλοψάλμου χαὶ φιλῳδοῦ θεοπάτορος᾽ εὐλογητὸς Κύριος ἡ 

θεός μου ὁ διδάσχων τὰς χεῖράς μου εἰς παράταξιν, τοὺς δαχ- 

τύλους μου εἰς πόλεμον" ὁ ὑποτάσσων ὑπ' ἐμὲ τὸν λαόν μου, 

χαὶ ἀποχκαθιστῶν ἐμοὶ τὴν κληρονομίαν μου" καὶ ἀφίης τὰ 

ἐπταισμένα οὐ τῷ μὲν, τῷ δ᾽ οὔ, ἀλλὰ πᾶσι χοινῶς τὸ δὲ 

μεῖζον οὐ μόνον ἀποχαρίζῃ σφίσι τὰ σώματα, χαὶ σὺν σώμασ! 

τὰ ὅπλα, χαὶ πρὸς τούτοις τὰ χρήματα, ἀλλὰ καὶ τοῖς τέλεσιν 

ἐντέλλῃ μὴ δὲ τὰ χτήνη τοῦ πεδίου ὁπόσα εἰς ζυγὸν χαὶ 

δίαιταν ἐπιτήδεια, ἢ γοῦν ἐλάσαι ἢ μὴν χεραΐσαι τοῖς ξίφεσι. 

Ταύτῃ τοι χαὶ βραθεῖα νίκης πολύπλοχα χομισάμιενος χαὶ φι- 

λανθρωπίας στήσας τρόπαια; μᾶλλον δ᾽ ἀνεγείρας ἐλαίου βωμὸν 

πολλῷ τῆς τῶν τροπαίων στήλης περιφανέστερον χαὶ μονιμώ- 

τερον, ἔτι χαὶ τόδε προσχατωρθώχεις χάριεν χαὶ ἄξιον ἄγα- 

σθαι" οἱ γὰρ ἐξ ἐναντίας ἤγγισαν χθιζά σοι χαὶ ἔστησαν, καὶ 

τόξα ἐνέτειναν καὶ θυρεοὺς ἐπωμίσαντο, τούτους σήμερον εἶχες 

ὑπὲρ σοῦ τὰ ὅπλα βαστάζοντας, καὶ χατ' ἐχείνου τὰς γνώμας 

μεταθεμένους, ὑπὲρ οὗ πρὸ τρίτης διεκινδύνευον. Ἃ χαινῆς 

πραγμάτων περιπλοχῆς ὦ θαύματος ἀξίας ἀντιστροφῆς οἱ ἀν- 

τίμαχοι, σύμμαχοι ὑπερασπισταὶ, οἱ ἀντίπαλοι: χαὶ τῶν ὁδῶν 

ἡγήτορες σήμερον, οἱ χθὲς πολεμήτορες᾽" ὦ μάχης ἐχείνης εἰ- 

ρήνην μαιευσαμένης" ὦ νείχους ὠδινήσαντος φιλίας χαὶ συνά- 

ψαντος εἰς ἕν τὰ διεστῶτα φρονήματα! Καὶ σὺ μὲν, ὦ βασι- 
“ » 

λεῦ, οὕτω τοῖς ἔμπροσθεν προὔθαινες, χαὶ τὰς τῶν ἀνδρῶν μὲν 
» γ ς ,ὔ »“ ἢ "7 ε . 
ἐκείνων ὁμηγύρεις μεταλλοιῶν καὶ μετεγκεντρίζων, ὡς χαλος 
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φυτοχόμος ἐξ ἀγριελαίου εἰς καλλιέλαιον, οὐχ ἥττον δὲ χαὶ 

τὰς τραχείας πορείας εἰς τροχιὰς εὐθείας διατιθέμενος. Τάχα 

δ᾽ ἂν χαὶ ἤγγισας οὗ πεπόρξυσο, χαὶ χαχὸν ὄναρ ἐπέστης τῷ 

τὴν Ποντιχὴν Ἡράχλειαν, ὅσα χαὶ μρχαν εἰσιόντι, χαὶ ὡς λάϊ- 

νον χιτῶνα περιχειμένῳ τὸν ταύτ ερίοολον, εἰ μὴ καινῶς 

χαὶ ὑπὲρ λόγον ἕτεραι φροντίδες ἀντέχρουσαν, χαὶ εἰς μείζονας 

ἀγῶνας παρὰ δόξαν ἀνθείλχκυσαν ὦ τῶν τυχηρῶν περιπτώσεων᾽ 

ὅπως γὰρ ἄλλως καὶ φράσαιμι; ὦ πραγμάτων συγχυρίας ἀγνώ- 

μόνος οἰχειότερον δ᾽ εἰπεῖν, φεῦ τοῦ φθόνου τοῦ βάσχανον τοῖς 

σοῖς ἀνιδόντος ἡ λυῤβοιρνς χαὶ τέλος τῆς ἐρωσίίας) διχφθεί- 

βαντος΄ ὅτε σοὶ τὸν στέφανον ἡ νίχη προὔτεινε παντελῆ, τότε 

ἀντιπεριάγων οὐχ οἶδ᾽ ὅστις εἰς ἕτερα μετήν(εγκεν) ἀεθλεύματα᾽ 

βραχὺ τὸ ἐν μέσῳ χαὶ ὅσον ἔχτασις χειρὸς εἰς τὸ συλληφθῆ- 

γαί σοι τὸν Σατάν, καὶ δοῦναι δίχας ὧν πεπαρῴνηχεν, ἣ τοῖς 

πράγμασιν ἀγχόμιενον βαλεῖν ἑαυτὸν κατὰ χύματος " χαὶ ἡ τοῖς 

καλοῖς ἀεὶ ἐπεγχειμένη χαὶ συνεισερχομένη λαθρηδὸν ἀντίπαλος 

ροπή, χαὶ τῶν μὲν ἡδόντων εὐπαρύττουσα, τῶν δὲ θλιδόντων 

σφίσιν ἀντιπρονεύουσα τὸν χύρον ρίξασα εὐδι κὼ ὡσεὶ χαὶ 

ἥπατος λοθὸν ἐχ φάρυγγος θηρῶν τῶν σῶν ἐξείλετο στρατευ- 

μάτων, καὶ πόλιν ἐπὶ Πόντῳ χειμένην χαὶ τὴν χλῆσιν εἰλη- 

χυῖαν ἐξ Ἡραχλέος, καὶ τὸν ἔνδον ταύτης ὡσεὶ καὶ πεδώτην 

χαθήμενον, καὶ περὶ τῶν ὅλων ἤδη λαμπρῶς ἀπειπάμενον" νῦν 

ἀληθῶς ἐν λιμένι ναυάγιον - νῦν χαθεύδοντα ἄνθρωπον ἔγνωμεν, 

τρύπαιον μὲν οὐχ ἐγείροντα, χεῖρα δ᾽ ἄναχτος τροπαιοφόρον 

καινοπρεπῶς ἐχδιδράσχοντα- οὐδ᾽ ἐν ὀνείροις οὕτω τις εὐημέρη- 

σεν, ὡς ὁ ψευδώνυμος οὗτος Δαυϊδ παρὰ δόξαν διέδρα τὸν χίν- 

δυνον: ὄντως πολλὰ μεταξὺ χύλιχος καὶ χείλους ἄχρου" οὐ δὲ 

συμθαίνουσα τῇ χθὲς ἡ σήμερον" ἀλλὰ χαὶ τὸ τῆς ὥρας πολ- 

λοστὸν, ἀλλοπ τρόσαλον. Καὶ τῇ ὃς μὲν εἶχε ταυτί. Αὐτὸ δὲ τὸ 

χατὰ [ἰόντον ὑκθῤμάθον μειράκιον, ὡς ὑπὸ χύματος θαλάττης 

σχύδαλον, ᾧετο, εἰ χρήσετο συνερίθοις τοῖς ᾿Ιταλοῖς, σὲ μὲν 
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δυσαπαλλάχτοις καὶ καινοῖς ἐμθαλεῖν μογήμασιν, ἑαυτὸν ὃ ἐχ- 

σώσειν εἰς τέλος διὰ τὴν τῶν πραγμάτων παλίμπνοιαν  ἀλ- 

χ᾽ ἐψεύσατο ἡ ἀδικία ἑαυτῇ ̓  ὅθεν οἱ μὲν πυθόμενοι τοῖς περι- 

ποντίοις ἐνπονεῖν σς μέρεσι, τὴν σὴν ἁρπάζουσιν ἀπουσίαν, καὶ 

χατὰ γῆν χαὶ θάλασσαν τῇ Νικομήδους προσθάλλουσι" σὺ δ᾽ ἀ- 

τίναχτος ὧν ταῖς ἀγχιστρόφοις υμεταθολαῖς, καὶ μήτε τοῖς χατ' οὖ- 

ρον φερομένοις ὑπὲρ ὃ δεῖ χουφιζόμενος, μήτε μὴν ταῖς δυσπρα- 

γίαις ὑποχλινόμενος ἀγεννῶς, τὸν μὲν μείραχα παρῆχας, ὡς εὐχεί- 

ρωτον χαὶ πάλιν καὶ πολλάχις ἐσόμενον" τὰ χαλινὰ δὲ μετενεγχὼν, 

τοὺς ἐχείνου συμμάχους ἀναδιφᾷ-, ποθῶν χαὶ τὸν τοῖχον ἐξα- 

λεῖψαι χαὶ τοὺς τοῦτον ἀλείφοντας᾽ τὶ δὲ οἱ γενναῖοι μαχηταὶ 

καὶ ἱππόται ἀχκράδαντοι, χαὶ τὸ φρονεῖν ἀταπείνωτοι, χαὶ ἀγέ- 

θῶώχοι καὶ ὑψαύχενες; οὕπω καθαρῶς μετὰ μοίρας τινὸς στρα- 

τιώτιδος αὐτοῖς ἐπέρραξας, καὶ τῷ δέει τὰς φρένας ἀλλοιωθέν-- 

τες, προτροπάδην οἴχονται, αἰσχύνῃ καὶ νυχτὶ τὰ πρόσωπα χα- 

λυψάμενοι: τὸ δὲ χαινότερον, οὐδ᾽ οἷοί περ ἐξήεσαν, τοιοῦτοι 

καὶ ἐπανήεσαν. ἀλλὰ συχνοὺς μὲν ἄνδρας πολλοὺς καὶ ἵππους 

ἀποθαλόμενοι, τὴν δ᾽ ἀποσχευὴν ἅπασαν τῆς στρατείας ἀποσει- 

σάμενοι, καθαπερεὶ φόρτον ἐς ἅδου χατάγοντα, ὡς ἐν ἑνὶ πνεύ- 

ματι τὴν Κωνσταντίνου εἰσέδυσαν - οὕτως οὐ χρεὼν τὸν εὕελ- 

πιν εἰς θεὸν χἀχείνῳ τὰς πράξεις ἀνάπτοντα, τοῖς αἰφνηδὸν 

προσπίπτουσιν ἀνιαροῖς ἀηδίζεσθαι. ᾿Ατεχνῶς γὰρ, φιλοχριστό- 

τατε βασιλεῦ, τὸ μὲν ἑσπέρας ηὐλίσθη σοι βραχείας ἀλγηδόνος 

ὑποχλαυθμυρισθὲν, διὰ τὴν ἀγγελθεῖσάν σοι τῶν ἰταλῶν ἔἕφο- 

δον, τὸ δὲ πρωὲ μεγίστη ἐπεγέλασεν ἀγαλλίασις, διὰ τὴν τῶν 

τούτων ἐχτροπήν τε χαὶ ἀποσόδησιν. Καὶ τὰ τοῦ Ἡσαΐου δέ 

πως ἐπὶ σοὶ πεπεράτωται- Κύριος ἐπάζει τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐ- 

πὶ αὐτούς: καὶ χοπιάσουσιν οἱ βοηθοῦντες, χαὶ πεσοῦνται οἱ 

βοηθούμενοι: καὶ ἅμα πάντες ἀπολοῦνται. Οὐ μόνον τοίνυν τὰ 

καλά σοι θεόθεν δεδίσσευται, ἀλλὰ χαὶ τὸ προχτηθὲν κάλλιον 

προσχατώρθωται. οἵ τε γὰρ οἱ ἐχθροί σου τῷ πλήθει τῆς δυνά-- 
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μεώς σου ἐψεύσαντο, κἂν σοφοὶ τὴν πανουργίαν ἦσαν καὶ τὸν 

σὸν θυ ἐπισχεῖν ἠπείγοντο" καὶ τὸν καθ᾽ οὗ τὴν στρατείαν 

ἐκήρυξας, ἔχεις καὶ πάλιν ὡς πρότερον ἐκ τῶν τοῦ Πόντου με- 

ρῶν ἀνασπᾷν, ὅσα χαὶ ἰχθὺν τῷ σῷ διαπειρόμενον δόρχτι, καὶ 

ὡς στρουθίον καταπαίζειν οἰκτρότατον, διαπτῆναι μὲν ἱέμενον, 

διαδρᾶναι δὲ μὴ δυνάμενον, τοῦτο μὲν ἐκ τοῦ τὰ ὅπλα ὡς 

πτίλα περιχοπῆναι, τοῦτο δὲ χαὶ τὴν περιχειμένην αὐτὰ νεο- 

λαίαν τῷ σῷ χράτει προσρυῆναι καὶ προσπεσεῖν - ὥς τε τὸ ἄ- 

χρον ἐλὼν, χαὶ τοῦ μέσου λαθόμενος, χαὶ τὸ πλέον ἔχων ἐν- 

τεῦθεν, μετὰ βραχὺ χαὶ τὸ λεῖπον ἐφομαρτοῦν ἐπόψει χαὶ 

συνεπόμενον. Καὶ βάλλεις οὕτω καὶ νιχῴης οὕτω, βασιλεῦ με- 

γαλόνικε" χαὶ εἴη δοι μὴ χατὰ γῆν υόνην μεγίστοις τροπαιου- 

χήμασιν ἐπαγάλλεσθαι, ἀλλὰ καὶ καθ᾽ ἅλα καλλίστοις ναυμα- 
" 

χήμασι χαλλωπίζεσθαι: χαὶ ὁρῴημεν ἡμεῖς τὸ ὑπήχοον τά 

τ᾽ ἐπίγεια τὰ τ' ἐνάλια σὰ κατορθώματα, περὶ πρωτείων ἀμφή- 

ριστα, χαὶ ἄλλος ἐπὶ ἄλλῳ πίπτοιεν καὶ προσπίπτοιεν οἱ ἀλ- 

λόφυλοι, ὅσοι σχάφεσι μαχροῖς ἡμῖν ἐπιπλέουσι, χαὶ ὅσοι γῆθεν 
᾿ ᾿ “7 ΝΟ, ᾿ “« , , . “- 

ἐπιθουλεύουσι. Γένοιτο δέ σοι χαὶ τῇ πατρίδι πόλει ἐπαμῦναι 
7 

 Ὸ σπονιζούσῃ τοῦ ἐπαρήγοντος χαὶ πασχούσ σῃ λίαν οἰχτρῶς 
͵ ' 

9 - "» 

ἃ μ) ἡἠτ' ἀχοαῖς τλητὰ, μήτε λόγοις ρητὰ, ἐχ τῶν ἐπιμανέντων 
"- ἂν ΩΝ 

αὐτῇ βιαστῶν, καὶ τῶν ἀνεράστων τοῦ χαλοῦ ἐραστῶν. ᾿ πῶς 

τὴν πορφύραν χαὶ τὸν βύσσον ἐκδέδυται ὦ πῶς τοὺς χλιδῶν- 

χλιδῶνας διέρρηκται" ὦ πῶς τὴν κεφαλὴν σποδῷ πέ τας Ἃ να ἱερρηχται ω πὼς ΤῊΝν Χ φα Ἣν σποὸὼ πεῖτα- 

σται, ἣν ὐρδυλμ ἐχόσμει χεχρύφαλος χαὶ ἐνώπια χατηγλάϊζον 

παμφανόωντα " ὦ πῶς ἐξουθενωμένη καὶ ἀπωσμένη ἡ πόλεων 

πασῶν ὑπερχειμένη χαὶ βασιλεύουσα, καὶ χαλαρῶν ρυτίδων ἀ- 
ε 

νάπλεως ἡ στιλπνὴ πρὸ τρίτης τὰς ὄψεις, ἡ εὐῶπις χαὲὶ ἡ 

μιλτοπάργος! Εἰς σὲ τοίνυν, ὦ βασιλεῦ, τὰ ὄμματα τείνουσα 

καὶ τὰς χεῖρας αἴρουσα, τὰ δαυϊτικὰ ἐκεῖνα μετὰ συνοχῆς ἐ- 

πεύχεται χαΐ φησί" τὸ ἀγαλλίαμά μου λύτρωσαί με ἀπὸ τῶν 

χυχλωσάντων με΄ γενοῦ μοι Μωσῆς ἐλευθερωτής - φάνηθι ὡσεὶ 
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“ δ , κ Ξῷ "» ᾿ ,ὔ » Αὐον ᾿ 

πῦρ ὃ διαφλέγει δρυμὸν τοῖς ἐμὲ θεμένοις ἐμπεπυρισμιένην πυρὶ 

χαὶ ἀνεσχαμιμένην" μὴ φείσῃ τῶν μὴ φεισαμένων μου" τίσειαν 

᾿ταλοὶ ἐμὰ δάχρυα σοῖσι βέλεσιν! Ὑπερέθην ἐν συμφοραῖς ἢ 

χαὶ ὡμοίωμαι τῇ πάλαι Σιὼν, ἣν στρατὸς ἠδάφισε Βαδυλώ- 

νιος᾽ ἀλλ ὡς ἐχείνην ἐπανήγαγε Ζοροθάθελ, οὕτω χαὶ οσὐ με 

ὑπολαθὼν τοῦ χαλεποῦ τοῦδε πτώματος ἔγειρον - ἐπιλαθοῦ ὅ- 

πλου χαὶ θυρεοῦ χαὶ ἀνάστηθι εἰς τὴν βοήθειάν μου: οὐχ ἄ- 

μισθος ὁ μόχθος ἔσται σο', ἀλλὰ χαὶ λίαν ὁ μισθὸς ἐντελόμ.- 

σθος ̓  ταινιάσω σε τῷ βασιλείῳ τρανώτερον στέμματι" διχδήσω 

σε τῷ τῆς νίκης λαμπρότερον στεφανώματι- ὡς ἡ Ρώμη Βροῦ- 
: ΠΡ τον ἐπὶ χύροξων εἰχονίσω σε ̓  ὡς Τιμολέοντα Σιχελία δοξάσω 

σε ὡς ᾿Αρμόδιον ᾿Αθῆναι ἀθάνατα χροτήσω χἀπὶ στήλης ὑψώσω 

σε. Εἴθε θεχσαίμην σε ὄν πάλαι τε χαὶ ἐχ πλείονος ἰδέσθαι 

ποθῶ! ὡς ἂν μήτηρ ἐπὶ τέχνῳ χαὶ υἱὸς ἐπὶ υητρὶ εὐφρανοί- 

μεθα, χαὶ ἱμάτιον σωτηρίου καὶ χιτῶνα εὐφροσύνης περιθέσθαι 

γένοιτο διά σου. Ταῦτα ἡ γαλουχός σοι πόλις χαὶ χοινὴ τῶν 

Ρωμαίων 1 πατρὶς οἰμώζουσα χαὶ χοπ ττομένη φησὶ, βασιλεῦ ὃ δὲ 

τῶν παραχλήσξων Κύριος χλύοι υὲν τῶν ταύτης ὁλολυγμῶν, 
᾿ ᾿ ν . ι ι , » , 

εἴη δὲ χαὶ τὸ σὸν τιθεὶς χρᾶτος εὔθυμον, πολυχρόνιον. 

Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸν βασιλεα, χὺρ Θεό 
, 2 - , ’ 3 

Λασχαριν, τε ἐφονεὺυσ σουλτανον Ἰ[κχο- 
Ἂν ν Ὁ 

νέου" ἀπελόθῃ δὲ σαφηνεΐας π ἥρες τὸ πᾶρον 

ὃ ἣν 

Νῦν ἡμέ πεδῖτο, τ ὑπ ς τὸς δε ἃ ζό θα: γῦ ῦν ἡμέραν, τὴν ἡμέραν ἀκραιφνῶς λογιζόμεθα " νῦν τὸν 

ἥλιον, ἥλιον νῦν φῶς ἐλευθερίας χαθαρῶς ἐόλέψαμεν ὅπαντες᾽ 

ἐπανήχεις γάρ, υεγαλουργὲ βϑχασιλεῦ, ἐκ τῶν Περσιχῶν σου χαμά- 
7 «5.7 ᾿ , ἊΝ Α ΕΣ 2 Ἢ 

των, φαυσιθολώτερος ἡλίου, νεφος πολειμῖον διεσχεδ κῶς, τϑτριγὸς 

ΜΕΣ. ΒΙΒΑΙΟΘ. Α΄. 9 
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Γ ΑςΣ Ν-Ν ὯΝ Α ἢ ᾽ , ᾿ εὖἋἍ ᾿ Ἢ -΄ 

χαθ᾽ ἡμῶν δεινὸν καὶ ὀλέθριον καὶ τῷ μὲν δοχεῖν ἕν τι χατα- 
. " “- δι ὔ ,ὕ » - ᾽ 

γωνισάμενος ἔθνος, τῷ δὲ ὄντι μυρίαις π κνσπερμίαις ἐθνῶν ἀν- 
͵ » » - 

θαμιλλησάμινος, Πέρσας ἐστρόρησας, ᾿Ιχονιέχς ἐχλόνησας, Αρρα- 
! ἧς σχῶ "ὦ εἰ τωρ «δαῖτ ᾿ ας ἔτρεψας, τοὺς τὴν μέσην τῶν ποταμῶν κατοιχοῦντας χα- 

7 , ον , -- ΄“- ᾽ 

τεπολεμίησας μάχῃ μιᾷ καὶ τοῖς ἔργοις σου τῶν γειρῶν" τί 
-" " , ΄, : 5 , δ 

γοὺυν χαὶι φησομεν ταυτῆνι σοὺ τὴν ἐπανάλυσιν; οὐὸ 

, "Ἑ «“ 5 

παάντῶς ἐξ ὕψους ἃ οὐδε χαὶ θειοτέραν ἐπισχοπήν, μᾶλλον νχ 

ι ἦν ἐπιδημιίχν θεοῦ ποὸς-ς ἑμᾶς. εἰ χχὶ μὲ τῇὸΆ φύσει, τοῖς μὲν οὖν ἐπιδημίαν θεοῦ πρὸς ἡμᾶς, εἰ χα! μὴ τῇ φύσει, τοῖς 

ΕΣ ΄ ᾽ ᾿ ΄ , ᾿ ἣν ἮΨ ᾽ 

στείας τοῦ Κυρίου; ἀχουστὰς ποιήσει πάσας τὰς αἰνέσεις αὖ- 
5. 5 ἢ πο δὰ - » . , 

τοῦ; ὄντως θεὸς ἐχδιχήσεων Κύριος. ὄντως θεὸς παρρησιαζό-- 
ὧδ, κοία Ἀ ᾿ΑΣΤΘ, ἡ ᾿ . ᾿ “ 

ξένος, θεὶ ος ὁ ἡμέτερ ος φθέγξομαι γῶρ τὰ Δαυϊτιχα τοαῦτοι 

Ὁ 
[4 - ι , “- , 

ρηματα, ὡς ἜΓΓΈΤΣ αὶ ἐρχομοσταὰ τοῖς γελοῦν: σοὺ τουτοῖς 

ῳ, 

᾿, ι Ε ῃ ΡΝ ᾿ ᾿ Ε ᾿ ΝΜ 

μϑ γαλουργήμασ ιν. ἽἍμα γῶρ ἐπὶ τὸν Νιαίχνόρον ποταμὸν ἔπε- 
Ψ , ΟΝ - , ι [4 

Οἴδασας τοὺς ἵππους σου ταράσσοντας υδᾶτα πολλὰ, Χαὶ μια 

ν “ θ ΟΣ ς ὦ δ 2 ΌΑ ΣΝ Ἂς τὰς τῶν ὥχροαρων ομαιχμίας ὁιέλυσας" χαὶ ἃ νὸρ ρες μὲν ἐχτει- 

γοντο πρόμαχοι χαὶ συνείχοντο ἕπποι πολεμιστήριοι, χαὶ χά- 
Η , ᾿ Ν Ν “- ᾿ 

υλεύοντο, καὶ χρήμχτα διηβἀξοννς ο᾽ τὸ δὲ λοιπὸν 0)». θᾶχες 

τοῦ στρατ τεύματος συλληφθὲν δέει, χατὰ πρόδατα σφαγῆς δις:- 
ἭΝ ᾽ τ Ε ι ΡΕΕΒ γ ς σχίδνατο. Ὡς εὐδαίμων οὖν καὶ σώτειρα Ρωμαίων ἡ ἱππασία 

σου" ὡς εὐδαιμονεστέρα δὲ χαὶ ἡ στρατηγία σου" ὡς τρισμα- 

χάριστος σὺ χαὶ τρισμέγιστος, παρὰ βασιλεῦσι πᾶσι καὶ ἀρχὴ- 
, " ων, ἣν ΄ ᾿ ᾿ ᾿ 

γοῖς, νικήσας ἔθνη τὰ ἐς δεῦρο ἀνίκητα, καὶ πολεμικᾶς φά- 

λαγγας συγχόψας τροπαιουχεῖν μεγαλαυχούσας ἀεί" ὅσον γὰρ 

ἦν τὸ Περσικὸν ἱππιχὸν, τὸ χαὶ τοῖς ὅπλοις ἀστρ 

μικροῦ ἀερούμενον τοῖς ποδηνέμοις ΠΑΥΡΣ δι ἐπὶ 

ὅσον τὸ τοξικὸν, ὅσον τὸ δορυφόρον, τὸ ρχόδοφόρον, τὸ σισυ- 

ροφόρον ψιλὸν, ὅση δὲ χαὶ ἡ σχευοφόρος χάμηλος καὶ ἡ τοῦ 

πολέμου παντοίχ παρασχευή! εἶπεν ἄν τις πρὸ: τὸ πλῆθος ἀ- 

πιδὼν τῆς παρεμοολῆς, τὸν ἐπιφερόμενον ἐχείνῃ πλοῦτον, τὸν 
“, . ι “ ἦ , ἾΣ ἐΑων ἢ 
ἄτπεξιοον ὃν ἕπποις χαὶ ἐν ἁρμᾶσιν ἀναρίθμητον, ἐν δ᾽ ἱματιασμοῖς 
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χρυσοὐφέσι καὶ πολυτελέσι σκεύεσι καὶ τῇ λοιπῇ θεραπείᾳ τοῦ 

σώματος, χαὶ τὸ τῆς ΠῚ παμπληθὲς ἀρ ρῦμοι υἱὴ τοὺς 

ἐξ ΓΑγαρ ἐξιέναι πρὸς ΓΑρεα, ἐς δὲ τὴν Βὐρώπην μετοικίζεσθαι 
Α » 

πάντας τοὺς ᾿Ασίας οἰκήτορας διά τι προσπεσ Ἦν ἐν ξόπεμπτον μή- 

νῦμα" εἰ χαὶ νῦν ταῦτα πάντα ὅσχ καὶ ἀχυρμιά τις ἐξ ὅλωνος 

θερινῆς ἀπελήλαται οὐ δὲ γὰρ οὕτω 'Γρῶας ἐφύοησεν ᾿Αχιλ- 

λεύς, ὡς σὺ τὸ Περσιχὸν ἐνέχλινας μυρίανδρον στράτευμοι. Ἢ- 

γωνίσατο καὶ Δαυΐδ, ἀλλὰ χαθ᾽ ἑνὸς βαρύάρου τοῦ Γολιάθ, καὶ 

τούτῳ τὴν χεφαλὴν ἀφελόμενος, ἐν μυριάσιν ἀνδρίσασθαι χο- 

θευτρίαις γεόνισιν ἥδετο: πλὴν ἐπεπήδησέ τις χαὶ τῷ Δαυΐδ ἀλ- 

λόφυλος᾽ παρεστὼς δὲ ᾿Αὐεσσούς, τὸν κίνδυνον ἀπ τεχρούσατο" 

χαὶ χὰ ὁ στρατὸς πρὸς τὸν Δαυΐδ ἐξεθσόησεν οὐχέτι πορεύσῃ 
-» [ Ὁ ε ἀρ 79) Π Ν. 

ἐς πόλεμον, ἵνα μὴ σόεσθῇ ὁ λύχνος τοῦ ᾿Ισραήλὶ Σὺ δὲ οὐ 
Ν πρὸς ἕνα ἡμιλλήσω - ἀλλ ὅλας παρατάξεις ἐχλόνησας, τέλος δὲ 

- ν᾿ εἷνὋφἕ 

χαὶ θάνχτον ἔόχλες εἰς κεφαλὴν τοῦ παρχοπόνδου χαὶ χομπά- 

ζοντὸς τὰ ὑπέραυχα, καὶ οὐδ᾽ ὅσα Ξέρξης ἠλαζονεύετο καθ᾽ ᾿Ελ-- 

λήνων, θάλχσσχν ἀπογαιῶν χαὶ ἤπειρον θαλαττῶν, χαὶ ζοφῶν 
κ - 4 ᾿ ῃ κ᾿ 7 ΚΕ ΔρτΣ ΕΙΣ, γχῃυ 

τὸν ἥλιον βέλεσι, χαὶ ποταμοὺς ξηραίνων ταῖς πόσεσι. Τ ἵνα σοι 
» - ε δ,ἷἅ : ἿΣ , ΄ 

τοίνυν χλῆσιν ἁρμοδίως ἐφεύροιμι; καλέσω σε Περσοντόνον; 
» ᾽ ᾽ - , » » Α 

ἀλλ οὐ τοῦτο χαὶ μόνον σοι ἐπεγένετο Πολιορκητήν ; ἀλλα 

χαὶ νίκας ἐπανείλου μεγάλας ἱππομαχίᾳ " Σωτῆρα; ἀλλ οὐ 

μόνον τὸ οἰκεῖον ἐξέσωσαχς, ἀλλὰ προσχατηγωνίσω χαὶ τὸ ἀλ- 

λότριον. ἸΙύσῳ σὺ θαυμάζεσθαι ἀξιώτερος, ὑπὲρ τὸν Μαχεὸδό-- 

νὰ ᾿Αλέξανδρον! μεγαλεγχειρητὴς μὲ; γὰρ κἀκεῖνος χαὶ φιλο- 

χίνδυνος, ἀλλλ νικήσας Δαρεῖον, οὐχὶ χαὶ Δαρεῖον ἑλεῖν ὃε:- 
,ὕ ἘᾺΞ ᾿ ἘΑΎ; » -᾿ . “ 

δύνηται: μᾶλλον μὲν οὖν χαὶ ᾿Ινδοῖς μαχόμενος, ἐτοξεύθη διὰ 
-.« , 5» ον “νὰν -“᾿ ς - - , 9 

ποῦ θώρακος " εἰς τὸ στῆθος, καὶ π εῦμα ὁμοῦ τῷ αἵματι ἐκ 

τ ΤῸ .»- αΥ Π σῆπϊ ἘλγΑν ἀέτε .“» δὺτο ὶ ὟΝ ΄ ᾿ δ - νιν ΘΊΞΕΙ οὔ τοξεύ(ματος) ἐξεπνεῖτο - καὶ ἴλιγγος αὐτὸν καὶ λειποψυ- 
΄ Φ7: ΜΡ ΡΎΘ, ἘΞ ΊΞΕΙ τε δὰ ΞῺΔἃ » εὐ ἣν ᾿ 

χία χατέσχε, χαὶ πίπτει ἐπὶ τὴν ἀσπίδα ξυννεύσας" τάχα 

δ 
“Ἃ ᾿ , 

δ᾽ ἂν χαὶ γερ σὶν ἑάλω ϑχροάρων, χχχὶ τὴν χεφαλὴν πετετρμη- 

τὸ; εἰ ἡλὴ περ ύβδιες οἱ Μακεδόνες πεσόντι, χαὶ ἄλλος ἐπ᾽ ἄλ- 
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λῳ προασπίσαντες, ἀνή γειράν τε τοῦ πτώματος χαὶ τοῦ χινδύ-- 

νου ἐξέσωσαν. Καὶ σὺ δὲ μεγαλοκινδυνώτατε θχσοιλεῦ, χατ᾽ ᾽Α- 
λέξανδρον ἀνδραγαθιζόμενος, βέῤλησχί πως χαὶ χαταδέβλησαι, 

νυρίων ἕνα διειληφότων" ἐχ τοῦ αὐτίχα διχναστᾶς, ὡσεὶ παρεμ.- 

βολαῖς ἀγ γέλων ἀνεχουφί ίζου, ἢ Χριστὸν οὐτὸν συμπαροεστῶτα 

εἶχες καὶ ἀνορθοῦντα χαὶ ἀνιστῶντά σε, χαὶ εἱληθεὶς ὑπὸ τῇ 

ἀσπίδι ἀνεπινόητος, χαὶ πάλιν ὁπλίτης αὐτεν νέργητός τε χαὶ αὐ- 

τε πάγγελτος χατὰ τοῦ Περσόρχου χεχώρηχας, χαὶ πεζομάχος Ὁ}: 
ΛΉΜ Ἢ ᾿ , 

φῦης χαὶ ἱππομάχος, καὶ πλήττων ἐς χνήμας ἵππον τὸν ἐριαύχε- 
“ κ 

να, καὶ καθαιρῶν τὸν ἀνχθάτην χαὶ ἀναιρῶν, πολλῷ τοὺ Βρασίδου 
Ἂ" ῬΈᾺ “ Ῥ» “.- δ 

γεχνιχώτερος, ὃς ἐξελχύσας δόρυ τοῦ σώματος αὐτῷ τούτῳ τὸν 
4 ἄν αν ἢ ς - ᾽ , ο ἴα 

βαλόντα ἠμύνετο. ὍὍθεν τοῦ ἐχθροῦ ἐξέλιπον αἱ ρομφαῖαι εἰς 

τέλος, χαὶ τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ μετ ἤχου ἀπώλετο. χαὶ νενί- 

χηται ὃ νιχητῆς, χαὶ χαταμεμάχηται ὃ μαχητής᾽" χαὶ ἑάλωχεν 
ε . ὼΐι “- ἮΝ τὸ “ 

ὁ δυσάλωτος: ὁ δὲ πολεμοχαρὴς χατηδάφισται᾽ χαὶ εἶδεν ἥλιος 
ι " ΄ ώ ᾽ , 3 Ξ - 

μέχρι καὶ ἐς ἡμᾶς ἀθέατον θέαμα, εἰς γῆν πεσόντα πτῶμα 

θη σεγοα χαὶ ἀνέγερτον, χαὶ τὴν χεφαλὴν ἀπαρασσόμιενον 
4 

-ς»»: τὸν τὴν πρὸς ἥλιον πᾶσαν με γαλαυχοῦντα χει ιρώσασθαι, χαὲ τὰς 
- " δι . 

ἡμετέρας πόλεις, ὡς εἰς χῶμα χγθελεῖν φρυατ τόμιενον, τοὺς ὁ᾽ ἐν 

αὐταῖς οἰκοῦντας ὡς ἐνχαταλελειμμένα ὠὰ καὶ νοσσιὰν ἔρημον 

αἱρεῖν φανταζόμενον. Τί. τῆς ἡμέρας ἐχείνης γ} υχύτερον; τί τῆς 

θέ ΠΣ “ δ 8 οὔ τ : ἢ ἕας ἐχείνης χαριέστερον; Χριστὲ βασιλεῦ, τῆς μεγαλωσύνης σου 

καὶ τῶν καινῶν σου θχυμασίων χαὶ τεραστίων τῶν νεαρῶν, 
ἢ “- 5 , ν κδροσω ὁ νει ο 5 ἘΣ Ἃ ᾿ ΎΝΙ. Ξ- ᾿ 

φιχὶ τῆς ἀρρήτου πρὸς ἡμᾶς προμηθείας σου! ὁ γὰρ θανχτῶν σὺ 
«- ἐς ᾽ «ΑΝ ᾽ ε ᾿ 

καὶ ζωογονῶν, κατάγων εἰς ἄδου χαὶ ἀνάγων, ὡς εἰς ροπὴν 

πρυτάνης τὰ καθ᾽ ἡμᾶς ὑποκλίνας πράγματα χαὶ πᾶσαν ἀγαθὴν 
᾽ 4 

ἀπαγαγὼν προσδοχίαν, αἴφνης ὑπὲρ λόγον εἰς τὴν ἐναντίαν με-- 

πε; πὴ ι πο τ τέστησας πλαστιγγα! Ανατέτρχψαι γὰρ βασιλεῦ, χαὶ τοῦ ὀχή- 
᾽ ,ὔ , ε ᾿ -“ ὯΝ , ΄ 

ματος ἀπεσφαίρισαι, μόνος τὸν ὑπὲρ ὅλων δεχόμενος χίνδυνον, 

χαὶ πρὸς ἕνα πολέμαρχον τοῦ βαρθαρικοῦ παντὸς ἐπιθρίσαντος" 

ἀλλὰ τῷ σῷ πτώματι πάντες ἡμεῖς ἀνέστημέν τε καὶ ἀνωρθώ-. 
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θϑημεν᾽ ὅταν γάρ φησι, πέσῃ οὐ χαταρραχθήσεται, ὅτι Κύριος 

ἀντιστηρίζει χεῖρα αὐτοῦ. Πλὴν χαὶ τοῦτό σου τὸ ἀέθλευμα 

χριστομίμιητον ἀληθῶς: χαὶ Χριστὸς γὰρ συμπλακεὶς τῷ τῆς 

φύσΞξως ἡμῶν πολεμήτορι, χαὶ πτῶμα τὸ ἐντάφιον ἑχουσιοσά-- 

μενος, χἀχεῖθεν ἀναϑορὼν, ὡς ἐς γῆν χαθεῖλεξ Σατὰν τὸν ἀρχέ- 

χαχον, χαὶ λαμπρότερος ἐκ τοῦ παθεῖν εἰς τὴν οἰχείαν ἀρχὴν 

ξεἰσελήλυθε " χαὶ σὺ πρῶτος ἐμθαλὼν τοῖς πολεμίοις, χαὶ μόνος 

μυριάσι κα ταφράκτοις ἀντιταξάμενος, ὠσθεὶς ἀνετράπης τοῦ 
“ «τὖν γ " , . 

πεσεῖν - ὁ δὲ Κύριος ἀντελάθετό σου χαὶ χυχλώσαντες ἐκύκλω- 
, ε , 5 , δι , “-“ “τσ ,ὔ δ οὖν 

σάν σΞ οἱ βάρόχροι- ἠμύνω δὲ τούτους τῷ τοῦ Κυρίου ὀνόματι. 

Αἰ χολούθως οὖν χαὶ βασιλεὺς ὑψηλότερος χατὰ Χριστὸν ἡμῖν 
- π᾿ Ἷ 

ἐπανέζευξας, καὶ εἰσέτι ἀποσώζων τοὺς ὑπὲρ ἡμῶν ἐπενεχθέν- 

τας σοι μώλωπας, χαὶ διδοὺς φιλαγάθως τῷ βουλομένῳ ψηλα- 

προς κἰδ, ΠΣ δ ΑΞ τσοὺ ι Ὅθε φῆσχί σε καὶ εἰπεῖν: ὁ Κύριός μου καὶ αὐτοχράτωρ μου! ξν 

χαὶ θχρροῦντες φαμὲν, ὡς τῷ σῷ μώλωπι πάντες ἡμεῖς ἰάθη- 
ΞΡ ἘῸΞ ἐτοῇ ἐπεὶ ᾿ ἡπτς τῶν ὅλ ντίλυτ δέδωχας μὲν, καὶ ὅτι τὴν σὴν ψυχὴν τῶν ὅλων ἀντίλυτρον δέδωχας. 
᾽ - ε , ἈΝ Ένς ΠῚ , ι , τὰς 

Αἰχούω τῆς ἱστορίας δι ἐπαίνου χαὶ χρότου πολλοῦ τιθεμένης 

ἐς δεῦρο, μαχητήν τινα τὴν χλῆσιν Καλλίμαχον, ἐφ᾽ ὃν οἱ Πέρσαι 
- , 5» , ᾿ 2.1 8 δ Ν τιν κι ΄ 

πᾶσαν μὲν φαρέτραν ἀνέωξαν, πάντα δ᾽ ὀϊστὸν ἐξεχένωσαν ὃ 

δὲ ) 0 δ χχαθαίοετος “,»,2,.5- - ξευθεὶς ͵ 8) ΝΞ ἐ, χαὶ θανὼν ἀχαθαίρετος ὡρᾶτο περιτοζευθεὶς, χαὶ νεχρὸς 
᾽ Φρίρ, “Ὁ0 πὸ " , “-Ἁ “«- 

ἀδοξῶν πεσεῖν, καὶ ζῶν ἐν μόνῳ τῷ σχήματι καὶ ψυχῆς μεμο- 
, ’ » - « ’ Ἀ ,ὔ ἜΞ Ψ - 

νωμένῳ σώματι, ἀποσοθῶν ὡς πρῴην τὸ βάρόαρον, τοῖς τῶν 

βελῶν πτεροῖς χουφιζόμενος, ᾿Αλλὰ τί μοι πρὸς σὲ βασιλεῦ 

θειότατε, τὸ ἕως χαὶ νῦν περιώνυμον τοῦτο χαὶ διατοξεύσιμον 
Ὁ 7 , ᾽ ὁ 

παντὶ τοῦ Καλλιμάχου χατόρθωμα; οὐ γὰρ βλήμασι μόνον 
͵ Ν ᾿ ΟΝ ΟΝ “ , υ » ε΄ ᾽ ΄ὔ ΑΥ̓͂ ὁ 

παρεστήσω τὸ σὸν ἀνδρεῖον παράστημα, ἀλλ ὅλης ᾿Ασίας τοζεὺ- 
ἮΝ ἣΝ , ᾿ ͵ . 

ματα χαὶ δόρατα χραδαινόμενα, καὶ κόρυθας ἀνατεινομένας χαλ- 
" ν ᾿ ἣΝ - » ΄ ε ᾽ 

χήρεις ἐπὶ τὸ σὸν δεξάμενος σῶμα, ἀντέσχες ὡς ἀδάμας χαὶ 

ἄχμων ραιστῆρσιν ἀνάλωτος" εἶχες γὰρ τὸν Χριστὸν ἐπὶ τὴν 
ε ᾿ ΝΟ ᾿ , 

σὴν σχιάζοντα χορυφὴν ὡς χαὶ Δαυΐδ ἐν πολέμοις πρότερον ̓" 
» ΄ , δε ἢ Δ Ἵ ΞΆ 3) ΝΣ , 
ἐπεσχίχσας γὰρ φησιν, ἐπὶ τὴν χεφχλήν σου ἐν ἡμέρα πολέμου. 
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Καὶ ὁ μὲν βάρόχρος οὐκ ᾧετο μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἐπεθόα τρανό-- 
- , 

τερον, ἐν χεροὶν ἔχειν σε ἤδη, χαὶ μικροῦ τὰ νιχητήρια ἔθυς " 
. [ 

χαὶ ὅπου τὸ ὑπὲρ ἡμῶν σου πτῶμα, ἐχεῖ καὶ οἱ ἀετοὶ, οἱ. περὲ 
" 

ἐκεῖνον μεγιστάνες ἠθροίζοντο, εἰ χαὶ χαθ᾿ ἑχυτῶν χαὶ ἀνοήτως 
Ω - 8 ὃς» 5 , "» Μ΄ γἣν τΑς 

ἐπεποτῶντό σοι, χαὶ δίχην χολοιῶν ἐγάρυον ἄχραν τὰ ὁὀιχχενῆς 

γας ἡμέτερος θεὸς ὁ Χριστὸς, ὡς ἐπὶ τῶν αὐτοῦ σε μεταφρέ- 

νων ἀνέλαθε, χαὶ ὡς κύρην ὀφθαλμοῦ διεφύλαξεν, ὡς ἀετὸς 

σχεπάσαι νοσσιὰν ἑχυτοῦ, χαὶ ἐπὶ το 

θησε, καὶ εἰς θεὸν ὑπερασπιστήν σοι γέγονε, συμιποδίσας τοὺς 

ἐπανισταμένους ἐπὶ σὲ ὑπὸ κάτω σου, χαὶ στήσας ἐν εὐρυχώρῳ 

τοὺς πόδας σου, ὡς ἐπὶ σοὶ δέξασθαι πέρας χαχεῖνα τὰ Δαυΐ- 

τιχὰ χρούματα᾽ αὐτοὶ συνεποδίσθησαν χαὶ ἔπεσον" ἡμεῖς δὲ 

ἀνέστημεν χαὶ ἀνωρθώθημεν. Ὡς ἀξίαν ̓ γον τοῦ φιλο Θασιλέως 

Χριστοῦ χα ἰἱ σοῦ τοῦ 

λεμος 

ποταμοὺς ληροῦντος ροφᾷν, τὴν παρ αὐτῷ τιμωμένην χαμηλο- 

ἣν χρίσιν ὁ πό- [Ὁ] ς ὍΦὍ 
ἐπ »»} [ἴω ων »Ὄ 

--- [9] - ΘΟ ςφς ΌΩ “ Ω -- »» ογ. ξ ἫΝ δ᾿ «ἢ 

ὮΝ ῃ ΄ 

εἴληφεν ἔδε: γὸρ χαὶ Χριστὸν ὑπερχεῖσῆχι, Μωάμεὃ ὅλους 

-- ᾿ ΄ ᾿ ΕΒ » Ν 

θήλειχν χαὶ πᾶσαν αἰσχρουργίαν τοὺς ἐκ τῆς ᾿Αγαρ διδάσχον- 

τος, καὶ βασιλέα εὐσεοῇ χαὶ φιλόθεον ὑπερτερῆσαι τοῦ . τῆς 
3) 

ἀνομίας υἱοῦ, χαὶ ταγμάτων ἀρχηγοῦντος πανασ ερῶν. Τίς ἀ- 

πὶ αἰῶνος τοιοῦτον ἤχουσε τρόπαιον; τίς οὕτως ἐν ἀχαρεῖ τὰ 
“" ἀφ κα Η ’ πο κί ᾿ - ΠΒΕΝΞ , Μ 

Ἠερσῶν χαθεῖλε φρυάγματα; τίς εὐμαρῶς ἐχειρώσατο ἄνδρα 

Περσάναχτα, ὑπὲρ μὲν ἐμένα τὴν ἵππον ἐλαύνοντα, τὴν 
ἸΑΡΟΙ: Ν ’ 

δ᾽ ἀσπίδα πεδιάδας ὅλας καλύπτουσαν ἔχοντα; Σὺ μόνος ἄρα, 

χαὶ πρῶτος οἶμχι δὲ χαὶ ὕστατος, θειότατε βασιλεῦ, τὸ μεγα- 
" “- , ἣΝ 

λοπρεπὲς τοῦτο χαὶ θξεοπάροχον τετέλεχας τρόπαιον " ἔδει γὰρ 
Ν Γ. " 

ς θεοῦ δωρήματι, χαθὼς χαὶ ἡ κλῆσις ἐπισημαίνεται, καὶ 
Α ἶ: 

θεοῦ σοι χατορθοῦσθαι μεγαλουργήματα. Καὶ γένος μὲν τὸ Αἰ- 

γύπτιον διὰ Μωσέως πᾶν μαστιγούμενον, ἕν τῶν χαινοπρεπῶν 

ἐχείνων ἔργων χαὶ θεϊκῶν, δάχτυλον θεοῦ χατωνόμασεν᾽ ἰδοὺ 
,Ὶ Α ι ε - Α “-“ ᾿ ,ὕ - « ᾿Ὶ ΜΨ 

δὲ χαὶ ἡμῖν, διὰ σοῦ χατὰ Μωσέα χαινουργοῦντος τὰ ὑπερ ἔν- 
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"-- ΕΙΣ ““ . » Ν , 

γοιαν, ἔργον τοῦτο θεοπρεπὲς ἐχτετέλεσται, οὐ δάχτυλος μόνον 

θεοῦ χληθησόμενον, ἀλλ οὕτω καὶ εἰς φόθον χαὶ εἰς θάμόος 

τοῖς ἁπανταχῇ γενησόμενον ἔθνεσιν, ὡς ὑπ᾽ ἐχπλήζεως ἕκαστον 

τῷ οἰχείῳ ἐπιθεῖναι στόματι δάκτυλον βαλὼν γὰρ ἐπὶ χεφα- 
ι ϑ.. Ὁ ἢ , αἰ. 7 : ἊΝ ἘΣΕΝ μείαν ὙΕΙ͂Σ ἽΣ . 

λὴν ἀνόμου θάνατον, ἐξήγειρας μὲν χαὶ ἕως τραχήλου δεσμοὺς 
ἊΣ ΡΥ δ τὸ 5 (λ δὲ 5 ι Δ Δ ᾿ Ὑ 

τῶν ἐχείνου δυναστῶν, ἀφείλου δὲ χαὶ χεφαλὴν τὴν χομπάζου- 

σαν περιοδεῦσαι χαὶ διελθεῖν χώρας χαὶ πόλεις ἡμετέρας χαὶ 

πορφυρῶσαι ταύτας τοῖς αἵμασι, καὶ εἰς χοινὸν δα τεμψας γε- 
« ᾽ν 5" 7ὔ ε “« 9 τς ι 

λοιῶδες. ἐπίχαρμα, πηριδίῳ ἱππιχῷ ἐντεθεῖσαν, χαὶ σεσηρυῖαν 

δεινὸν χαὶ" μεμυχυῖαν τοὺς ὀφθαλμοὺς, καὶ τὴν γῆν τῷ οἰκείῳ 
,ὔ -. Ἁ κ᾿ Ύ ι ΝΜ , ᾿ Ν 

μολύνουσαν αἵματι. Λαμπρὰ μὲν οὖν καὶ τὰ χθὲς καὶ βρ 

τρίτης σοῦ χατορθώματα, βασιλεῦ, ὅσα θάλαττα καὶ γῆ διενεί- 

μαντο, χαὶ ἀεὶ τοῦ προτέρου λαμπρότερον τὸ μετέπειτα ̓  τὸ 

δὲ νῦν τοῦτο τρῦτ παῖον, μεγαλειότερον - τῶν πάντων τροπαίων 

σου, χαὶ οὐ τῶν σῶν μόνον τροπαίων, ἀλλὰ χαὶ τῶν ὁτεδὴ 
ι Ψ “ Ἁ 

χατορθωμάτων παλαιγενέσι βασιλεῦσι καὶ στρατηγοῖς, ἵνα μὴ 

λέγω ἀσύγχριτον, χαὶ οἷον τῶν τις τῶν μεγαλοδυνάμων 

βασιλέων διήνυσε: ταῦτα τοῦ σταυροῦ τὸ σημεῖον, ἐν ᾧ καὶ 
ΕῚ ἈΝ » ͵ὔ ι εἰ -ὩωὠἉὦ ἴξε ε 7] ε ͵7ὔ Ε » 

αὐτὸς ἐφράχθης, χαὶ ὃν τοῖς σοῖς ὁπλίταις ὑπέθου αἴρειν εἰς 

σύσσημον. Ὅθεν χαὶ κατὰ τὸν μέγαν ἤχουσας Κωνσταντῖνον ἐν 
Ξ 

τούτῳ νίχα τοὺς ἐχθρούς σου τοῦτο σοι τὸ ὅπλον ρά- 

ἘΞΕ βδος ἐσεῖται δυνάμεως ἐξαποστ Ξλλομένη σοι ἐκ Σιών χαὶ ὑπὸ 

χειρὶ θήσεται τὴν τετραπέρατον Υἦν᾽ τοῦτο τοῖς σοῖς ποσὶν 
ε " » Ν ᾿ “ - ε , 

ὑποθήσει πάντα ἐχθρὸν χαὶ πολέμιον, ὅσος ἑῷος, ὅσος ἑσπέριος" ἐξ ᾽ -ὦ 

Μ 

ἥχασι γῶρ, εἴ τι χαὶ προθλεπτιχῶς φθέγγεσθαι χρὴ, ἡμέραι τῆς 

ἐχδικήσεως: ἥχασι χάιρο --- τῆς ἀνταποδόσεως χαὶ δεῖ τὰ τῆς 

ταλαιπώρου τέχνα Περσίδος πρὸς τὴν πέτραν τὴν Χριστοῦ ἐδα- 

φίζεσθαι, ἀνταποὸδίδοσθαι δὲ αὐτῇ χαὶ ὃ ἡμῖν πολλάκις ἀντα- 

πέδωχεν ἀνταπόδομα. ᾿Επὶ τοιούτοις ἡμεῖς τὸ ὑπήχοον κατορ- 

θώμασι, βασιλεῦ μεγαλονιχε, περιχροτοῦντες γεγήθαμεν, καὶ ὡς 
΄ὔ 

δῶρον ἀληθῶς θεοδώρητον, τρισασπασίως ὑποδεχόμεθα, καὶ τοῖς 
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σοῖς ἄθλοις ἐναδρυνόμενοι παιανίζομεν, χαὶ περισχιρτῶμεν ἕορ-- 

τια τοῖς σοῖς ἀγωνίσμασι" ζητοῦμεν χαὶ τοὺς ὑπὲρ ἡμῶν ἰδέ- 

σθαι σου μώλωπας, χαὲὶ χείλεσι τὰ στίγματα περιπ ύξασθαι, 

οὐχ ὅτι παρ᾽ ἡμῖν τις διστάζων χαὶ δίδυμος τὴν γνώμην καὶ 

δύσπιστος, ἀλλ ὅτι χαὶ Χριστὸς ἔχαιρε ψηλαφώμενος χαὶ μα. 

θητοῦ χεροὶ πολυπραγμονούμιενος" ὥσπερ πρὸ μιχροῦ τὴν τῆς 

ἱερᾶς σου κεφαλῆς ἐνοπτρισάμενοι χόρυθα τὰ τῆς σῆς ὑπὲρ ἡ- 

μῶν ἀγωνίας σύμθοολα φέρουσαν, μεθ᾽ ἡδονῆς ἐνηγχαλισάμεθα 

χαὶ περιχαρῶς ἠσπασάμεθα. ᾿Αλλὰ βασιλεῦ, εἰ μὲν δυνατὸν εἰς 

αἰῶνα ζῆθι τὸν ἅπαντα, χαὶ ἀθάνατον ἔστω τὸ χράτος σου᾽ εἰ 

δ᾽ ἡ φύσις ἡ βρότειος τοῦτο οὐ βούλεται, ἐς πολιὰν πολιᾶς 

ἐλάσαις χαὶ γῆρας ἔσχατον χαὶ τρισεύδαιμον, νίχας νίχαις ἐπι- 
Ἁ) 

συνάπτων, καὶ τροπαίοις ἐπιστοιθάζων τρόπαια, παρὰ μὲν πᾶσι 
δὴ 

τοῖς ὁπουδήποτε βασιλεύουσιν ἀπαράμιλλος ὧν χαὶ ἀσύγχριτος Υ ; 
"- ε Α ᾿ 

ἑαυτῷ δὲ συγχρινόμενος χαὶ νικῶν ἑαυτὸν χαὶ ἀεὶ τὰ παρῳ- 

χημένα τρόπαια τοῖς ἐνεστῶσιν ὑπερόάλλων μεγαλουργήμασι, 

χαὶ φοδῶν χαὶ νιχῶν οὐ μόνον τὸ πρὸς ἕω βάρόαρον, ἀλλὰ καὶ 

τὸ δυσμόθεν ἐπεισφρῆσαν ἡμῖν πολυσπορὲς χαὶ ἀλλόγλωττον 
, ᾿ » Α ε , » Α " 

γένος" χαὶ εἴης αὐτὸς ὁ προσδοχώμενος ἐλευθερωτὴς τῆς λο- 

γίμης πόλεως Κωνσταντίνου χαὶ ὁ ἐπανάγων Ζορούάθελ. Ταῦ- 

τα δὲ χαὶ τὸ παρεστηχὸς ἐπεύχεται, χράτος σοι θεόθεν αἰτού- 

μενον ἄνοσον, εὔθυμον, ἀήττητον, πολυχρόνιον. 

χόλος 
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ΘΕ Θ δορεθ ΕΘΟΧΨΧΤΟΥ 

ΜΙ ΚΑ ΤΣ». 

ἘΦ ᾿ " ᾿ “ὦ ἣν τω ,- ε - , 

Εἶχον μὲν. τέως ἐπὶ τῇδε τῇ πόλει ὡς σιγῇ μόνον θαυ- 
ΧΑ ᾿ ’ Ε ἊΝ “ τ πο 

μάζειν καὶ μὴ πλέον φιλόκαλος εἶναι πειρᾶσθαι, ὥστε χαὶ λό- 
» ΓΞ » γα »" 

γους ἀξιοῦν εἰσφέρειν χαὶ τὴν νουνιζομένην χαρίζεσθαι τοῖς 
ἜΞ » , » ,, ᾿ . - γ᾽ ΝΥ -»"-᾿ 

χαλοῖς εὐφημίαν, ἐπειδή μοι χαὶ ἐ γ ὃες ἐπιειχῶς εἶνα: δοχεῖ, 
: ἱ 

-Ὁ » “ , 5» - » ἥ κ » -- « 

τῶν αὐτῇ προσόντων ἀγαθῶν ἀντ :λαθέσθαι μὴ ἀγεννῶς, καὶ ὅσοις 
᾿Ξ, ᾿ . , , 

πολλή τις ἡ περιουσία. τοῦ λέγ ειν χαὶ τὸ ἐν τούτοις χράτος 
τῷ ΘΙ , ει ΑΥ - 

μεγάλων ἀξιοῦται πραγμάτων, χαὶ ἅμα ὃ πρόσεστι νῦν, ὅτι 
᾿ κ , ᾿ τς ἿΝ 5 , 3 ἊΨ, 

χαὶ πρὸς παρόντας. χαὶ ὁρῶντας τοὺς ἀχούοντας γίγνοιντ᾽ ἀν 

οἱ λόγοι, χαὶ τοῖς φαινομένοις, εἰμιἡ τι πλέον, ἔστι προσμαρ- 

τυρεῖν, χαὶ πολλὴ πάντως ἡ αἱἰσ γύνη υὴ μόνον ὑπερσχεῖν τοῖς 
5 ), Ἂ , δες) -- “ , . 
ἐγχωμίοις, ἢ τό γε δεύτερον παραθεῖναι τοῖς πράγμασι τὸν 

» ΣΟΣ - » » τς 5» "δὰ " 

λόγον, ἀλλ ἔτι χαὶ πολὺ τῶν ὄντων ἀπολειφθῆνχι ἐν εἰδόσι 

τοῖς ἀκροωμένοις σπ υδόζοντα: ὁ υὲν γὰρ ἀγ᾽οῶν τάχ ἄν ἀ- 

ποχρώντως ἔχειν οἰηθείη τὴν ἀγωνίαν χαὶ ἀγαπήσοι τῷ προσ- 

τυχόντι, πῶς ὁ᾽ ἄν τις χαὶ διαγένοιτο περὶ μεγάλων χκαθιστά- 

ὑξνος χαὶ συνιεὶς ἧττον ἔχων, ὁπόταν ὃ χριτὴς εὐθὺς μετα- 

φέρῃ χαὶ προσαρμό ἡζῃ τοὺς λόγους τῷ συνεῖναι τοῖς πράγμα- 
» Ν ᾿ , 5 ,ὔ “ ,ὔ 

σιν; οὐ μὴν ἀλλ ὃ. μάλιστα τὴν δὺυσ σχέρειαν ἐδόχει τῷ λόγῳ 

ποιεῖν, τοῦτό με δὴ πρὸς τὸ ἐναντίον ἅπαν, ἐπιοχλεῖν ἐπέο- 
ἰ 

ρωῶσε τῇ παρούσῃ σπουδῇ 1 χαὶ θαρρῆσα: χατέστησε τοὺς ὑπὲρ 
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τῆς πόλεως ὡς ἔξεστι λόγους. μάλιστα μὲν γὰρ ὅστις μετὰ 

τῶν πραγμάτων ἀχούει, ἅμα τε ἂν ἔχοι γνῶναι ὅπῃ τῶν λό- 

γῶν μαχρὰν ἐλαύνοι χαὶ συγγνῶναι πάντως, χαλῶς διχιτήσας 

ὡς τὸ μὲν ἐνδεῶς τῶν ὄντων ἐρε(ϊν) τοῦ μεγέθους ὃν τῶν 

πραγμάτων, τὴν δὲ περὶ τὰ χρείττω προθυμίαν, οὐκ ἀδόκιμον 

οὖσαν, οὐδ᾽ αἰτίχς ἴσως ἀξίαν. χαὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ περ 

ἄν, ὡς περὶ μεγάλων φρονῇ τῶν πραγμάτων, χαὶ τοὺς ἄλλους 

βούλοιτ᾽ ἄν οὕτω λογίζεσθαι ἔπειτα δ᾽ οὐδὲ τοῦτο δεινὸν οὐ- 

δέν, ἀλλὰ χαὶ μᾶλλον χαθ᾽ ἡδονὴν τοῖς διαχειμένοις οὕτω τῶν 

ἀκουόντων, καὶ τῷ λέγχοντι δὲ οὐ ἧττον, ἐλλεῖψαι τοῖς οὖσι 

χαὶ τὴν ὑπερθολὴν ἐντεῦθεν παραστῆσαι τῶν ἔργων, οἷς ἐνε- 

χείρησε. Τούτοις ἐγὼ τοῖς λόγοις ἔδωκα τῇ παρούσῃ σπουδῇ, 

χαὶι εἰσήχθην εἰς ἀνάγκην ταύτην δοχοῦσαν αὐθαίρετον. Οὐ υὴὰν 

ἀλλὰ πατρίς μοι ἡ χαλλίστη πόλις αὕτη, τὸ μέρος, καὶ ἢ 

πατρίδι τι πάντως εἰσφέρειν ἐκ τῶν ἐνόντων ὀφείλεται" ἔθος 

δὲ ὃν τοῖς ἐπὶ ταῦτα καθισταμένοις, οὐ μόνον τοῖς παροῦσι 

χρῆσθαι χαὶ φαινομένος, ἀλλ ἔτι χαὶ ἀνατρέχειν χαὶ πόρρω τῶν 

προτέρων χρόνων ἐπιχειρεῖν, τὰ ἀρχαῖχ σεμνύνοντας τοῖς εὐ- 

φημουμένοις. Εἰ μὲν ᾧμην οἷός τε ὧν ἀμφοτέροις ἀρχέσαι, οὐ- 

δὲν ἂν ἦν ἴσως πρᾶγμα πλέον τοῦ προχείρου διατρίόειν, χαὶ 

τοῖς παλαιοῖς τῆς πόλεως φιλοτιμεῖ ἴσθχι τοὺς λόγους" νῦν δὲ, 

τί ἄν τις περὶ ταῦτα φιλονειχῇ, ἐνδεῶς ἔχων, ἢ ὡς τῶν ὁρω- 

μένων περιγενέσθαι; χαὶ πολλῷ μᾶλλον ἀνχγχαίων προσάγειν, 

ἐπεὶ βουλομένῳ περιττὰ φρονεῖν, πολλὴν ἀφθονίαν, τά τε πα- 

λαιὰ σεμνὰ Βιθυνῶν ἀρχαιολογοῦντα πολυπραγμονεῖν, χαὶ ἔτι 

τὸ κλέος ὅσον ἀρχῆθεν ἥχει τῇ πόλει, χαὶ ὡς οὐ προσθραχὺ τὰ 

κατ᾿ αὐτὴν, οὐδ᾽ ὀλίγοις ἐσπουδάσθη, ἀλλ ἄλλοις τε τῶν πάλαι 

γενναίων σχοπὸς γέγονε φιλοτιμίας " χαὶ δὴ χαὶ Τραϊανὸς αὐ- 

τὸς, ὕστερον Ρωμαίων αὐτοχράτωρ, οὗ πολλὰς μὲν τὰς χατὰ 

γνώμην καὶ τὸ ἦθος εὐδοκιμήσεις, πολλὰς δὲ χαὶ τὰς χατὰ 

χεῖρα μεγαλουργίας οὐχ ὀκνεῖ παραπέμπων εἰς ἡμᾶς ὁ χρύνος, 
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οὐκ ἠδέσθη μᾶλλον κατὰ τῆς ἑτέρων φιλοχάλου σπουδῆς ἐπε- 

ξιέναι χαὶ διατρίοειν, ἀλλὰ τοῖς ἀγαθοῖς τῶν ἔργων ὀρέγειν 

χεῖρα δεῖν ἐγνωχὼς χαὶ εἰς ὅσον δύναιτο προάγειν, μετὰ τῶν 

ἄλλων χαὶ Νίχαιαν τήν ὃς τὴν πόλιν, ὡς ἔχοι νῦν, ὑπόμνημα 
3 ᾿ 

χαὶ στήλην τῆς αὐτοῦ μεγαλοψυχίας ἴστησιν᾽ ὥστε τὴν αὐτὴν 

ἐξεῖναι παλαιάν τε ὁμοῦ χαὶ νέαν ὁρᾶν - χαὶ εἰδήτω σεμνὸν ἡ 
" ᾽ ͵ 

ἀρχαιότης χαὶ τοῦτο μετὰ τῆς πόλεως, χαὶ εἰδήτω σοφὸς ὁ 

χρόνος τὰ χρείττω γνωρίζων ἀεὶ, χαὶ τοῦτο πρόσεστιν αὖθις τῇ 

πόλει: ἀλλ᾽ ὅπερ ἔλεγον οὔ μοι σχολὴ περὶ τὰ τοιαῦτα πολυ- 
τῷ ᾿ ᾽ δ ,ὕ ε , 

πραγμονεῖν, χαὶ τὴν σπ υδὴν ἀναλίσχειν. Ὅτι δὲ θέσεως ἡ πόλις 

ἔλαχεν εὐφυῶς καὶ τῆς γῆς ἐπικαίρως ἕδρυται, τοῦτο χαὶ παά- 

ρεστιν ὁρᾷν, χἀντχῦθα τῷ λόγῳ πειρᾶσθαι δειχνῦναι προσῆκον 

ἔχει γὰρ οὕτω δεξιῶς, ὡς μήτε πρὸς ἀσφάλειαν, μήτε πρὸς 

χάριν ἐνδεῖν - ἀλλ ἀμφότερα ἱκανῶς εἶναι, ὡς οὐχ ἔστιν εὑρεῖν 

ὑπερδολήν: θαλάσσῃ μὲν γὰρ ἔοικεν, οὐ μάλατοι πιστεύειν " 

διὸ δήπου υηδὲ συνάπτειν υμηδὲ συνοικεῖν ἔγνω: ἀλλ εἰς το- 

σοῦτον ἀναχωρεῖ, ὡς τῶν ὑὲν ἀπ αὐτῆς πάντων ἀγαθῶν οὐ 
»“᾿ » ᾿ , » Ὁ - » Δ 7, » “ τ 

δυσχερῶς ἀπολαύειν ἐξεῖναι, εἰ δέ τι που δύσνουν ἐκεῖθεν, οἷα 

δήπου τῷ ἐχ θαλάσσης ἀφανῶς ὑφέρπει, μαχρὰν ἀπῳχίσθαι χαὶ 
. ᾽ “- ἐπ , τς - εὰ « ᾿ 

μηδὲν ἐντεῦθεν εἶναι δεινόν: χαὶ ἔστι τοῦτο ἡδύ τε ἅμα καὶ 
᾿ » , , ᾿ , τὸ δι Ν - 

χαινὸν ἐκτόπως θαυμάσαι, μὴ μετέχειν οἷα δὴ δοχεῖ, πᾶσα 

ἀνάγκη, τῶν ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἐναντίων, ἀλλὰ τὴν μὲν τῶν ἐχεῖ- 

θεν χαλῶν ἀπόλαυσιν, χαθ᾿ αἵρεσιν ἄφθονον εἶναι: χαὶ γὰρ δὴ 
5, ε 7 εΥ - δικ ᾿ ᾽ 5 . πὴ 

χαὶ φιλότιμος ἔλαχεν ἡ γείτων οὖσα πᾶν δὲ τὸ ἀπ᾿ αὐτῆς 

δυσχερὲς ἀργὸν ἐπέχεσθαι χαὶ ἀμήχανον ἐγχειρεῖν᾽ χαὶ τοῦτο, οὐ 

λόγον μόνον ἔστιν ἀχούειν, ἀλλὰ χαὶ ὁ προλχδὼν ἅπας χρόνος 

πάρεστιν ἐνταῦθα, τὰς πίστεις εἰς μέσον ἄγων ἐν ᾧ πολλάχις 

παράλιαι μὲν ἐκεῖναι τόσαι πόλεις τῶν χαθ᾽ ἡμᾶς, αἱ μὲν μαχρᾶν 

αἱ δὲ καὶ ἔγγιστα ταύτη εὐδαιμονοῦσαι, ἠλλάξαντο τὰ τῆς 

τύ. ᾿χ δ. Ὰ σ ᾿, “λλό ᾿ ΠᾺ ΣΞ “ον θράλ σ΄ θ ύχης χαὶ χαχῶς ἀπηλλάγησαν τῶν πρὸς τὴν θάλασσαν συνθη- 

χῶν᾽ τῇ δὲ περιῆν ὁ βίος ἀχύμων, καὶ ἅμα προσῆν τὸ καὶ 
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ταῖς ἄλλαις ὡς ἀπὸ ναυαγίων εἰς λιμένα γίγνεσθαι: ἀλλὰ τοῦ- ὃ 

᾿ - “- - ᾽ δι » , ε 

τὸ μὲν ἐχ τοῦ παρήχοντος οὕτως εἰσήχθη ὅπερ δὲ ἀρτίως ὃ 

πῷ ς «ὁ κ ὡ ἃ . - ᾿ ᾽ 

γνοῦσα, δι τὸ χρυψίνουν ὡς τὰ πολλὰ χαὶ ἀφανὲς τῶν ἀπ᾿ αὐ- 
ἘΞΙΟΣ ΟΡ ΞΘ ΤΑΡΘΟΕΣ. Ἄνα ν"» ἜΣ δ 3. τ, » γε γα... τῆς ἐπιχειρησεῶν, ἐν ἀσφαλεῖ τῆς γῆς ἢ πόλις ὑποχωρεῖ" ὧσ- 

ξΞο δέτι: ἐρ ἐκ “αὐ δον) ἣν Δ ) περ ὄξ τις ἐεῷ εαυτῷ τὸ χκαῦ ἡδονὴν ράδιον ἔχον ἀνύειν ἢ μὴ, 
Α 4 Ν ! 

-“ τι Ω Γι »" - πὸ. Ἢ 
τουφᾶν Οὐὖϑν Ὥττον Ἢ ταᾶις παροιχουσχις Τῶν  “πολεξῶν. Καὶι 

' 

οὔπω προσέθηχα τὴν ἐκ τῆς πόλεως ταύτης φέρουσαν θάλατ- 

ταν διειδὲς μὲν ὕδωρ ὀφθαλμοῖς χρήσασθαι, ἡδὺ δὲ προσενεγ- 
, Ἶ ε ᾽ νν 

- σώμασιν ὑγιαίνειν, ὡς οὐχ οἷδ᾽ εἴ 
“, 

στιν εἰσφέρειν, θεῖον οὕτω καθ εὐπόοιστον 
τ » ""- ο Α »Μ “ δ’ - Ε2 

χαὶ πρόχειρον ἰατρεῖον- καὶ μὴν ἔτι μῆχος, ὅσον τῶν ἄλλων 

οὐδὲ μιᾶς ἑτέρας λίμνης ἱχανὸν παραθεῖναι, ὡς τοῖς ἀχριδῶς 
δό ιν ΒΑΘ Ὁ ( » συν ἘΕ' ΔΙΣΎ ὄψ θ0 

εἰδόσιν ἀναγχαῖον θαρρεῖν. χαὶ πρόσεστι παντοίων ὄψων θη- 
ι "» τος ΣΑΤΑΙ κΣ ἐς ψκὰν νέα ϑουοΝ πρῳ σαυρὸς, τοῦτο μὲν εἰς ἀνάγχης χρείαν, τοῦτο δὲ εἰς τρυφὴν ὑ- 

“ “- - ᾿: , δι " -"..« ᾿ " 

πηρετῶν τῇ βουλήσει" οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ χαὶ τὰ ἐχ ποταμῶν 
ὙΎΘ ΨΥ ΤΩΝ. ΣΡ ΔΝ ΦυνῚ χὰ ἘδὺΣ ΣΈ ΌΝΝ εγγιστα πλοσοοξι, ὡστΞε ἐζεινᾶι, χαις εἰ μὴ φιλὰ πρὸς τὴν ὑα 

λατταν ἡ, αὐτὴν ἐφ᾽ ἑαυτῆς ἔχειν τὴν πόλιν, χαὶ τοῖς οἰκείοις 
Ὑν ἧς ἐς 5 “ἤν ἃ ς ᾿ ΝΞ Σγηΐ. ἀνενδεῶς χρῆσθαι ὅση δὲ ἄλλω: ἡ ρχοτώνη ταῖς ὄψεσιν ἐφί- 

σταται τρυφᾶν, ἐξ αὐτῆς πόλεως χαθορῶντ ι τὴν λίμνην ἐπει- 

γομένην, χαὶ ποῖ μὲν τῶν ὑποχειμένων ἀπολαύουσαν πεδίων, 
ων ἂς ᾽ , 

ποῖ δὲ συνεχομένην ταῖς δυσχὼ ρίαις χαὶ εἴχουσαν, εἰ χαὶ τέως 

ῳ τῆς ἐλευθερίας ἐφ᾽ ἱκανὸν ἀντιποιουμένη " χαΐ σοι οὐδ᾽ ἡ 

ἐφ ἐχάτ τερα τ ταύτης μετὰ τῶν ὁρῶν συμπ τ-λοχὴ δόξειεν ἂν ἄχαρι, 

ΜΠ» ες Ἃ Ω - οὔθ᾽ ὡς ἂν ἔτυχε συμθαίνειν, ἀλλ᾽ οἷον ἐναρμονίως, καὶ ὁμαλῶς, 

χαὶ σχοπὸν εἶναι ταύτην, ὥσπερ ἀποχαραχοῦσθαι χαὶ ἐγκλείε-- 
πεν "- ᾽ ἮΝ Μ 

θαι τῇ ποχει" οὐχ Οἱ εἰτθ 

ρᾶν τε χαὶ χρῆσθαι, ὅπη ἂν δοκῇ, καθάπερ ἀμέλει τὰ χειρο-- 
, ᾽ , “-“ - ΄ 

ποίητα σπουδάσματα, εἴτε θαλάττης εἰχονα δοθεῖσαν τῇ πῦ-- 

ταν νον ννννδννωνεννδννν ἀν νυν. νυν νυν νμμμνμὰν τὰ“... ε. 
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λει - χαὶ γὰρ δὴ χαὶ πρόεισιν εἰς μήκιστον, φεύγουσα τὸν θεα-- 

τὴν, ἀφορμὴν ἐρωτικοῦ πάθους" οὐ γὰρ ὀλίγον δέος μή που 

βασχήνασα ἡ γείτων ἐλλοχήσει θάλασσα χαὶ ὑφέληται δόλῳ" 

ἀλλ ἀσφαλῶς τε ἴεται, καὶ διὰ πολλοῦ πομπεύει τὰ ἑαυτῆς 

ἐπιδεικνῦσα, ἐγγὺς ὅτι μάλιστα ταύτῃ" χαὶ διαγενομένη τῶν 

ἐχεῖθεν ἐπιδουλῶν, ἔπειτα ὑέμνηται τῶν πρὸς τὴν πόλιν συν- 

θηχῶν, καὶ ἀσμένως ἐπανάγουσα ἑαυτῆς γίνεται. ᾿Αλλὰ ταῦτα 

μὲν ἅλις ἂν ἴσως ὁ λόγος ἔχει" ἅ δὲ χατ᾽ ἤπειρον, πολλὴ μὲν 

ἡ χάρις, πεδιάδες τόσαι πρὸς τὴν πολιν πάντοθεν ἀπαντῶσαι 

χαὶ ἀλλήλαις σὺν ὥρᾳ καὶ τῇ πόλει συμφυσμεναι" πολλὴ δὲ 

ὄνησις, τὸ ἀπ᾿ αὐτῶν γόνιμον, ὡς ἔρρωται (1) παντοίαν φοράν" 

οὐ γάρ ἐστιν ἐφ᾽ ὅτῳ μᾶλλον φέρειν πέφυχεν, ἀλλὰ τοῦτό γε 

δὴ πάντων χομιδῇ δυσχερέστατον συνιδεῖν, ὅποι τῶν γινομέ- 

νῶν ἑαυτῆς ἡ πόλις ἥττηται ταῖς μὲν γὰρ ἄλλαις οὐ πάντα 

ἀρχεῖ τὸ φιλότιμον, ἀλλ ἔστιν οὗ τῶν ὄντων ἐλλείπει" χαὶ 

τοῦτ᾽ ἔστιν εὖ πράττειν, μὴ τῶν ἀναγκαίων ἐλλείπειν " ἐνταῦ- 

θα δὲ ὁμοῦ μὲν ὅσα τε ἀνάγκη παρεῖναι, ὁμοῦ δὲ καὶ ὅσα ποι- 

κίλλεται τρυφὴ πάντων ἀπολαύειν ἄφθονον ἡ γῆ ταμεῖον. 

χαὶ μόνῃ ταὐύτῃ σχεδὸν τῇ πόλει ἔξεστιν ἀπόνως τρυφᾷν - 

δαψιλεῖς μὲν αἱ τῶν παντοίων χαρπῶν ἀναδόσεις" ἄμπελοι 

δὲ θαυμαστόν γέ τοι τὸ χρῆμα, πάρεστιν ὁρᾷν τὸ πλῆθός τε 

χαὶ τὴν γινομένην ἀρετήν: χαὶ οὔπω προσέθηχα τὰ ἐχ φυ- 
ε τῶν ὡραῖα, ὧν εἰ παρήσω τὸ πλῆθος, τοσαύτη γε μὴν ἡ 

φιλοχαλία χαὶ τὸ περὶ ταῦτα τῆς φύσεως εὐμήχανον, ὡς χαὲ 

ἀποφοιτᾷν πόρρω τῆς ἐνεγχούσης, εἰς ὅσον ἂν ἐξιχνεῖσθαι δέ- 

δοται, ὥσπερ ἃ εἴωθεν ἐξ ἀλλοδαπῶν περιοδεύειν τεράστια φύ- 

σεως ἤδη δέ τισιν ἐσπουδάσθη, χαὶ τὴν οἰχείαν ἐκ τῆς ἐνταῦθα 

εὐχαρπίας εὐεργετῆσαι καὶ ἀναγχάσαι πράττειν εὖ, τῆς ἐντεῦ- 
- 

ὃεν βλάστης ἀφορμὴν ἐνθεῖσι δημιουργεῖν παραπλήσια. Καὶ 

() Ἔν τῇ ὥὧᾳ γρ. πρὸς παντοίαν. 
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ταῦτα μὲν μέτρια τῶν ὄντων ἐκ τῶν ἔξωθέν ἐστιν εἰσφέρειν τῇ 
ε ὃν Ἐὰ ᾽ “ ᾽ τ , ι ΄ ᾽ 

πόλει" ὁ δ᾽ οὖν οἰχεῖος αὐτῇ στέφανος καὶ ὁ διὰ πάντων, οὐκ 
τὰν» - “- -“ , “Ὁ ᾽ ᾿ 

οἶδ᾽ εἴτε τελευταῖος εἴτε πρῶτος, νιχᾷ λέγειν, τῆς εὐδαιμονίας 

ὅ 
το 
Ὁ ὅν ὄντως ἀσάλευτος" τίς ἂν ἰδὼν οὐχ ἀγασθείη τείχη ταῦτα 

περὶ αὐτὴν τοσοῦτον ἔχοντα τὸ ἀπὸ τῆς τέχνης θάρρος, ὡς 

μμηδὲν εἶναι πρᾶγμα παντοίαν πρὸς αὐτὰ μηχανημάτων φιλο- 

γειχίαν, ἀλλ ἀνόνητον ἄλλως χατὰ τῶν ἀδυνάτων διατριδήν; 

Σχῆμα μὲν ὁ τῇ πόλει χυχλιχὸν τῶν ὄντων τὸ πολυχώρητ ΟΥ̓" 

περιφρονεῖ δὲ πᾶσαν ἀνισότητα παραχειμένην χαὶ ἀποσεμνύνε- 

ται συνάπτειν, οἷα δὴ χλέπτουσιν αἱ πολλαὶ τὰς δυσχωρίας, 

χαὶ τὸ ἐρυμνὸν ἐπίτηδες σοφίζονται - φιλανθρώπως δὲ ἔχουσα 

χαὶ ὁμαλῶς χεχυμένη ἑαυτῇ πιστεύει καὶ τοῖς ἔξωθεν περιολή- 

υασιν, οὕτω τοι χαλῶς ἠσχημένοις, ὡς ἡδονήν τε ἅμα εἶναι 

χαὶ θαῦμα προσθλέπε πεῖν προμήθειαν ἀχλόνητον, κάλλος ἄμαχον 

ὅσον, δεσμὸν εὐπρεπῆ οἵα μὲν γὰρ ἡ τῆς ὅλης δημιουργίας, 

ἡρμοσμένης τῆς ὕλης, ἀπαθὴς ἀνάγχη, οἷα δὲ τὰ ἐν μέσῳ πυρ- 

γώματα, τοῦτο μὲν εἰς ὕψος ἐπείγεται, ταῖς ἕδραις θαρροῦντα, 

τοῦτο δὲ χάτωθεν προεξίστανται τῆς συνεχείας τοῦ παντὸς 

συνασπισμοῦ, χαὶ ἀπαντῶσι τοῖς ἐναντίοις ἄπονοι χαὶ ἀχκίψητοι 

πρόμαχοι" τὸ δὲ πρὸς ἄλληλα τούτων φιλιχὸν χαὶ μὴ προσο- 

λίγον ἐθέλειν ἀφίστασθαι, χορείαν σοι τινὰ ταύτην ἂν δόξῃ 

περιελίττειν, εὐαρμόνιον μὲν χαὶ ἡδίστην ἐντὸς τῇ πόλει τρυ- 

φᾶν, ἔνοπλον δὲ εἴ τις ἔξωθεν ἐναντίος προσπελ χζε, χαὶ ἀχοι- 

γώνητον συγγενέσθαι. Οὕτω δὲ περὶ ταῦτα μεγαλοψύχως ἡ 
ῃ "“ “ δ τ᾿ 

πόλις ἔχει, ὥστε σο! χαὶ ἕτερον μιχρῷ πρόσθεν περίόολον ἵστη- 

σιν ὃ δὴ κἀν ἑτέραις ἴσως ἤρχεσε μόνον, προσλαθὸν χαί τινὰ 

χὴν δυσγέοειαν σύμμαχον, οἷχ δὴ τὰ πολλὰ μηγανᾷσθαι τοπιχὴν δυσχέρε ὕμμαχον, οἷα δὴ τὰ πὸ μηχανᾶσ 

εἰώθασι: τῇ δὲ οὐδ᾽ οὕτως ἀπέχρησεν ἡ περὶ τὸ ἀσφαλὲς πε- 

ριουσία, οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐνέλειψεν εἰς τοῦτο χαινοτομεῖν- ἀλλ᾽ ἔτι 
δ. τ 

σοι πρὸ τούτου τάφρος ὑποτείνει βαθεῖα, ἰλύος πλέως, ἣν σο- 

φιζομένη τὴν αἴσθησιν ὑποχρύπτε: καὶ θησαυρίζει τοῖς ἀπρού- 
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. ἐδ, : «; "» 

πῶς ἐμπίπτουδιν. ᾿Αλλὰ τί ταῦθ᾽ ὁ “λογος ἔξωθεν ἔτι τῆς 

πόλεως: δὶιχτ τρίς ι χαὶ οὐχ εἰσχωρεῖ; Οἷχ δὴ παραχρῆμα ταῦτα 

πάντοθεν προσοάλλει θχυμάζ (ξιν, μῆχος τοσοῦτον ὅσον ταῖς 

πρώταις τῶν πόλεων ἀρχεῖν, τῷ συνεχεῖ τῶν ἐπιχειμένων οἰ- 
. ε “ - ᾿ 7ὔ ᾿ 

χοδοιλημ. των ἐνδεέστερον ἔχειν ἑχυτοῦ ἡ δοχοῦν, ὧν τὰ πλείω χαὶ δὰ 

τὸν ἀέρχ φιλονειχεῖ χαὶ τὴν περιουσίαν (1) τῆς τέχνης 3 
π χει δον. δὰ Ἔ “- Κος ΤΩΝ ἐ Ζ γ 2.5 ᾿ " 
ἐπίδξιζιν ες υξτεώρου ποιεῖται, περιττῶς σ, η μξνα Ι ἀλλὰ ψὴν 

χαὶ βαλανείων ἄφθονος ἀπόλαυσις, χαὶ πο τ στο ἡ χάρις προ- 
τὸ ᾿ 

στιθεῖσχ τῇ χρείᾳ τὸ τρυφᾶν" ἃ δὲ τῆς χρείττονος ὄντως πο- 

Ἢ ποῦ πολὺς [μὲν ὁ χοσμος, υξίζων 
δὲ Ἐν “ἃ - δὲ “ , ι τ , . 
ὃ ἡ ὦνησις" ταῦτα δὴ ταῦτα λέγω τὰ τῶν χαμνόντων ἐν 

᾿ Ρ᾿ Σ ἷ Ἦν ἣ 
νόσοις μετὰ τῆς πενίας χοινὰ χαταγώγια, ὧν οὐ μᾶλλον τὸ 

Ξ πκ ὃ ἘΞ δ κα ,Χ Δ , 
Ἂς τῶν οἰχοδομημάτων ἔστι θαυμάζειν ἢ τὴν ὁμολογίαν 

τῆς φυσικῆς ἀσθενείχς αἰδεῖσθαι χχὶ τὴν συναίσθησιν, χαὶ τὴν 
" “ ΞΞ Π 

λφὼ τοῦ γένους φιλανθρωπίαν, τήν τε ἐπὶ τ᾽ Ἧτο πῶρὰ 
“- ͵ὕ ᾿ ΡΘ 

πῆς τον ῆς ἐπιχουρίχν χαὶ τὴν τῆς πε « τ “΄ν 1] Φ 
ΤῈΣ Ἕ 

ἴτε ΞΞ- δ 
σον 

“Μ ὡ-ο; 

ΝΣ “-“ “«- ὀ - 

ταύτην δίχα νενεμημένην τοῖς τε ὑπὸ τῆς ἱερᾶς νόσου πῶς 

τὸν βίον ἑχυτῶν ἀπογνοῦσι, χαὶ τὸ μόνον χοινὸν ἰατρεῖον τῆς 
ἐς ᾿ τὸ ΠΑ͂Σ ν ἫΝ ἊἋ Ἄν ἀρ κπ δ 

φυσικῆς ἡμῶν οὐκ οἵδ᾽ εἴτε ἀσθενείας εἴτε ΠΡ. τος χρὴ 
. ᾿ ἣΝ ᾿ 

λέγειν, ἀπολέσασι τὰς ἐλπίδας, χαὶ τὸ 

νιχᾷ τῇ ὑξγαλοψυχίχ τὴν γρείαν, τὰ τε ἄλλα τιμῶσα τὴν 

πόλιν τοῖς γιγνομένοις καὶ ἔτι ὑπόμνησιν ἑχυτῶν εἶναι 
δ , τε - , “ τ Ν 

μηδὲν πλέον τῆς σωματιχῆς ταπεινώσεως φρονεῖν. Τὰ δὲ δὴ 
Α - - , ᾿ ε - - - 

σευνα ταῦτα τοῦ χάλλους ὙΠ ΝᾺ αἱ περιφανεῖς στῆλαι τῆς 
Φεν πος ,ὔ ε ΓΑΡΆΤΟ Ζ ν χοτ- " Ά ᾿ς ῃ ,ὔ 

χαθ ἡμᾶς φιλοσοφίας, οἱ ταύτης χαρποῖ, τὰ λαμπρὰ χαὶ φιλό- 

τίμα τέλη, τὰ ἱερὰ φροντιστήριχ τῶν εἰ τῆς ὕλης ἀνα- 
-» χωρεῖν χαὶ μόνῳ σχολάζειν θεῷ, τίνος ἂν ἑτέο ὡς εἴη πόλεως 

(4) ἐς τῇ ᾧχ γρ. εὐπορίαν. 

ΜΈΣ, ΙΡΛΙΟΘ. Δ΄. Τ0 
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“ φΡ 2 - - 5. αἴ δα -" 

τοσαῦτα ἢ οὕτως ἔχοντα παραθεῖναι; τοῦτο μὲν ἀνδρῶν, τοῦτο 

δὲ χαὶ τῆς ἑτέοχς μερίδος, μεγαλοψύχως τὴν αὐτὴν ἀνελομέ- χα σῆροτο μερίδος, μεγαλοψύχως τ εὐτὴ ξλοι 
»: “ , “ 

νων σπουδὴν, ὧν τὸ περὶ τὴν α αἵρεσιν φιλόπονον, καὶ ὅση τις ἥ 

περὶ αὐτὴν, τοῖς μὲν ἁπαλοῖς ἔτι χαὶ τῶν χαιρῶν ἐνδεῶς ἔχου-- 

σιν ἡ Ὁ παρασχευὴ, τοῖς δὲ τῶν χρόνων ἀπολαύσασιν ἡ τελείω- 
, 

σις" μεγάλη μὲν ἡ τῆς δόξης αὕτη προσθήχη τῇ πόλει χαὲ 

μείζων ἴσως τῶν ὄντων" οὐ μὴν ἀλλ οὐχ ἐμὸν ταῦτα προφέ- 
᾿Ξ τ δις -»"Ὕ ὃ "0 ε ᾽ τ δέδ 3 μι »δ'ὰ 

ρξϑιν χαὶ ἱστοροῦντα διατρίοειν- ὡς ἐγὼ δέδοιχα μὲν σφόδρα 
δ᾿ " Ἃ ε ᾽ ὔ, Α 

ἥττον ἔχων, ἢ ὡς τῶν ὄντων ἐγγὺς γενέσθαι, αἰσχύνομαι δὲ 

γέλωτα ὀφλῆσαι τοῖς συνεσο Ἔτωι οὕτως ἔχων, ἔπειτα τοῖς 

τοιούτοις ἐπιχειρῶν προσάγειν τὸν λόγον ὅτι δὲ χαὶ πλῆθος 
- κῃ 5 ΧΊ Ἰὰὰ ες “ Ω ἘΞΆ σαν , ι »“κ δ) 
ὅσον οὐχ ἄλλῃ τῶν τε οὕτω ῥιοῦν ἡρημένων χαὶ αὐτῶν δὴ τῶν 

θείων οἴχων, ἐν οἷς ἡ μεγαλόφρων αἵρεσις αὕτη φιλοσοφεῖται 

καὶ χόλλος τῶν πλειόνων οἷον ἀυνήχανον ἐρεῖν, πολλή τε τρυφὴ 

τοῖ: ὀὠφθαλμοῖ: ὁρᾷν, χαὶ τῷ λόγῳ πάντως: περὶ ταῦτ ἔχειν 

ἮΝ ΑΝ ΥΥΣ αὐτίκα πολλὴ μὲν ἡ π περὶ τοὺς θείους γεὼς εὐμή- 
᾿] “ ,ὔ 5 “- " « ᾿ " 

χᾶνος παρὰ τῆς δημιουργίας ἐΑΣΌΛΗ πολλὴ δὲ ἡ ἐπχνθυῦσα 
5, κ᾿ -» “ ᾿ , “ ᾽ " 

χάρις" ὄροφος μὲν ἄνωθεν ἁρρῶς ἠσκημένος, χρυσοῦ τε αὐγαῖς 

χαὶ τοῖς ἐκ βαφῶν ἄνθεσι, τὴν πᾶσαν ποιχιλίαν ἐνταῦθα ὃα- 
ἐὰὰ , “ διν » - , ᾿ ε 

πανώσης τῆς τέχνης" ταῦτα δ᾽ ἐπιπολὺ χάτεισιν ἐφ᾽ ἑχάτερα " 
Ν Ν , 

διαδέχεται δὲ ποιχίλης λίθου διαύγεια, πρὸς τὴν ἄνω χάριν 

ἐπειγομένη τῇ παντοίᾳ τῆς χρόας ἑτερότητι, συνεργούσης τῆς 

τέχνης καὶ σοφιζ ομένης τὴν ἀναλογίαν τῆς ἁρμονίας τὸ δ᾽ αὐτὸ 

χάτωθεν χαὶ τὸ ἔόχφος ταῖς αὐταῖς π ιχιλίχις ὑφαίνεται" ἔδε: 

γὰρ εἶνχι πάντα ΣῊΝ ἄνω τὰ ἐντεῦθεν ἐφάμιλλα - στοαὶ δὲ 
Ὁ ΚΖ ε 

ὑπαλλάττουςσι, ταῖς ὑφισταμέναι: χίοσιν ἔχουσαι τὸ θαρρεῖν, χαὶ 
“-“ ᾿ προαρπάζειν φιλονειχοῦσαι τὴν ἕδραν, τὴν ἐντυγχάνουσαν ἀπα- 

τῶσιν ὄψιν χίονές τε ἀνχτείνουσιν ἐν μέσῳ, αἱ μὲν τὸν ὄγχον 
ε Α "ΓΝ , 

αἱ δὲ τὴν ἔνδειαν παρεχόμεναι θχυμάζειν, τὸ μὲν φυσικῆς 

χῇ περιουσίας, τὸ δὲ τεχνιχῆς οἰκονομίας ἐπίδειξιν χορυφχὶ τού- 
, ΄ , ᾿ ᾽ , - , ὡνῶὼ» 

τῶν χαὶ βάσεις μὺυ υρίαν ὑπέχουσχι τὴν ἀπὸ τῆς τέχνης τομὴν 

παν 

νον «ὦ 

ὦ 

ων δι σα. Δυυνω «Ὁ “«“όνδον δι... ἐλ. 
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χαὶ ὁ διὰ πλοῦτον κάλλους πάντα τυραννούμενος χρυσὸς, χἀν- 

ταῦθα ὠθούμενος, πάντα φαιδρὰ, πάντα ἀλλήλοις ἀναλογεῖ. Καὶ 

οὔπω προσέθηχχ θείων εἰκόνων λαμπρότητας, κἀνταῦθα τῶν 

πολυτελῶν λίθων τιμίαν ὄντως τὴν γρείαν, χαὶ τὸν χρυσὸν 

αὖθις εἰς χόσμον βιχζόμενον " χχὶ σεπτῶν Ἵν τον Εὖ ΕΞ 

βειαν; πολυτάλαντα σχεύη, χαὶ βίόλων ἱερῶν θησχυ Ἃ δὲ 

ἐξιόντι τοῦ νεὼ παραχρῆμα ἀπαντᾷ, ἠ ποὺ πολλὴ ὍΝ νηβὰν 

ἔνθεν μὲν λειμῶνας χεχυμένους, ἔνθεν δὲ φυτῶν εὐχαρπίχν τε 

ὁμοῦ χαὶ πολυχαρπίαν, χαὶ ἔτι τοι ἐνίων ἀγονίαν ἐνταῦθα 

εἰσφέρουσαν " χαὶ γὰρ ἄκαρπον μὲν ἀλλ ἰθυτενὲς ἡ χυπάριττος 

χαὶ εἰς οὐρανοὺς ἀναχωροῦν, ἐμοὶ δοχεῖν ἀτεχνῶς ὑποὸδειχνύςξι 

τοῖς ἐχεῖ φιλοσοφοῦσιν, ὅπο!, δεῖ τρέχειν χαὶ ἀνατείνεσθχι, μετὰ 
Ὁ ἤχῳ ν᾽ ,ὔ Α [72 ν 

τῆς ἀνόδου χαταῦθραχὺ τὰ περιττὰ τῆς ὕλης ἀποτιθεμένους 
Α ᾿ ι ες , ᾿ Ἂ 5 Ἔ , δὲ Ε ι ε«Ν7ΏἝϑἤἍἌ 

καὶ στενουμένους πρὸς τὴν ἀνάοασιν. Πάρεστι δὲ χαὶ ὑδάτων 

θχυμάζειν ἐπιρροίας, ὅσας τε δαψι) λῶς ἡ γῆ χορηγεῖ, καὶ ὅσας 

ἐπὶ τῇ φύσει μηχανᾶται τέχνη, τὰς ἀναδόσεις ἐκ μετεώρου 
» ἊΝ χΡ. γι νἢ - , ΔΛ ὴ Ἔα « τ . ᾿ ΘΝ 

σοφιζομένη. Καὶ σιγῆσαί μοι τὰ πλείω δοκῶ, ὅσα τοῖς ἐνοιχοῦ- 

σιν ἐγγίνεται τῆς φυσικῆς ἀσθενείας ἀναψυχὴ, καὶ τῷ κατὰ 
2 5 ΡῈ ΝΟΝ πὰ " 

τὴν ἔφεσιν ἀλόγῳ τῆς ψυχῆς ἐνδίδωσι τρυφῇ σχολάζειν χα- 

θαρωτέραᾳ, τοῦ λογισμοῦ χάμνοντος χαὶ προσορχχὺ τῶν πόνων 

ὑεθιεμένου. Καὶ ταῦτα ὑὲν μέτριχ πάνυ τῶν ὑπαρχόντων. 

παρῆκα δὲ τῶν ὄλλων νχῶν πλήθη χαὶ χόσμους, οἱ διὰ πάσης 
᾽ὔ ΄- {72 ,ὔ « , ᾽ -- 

τῆς πόλεως ἵστανται, χάλλους ποτε τ, ὑπόμνησις ἀρετῆς, 
ὧν « τὰ 3 τῷ ’ ᾽ » Ν » , τῆς χοινῆς εὐσεθείας ἀρρχγεῖς σύνδεσμοι, ὧν εἴ μοι βουλομένῳ 

σχολὴ προσῆν ἕνα τῶν πάντων τῷ λόγῳ προθεῖναι σπ τουδῆς 

ὑπόθεσιν, καὶ εἰ βούλει τοῦτον δὴ τὸν ἐπὶ τῇ χλήσει φρο- 

νοῦντα τοῦ γενναίου τὴν ἄθλησιν Τρύφωνος, ὅπως μὲν μεγέ- 

θους, ὅπως δὲ ὥρας ἔχει, μέγιστον ἔργον ἂν ἣν διαγενέσθαι χαὶ 

τῶν ὄντων μὴ πάνυ τοι ἐνδεῶς ἀνῦσαι. Καί τοι τί τοῦτο πα- 

λόγος ἐπείγεται; τέρας ἡδονῇ σύμμικτον χαὶ ἅμα ὃ ἵ 
δόξι ᾽ ΑἹ μας Αι Ν » 
ὁοζης ἀφορμὴν τῇ πόλει, οὐχ οἵδ᾽ ὡς εἴτι τῶν ἄλλων, ὅπως 
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ἔτους ἑκάστου τῷ χαιρῷ τῆς μνήμης, ἐχ τῶν ἄνω λειμώνων ν ἃ 
μ ᾿ , ἜΘ . , " ΩΣ 

μόρτυς μετὰ τῶν ἀνθέων ἐνταῦθα γίνεται, καὶ προδάλλεται 
πο πῦ αν τ τ . -- - »«(Ὡὶ τι ΝΣ 

θαυμάζειν αὐτόματα ὡραῖα, λειμώνων ἃ ἀερίας, μᾶλλον δὲ μν 
ΣῊ ’ “ἢ, Ἂν, 115: ὰ : ἐπ Ἐν πα ΠΥ ΟΣ ἐς δ» Ὡς λειμώνων ἄνθη, ἄνευ ρίζης χαρπούς" χαὶ τοῦτο δεῖγμα μὲν τῆς 

᾿ κι "« δ ν ΞΑ , ΞῚ Νι ᾽ 

περὶ τὴν πόλιν σπουδῆς τοῦ μάρτυρος, ὃς γμα δὲ εἰσεόξίας 
" τῷ δι “Δ χε Σ δ, “ " ᾿ ᾽ “ " -» " 

αὐτῷ, ὃν ἣν ἡ σπουδή" τοῖς μὲν γὰρ ἐνταῦθα τὴν τῶν ἔργων 
5 “ἃ , ΙΝ ΕΛ ΓᾺ ἐπίδε » » ῃ ἃ ᾿ ᾿ 
ἐπίδειξιν ποιουμένοις, ἔνθα ἢ πατρὶς, ἢ χρονία διχτριοὴ, ἢ τὸ 

τελευταῖον τοῦτο, τοῦ μαχορί [ῸἾ Ὡ “) ω»- ΓΙ [ῳ] -Ξ- ψυ ο᾽ τὶ «ἢ - 
Σ» 

φας Ν . 
ΦῈΝ 
ῳ ̓Ὰ Ω [ΟΠ] Ω “ἢ « 

' 

:« “᾿ Η ᾳ- 

ξλχουσχ, χὰν ἄνα γ χὴν εἶναι τῇ φιλοτιμίᾳ φαίη ΤῈΣ ΤΙΝ παλαιὰν : 

- " « , "» ΕἸ - “ -" 
χοινωνίαν, κἂν ἀντίδοσιν ταῦτα τῆς 

! Ῥν τ τὰ ον ΝΣ μι ἢ 5 ᾿᾿ ἣν ( , ἂν ᾿ ἡ --- 

γαλοψυχία νικῶσαν ὅταν ὃὲ πάντα ἀπῇ, Νά δε νῦν 
ΠΝ εἷς , ᾿ ᾿ξ γα ῃ ΕῚ , ἂ “3 

ἔχει τῷ μάρτυρι χαὶ τῇ πόλει, τί τις ἂν λέγοι ἢ ὅτι χὰ 
, 4“.’! 

εἶναι μόνον, καὶ χάριτος τῇ εἰσεύείᾳ πάντως προσμαρτυρού- 
“αινν ἣΝ 5 , ᾽ γ᾽ - 

σῆς; ᾿Αλλ ἐπειδήπερ εὐσ:θείχς ἐμνήσθην, τίς οὐκ οἷὸς χαὶ τῶν 

ζω “ω τω ᾿᾽ ,ὔ ΙΝ , ᾿ ' ε ᾿ 

τῶν τῆς ἀληθείας δογμάτων, χα τὴν ἀρχὴν χαὶ τὴν ὑπόθεσιν 
᾿ "Ὁἷ"- ,ὔ 

ὅπως ἄρα ἔχει περὶ τῶν θείων ὀρθῶς νομί {ειν; τε πάρεστιν 

͵ 

ΡΟ Χ, »5- σι“ -,ῦ ἝΝ "σ΄σηΐ --, ΡΝ »» ΥΩ χ). θεί “ Ἐ τῶν ἀποστατῶν τοῦ Χριστοῦ, πρώτη παράταξις ἀληθείας κατὰ 
»Σ ψεύ ΝῬἮἫΝ Ζ ΕῚ ΕΚ Ρ ΖΞ Ως, Ὕ ι ΞΞ υ)χλό 

τῶν τοῦ ψεύδους ρα ΈχΩν, ἐνταῦθα συνέστη, χαὶ τὸ ἀλλό- 
, “- - “ 

τριον Ἐν χαὶ δύσνουν ἐξέτεμε τῇ μυχαίρᾳ τοῦ πνεύματος" 
᾿ ᾿ 

ς ἀπ' Αἰγύπτου μὲν τὴν 

ἰχουμιένης, χαὶ ὥσπερ τί 
« Ω τὸν ν᾿ 

νόσημα δεινὸν ὑφέρπον, περιλαύεῖν Ἴδη) τὸ χαλὸν ἐφιλονείχει 
“ . » ᾽, . “- διν»ν ΜΝ ΄ 

σῶμα τῆς ἐκχλησίας- ἐνταῦθα ὁὲ ἔστη, χαὶ ἤλεγχται τῇ πόλει 
χ ΓΑ “Ἃ Ἂ ᾿ ἸΑν "» Ν, ᾽ ἐΣ δὴ , 

ἥττον ἔχον ἢ τρεμονο χαὶ πάντα ἄρδην ἀνατρέψαι τα, 

χαλῶΞ: χείμενα " ὁ γὰρ δὴ μέγας ἐχεῖνος τῆς ἜΡΙΝ οὐχ 

οἷδα εἴτε ιδασχαλος εἴτε ὑπηρέτης χρὴ λὲλ 
“ Α γ ΒΩ " 

πρωτος μετα Χριστ υ, ἔγνωχέ τινα συμμὰ γι αν χαταστῆσαι “αι: 

᾽ ᾿ ᾽ “ »Ἥ ᾿ ᾽ «“ 5» - 

αὐτὸς αὐτοῦ πραᾶζεσι, χαι πάντοθεν εἰς Ἐν ἀγαγὼν τοὺς τοὺ 
. 



ΝΑ  ἼΣ: Ἰ 4 

ν ε ,ὔὕ Ἂ ’ὔ . ’; ν᾿ ’ 

ϑεῖου πνεύματο: ὑποφήτας, μίαν δὴ τχύτην ἀγωνίαν ἀνχγχαίαν 

εἰς μέσον προθεῖναι, τῇ τε ἐχχλησίχ τὴν ἀσφάλειχν ἀπ οἡοῦναι 

τῆς περὶ θεοῦ δόξης, χαὶ τὸ ἐπίόουλον ἅπαν χαὶ νόθον ἐπι- 
“ῸὋ 

σγεῖν τε χαὶ ἀποθέσθχι" μόνην δὲ ἀρχοῦσαν τῷ σκοπῷ χαὶ τῇ 
Ψ Π 

᾿ ἮΝ Π , 4 κῃ: ' ι , .»» , 

χρείᾳ τήν ὃς τὴν πόλιν φήθη, χαὶ μόνην ἀξίαν χωρῆσχι τόν τ: 
Ἀν “2 πο δ πολε σπουδῇ: ὖτὲ δε ἐς ἐπι Σ Ἐ ΕΣ ΞΕ ΣΟΥ ὄγχον τῆς πχρουσὴς σπουδῆς χα! τῆς ἐσομένης ἐντεῦῆξν τὸν 

Ἔα .- ἢ τ χγαθὴ ὭΣ ὶ κ᾿. ἐγ τν 5, Ὁ ἢ ἑξῆς πάντα χρόνον ἀγαθῆς τύχης χαὶ οὐχ ἴσχυσαν ἀνθελέσθχι 
᾿ ’ Ἷ Α ν᾽ 

τόσαι μὲν ἐπὶ τῆς γῆς πόλεις, τόσχι δὲ ἐπ᾽ αὐτῆς 

ϑάλιστα τῆς θχλάττης τῆς τῶν Ῥωμαίων ἡγεμονίχς, τῷ τῆς 
, Ἣν τὸν . 

οἰχουμένης σχεδὸν ψμήχει τηνιχαῦτα συμμετρουμένης- χαὶ οὐκ 
», " ΒΕ κε δ δι τς Ξ τς “- ΠΥ ΟΣ Σ ΚΎ “ἢ: δι 

ἔγνω μὲν οὕτω περὶ ταύτης μεγαλοψύχως, οὐχ ἐπέθηχε δὲ 
Ἢ - Εν 4) " .}} ᾽ ἐ κ Ἔ , ᾿Ξ" ἘΛΌΣΝΣ ΞᾺ ᾿ 

παραχρῆμα τὸ τέλος, ἀλλ᾽ εὐθὺς πάντα ἠρευνᾶτο χαὶ πάντα , 

᾽ ’ ᾿ » α-,ἭΦΨ κ δ 

ξισεφξος αι συνέτξλξι τῇ πολξι τὸν χαλὸν τοῦτον ἔοχνον. Ἔν 

"» ,ὕ , οἵ , Α -᾿"- » ΄ - 

ξξινοι: τοῖν οι: χρόνοις: ΞΟ ΞΟΈΖεΞΙ μὲν τὴ3 Οἱχὸ ». ἔνης Ἢ πολις 

χαὶ ἤξιοτ Ξ ῇ - ἐπιστχαίχι στρησετῖ ΔΑ τ δὰ ἐς ΑΝ ΤΣ 
αν ΞΟ τέραν ὄντως ἐπιστασίαν, τ ΟΊ σξι ον ΟΦ πασχι χαὶϊ σμ.Χ 

᾿ " ΝΥ κ 

ἔπεμπον εὐσεθείας συνθήμοτα δέχεσ σθχι" ἐπεὶ δὲ ὁ Φυρχὼ τὸν 

ἄξιον ὄλεθοον ὑπέστη τοῦ θράσους, χαὶ ἡ ἀχρότομος ἐρράγη 
Πρ πούνοῦΣ, τὰ πὴς ολτῦ δι ς ΝΣ ὶ καὶ ἀνέδωχεν ἀφθόνους τὰς τῆς ἀληθείας ροχς, καὶ ἡ χιοωτος 

ὃ ᾿ ᾿ συ ρα ς . ἀν ᾽ , ᾿ 

οὐχέτι συνέχου ψε τὰς πλάχας, ἀλλ᾽ ἠνοίγη χαὶ ποοέθετο παἢ- 
ὶ 

, ᾿ ᾽ὔ ᾿ ι Ἐ ΄7ὔ “ ε , ε , 

ρησία τοὺς θείους γόμους, καὶ ὁ ταμίας τῆς ἀρμιονίσις ὑπεέχρου- 
- Ω ’, “Ὁ ΕΥ . -Ὁ 

σεν ἀρχὴν ἐμμελοῦς συμφωνίας, τηνιχαῦτα ἦν ὁμοῦ πόντα 
ν 

χρήματα, πρόχειρος μὲν ἀπόλαυσις τῶν ἐντεῦθεν τῆς εὐσεθείας 
ἐν ΄ Ὡ ΄ νᾶ Ξ « Ὁ [4 ἜΞΙ τὰ δὲ - ᾿ ἐν. - 

βευμάτων, ὅστις βούλετα! χρῆσθαι, πανταχοῦ δὲ ἀναχήρυξις 
ΝΌΌΝ - , τ, ᾿ ’« ΒΕ 

χαὶ διάδοσις τῶν θείων τὴς ἀλ ΠΥ ὅρων χαὶ τέλος ἡ παγ- 
΄ Α ι - . 

χύσιμιος αὕτη ἽΤΕν μετὰ τὴν ἐντεῦθεν ἀφορμὴν καὶ χίνησιν 

πρώτην, πάντα ἁρυοῖ ζομένη καλῶς καὶ πρὸς τὴν ἀσταλὴ περὶ 
τον» τ τ ΡΝ 

θεοῦ δόξαν ἐμμελῶς συμφωνοῦσχ" αὕτη τῶν ὅλων τῆς ἐχχλη- 
, Ν - ε 

σίας δογμάτων ἀρχὴ χαὶ κατάστασις πρώτη, τοῦτο τῆς χαθ᾽ ἡ- 
ἊΣ ᾽ , 

μᾶς εὐσεοεία 
᾿ » Α -εγ ε , :- ι 

ας τὸ στηριγμα ἐπὶ ταῦ ταις «ταῖς ὑποθέσεσιν, δπὶ 

’ -“ , - «ρ: Ὁ τ ᾿ κ " 
ταυτὴ τῚ β χοϑιὶ τῶν εζς Ἢ δὴ ἢμει ουργ ίχ, χι ἢ προς τοὺς Χχατα 

᾿ . "- Τὰν νῷ . 

χαχιροὺς ἀποστάτας τῆς ἀληθείας ἀντιχατάστασις. Τοῖς υὲν οὖν 
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πολλοῖς ἴσως ἂν ἔδοξεν ἐντχῦθα εἶναι τὸ πέρας τῶν ἀγαθῶν 
Ε ὕϊ , κι " «- ’ 

καὶ ἀπ οχρών τως εχξιν τη τῇ πόλει -ἧς πξοι ταυτὰ φιλοτιμιὰς 

- ε , ε δι νΝἮ͵ ΕῚ ι 
τῶν ἘΡΑΝ χαὶ τῷ λόγῳ τῆς ἱστορίας, ὡς οὐχ ἄδηλον ὃν τὴν 

πᾶσαν ἑξῆς ἀχολουθίχν τῆς εὐσεθείας εἶναι τῆς ἐνταῦθα τῇ 
᾿ , Ω - » “ 

πόλει δεδομένης ἀρχῆς" χαὶ γὰρ ἱκανῶς ἔχειν τοῖς τε ἄλλοις 

οὕτω λογίζεσθαι χαὶ χρίνειν, χαὶ ἔτι τῷ λόγῳ νῦν πρὸς τοῖς 

ἐς τὶ ἄλλοις: ἀλλ ἡ πόλις οὕτω τοι παρῆλθε τῇ μεγαλοψυχίᾳ χαὶ 

-Θ ει 0γν ΓᾺΣ ς Ω δὲ Ψν διὰ πάντων ἐγένετο σὰ ποιουμένη τε χαὶ συνάπτου- 

σα, ὥστε χαὶ τὰ λαμ νὸς πάσης ἐπιθεῖναι προσδοχίας, 
“ “ .] “ . ΞᾺ , 

καὶ τὸ τέλος τῆς ὅλης χατὰ τῶν αἱρετικῶν ἀγωνίας χαὶ μά- 
ΡΞ ἈΠ πὴΡ ἢ . ἔὸ ῃ " , , ᾽ 

χὴς ἐπαγαγεῖν. ᾿Επεὶ γὰρ ἔδει χαὶ τὴν τελευταίαν ταύτην ἀ- 
" 

χολουθῆσαι ταῖς προλαθούσαις ἕξ τῶν ἱερῶν διδασχάλων σύ- 
-“- Ψ "ὮΝ Α ξ ᾽ ᾽ 

στασιν, ποῦ μᾶλλον ἔδει ἢ ἔνθα τὸ τῆς εὐσεθείας ἀσφαλὲς 

ταμεῖον, ἔνθα ἡ πρώτη τῆς ὑγιαινούσης πίστεως πῆξις; χαὶ 

μέντοι σύνοιδε τὸ δέον ὁ χρόνος καὶ προσαπέδοτο τῇ πόλει 

χαὶ ταύτην, μᾶλλον δὲ τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ταύτην ἡ πόλις ἀπέ- 
᾽ Α 

δοτο (1): χαὶ ὑπέθετο μὲν τέως τὴν βάσιν χαὶ τὴν ἀρχὴν τῆς 

ὅλης περὶ ταῦτα κινήσεως, ἐπήνεγχε δὲ τὴν ἐπὶ πᾶσι χορυφῆν, 

χαὶ τελευταίαν συνοχὴν χαὶ ἀσφάλειαν" χαὶ εἰ δή τις μέγα 

οἴεται, πάντως δὲ μέγιστον, τὴν πρώτην τῆς ἀληθείας φωνέ- 

ρῶσιν παρέσχεν ἡ πόλις: χαὶ εἴ τις τὴν ὑστέραν αὖθις σφραγῖδα 
, 

χαὶ τὸ διὰ πάντων κῦρος, χαὶ τοῦτο μετὰ τῆς πόλεως. Τοῖς 

δὲ παλαιοῖς χομιδῇ χαὶ τὰ νέχ συμόσίνει" τῶν γὰρ δὴ προ- 
᾿ 

τέρων χρόνων, ὅτε χαὶ τὰ Ῥωμαίων τῆς ἐπὶ θάτερα ροπῆς 
Ε ι, ; ". ’ ᾽ ,ὔ ι , ᾿Ὶ 

ἤσθετο χαὶ μετέθαλε τῆς πρῴην εὐδαιμονίας, καὶ πόλις μὲν 

ἐχείνη προϊσταμένη καὶ τῶν ἄλλων τὸ χράτος ἔχουσα δουλεύειν 

ἔγνω τῇ τύχῃ, ἐτράπη δὲ ἡ τῆς ὅλης ἡγεμονίας παραχρῆμα 

εὐχληρία, κἀντεῦθεν ἐνόσει, τὰ μὲν εἴχετο, τὰ δὲ ἐχινδύνευς, 

τὰ δὲ προσεδοχᾶτο᾽ πάντα ἦν ὁμοῦ τὰ δεινά ̓  στάσεις τῶν 

(1) Ἔν τῷ χώδηχι διορθοῦται" ἀπέδωχε. 
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ν ’ οὔ ̓ ς » , »Ὶ ᾿ ἘΟΡΙΩΣ ἦἥ ξ ᾿ 

οἰχείων, τῶν χύχλῳ βαροάρων ἐπιθέσεις μετὰ τοῦ χαιροῦ, χαὶ 

ἔτι πρὸ πάντων χίνησι: αὕτη δὴ τ ον τῶν ἐπὶ παντὸς τοῦ 

, δ᾿ ΐ “ ν δῖνε ἃ , δ γ)).. ἄη ἢ ΩΝ χόσμου πρχγμάτων ἐδόχει γίγνεσθαι" χαὶ ἅμα δέος οὐ βρχχὺ 
" “πεν Ἀπ πο  » . τῷ ἊΝ »“ “ΔΑ ᾽ ἐφ τὸ 

τὴν κρείττω χαὶ σεμνοτέραν τῶν ἐπὶ γῆς ἀρχὴν ἄρδην ἀνάρ- 

παστὸν γενέσῦχι χαὶ ἀνῃρῆσθαι" ἄρ᾽ οὐκ ἔδεισεν ἂν τηνιχαῦτα 

περὶ τῇ ὃς τῇ πόλει, υήπου τι χαὶ αὕτη υετὰ τῶν πραγμά- 

τον γένηται τ τῆς χοινῆς σὺν ταῖς ἄλλαις αἴσθηται τύχης" 

ἡ δὲ οὕτω (1) γενναίως ἀντέσχε τῇ δυσχερεῖ φορᾷ, μᾶλλον δὲ 
ὑπερέσχε χαὶ διεγέ γένετο, ὥστΞ μὴ μόνον ἀντὶ ἀχροπόλεως χα- 

πέστη τοῖς ὅλοις τῶν Ῥωμαίων πράγμασιν, ἀσμένως ὑποδεξα- 

ὶ 

πὶ ᾿, το ως -Ὡ » ,ὕ ᾽ ᾿ τῷ 

συστῆναι χαρισαμένη, τὰ δ᾽ ἑξῆς χαὶ τοῖς: οἰχείοις ἐπεξελθεῖν 
ΕΙΣ 

ἀλλὰ χαὶ ἔτι προστιθεῖσα τῆς εὐποιΐχς, ἐδέξατο υὑὲν τὴν τῇ 

ὑξνη προσχωρήσχσαν τὴν βαφιλιχὴν ἐπιστασίαν" χαὶ τέως μὲν 

᾽ 

εὐσεθείας ἕδραν, τὸ τῆς ἐχχλησίχς εὔκοσμον σύνταγμα, τὴν 

πρώτην χαὶ τελεωτέραν ὄντως τῶν χαθ᾽ ἡμᾶς πραγυάτων ἀσφά- 

λειαν χαὶ συνοχὴν, ἈΕῚ: δὲ τοὺς λόγους αὐτοὺς μετὰ τῶν 

ἄλλων πλανωμένους χαὶ χινδυνεύοντας: χχί τοι πῶ: ἂν ἔδειξε 

ὑᾶλλον ἡ πόλις ἑχυτῆς οὖσα, χαὶ τοῦ πάλαι πεἪ νῷ ω [Ὁ ΕῚ δΝ [--.} ἢ ὩΣ -Θ τα ὧν 
ῳ . 

Ὺ σ΄ “᾿ - ᾿ο » , » 

νήματος; ἢ πῶς ἂν μᾶλλον τοῖς τε οἰχείοις ἐνέπνευσέ τι φρο- 
“ ε “- κ᾿ - . ᾽ -- 

νεῖν ἑχυτῶν ἄξιον, χαὶ τοῖν ἐγχντίοις ἐνέχοψ: τὴν ἄσγχετον τοῦ 

θράσους ὁρμὴν, ὡς οὐδὲν ὃν Ρωμαίοις δυσχερὲς, οὐδ᾽ οἷον ἐλ- 
’ Ἃ 

λείπειν τῆς πρώτης εὐδαιμονίας, μέχρις ἂν ἢ Νιχαέων ὑποὸδέ- 

χηται πόλις, ἣ τοιαῦτα ἑλομένη χαὶ ἀνύσασα, ἐξ ὧν οὐ μόνον 

ἐστιν ὅπερ ἔφην, πάντα ἀσφαλῶς ἔχεσθαι; ἀλλὰ χαὶ ἔτι πρόσ- 

ἐστιν αὕτη δόξα, μόνων εἶναι τῶν πλέον τοῦ μετρίου χαὶ 

αὐτάρχους ὄντων περὶ ταῦτα μεγαλοψύχως σχολάζειν" τοῦτο 

τὸ ἔργον ἔθραυσε μὲν τέως τὰς ἀχρατεῖς τῶν ἐχθρῶν ἐλπίδας 

ἐπέσχε δὲ τὸν παντελὴ τῆς ἀρχῆς ὄλεθρον, διέσωσς δὲ ὑστέ- 

ρας ἀναιώσεως σπέο ματα, καὶ γέγονεν ἡ πόλις ὥσπερ ὁπὸς τῇ 
" 

(1) Ἔν τῷ χκώδηκι διορθοῦται: οὕτω τοι. 
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πάσῃ τῶν Ρωμαίων ἡγεμονίᾳ διχλελυμένη, χχὶ συνῆξεν σὐθι: 

χαὶ συνεστήσατο" τοῦτο τὸ ἔργον ἐμοὶ δοχεῖν οὐχ ὁποίχς βούλει 

τῶν ἐπὶ τῇ γϑίτονι οὐνο φρονουσῶν πόλεων ἀνῦσχι, ὥσπερ 

δὲτα παρέσχεν Ἐπ ιχχίρως εὐεργετῆσαι τὴν σωτηρίαν ἡ ἀνήμερος 
᾿ 

τὶ » , ἢ ᾿Ξ 3 , ᾿ , 

τὴν ἀσφαλειαν αὕτη πόλις χΧαὶ μὴ τρυφῶσχ τὰ ἐκ θχλάττης. 
᾽ ῳγύα ΝΟ ΣῚ “ , "» - 

Αλλ ἐπειδὴ χρόνοις ὕστερον Ῥωμαίοις ἐπχνῆλς τὰ πράγματα, 
5 ᾿ ΞΡ" , " “ ἣ- κ; 
χαὶ ἡ χατεσχαμμένη τέως σχηνὴ τοῦ Δαυῖδ αὖθις σ συνεπήγνυτο 

χαὶ συνίστατο, χαὶ ὁ νόθος χαὶ ὑύρ οἰστὴς ἡττήθη χαὶ ὑπεχώ- 
, Α 

ἀν χαὶ ἡ Ὁ Ν χὰ ἐπανῆλθε τῷ ᾿Ισραὴλ, χαὶ ὃ χρόνος φέρων 

πέδωχε τὸ χρέος οἷς ὥφειλε, τὸν κάλλιστον χόσμον τῆς ὅλης 

ἀρχῆς τὴν βασιλίδα τῶν πόλεων, τηνικαῦτα δὴ καὶ ἡ πόλις, 
“ -“- ,ὔ , 

ωσπὲρ υήἡτὴρ ἐν Ἀχιρῷ Ῥ εις πξου πον σ μεν χαὶ συντηρήσασα, 

χππεδιδ Ἄ , ΞΘΑῚ ἋΔ ΓΞ Ν 
ἀπεδίδου μὲν τῇ φιλτάτῃ τὴν χαλὴν παρχχαταθήχην, τὸν 

χόσμον τῆς ἐχχλησίας, χαὶ προσετίμησε φιλοτίμως ἐκ τῶν οἰ- 
, .Ῥ»; , 5 ᾿ 

χείων " ἐξέπεμπε δὲ τοὺς λόγου: αὐτοὺς, ἐξέπειλπε δὲ τὰς χα- 
͵ ᾽ τ - ! 

ποιχίχς, ἀφορμὴν ιοτῆς δευτέοχς, παρέσγε δὲ τεχνῶν ιχ " ουὴ μρυοτὴς φυτεος, τ ρεσγε ς τῶν 

’ ᾿ Α , 4 ᾿ ᾿ 

χρείαν ΜΕ καΝ, τὰς μὲν συνεχπέμψασα, τὰς δὲ παρ αὐτῇ χα- 
“ “Ὁ " “ , ᾿ “ ᾿ , ; 

τασχοῦσα, ὧν ἐνταῦθα μόνον ἡ τῆς ἀσχήσεως τελειότης ὑπὸ- 
ΒΩ ὕνησιν ἔρωτος ἴσως, χαὶ ὅμα χάριν τῆς τῶν ὅλων εὐποιίας 

"ἮΝ ) » Α ᾿ : , , , : , 
εἰδέναι οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ τούτων συνεχπέμπει τὴν χρείαν, 

χαὶ διὰ τῆς ἐνταῦθα μόνον χαλλίστης ἱστουργιχῆς χοσμεῖ πὰ 

ἘΝ ἐπ ει εϑε δίελε ΕΝ τυ τν εν : βασίλεια " χαὶ σιωπῆσαί γς τὰ πλείω δεῖν φήθην, καὶ τῇ τῆς 

πόλεως χρήσασθαι μεγαλοψυχίᾳ. Πάντων δὲ οὕτω μεταδοῦσα, 

πάντων ὅμως εὐπορεῖ, καὶ οὐδεμιᾶς ἐνδεῖ τῶν πρώτων ἐν πό- 

λεσιν" ἀλλὰ τὰς μὲν τῷ τῆς θέσεως ἐπιχαίρῳ παρέρχεται, τὰς 
᾽ 

δὲ τῇ φύσει τῆς γῆς καὶ τῇ παντοίᾳ τοῦ ἐντεῦ ῦθεν φορᾷ, τὰς 

δὲ τῷ μήχει τοῦ περιθόλου, τὰς δὲ τῷ άρρει, καὶ ἅμα πρόοσ- 
μ ᾽ ν 5.)" δι »“"ὝὟὋΉ 

ἐστιν ἡ χάρις, τὰς δὲ τοῖς ἐντὸς χάλλεσι, τὰς δὲ τῷ χοινω- 
» 

φελεῖ τῶν ἐν αὐτῇ παλαιῶν τε χαὶ νέων φιλανθρώπων ἔργων᾽ 
“ « ᾽ ,ὔ « , ᾽ ᾿ “ ΄ "- υ 4 

πᾶσχ δὲ πᾶσι χαὶ ἰδία ἑχάστῳ τινὶ χαὶ πᾶσιν ὁμοῦ. Τὸ δὲ 

δὴ σὸν τοῦτο, χράτιστε βασιλεῦ, πῶς ἄν τις καὶ παρέλθοι 



ΝΟΥ Γ Σν 109 

ἕ , ᾿ -“ ΨΆ ᾿ ὃς ΒΕΗ ἘΞῈ Ἂ τ ἘΕΕΝ 

σιγὴ; υχλιστα μξν, οτι σὲ χαὶ ὀδεσποτὴν Χαὶ χηὴς νὸν χ' το λοὺ- 
- κν ᾿ "Ὁ Ι] ᾿ , - 

πεῖ, χαὶ τῆς ἐκ θεοῦ τοσαύτης εὐχληρίχς ἀπολαύει μετὰ τῶν 

ἄλλων χαὶ συνίσταται χαὶ προάγεται, χαὶ ἔτι ταῖς ἐλπίσιν 
Σὰ . , ΕΑ ΘΞΙΞ δὲ ΓΞ ΣΡ τ ρ ̓ ς ἌΡ ΆΡα, τς Ὁ κοῦ ᾿ ἀεὶ τὰ χρείττω θαῤῥεῖ ἔπειτα οὐδὲ τοῦτο βραχύ πῶς γὰρ οὔ; 

μέγα μὲν οὖν χαὶ πάντων ὑέγιστον τοῦ κάλλους μαρτύριον ἡ 

σὴ περὶ τὴν πόλιν σπουδὴ, ὃ φιλότιμος Πλὼ ὃ ἐἢῷ τῶν γ- 

γῶν κόσμος ἐπὶ τοῖς ἔργ ἵἰξὶ Καὶ ὅτι μὲν τ ἃ παρόντα τρυφᾷς χαὶ 
δ Ὧν δ, 

πλείω βούλεσθαι χχτάδηλος εἶ: ὅτι δὲ δύνῃ πάντα προστίθης ἑ ἑξῆς: 

τεχμήριον δὲ, ἐπιδημεῖς τῇ πόλει, χαὶ θερμαίνει μὲν τὸν πόθον 

ἡ τῶν καλῶν ἔντευζις, προσφέρειν δὲ ἘΉ5} χαὶ χαρίζεσθαι δῶρα 

ὁπόσα τοῖς ἐκ γειτόνων ὀχληροῖ: πρόσεστι, χαὶ υξετάγεις ἐχεῖθεν 

λείαν φησὶν ὁ λόγος Μυσῶν, ἀνθρώπων μὲν οὐχ εὐαρίθμιητον θερα- 

πείαν, μυρίαν δὲ ἵππον, υυρίαν δὲ βοῦν, βοσχήματχ δὲ ἄλλα 
, ᾿ , ᾿ -Ἢ , ΕΞ 

πάντα τύσα χαὶ τόσα, χαὶ προσάγει: τῇ πόλει τῶν υὑξγάλων 
Ά ϑιΔ, ἢ ᾿] ἐ: 

λπίδων ἐχέγγυχ᾽ οὕτω νιχᾷς μὲν ἀεὶ τοὺς ἐχθροὺς, νιχᾷς δὲ 
κ ᾿ - » ι - 

τοὺς προ σὺν πάντας ξπι τῶν Ἐ γνυν των στῦντ ας, νιχᾷς δὲ 

τὺ μεῖζον σχυτὸν, ταῖς χαθεχάστη εὐ τῳ χρείττων φαινό- 

μενος, μόνων δὲ τῶν χχλῷν γίνῃ, χανταῦθα ἁλίσκῃ ὁ πάντα 

ἄναλωτος, χαὶ οὐδὲν οὕτως ἔχει σΞξ τῶν πάντων, ὡς ὁ τῶν 
. -» 3 « Ἧ Ψ, ’ Σ ἘΞ 

ἀγαθῶν ἔρως, ἡ περὶ τὰ χρείττω σπουδή" ἐπεὶ δὲ υετὰ τῶν 
5»᾽ τ Ἑ - }] ᾿ » ,ὔ ; ι ι΄ 

ἄλλων χαὶ λόγους νικᾷς, χαὶ πᾶντες ἐπίσης χαὶ μιχροὶ χαὶ 
" “- -“ ΠΥΞΕ το »Ῥ ΠΡΕΝΞ ΕἾ ΠΕ Ὴς ὃ 

ὑεξίζους τῶν σῶν ἀπολιμπάνονται πράξεων, τὶ χρὴ πλείω διχ- 
ἜΣ: 
)σ] 

, 
ὑ 

, . - Ρ 

Ξιν ἐν τούτοις; μόνον εἴης ἐνταῦθα μνημονευθεὶς ὕστερος 
ταὶ 

ἐπὶ πᾶσι χόσμος τῇ πόλει χαὶ τῷ λόγῳ. 
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ΠΡ ΣΒΕΕ ΤΤΕΟΥΣ. 

Μ " ’, ε “ " “ “ Ω ΄ ΄ 

Αρα χαὶ γρχφόντων ἡμῶν ἐντεῖ ὑὰ ὥσπερ ἐνίοτε λεγόν- 
᾽ ᾽ ΄ ΄“ , Α 

τῶν αὐτόθι, χαὶ οὐχ ἡμῶν μόνων, ἀλλὰ χα 

πλείστων ἑχάστοθ᾽ ὁμοῦ, ἀνέξῃ μαχρὰ 

σχυτὸν, ὥσπερ εἴωθας, ἕτοιμον, ἤ μὴ σχολὴν ἄγειν φήσαις τῶν 

ω- περὶ σὲ τοσούτων πραγμάτων, τῆς περὶ τῶν χοινῶν διοιχή- 
᾿ ᾿ ᾿ τ "᾿ 5 - 3 

σεως; ἀλλ εἰ τοῦτ᾽ ἄρχ, πάντω: ἂν ἀδιχήσχις, ὦ πάντ ἄριστε 
, ι ὃ , τς ὦ ᾿ ν ᾽ κ᾿ »ἢ , ΣΝ 

χαὶ διχαιότατε᾽ χαὶ πάντων ἂν εἴην αὐτὸς ἀγλιώτατος, εἰ ὧν 
, Ὁ ᾿ ἐν ΄ “ . “ )Ψ , μέτεστιν ἅπασι, χαὶ ὧν ὁτῳοῦν ὡς βούλεται χαὶ ἅττα βούλε- 

ἢ -" τ ὦ , ᾿ 
ται φυγχθῤεῖς, ταῦτ' ἐμοὶ μὴ δώσεις μόνῳ, χαὶ τὴν εἰς κοινὸν 

ἀποφράξεις ἀχοὴν δεδομένην, ἧς μάλιστα ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς 
-; " 

αὐτός τε ἠξίουν χαὶ ἐδόχουν μετεῖναί μοι. Ὅτε τοίνυν ταῦτ οὐχ 
» "ΜῊ , “- “᾿ 

ἔξεστιν ἐπὶ σοῦ γὴν οἴεσθαι μήτε λέγειν, χαὶ φαῦλός τις ἂν 
, 

εἴη χαὶ πόντων χάχιστος ὅστι:; ἂν περὶ σοῦ τι τοιοῦτον ἐ- 

ρεῖ, χάρισαί μοι τοσοῦτο, δοῦναί τινὰ χρόνον ἑμοὶ βραχύν, ὅσον 

ἐπαχοοάσχσαῦσι τῶν παρόντων ἐ 
.» 
" 

᾿ ᾿} 

ολή μάτων. Πάντως οὐδ᾽ ἡμεῖς σχο 

ἐπ 

ἀποδημίχς ἡμετέρων γραμι- 

τελείως ἄγομεν οὐθ᾽ οἵαν 

ἐπέρχστον, οὐδ᾽ ἀδολεσχεῖν ἐν υὐὐδας παντάπασι δόξαιμεν " 

Δ... ἔσται τι τάχα χαὶ τοιοῦτον ἐν τούτοις, ὃ λέγειν τε ἐμοὶ 

χαὶ σοὶ παντὸς μᾶλλον ἀκούειν δίχχιον χαὶ ἀναγχαίως μὲν 

ἔχει λέγειν, εἰρήσεται δὲ οὐχ ἀηδῶς ἐμοί, ἀλλὰ φωνῇ πάλαι 

τρυφᾷν εἰθισμένῃ χαὶ τὸ πρότερον ἔθος ἀναχτωμένῃ τε χαὶ πο- 

θούσῃ, καί τινχ δὴ ραστώνην ἐπέραστον ἐμαυτῷ διδόνχι χαὶ 

ἷ 
ν ,» Ὁ ὩὩΡ “ ΨΩ Ψ ». ἃ , 

γαρίζεσθα! δόξαιυ: αν" ὠσπερ εἰ τινὰ χώροις- ἀνημξροῖς χαὶ δυσ- 

υυνυλνον νυ. 
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; ἄν ἢ πΞ ἘΣ πότ δ ᾿ 
Οντήτοις ἐπὶ πλεῖστον ὑπ ἀνάγκης καταχαμόντα τΞ χαὶ: χρη- 

μνοθατήσαντα, πόθος τὰ χαὶ πεδίων εὐχνθῶν ἅψχσθχι χαὶ 

ὑπτίων, καὶ μετὰ γαλήνης ἐπαφεῖναι τὸν ἵππον ἐνταῦθ᾽ εὐθυ- 

ω- δρομῆσχί τε χαὶ δον οὐϑα υεταθολὴ δὲ πάντων μὲν ἡ τρα- 
,ὕὔ ὰ ι "Ξ Αἱ να ἈΠ ΑΔ. Ἐλοσ θὶ ΚΣ “ῸΝ ι ΡΣ 

γῳδία φησὶν ἡδύ ἡ δ᾽ ἀπ ΠῚ εἰς λόγους χαὶ βχροαριχῆς 

ξυντυχίχς χρονίου χαὶ ἀηδίας εἰς ἕλλ γλῶ χαὶ γα χίας χρονίου χαὶ ἀηδίας εἰς ἕλληνα γλῶτταν χαὶ χάριν, 

τίς οὐχ ἄν ἐρεῖ ὡς οὐ ἀχφίυσοὶ ἥδιστον; Ἴσως δ᾽ ἂν ἐμοὶ χαὶ 

τοῦτ᾽ εἴη νῦν ἐντεῦθεν ἐμχυτοῦ πειρᾶσθαι χαὶ τὴν ἐγχειμένην 
᾽ ᾿ -Ὁ- ΣΡ ων» “ δ "᾿ δέ , δ; Ρ 
ἐμοὶ τοῦ λέγειν ἕξιν, ἥν τινα δή τις ἄν φαίη, πάντως ὃ ἔστιν 

“ - ᾽ “ἃ “-“ τὰ 3 ε ε ἡτισοῦν, χαθορᾷν εἰ ἄρ ὁ, τιοῦν ἧττον ἔσχε καὶ ὑπέρρευσεν ἑαυ- 

τῆς, ἐπὶ τοσοῦτον λοιπὸν ἀπόδημος γενομένη τῆς ἐν ταῖς βί- 

ύλοις ἀ ἀγωγῆς εἰθισμένης χαὶ τῆς ἐντεῦθεν συμμαχίας τε καὶ 

ἀρδείας ἔρημος χαὶ ἀπότροφος. Διὰ ταῦτα γοῦν πάντα διχαίως 

ἂν ἐμοὶ δοχεῖν ἀχούοις, οὕτω Ἰεγοντωι ἄδη ὡς ἄρ; ἡμῖν τὰ 

τῆς παρούσης πρεσθείας ἐξ ἀρχῆς ἀπήντησεν. ἘΠῚ ξ᾿ ἤξ!ν υὲν τῆς φΦ 
, , ᾿ ᾿ εἰ ε » ΕΥ͂ς τὸ ᾿ 

πόλεως: αὐτόθεν, ἐν πεν γὰρ εἰρήσεται, ὡς ἄρα ἐξήειν χαὶ 

χῦτ 
ε , Ἃ -“, » 

αὐ) τος οἰσῆχ, στυξῦ χ δ᾽ ἣν τνιχχυτα σχεδόν, Ἢ οτι εγγίστα, 

χαὶ ξυντυγχάνω ΞΟ τὰς πύλας αὐτόθι, ἀφ ὧν ἦν ἀναγχαῖον 
αὐδον» - Ω γχν Ε » ΟΞ ε -" -“ ε “»“" ; 
ἐζιέναι, τοῖς ἐκ Τριοχλῶν πρέσοξσιν, ὁμοῦ πᾶσιν ἑστῶσι πάλαι )- 

χαὶ μένουσιν, ἐφ᾽ ᾧ τε τιμὴν ἐμοὶ τὴν δοκοῦσαν ἀποδοῦναι χαὶ 

προσειπεῖν ἐξιτῆρι ὡς νομί (ζεται, ἅμα τε παραδοῦναί μοι χαὶ 

παραχαταθέσθαι πρὸς τὴν χοινὴν ὁδόν: χαὶ ὃν ἐξ ἑαυτῶν ἔ- 

στελλον εἰς τὰ σφέτερα αὐτῶν χαὶ τὸν δεσπότην, οὐ δι ἄλλο 

τι τοσοῦτον ἢ τιμῆς ἕνεχεν, ὡς ἔφασαν, ἡμετέρας, ὡς ἀγγε- 

λοῦντα ἅττα δίκαια περὶ ἡμῶν ἦν γὰρ δὴ οὐ τῶν πάνυ παρὰ 

σφίσιν, ἵνα μὴ λάθωμεν (1) οἵτινες ὄντες εἰς αὐτὸν ἐπιδημοῦ- 

υεν, χἀντεῦθεν τῶν εἰκότων ἀτυχήσαιμιεν, οἵ ἐνίοτε δὴ γίγνε- 

ται. Ξυγγενόμενοι δ᾽ ἐνταῦθα τοῖς ἀνδράσι, μέτρί ὅσα γ᾽ ἦν, οἷ- 
" 

υαι χατὰ χαιρὸν, καὶ ἀποφλήσαντες τῆς τιμῆς ταύτης χάριν, 

(Π) Ἔν τῷ χώδηχι σημειοῦται χχί: λάθοιμεν. 



106 ΘΕ ΘΑ ΡΟ ΘΟ ΧΊΟΥ 
» Ῥ ΑΞ - - , ᾿ ε " τ ᾿ ’ 

ὡς λόγος ἐξῆν, ἔπειτα ἀπαλλ κιττόμεθα- χαὶ οὗ μὲν αὖ εἰσηθι 
᾿ , , Ν , -- δι “ον 

σὰν ἐς τῆς πόλεως εἰ: τὰ εἰωθότχ, ἡμῖν ὸξ ὝΛΗ χαχταλῦσχίὶ 
, ᾽ , ς - ἙΝῚ 

ποι ἔγγιστα αὐτόθι τῆς πόλεως καὶ μένειν τὴν νύχτα, ἐπειδὴ 
ΠῚ ΒΑ Ἕ Ω - ε , "» ΡΥ - μος ἴδω 

- 

- δι ῃ . αΥΨ ΄ “᾿ 

ἦν οὕτω τῆς ἡμέρας" ἄλλως τε δὴ χαὶ ποὺς λόγον ὡς ἂν 
-- 

Ἁ εν πὸ τες "3 ἢ 
ἐπὶ σχολῆς χατασχέψασθαι, ἦν ἡμῖν τοῦ δέῃ ἔτ' πῶ πρὸς κεν: 

ὁδὸν ἐνσχευάσχσθχ!," εἰχὸς ὁ 
"» » ΄σω " -. ᾿ , ἊἌ 

ἐν ἀρχῇ συμὸ γΟαίνειν εἴωθεν, ἄλλως τε χχὶ μἢ χατὰ κόλετ. 
ἜΠΕΣΕ ἘΞΑ  ΠΩΣ Δ; ΑΘ ΟΙΣ πεν ἄρον τ ΣΕ στ νι ΠΣ δ ὑψιχίτερον ἐξελθοῦσιν, ἵν ἕωθεν πλήρεις ἅπαντ᾽ εὐτοςπισμένοι ὧν 

ω .- Ων 
Ὁ -ᾳ.» "» 

ἄν ἥμιεν χρεῖο!, καλῶς ἔπ 
- , αὐ δννι κι τ ΩΝ ἐσ δε ἀν ει «Δ - » "» 

ἁπτοίμεθα. ᾿Εδόχε: οὕτω" χαὶ εἴημεν εὐθὺ τῆς ἄγχιστ' οὔσης 
“" - ᾿ » ΔΝ 5 «Ὧι - “" 

τῶν ᾿Ανχργύρων μονῆς. ᾿Εντχῦθχ δὴ χαῦ ὁδὸν ἰοῦσ! (1). ὙΤρ'- 
᾽ 

βαλὸς ἐχεῖνός ἄνθρωπ ο: ὁ τῆς ὁδοῦ χοινωνὸς ἐπειρὰθ ἡμῶν πὺν- 
, 4, Α » : 

θχνόμιενος ὁπόθεν ἔστχι οἱ τὰ πρὸς τροφὴν χαὶ ἄπχσαν ἡντι- 

ῃ' ἘΠΕ Ρ  ΒΥΉΕ ΜΕ Π 1... , Ρ νχοῦν χαῇ' ὁδὸν ἀναγλχίχν χρξίχν᾽ πάντως δὲ τῆς χώρα; δθδ- 
» ᾽ Ἢ ἀν, ε ΄ , “ ᾿ Ν 4 

σχς χαὶ τῶν οἰχούντων ἐτ᾽ ὧν ἡ ὁδός" οὕτω γὰρ δὴ χαὶ παρὰ 
7ὔ ἢ 7 ων ἜΣ, Ὁ , ῃ ᾽ “ 

σφίσιν εἰθίσθαι πρέσοξων ἐπιδημούντων καὶ παριύντων" οὐχ ἔ-Ξ 
Ἔγ}»» ὔ "5" α ᾽ ᾿ ᾿ 

γῶγε, “ἔφην, ὦ γαθέ, ἀλλ᾿ οὐχ ἡμῖν γε εἴθισται" πρέσοεσι μὰ 

γὰρ ἅπασιν εἰς ἅπανθ᾽ ἡ βασιλικὴ ἀμράθρνυν πίχ χαὶ μεγαλειό- 
ἱ 
πὴ ἐποχεῖ. χαὶ δαψιλῷς μένουσί τε μέ: ὅτου δέοι, “χαὶ ὃ 
τῆς ἐπαρχεῖ χαὶ ὀχυιλῶς μένουσι τε με ἐχρι;: ὅτου ὃὲξέοι, χα! ἀ- 

Ὁ ν ὃ ᾿ " ΕΙΣ ὦ Σ ᾿ ιν" Ω ᾿ 

“ΙΟσιν Οἰχαὸς τὰ μεν εσται χορ": ΧΑ: φ'λοτίμμημια βασίλειον 

- ΡΞ ΘΙ» " ᾿ , , ᾿ . 4 

τυμ τὩς πρξσοξιῖς, τα δὲ προσξσται παντως νῦν ει: 

᾿ " - ΄ , , . »Νδ “ ᾿ 

πλείστας καὶ πάσας τῆς ὁδοιπορίας ἡμέρας ἐφόδιχ " γχώοχ δὲ 
! 

“΄Ἂ δεν πὸ ἐν ΄ ΄ κ , ΠῚ 

ὅπας ἐφ ἧς ἡ ὁδὸς ἡ βασιλέως, πλὴν ὧν νομίζομεν φόρων μό- 
- , ΝᾺ “- ι , ΄ 

νων (2) ἀνεῖται, πάντων δὴ φορτιχῶν χαὶ ϑεάκδι. ἁπάσης 
-ι , - «ὧ᾽ , 

[Ξ κυθέρα, χαταπολαχύουσα τῆς τοῦ ὀξσπότου λανθρὼπ ίχας" χαὶ 

δὴ χαὶ σὺ νῦν ἔλεγον, ἔχων κατ᾽ ἀμφότερα νὰ εἴρηται, οἷδας 

ὴ ἘΣ Ἀπ ρέ τ ΙᾺ λέως ἐ “ «γον Ὡρῶν} ΜΉ γὙᾶρ, οἷς ἔχεις ἐχ ὥχσιλέως ἐφοδίοις χρήσῃ, καὶ ἡμῖν ὃξ γε ἰσῶς 

΄ 

δι, 3 

(|) Σημειοῦται καί: ἰόντας. 

(3) “Ὁμοίως: υἱόνον. 
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. ᾿ “Ὡν κ᾿ , . 

ται τῷ ἀῷ'Ὺ ἡμῶν εἴ πη ἄθα εἰς τιμὴν τινος χαὶ φιλοφροσύνην 
᾽ὔ " Α 

ποῦ ζενίου τε χαὶ πομπαίου - δίκαιον γὰρ καὶ τοίνυν αὐτὸς σὺ 
- - . Α Μ - 

υὰ πειρᾶσθαι τῶν ἀήῆῇων τῇ χώρχ᾽ φέρε 'ν γὰρ Οὗ. ἔχει ρᾷστα 
ἃ ΣᾺ 5 . , ἡ 
ὁστισοῦν χαὶ ἀστιχὸς χαὶ ἀγροῖχος, ὅττα οὐχ εἴθισται, χαὶ ὃς 
"' “᾿ ᾿ “- » 

ἂν ὄλλως τάχα πειρῷτο χαὶ θρασύτερον ἂν ἴσως ἐντεῦθεν ἐ- 
Ννονεν ἀλκήν Ὁ ἔτ- 0 λέν ἔδε Ξ: ζῶο ' Β “" ύ- 
χεῖνος αὐτῷ χρῷτο᾽ οὐχ ἔπειθον λέγων, ἔς ιξ 8 γὰρ μεταύραχ, 

παθὼν δέτε νήπιος ἔγνω, φησὶν ἡ παροιμία" γιγνόμεθα γὰρ 
ὙἼΕῸΣ 5 κ 

τάχιστα οἱ χαταπαύειν ἔδει" χαγὼ μὲν ἤϊα ἐς αὐτὴν μονὴν 

ἐισυηνησόμονοςι ας ἐχείνῳ δ᾽ αὐτόθεν προστόττ ὧν τῶν ὑπηρετῶν 
ε , » “- 

ἑνί τε χαὶ ὃ:' τέρῳ ξυνέπεσθχι χαὶ ὑποδειχνύειν οἴχημά τι τῶν 
“- , 3) 5 

ἐν τῷ χωρίῳ τῶν ἄλλων ἄμεινον χαταλῦσχι, ἐντειλάμενος τῷ 

δεσπότῃ μὴ δι ὄχλου γενέσθαι τἀνδρὶ τὴν νύχτα ταύτην ὁ- 
᾿ , , “ ᾿ ἘΣ . ,ὕ Ε κ᾿ ᾽ Α 

τιοῦν- χαὶ ἐποίουν οὕτω, χαὶ ἐπανῆχον ἐμοί. Ηδὴ δὲ εἰσιόντι 

τὴν μονὴν, θροῦς ἐκ τῆς χώρχς πρ ροσθάλλει χαὶ ἦν ἄπορον ὅτι 
δ ῃῦ. ας ΣΥΝ [14 ΗΝ: ΕΣ ὃ Ω “κα ἣ ᾿ ,ὔ 

ποτ ἂν εἴη χαὶ ἀμὰ ξευῦυς ἀπαντῶσιν ἂν ὃὲς ἐχεῖηεν χαι γυ- 

ναὶ ἄττα χλαίοντα- ἦν δέ τι χαλεπὸν αὐτόθεν τὸ δηλούμε ον, 

χἀγὼ πυθόμενος ἔμαθον ὅ τι ποθ᾿ ὑπενόουν - οὐδὲ γὰρ ἐμέλλησεν 

ἄνθρωπος οὐδὲ προσθραχὺ δράσχι τε χαὶ παθεῖν ἃ προσεδόχη- 
5 Ὁ οἰ ΡΧᾺ ᾿ ΕΨΟ ᾿ 05: φῇ έν, » , Α 

σχ᾿ ἀλλ ἀποῦὰς: τὸν ἵππον ἐπὶ τῆς οἰχίχς ἧς ἔδει ὕξνειν τὴν 
ἄς ἀφ ᾿ ἐς τ ᾿ “ἡ « 

νύχτα, παρχχρῆμ. ἀλλοιότερον ἐπειρᾶτο τῶν οἰχούντων ἢ ὡς 

Ἐπ ως, χχῇ δὶ με αν δὶ Ψ ἣΨ ἿΞ αὐτὸς τέω- χαθ᾿ δὸὸν ἐπέτελλον χαὶ παρήνουν, προστάττων μό- 
ν “" ᾽ ἿΣ ᾽ ΩΣ ΝΥ , -“ ᾽ 

λιστ ἅττα οὐχ ἦν οὐδ᾽ ὧν ἔδει, καὶ Ἷον ὅ φασιν ὀρνίθων, χαὶ 

ἅμα οὐδὲν πρῴως οὐδ᾽ ἀλύπως, ἀλλ ὡς ἂν "ΕΣ ᾧετο χατα- 
Ἑ » 

πλήξειν - ὡς δὲ οὐδὲν ἀπήντα οἱ ὃς Ξξιὸν ἐχεῖθεν, ἀλλ ἀλλήλοις 
“ »Ἑ 2 . " 5 τ 

ἐχρῶντο παρὰ δόξαν οἵ τ ἀχούοντες ἢ ᾧοντο τἀνδρί ί, χἀχεῖνο: 
Ἂ " ᾿ » “Ψ . “ ι ᾿᾽ ΄“-- . , 

ἢ ᾧετ᾽ αὐτοῖς ἀηδῶς τε λέγων χαὶ ἀηδῶ; ἀχούων, ἀνίσταται 

δῆτ᾽ εὖ μόλα αὐτόθεν αὐτίκα χαὶ ἐνθορὼν ὁτῳοῦν τῷ ξυλλα- 
Ὁ " ἐν - “- - ἢ Ὁ 

χόντι χχὶ δραξάμενος ἀπρὶξ ταῖν χεροῖν τῆς χεφχλῆς χαὶ δυχ 
᾿ Α ι " 

ταὺτὰ παθὼν, εἷλχέ τΞ χαὶ εἵλχετ ἐντεινόμιε νος χατὰ χόρρης πὺξ 

παίων τὸ χαὶ παιόμενος" οἱ ὃ ὑπηρέται τ ἀνθρώπου, εἵποντο 
-“ ᾿Ὶ Α ,ὔ , ΄ [, 

00 τὸ τόλμην: ἡσύχασαν, ἀφορῶντες 



ΘΕ ΘΔ ΌΡΘΟΥ ΜΝ ΕΤΟΧΙΤΟΥΙ 

- . » “-- Α - 

πρὸς ὅτι πλείστους χαὶ σφῶν αὐτῶν π κείονας τοὺς παρχοτῶ- 
Ξὲ -- ᾿ς 

πας τῶν χωριτῶν, εὖ μάλχ παρεσχευχσμένους, χαὶ δήλους ὄν- 

τας, ἤν τις τοῦ συγγενοῦς προσάπτοιτο χαὶ προσεπιτρίθοιτο, 
ς - - ὃ ᾿ , γε ον ἢ ᾿, 

ἀμυνεῖσθαι καὶ χαχῶς δρᾷν σφόδρα ἐρρωμένως. Καὶ ἐπὶ τοῦυ- 
ΓΤ » ΄ δῷ : 

τοις τὰ οἴχοι ΑΝ ἀπῴμωξε χαὶ ὁ θροῦς ἔρθη" χἀγὼ μανθάνω 

τὸ γεγονὸς χαὶ ξυντε ινάμξενος ὡς οἷόν τε τάχιστα, πέμπω τῶν ἐ- 
’ὔ ᾿ , . ᾿ »Ό», 

πιτηδείων τινᾶς, οἵ μοι παρείποντο χαὶ παρέπεμπον ὡς ἐπ' ἐξόδῳ 
, εν ΓΣ ῃ ,; μῳ. ᾿ , Α » Ρ ᾿ δύ 

μέχρι καὶ ἐς τὴν μονὴν, φθάσα! τε χαὶ λύσχι τὸ ξυμοᾶν δύσχο- 
ες Ν ἑκα δῷ ὧν » 

λον, ἅμα τε χαὶ ἐπιτιμῆσαι τοῖς χωρίταις χαὶ χαταμειλίξα χαῦχ! 

“τ τς δο χ, ᾿ διδάξαι “--τοἱ σοὶ "λ λλουντος: ἐξει δ ἢ ἷ ω "ἵ τον ἄνοδὰ (αι οἰολζαν περ' τοὺ μέλλοντος ξζ 3 μὴ ρν ουτ 

͵ δι 

συνέπεμιπον δὲ 
, 

χώρας, χαὶ συνέπεμπ 

χαὶ ὁ Τριθαλλὸς 

᾿ - 

χχὶ τῶν 

ν ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς. Καὶ ὁἹ 
᾽ , 

ευηϑεστει τε 

Ν Ἐν " ϑὸν ’, , “: Ῥ» Η " 

αὐτῷ χαὶ τὰ τῆς χρείας ὅπαντα τῶν μοναχῶν εὖ, χαὶ νοῦν 
" “-᾿ , " -" Α "“ ΄ Α 

ἔσχε μάλιστα ἐντεῦθεν, χαὶ τουλοιποῦ πρὸς ἅπασαν τὴν ὁδὸν 
τε εκὴν ᾿ξ χρὶ ἐὰν δια δι εκ τὰ χρηστὸς ἦν, χαὶ ἡμῖν ἡδίστην παρεῖχε τὸ ξυμοὰν τὴν διατρι- 

ε »Ν » “" » , ἜΠδι 

βὴν, ὡς ἀπέδειξε μῦν ἀντὶ λέοντος, ἢ δή φασι, τανθρώπιον δὲ- 
, » ε«Ῥ»., - 

διττομένοις αὐτὸ μὴ τολμᾶν ἑξῆς παροπλήσιχ. Καὶ ἐδεδίξι 
, ᾿ ἜΞ ᾿ τῷ ᾽ -“ ὦ 'ὰ 

σφόδρα χαὶ προσεῖχε τὸν νοῦν, καὶ οὐχ ἔστιν ὅπη ποτ ἐπὶ 

πολλῆς τῆς ὁδοῦ χαὶ πολλῶν ἀνύσας ἡμερῶν ἐνεχείρησε δρᾷν 
ε “- 
ὁτιοῦν ὅμοιον ὁτῳοῦν, 

Φώω ᾽ “ 

δεξιῶς τοὺς οἰχοῦντας, χαὶ 

ἀλλ εἰσιὼν ἅπασαν οἰχίχν, 
Ὶ τ »ῳ 

ἡδὺς ἦν μάλισθ᾽ ἅπαντα 

ὡς ἂν οἷός (1) τ ἦν, οὐδὲν ἄλλο λέγων ἑχάστοτ᾽ ἢ σχίμποδος 

αὐτῷ μόνου δεῖν, χαὶ δίφρου τινὸς ἐφιζῆσαι χαὶ χαταχλινεῖν 

χαὶ πυρὸς πάντως τινὸς ξυλλαχεῖν σφίσι, πρός τε τὴν ἄλλην 

χρείαν ὀπτᾷν τε τινα χαὶ ἕψειν βρῶσιν ἀνχγχαίαν, καὶ πρὸς 
, » ,ὔ [72 » ᾿ 

ἀλέαν μάλιστα ὅσα εἰκὸς 
“ , 

μῶνος οὔτ 

ἄλλοτέ 

ἀνάγχην εἶναι τοῖς ὁδὸν μαχρὰν χει- 

Οἶδας γὰρ ὡς ἔτος τουτὶ δσχεή ον 

ποτξ γέγονε, χαὶ σφόδρα νιρςτ ω- 

(1) Διορθοῦται" οἷον. 
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᾿ "Ὁ δ ,ὕ τῇ " " ἕκοςς ἘΝ Ἐν 

βορείοις χαταιγίςον ὀριμύτατα πνευμ σι, χαὶ τοῦθ᾽ ὡς 

ἐφ ἡμῖν γε υνάλιστα τοῖ: ἐν Βυζ αντίῳ χατανχ εχλείσμεθά τε ὥ- 

σπερ ἐν γηρχμοῖ-: τισι ταῖς οἰχίσις, χαὶ υάλισῦ ὅσοις ἣν 

γξῳ τἄλλα γὰρ οὐχ ἀντεῖχε" χαὶ ἀποχεχλείσ υιε0᾽ ὁδῶν τε πασῶν 

χαὶ προύδων ἐπὶ πλεῖστον δεῆσαν δ᾽ ἔπειθ᾽ ἐμῷ: ἐξιέναι, προῆ- 

'-ι ἐς γέ ὩΝ που κοΣ ἀδὴν σὐπτοὶ “-λείστας ΟΝ ἔρχε ἐγσχη 2.- ἩΡΑ Θ-Ξ οι 'Ξῶς πε ἢ Ὅς Ἢν αὐτοὶ πλείστας ἡμέρᾶς (Ὑρ" 

᾿ ὮΝ . 

πτόμενοι βαχτηρίαις διὰ τὸν ὄλισθον, υηδαμῶς ἵπποις ὡς ἔθος 
Μ᾿ ε, -" ι 

χρώμενοϊ, ὡς ὅτι πλεῖστον τῆς χιόνος ἂνξ εγού το. καὶ ἥρμε- 

νης ὕψος, χαὶ πᾶσιν ὀχήμασι χαὶ τοῖς μετὰ ΡΝ ἐπιοῦσιν 
5 - ᾿ ᾿ 5 » εἶν ἡ 

εὐενδότου χαταχεχυμένης καὶ οὐχ εὐπαγῆ τὴν ἕδραν ὑπεχού- 
ἦν ες “-- ΩΣ. “νὰ . ΓΕ, ὦ 3 

σῆς, οὐδ᾽ ἑστῶσαν οὐὸ ἀσφαλεῖ; ἀλλ ὥστε μάλισθ᾽ ὑπολισθαίνειν 

μέχρις ἰγνύος, χαὶ ξυμπίπτειν ἐνισχομένους καὶ ἀπ πίσξει; 

Ἱκαὶ μὴν χαὶ τοῦτ᾽ οἷσῆχ, ὡς οὔπω δὴ παντάπασιν ἐξῆλθον ἔ 
ϊ ᾽ 

“ες στῇς πόλεως . Ἔξ τος δος πε ΒΘ γωγξ τῆς πόλεως, χαταπεπχυμένου ἡ) ειμῶνος. Ἀλλὰ χατεῖχλε 

» κ “- « “ σις 

υνὲν ἐπιμιήχιστον τὴν γῆν ἡ προλχῦ οὔσχ χιών, ἄτηχτος ἔθ᾽ ἡ 
, ε " " ἼΣ ον τα »" » τ " -- “ ι ᾿ 

πλείων, ὁ δὲ χαιρὸς ἔτ᾽ ἐπίδοξος ἣν ἐγεηβέοι ὅμοια, χαὶ μά- 

λιστ᾽ ἐπὶ Θρῴχης ὁδεύειν μέλλοντες, χαὶ ἐπειρώμιεθ᾽ οὕτω σφόδρα" 
᾿ ΟΥ̓ . ἜΑ γ 

χαὶ οἷσθα γῶρ τὰ Θρακῷχ πνε εὐματα τοῦτο τὸ δεινότατον ἦν 
5 

ἡμῖν τοῦ γειμῶνος᾽ αὐτοῖ: νιφετοῖς, αὐτοῖς ὄμόροις, πάντοθεν 

ἐμπίμτοντα χαὶ χαταθλῶντα, ὥσπερ ἐξ ἀχανοῦς δή τινος χαὶ 
- , “- . -7ὔ, 

τυφωνιχοῦ πελάγους, τῶι ταύτῃ παμμιηχίστων τϑ χαὶ ἀπλέτων 
΄ ᾿ Ν » ᾽ ᾿ 

πεδιάδων χχὶ πχντάπχσιν ἀσυνδέτων ὄρεσί τισιν, ἀμηγϑ πὴ χοαὶ ὦ ἐν 

ἀτειχίστων, ἀναρρηγνύμενα χαὶ σφόδρα χόπτοντ ἐπὶ πάσης ἰοῦ- 
Οὐδ το " ᾿ Η .“ - ,ὔ ι , ΠΕ 2 

σιν ὁδοῦ: χαὶ τοτὲ μὲν ἐξ ἀντιθέτου χατὰ πρόσωπον ἀντίχ ἱ- 
-“ κ , » » , « σω» 

στῶντα, μὴ πρόσω φέρειν ἄνδοις ἀεθλοφόρους ἡγεμονῆας ἠὸ ἕπ- 
᾿ 3 Β τρια Η Ε Σοὶ 

πους ἄγοντας" τοτὲ ὃ αὐτοῖς ὀχήμασιν ἐκ πλαγίου χχτασπῶν- 

τά τε χαὶ χαταγνῦντα. Καὶ τοίνυν προϊέναι δὴ πολλάκις ἕωθεν 
’ ᾿ 

πειρώμενοι, ἐπειδὴ χαὶ ἡπτόμεθχ προϊέναι, ἢ υ! χρὸν προχύψαν-- 

--- 

“Ὁ ἌΓ ΡΝ ᾽ Σ ᾿ ΟΡ 

πες, χὰ υηδαμῶς ἐνίοτ ἀντέχοντες ἐπον ξίημιεν μεν αὖθις ὅθεν ἐξύή- 
᾿ , . , . , 

εἰμεν, ἢ πάντως αὐτίχα χατεπαύομιεν χαὶ ἀπεοχίνομιεν τοὺς 
" ἃ " “ 2 

ἕππους, Ὧν που λαθοίμεθχ τάχιστα συνοιχίχς ἢ ἀγροῦ τινος, ἐν 



100 ΘΙ ἌΡ ΕΟ ΧΕ ΟΣ 
-"ι Α , -ὖ “.Ὦ 

τῷ μξταξυ δὴ βρχχυτάτῳ τινὶ υἱήχει, χχὶ τῆς ὃδο 
"᾽« ΓΝ γὴν - ε "νυ “- Όἷὖιω 

χρόνου μάλιστ ἀλλήλων ἐχάστοτ᾽ ἀνχπυνθχνόμενο!, οὗ δὴ πρώ- 
ἐπ3. δὴ αὐ Ξῇ Ξ ΠῚ - »», ᾽ , “Ὁ. . 

του τευξομεῦχ, χαὶ εἰ μάλιστ᾽ ἔγγιστα, ὡς ἀνζγχην οὖσαν ἐ- 
ἐ 

τ, Εν δ, τ ΟΣ " «- » Ω 

Λαστοπ "ὃ ἢ “αταλυξιν. αι υ. ἥχζετι πλεῖν Ἢ ξζφεστι οὐχ 

τῳ 

«ο “ ΄ 

τοὺς ὁδῷ πόρ Ῥω χροἕοῦ» κ', χαχῶς οὕτω δ᾽ χρωμένους, αὶ σπου- 
ὡς , -Ξ ᾽ , ι ἀν 

δῇ πάσῃ σον τ τοῖς οἴκοι χαθειργμένοις ὑπὸ τοῦ χει- 
᾿ ΄ , κ᾿ ἮΝ 

μῶνος χωρίταις τὸ καὶ ἀγροίχοις, κοινῆς σχέπης χαὶ πυρὸς ἥδι- 

στὰ δὰ ἑλφον συναγχχοινούμενοι καὶ συμφυρόμενοι χαὶ 
κα - Φ - , " “- τὸ 

συγλλλι 'νδούμιεν» πᾶσιν ὁμοῦ. πάντες τὰ πυρὸς σποὸδιοῖς, 
κ 

τὸ πρὸς χοινὴν τὴν ἀνχγληὴν (1) χοινῇ αὶ περι χυχλούμιενο!. 
Π ᾿ς 9}. ᾿ .-ἣΝ ’ “- ΄ 

“σὴν ἄλξέαν, χαὶ οὐδὲν πλέον ἄλλος ἄλλου ὁστισοῦν ὁτουοῦν ἄ- 
Ἐκ ᾽ , .Νν ᾿ ΄ - ἊΝ - τ ι 

ξιῶν ἀποφέρεσθαχι" οὐδὲ γὰρ ἦν πρὸ; ἡμῶν ἀδιχεῖν οἶμαι χαὶ 

χατατυραννεῖν ἀνθρώπιχ δύστηνα χαὶ γραΐξδιχ καὶ βρέφη γυμνι- 
, »Ὺ ᾿ εὖ ᾿ 

πεύοντα χαὶ ἀὐο πε γα χχὶ μετα τῆς κοινῆς γοήβαζάς ἢ 
' 

-Ὁ- δ "- ἤ ν᾽ ΓΝ « 

χαχῶς πάσχοντα φύσεως, τοῦ σφετέρου πυρὸς, ἀλλὰ χαὶ μάλι-- 
. 3» ἯἋ ἔνὰ »- ΣΈ ὑνν δὰ Ἰ. Στ ᾿ 

στα χάριν ἔχειν ἀξιοῦν τῆς χοινῆς γρξίας εἰς τὰ σφέτερα αὖ- 

τῶν χοινῇ συμμεταλαμόάνοντας. Καὶ ταῦτα μὲν ἀνάγκη Ἦν οἱ 
Ἢ , »Ἂ ᾽ ᾽ δ, δι: “Ὁ ᾿ ᾿ ἮΝ ᾽ πον ᾿ 

καταπαύειν ἔδει" ἐπὶ ὁέ γε τῆς ὁδοῦ μάλιστ᾽ ἣν φρο σιν πρὸς 
ΣΆΜΟΣ ΘΝ τ πα οχδαλλοϊάνούδ᾽,ι ολετα δὲ ΝΣ τὰ πνευμαῦ ὡς ἔφην πταρχώχλλο μέν Οὐ: πλεῖσθ᾽ ὅσ᾽ ἐνῆν ἄνξχξιν 

ἱμάτι ἐπὶ τοῦ σώματος ὅλου, εἴ τις χαὶ Ἄρα ΤΩΝ ἄρ᾽ ἔμελλεν 

οἶμαι ἀντισχήσειν πρὸς τὰ χρχτοῦσαν οὕτω συμφορὰν τοῦ 
' 

Ἀχιροῦ" χαὶ ἔγωγε πλεῖσθ᾽ ὅσχ δὴ φέρειν οἷός τ ἦν, τηνιχαῦτα 
ι ἢ ΝΜ) " - , ᾿ 5 , Α ᾿ ’ 

ξειπξο ἄλλοτε ποτ ἀνχδούμενος το ἉΩΡΊ, αι περιδούμιενος το 

σῶμα πᾶν χαὶ ὑποδούμενος, μόλις δὴ χαὶ οὕτως ἀντεῖχον" πο- 
᾽ ἣΝ ᾿ ᾿ 

νήρῶς γε. μὴν ἔτι οὐὔξῶ ἐ ιὰ πάντων ἐνίχχ χαὶ δοιλέως ἥπτεθ᾽ ἡ 
υνυ 

τοῦ ψύχους ἀχμὴ χαὶ ὀχόνι ἄλλοντα τὰ πνεύματα. Τίγνεται 
ι 

Α ᾿ “ , “- Ν͵, "νὝῬ ᾿ , 

ὑμὴν χάνταῦθά τι τῷ συνοδίτῃ μοι Τρ ιΟχλλῷ υνήμης ἄξιον " τέως 

λὲν γὰρ ἤει χατχροονῶν τάπασιν, ὥς γε ἐδόχει, τῆς πονη- 
δ, τα τὰ 5 κα 3 

οἄς ἐκείνης ὥρας, ἑοιχὼς "πὰ τινὶ ἈΣ Νὰ καὶ χράτει σώ- 

3 “» ,᾿ , 

(1) Ἔν τῇ ὧς προστίθεται- χαὶ πρὸς χοινὴν τὴν χρείαν. 
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μᾶτος πρὸς ἅπαν ἐργῶδες χαὶ πᾶσαν ἐπήρειαν ἀτρέπτῳ τε χαὶ 

χαρτερῷ καὶ ἀλωδήτῳ, μὴ πάνυ τοι μέλον αὐτῷ ἑαυτοῦ τε χαὶ 

τοῦ σώματος: τὴν δ᾽ ἄρα χεφαλὴν καὶ μάλιστα προνοίας ἁπα- 

σῆς, ἀτημελήτως παρεῶν, ἣν εἴ τι χαλεπὸν γίγνοιτο, πιλίδιον 

ἐπικείμενος ὀλίγον τὸν εἰωθότα σφίσιν ἠσχημιένον τρόπον, καὶ 

τοῦτ᾽ ἐπιπολῆς χαὶ χατ᾽ οὐδέτερα λυσιτελοῦν, καὶ μάλιστα τὰ 

τῆς χεφαλῆς ὄπισθεν ἀσχεπῇ παντάπασιν οὐκ ἐπιστέφον, ὡς 

δὴ τὸ λεγόμενον γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ξυμθαίνειν μάχεσθαι" χαὶ 

ἣν γὰρ οὕτως ἀνατεινόμενος ὡς οἷόν τε μάλιστα τὸν τράχηλον 

πρὸς τὴν ἐμπίπτουσαν αὐθάδειαν τοῦ καιροῦ καὶ τῶν πνευμά- 

των. Καὶ τό γΞ υὴν τουτὶ πιλίδιον μέχρι τοσούτου φέρων υέ- 

χρις ἦν ἔφιππος, διὰ τὸν νόμον ἐμοὶ δοχεῖν ἐφίπποις ὁδεύου- 

σιν" ὡς δ᾽ ἔδει γΞ ἀποθαίνειν ἀμέλει τοῦ ὀχήματος καὶ ὁπηοῦν, 

αὐτίχ ἀπεωθεῖτο καταρριπτῶν ὡς ἔτυχε" χαὶ ἵστατ ἐπὶ πλεῖ- 

στον αἴθριος ὁ παλαμναῖος ἐνδεικνύμενος ἡμῖν ἀνείμων παντά-- 

πασι χαὶ γυμνὸς τὴν κεφαλὴν, ὥσπερ ἀνδριὰς, ὄμοροις τε χαὲὶ 

χιόσι πολλάχις χατανθιζόμενος, χαὶ περιπαττόμενος ταύὐτην. 

ἠύτε χιών, φησιν “Ὅμηρος ἐπάλυνεν ἀρούρας. Κἄγωγε ἐπὶ τοὐ- 

τοις τἀληθὲς ἐρῶ: τὰ μὲν ἐθαύμαζον ὁρῶν τἀνθρώπιον, τὰ 

δ᾽ ἠχθόμην οὐκ αὐτῷ προδήλως οὕτω μου χκαταφρονοῦντι, ἀλ- 

Χ' ἐμαυτῷ μηδὲν ὅμοιον, ἢ ὅτι ἐγγὺς δυναμένῳ" ἦν γε μὴν 

τοῦτο μέχρι τινὸς, πλεῖν δ᾽ ὡς ἀληθῶς ἥ τις ἂν φήθη, ἔπειθ᾽ ὁ 

Διὸς χατὰ τὴν παροιμίαν ἠλέγχετο Κόρινθος εἰς προῦπτον, χαὶ 

χαχὸς κακῶς ὁ Τριθαλλὸς ὑετὰ τῆς σεμνότητος ἐπετρίοετο. 

Εἰτύχομεν γὰρ καταλύσαντες ἐν δή τινι συνοικίᾳ Ταρχανείου, 

οὕτω πως ὄνομα, μιχρὸν πρὸ Κυψέλλων ἄστεος, τῆς ἡμέρας 

ἐχείνης ὡς ἀληθῶς πάνυ τοι πεπονηχότες τῷ χειμῶνι" ἕωθεν 

δὲ προϊέναι δέον καὶ ὁδοῦ ἅπτεσθαι, εἰωθὼς ὁ Τριθαλλὸς ταχὺς 

ἀπαντᾷν μάλιστα καὶ προκαλεῖσθαι τοὺς ἐμοὺς πρὶν ἀεὶ ἢ ἐν- 

σχευάσασθαι, τέως μὲν ἠγνοεῖτο τηνικαῦθ᾽ ὅτι δήποτε μέλλει: 

εἶτα πέμπει δὴ προδήλως καὶ διαμηνύεται καὶ αἰτεῖται μένειν 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Α΄. 11 
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τῆς ἡμέρας ἐκείνης ̓  τῆς γὰρ δὴ παραδραμούσης ἀμέλει νυχτὸς 

χαχῶς σφόδρα σχεῖν χαὶ νῦν δὴ μάλιστα χάμνειν ἔτι ὡς μὴη- 

χεθ᾽ οἷόν τ' εἶναι προχωρεῖν, ἴσως δ᾽ οὐδὲ προχωρήσειν ἔπειθ᾽ ὅ- 

λως ὕστερον, ἀλλ αὐτοῦ μάλιστα δέος εἶναι τεθνήξειν, οὕτω 

πονήρως ἔχοντα - χἀγὼ πυθόμενος ὅτι ποτ ἦν χαὶ μαθὼν προσ- 

πάττω μένειν" ἦν μέν γε οὐ τοσοῦτο ὅσον ἀνὴρ ἐχεῖνος ἐδε- 

δίει - ἀλλ ἤλγει μὲν ἡ χεφαλὴ πάνυ τοι πλεῖστον ἐχπολιορκη- 

θεῖσα χαὶ χαταχεχρουμένη τοῖς πνεύμασι: καὶ ρευμάτων ἔφο- 

δος χαὶ βράγχος γίνεται, ἡ δ᾽ ὑπερῴα καὶ ὁ φάρυγξ οἰδαίνει, 

καὶ σίτων ἔγχλεισις χαὶ ποτῶν συμθαίνει" καὶ τόδε μάλιστ' ἄν- 

θρωπος ἀργαλεώτερος ἐδόκει καὶ σφόδρ᾽ ἐδυσχέραινεν, οὐκ ἔχων 

ὅτι χρῷτο. Κἄγωγ᾽ ἐπὶ τούτοις ἐπιτίθεμαι μετὰ τοῦ χαιροῦ, 

χαὶ τῶν ὀνειδῶν ἐπεφόρουν πάνυ τοι πλείστων χαὶ τῶν εἰση- 

γήσεων᾽ οὕτω τοι παντάπασιν ἀσύνετος, ὦ βέλτιστ᾽ ἔφην, ἦσθα 

τῶν χαθ᾽ ἡμᾶς χώρων καὶ ὡρῶν, μὴν ὅπη δήποτ ἔχει χαὶ ὅπη 

γίγνεται καὶ ὡς ἄν τις εὖ μάλα χρήσαιτο; καὶ ἔδει πείθεσθαι 

χαὶ ἔδει προσέχειν, καὶ μετανοεῖν ἔδει ἢ πρὶν ᾧου φίλα φρο- 

νοῦσιν ἡμῖν χαὶ τὰ ἡμέτερα διδάσχουσιν ἀγνοοῦντα, ὡς ἂν εὖ 

τιθέναι, ἀλλὰ μὴ φρονεῖν οὕτω σφόδρα, μὴ δὲ καταφρονεῖν ἐν 

οἷς ἔσχατος χίνδυνος ἡμαρτηχότα- νῦν γε μὴν ὅμως ἑξῆς πεί- 

θου χαὶ δὴ γνώσῃ σαφῶς ὡς ράων τε ἔσῃ τῆς νῦν ταύτης συμ- 

φορᾶς, καὶ τουλοιποῦ πάντα χαλῶς σαυτῷ χρήσῃ, χαὶ οὐ μή 

ποθ᾽ ὕστερον οὔθ᾽ ἡμῖν μέμψῃ οὔτε σαυτῷ. Ὁ δὲ ἠδεῖτο μὲν 

πάνυ" τί γὰρ οὐκ ἔμελλε μεμνημένος λόγων ἐκείνων, ὕόρεως 

ἐχείνης χαὶ θράσους πρότερον; ὡμολόγει δ᾽ ὅμως ἄχων χαὶ 

συνετίθετο τὰ μέγιστ᾽ ἀγνοῆσαι χαθ᾽ ἑαυτοῦ: ἦ μέγ᾽ ἀδόκητον 

πεπονθέναι φάσχων ὄντως χαχὸν, καὶ ὡς οὔ ποτ' ἂν φήθη, οὐ- 

δ᾽ ἂν εἴ τις προὔλεγε, κατεπείσθη. Τόσα χαὶ τόσα πρότερον 

ἄρα κατατρίψας ἔστη τὸν εἰωθότα τόν δὲ τρόπον οὐχ ἐπὶ χώ- 

ρᾶς, οὐδ᾽ εἰς τὰ σφέτερα αὐτοῦ μόνον᾽ χαί τοι καὶ ταύτῃ μὴ 
Ν “ 

μετρίως μὴ δὲ ρον ἢ ἄλλῃ πὴ χειμῶνος ἐξὸν ὥρᾳ χρῆσθαι - 



ΤΠ ΡΕΓΣΕΥ ΤΚΌΟ Σ. 165 

ἀλλά γε μὴν καὶ ἄλλοτ᾽ ἐπ᾽ ἄλλοις χαὶ κατὰ μηδὲν χρηστοτέ- 

Ῥοις ἐντυχεῖν εἰς τὴν δύσχολον ταύτην ὥραν, μὴ δὲ φιλαν-- 

θρωπότερον ἔχουσι τοῖς ἐξ ἀλλοτρίων ἐπιδήμοις ἐπιξενούμενος: 

καὶ χατηρίθμει Παίονας, Μυσούς τε χαὶ Σχύθας χαὶ οὐκ οἶδ᾽ οὕς 

τινας ἄλλους, χαὶ πόρρω Σκυθιχοῦ χρύους κατὰ τὴν παροιμίαν" 

οἷς δὴ πλεῖστα ἐμπομπεύων καὶ κατατεινόμενος ταῖς ἐχδημίαις 

χαὶ ὥσπερ ἐναθρυνόμενος ταῖς ἄλλοτ᾽ ἄλλῃ ταλαιπωρίαις καὶ 

προστιθεὶς τὰς ἑκάστοτε χρείας μεγίστας, καὶ ὡς ἀληθῶς ψυ- 

χρῶν τῶν ὃς ρηματίων ὥρας ἐκείνης ἐπαντλῶν ἡμῖν, χαὶ ἀκαι- 

ρίαν ἐπὶ τῆς νόσου τοσαύτην καταφλυαρῶν ἡμῶν, δολιχεύων 

χαὶ πλεῖστα περιϊὼν χαὶ χαταχειμαζόμενος, ἄλλοτ᾽ ἄλλῃ ὡς 

εἴθιστο γυμνὸς, ἀνείμων, ἀπαθὴς παντάπασι καὶ πάντῃ" τελευ- 

τῶν ὅμως ἔχειθ᾽ οὕτως ἐπὶ Θράχης κάμνων οὐ τοὺς πόδας, 

ἀλλὰ τὴν χεφαλὴν, καὶ πεπονηχὼς δὴ χαὶ φλεγμαίνων οὐχ 

ἰγνύος νεῦρα οὐδὲ ποδῶν ἔσχατα, ἀλλ ὑπερῴαν αὐτὴν χα 

φάρυγγα. Καὶ ὁ μὲν οὕτω χαχῶς εἶχε, γέλωτα ὀφλισχάνων 

οὐκ ἐφ᾽ οἷς ἔπασχε μόνον, ἀλλὰ μάλιστ᾽ ἐφ᾽ οἷς ἔλεγεν : ἀνάγκη 

δ᾽ ἦν ὅμως ἡμῖν οὕτω μένειν ταύτῃ τῆς ἡμέρας ἐκείνης. Καὶὲὶ 

τοίνυν μείναντες χατὰ χώραν ταύτην τε χαὶ δευτέραν, ἐπειδὴ 

ρᾷον ἄνθρωπος ἔσχε, καὶ ἅμα μεταθέοληθ᾽ ἡμῖν ἡ ὥρα καὶ 

πρὸς ἀλέαν ἐνεδίδου, καὶ υὴν ἔτ᾽ ἐπιδιδόναι χαταύθραχὺ πρὸς 

τοῦτ᾽ ἐπίδοξος ἦν, εἰς τρίτην ἐκεῖθεν ἄραντες ὡδεύομεν αὖθις 

πρύσω, πλεῖσθ᾽ ὅσα ἐνῆν περιστείλαντες τὸν κάμνοντ' εὖ μάλα 

πειθόμενον, καὶ περιδήσαντες καὶ χαταπεπιλημένοι τὸ σῶμα 

πᾶν ἐχ χορυφῆῇς αὐτῆς εἰς πόδας, τῇ μὲν ἐρίοις τε καὶ χωδίοις, 

τῇ δὲ τοῖς ἐκ λίνων ὑφάσμασι πάνυ τοι πλείστοις συντιθέντες 

ὡς εἶχε χρῆσθαι χαὶ φέρειν. ᾿Εκεῖθεν δὲ ἵνα μὴ διατρίοω χα- 

θ᾽ ἕκαστα τηνάλλως, ἐφ ἡμερῶν τινων, οὐκ οἷὸ ὅσων, χατατεί- 

γαντες γιγνόμεθα ἐς τὴν μεγίστην τε χαὶ χαλλίστην πόλιν τῶν 

χατὰ δύσιν βασιλέως αὐτοῦ Θεσσαλονίχην, ἤδη πρότερον ἀχου- 

σθὲν τοῖς ταύτην οἰκοῦσι, φίλοις οὖσιν ἐκ πολλοῦ, κατὰ χρείαν 
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ἥντινα δὴ καὶ πρεσθείας πάροδον ἐπιδημεῖν ἡμᾶς αὐτοῖς, ἐπι- 

δεδημηχότες σφόδρα ποθοῦντες σφόδρα ποθοῦσιν: ἡμεῖς γε γὰρ 

δὴ ὥσπερ ἐκ γαυαγίων καὶ χειμῶνος καὶ χλύδωνος ἐν λιμένι 

τῇ φίλῃ πόλει καὶ τοῖς ἀνδράσι γιγνόμεθα, καὶ πολλὴ παῤβαὐ- 

τῶν εἰς ἡμᾶς αἰδὼς ἀπήντα, φιλοφροσύνη τε χαὶ ξενία οὐ τὸν 

εἰθισμένον ὡς οἶσθα τοῖς ἀνδράσι τρόπον ἐπὶ ξένοις ἀνδράσι χαὲ 

τιμὴν ἐκ βασιλέως ἔχουσιν ἐπιδημοῦσί τε καὶ παριοῦσιν ὅπη 

δή ἔστι γὰρ τόδε παρ αὐτοῖς οἶσθ᾽ ὅτι πλεῖστον, ὅτι δὴ κάλ- 

λιστον, ἄλχ ἔτι καὶ πρός- καὶ δί αὐτὰ μὲν δὴ ταῦθ᾽ ἅπερ δὴ 

χαὶ ἄλλοις εἴρηται καὶ ἡμῖν αὐτοῖς, τήν τε δηλαδὴ τιμὴν ἀνα- 

μετροῦσι τὴν βασίλειον οὐχ ἥττω δοχοῦσαν σφίσιν ἢ κατὰ 

τοὺς πολλοὺς, χαὶ ἅμα τοῦ λόγου χάριν, ἣν ἄρα δόξαν περὲ 

ἡμῶν ἔχουσι πάνυ τοι πλείστην φιλολογοῦσι γὰρ ὡς οἶσθ᾽ οἱ 

τῇδε χομιδὴ χαὶ μεμήνασιν ὡς οὐκ οἶδ᾽ εἴ τινες σφόδρα κατὰ 
ι 

τῶν ἐν σοφίᾳ καὶ λόγοις δοχιμαζομένων χαὶ ἀριστεύειν δοκούν-- 
᾿ . 

των᾿ οἷς δὴ καὶ τὰ καθ᾿ ἡμᾶς οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἐντάττοντες, ὅπη 

δὴ σφίσι δοκεῖ, καὶ τὰ μὲν ἐκ φήμης πρότερον οὕτως εἰλημ- 

μένοι περὶ ἡμῶν καὶ φρονοῦντες: εὖ, τὰ δὲ, χκάν τῇ προλαβούσῃ 
προύραχέος ἡμῶν ἐς αὐτοὺς ἐπιδημίᾳ τῶν ἡμετέρων πεπειρα- 

μένοι, ἤθους τε χαὶ παιδείας οὐχ οἶδ᾽ ὡντινωνοῦν οὐδ᾽ ὅπως 

δοξάντων σφίσι, στέργουσιν ἐχτόπως ἡμᾶς καὶ χομιδῇ φιλοῦσιν 

οἶμαι καὶ κυδαίνουσιν. "Ὄναιντο δὴ τῆς ἐς ἡμᾶς εὐνοίας οἱ 

ἄνδρες, καὶ σφίσιν ἀγαθὰ παρὰ θεοῦ γένοιτο πλεῖστα, οὕτω δὴ 
4 , “ ’ Ὰ ΄ “ " , ᾿ 

πάνυ τετιμιηχόσι φιλοκάλῳ γνώμῃ τὸν ξένιόν τε καὶ λόγιον. Τὸ 

δ᾽ οὖν τηνιχαῦθ᾽ ὅμως ὡς ἔλεγον, οὕτω δὴ φίλοι παρὰ φίλους ἄνδρες 

ἐπεδημοῦμεν, πολλῶν ἡμερῶν ἤδη προπεπυσμένους κατὰ φήμην 

τῆς πρεσθείας, μεγίστης δοχούσης χαὶ οὔσης, ἐπιδημεῖν ἡμᾶς 

χαὶ προσδεχομένους μάλιστα καὶ ἀπῃωρημένους ἡμῖν χαὶ σφό- 

ὃρα θαυμάζοντας, ὅτι δήπως ἐμέλλομεν " ἐποίει γὰρ δή τι χαὶ 

τὸ τῆς πρεσθδείας ἡμῖν ἀξιόλογον, ὡς εἴρηται δοχοῦν τὴν πα- 

ρασχευὴν πλείω τῆς τιμῆς καὶ τοῦ φίλτρου. Φθάνουσι γὰρ. 
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ἤδη μεμαθηκότες ἡ πόλις ἐπιδημεῖν τὸν δεῖνα πρέσουν ἐχ βα- 

σιλέως ἐς τὸν Τριθαλλῶν ἄρχοντα, φίλον ἄνδρα περὶ μεγίστων 

εἰς εἰρήνης τε δόγματα χαὶ κῦρος, υετὰ πλείστην ὅσην τὴν 

μάχην καὶ χρόνιον, καὶ περὶ τοῦ κήδους αὐτῷ περανοῦνθ᾽ ὅρ-- 

χοὺυς τὲ χαὶ συνθήματα, χήδους οὐχ οὗ πρότερον συνετίθετ' ἐπὶ 

τῇ βασιλέως ἀδελφῇ, ἀλλ ἐπὶ αὐτῇ δὴ τῇ φίλῃ βασιλείῳ θὺυ- 

γατρὶ παρθένῳ νύμφῃ μεταθέσθαι καὶ προσαρμόσαι τὰς συμθά- 

σεῖς τε καὶ τὰ δόγματα καὶ γενέσθαι τὸ συνάλλαγμ' εἰς υἷο-- 

ποιΐαν ταὐτὴν οἰκειότερόν τε καὶ ποθεινότερον᾽ ταῦτ᾽ ἀχουόύμενα 

πρὶν ἢ ἐπιδημεῖν ἡμᾶς, μέγιστα δὴ δοχοῦντα καὶ ἀξιόχρεω 

πρέσθεος, ἐπιδεδημηκόσιν ὡς ἐφάμην, προσετίθει τῇ παρὰ τῶν 

ἀνδρῶν ἡμῖν τιμῇ καὶ τῷ φίλτρῳ. Καὶ τὰ μὲν τῆς πόλεως 

οὕτω. ᾿Επεὶ δ᾽ αὐτίκα δῆτ᾽ ἐνταῦθα χαὶ τῷ μεγίστῳ τῶν χατὰ 

δύδιν στρχτευμάτων τε καὶ πόλεων καὶ χωρῶν ἐνετύχομεν ἡγε- 

μόνι καὶ στρατηγῷ, ὁ μὲν δὴ πρώτως ἐξαπορεῖ τε χαὶ πυνθά- 

γέται, ὅτι δή ποτε πρότερον συχνῶν ἡμερῶν ἠγγελμένον ἤδη 

πρέσόεις ἐπιδημεῖν ἡμᾶς οὐκ αὐτῷ δὴ μόνῳ ἀλλὰ χαὶ πρὸς ὃν 

ἐστελλόμεθα Τριοχλλῶν δεσπότην διά τινος τῶν αὐτοῦ προελ- 

θόντος ἡμῶν, οἶσθα δὴ, καὶ προσετίθει τοὔνομα, οὕτω δὴ μά- 

λισθ᾽ ὑπερήμεροι τῆς προθεσμίας χαὶ ὀψιαίτερον, δὴ προσδοχήσι- 

μὸν ἦν, ἀφιχνούμεθα" τέως γε μὴν ἔφασχεν, ὡς δὴ πράγματα 

αὐτῷ παρασχοίρεθα ὅθ᾽ οὕτως ἐμέλλομεν πλεῖστα αὐτῷ τε, πρὸς 

αὑτὸν πλεῖστα λογιζομένῳ, καὶ τῷ Τριθαλλάρχῃ μάλισθ᾽ ὁσὴη- 

μέραι σχεδὸν περὶ τούτου πυνθανομένῳ καὶ λόγους πραττο- 

μένῳ τῆς ἡμετέρας μελλήσεως ἀνάγκην ἔχοντι μεγίστην, τοτὲ 

μὲν χειμῶνας, τοτὲ δ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλας, ὡς ἐνεχώρει χαὶ οἷόν τὶ ἦν, 

ἀφορμὰς τῆς ἡμετέρας ὑπερημερίας καὶ βραδυτῆτος ἀποδιδόναι. 

Εγὼ δ᾽ ὅπως νῦν ἀνὴρ ἔχει μάλιστ' ἐκεῖνος εἰς τοὔργον υαθεῖν 

ἠδουλόμιην χαὶ ὡς ἄρα δὴ προσίεται οὃς αὐτὸς πέμπει λόγους" 

εὖ μὲν χαὶ αὐτὸς ἐχεῖνος ἔφασχε, μέχρι καὶ τήμερον πολλοὶ 

δ᾽ εἰσὶ περὶ αὐτὸν ἄνθρωποι φαῦλοι καὶ δύσνοι τῷ καλῷ καὶ 
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τοῖς πράγμασιν, οἱ μὲν τῶν ἐγχωρίων αὐτῶν βάρόαροι χαὲ 

σχαιοὶ καὶ ὀλιγογνώμονες- εἰσὲ δ᾽ οἱ χαὶ ὀδελυροί τε χαὶ χα- 

χοήθεις χαὶ χακογνώμονες, ταῖς μάχαις εἰθισμένοι χαίρειν, ταύ-- 

θὼν ἠδ᾽ αἰγῶν ἁρπαχτῆρες, οὐχ εἰς προῦπτον οὐδ᾽ ἐπ τίδημοί τινες 

οὐδ᾽ ἐπίδηλοι, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ὅροις τε καὶ ἐν ὄρεσιν ἐπ᾿ ἐρημίας 

ἀὐδρτα τε ὁδιτῶν καὶ βοσχημάτων ἐλλοχηταί τε καὶ λωποδύται 
- 

χαὶ ἀνδραποδισταὶ, κασελογηκξες τῆς φύσεως χαὶ δόγματος 
« 

ἀληθείας χαὶ δίχης ἁπάση ε χαὶ οἱ μὲν, ὡς εἴ ςς ς ἁ ςς ἧς νομίζεται" χαὶ οἱ μὲν, ὡς εἴρη- 
“- ΕΣ 7 [2 ’ὔ Μ ὥ ᾿ 

ται, τῶν ἐγχωρίων οὕτω" χαὶ τί ἄν τις πλείω λέγων διατρίόοι; 

Οἱ δὲ χαὶ μάλισθ᾽ οὗτοι τῶν πέρυσιν Με δ χαὶ Αρεονς ἀπο- 

στάντων τα βασιλέως, οἶσθ᾽ οἵτινες, χαὶ προσθεμένων χαχῶν 

κακῶς ἐπὶ τῆς μάχης αὐτῷ κατὰ χώρων βασιλείων, ἔκθεσμοέ 
» . 

τινες χαὶ ΞΘ χαὶ χαιρέχαχοι, χαὶ τῶν χαλῶν ἀεὶ βά- 

σχανοι χαὶ πολέμιοι" χαὶ τί γὰρ ἀλλ ἢ θάνατον ἀγαθὸν ἔχοντες 
ι ᾽ ,ὔ ᾽ “« , "ἈΝ , 

καὶ τοὐναντίον εὐζωΐαν; καχύποπτοι νῦν σφόδρα χαὶ δεδιότες 

ταῖς γινομέναις χαταλλαγαῖς χαὶ τῷ ΗΒ περὶ σφίσιν αὐτοῖς ἐπ 
᾽ “- δ ,ὔ “δ , δ » , 

γνησίῳ τῷδε χήδει, οἱ πόρρω τοῦ διχαίου μηδ᾽ ἀσυνέτως παν- 
ΝΟ , ᾽ 

τάπασι τόν ὃς δεδιότες τὸν φόδον: οἱ δὴ χαθεχάστην ἐπιτί- 

θενταί οἱ υετὰ τῆς ὑπερημερίας χαὶ παρολχῆς τῶν χρόνων, 

χαὶ πάντα δεινὰ χατατειν όμιενοι χαταναιδεύοντα: χαὶ φασὶν 
» “ » Α 5 ὃ ,ὔ ᾿ ΒΞ ᾽ 

ἐχτραγῳδοῦντες, οὐδὲν ἀλλ ἢ λόγ υς μόνους τὰ πὰρ ἡμῶν φά- 

σχοντες χαὶ πλέον οὐδέν: ἀπάτην τέ τιν ἑχάστοτε χαὶ εἰρω- 

νείαν χαὶ ὑπέρθεσιν διαπαντὸς ἐχλύουσι τοὺς χρόνους; προφά- 

σεσί τισι χαὶ γοητείαις, καὶ τοῦθ᾽ ὥσπερ ἄλλοτε πολλάκις χαὲ 

ἐπὶ πλείστων καὶ νῦν εἶναι τὸν εἰωθότα τρόπον, οὐδὲν μέντοι 

προὔργου οὐδ᾽ ἀλλοῖον ἢ χρεῖττον ἢ ἄλλοτέ ποτε πρότερον. Καὶ 

τοιαῦτα δὴ χαταφλυαροῦντες ἀείποτε καὶ χαταψευδόμενοι πάνυ 

τοι σὺν σπουδῇ χαὶ χαχοηθείχ πάντα φαῦλα χαὶ οὐδὲν ὑγιὲς, 

τελευτῶντες ἀνίστασθαι χρῆναί φάσιν ἤδη λοιπὸν χαὶ μὴ προσέ- 

χειν οὕτω πάνυ τοι πόρρω, υνηδὲ πείθεσθαι χαχὰ νοοῦσιν αὐτῷ 
" - 

καὶ βουλομένοις ἀεὶ βεμνην χαὶ οὐδὲ νῦν πάντως οὐδ᾽ ὁτιοῦν 
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χρηστὸν, ἀλλὰ τι καὶ πλέον τοῦ προχείρου μαθεῖν ἐνεὸρεύουσιν, 

ἔργου τε καὶ μάχης ἀμέλει συνήθους ἅπτεσθαι πρὶν ἢ αὐτὺς 

ἐμπεσεῖν ὁτῳοῦν ἀδοκήτῳ. Καὶ οἱ μὲν τοιαῦτα - ὁ δ᾽ ὡς εἴρη- 

ται, μέχρι δὴ χαὶ νῦν ἀντέχει χαὶ ἀποτρέπεται, τὰ μὲν χαὲ 
ε Ὁ ι ΄ὔ . Χ δὼ» ᾽ , Ν 

ἱλαρῶς καὶ μετρίως, τὰ δὲ χαὶ ἰταμώτερον, εὖ μάλα πεποιθὼς 

ἐντολαῖς ταῖς ἐκ βασιλέως χαὶ πίστει χαὶ τῇ περὶ τὸ θεῖον 

εὐσεοείαᾳ καὶ ἀληθείᾳ, ὅρχοις τε ἀτρέπτοις ἐγνωσμένοις ὑπὸ 
, , » ,ὕ , ΤΩ ἜΨΟῚ “ δὴ ᾿ 

πάντων πραγμάτων, ἐλπίδα μάλιστ' ἔχων ἐπὶ τῷ κήδει, χαὶ 

πόθον οἷον ἄτρεπτον, καὶ φάσχων εἰς τέλος οὐχ ὀλιγωρήσειν, 

μέχρις ἄν τις ἐλπὶς καὶ βραχεῖα πρόσεστιν εἰς τοὔργον, οὐδ᾽ ἀ- 

φέξεσθαι μὴ τῶν ἐλαχίστων αὐτῶν λογισμῶν μὴ τῆς ἐσχάτης 

προσδοχίας, οὐδ᾽ ἂν εἴ τι γένοιτο, ἵνα δὴ μή τιν ἀφορμὴν ἀπο- 

λίποι θ᾽ ὕστερον, ἔπειθ᾽ ἑαυτῷ χαὶ βασχανίαν χαὶ ἀχαιρίαν ἡἧν- 

τιναοῦν χαὶ ὀλιγοφροσύνην ἐπιμέμφεσθαι, προανασοθῆσαι χαὲὶ 

ἀπολέσαι τὴν σπουδὴν χαὶ μεγίστης δι ἑχυτὸν ἀτευχτῆσαι τῆς με 
χαὶ ποθεινοτάτης καὶ τοῖς σφετέροις αὐτοῦ προγόνοις εὐχταιο-- 

ὔ , ι ε νὴ [2 » ,ὔ ' “ ᾿] 

τάτης κηδεύσεως. Καὶ ὁ μὲν οὕτως ἀντέχει δὴ πάνυ τοι, καὶ 

ἀντισχήσειν φησίν, ἴσως δ᾽ οὐχ ἀντισχήσει μέχρι παντὸς ἀμέλει, 

οὐδ᾽ ἑχυτοῦ παντάπασιν ἔσται χαὶ περιέσται τῶν περὶ αὐτὸν 

ὡς εἴρηται φαύλων χαὶὲὶ ἐπιθούλων ἀνδρῶν" ἀλλ᾽ ἴσως ἔστι νοῦς, 

χαὶ ἴσως ὁτουοῦν τῶν φίλων χαὶ εὐνοϊχῶν τἀνδρὶ μάλιστα δο- 

χούντων ἡττήσεται καὶ τὴν γνώμην περιαιρήσεται" ἀγαθὴ δὲ 
,ὔ ᾽ ὃ ἣ 5 “- ἜΑΝΝ δὲ , ᾿ ς Τὰ Ν παραίφασις ἀνδρὸς ἀγαθοῦ, φαύλη δὲ φαύλου φησὶν ἡ ποίησις 

τίς δ᾽ οἶδ᾽ εἰ μέντοι σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίνη παρειπὼν, καὶ τοῦτο 
Ἁ : ι “ ᾿ 

φησί : πολλὴ δ᾽ ἡ παρὰ τοῦ μισανθρώπου καὶ πολεμίου διὰ 
Ν παντὸς Σατὰν ἄγρυπνος χατὰ χαλοῦ παντὸς ἐπήρειά τὲ χαὲὶ 

δύσνοια. Καὶ τοίνυν ἰέναι δεῖ, χαὶ ὡς ἔνι τάχιστα δεῖ, καὶ 
Ἂ , ΕΙ αῷν “Ἀ - , - » ,ὔ 

μὴ μέλλειν ἔτι πλεῖν ἢ τοσοῦτο μόνον ὅσον ἐνσχευάσασθαι 
,ὔ πε 

πάντα ὧν ἐς τὴν ἀποδημίαν ταύτην ἐπὶ ξένης καὶ ἀήθους δεῖ. 

Δεῖ δὲ πλείστων, ὧν τε ἐδεστέον μάλιστα, ὧν τε ποτέον, ὧν 

εἰθισμένον χαὶ μάλ᾽ ἐνταῦθα, οὐ ράδιον ἐχεῖσ᾽ εὐπορεῖν, οὐχ ἐχού- 
2 
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σὴς τῆς χώρας. Καὶ δεῖ τοίνυν ἐνσχευάζεσθαι πάνθ᾽ ὡς οἷόν τε 

χαὶ παρασχευάζεσθαι τάχιστα ἐξιέναι καὶ μὴν ἐν τοσούτῳ δὴ 

καὶ ταύτην ἐλπίδ᾽ ἔχειν, ἀφίξεσθαί τιν᾽ ἐκεῖθεν ἄγγελον περὶ 

τῶν ὅλων ὡς ἄρ᾽ ἔχει νῦν ἐχεῖ πραγμάτων χατεροῦντά τε χαὶ 

υηνύσοντα. Χθὲς γὰρ ἤδη καὶ πρὸ τρίτης ἡμῶν μελλόντων 

εὐλαδούμενον αὐτὸν ἐπὶ τούτοις ἐκπέμψαι τινὰ τῶν ὑπ᾽ αὐτὸν 

ἐκεῖσε τῷ Τριθαλλάρχῃ τὸν εἰωθότα τρόπον προσεροῦντά τε καὶ 

ἅμα περὶ τῶν ὅλων ὡς ἀγαθῶν ἐσομένων, αὐτίκα δὴ μάλα καί 

οἱ χατ᾽ ἐλπίδα ἐγγυησόμεγον ἡμῶν τε πέρι, ὡς ἄρ᾽ ὅσον οὔπω περὲ 

πάντων ἔχοντες ἐρεῖν τε χαὶ χαταπράξασθαι πρὸς βασιλέως ἀξ 

φικνούμεθα, τοῦτό τε πρόφασιν εἰς προῦπτον χαὶ καταμαθεῖν τε 

ἅμα χαὶ χατασχέψασθαι ὅπως ἄρα νῦν ἔχει τἀχεῖ, ὡς ἀπαῦξ 

γέλλειν ἔχειν ἀσφαλῶς ἐπανήχοντας, προσδέχεσθαι δὲ ἤδη λοιπὸν 

ἐπανήχειν αὐτὸν, καὶ τὸν ἀριθμὸν τοῦτο διδόναι τοῦ καιροῦ" 

πάντως δὲ ἐπανελθόντος τοῦ ἀνδρὸς γνῶναί τε ἐξεῖναι πάνθ᾽ ὡς 

ἐκεῖθεν δεῖ, καὶ ἀσφαλῶς εὖ εἰδότες ἐξιέναι. ᾿Εδόχει δὲ ταῦτ᾽ εἰ- 

χότ᾽ εἶναι, χαὶ λέγων ἀνὴρ εὖ λέγειν, χἄγωγε ἐπειθόμην εὖ 

μάλα. Καὶ τοίνυν εἰς τρίτην ἡμέραν ἐχεῖθεν τῇ πόλει μείνας, 

χαὶ τῶν αὐτῶν γε δὴ πέρι διόλου ξυνὼν ἐχείνῳ καὶ χοινούμε- 

νος, ὡς ἔδει γε χαὶ ἦσαν ἐντολαὶ βασιλέως, καλλίστῳ τε ὄντι, 

καὶ μεγίστῳ τῶν βασιλέως, καὶ τῶν ἠξιῶσθαι μάλιστα δοχούν- 

τῶν πρώτως χοινωνεῖν βασιλείοις βουλαῖς καὶ σχέψεσι, χαὶ λέ- 

γειν ἔχειν εὖ ᾿προσιεμένου τοῦ δεσπότου, καὶ ἅμα οἰκείῳ σφό- 

δρ᾽ ἐμοί, καὶ τῶν ἔγγιστ᾽ ἐκ συζύγου χατὰ γένος ἐπιτηδείων 

οἶσθα. Ἐπειδὴ καὶ πάντα δι’ αὐτοῦ, ὧν ἔδει μοι πάμπλεω πρὸς 

τὴν ἔξοδον ἐνεσχεύαστο, ἐν νῷ γε ἤδη εἶχον αὐτίκα ἐξιέναι καὶ 

ἤδη γε ἐξήειν. Ἔν τῷ δε μὴν ξυμθαίνει τι τοῦτο" ἀνὴρ γὰρ ἐχεῖνος 

ὃς πρότερον ὡς ὁ λύγος ἐχεῖ δηλοῖ παρ’ αὐτοῦ πέμπεται, οὐ μόνος 

αὐτὸς ἐχεῖθεν ἡμῖν ἐπάνεισιν, ἀλλὰ χαὶ σὺν αὐτῷ Τριθαλλὸς εἰς 

βασιλέα πρεσθεύων παρὰ τοῦ δεσπότου, φθάνει γε ἡμᾶς ἔτ᾽ ἐν 

τῇ πόλει, Δεσίσθλαόος ἀνὴρ ὄνομα" ὃς δὴ πρῶτος, ἐμοῦ Υ᾽ ἐξ 
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ξελθόντος ἐχ βασιλέως, αὐτόθι γίγνεται. χαὶ μέμνησαι πάν- 

τὼς γίγνεται δή τι τοῦθ᾽ ἡμῖν λοιπόν, ἅμα μὲν ἕρμαιον πυ- 

θέσθαι τε χαὶ μαθεῖν, ἅττ᾽ ἐκεῖθεν ἅπαντ᾽ ἠοουλόμεθα, ἅμα 

δ΄ ἀναγχαῖον καὶ τοῦτ' ἀναμαθεῖν τἀνδρός, ὅτου δή ποτε χάριν 

ἡ πρεσθεία αὐτῷ ἐς βασιλέα, χαὶ ἥν τινα χρείαν, μήπου τι 

καινότερον ἄλλ᾽ εἴη παρ ἃ χεκίνητο, ἤδειμεν τε αὐτοὶ χαὶ πράτ- 

τειν εἴχομεν ἐπὶ τοῖς συνθήμασι, καὶ δεήσῃ πάλιν ἡμᾶς ἐκεῖ 

πράγματ' ἔχειν αὐτοῦ πέρι ὁτουδηποτοῦν- βασιλεῖ γὰρ εἶναι 

δὴ τοῦτο μάλιστα δεδογ μένον, χαὶ πρὸς βουλῆς υηδὲν ἔτι 

πρᾶγμ: ὁτιοῦν εἶναι, υπηδ᾽ ἕτερ ἅττα δὴ χεχινῆσθαι λοιπὸν εἰς 

αὑτὸν συνθήματα καὶ πρεσθεύματα, ἀλλ᾽ εἰς ἡμᾶς ἐγχεκλεῖσθαι 

πάντα χαὶ πεπεράνθαι συνθέσθαι περὶ πάντων χαὶ σφραγίσασθαι 

καὶ τερματῶσαι πρὸς βασιλέως ἐντολὰς ἔχοντας, ὅποι δή ποτέ 

οἱ ἔδοξεν εὖ εἶναι, καὶ οὐδὲν ὅτι οὐ τῶν ἀναγκαίων εἰρῆσθαι" 

χαὶ ἤδη χεχινημένων δογμάτων εἰς τοὔργον παρεία τὶ ἄρρητον, 

οὐδ᾽ ὥς τε υήπως ἔχειν ἡμᾶς συνθέσθαι τὸ βασιλεῖ δοχοῦν βελ- 

τιον᾽ περαιτέρω δὲ τῶν ἐγνωσμένων καὶ ὄντων ἀναγχαίων μη- 

δὲν πραγματεύεσθαι χώραν εἶναι τοῦ λοιποῦ, υηδ᾽ ἀνοίγνυσθαι 

θύραν ἔτι πλείω" τὸ δέ γξ εἶναι λοιπὸν μεθ᾽ ἡμᾶς πλέον αὐτὸν 

ἀπαντᾷν βασιλέα καὶ γένος ὅσον οὐ νῦν τάχιστα ἐς τὰ κατὰ 

δύσιν αὐτοῦ, τῇ φίλῃ παρθένῳ θυγατρὶ, συνεχτελέσαι δι᾽ αὐτοῦ 

τὰ γαμήλια καὶ ἡμεῖς εἴχομεν πρὸς τοῖς ἄλλοις χαὶ τοῦτ᾽ ἀγ- 

γέλλειν- ἀμέλει ὡς τάχιστα μεθ᾽ ἡμᾶς αὐτὸς ἔξεισι, μηδενὸς 

ὁτουοῦν λελειμμένου κατὰ ζήτησιν ἀμφιθόλου τῶν εἰς τοὔργον 

συνθημάτων. Ταῦτ᾽ ἄρα καὶ ἀναγκαῖον ἦν ὡς ἐφάμην πυνθά- 

εσθαι τοῦ Τριδαλλοῦ περὶ τῆς πρεσδείχς:" χαὶ πυνθανόμεθα 

καὶ μανθάνομεν ὅ τι ποτ᾽ ἦν, εὖ μάλα: καὶ ἦν οὐδὲν πλέον, 

οὐδ᾽ ὡς ἄρα δέος ἦν ἡμῖν, οὐδὲν ὁτιοῦν ἀλλ᾽ ἢ περὶ ὧν ἡμεῖς 

χέγειν καὶ πράττειν εἴχομεν, καὶ μάλιστ᾽ ἀσπάσασθαι πρὸς τοῦ 

δεσπότου τὸν εἰωθότα βασιλέα τρόπον ὡς ἤδη πατέρα τε καὶ 

δεσπότην χαὶ πυθέσθαι λοιπὸν ὅπη ποτ᾽ ἅρ᾽ ἐς τὰ κατὰ δύσιν 
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αὐτοῦ μέρη τῆς χώρας ἀφίξεται, καὶ εἰ πρὶν ἢ φθάσαι χατα- 

λαδούσας τὰς δι᾿ ἔτους ἀναγχαίας νηστίμους τῶν ἡμερῶν. Ταῦ- 

τά τε δὴ χαὶ ἔτι προσμανθάνομεν τἀνθρώπου, ὧν ἡμῖν ἐχεῖσ᾽ ἀ- 

ποδημοῦσιν, ὡς εἴρηται, λοιπὸν ἔδει πάντων, ὡς ἄρ᾽ ἐξῆν χαὲ 

ἠδουλόμεθα - μανθάνομέν τε δὴ καὶ τόδ᾽ οἶμαι κάλλιστον ἡμῖν, 

εὐχῆς ἔργον ξυγχύρημα, ὡς ἄρ᾽ ὁ δεσπότης αὐτῷ τῶν μέσων 

χώρας ἀνίσταται, ἐφ᾽ ὧν ἄρα χαὶ διατρίθων ἦν χρόνος οὐ 

βραχὺς ἐξ οὗ, καὶ πρὸς αὐτὰ δὴ γίγνεται τὰ καθ᾽ ἡμᾶς ἔσχα-- 

τ᾽ αὐτοῦ περὲ τοὺς ὅρους μάλιστα, μενεῖ τε χρόνον ὅντινα δή" 

ἐχεῖ τε λοιπὸν αὐτῷ καὶ ξυνεσόμεθα, καὶ ξυμπερανοῦμεν τὰ 

τῆς πρεσθείας: χαὶ ἦν ἡμῖν τοῦθ᾽ ἥδιστον ἀχούειν, τάχιστα 

χαταπαῦσαι τῆς ἐπὶ τοσούτου τοῦ χειμῶνος ὁδοῦ χαὶ ταλαι- 

πωρίας, εἰς ρᾳστώνην πάνυ τοι πλείστην αὐτοῖς τε χαὶ ὑποζυ- 

γΐοις πάνυ πεπονηχόσιν. Οὕτω δὴ λοιπὸν ἀγαθῇ τύχῃ περὲ 

πάντων μεμαθηκότες, ἡδέως ἐξῆμιεν" χε "μὼν δ᾽ ἦν ὅμως αὖθις, 

χαὶ μάλισθ᾽ ὅσῳ δὴ χαὶ προῆμεν χαὶ πλεῖστ᾽ ἐπονοῦμεν " φέρειν 

δ’ ἦν ἀνάγχη χαὶ φέροντε ς ἤειμεν. Ἐφ’ ἡμερῶν δὲ οὐχ οἶδ᾽’ ὅ-- 

σων, φθάνομεν ἐξηνυχότες εἰς ἄστυ δή τοι τῶν ἐν αὐτοῖς ἐσχά- 

τοις χαὶ ὅροις βασιλέως " ἐνταῦθα δὴ τῶν ἐγχωρίων ἀχριθέστε-. 

ρον ἐχμανθἄνομεν, ὡς ὁ ροδλλῶν αὐτὸς ρὴξ ἐγγὺς ὅτι μά- 

λιστ᾽ ἦν, χθὲς ἤδη χαὶ πρὸ τρίτης ἐπι ιδεδημιηχὼς ἑνί τίνι τῶν 

κατὰ τοὺς ὅρους ἐγγειτόνων πολιχνίων ἐσχάτῳ χαθ᾽ ἡμᾶς ἔγ- 

γίστα, χαὶ ὃ συνοδεύων ἐχ Βυζαντίου Τριθαλλὸς ἐχεῖνος αὐ- 

τίχ᾽ ἡμῖν χοινοῦταί τε καὶ ἐξαιτεῖται πρῶτος αὐτὸς ἀμέλει. 

κατ᾽ ὄρθρον, νυχτός γε μὴν ἔτι, φθῆναί τε ἀναστὰς χαὶ σπουδῇ 

πάσῃ χρησάμενος, ἐς αὐτὸν γενέσθαι, τὰἀλλά τε ὡς εἰχὸς χαὶ 

περὶ ἡμῶν, ὡς ἤδη γε πάρεσμεν ἀγγελεῖν τε καὶ κατερεῖν, ἵν᾽ ὧν 

ἂν δέῃ παραχρῆμ᾽ ἐπιδημοῦσιν ἅπαντ᾽ εὖ παρασχευάσοιτο, χαὲ 

ἱκανῶς σχοίη ὡς ἄρα εἰχὸς εἶναι, πρὸς ὅρους . χαὶ χώρας ἔσχα- 
ν 

Φ ἂν, τα, ἐπ᾽ ἄστεος ὀλίγου δεσπότου καταλύοντος. ᾿Εδόκει τε λέγειν 

εἰκότα, καὶ συντιθέμεθα- καὶ αὐτός τε λοιπὸν ταχὺς εἰς ὄρθρου 
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ἀναστὰς σπουδῇ δρόμον ἀνύτει τῷ δεσπότῃ πρότερος ἀπαντᾶν. 

Καὶ ἡμεῖς βραδύνομεν ἐπὶ χώραν ἐχεῖσε, καὶ βραδύνομέν γε 

πλεῖν ἢ ἔδει τῶν ἐγχωρίων ἠπατημένοι, ὡς πάνυ τοι τοὐνμέ- 

σῳ, καὶ ὅσον τῆς ἡμέρας ἐκείνης δέον βαδίζειν, ὀλίγον ὃν χαὶ 

μὴ χρῆναι μάχ ἐπείγεσθαι" ταῦτ ἄρα χαὶ λανθάνομεν τό γϑε δὴ 

προπεπυσμένοι χαὶ πεπεισμένοι, χαὶ χατημεληχότες ὡς οὐκ 

ἔδει, ἐπειδὴ χαὶ ἡπτόμεθα τῆς ὁδοῦ χαὶ προήειμεν ἀπούουχο-- 

ληθέντες τἀληθοῦς καὶ ἡμῶν πρὸς λόγον καὶ τῆς ὥρας ὀψὲ 

τρέχοντες, ὅσα γε εἰχὸς πρέσόεσιν οὕτω βάδην τε καὶ μετὰ 

ρᾳστώνης ἁπάσης ἐν σκευαγωγοῖς χαὶ πλείοσιν ὑποζυγίοις, ἀλ- 

Χ οὐ ταχεῖς ἄρ ὡς οἷόν τε, χαὶ τὸν εἰωθότα μόνιππον λεγό- 

μενον τρόπον βαδίζοντες. Καὶ τοίνυν νυχτὸς εἰς υίαν τε καὶ 

δευτέραν οἶμαι ἐπισχούσης ὥραν ἤδη, ἡμεῖς ἔτ᾽ οὔπω γιγνόμεθα 

ἐς τὸ ἄστυ, ἀλλὰ λειπόμεθ᾽ οὐχ ἐπ᾽ ὀλίγον ἐς πεδίον μέσον, 

χαὶ ἦν ἔπειτ᾽ οἶμαι, ἄπορον ὅτι ποτὶ ἄν χρησαίμεθα- οὔτε γὰρ 

μένειν ἐχείνῃ καὶ ὁποιοῦν ξένους ὄντας ἔδει, καὶ νυχτὸς ἐπι- 

σχούσης ἤδη, χαὲ τό γ᾽ ἐπιδημεῖν εἰς μέσην αὖθις νύχτα πρέσ 

ἄνδρας, ἔνθα καταπαύειν ἔδει, ὥς περ δή τινας ἀνδραποδιστάς 

τε καὶ τυμθωρύχους ἐξ ἀφανοῦς καὶ λανθάνοντος ἐπιτιθεμένους, 

οὐκ εὔσχημον ἐδόκει ἐδόκει: δ᾽ οὖν ὅμως τόδε βέλτιον - χαὶ χα- 

τατείναντες ὡς οἷόν τ᾽ ἦν, ἐπειδὴ ἔγγιστα γιγνόμεθα, στέλλω 

τῶν ἑπομένων ἕνα τε καὶ δεύτερον ξυνιέντας τῆς ἐγχωρίου 

γλώττης κατὰ πύστιν ἀναζητοῦντας, ἐς τοῦ ἀστυνόμου δὴ χαὶ 

τοῦ τῆς χώρας ἐών ἐχείνης γενομένους ἀγγέλλε ιν περὶ 

ἡμῶν, ὅτι πάρεσμεν, καὶ μανθάνειν ὅτι δή ποτε ποιεῖν, χαὲ οἵ 

δὴ χαταλύειν ἡμᾶς χρή. Γίγνεται τοῦτο" καὶ ϑλις μὲν ἦν 

γὰρ τὸ ἄστυ χεχλεισμένον ἐξ ἑσπέρας ἔτι ὡς ἄρ εἰχός, ἐντυγ- 

χάνουσι δ᾽ οὖν ὅμως οἱ πεμφθέντες ἐχείνῳ - χαὶ ὃς αὐτίκα μη- 

δὲν μελλήσας ἀστυνόμος ἐχεῖνος εἰς ἡμᾶς ἔξεισιν, ἀσπά 
, 

τὰ εἰχότα, καὶ παραπέμπει χαταλύσοντας οἱ πρότερον παρε- 
-“ 

σχεύαστο, ἅμα δὴ καθ᾽ ὁδὸν ἰοῦσ! πλεῖστα χαταιδούμινός τε 
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χαὶ χαταδυσωπῶν, παραιτεῖται δί αὐτὴν ἄρα τὴν βραδυτῆτα 

μὴ προσαντῆσαι τὴν εἰωθυῖαν καὶ δικαίαν ἡμῖν, ἠῤόν ἐν οὕ- 

τως ἐκ βασιλέως, τιμὴν ἐκ τοῦ δεσπότου χαὶ π τομπὴν πρὸ τῆς 
ἣ καταλύσεως ἔτι δὴ πόρρω τῆς ὁδοῦ, χαὶ ἠξίου μ ἜΟΡΕΌΟΝΝ 

νειν " συγγινώσχειν γὰρ τῷ ξυμόάντι χρῆναι" οὐδὰ γὰρ δὴ τῷ 

δεσπότῃ καὶ μεμεληκέναι περὶ τούτου μάλιστ᾽ ἔφχσχε, χαὶ πλεί- 

στους ὅσους τῶν περὶ αὐτὸν ἡμέρας ἔτι πάνυ τοι πρὸ τοῦ ἄ- 

στεος τιμὴν ἡμετέραν στεῖλαι, ἀσπασμόν τε φίλον καὶ δεξιὰν 

ἐκ ϑμψν οὃς δὴ καὶ μείναντας ἐπὶ πλεῖστον χαὶ βραδύναν-- 

τας εἰς ἑσπέραν, ἐπειδὴ μήπως ἑωρώμεθα ἐπιδημο οὔντες, ἀπεῖ- 

πόντας τοῦ λοιποῦ μηκέτ᾽ ἀφίξεσθαι ἡμᾶς, ἐπανελθεῖν. Ταῦ- 

τ᾽ εἰπὼν χαὶ χαταδυσωπήσας χρηστὸς ἄνθρωπος ἄπεισιν οἴχαδε: 

βραχεῖα δ᾽ ἑξῆς ὥρα, καὶ ἥκει παρ᾽ ἡμῖν δι αὐτοῦ πάντ' ἄφθονα 

τροφῆς μετασχεῖν, χαὶ ἅττα μὴ ἐκ προχείρου πορίσασθαι, οἷα 

δ᾽ ἐκ βουλῆς προτέρας καὶ ἐκ χυνηγεσίων ἄττα ὡς ἔοιχε πρόξ- 

σχευασμένα τρυφᾷν" καὶ ἵπποις εἴπ τεθ᾿ ἱκανὴ βόσχησις, καὶ πάν- 

τ εὖ" χαὶ μήνυσις ἐπὶ τούτοις, ἀστεία μὲν, ἴσως δὲ χαὶ ἀλη- 

θής, ἡμῖν δ᾽ οὐ τοιαύτη μὲν, ἀστεία δ᾽ ἐδόχει, ὡς ταῦτα δῆτ ὄντα 

τοῦ φίλου τε καὶ ἀστυνόμου οἴκοθεν, ὡς ἄρ ἔτυχεν, ὀψὲ γὰρ δὴ 

τῆς νυχτὸς εἶναι, καὶ μὴ θεμιτὸν μηδ᾽ οἷόν τ' εἶναι τῷ δεσπότῃ 

περὶ ἡμῶν ἀγγέλλειν ἀφικομένων, καὶ τοίνυν, ἣν μήθ᾽ ἱχανῶς 
: 

μήτ ἀξίως ἔχει, ξυγγινώσχειν χρῆναι. Καὶ ἡμεῖς ἀπείχομέν τε 

χάριν ὡς εἰχὸς καὶ ὡς ἔδοξεν ἐχρώμεθα τῆς νυχτὸς ἐκξδίνης " 

ἅμα δ᾽ ἕῳ προσχαλούμεθά τε χαὶ ἀπαντῶμεν ἐς τοῦ ἄρχοντος " 

οὐκ ὀλίγη τε δὴ γευννικὴ νεότης ἐκεῖθεν πανηγυρικώτερον ἐ- 

σχευασμένοι προῆγον, τιμὴν, ἣ δὴ νομίζεται, τά γε τοιαῦθ᾽ ἡμῖν 
, ᾿ΥΜΕΣ " ε - , ᾿ ΜκἯἯἪ , -ἰντ. 

φέροντες: καὶ ἦν ἡ πᾶσα σπουδή (1) τε καὶ πρόοδος πάντ᾽ ἀ- 

στεία, καὶ χαθάπαξ αἰδοῦς τε χαὶ κόσμου πλέως, εὖ μάχ ἐμ- 

φαίνουσα χαὶ δειχνῦσα τῆς χατὰ χώραν πρὸς εὐγενῆ τε πρεῦ- 

(1) Ἔν τῇ ὦᾳ: γρ. πομπή. 
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βείαν καὶ μεγίστου δεσπότου χαὶ περὶ μεγίστων, ἀήθης ἢ 

χατ' ἄλλας πρότερον αὐτὴ παραδαλλομένη. Καὶ αὐτὸς δὲ μά- 

λισθ᾽ ὁ ρὴξ σφόδρ᾽ ἐκεκόσμητο καὶ περιέδει τὸ σῶμα πᾶσαν ἑορτὴν 

ἐκ λίθων τε καὶ μαργάρων, ὡς οἷόν τὶ ἦν, χαὶ χρυσοῦ υάλιστ' ἐ- 

πηχθισμένος" ἐπίπλοις τε ἅπας ὁ δόμος ἀστράπτων στριχοῖς τε καὶ 

χρυσιπάστοις" καὶ ὅσον δὴ περὶ αὐτὸν τῶν αὐτοῦ παρῆν ἔχκρυτον 
, ε 

ἀήθως τε πάνυ πόρρω χαὶ, ἢ πρὶν, ἁθρότερον ἐνεσχεύαστο καὶ χα- 

τακεχόσμητο, χαὶ πᾶσ' ὡς ἔπος εἰπεῖν ἡ σχηνὴ πρὸς ζῆλον βασι- 

λικῆς, ὡς οἷόν τὶ ἦν καὶ ρωμαϊκῆς εὐγενείας, πεζῇ μὲν παρὰ Δύ- 

διον ἀληθῶς ὡς ὁ λόγος, ἡμιλλᾶτο δ’ οὖν ὅμως οὕτω. Εἰσιὼν δ΄ οὖν 

χαὶ τὰς βασιλείους ἐπιδόμενος ἐπιστολὰς τῷ ρηγὶ, προσειπών τε 

καὶ ἀσπασάμενος τῶν βασιλέων ὡς νομίζεται, εὖ δὴ μάλα 

προσιεμένας (1) χαὶ μετ' εὐγνώμονος χαὶ πολυτίμου τοῦ σχή- 

ματος αἰδοῦς τε πάσης ἀποδιδόντος τὴν περὶ τῆς αὐτῶν εὐφήμου 

μνήμης τιμήν" ἐπεὶ δὴ χαὶ περὶ ἡμῶν ἀμέλει πύθοιτο οἵ δὴ 

μάλιστα χρώμεθ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς χαὶ εἴημεν, πλεῖσθ᾽ ὡς εἰκὸς πε- 

πονηχότες ἐπὶ τῆς ὁδοιπορίας ὅσα γε ἐν ὥρᾳ ταύτῃ δὴ χειμῶνος, 

διειλεγμένος ἄττα ἔδει διὰ βραχέων καὶ χάριν πάντως ὁμολο- 

γήσας, παραχρῆμα ἀπαλλάττομαι, ξυγχωροῦντος αὐτοῦ, μὴ πλεῖν 

ἔτι νῦν γε εἶναι, μὴ πονεῖν, μηδὲ διατρίοειν, ἀλλ᾽ ἢ (2) δεῖ, κατα- 

παύειν, οἴχοι γίγνεσθαι, καὶ ρᾳστωνεῦσαι τῆς ἡμέρας ἐχείνης 

ἐν σχολῇ, ὡς τῆς γε ὑστεραίας προσχεχλῆσθαί τε καὶ ἀπαντᾷν 

αὖθις ἐς αὐτοῦ μελλήσοντα, συγγενέσθαι τε χατὰ βούλησιν καὶ 

ἀνύτειν περὶ τῶν τῆς πρεσθείας. Καὶ δὴ λοιπὸν οὕτω ἡμεῖς τε 

γιγνόμεθ᾽ οἱ χαταλύομεν, καὶ σὺν ἡμῖν ἄνδρες ἐχεῖθεν ἀποτε- 

τάχαται τῆς ἐκ τῆς αὐλῆς τοῦ ρηγὸς τροφῆς τε χαὶ τῶν ἄλλων 

ὧν ἂν δέοι χορηγοί τε καὶ ταμίαι, καὶ ὑπηρέται ταχεῖς, ἐξ 

ἐντολῆς ἡμῖν τε χαὶ ὑπηρέταις. Καὶ τοίνυν ἐντεῦθεν ἐφ᾽ ἑχά- 

(1) Διορθοῦται - προσιεμένου. 

(8) Ὃμοίως- ἥ. 
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᾿ τε ΄ τ ᾽ ᾽ ,ὔ , ᾽ ἘΞ Π 

στῆς ἡμέρας ἅπαντα ἐν ἀφθόνῳ μάλιστα εἰς δεῦρο, χαὶ πλείω 
" 2 “Ἀ, ἐπ 1 Ὶ δέ ᾽ - ι » Εν δὲ ᾿ ΄ 

καὶ χρείττω ἢ ὧν (1) ἀν δέοι χαὶ οἵων, καὶ οὐχ ἡμῖν ἀπόπλεω 
, ξ "χλὸ ι δὶς ΓΑ τς Μ , Ξ " , "», 

μόνοις, ἀλλὰ καὶ δὶς ἡμῶν ἴσως τόσοις " χωρὶς δὲ τούτων ἄττα 

ἐκ χυνηγξεσίων πάνυ τοι πλεῖστα ὀρνίθων, πάνυ τοι πλεῖστα τῶν 

ἄλλων, ἄττα ἐδώδιμα θηρῶν, χοίρων τε ὀριτρόφων χαὶ ἐλάφων" 
᾿ Ακ ᾿ , . 8 » 

καὶ μὴν ἔτι τούτων χωρὶς, ἑκάστης ἡμέρας τὰ ἐχ τρχπέζης 

τοῦ ἄρχοντος αὐτοῦ πλεῖστα ἐσχευασμένα στελλόμενα καὶ χα- 

τηρτυσμένα χρυσέοις καὶ ἀργυρέοις ἐχπώμασί τε καὶ σκεύεσιν, 

ἐδεστά τε χαὶ πέμματα, οὐ γρείας μᾶλλον ἢ τιμῆς ἕνεχ ζ ρους, χρν ἡ τιμῆς ἕνεχα, τῇ 
τῆς τροφῆς χοινωνίᾳ, οἷα δὴ χαὶ τῆς ἡμέρας ἐχείνης αὐτίχα 

ἡμῖν ἀπήντα, πλείω δὴ καὶ χρείττω ἢ χατὰ χώραν τοῖς ἐν- 

πκαῦθα, καὶ ἅμα τήν γε ὥραν τηνιχαῦτα᾽ ἦν μὲν γὰρ ἡμέρα 

τῶν νηστίμων, χαὶ χαθ᾽ ἣν ἀνάγκη μὴ χρεωφαγεῖν ἦν. Καὶ 
,ὔ ᾿ “ Ε φ γδω « " " ΓΝ κι 5 ’ πέμπεται δὴ τά τε ἄλλα ἡμῖν ὡραῖα καὶ ἐξ ἀχροδρύων, καὶ 

πέμματα ἥδιστα ἐν σφίσι, καὶ ἰχθύων χατεσχευασμένα τε χαὶ 

χατηυτρεπισμένα τεμμάχια, τὰ μὲν αὐτόθεν ἐχ ποταμῶν ἐγ- 

χωρίων, τὰ δὲ καὶ πόρρω, νεαλῇ μὲν καὶ ἄττα, ταρίχη δὲ χαὶ 

ἄττα, τῶν ἀπὶ Ἴστρου μεγίστων τε χαὶ πιόνων, χαὶ ἡμῖν αὐ- 

τόθεν σπανίως ἐπιδημούντων, καὶ χατὰ ζήτησιν ἐνίοις ἐπέρα- 
, Π » ὔ ᾽ ᾿ ᾿ Η ᾿ , 

στον χαὶ οὐ πάντως οὐδὲ πάντοτ ἐπιτυχῆ. Καὶ τὰ μὲν γε 
“ ΝΜ “ " 5» “ ΝΜ " ζ 

οὕτως ἔσχε τηνικαῦτα, χαὶϊ εἰς νῦν ἔχει, ἵνα μὴ τηνάλλως δια- 
͵ “ ) Ὁ ε 7 , ᾿ , 

τρίθομεν. ἽΛμα δ᾽ ἕῳ τῇ ὑστεραίᾳ, κατὰ τὸ σύνθημα, προσχε- 

κλήμεθά τε αὖθις τὸν εἰωθότα τρόπον ἐς τοῦ ἄρχοντος καὶ 

ὅν ΠΌΡΤΕΣ λέγειν, περὶ ὧν λέγειν εἴχομεν, ἐντολὰς τῆς 

πρεσθείας εἵνεκα. Ἦσαν δὲ τὰ παρ᾽ ἡμῶν, ὡς ἅπαντα ἐκ βασι- 

λέως ἤνυσται τὰ τοῦ κήδους χαὶ χατώμοσται, καὶ οὐδὲν ἐμ- 

ποδὼν εἰς ἀληθῆ χαὶ 1 παμπλήρη τοῦ πράγματος αἵρεσιν αὐτῷ 

χαὶ χατάθεσιν. Δεδοχίμασται γὰρ δὴ παντάπασιν ἀτρέπτως, καὶ 

προσετίθην τὸν σκοπόν τε χαὶ λόγον δι᾿ οὺς καὶ ὅπως, καὶ τὸ 

(1) Διορθοῦται: ὅσων. 
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Ὑ ἐπὶ αὐτῷ δὴ βασιλεῖ καὶ πεπέρανται. Δεῖ δὲ μόνον οἶμαι, 

τῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ δὴ λοιπὸν ὅρχων ρηγὸς χαὶ πίστεων χαὶ υμητρὸς 

ἄρα ρηγαίνης, καὶ τῶν χατὰ χώραν σφίσιν ἐπιτηδείων τε χαὲ 

μεγίστων ἀνδρῶν, ὁμοῦ πάντων ἀσφαλείας χάριν ἁπάσης, καὶ 

μάλιστα τῶν ἱερατευόντων δεῖν αὐτῶν πίστεως εἰς τοὔργον 

καὶ προεστώτων τῆς χώρας ἐπ᾽ ἐχχλησίας, χαὶ πρώτου δὴ τοῦ 

ὙΞ σφῶν αὐτῶν πρώτου. Ταῦτά τε χαὶ ἔτι πρὸς τούτοις δεῖν 

πάντως ἔλεγον, αὐτίχ᾽ ἕπεσθαι, μᾶλλον δ᾽ ἀπαντᾷν, ὡς ἔνι τά- 

χιστα, καὶ φθάνειν γε καὶ προήχειν εὐτρεπῆ καὶ δόλου παντὸς 

ἔξω, ἅττ᾽ ὀφείλεται καὶ δίκαιον: τὰ μὲν ἤδη καὶ ξυντεθειμένα 

πρότερον, μᾶλλον δὲ τὰ πλείω χθὲς ἤδη χαὶ πρὸ τρίτης, τὰ 

δὲ καὶ νῦν ὑφ᾽ ἡμῶν γε ξυντεθεῖσθαι καὶ προστεθεῖσθαι δίκαιον 

ὄντα, ἅτε περὶ χκαλλίονος χαὶ οἰχειοτέρου χαὶ μάλιστα σφίσιν 

εὐχταιοτάτου προμνώμενα τοῦ χήδους, ἢ χατὰ τὸ πρότερον 

καὶ ἀντειπεῖν ἄρ᾽ οὐχ ἔστι. Καὶ κατέλεγον ἄττα περὶ τῶν ἐν 

τοῖς ὅροις πολισμάτων τε χαὶ χώρων, ἅττα περὶ τοῦ τῶν ἀπο- 

δοθῆναι μελλόντων ὁμήρων ἀριθμοῦ, ἐγγύης τοῦ κήδους ἕνεκα, 

ὧν τε πρότερον ἤδη, ὧν τε νῦν συντέθειται, καὶ μάλιστα τοῦ 

προὔχοντος οἶσθα χαὶ θήλεος, ὡς τούτων γξε ὡρισμένων χαὶ κα- 

τηυτρεπισμένων. Οὕτω δὴ υηδενὸς ὁτουοῦν ἔφην, ἐκ βασιλέως 

ἔτ᾽ ἐνδεῖν λοιποῦ τῷ κήδει, μηδ᾽ ὑπέρθεσιν ἑξῆς ἡντιναοῦν εἶναι. 

Ε’ξίασι γὰρ εἰς ρητήν τινα ταύτην ἡμέραν αὐτός τε ἤδη βασι- 

λεὺς τῆς μεγίστης πόλεως χαὶ βασιλὶς αὐτή, καὶ μὴν βασιλεὺς 

υἱὸς αὐτῇ βασιλίδι τε χαὶ συζύγῳ καὶ τὼ λοιπὼ βασιλέως ἄρ-- 

ρὲνε παῖδε σφίσιν ἕπεσθον τὰ χήδη τιμῶντες τοῦ γένους, καὶ 

τὴν βασίλειον παρθένον νύμφην ὁμοῦ πάντως ἔς γε τὰ ὑμέτερα 

παραπέμποντες" καὶ δὴ τοὐνμέσῳ μηδὲν ἢ βραχὺ λοιπὸν εἶναι. 

Ταῦτά γε δὴ πάντ' ἐξειπὼν, ὡς ἕχαστα καιρὸν εἶχεν ἐν μέρει, 

τί γὰρ δὴ χαὶ μηκύνειν; σιγήσας ἔπειτ' εἶχον κατὰ χώραν μένων 

ἡντινοῦν ἀπόχρισιν. Καὶ ἦν Υ ἐπὶ τούτοις οὐδὲν πλέον τοῦ 
οὐ ΦΨΕτ, “Ἢ ὑπ ᾽ ἢ 

ρηγός, ἢ ὅτι εὖ γε καὶ χατήνυσται, δεικνῦντος εἰς προῦπτον 
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οἶμαι δυσχερῶς ἔχειν, τὰ προδεδλημένα καὶ εἰρημένα καὶ πόρρω 

μάλιστα ἢ ὥστε χαὶ χατηνῦσθαι χαὶ πεπεράνθαι" δεῆσαι δὲ 

ὅμως σχέψεως εἰς ἀπολογίαν αὐτῷ, ἀπαλλάττομαι οἴχοι διδοὺς 

ὥραν αἰτοῦντι λογισμοῦ, χαὶ ἅμα ἐφ᾽ ᾧ τροφῆς αὐτὸς μετα- 

σχεῖν. Χρόνος ἑξῆς βραχύς, καὶ οὔπω δὴ τροφῆς ἱκανῶς ἔσχομεν, 

καὶ αὖθις προσχεχλήμεθά τε καὶ ἀπαντῶμεν ἐς τοῦ ἄρχοντος" 

χαί δὴ τὰ μὲν, παραχρῆμα αὐτὸς ἐφ᾽ οἷς ἐλέγομεν ἤδη πρό- 

τερον ἐξεῖπε καὶ ἀντεῖπε" τὰ δὲ, παρετίθει τε καὶ προὐτρέπετο 

λέγειν, ἐπιτέλλων καὶ προστιθέναι ἐνίοις τῶν περὶ αὐτὸν ἐχ- 

χρίτων- τρεῖς οἶμαι καὶ τέτταρας ἐχλέξας τε χαὶ πιστεύσας, 

αὐτὸς ὑπεχστάς, ὡς οἷόν τ᾽ ἦν αἰδημόνως μάλιστ᾽ ἀξιῶν τοῖς 

ἀνδράσιν ἡμᾶς προσέχειν, χαὶ τὰ παρ᾽ αὐτῶν ὡς αὐτοῦ προσίε- 

σθαι. Ἦν δ᾽’ ἐν τούτοις μάλισθ᾽ ὁ λέγειν ἔχων καὶ πρῶτα φέρων 

Γεώργιος - Γεώργιος οἶσθ᾽ ὃς ἐνειρχτοδέσμιος ἐκ μάχης τῷ 

βασιλεῖ, συνήθης τε ἐκεῖθεν μάλιστ᾽ ἐκ τῆς χρονίου χαθείρξεως 

αὐτῷ τε βασιλεῖ γεγονὼς χαὶ ἡμῖν, καὶ τὰς παρούσας χαταλ- 

λαγὰς καὶ συμθάσεις ἐπὶ τῷ κήδει πρῶτος αὐτόθι προδείξας 

χαὶ ἐνηργμένος, καὶ χκαθυπουργήσας ἐς τὰ μάλιστα, ὡς ἐντεῦ- 

θεν ἄρα χαὶ μάλισθ᾽ ὡς πεῖραν ἤδη τιν ἡμῶν χαὶ τῶν ἡμετέρων 

ἐσχηκὼς χρείττω ἢ κατὰ τοὺς ἄλλους τῆς ἐχ τοῦ ἔθνους, χαὲ 

τῆς ἁπάσης ἡμῖν προξενεῖν ἀμέλει πρεσθείας ἀξιοῦσθαι ἔστι 

δὲ χἀν τοῖς μάλισθ᾽ ὁ ἀνὴρ, καθάπαξ τῷ δεσπότῃ χαὶ τῶν 

σφόδρα πιστῶς τε χαὶ οἰκείως ἐχόντων, χαὶ κοινωνούντων βου- 

λῆς τε χαὶ λόγων καὶ φροντισμάτων, καὶ πάσης σχέψεως, ἅτ' εὔ- 

νους τε ὧν αὐτῷ δὴ καὶ σφόδρα, χαὶ νοῦν ἔχων ἐφ᾽ ἑκάστοις 

αὐτῷ χοινωνεῖν καὶ μεταχειρίζειν τε χαὶ συμθάλλειν τῶν τε 

ἔργων καὶ τῶν λόγων, καὶ μάλιστα ἐν τοῖς ἡμετέροις, τιμῆς 

τε διὰ ταῦτ' ἄρα πάντα ἀξιοῦταί τε χαὶ ἐπικέκληται, ἥστινος 

δὴ ταύτης, ἡγεμὼν ἐν τοῖς τοῦ γένους στρατεύμασι δεύτερος. 

Ἐπεὶ δ᾽ οὖν εἰς λόγους ἐγενόμεθα, τὰ μὲν χαθ᾽ ἕκαστα ὧν τε 

πρὸς ἀλλήλους εἴπομεν χαὶ ἀντείπομεν σφόδρα διατεινόμενοι 
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περὶ ὧν ἐν ταῖς συμθάσεσι προὔχειτο χεφαλαίων, τί τ 

ταῦθα μιηχύνοι τε καὶ ἐχτιθείη; ἄλλως τε καὶ πρὸς εἰδότα 

ἅπαντ᾽ ἀχριθῶς ἀκηχοότα, τοῦ καλοῦ Δουχαίτου πρότερον ἐπιὸδε- 

δημηχότος αὐτόθι παρ᾽ ἡμῶν. Τέλος δ᾽ ὅμως πλεῖστ᾽ ἄρα διατρί- 

ψαντες χαὶ προσχεχοφότες ἀλλήλοις ἐν ταῖς διαλέξεσι υάλιστα, 

καὶ τὸ πλεῖστον οἶμαι τῆς ἡμέρας υἱήτ' ἀμαχεὶ μήτ᾽ ἀφιλονείχως 

μήτε κατ οὐδὲν ὅλως συμθάντες, ἀλλ ὥσπερ ἀπογνόντες ἀλλήλων 

καὶ τῆς ὑποθέσεως ἀπαλλαττόμεθα, ἀνασεσοθημένοι καὶ καχαῖς 

ἐλπίσιν ὡς ἀληθῶς ἐμφρόντιδες, ὡς παντάπασιν ἀλλήλων ἀτευ- 

χτήσαντες, παρὰ τοσοῦτον, παρ ὅσον οὐδ᾽ ἐξιόντες ἐντυχεῖν ὅλως 

μένομεν τῷ ρηγί, καὶ τὰ εἰκότ' ἐξιοῦσι τῆς οἰκίας ἀσπάσασθαι, 

καὶ προσειπεῖν οἷα δὴ νομίζεται οὐχ ἔχοντες, οὔθ᾽ ὅπως ἡδεῖς 

αὐτοί, οὔθ᾽ ὅπως ἡδεῖ γε αὐτῷ συντυχόντες προσείποιμέν τε χαὶ 

προσεροῦντες ἀχούσαιμεν. Αὐτὴν μὲν οὖν λοιπὸν ἐχείνην καὶ 

δευτέραν ἑξῆς καὶ τρίτην οἴχοι καθήμεθα, κατὰ χώραν μένον- 

τες, ὥσπερ ἐν τοῖς πεντάθλοις οἱ πυγμὴν ἢ πάλην ἢ παγχρά- 

τιον ἐπὶ πλεῖστον ἀγωνισάμενοι, καὶ υηδέτεροι περιγενόμενοι, 

ἀλλ ἀποκεχμιηχότες τε τοῖς ἀγῶσι καὶ ἀπειρηκότες ἀμφότεροι, 

ἀτρέμ' οὐδὲν μήτε προσχεχλημένοι, μήτε λέγοντες, μήτ ἀκούον- 

τες, αὐτοί τ' ἐν ἀηδίᾳ καὶ δυσέλπιδες ἧπερ εἴρηται, καὶ περὶ 
τοῦ ρηγὸς παραπλήσια δὴ μανθάνοντες αὐτοῦ " ὡς μάλιστα πο- 

θῶν τὸ χῆδος, καὶ περὶ πλείονος ἔχπαλαι πεποιημένος, καὶ νῦν 

ἐπιτυχὴς ὥς Υ̓ ἐδόχει γεγονώς, νῦν δὴ μάλιστα κατατήχκοιτο 

καὶ χκατάχοιτο, οὐχ ἔχων ὅτι ποτὲ χρῷθ᾽ ἑαυτῷ καὶ τοῖς κεχι- 

νημένοις συνθήμασι, πλεῖστα μὲν ἀναλογιζόμενος τὸ δυσχερὲς 

τούτων, μάλιστα δὲ δεδιὼς μήπου τις εἴη πρόφασις αὕτη, τ ἀ- 

δύνατον ἐν αὐτοῖς τοῦτο πρόδλημα καὶ κατασχεύασμα, οὐ τοῦ 

πεπεράνθαι τῆς ἀσφαλείας χαὶ πίστεως ὥς γε προὐτείνετο, τοῦ 

δὲ μὴ πεπεράνθαι μάλιστ' ἐξ ἀνάγκης διὰ τὴν ἀμετρίαν. Ταῦ- 

τὶ ἐδεδίει καὶ χαταφροντίζων καὶ καταδαπανώμενος διὰ τὸν πό- 

θον σφόδρα τοῦ πράγματος. ταῦτ᾽ ἐδεδίει καὶ διὰ τὰ πρότερον 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Α΄. 19 
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οἶσθα ἄλλοτ᾽ ἄλλα παραπλήσια χεχινημένα τε καὶ ἡμαρτημένα" 

καὶ μέχρι τουνῦν ἐκεῖθεν τούτου μάλιστα τοῦ δέους ἐστὲ χαὶ 

μετ᾽ ὀλίγον ἐροῦμεν᾽ καὶ οὔποτε τόδε πάμπαν ἔξεισι τοῦ λο- 

γισμοῦ. Τετάρτῃ δ᾽ ὅμως ἐχεῖθεν ἑξῆς, χαὶ ἦν τις ἑορτάσιμος 

ϑεία, καὶ ἡμεῖς ἀνάγχην εἴχομεν ἐπὶ ἐχχλησίας γίνεσθαι τῆς 

ἱερᾶς λειτουργίας ἀχροασόμενοι, ἐν δή τινι λοιπὸν τῶν χατὰ 

χώραν ἱερῷ καλλίστῳ τῆς Θεοτόχου γιγνόμεθα, ἔνθα δὴ χαὶ 

Γεώργιος ἐκεῖνος, οὗ νῦν γε ἤδη πρότερον ὁ λόγος ἦν, κατὰ 

χρείαν δὴ χαὶ αὐτὸς τῆς ἱερᾶς τελετῆς, χεῖθ᾽ οὕτω τυχόν γε 

δὴ χατὰ θεῖον συμύάν, ὥς γε αὐτὸς ἔλεγε, τὸ δ᾽ ἀληθὲς χατὰ 

συνθήχην ἐπίτηδες τῷ δεσπότῃ μεθ᾽ ἡμῶν γίγνεται: καὶ ἦμεν 

λοιπὸν ἐν λόγοις, ἅτε δὴ συνήθεις οἶμαι πάλαι πόρρω, καὶ λό- 

γου λόγον γεννῶντος οἷα δὴ συμδαίνει, ἐπὶ αὐτοῖς γιγνόμεθα 

τοῖς προκειμένοις προθλήμασι χαὶ ζητήμασιν, ἀμφότεροι πράτ- 

τοντες ἐπίτηδες χαὶ ποθοῦντες εἶτ᾽ ἀμφιγνοοῦμιεν μέχρι πολλοῦ 

χαὶ διϊσχυριζόμεθα τὸ δοχοῦν ἑχάτερος ὑπερηγοροῦντες τοῦ 

προσήχοντος, ὃ μὲν ὡς οὐχ εἰκόθ᾽ ἅ ζητοῦμεν, οὐὸ οἷα χαὶ πε- 

βαίνειν, ἀλλ᾿ ἢ μόνον πρόφασιν ἀπραξίας, καὶ τέλος οὐδὲν χα- 

τ ἀνάγκην, μᾶλλον δὲ τοῦτο χατὰ σχοπὸν ὄν. ᾿Εγὼ ὃ ἅπαν 

τοὐναντίοὐ ἀπήντων, ὡς εἰχότα τε δὴ μάλιστα πρὸς τοὗργον, 

χαὶ γιγνόμενα δὴ ρᾷστα καὶ οὐδὲν αὔθαδες οὐδ᾽ ἄμετρον, οὐδ᾽ ἀ- 

λόγιστον᾽ μάλιστα δὲ δὴ καθορῶν τὸν ἄνδρα δεδιότα πρὸς τὸ 

τέλος καὶ πειρώμενον ὡς ἔνι γνῶναί τε καὶ λαθεῖν πίστιν, ὡς 

ἄρα ἀληθὲς τὸ πᾶν χαὶ δόλος οὐδείς, οὐδ᾽ ὑπερθέσεως πρόφα- 

σις ἡτισοῦν, χαὶ τοῦτ᾽ εἶναί οἱ μάλιστα προὔργου καὶ σχοπὸς 

ἅπας εἰς ἐκεῖνον τὸν ἀγῶνα, καὶ τοῦ γε ὅλως ἐκεῖσε, μεθ᾽ ἡ- 

μῶν γενέσθαι ἐνταῦθα δὴ σαφῶς ἔγωγε καὶ διϊσχυριζόμην ὡς 

οἷός τ' ἦν, μάλιστα κατατεινόμενος χαὶ σπουδάζων καὶ ἐπομνύ- 

μενος πρὺς τῶν ἱερῶν αὐτῶν χαὶ τῆς εὐαγοῦς συναυλίας ἐφ᾽ ἧς 

ἦμεν, πρὸς τῆς ἱερᾶς τελετῆς καὶ θείας ἧς αὐτήχοοι τηνι- 

χαῦτ' ἐγιγνόμεθα, ἡ μὴν μηδὲν ἐνταῦθα εἶναι πλάσμα, μηδε- 
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μίαν σχηνὴν, μηδ᾽ εἰρωνείαν, μηδὲ δρᾶμα, μηδὲ τρόπον ὁντινοῦν 

ἐκ βασιλέως, μηδὲ σχαιώρημα, ἀλλ ἀλήθειαν πᾶσαν καὶ πλήρη 

γνώμην, καὶ λογισμῶν ὀρθῶς αὐτουργίαν, καὶ ὄντως χεχρίσθαι 

τὸ πρᾶγμα τῷ βασιλεῖ χαὶ δεδοχιμάσθαι, χαὶ τό γ᾽ ἐφ ἑαυτῷ 

πεπεράνθαι" καὶ λοιπὸν χατ' οὐδὲν ἀμφιγνοεῖν χρῆναι, οὐδ΄ ἔξω 

χαὶ πλέον τοῦ προχείρου φρονεῖν καὶ νοεῖν δεῖν, ὡς οὐδενὸς 

ἔτ᾽ ἐνδεῖν πρὸς τοὖργον τόδε χαὶ τὸ περισπούδαστον καὶ τρι- 

πύθητον χήδευμα, ἢ μόνου τοῦ τὰ δίκαια χαὶ αὐτοὺς δρᾷν. 

Τούτοις ἔπειθον λέγων, καὶ οἷα δὴ τὰ τοῦ δεσπότου χαλῶς 

ἐχεῖνος εἰδὼς ἑξῆς ἐνεδίδου καὶ εἶχε, καὶ πλὴν δὴ τριῶν τῶν- 

δε, τὰ πάντα ρᾷστ᾽ ἐξεῖναι τῷ δεσπότῃ ποιεῖν ἔλεγε, καὶ ποιεῖν 

ἤδη χαὶ συντίθεσθαι, χαὶ αὐτὸς ἀκριδῶς εἰδέναι - τὰ δὲ εἶναι 

τὰ λοιπὰ ταῦτα καθάπαξ ἔχοντα δυσχερῶς, ἢ ὥστε καὶ πε- 

ραίνειν: καὶ κατηρίθμει λοιπὸν ἕν μὲν, τὴν τῆς ἀνθρώπου οἷ- 

σθα ἣν ἀπόδοσιν, καὶ δεύτερον τὴν τῆς μητρὸς καὶ ρηγαίνηφ 

ἐπὶ τοῖς ὅρχοις παρουσίαν καὶ μετουσίαν, τυγχάνειν γὰρ μα- 

κρὰν ἀποδημοῦσαν, καὶ χειμῶνος ὥραν εἶν αι, καὶ ταύτην ἐπ ἀχ- 

μῆς, καὶ τοὐνμέσῳ δυσοδίας εἶναι, καὶ ὀρῶν ὕψη τόσα καὶ τόσα 

οὐκ ὀλίγων ἡμερῶν ὁδὸν ἐκ τῆς γῆς εἰς οὐρανοὺς ἥχοντα, χαὶ 

καθάπαξ τελευτῶντα συνελεῖν, μηδεμίαν ἰσχὺν εἶναι ταύτῃ πὼς 

ἐκείνην ἐπιδημεῖν χειμῶνος ὅλου " χαὶ ἐπώμινυ το τὰ παλαμναιό- 

τατὰ κατ᾽ ἐξωλείας αὐτοῦ τε χαὶ τοῦ δεσπότου καὶ φιλτά- 

τῶν, καὶ πάντα ἐπώμνυτο τελετὰς χαὶ ἱερὰ καὶ μυστήρια, ἣ 

μὴν οὕτως εἴη, καὶ φρίττειν ἡμῖν ἐπήει, καὶ πείθεσθαι, ἢ τί 

γὰρ εἴχομεν; Καὶ λοιπὸν προσετίθει τρίτον, περὶ τῶν ἀπο- 

δοθῆναι μελλόντων ὁμήρων, ἀποδοθῆναι μὲν οὖν οὐχ ἀντέλεγεν, 

οὔθ᾽ ὅσους ὁ λόγος ἦν οὔθ᾽ οἵους, ἐχδοθῆνα:. δὲ πρώτους αὐτοὺς 

ὁμοῦ πάντας, καὶ εἰς τὰ ἡμέτερα αὐτῶν γίγνεσθαι, πρὶν ἤ τινα 

καὶ ἀντίδοσιν ἐξ ἡμῶν ἀξιόχρεω εἰς αὐτοὺς ἀπαντᾷν χαὶ ἀν- 

ϑήχειν τηνικαῦτα, τοῦτ᾽ ἦν τὸ δυσχερές. Καὶ ἐπώμνυτ' αὖθις 

κατὰ τῶν αὐτῶν ὧν καὶ πρότερον, οὕτω δὴ σφόδρα μὴ χατὰ 

! 
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γνώμην εἶναι τουτὶ τοῦ δεσπότου, μηδ᾽ ἀπιστεῖν ὅλως, μηδ ἀμ.-- 

φιγνοεῖν ἐχεῖνον ἐκ βασιλέως νεανιχόν τι χαὶ χαχοῦργον σχαι- 
-»“- 2 ουργηθῆναί ποτε κατὰ τῶν ἐχκδιδομένων, χαὶ χατὰ τῶν ἐνόρ-- 

χὼν συνθημάτων αὐτῶν, εἰ χαὶ χωρίς τινος ἐξ ἀντιδόσεως ἐγ- 

γύης ἐς ἡμᾶς γίγνοιντο: μηδὲν οὖν τοῦθ᾽ ὅλως εἰς δέος εἶναι 

πολλοῦ γε καὶ δεῖν, φλαῦρόν τ’ τοιοῦτον εἰς νοῦν ἔχειν κατὰ 

τῆς τοῦ βασιλέως εὐσεδείας χαὶ εὐγενείας καὶ μεγαλειότητος, 

χαὶ ἀποτρόπαιον χαὶ κακόνουν οὕτω δὴ μάλιστα, καὶ ἀλιτη- 

ρίοις ἀνθρώποις χαὶ δυσσεδέσι μόνοις προσῆχον, ἀλλ᾽ αὐτοὺς 

χαθάπαξ οὐχ ἐᾷν οὐδὲ συγχωρεῖν τοὺς τῶν ἐχδιδομένων ἐκεί- 

νων ἐπιτηδείους χαὶ οἰχείους, καὶ φίλους καὶ προσήχοντας, μη-- 

δ᾽ ἂν εἴ τι γίγνοιτο, μιηδ᾽ ἂν εἴ τι πάσχοιεν, μηδ᾽ ἂν εἴ τι βιά- 

ζοιθ᾽ ὁ δεσπότης, χαὶ τοῦτ᾽ εἶναι παντάπασιν λοιπὸν ἀδύνατον, 

οὔτε λόγοις πειθομένων, οὔτ' ἀπειλαῖς, οὔτε βίᾳ ἐξὸν ἄγειν 

ἅπαντας, οὔθ᾽ ὁτῳοῦν τρόπῳ. ᾿Επὶ τούτοις γοῦν ἀπαλλαττό- 

μεθα, χαὶ διϊιστάμεθ᾽ ἀλλήλων αὖθις, ἐγὼ μὲν κατ᾽ οὐδὲν συν- 

θέμενος ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις, οὐδ᾽ ἔτι πω δούς τινας ἐπ᾽ αὐτοῖς 

ἐλπίδας, ὁ δὲ καὶ οὕτω δὴ μὴ παντάπασιν ἀηδῶς ἀπιὼν, ὡς 

οὐχ ἀηδὴς ἀπαντήσων ἐς τοῦ δεσπότου, ὅτι δὴ πρότερον ἐγὼ 

φθάσας χατωμοσάμην τὸν ἄνδρα καὶ χαταπέπειχα σαφῶς τε 

καὶ γεννικῶς πᾶσαν ἀλήθειαν εἰς τοὔργον εἶναι, χαὶ υηδὲν ἐγ- 

χρύπτεσθαι δύσνουν, μηδὲ καχουργιχόν, μηδὲ χαχύποπτον, εἰς 

τὸ πέρας αὐτὸ τοῦ παντὸς πράγματος διατεινόμενος. Τοὐντεῦ- 

θεν, ἐπειδὴ χαὶ ὁ ρὴξ ταῦτα δὴ πάντα τοῦ ἀνδρὸς ἐχείνου 

πέπυστό τε χαὶ καταπέπειστο, προσχεχλήμεθα αὖθις τῆς ἡμέρας 

ἐχείνης δείλης, χαὶ γιγνόμεθα πάλιν ἐν λόγοις τε χαὶ ἀγῶσι 

τὴν ἀρχὴν τοῖς προτέροις" εἶτα δὴ ξυμθαίνει τε ἡμῖν καὶ χα-- 

τατίθεται ἐπὶ πᾶσιν εἰς προῦπτον χαχεῖνος, πλὴν ὧν εἴρηται 

τριῶν " ἐν δὲ τούτοις οὐχ ἔχειν, ὅτι χαὶ δρῴη λέγων" ἐπειδιὶ 

μὴ συνεχώρουν ὅλως αὐτὸς μηδ᾽ ἐφ᾽ ὁτῳοῦν, ἀπολύε: καὶ αὖθις 

ὅμως οἴκοι γενέσθαι, μὴ καθάπαξ ἀηδῶς καὶ αὖθις ἅμα ἕῳ 
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ι μεταχαλεῖται περὶ τῶν αὐτῶν καὶ αὖθις" υὑξταχαλεῖτα, καὶ 

αὖθις εἰς τρίτην ἡμέραν πρό τε δείπνου καὶ μετὰ τὸ δεῖπνον, 

καὶ ἦμεν ἐν λόγοις ἀεὶ καὶ σπουδὴ περὶ τῶν αὐτῶν, οὐδὲν 

περαίνοντες. Μόλις δ᾽ οὖν ἔπειθ᾽ οὕτω δὴ χρόνῳ χαὶ σχέψει ξυμ- 

Θαίνομεν - ἀπολύειν μὲν δὴ τὸ τῆς ἀνθρώπου χαὶ χατατίθεται, 

δυσχερὲς οἶσθα ἔφην: καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις χχὶ περὶ ταύτης 

ἐνδίδωσί τε χαὶ δίδωσιν, ὃ δὴ καὶ μάλισθ᾽ ἡμῖν ἦν ἐν σπουδῇ 

χαὶ περὶ πλείονος ἢ χατὰ ἄλλα" χἄγωγε αὐτὸς περὶ τῶν τῆς 

μητρὸς καὶ ρηγαίνης ὅρχων ἐνδούς, ὡς εἶχόν γε καὶ αὐτόθεν 

ἐντολάς, οὕτω γε μὴν ὡς μὴ νῦν γε ἀπαιτεῖν χαὶ χατεπείγειν 

διὰ τὴν ἀνάγχην ἣν ἔφασαν τῆς ἀποδημίας, ἐξ ἀνάγκης ὃ ὅ- 

μωὼς καὶ μετὰ τὸ κῆδος ὕστερον γίγνεσθαι, Καὶ δὴ λοιπὸν αὐ- 

τὸν ρῆγα χατομόσασθαι χατὰ τούτου γε καὶ συνθέσθαι ζητῶν, 

ἦ μὴν οὐχ ἄλλως γε ἢ οὕτως ἀκολουθῆσαι καὶ μὴ καθυφεῖ- 

σθαι τουτὶ παντάπασιν, εὕρισκον εὐπειθῆ χαὶ ρᾷστα συντιθέ-- 

μενον" χαὶ λοιπὸν ἦν τὸ τρίτον, περὶ τῶν ἀποδιδομένων εἰς 
Α ᾿" 

τὴν ἐγγύην, ὃ δὴ καὶ πάντων ἐκεῖνος μάλιστα τῶν ἄλλων, καὲ 

πείθεσθαί τε καὶ δρᾷν ἔλεγε δυσχερέστατον, ἐπομνύμιενος οὐ 

ὃι ἑαυτὸν, ἀλλ) ὃν ἀνωτέρω τρόπον εἴρηται, τῶν ἐπιτηδείων 

αὐτῶν ἕνεχα χαὶ φίλων, καὶ ὧν δὴ παῖδες καὶ φίλτατα εἰς τὴν 

ἐγγύην αὐτὴν ἀπεδίδοντο, μάλιστα μὲν ἀχθομένων, ὅτι χαὶὲὶ 

ὅλως ἀπεδίδοντο, καὶ σφῶν αὐτῶν ἀποδημεῖν ἦν ἀνάγχη, καὶ 

ὥσπερ ἐπὶ ἀδήλοις τῶν οἰχείων ἀποδιαιτᾶσθαι πόρρω εἰ δ᾽ οὖν 

ὅτε χαὶ τοῦτο πείθοιντο, ἑκόντες ἀέχοντί γε θυμῷ τὸ τοῦ λό- 

γου, πρὸς τό γε δεύτερον τοῦθ᾽ ὅλως οὐ συγχωρούντων, οὐδ ἂν 

εἴ τι γίγνοιτο, οὐδ᾽ ἂν εἴ τι πάσχοιεν, εἰς ἐπίδηλον οὕτως ἑκόν- 

τὲς γε εἶναι διδόναι πρότεροι καὶ προδιδόναι παῖδας καὶ φίλ- 

τατα, πρὶν χαὶ ἡντινοῦν ἀντίδοσιν ἀσφαλείας ἕνεχεν ἀντισχεῖν. 

Ενταῦθα δὴ μάλιστα διακαρτεροῦσιν ἔφασχε, χαὶ πᾶν ὁτιοῦν 

εἰσιν ἕτοιμοι πάσχειν ἢ πείθεσθαι, καὶ δὴ πάντων ἅπτεσθαι 

δυσχερὲς εἶναι χαὶ χαχῶς δρᾷν καὶ χρῆναί τινα τρόπον εἰς οἰ- 



182 ΘΕΟΔΩΡΟΤ ΜΕΤΟΧΙΤΟΥ͂ 

κονομίαν ἀνθευρεῖν τε καὶ πορίσασθαι" ἀντήτει τοίνυν ἀφορμῆς 

αὐτῶν τινος καὶ θεραπείας ἕνεχα, ἀντὶ πλειόνων τῶν διδομένων 

ὁμήρων, ὀλίγους εἰς τὴν ἀντίδοσιν, ναὶ μὴν καὶ χατ ὀλίγον 

ἐχθιαζόμενος, ἐκ πλειόνων εἰς ὀλίγους χατήει, ἐλπίδα τιν ἔχων 

ἐξ ἐμοῦ ὡς αὐτίχα δὴ πρὸς ὁντινοῦν ἀριθμὸν συνθείμην καὶ 

προσείμην " ᾧετο γὰρ ὡς δυναίμην χαὶ ἦν ἡ προχώρησις μέχρι 

καὶ ἐς ἐξ αὐτοὺς δὴ μόνους ἀντὶ τοσούτων, καὶ τῶν μεγίστων 

καὶ πολυζητήτων, οἶσθα ὧν᾽ οὕστινας δὲ χαὶ τὸν τρόπον ὃν 

ὡς μάλιστα ἀσφαλέστατα χαὶ ρᾷστα χαὶ ὡς οὐχ ἐξεῖναι μηδό-- 

λως χαχοῦργόν τι χαὶ δυσνοϊχὸν ἀχολουθῆσα: τῇ πράξει, ἔφθα- 

σας οἶμαι πυθέσθαι, καὶ χρεία τις οὐχ ἀναγχάζει προστιθέναι 

κἄγωγε ἐπὶ τούτοις " εἰρήσεται γὰρ τὸ ἀληθὲς, νὴ τὸν ἐμόν τε 

καὶ σὸν βασίλειόν τε χαὶ φίλιον ἐπειδὴ πάντοθεν σχοπούμενος 

ἑώρων ἀνύποπτον τοὔργον, καὶ κατ' οὐδὲν ὁτιοῦν δυσχερὲς, οἷός 

τ ἦν αὐτίκα δὴ μάλα πείθεσθαί τε καὶ συντίθεσθαι, ὡς οὐδὲν 

ὃν δεινὸν, οὐδὲ τρόπον ὁντινοῦν εἰς ζημίαν τοῦ ὃ ἀσφαλεστέ- 

ρου γε ἐπὶ τούτοις ὅμως γενόμενος, τῇ βασιλικῇ γνώμῃ καὶ 

χρίσει περὶ τούτων τὸ πᾶν ἀνηρτῆσθαι δεῖν φήδην, χἀμὲ δὴ 

περὶ τούτων ἀγγέλλειν ἔλεγον, καὶ διαμηνύεσθαι χρῆναι, καὶ 

αὐτὸν μάλιστα ρῆγα πέμπειν τοὺς ἐροῦντάς γε ἅπαντα, ὡς αἰ- 

τεῖται μετ ἀσφχλείας ἁπάσης καὶ εὐχερείας, χαὶ ὡς ρᾷστα ἀ- 

νῦσαι χαὶ μετ εὐνοϊκοῦ σχήματος, καὶ ταπεινῶν χαὶ τῶν λό- 

γῶν χαὶ τῆς γνώμης χαταδυσωπήσοντας συνθέσθαι τὸν αὐτο- 

χράτορχ, προλέγων αὐτὸς ὡς οὐδὲν δυσχερὲς, οὐδ ἀχυρώσει 

τοὔργον ἅπαν δὲ ἕν τοῦτο μόνον βασιλεὺς, εἴ γε ἀδύνατον ἄλ- 

λως ἀπαντᾷν, ἣν μὴ οὕτως συνθεῖτο, χαὶ πέμπειν ἔλεγον αὐ-- 

τίκα σὺν σπουδῇ χρῆναι, μετὰ χρηστῶν τῶν ἐλπίδων, οὕστινας 

ἄρα ὡς μετ' ὀλίγον ἥξοντας, ἐπιτυχεῖς ὧν αἰτήσοιντο, μηδέν γε 

μὴν ἔτι πολυπραγμονεῖν, υηδὲ περαιτέρω πράττειν, καὶ ἦντι- 

γοῦν ἐξέτασιν καὶ συνθήχην πλεῖν ἢ καὶ τὸ παρὸν ζήτημα, ὡς 

ἁπάντων συντεθειμένων χαὶ ἐγκεχλεισμένων παντάπασι πρὸς 
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ἐμοῦ, περί τε τῶν ἐν τοῖς ὅροις χωρῶν τε καὶ ἄστεων, καὶ 

φρουρίων, χαὶ περὶ τοῦ χήδους αὐτοῦ μάλιστα τῶν συνθημά- 

των. Πείθεται δὴ λαμπρῶς ἐπὶ τούτοις καὶ ἡδέως εὖ μάλα, 

καὶ οὕτω δὴ παντάπασι χαὶ περὶ πάντων ξυμθαίνομέν τε καὶ 

ἀπαλλαττόμεθα. Καγὼ μὲν αὐτίχα τὸν χαλὸν Δουχαίτην ἐς 

βασιλέα, καὶ αὐτὸς δὲ οὕστινας οἶσθα σὺν αὐτῷ πέμπομεν, 

Δαμιανόν τινα αὐτὸν οἶμαι ὄνομα μοναχὸν, καὶ Τομπράϊλον 

ἐχκλησιάρχην ἐνταῦθα τοῖς ἐγχωρίοις τετιμημένον τοῦ δεσπό- 

τοῦ καὶ χατωνομασμένον, περί τε τοῦ παντὸς ἔργου κατεροῦν- 

τὰς ὡς ἤνυσταί τε χαὶ πεπέρανται, καὶ καταλιπαρήσοντας ἐξ 

αὐτοῦ δεσπότου χαὶ Τριθαλλάρχου, καὶ ἤδη παιδὸς φίλου τῷ 

βασιλεῖ, περὶ οὗ νῦν γε εἴρηται συνθήματος. ᾿Ελπίδες γε μὴν 

ἦσαν καὶ μάλιστά γε ἐμοὶ, καθ᾽ ὁδὸν ἐντεύξεσθαι σφᾶς βασιλεῖ 

κατιόντι λαμπρῶς ὡς ἄρα προείρητο, καὶ παρῆλθεν ἡ κυρία ἐς 

τὰ κατὰ δύσιν ἐνταῦθα σφέτερα αὐτοῦ, καὶ ταχεῖς γε λοιπὸν 

τοὺς ἀνθρώπους πάντως ἐπανήχειν ἡμῖν, κατὰ Μακεδονίαν γε 

μάλιστα μέσην ταῖς βασιλικαῖς ἐντυχόντας ὁδοιπορίαις. Ὡς μὲν 

οὖν ἔγωγε τέως ᾧμην, οὕτω δή ἐπεποίθειν γὰρ αὐτόθεν εἰδὼς 

ἐξιών πάνυ τοι, χαὶ ἅμα ἦσαν ἐντολαὶ βασιλέως οὕτω, καὶ 

προθεσμία τις οἶμαι ἐπὶ ρητοῖς ἦν" χαὶ δὴ προὔλεγον οὕτω ρηγί 

τε καὶ πᾶσιν, οἷς ἂν ἐντύχοιμι, εὖ μάλα πιστῶς καὶ γεννικῶς 

καὶ χκατ' οὐδὲν ἀμφιθάλλειν διδούς. Τρίτον δὲ ἤδη τοῦτον ἀνύ- 

τῶν μῆνα ἐξ οὗ πρῶτον αὐτόθεν ἐξήειν ἐκ Βυζαντίου, καὶ 

υνηδὲν ὁτιοῦν ὑγιὲς πεπυσμένος, καὶ μάλιστά γε ποθῶν τε καὶ 

πολυπραγμονῶν περὶ τοῦ βασιλέως, τῆς ἀποδημίας αὐτῆς, κα- 

θ᾽ ἑχυτὸν χομιδὴ θαυμάζω χαὶ ἀπόρως ἔχω, καὶ οὐκ ἔχω τίς 

γένωμαι, καὶ μὴν οὐδ᾽ ὅτι ποτ' ἂν χρήσωμαι ρηγί τε καὶ τοῖς 

περὶ αὐτὸν πυνθανομένοις καὶ λόγους εἰσπραττομένοις τῆς ἀνα- 

θολῆς χαὶ σφόδρα γε ἐπὶ τούτῳ μάλιστ' αὐτὸς, νὴ τοὺς λό- 

γους, καὶ θαυμάζει τε χαὶ λελύπηται: τέως γε μὴν ἄνθρωπος 

ἅπας ἀνήρτητο χαὶ μετέωρος ὅλως ἦν ταῖς ἐλπίσιν ἐπὶ ἐμοὶ, 
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πάντα θαρρῶν καὶ οὐδὲν οὐδόλως ἐντρεπόμενος, οὐδὲ μετρίως 

ὦτα διδόναι ξυγχωρῶν οὐδενὶ τῶν ἄλλως ὁτιοῦν χαὶ λέγειν 

καὶ πείθειν ἐπιχειρούντων, τῶν ἐκτός τε χαὶ πόρρω, χαὶ τῶν 

ἐγγὺς μάλιστα δύσνων τε χαὶ ἐπιδούλων, χαὶ χαχοσχόλων, καὶ 

φαῦλα βουλομένων τε χαὶ λεγόντων ἀνθρώπων: μᾶλλον μὲν 

οὖν καὶ διαδέθλητο σφίσι χαὶ παντάπασιν ἀπήχθητο, τἀναντία 

πειρωμένοις, καὶ πολύ τις ἦν περὶ ἐμὲ πίστις χαὶ ἅμα αἰδὼς, 

χαὶ πολὺ μάλιστα προσεῖχε τὸν νοῦν, ἅπαν ὁτιοῦν εἰρημένον 

ὑπ᾽ ἐμοῦ μεγίστως τε ἀξιῶν αὐτὸς τιμῆς, καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπαὺ- 

τὸν οὐ προστάττων μόνον παραπλήσια δρᾷν, ἀλλὰ καὶ πείθων, 

ὡς ἀνδρί τι δυναμένῳ χαὶ νοῦν ἔχοντι προσφέρεσθαι, χαὶ ἅμα 

μεγίστου βασιλέως πρέσόει, χαὶ περὶ μεγίστων καὶ πάντως οὐκ 

ἀλόγως ἀξιουμένῳ περὶ μεγίστων οὕτω πράττειν, ἐξεῖναι δὲ 

χαὶ πεῖραν λαμδάνειν ὅστις βούλοιτο, καὶ βουλομένοις ἐντυγ- 

χάνειν ξυνιέναι" πάντα γε μὴν ἐκ πάντων τιμῶν, καὶ τραπέ- 

ζης ἐτίμα κοινωνίᾳ, καὶ ὃ μέγιστον ἐποιεῖτο συχνάχις, καὶ μά- 

λιστ᾽ ἐπειδή γε καὶ ἡμέραι ξυνέτυχον αὗται δὴ καθ᾽ ἃς ἀπό-- 

χρεῳ ἡμεῖς γιγνόμενοι, νομίζομεν ἔπειτα θεοσεθοῦντες νηστεύ- 

ειν ἐν ταύταις γὰρ δὴ παντάπασιν αὐτῷ ξυνῆμεν δαιτυμόνες, 

καὶ τῶν αὐτῶν ἐσθίοντες, τά τε ἄλλα χαὶ τὸν εἰωθότα σφίσι 

τρόπον προπίνων γε αὐτὸς ἡμῖν ἐς τιμὴν, ξὺν ὀλίγοις τῶν μά- 

λιστα αὐτοῦ χαὶ πρώτων τοῦτό γε ἡμῖν ἐποίει, καὶ προὔπινε 

καὶ ἐτίμα, τοῖς ἴσοις ἀντιπινόντων εὖ μάλα δὴ προσιέμενος, 

ἀμφιεννύς τε ἃ χκάλλισθ᾽ ἑαυτῷ περιετίθει πρότερον ἐφάπαξ καὶ 

νεουργῆ, καὶ ἀνεζώννυέ γξ χοσμίως, αἷς δὴ μάλιστ᾽ αὐτὸς ζώ- 

γαις πρότερον ἀνεζώννυτο. Οὕτω πολλή τις ἦν ἡ περὶ ἡμᾶς 

σπουδὴ, ἅμα μὲν διὰ τὴν πρεσθείαν, ἅμα δὲ χαὶ δι ἡμᾶς αὐ- 

τοὺς, εἶναί τι δόξαντας οἶμαι. Καὶ τοίνυν δεῆσάν γε ἡμᾶς ἐν- 

τυχεῖν, καὶ τῷ πρώτῳ τῶν ἐν τῇ χώρα ἐπισχόπων χαὶ χοινω- 

νὸν ὡς εἴχομεν ἐντολὰς προσλαδεῖν τῶν κατὰ τὴν πρεσόείαν 

αὐτὴν, καὶ χοινῇ μετὰ τοῦ ρηγὸς ὥς γε νομίζεται, συντιθέμε-- 
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- 

νόν τε καὶ χατομνύμενον τὰ τοῦ χήδους, μάλιστά γε δι αἰδοῦς 

ἐνταῦθα χαὶ σπουδῆς ὅτι πλείστης ὄντα, μεγίστης ἐκ προρρή- 

σεως χἀνταῦθα ἀπολαύομεν τιμῆς, καὶ οἵχς οὐδείς πω πρότε- 

ρον οὕτε τῶν ἐγχωρίων, οὔθ᾽ ὁστισοῦν ξένος ἐτίμα τε γὰρ δὴ 

πᾶσι πλέον ἢ πρότερον ὁ ἱερὸς ἐκεῖνος εἰώθει, χυδαίνων ἡμᾶς 

καὶ λόγοις χαὶ σχήμασι, χαὶ ἅμα προσεῖχεν εὖ μάλα πως, ὡς 

νοῦν τιν ἔχουσι: καὶ ταῦτά γ᾽ ἦν ἐντολὴ ρηγὸς, καὶ οὐδὲν ὅτι 

μὴ προὔλεγεν αὐτῷ ὧν τε δεήσει πάντως πράττειν, ὧν τε λέ- 

γειν, καὶ ὡς ἄρα γε ἐχρῆν ἕκαστα καὶ πράττειν χαὶ λέγειν 

προὔλεγε, καὶ μάλα δὴ παρεσχευάσθαι χαὶ προσέχειν τὸν νοῦν, 

ὡς ἀνδρί γε παραθαλλόμενον τά τε ἄλλα ἐλλογίμῳ, ἀλλ οὐδ᾽ ἄρα 

χαὶ τῶν ἐχχλησιαστιχῶν αὐτῶν ἀσυνέτῳ θέσεών τε χαὶ νομί-- 

μων οὕτω δὴ χαθάπαξ ἅπαν ἀγαθὸν ᾧεθ᾽ ἡμῖν χαὶ ἠξίου σπου- 

δάζειν. Καὶ τί δεῖ γε ἐπὶ πλέον ἴσως μηχύνειν; ταῦτα ὑὲν γὰρ 

πρότερον ἐξαρχῆς, χαὶ οὐδ᾽ εἰς νῦν γε ἔτι πω λήγει παντάπα-- 

σιν. ᾿Αλλ ὅμως γε ὑφεῖνται, καὶ τὸ τοῦ ἀνδρὸς πρόθυμον νοσεῖ" 
ἣ. 3 Μ Υα 3 τὰ ’ “3 Ἷ [γ4 Α κ » , 

τὸ δ᾽ αἴτιον ὥς Υ ἐφάμην, ὁ χρόνος, οὕτω δὴ πολὺς ἐχπρόθε- 

σῴος τῆς ἐγγύης προϊών ἐχχρούει τὰς πίστεις, χώραν ἀμέλει τινὰ 

διδοὺς ἤδη τοῖς λογοποιοῖς τε καὶ χαχούργοις, χαθ᾽ ὃν οὐδὲν 

ὁτιοῦν ἐκ βασιλέως ἐπυθόμεθα περὶ ὧν πράττομεν, οὐ μικρὸν 

οὐ μέγα φασίν, οὐδὲ μὴν περὶ τοῦ βασιλέως αὐτοῦ πλεῖν ἄλλο, 

ἢ ὅτι κατὰ τὴν βασιλίδα πόλιν ἔτι πω χαὶ νῦν ἀεὶ μένει τὰ 

εἰωθότα πράττων, περὶ δ᾽ ἐχδημίας αὐτοῦ πρός γε τὰ ἐνταῦθα 

οὐδὲν ἡμῖν εἰς τήν ὃς τὴν ἡμέραν ἀπαντᾷ, χαὶ πάντα μᾶλλον 

ἢ τί τοιοῦτο: χαὶ θαυμάζομεν οἱ πάλαι προσδοχῶντες, μᾶλλον 
" Α ΄ , ἢ ͵7ὕ Μ ι , 

δὲ χαὶ πεπεισμένοι σφόδρα, καὶ πείθειν ἔχοντες τὴν μέλλησιν, 
τ “ ϑοὲ ΓΝ Μ Ν “« " “ , ΕΥ̓ ι ν 

χαὶ ὅτι ποτ᾽ ἂν εἴη τὸ τῆς ἀναθολᾷς ταύτης αἴτιον. Καὶ τὸ 

μὲν ἅπαν ἔργον ὡς ἀληθῶς, ὦ σοφώτατε, ἴσμεν ἀσφαλῶς ὡς 

ἤνυσται τῇ βασιλικῇ γνώμῃ καθάπαξ, ἐπεὶ χαὶ χατώμοσται, 

καὶ οὐδὲν ὅτι ποτὲ ἄρα μὴ τρέψειεν οἶμαι τὸ δόξαν οὕτω 

καὶ μὴν ἔτι γε ὡς τὰ πλείω καὶ πάντα σχεδὸν ἀγώγιμά τε 



186 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΒΤΟΧΊΙΤΟΥΤΥ 

χαὶ ὀχήματα ὧν ἔδει πρὸς τὴν βασιλικὴν ἔξοδον ηὐτρέπιστο, 

χαὶ βραχέων ἄρα τινῶν ἐνέδει καὶ λίαν εὐπορίστων, καὶ τοῦτό 

γε ἴσμεν" ὁ δ᾽ ὅμως χρόνος ἔτι γε τρίδε: καὶ προήχει σφόδρ᾽ οὕ- 

τω θαυμαστῶς υτδὲν χατὰ σχοπὸν. ἀνύτων, μὴ δ᾽ ὥς τις φήθη 

ποτ ἄν. Ταῦτ᾽ ἄρα χαὶ λογοποιοῦσιφ ὡς ἔφην τινὲς τὰ χάχιστα 

χαὶ χαίρουσιν" οἶμαι, χαὶ χώραν τιν᾽ ἔχουσιν ἤδη, καὶ τὴν ἀνα-- 

βῥολὴν ταύτην διαθάλλουσιν ἐκ τῶν φθασάντων πάλαι πρότερον 

δεδιττόμενοι, χαὶ μηδὲν χρηστὸν οὔτ᾽ ἐννοεῖν αὐτοὶ λοιπὸν οὔτε 

λέγειν ἔχοντες, ὡς ἄρ᾽ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ τὰ εἰωθότα χαὶ αὖθις ἐὰ 

βασιλέως καὶ Ῥωμαίων, τρίόειν κἀνταῦθα τὸν χρόνον, χαὶ κα- 

τ ὀλίγον ὑπερτιθέναι κατορθοῦντες ὁτιοῦν ἄρα, χἄπειθ᾽ οὕτω 

καὶ ἡτισοῦν ἀρχέσειε πρόφασις, τὸ πᾶν τῆς συμθάσεως ἄνα- 

τρέψαι χαὶ καθελεῖν χαὶ μέχρι τοσούτου φασὶν, εὖ ἐροῦσι καὶ 

συνεροῦσι χαὶ σεμνολογήσουσι Ρωμαῖοι, καὶ συμθαίνοντες χα- 

χουργήσουσι, μέχρις ἂν ἡντινοῦν ἔπειθ᾽ ὁ χρόνος σχεδιάσειεν 

ἀφορμὴν, εὖ ἠνυχόσι χαὶ συντελέσασιν ὃ χρύφα χαθ᾽ ἑχυτοὺς 

προὔθεντο- χαὶ τοίνυν αὐτίχα ἐξαίφνης ἀναφανήσονται χρηστοί 

τινες αὐτοὶ χαὶ δίκαιοι χαὶ πάντ᾽ εὔορχοι, χαὶ μέγιστον ἡμῖν 

φήσουσιν εἶναι χαὶ πάντ᾽ ἀναντίρρητον τὸ αἰτίαμα τοῦ παντὸς 

ἔργου, καὶ πάνθ᾽ ἡμεῖς ἄδιχοι χαὶ οὐδὲν ὑγιές, οὔθ ὅλως ὡς 

ἀληθῶς νοῦν ἔχοντες, εἴ γξε υηχέτι πὼ χαὶ νῦν ξυνιέναι: δυναί- 

μεθα, καὶ ἅπαν τὸ χῆδος καὶ πίστις ἐχείνη, χαὶ τὰ συνθήματα, 

ὅρκιά θ᾽ οἷς ἐπέπιθμεν παραχρῆμα, ὥσπερ ἂν ἢ πάλαι ποτὲ 

πρότερον, ἢ υηδέποτε γέγονε, ὑετ' εὐλογίας δ᾽ ὅμως χαὶ σε- 

μνοτάτου καὶ γεννικοῦ τοῦ σχήματος χαταλελύσεται χαὶ οἰ- 

χήσεται, ὥσπερ ἐν ὀνείροις ἢ δράμασί τισι πρὸς ὀλίγον ἡμᾶς 

παίξαντα. Καὶ δεινοί τινές εἰσιν ἐνταῦθα χαὶ πλεῖστοι γόητες, 

τά γε τοιαῦτα χαὶ παραπλήσια ἕτερα βλασφημεῖν τε καὶ σκαιο-- 

λογεῖν, οἱ μὲν χαὶ παντάπασιν ἀναιδῶς, οἱ δ᾽ ὄπισθεν χαὶ τῷ 

δεσπότῃ λαθραίως, εὐνοίας δοκοῦντες ἀνάγκη, καὶ προσχήματι, 

ἐπάρατοί τινες ὡς ἀληθῶς ἄνθρωποι καὶ βδελυροὶ, καὶ καχο- 



ΠΡ Σ ΒΕ Υ ΓΕΓΟ Σ, ; 187 

γούστατο! καὶ παμμίαροι, καὶ οὃς ἄρα κακοὺς χαχῶς δίκη τι- 

μωρὸς ἐξολέσειεν, ὡς οὐδὲν ἔχουσιν ἱερὸν οὐδ᾽ οὐδὲν ἀποτρέπον- 

ται φαῦλον καὶ νοεῖν καὶ λέγειν, καὶ δρᾷν, οὔτε θεοῦ νόμους, 

οὔτε προνοίας θείας ἐπισχοπὴν, οὔτε θέμιν ἡντινοῦν, ὅλως ἀν- 

θρώπων, προορώμενοι χαὶ πρεσθεύοντες. Τούτοις γε μὴν τοιού- 

τοῖς οὖσι, καὶ τυμθωρύχοις τε χαὶ καχούργοις ὁ ρήξ, καὶ ἀεί 

πως ἐπιτιθεμένοις καὶ προσθάλλουσιν, ἀνεπιχείρητος ὧν παν- 

τάπασι πρότερον, χαὶ οἷος μηδὲ ξυνχωρεῖν ὁπωσοῦν ἅπτε- 

σῆαι χοὶ πειρᾶσθαι, ἐχπολορχεῖται νῦν γ6 ὅμως, καὶ ὁ χρόνος 

οὕτω τρίοων ὡς ἔφαμεν, δοχεῖ πως εἰ χαὶ μὴ τελείως, χα- 

τασείειν αὐτὸν καὶ κλονεῖν. χαὶ χρηστὸς μὲν ἂν ἦν παντά- 

πασιν χαὶ πάντα τι βέλτιστος, εἴ γε δὴ μηδόλως σφᾶς προ- 

σίετο, μηδὲ προσεῖχε νοῦν ὁντιοῦν, μὴ δ᾽ ὧτ᾽ ἐδίδου τοῖς γε 

τοιούτοις ἐπιδουλεύουσιν οὕτω δὴ σφρόδρᾳ χαὲ σχαιουργοῦσι, 

χατὰ τῶν διχαίων καὶ τῆς ἀληθείας, ἐκτραγῳδοῦσί τε οὕτω 

χαὶ χαχορραφοῦσιν ἃ πάντων μᾶλλον ἢ θεοσεδῶν ἀνδρῶν εἰσὶ 

πλάσματα καὶ τολμήματα. Οὐχ ἀσύγγνωστος δὲ ὅμως, ὅτι 

δὴ μὴ καὶ σφόδρα καχουργοῦσιν οὕτω δοχεῖ σφίσι πείθεσθαι" 

ἀλλ ἔοικε μὲν μὴ τ' ἀληθῆ βουλομένῳ ταῦτ᾽ εἶναι, μήτε δο-. 

χοὺντί γε εἶναι - καὶ συλλογίζεται τὴν ἐπιδουλὴν, δέδοικε δ᾽ ὅ- 

μῶς μή που τι καὶ παρὰ δόξαν ἀπαντῆσαν ἅπασαν καὶ παρ εὖ- 

χὴν, ὧν αὐτοὶ καχῶς ἀεὶ λέγουσι χαὶ συκοφαντοῦσιν, ἔπειτ᾽ ἀ- 

πελέγξειεν αὐτὸν ἐν σφίσιν ἀσύνετον ὄντα τινὰ, καὶ ἀμαθῆ 

παντάπασιν ἑαυτῷ τοῦ βελτίστου τε χαὶ ἀληθοῦς. Κἀγὼ μὲν 

οὐ λήγω πώποτε δὴ, χαὶ νῦν τἀληθῆ παριστάνων χαὲ διαόε- 

βαιούμενος καὶ χατομνὺς ἄτρεπτα ἐκ βασιλέως, οὐδ᾽ ἂν εἴ τι 

γένοιτο, οὐδ᾽ ἂν εἴ τι συμθαίη δυσχερὲς, μενόντων ἐπ᾽ ἀμφοῖν 

τῶν μερῶν, μᾶλλον δ᾽ αὐτοῦ, τῶν ὅρκων ἀκλονήτων χαὶ πάντα 

ὑγιῶν καὶ τῶν συνθημάτων ἁπάντων καὶ μένειν ὑπαγορεύων 

ὅσον οὐκ ἤδη θαρρούντως τὸ πέρας ἑχάστοτε χατ᾽ εὐχὴν καὶ 

ἡδονὴν ἅπασαν, καὶ ἀεὶ περὶ τῶν χρηστῶν αὐτῷ σφόδρ᾽ ἐνι- 
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, , Ἂν . ᾿ ΓΑ “ » ,ὕ ε “» ᾿ ὃ 
στάμενος, καὶ τοὺς λογισμοὺς ἐπὶ ταῖς ἐλπίσιν ἱστῶν μὴ ὃρα- 

πετεύειν μηδ᾽ ἐκτρέπεσθαι, καὶ νῦν μὲν χειμῶνας, νῦν δ᾽ ἄλλα 

ἅττα, ὅσα εἰχὸς ἐπὶ ἐξόδῳ τοιαύτῃ βασιλείῳ τῆς ἀναθολῆς αἰ- 
, τ δέ ἣν ΑἹ εὴ “-“ .2 » » ᾿ ὑδὲ [ 

τιώμενος, μηδέν γε μὴν εἶναι ταῦτα, μή τ' ἄλλ᾽ οὐδὲν ἅπαν 

ἐμποδὼν εἰς τὸ πέρας αὐτὸ τῆς ὑποσχέσεως, ὅρχοις τε οἷς ἔξε- 

στιν ἅπασι τὰς ὁμολογίας ἐμπεδούμιενος χαὶ παραδιδοὺς αὐτὸς 

αὐτῷ τοὐμὸν σῶμα χαὶ ἐνεχυράζων ἐπὶ τοῖς λόγοις, ὅ τι πὴ ἂν 
, 3 ΚΟΥ ΒΩ “- Α ,ὔ [2 ᾿ Α 

βούλοιθ᾽ ὕστερον ἔπειτα χρῆσθαι μὴ γιγνομένων οὕτω. Ὁ δὲ 

πείθεται μὲν, βούλεται γὰρ καὶ πάνυ τοι πρόθυμός ἐστιν ἐφ᾽ οἷς 

σπουδάζω, ὃ δ᾽ ὅμως χρόνος παριὼν οὕτω πολὺς δοχεῖ πλήτ- 

τειν" χαὶ ἅμα οὐ μόνα τὰ ἐχ τῶν οἴχοι καχούργων τούτων 

καὶ βασχάνων ὅσαι ἡμέραι τε καὶ νύχτες ἐχπολεμεῖ τε χαὶ τα- 
) ἢ δεδί » " ᾿ ᾿ “ ΜῈ ὃ) ἀνε 

ράττει, χαὶ δεδίττεται, ἀλλὰ καὶ τὰ τῶν ἔζω ὁ χαὶϊ ἐγγει- 

τόνων αὐτῷ τε χαὶ ἡμῖν ἀρχόντων τουτωνί, τοῦτο μὲν ἐκ 

Μυσίας, τοῦτο δὲ ἐκ Θετταλίας χαὶ τῶν ἐκεῖ δεσποτῶν. Τὼ 

μέν γε ἀδελφὼ τούτω τὼ Θετταλὼ ἄρχοντε, ἐστὸν μὲν οἴω 

ἐστὸν, χαὶ αὐτὸς οἶσθα καὶ πάντες ἴσασι, καὶ Δημοσθένης ὁ 

ρήτωρ αὐτὸς ἀμέλει φησὶ πάλαι πρότερον, ὡς ἀεὶ τὰ Θεττα- 

λῶν ἄπιστα, χαὶ χοινῇ τε ἐκ γένους ἐκ μαχροῦ τοῦτο χλῆρος 

αὐτοῖν, καὶ ἰδίᾳ ἐκ τοῦ σφετέρου γένους τε χαὶ προγόνου" νῦν 

γε μὴν καὶ ἐπιδεδώχατον τοῦ ψεύδους καὶ προσεπιδεδώχατον 
τοῖς ἀπονοίας χαὶ χακχονοίας αὐτῆς, τὴν μετὰ τοῦ βασιλέως 

ἕνωσιν οὕτω γνησίαν τοῦ Τριδαλλάρχου, χαὶ τὴν εἰς τὰ ἐν- 

ταῦθα βασιλικὴν ἐπιδημίαν σφόδρα ὑφορωμένω καὶ δεδιότε χα- 

κόν τι πάντως ἐπ᾽ αὐ τοῖν φέρειν " καὶ τοίνυν ἐκεῖθεν χαθεχάστην 

ἐνταῦθα φοιτῶσι χρύφα τε καὶ ἀναίδην (1) ἤδη γραφαί τε καὶ 

μηνύματα, καὶ δεινοί τινες ὑποθολιμαῖοι καχολογοῦντες χαὶ 

πάντα διαστρέφειν πειρώμενοι τὰ παρ᾽ ἡμῶν, νῦν μὲν ἀπαγο- 

ρευόντων ὡς οὐδὲν τῶν ἡμετέρων ἀληθὲς, καὶ προδιδάσκειν 

(1) Διορθοῦται: ἀνέδην. 
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“ 

τέλος ἀπατᾶσθαι ἅ φασι μὴ φύσις εἶναι, ἅτε ἀχριθῶς εἰδότες 

αὐτοὶ, οὐχ οἵδ᾽ ὅπως οὐδ᾽ ὅθεν, ἐχ βαράθρων, χαὶ πεπειραμένοι 

μάλιστα ἐχ τῶν σφετέρων, νῦν δὲ τὰ ἑαυτῶν προχρίνοντες χαὶ 

συνάπτεσθαι πάλιν καὶ συμθαίνειν ζητοῦντες, καὶ ἢ τὰ ἐπ᾿ ἀ- 

δελφῇ πρότερα χήδη δοχεῖν (1) καὶ συνδεῖν νῦν γξ εἶναι ἀσφα- 

λέστερον, χαὶ χοινῇ χατὰ Ῥωμαίων φρονεῖν ὅρχοις ἀρρήτοις «τισὶ 

χαὶ ἀρρήχτοις ἐμπεδωθέντες εἰς ἀχώριστον παντάπασιν ἕνωσιν, 

ἢ, ἣν μὴ τοῦθ᾽ ἀἱροῖτο, μετὰ τῶν αὐτῶν ὅρχων ἑνοῦσθαί τε 

χαθ᾽ ἡμῶν χαὶ φρονεῖν τὸν ἅπαντα χρόνον ἕν, καὶ νέα πράττειν 

νυμφεύματα δεσμῷ φιλίας ἀτρέπτου, καὶ προσλαμθάνειν ἐπὶ ἀ- 

δελφιδὴ γυμφίον θάτερον αὐτῶν τὸν πρῶτον. Ταῦτά τε τοῖν ἀν- 

δροῖν τούτοιν καὶ παραπλήσι ἕτερα χαὶ χείρω, χαὶ οὐχ ἔχω 

λέγειν ἑξῆς ἅπαντα. Ἣ δέ γξὲ χρηστὴ βασιλέως αὕτη καὶ 

χοσμία χαὶ πάντολμος ἀνεψιὰ Μυσῶν δεσπότις, ἡ παλαμναίᾳ 

χρησαμένη τύχῃ προτρίτως καὶ ἀρτιπενθὴς χήρα, χαὶ ὁ γεουρ- 

γὸς οὗτος δὴ Σχύθης καὶ πολὺν ἤδη πλάνον δραπέτης, ἐξ ἀλ- 

λοδαπῆς νέον ἐπιδεδημηχκὼς τῇ φίλῃ ταύτης χόρῃ νυμφίος, ὅσα 

χαὶ οἷα παρέσχον τε, καὶ οὐδέπω νῦν λήγουσι, ρηγί τε χἀμοὶ 

πράγματα συχναῖς χαθ᾽ ἡμῶν πρεσθείαις, συχνοῖς ἀγγέλμασιν 

ἐκλιπαροῦντες σφᾶς τε προσίεσθαι χαὶ υτδὲν τοῖς ἐχ βασιλέως 

θαρρεῖν ὡς οὐδὲν ἀληθὲς ἔχουσιν, οὐδ᾽ οἷον καὶ τέλος ποτὲ λή- 

ψεσθαι. Καὶ τοίνυν ἄλλοι τε περὶ τούτων χαθεχάστην σχεδὸν 

ἐκεῖθεν ἡμῖν ἀφιχνοῦνται καὶ μάλα συχνοὶ κατεπείγονται καὶ 

σπουδάζουσι: χαὶ εἷς γξ δή τε οὗτος ὁ προὔχειν ὡς ἔοιχέ τι 

δοχῶν, ἐξαρχῆς ἀφιγμένος, ἡνίκα δὴ καὶ αὐτὸς ἐκεῖθεν μέχρι 

καὶ νῦν ἐνταῦθα σὺν ἐμοὶ μένει, καὶ τρίδει τὸν ἅπαντα χρόνον 

ὅσον ἐγώ τλήμων ἐχ γειτόνων ἐνθάδε συμπαρὼν ἐμοί, καὶ 

ἀντιπρεσθεύων ἐφ ἑκάστοις χαὶ ἀναπείθων ἅττ᾽ ἂν φαίην αὐτὸς, 

() Ἔν τῇ ὧς. γρ. κινεῖν. 
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ἀνθρώπιόν τι φλαῦρον καὶ καταγεγηραχὸς, ἀμαθίᾳ τε πάσῃ καὶ 

χαχονοίᾳ καὶ φλυαρίᾳ, καὶ πεπολιωμένον, ἀλλ ἐπιεικῶς εὔηθες, 

χαὶ χατὰ μηδὲν ἀληθείᾳ προσῆκον οὐδ᾽ ἱκανὸν ὑγιεῖ χρείᾳ τινί. 

Τούτῳ με δεῖ πολλάκις ἄλλῃ τε δὴ καθ᾽ ὁδὸν συναντᾷν χαὶ ἐς 

τοῦ ρηγὸς συνεῖναι χαὶ ὁμέστιον γίγνεσθαι. Καὶ συνῆμιεν ἤδη 

πολλάκις ἐς αὐτοῦ πρότερον ἐν ὁστιάσεσίν τε χαΐί τισιν ἄλλαις 

οἶμαι συνελεύσεσιν, οὐ τῶν αὐτῶν ἀξιούμενοι. μὴ γὰρ οὕτω 

ποτὲ γένοιτο, μὴ δ᾽ ἄρα τοσοῦτο πάθοιμεν. οὐδὲ γὰρ ἂν ἠνο- 

σχόμεθα, καὶ τὸ πρᾶγμα εὔδηλον, ὡς οὐδ᾽ οὕτως ἔσοιτό ποτε" 

παρὴν δ᾽ οὖν ὅμως, ὡς ἔφην ἐνίοτε, καὶ συνᾶν γε ἡμῖν, ἐπίτη- 

δες ρηγὸς πράττοντος, ὡς ἂν αὐτόδι παρών τε καὶ ἀχροώμενος 

περὶ ὧν ἰσχυριζόμην αὐτὸς ἐν τοῖς ἡμετέροις εὖ μάλα προσιε- 

μένου χαὶ σπουδόζοντος αὐτοῦ, αὐτόθεν ἀπαγορεύοι χαὶ πλήτ- 

τοιτοὸ χαὶ ἀπελέγχοιτο περὶ ὧν λέγει, λέγων υηδὲν ὑγιὲς 

ὁρῴη τε προδήλως, ὡς ὧν ἡ δεσπότις ἐρῴη πάντων ἐστὶν ἀπο- 

τυγχάνουσα ρᾷδ᾽ ἡ ἄνθρωπος, καὶ διαιμηνύεται μετ᾽ αὐτοῦ τε 

χαὶ πάντων ἄλλων, οἱ συχνοί γ᾽ ὡς ἔφην ἡμῖν χαταπεφοιτή- 

χασιν, οὐδ᾽ ὡς ἔπος εἰπεῖν, σωφρονιχὸν, οὐδ᾽ ἀστεῖον, οὐδ᾽ εὐγε- 

νές, ἀλλ᾽ ὅπως ἂν ἀνασοθύήσειέ τε τὸν ρῆγα καὶ τοὺς λογισμοὺς 

ἀνατρέψειεν, ἐφ᾽ οἷς νῦν γε καλῶς ἥδρασται, μένων, καὶ ποθῶν 

τε καὶ προ σδοχῶν, χαὶ πεποιθὼς τὸ βασίλειον κῆδος ὅσον οὐχ 

ἤδη νῦν ἀπαντῶν χαὶ περαῖνον. Ταῦτά τε δὴ βούλεται καὶ 

πάντα τρόπον ὡς ἔφην, κατασεῖσαι τοὺς λογισμοὺς ἐχκφοθοῦσα 

παραπλησίως, καὶ αὐτὴ τοῦ πολλοῦ, ὡς ἀκριθῶς εἰδυῖα, καὶ σὺν 

εὐνοίᾳ δῆθεν προλέγουσά τε χαὶ πείθουσα, ὡς πάντα τὰ ἐξ 

ἡμῶν ψευδὴ χαὶ μετ᾽ ὀλίγον οἰχήσεται, καὶ μὴ χρῆναι πιστεύειν 

ἀμαθῶς, μηδ᾽ ἀπατᾶσθαι μέχρι παντός τούτοις γε μὴν ἐπίτηδες 

συνείρει τε καὶ μετοχετεύει, χκαταμαστροπεύουσα καὶ γοητεύουσα, 

χαὶ γέλωτα μὲν ὡς ἀληθῶς ὀφλισκάνουσα τῆς ἀχαίρου τέχνης καὶ 

πείρας, σπουδάζουσα δ᾽ ὅμως ἐφ᾽ ἑαυτὴν ὡς οἵα τε ἐστὶν ἑλκύσαι 

τὸ νύμφευμα, παραλύσασα τοὺς μεθ᾽ ἡμῶν ὅρχους καὶ τὰ συν- 
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θήματα, προμνωμένη δηλαδὴ καὶ χατεγγυῶσά τε καὶ χυδαίνουσα 

τὰ τῆς τῶν Μυσῶν ἀρχῆς, ἣς δεσπότις αὐτὴ, καὶ ἧς δι᾽ αὐτὴν 

ἐσεῖται πάντως αὐτός. Τοιαῦτ᾽ ἄττα συνελόντ᾽ εἰπεῖν χατα- 

φλυαρεῖτε χαὶ χαταψεύδεται προστιθεῖσα χαθ᾽ ἡμῶν ἀγγελίας 

ἑκάστοτε δυσχερεῖς, καὶ πάντ᾽ ἐπιχειροῦσα πρὸς τὸν σχοπὸν, 

καὶ φήμας ἐχπέμπουσα νῦν μὲν ὡς ἐπίασι τὴν βασιλέως οἱ 

Σχύθαι καὶ λεηλατεῖται τἀπὶ Θράχης, νῦν δὲ ὡς τοῦ 

βασιλέως τὰ πρὸς ἕω νοσεῖ" χαὶ ταύτῃ λοιπὸν ἐκεῖνος ἐμμέ- 

θίμνος, καὶ μὴ χρῆναί τι προσδοχᾷν ἐκεῖθεν αὐτὸν ἀγαθόν" νῦν 

δὲ ἄλλο τι πάντως ἀπαίσιον καὶ οὐδὲν ὅτι οὐ φαῦλον" καὶ τίς 

ταῦτα πάντα χατὰ θνητῶν ἀνθρώπων μυθήσαιτο, φεύγων ἅμα 

μὲν τὸν λῆρον, ἅμα δὲ τὸ βλάσφημον; καὶ φειδώ τις ὄντως 

ἀνθρώποις ὕπεστι, περὲ τῶν τοιούτων καὶ μεμνῆσθαι χαὶ λέ- 

γειν, πλήν γε ὅτι βασιλέα ταῦτα πάντα προειδέναι χρή, καὶ σέ 

γξ αὐτὸν προειδέναι τε χαὶ προλέγειν, ὄντα γε ἐν οἷς εἶ, καὶ 

μέσον τῶν κοινῶν ἑστῶτα, καὶ μὴ παντάπασι παρορᾷν ὡς λό- 

γου μηδενὸς ἄξια, ἵνα μὴ δή τι πολλάκις ἔκ γε τῶν τοιούτων 

καὶ τῆς ἡμετέρας βραδυτῆτος παρὰ δόξαν ἀπαντήσειεν, εἰωθὸς 

οὕτως ἐνίοτε γίγνεσθαι καὶ τῶν κακῶν καὶ ψευδῶν τε καὶ φαύ- 

λὼν ὑπ᾽ ὀλιγωρίας ἡττᾶσθαι τἀληθῇ τε καὶ ἀγαθὰ, καὶ χουφο- 

τάτου πράγματος ὥς φασι τῶν χαχίστων λόγων μεγίστην ἐ- 

νίοτε ζημίαν ἀπαντᾷν ἐν τοῖς πράγμασιν. Ὅθεν δὴ μὴ πάν- 

τ ὦ γενναῖε περιφρονείσθω, υηδὲ θάρρει τοῖς ἀληθέσιν ὡς ἀητ- 

τήτοις χαὶ ἀτρέπτοις παντάπασιν, ἀλλ ἐπιστρέφου χαὶ τῶν λή- 

ρων τῶν δε, χαὶ φαύλων χαὶ τῶν αὐτά γε χαὶ λεγόντων δὴ 

καὶ πραττόντων ἐπιστρέφου, καὶ πειρῶ τάχει τῶν χαλῶν κα- 

ταστρέφειν τὰ χείρω καὶ χατελέγχειν, καὶ τὰ βελτίω, βελτίω 

πάντως οὕτω περὶ ὁτιοῦν λαμθάνοντα, εἰδὲ μή γε λόγος ἄλλος, 

καὶ πάντων εὐπεριφρύνητα. Καὶ τοίνυν χαὶ τὸ νῦν οἶμαι χῆ- 

δος χαὶ ἡ τῆς πράξεως ταύτης οἰκονομία χαὶ βούλευσις, εἴ γε 

ἐπὶ ἀληθείας βασιλεῖ, ὡς ἄρα γε ἐπ᾽ ἀληθείας ὄντως διανενόη- 
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ταί τε χαὶ λυσιτελοῦν χέχριται χαὶ χεχύρωται χαὶ τὸ Υ ἐπ᾽ αὐ- 

τῷ βασιλεῖ πεπέρανται, χαὶ αὐτὸς ἀχριοῶς οἶδα, καὶ οὐδεὶς 

ἄλλος ἐρεῖ οὐδ᾽ ἀμφιγνοήσει μετρίως τῶν ὅλως εἰδότων βασι- 

λέα, τά τε ἄλλα καὶ περὶ ὧν ἐφάπαξ, χατερεῖ τε χαὶ χατο- 

μόσεται, τίς ἡ βραδυτὴς αὕτη; τίς ἡ κατ ὀλίγον ἐς τοσοῦτον ; 

ὑπέρθεσις; βεδούλευται, χέχριται, ἤνυσται δή, χαὶ ἐπ᾽ ἀμφο- 

τέρων τῶν μερῶν χατώμοσται, αἱ ὁμολογίαι πᾶσαι, αἱ συμθά- 

σεις, χαὶ τὰ συνθήματα πέρας ἔχουσι. Δεῖ δὲ ἔργου λοιπόν, 

δεῖ δὲ τάχους, χαὶ τοῦ τὰς ἐπιόουλὰς ταύτας ἐπισχεῖν τε χκαὲ 

ἀνακόψαι δεῖ, μή τι παρ᾽ ἐλπίδα λυμήνωνται, χαὶ μὴ πάντα 

ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις πιστευτέον χαὶ τοῖς συνθήμασιν, ἀλλὰ καὶ 

τὸ μέγιστον ἐπὶ τοῖς ἔργοις ὥς φασι πλεονέχτημα, τὸν καιρὸν 

προσλαθεῖν σπουδαστέον, ἀλλ οὐχ ἀμελητέον, οὐδὲ παροπτέον 

ἀεὶ προῖϊόν, ἀλλ ὡς εἰκὸς προσληπτέον, μᾶλλον δὲ προληπτέον 

ὡς οἷόν τε. ᾿Εγὼ μὲν γὰρ εἰς νῦν ἀντέσχον ταῖς ἐπηρείαις 

ταύταις χαὶ χαχονοίαις, χαὶ λέγων χαὶ πείθων καὶ μέχρι παν-- 

τὸς τοῖς λόγοις χαὶ τοῖς ὅρχοις χειρούμενος, καὶ ἴσως γε καὶ 

μέχρι τινὸς ἑξῆς αὖθις ἀντισχήσω, καὶ οὐχ ἀμέλει ταχέως 

γῶτά τε δώσω, χαὶ ἀπογνώσομαι, χαὶ τραπήσομαι, καὶ ἡττή- 

σομαι, εἰς τέλος δὲ πάντως οὐχ ἀντισχήσω, οὐδὲ λόγοις αὐτὸς 

περιέσομαι- ἀλ)ὴ ἄδηλον εἴ γ᾽ ἐπὶ παντὸς ἀεὶ τὰ βελτίω τις λέ-- 

γῶν νιχῴη, χαὶ οὐ τῶν φαύλων ἡττήσεται, χαὲ τὰ χείρω 

παρέλθοι τὸν λόγοις μόνοις ἐπιχειροῦντα χαὶ τούτοις ἀεὶ θαρ- 

ροῦντά τε καὶ βραδύνοντα, ὡς ἔστι λόγος μὲν ἅπας καὶ ἐπὶ 

πάντων ὡς ἀληθῶς ἔργου σχιή, ἐπὶ δέ γε τῶν βαρθάρων του- 

τωνὶ καὶ ὀλιγόνων τοῦτο δὴ μάλισθ᾽ οὕτως ἔχει, καὶ οὐ πάν- 

τα ρᾷστα λεγόντων προσίενται, χαὶ μάλιστά γε ἐν τοιαύταις 

ἐπιθουλαῖς, προσθολαῖς τε χαὶ χαχουργήμασι, καὶ ὅτι δὴ πλέον 

αὐτῶν τε καὶ τῶν ἄλλων τοῖς λόγοις προχειρότατα δοχοῦμεν 

ἡμεῖς χρῆσθαι χαὶ χατισχύειν χαὶ πείθειν, χαὶ μεταπείθειν, 

χαὶ πάντα στρέφειν ὡς ἂν βουλοίμεθα " κἀγὼ μὲν ἐν τοῖς πράγ- 
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δος ΠῚ « , ὙΡτν ας ᾿ ᾿ 
μᾶσιν αὐτὸς ὦν, ἅττα δὴ ξυνελογισάμην καὶ ξυννενόηκα, χαὶ 

, ΨΓΗ «ἕὰ ΕΑ ἌΝ τς ἀφ τἰλιό Αδρο λιν Ἐπ τς ἔ. 5. ον 
δεδήλωχα πάντα ἑξῆς καὶ χατείρηκα, καὶ εἰσηγησάμην ἅττ' ἄν 

δοχοίην βέλτιστα - νομίζομεν δὲ οὐχ ὅσα νοοῦμεν αὐτοὶ βελτίω 

δὴ καὶ λυσιτελοῦντα, ἀλλ ἅττα δὴ βασιλεῖ γίγνεται, χαὶ πει- 

θόμεθα πολυπραγμονοῦντες, ἔπειτ᾽ οὐδὲν οὐδ᾽ ἀνερευνώμενοι " καὶ 

μὴν ὅσα γε ἐπὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοὶ ξυνορῶμεν, εἰσφέρειν νομί- 

ζομεν, ὡς νῦν γε καὶ αὐτὸς ἐν οἷς ἄρα νῦν εἰμὶ, διὰ τῶν μαχρῶν 

σοι τούτων γραμμάτων ἐπῆλθόν τε καὶ διείλεγμαι, καὶ γεγέ- 

νησαι ὃι αὐτῶν μεθ᾽ ἡμῶν, ἃ μξ είζω μὲν ἢ χατ'᾿ ἐπιστολὴν ὄν-- 

τως ἐκτέταται, μείω δὲ ἢ ὡς ἂν βουλοίμην αὐτός, καὶ ἀχο- 

ρέστως ἔχω τῆς σῆς ἐντυχίας, αὐτόθι τε δὴ παρὼν χαὶ συνὼν 

ἥδιστα, χαὶ μάλιστα νῦν γε ἐς τοσοῦτον ἀπόδημος, χαὶ ἅμα τι 

χἀντεῦθεν ἡμῖν εἴη χέρδος τοῦ μήχους τῆς ἐπιστολῆς ταύτης 
-Ὁ- 

εἴτ οὖν τοῦ βιόλίου διὰ τῆς σῆς σοφίας τε χαὶ φιλίας. 

ΘΕ Ὁ Ἀν. ΟΡ ΟΣ ΜΕΤ ΟΥ̓Χ ΤΟΥ 

ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΟΥ͂ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. 

ἱ Ὡς ἀληθῶς ἄρ᾽ ἔοικεν ἡ τῶν ἀπογόνων τοῖς ἘΣ ΥΣ 

διαδοχὴ μὴ μόνον τρόπον τινὰ ἀθανατίζειν τὴν φύσιν, ὡς ὃ 

παλαιὸς λόγος, χαὶ χαθάπαξ ἀζήμιον παρατείνειν χαὲ συντη- 

ρεῖν, ἀλλ᾽ ἡνίκα δὴ χαὶ τὰ ἑχατέρωθεν οὐρα ἀπαντᾷ σύμ.- 

φωνα χαὶ περιφανῆ χαὶ λαμπρὰ τῇ τύχῃ ἢ ἀρετῇ δή τινι: χαὲὶ 

ἀνδραγαθίᾳ κατ ἀνθρώπους, ὡς νομίζεται τῇ χρήσει τοῦ βίου, 

ἢ χαὶ χατ' ἄμφω, χαὶ τὴν εὔχλειαν αὐτὴν ἀθανατίζει τὰ χατὰ 

τοὺς εὖ βιοῦντας οὕτως ἑξῆς τοῖς βιώσασιν εὖ ἤδη πρότερον 

προγόνοις: χαὶ θαυμάσαι γε χαὶ λίαν εἰκότως ἄν τις χαὶ ἅμα 

εὖ υάχ ἥδοιτο τῇ ξυντυχίᾳ ταύτῃ προσέχων τὸν νοῦν, χαὶ 

ὥσπερ ἐν τῷ παγχοίνῳ τῷδε τοῦ βίου θεάτρῳ βέλτιστ᾽ ἐμπα- 

νγηγυρίζων χαὶ ἥδιστα τῇ ἐποπτεία ταύτῃ τῆς καλλίστης σὺυν- 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΑΙΟΘ. Δ΄. 13 
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ἐχείας τε χαὶ διαδοχῆς ἐπὶ τοῖς προλαδοῦσι τῶν νῦν ἑχάστοτε 

παριόντων τὸ τοῦ βίου θέατρον, καὶ φιλοτίμου ταύτης γομῆς 

χαὶ φορᾶς τοῦ χρόνου οἷον γὰρ δὴ χάλλιστον ἰδεῖν τε καὲ 

λογίσασθαι χλῆροι πατρῷοι τῶν φυσάντων τοῖς ἐξ αὐτῶν πα- 

ραπεμιπόμενοι χαὶ πομπεύοντες λαμπροὶ λαμπρῶς, χκἀχεῖθεν ὦ- 

σαύτως ὡς εἰπεῖν ἀντιδιδόμενοι, ἐφάμιλχ ἔχοντες βέλτιστα, καὶ 

οὐ μᾶλλον τιμῶντες τῇ δόσε: τοὺς χορηγοῦντας, ἢ τῇ ἀντι- 

δόσει, χαὶ μηδὲν ἧττον εἰ μὴ καὶ μᾶλλον τιμῶντες τοὺς ἐχδε- 

χομένους τε καὶ ἀντιδιδόντας, καὶ μακαρίους ὄντως χαὶ εὐγε- 

νεῖς πᾶσι προδειχνύντες οὐ μόνον ἐκ τῶν ἔργων τε καὶ δώρων 

τῆς τύχης, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν οἰχείων κατὰ τῆς χατ αὐτοὺς 

ἀστειότητος᾽ χαὶ νομίζεται γὰρ οὐ τἀγαθὰ μᾶλλον ἐχδέξασθαι 

χάλλιστον χαὶ μακάριον, ἀλλὰ χαὶ τὸ παρ ἑαυτῶν σφίσιν αὐ- 

τοῖς προσεπιχορηγῆσαι τῶν φθασάντων ἀξίου. ᾿Αλλ εἰς τί δὴ 

ταῦτα χαὶ λέλεχται; Ὃ περιπόθητος γαμῦθρὸς τῆς βασιχείας 

μου μέγας δομέστικος χῦρ ᾿Ιωάννης Κανταχουζηνὸς ὁ Παλαιο- 

λόγος, ἔχει μὲν ὄντως ἐπιδηλότατα ταῖς προγονικαῖς ἐκ μα- 

χροῦ χαὶ λίαν πόρρωθεν λαμπρότησι περιθλέπεσθαι, χαὶ μεγά- 

λης χληρονομεῖν αὐτὸν (1) εὐχλείας, καὶ πλεῖστα χειμήλια προα- 

ποχείμενα καὶ θησαυροὺς μεγαλοδοξίας προσόντας ἀποδειχνύειν 

ἑαυτῷ ἀλλ οὐδ᾽ αὐτὸς ἀναξίως αὐτῶν ὁρᾶται μήτε χρησάμε- 

νος, μή τε χρώμενος, μή τ εἰς αἰσχύνην ἀπαντῶν ἐχ τῶν οἴ- 

χοθεν χαὶ χατ αὐτὸν, οὐ τοῖς φθάσασι μᾶλλον ἢ αὐτὸς ἑαυτῷ 

τῷ μὴ πεφυκέναι πρὸς ἐκεῖνα καλῶς ἡρμόσθαι πόθεν" ὃς Ὑ᾽ ἐξ 
ἔτι παιδὸς ἀρχόμενος σύνεσιν ἐν ἁπαλῇ πρὸ τῶν γενομισμένων 

τῇ φύσει χρόνων τῇ ἡλικίᾳ ὑπέφαινεν ἀρίστην, καὶ τελείοις 

ἐπιπρέπουσαν καὶ περὶ τοῦ μέλλοντος ἐπαγγελλομένην μέγιστα, ᾿ 

ἀρεϊκαῖς δ᾽ ἔπειτα συνασχούμινος γυμνασίαις τοῖς πᾶσι τῶν τοιού- 
“' ἢ Ἁ ΟΝ, Ἄς τ ι ὡωὶζ “ δ λὲξ 

τῶν ἔργων τρόποις βέλτιστ ἀνύτων εἶχε, χαὶ πάσῃ τῇ Ἢ 

(1) Ἔν τῷ χώδηχ: διορθοῦται" αὐτός. 
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κιώτιδι νεότητι διαπρέπων ὡρᾶτο, χαὶ προανιστάμενος τῶν νο- 

μίμων χρόνων ἥρπαζε σχεδὸν τὴν ἡμετέραν ἐποπτιχὴν καὶ 

δεσποτικὴν χρίσιν, ὥστε ἡγεμονιῶν ἀξιοῦσθαι" χρωμένοις ἡμῖν 

οὐχ ἦν μέμψεως αἴτιος, ὡς οὐ κατὰ χαιρὸν χρωμένοις, ἅμα 

μὲν νουνεχῶς ἅμα δ᾽ ἐπιμελῶς, ἅμα δὲ χαὶ γεννικῶς χαὶ ἀρεῖ- 

χῶς οἷς ἂν ἐπισταίη χρώμενος, καὶ πεῖραν λοιπὸν ἐφ᾽ ὡντινοῦν 

ἑαυτοῦ διδοὺς μειζόνων ἔτ ἀξιοῦν ἑαυτὸν ἔπειθε, χαὶ προὐχώ- 

ρει συμμετρούμινος τοῖς πράγμασι ταῖς κρείττοσι χρείαις ἱκα- 

νούμενος, χαὶ ὧν πλείων λόγος ἡμῖν. Ταῦτ' ἄρα καὶ εἰς ὃ νῦν 

ὁρᾶται χαταστὰς χαὶ συντεταγμένος τοῖς πρώτοις τῶν ἐν τέλει 

χαὶ γνησίων ἡμῖν, καὶ γνώμαις δοχιμαζόμενος καὶ πάσαις πρά- 

ἕξεσι, τοῦτο μὲν τόλμης ἀρεϊκῆς, τοῦτο δὲ τεχνικῆς ἐμπειρίας 

περὶ τὰ πραχτέα, καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν πάσῃ χρήσει καὶ πᾶσιν 

ἔργοις ἑαυτὸν διαρκῶς ἐξισούμενος τὸν ἐκ τῶν φυσάντων, ὡς 

εἴρηται πρότερον κλῆρον τῆς εὐδοξίας οὐ συντηρεῖ μόνον ἀ- 

ψείωτον, ἀλλὰ χαὶ προάγει μάλ εὐγενῶς, χαὶ κατ' εὐχὴν αὐτῶν 

"τῶν φυσάντων - ἀλλὰ καὶ τοῦτον ἐξ ἡμῶν ἔτι χλῆρον κατ αὐ- 

τὸν ἔχει, προσανέχειν αὐτοῦ γνησίως χὰν τοῖς μάλιστα φιλου-- 

μένοις ἡμῖν αὐτὸν ἀριθμεῖν, καὶ πρὸς εὐποιξας καὶ ταύτας διὰ 

πάντων σχεδὸν τῶν τρόπων ἑτοίμους ἡμᾶς ἔχειν αὐτῷ, καὶ 

οἴκοθεν ὡρμημένους, καὶ ταῖς αἰτήσεσιν αὐτοῦ ἡδέως χατατι- 

θεμένους. Ὅθεν δὴ καὶ ἐπὶ ἐξῃτήσατο τὴν βασιλείαν μου..... 
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Μονῳδία εἰς τὸν βασιλέα κὺρ Ἰωάννην τὸν Πα- 

λαιολόγον ἐχδοθεῖσα παρὰ Θεοδώρου τοῦ 

Ποταχίου. 

Ἐμοὶ μὲν, ὦ παρόντες, τρόπαια χαὶ νίχας κατὰ βαρδά μοὶ μὲν, ὦ παρόντες, τρόπ , (ας αρθά-- 
ι “ὖ ὔ » 5 "Ὁ ᾿ ,ὔ » ᾽ὔ 

ρῶν, χαὶ γενναῖα βουλεύματα χατ' ἐχθρῶν, χαὶ πόλιν ἀνάστα-- 

τον, ἀοίκχητόν τε γῆν ὑπὸ πολλῶν ἐχ παλαιοῦ γεγονυῖαν χαὲ 

νῦν οἰκουμένην καὶ τριήρεις πελάγει φοθούσας τοὺς πολεμίους, 
τ » 7] }] , ᾿ , ι ’, «“ 

χαι ἀσπίδας χαι χρανὴ χαι θώραχας, χα παντοίων ὅπλων πα- 

"“ 

ρασχευὰς, ἃς ὁ βασιλεὺς νουνεχῶς ἄγαν κατὰ τῶν πολεμίων 

πρὸ τοῦ χαιροῦ χαὶ τῆς γρείας ἐξαρτύειν ἠπείγετο, λέγειν διὰ β χρ “αὐ γετο, λέγ 
σπουδῆς ποιουμένῳ, ἡ μέλαινα τῶν Ῥωμαίων τύχη τὰ εἰωθότα 

χαὶ αὖθις δρᾷν βουλομένη ἐχ τῶν τῆς ἀπωλείας βαράθρων ἐ-- 

ξαίφνης ἀναπεπηδηχυῖα, ἑτέραν ἡμῖν πρόθεσιν προὔθαλε, χαὶ 

παλινῳδίαν ὄδειν, ὦ γῆ χαὶ ἥλιε, παρεσχεύασε, χαὶ τὰ τοῦ 
Ἵ ηή ᾽ Ὑ Ρ] 

ὔ εἶ ’ὔ Ἁ ͵ὕ ι » Α Μ ι « 

βασιλέως ἐγχώμια πρὸς θρήνους καὶ ὀδυρμοὺς ἔτρεψε, καὶ τὴν 

ἡμετέραν χεῖρά τε χαὶ γλῶτταν ἤδη τῷ τάφῳ σπενδομένην 
"» Ζ 

ὑπό τε τῶν μαχρῶν νόσων χαὶ τῆς παρ᾽ ἐλπίδα συνεχθείσης 

ΩΝ 

ἡμῖν νυνὶ συμφορᾶς, μονῳδίας χαὶ τραγικὰς ὑποθέσεις οἰκτρῶς. 

ἱστουργεῖν παρώτρυνεν. ᾿Αλλ οὐκ ἔχω τῶν τοῦ βασιλέως καλῶν 

τί πρῶτον ὀδύρομαι" πότερον τὴν τῆς ἡλικίας ἀναδρομὴν, οὕ- 

τως εὐφυῶς ἄγαν ἔχουσαν διὰ πάντων, ἢ τὸ τοῦ προσώπου 

εὔχρουν τε χαὶ χάριεν, καὶ τὴν ἐκεῖθεν ἐχπηδῶσαν φαιδρότητα, 

ἢ τῶν ὀφθαλμῶν τὸ ἡδὺ χαὶ προσηνὲς χαὶ ἥμερον, χαὶ πάντας 

ὑφέλχον ἐκτόπως πρὸς τὸν τῶν ἑαυτοῦ χαλῶν ἔρωτα; ᾿Εγὼ. 

μὲν γὰρ οὐδ᾽ ἱκανὸς ἂν εἴην τὰ ἐκείνου πάντα κατ' ἀξίαν ὀδύ-- 

ρεσθαι" χαὶ διατείνομαι δέ γε τοῦτο τρανῶς πρὸ τοῦ γε ἐν 

τοῖς ἐφεξῆς πειραθῆναί με τῶν ἐλέγχων ἐς τὰ πάνυ τοι ἀχρι- 

θὲς, ἐπεὶ χαὶ τὸ πάθος, οὔτε δὴ τοσοῦτον, ὅσον ἄν τις ἄλλος 

ἀρχούντως ἀναχλαύσασθαι δυνηθείη, οὔθ᾽ ἡμεῖς τοσούτῳ πελά-- 



ΜΟΝΩΔΙ ΔΑ. 197 
γει συμφορᾶς ἀδοκήτου συνειλημμένοι, τὸν νοῦν ἐρρωμένον χε- 

χτήμεθα, ὥστ᾽ ἀποδοῦναι τῷ μεγάλῳ βασιλεῖ Ιωάννῃ τοὺς θρή- 

γους ἀξίους, ἀλλ᾿ ὑπὸ τοῦ πάθους καὶ τὸ φρονεῖν παντάπασιν ἀφῃ- 

ρήμεθα- χαὶ δέος μὴ θρήνους θρήνοις ὡς εἰχὸς ἐπὶ τῇ τοῦ βασι- 

λέως τελευτὴ συνείρειν ἐθέλοντες, ὑπὸ τῆς ἄφνω χατασχούσης 

ἡμᾶς λύπης καί τι τῶν οὐ γιγνομένων παρεφθεγξαίμεθα. Τού- 

τῳ δὴ τῷ πάθει σφόδρα κατείλημμαι" οὐδὲ γὰρ μικρὰν ὁρῶ 

βλάθην τοῖς Ρωμαίοις συνενεχθῆναι, οὐδ᾽ ὀλίγους τὸν ἀριθμὸν 

βεδλαφέναι τὴν τύχην νομίζω, ὅτι γε μὴ συλλήοδην εἰπεῖν 

σύμπαν τὸ χατάλειμμα τοῦ γένους τῶν χριστιανῶν ἐχτετρί- 

φθαι- τίς γὰρ οὐχ ἂν οἴδε τῶν πάντων, ὅπως ρώμης σώματος, 

ὅπως δὲ σπουδῆς, ἐν οἷς τὸ πράττειν προὐργιαίτερον ἐνομίζετο, 

χαὶ ὅπως μὲν συνέσεως, ὅπως δὲ γνώμης μάλα χρηστῆς τε καὶ 

ἡμέρου χαὶ φιλανθρώπου ὁ πάντ᾽ ἄριστος οὗτος καὶ γενναῖος 

βασιλεὺς εἶχεν; ἐξ ὧν οὐ μόνον αὐτός τ᾽ ἐκεκόσμητο λίαν 

λαμπρῶς, καὶ οἷονεί τι συμφόρημια χαθειστήκει παντὸς ἀγαθοῦ, 

χαὶ χόσμος ἦν εἰπεῖν τῷ οἰχείῳ γένει περιφανὴς, ἀλλὰ χαὶ 

σύμπαν τὸ τῶν Ῥωμαίων γένος σχεδὸν οὐ μιχρᾶν οὐδὲ τὴν 

τυχοῦσαν, ἀλλὰ πλείστην ὅσην διὰ ταῦτα πάλιν ἐκαρποῦντο 

δήπουθεν τὴν ὠφέλειαν. Καὶ τοῦτο παντί που γένοιτ' ἂν δῆλον, 

ἔχ τε ὧν ἐχεῖνος χαιρῶν τῶν Ῥωμαϊκῶν ἦρξε πραγμάτων, μη- 

δὲν ἴδιον προσχτήσασθαι βουληθείς, μηδὲ τὰς ὀφρῦς ἐπηρχὼς 

πώποτε, ἀλλ ὡς εἷς τις εἶναι τῶν ὑφ᾽ αὑτόν γε ἐθελήσας μᾶλ- 

λον δοχεῖν, πλὴν μόνου τοῦ τῆς βασιλείας σχήματος, ὥστε 

ὧν αὖθις οἱ δείλαιοι Ρωμαῖοι τῆς ἐχείνου χρηστῆς τε χαὶ 

ἡμέρου χαὶ φιλοτίμου γνώμης λαμπρῶς ἀπώναντο᾽ εἰ δὲ χαὶ 

μὴ πάντες τῶν τοῦ βασιλέως δωρεῶν χαὶ τιμῶν χαὶ χαρί- 

τῶν χαὶ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν ἀφθόνως ἀπολελαύχασιν, οὐ τοῖς 

ἐχείνου θειοτάτης ψυχῆς χαὶ γνώμης τοῦτ᾽ ἄν τις τιθείη δι- 

χαίως" ὅτι γε μὴ τῆς ἀτάκτου τοῦ χαιροῦ φορᾶς πολύ τι τὸ 

ἀνώμαλον χαὶ ἄνισον χκεχτημένης καὶ πολλὴν ἐπαγούσης ὁση- 
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μέραι τοῖς τῶν Ῥωμαίων πράγμασι τὴν ζάλην τε χαὶ σχοτό--. 

μᾶιναν, καὶ τὰς τῶν ἀνθρώπων γνώμας ἐξαλλαττούσης ἀεὲ 

πρὸς διάφορα χρώματα καὶ ταῖς τῶν πραγμάτων μεταθολαῖς 

συναπτούσης ἀναλόγως ταῖς τῶν φύσεων ἰδιότησι. Τὰς γοῦν 

τοιαύτας τύχας χαὶ κῆρας, χαὶ τοῦ τοιούτου πλάνου χαὶ χύθου 

τὸν ἀστάθμητον δρόμον χαὶ τὰς ἐχεῖθεν ἀεὶ μεταθολὰς τῶν 

Εὐρίπων ὃ πάντ᾽ ἄριστος ὑφορώμενος, οὐ πάνυ πρὸς πάντας τὸ. 

φιλότιμον ἐπεδείκνυτο τῆς ψυχῆς, ὥσπερ χαὶ ἐκ μέσης ἤρα 

ψυχῆς" ἀλλ ἐσχίζετο δήπου τὴν γνώμην οὐκ ἐρρωμένους τοὺς 

λογισμοὺς ἐνίων ὁρῶν, ἀλλὰ δίκην παλιρροίας ὑδάτων ἄλλοτ᾽ ἄλ-- 

λως πρὸς ὃ ἂν ὁ καιρὸς διδῷ ρᾷστα δήπουθεν μεταδεδλημένους. 

Οὐ μὴν ἀλλὰ τούτων οὕτως ἐχόντων, εἰ καὶ μὴ πάντες, ἀλ-- 

Ἃ οὖν οἱ πλείους εὖ πεπόνθασιν ὑπὸ τῆς ἐχείνου μεγαλοδώρου 

δεξιᾶς, καὶ μάλιστά γε τὸ δουλεῦον ἀεὶ καὶ σὺν μόχθῳ μαχρῷ 

τὸ ζῆν ἑκάστοτε ποριζόμενον τούτου γὰρ πλεῖστον ἔμελε τῷ 

δὲ τῷ βασιλεῖ ὡσπερεὶ χαὶ τῷ ἐχείνου πατρὶ τῷ μεγάλῳ βα-- 

σιλεῖ ᾿Ανδρονίχῳ. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν ἄλλου του καιροῦ συγγράμ- 

ματά τε καὶ διηγήματα" νυνὶ δ᾽ ὁ παρὼν ἡμᾶς ἐπὶ τοὺς τοῦ 

βασιλέως θρήνους καλεῖ. Οἶμαι γὰρ, εἰ καὶ μὴ πάλαι τοῖς ἀν-- 

θρώποις τὸ θρηνεῖν ἐπὶ τοιαύταις συμφοραῖς νενόμισται, νῦν 

αὖ ἐπὶ τῆς τοῦ βασιλέως τελευτῆς δικαίως τοῦτ᾽ ἄρξασθαι. Τέ 

γὰρ οὐκ ἄν τις τῶν ἐκείνου θρηνήσειεν, ἢ μᾶλλον τί τις ἄν 

ἀξίως ὀδύραιτο; οὐ γὰρ Σιμωνίδης, οὐ Πίνδαρος, οἱ ταῖς συμ- 

φοραῖς τοὺς θρήνους ἀναλόγως ἱστουργεῖν δυνάμενοι, οὐδέ τις 

Οἰρφέως χιθάρα, καὶ Μουσαῖος (καὶ) Θάμυρις, τοσοῦτον πάθος ἀ- 

ξίως ἤρχεσαν ἂν ἀναχλαύσασθαι: οὐδ᾽ εἶχον ἄν, ὥς γ᾽ ἐμοὶ κριτῇ, 

πότερον ποτέρῳ τῶν ἐχείνου παρατιθέντες ἐλάττους τοὺς θρή- 
5 Α 

νους ἐργάσασθαι" πάντα γὰρ παντάπασιν ἀλλήλοις ἐφάμιλλα, 
. ἣν ε Α ,ὔ " ε " ᾿ , ΓΒ, χαὶ οὐδὲν, ὃ μὴ πρότερον πρὸς ἑαυτὸ τοὺς θρήνους ἐφέλκεται" 

τήν τε γὰρ ἡλικίαν τοιαύτην ἔλαχεν, οἵαν ἑνὶ μιηδενὲ τῶν 

πάντων παραδεθλῆσθαι ράδιον τὴν δ᾽ αὖ ὥραν τῇ μὲν ἡλικίᾳ 
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μάλα συμθαίνουσαν, ἐπαίνου δὲ παντὸς ὑπερτέραν χαὶ θαύμα- 

τος" σχῆμα δ᾽ ἀποίητόν τε χαὶ χάλλιστον χαὶ ὄγκου παντὸς ἀπὴλ- 

λαγμένον χαὶ τύφου, καὶ οἷον οὐκ ἄν τις ἀξίως ἀγάσαιτο᾽ τὴν 

δ᾽ αὖ ἐντυχίαν φαιδρὸς χαὶ χαρίεις καὶ μάλα προσηνὴς χαὶ μει- 

λίχιος, καὶ εἰ δεῖ συντόμως εἰπεῖν, ἵμερον ἔφη τις ἂν ἐφιζάνειν 

τῇ ἐκείνου γλώττῃ τε καὶ τῷ βλέμματι ὅθεν οὐδ᾽ ἦν ἂν ρά- 

διον τοῖς χαὶ ὁπωσοῦν τῆς ἡδίστης τούτου χαὶ χρηστῆς ὁμιλίας 

μετεσχηχόσι μὴ γεγαννῶσθαι καὶ τῶν αὐτοῦ γε σειρήνων ἐξηρ- 

τῆσθαι χατ' ἄχρας. Εἶτα τοσούτου χρυθέντος ὑπὸ γῆν ἀγαθοῦ 

σιωπὴν σχήσω; οἰμωγὰς οὐχ ἀφήσω; στεναγμοὺς οὐκ ἐχπέμ.- 

ψω; θρήνους οὐ συμμίξω τῷ πάθει; ρύακας ἐκ ἐμῶν ὀ- 

φθαλμῶν δακρύων οὐχ ἀναρρήξω; τίνος ἀδάμαντος φύσιν χτη- 

σάμενος; Ὦ πάντ᾽ ἐφορῶν ἥλιε, οἷον τὸ γεγονὸς ἰδεῖν ἠνέσχου! 

ἔδει σε γὰρ ἀχλὺν ἀήθη τε καὶ στυγνὴν ἐκ τοῦ σχεδὸν περι- 

βεδλημένον, χατήφειάν τινα ξενίζουσαν τῷ τῶν ἀνθρώπων γένει 

δεικνῦναι, καὶ τῷ παραδόξῳ τοῦ συμόάντος ἐπὶ τῷ πάθει σφό- 

δρα συναλγεῖν δόξαι! Οὐρανὲ, σιγῇ τὸ τοιόν ὃε πάθος οὐκ ἐχρῆν 

σε παραδραμεῖν, ἀλλὰ χαὶ τὰς οἰκείας ἀναπεταννύντα πύλας 

ἔδει σε βροντὴν ἀξίαν ἀφιέναι τοῦ πάθους, ἵνα μὴ μόνον οἱ 

τὴν καθ᾽ ἡμᾶς οἰκοῦντες τὸ τῆς συμφορᾶς ὑπερθάλλον σφοδρό-- 

τερον αἴσθοιντο, ἀλλὰ χαὶ οἱ ταῖς ἐσχατιαῖς ἐνδιατρίοοντες πάν-- 

τες χαὶ τοσοῦτόν γε ἐχτετοπισμένοι, αὐτίκα γνοῖεν ἐκ τῆς ἀ- 

τόπου ταύτης ἐχπλήξεως, ἀδόκητόν τινα καινοτομίαν τῷ τῶν 

ἀνθρώπων βίῳ συμπεπτωχέναι. Γῆ, σὺ δὲ μηδέποτε χκαταχο- 

ρὴς τηλιχούτων συμφορῶν γεγονυῖα, οὐδὲ νῦν ὡς ἔοιχεν ἀφέ- 

ξεσθαι τῶν τοιούτων ἔμελλες. ἀλλ᾽ εἴπερ ἐξ ἄρα τινὸς μηχα- 

γῆς αἴσθησιν λαδοῦσα φωνὴν ἰσχύσειας ἀφιέναι φθέγξαι τι 

καὶ αὐτὴ γοερόν, καὶ οἷα μετάμελον ἐφ᾽ οἷς εἰργάσω λαδοῦσα 

σὺν οἰμωγῇ τινι φράσον, ποῦ τὸν τῶν Ρωμαίων ἄριστον βασι- 

λέα χρύψασα ἔχεις; ποῦ τὴν θαυμαστὴν ἐκείνην ἡλικίαν χα 
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λύψασα χρύπτεις; ποῦ τὸ ὡραῖον ἐχεῖνο χάλλος ἠφάνισας; Ὦ 

κεφαλὴ ἡ πρότερον μὲν ἀντ ἄλλου τινὸς ἀγάλματος ὁρωμένη, 

νῦν δὲ τῇ κόνει χεχαλυμμένη! ὦ κύκλοι τῶν ὀφθαλμῶν ἐκεί- 

νων, ποῖ γῆς ἔδυτε; ὦ χρυσαῖ χεῖρες ἐχεῖναι, ποῖ γῆς χέ- 

χρυίϊφυεῦ σοι. 

τέλος 



Δ. 

ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΟΙ ΛΟΓῸῚ 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓῺΝ 

ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΡΑΛΗ ΤΗΣ ΣΕΡΡΒΙΑΣ. 

(Οἱ δημοσιευόμενοι Χρυσόδουλλοι λόγοι περὶ τῆς παρὰ τὰς 

Σέρρας ἔτι χαὶ νῦν ὑφισταμένης μονῆς τοῦ Προδρόμου, ἣν χαὶ 

Γεννάδιος ὁ Σχολάριος ὡς τελευταῖον ἐξελέξατο ἡσυχαστήριον, 

ἐλήφθησαν ἐξ ἀπογράφου γενομένου περὶ τὰς ἀρχὰς τῆς 1Π΄ ἑκα- 

τονταετηρίδος ἐπιμελείᾳ Χρυσάνθου Νοταρᾷ τοῦ χλεινοῦ τῶν 

Ἱεροσολύμων πατριάρχου. Τὸ χειρόγραφον ἀποτεθησαυρισμένον 

παρὰ τῷ ἐν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίῳ τοῦ Παναγίου Τάφου 

χαὶ μὴ χαταγεγραμμιένον ἐν τῷ χαταλόγῳ τῆς βιόλιοθήχης 

αὐτοῦ, φιλοφρόνως ἐγνωστοποίησέ μοι ὃ περὶ τὰς τοιαύτας με- 

λέτας ἐντριθέστατος ὁμογενὴς χύριος Χ. Τ΄ Κωνσταντινίδης. 
-- τ ἐπ - Ὁ 

Εἶχ δὲ τῆς προτασσομένης τυπιχῆς διατάξεως τοῦ χτίτορος τῆς 
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ἐν λόγῳ μονῆς ᾿Ιωακεὶμ μητροπολίτου Ζιχνῶν (1) παρατίθημι 

τήν τε ἱστορικὴν ἔχθεσιν μετὰ τῆς διατάξεως περὶ παραχω- 

ρήσεως τῆς μονῆς ὑπὸ τὴν ἐφορείαν τοῦ τότε μεγάλου δομε- 

στίχου ᾿Ιωάννου Κανταχουζηνοῦ, χαὶ τὸν πίναχα τῶν περιεχο- 

μένων χεφαλαίων. 

Προοίμιον τῆς παρούσης τυπιχῆς διατάξεως. 

Ἦν ἄρα χαὶ τοῦτο τῆς περὶ ἡμᾶς τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίας 

ἐχέγγυον χαὶ τῆς ἐκείνου χηδεμονίας χράτιστον δεῖγμα τὸ, 

λόγῳ μὲν τῶν ἄλλων ἁπάντων εἰς ἡμᾶς εὐεργετημάτων τὸν 

ἄνθρωπον τιμηθῆναι, ἕν᾽ οὕτω λόγῳ μὲν ζῶντι παρὰ τῶν εὖ 

εἰδότων τὸν βίον ἰθύνοιτο τῆς εὐθείας παρεχτρεπόμενον᾽ ἐπι- 

στρεψάτωσαν γάρ με φησιν, οἱ φοθούμενοί σε" λόγῳ 

δὲ γεγραμμένῳ καὶ λόγον χαὶ πρᾶξιν χαὶ ἠθῶν εὐχοσμίων 

παιδεύοιτο: ταῦτα γάρ φησι πάντα πρὸς νουθεσίαν ἡ- 

μῶν γέγραπται" οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ οἷς ὁ μαχρὸς χρό- 

γος ρέων ἀεὶ παντελῇ ἐπήγαγε τὴν ἀφάνειαν, ταῦτα τῷ γράμ- 

μάτι, ὡς ἐν χρώματι αὖθις ἀναχαινίζομεν, χαὶ αὐτὰ ἐκεῖνα 

καινά τινα χατ' ὄψιν χκατοπτριζόμεθα" λόγῳ ζωγραφοῦντι τὰ πα- 

λαιὰ χἀγὼ παρελθόντα χαὶ ρεύσαντα παριστῶν τε ὡς μένοντα. 

Αἰρχτέον δέ μοι ἐντεῦθεν, ὅπως καὶ ὅθεν καὶ ὡς οἰκονομίας ἀρ-- 

ρἥτοις τρόποις θεοῦ ἡ χαθ᾽ ἡμᾶς “ὃς σεθασμία συνέστη μονή. 

Ὁ πρὸς πατρὸς ἐμοὶ θεῖος χαὶ πατὴρ, τὴν κλῆσιν Ἰωαν- 

νίκιος, ἔτι ἄγων νέαν τὴν ἡλικίαν μετανάστης τῆς ἑαυτοῦ πα- 

τρίδος γεγόμενος, διὰ τὸν πρὸς θεὸν αὐτοῦ θερμὸν ἔρωτα καὲ 

τῷ ἁγίῳ προσθαλὼν ὄρει τῷ ΓΑθῳ χαὶ ἐν αὐτῷ τὰς τρίχας 

ἀποχαρεὶς, ἐκεῖσε τὸν ἑαυτοῦ δρόμον ἀόκνως διὰ τῆς ἐκκοπῆς 

(1) Τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ μνεία γίνεται μόνον ἐν τῷ χρυσοδούλλῳ. 

λόγῳ τοῦ Στεφάνου. 
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τοῦ οἰχείου θελήματος τρέχων ἦν, ἄπλαστον καὶ τὸ ἦθος χαὶ 

τὸν τρόπον χτησάμενος χαὶ ὑπὸ μετριοφροσύνης διὰ πάντων 

χοσμούμιενος. 

᾿Επεὶ δὲ χρόνους ἐν αὐτῷ διῆγεν οὐχ ὀλίγους, ἡ ἕτερα 

δύ ἑτέρων πλέχουσα καὶ πάντα πρὸς τὸ συμφέρον οἰχονομοῦσα 

θεοῦ πρόνοια, πάλιν αὐτὸν τοῖς ἐνταῦθα ἐπιδημῆσαι πεποίηχε" 

φίλος δὲ ἡσυχίας ὧν ὁ ἀνὴρ οὐκ ἠγάπα οὔμενουν οὐδ᾽ ἠθού-- 

λετὸο τοῖς τοῦ χόσμου ἐνασχολεῖσθαι, καὶ τοῖς αὐτοῦ θορύθοις 

τὸ ἡγεμονιχὸν ἐπιθολοῦν τῆς ψυχῆς, χαὶ τὸ ἀδούλωτον αὐτῆς 

ἀξίωμα τοῖς ματαίοις χαταδουλοῦν. 

Ἐζήτησε τοιγαροῦν βραχύ τι κελλίον εὑρεῖν, ὥστε μονα- 

χικῶς ἐν αὐτῷ προσχαθήσῃ, χαὶ χαθαρῶς διὰ τῆς μονώσεως 

προσομιλεῖν τῷ θεῷ" διελθὼν δὲ τοὺς χατὰ τὸ ὄρος τοῦ Με- 

νοικέως τραχεῖς καὶ ἐρημικωτέρους τόπους, ἐντυγχάνει μιχρόν 

τι χελλύδριον, ἠμελημένον πάντῃ χαὶ ἀχαλλώπιστον, μόνον 

εὐκτήριον τὴν χλῆσιν ἔχον τῶν ἁγίων ᾿Αναργύρων Κοσμᾷ χαὶ 

Δαμιανοῦ- ἐν αὐτῷ τοίνυν προσχαθήσας τῷ μονυδρίῳ καὶ ἔργου 

ἁψάμενος, ἦν σπουδάζων διὰ παντὸς, καὶ πᾶσαν μὲν λειτουρ- 

γίαν τοῦ μοναχικοῦ ἐπαγγέλματος ἀποδιδοὺς τῷ θεῷ, πονῶν 

δὲ χαὶ περὶ τὴν τῶν χελλίων ἐπιμέλειαν χαὶ ἀνάκτησιν, χαὲὶ 

οὐχ ἐπαύσατο σπουδάζειν χαὶ ἐνεργεῖν, μέχρις ἂν εὐδοχοῦντος 

θεοῦ, ἀνδρῶν ἀσχητῶν χαταγώγιον αὐτὸ ἀπετέλεσεν, ἔπειτα 

γέροντί τινι χατὰ θεὸν ζῶντι χαὶ πολιτείαν ἄχραν μὲν ἐρχο- 
᾿ » 

μένῳ τὸ τοιοῦτον παραδοὺς χελλίον, αὐτὸς ἐπὶ τὰ ἕτερα μέρη 

τοῦ ὄρους ἐχώρει, ἔχων μεθ᾽ ἑαυτοῦ χαὶ ὃν συνήθως χαλὸν 

μαθητήν. : 

Ἔπεϊ δὲ χαὶ τοῖς τραχυτέροις τοῦ ὄρους χαὶ δυσθάτοις 

προσέθαλλε μέρεσι, σπήλαιον ἐντυγχάνει σχληρὸν πάνυ χαὶ 

δυσδιέξοδον- ἐν αὐτῷ οὖν τὴν οἴκησιν πήξας χαὶ χρόνον προσ- 

μείνας τινὰ, ἐπεὶ ἐκ τῆς ὑποχειμένης τοῦ σπηλαίου νοτίδος οὐ 

μικρὰν ἐδέχετο βλάδην, ἐξελθὼν αὖθις ἐκεῖθεν καὶ περὶ τοὺς 
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πρόποδας τοῦ ὄρους γενόμενος, ἀλλὰ χαὶ τοῦτο πάντως ὡς 

ἔγωγε οἶμαι χατὰ θείαν οἰχονομίαν ἦν, καχεῖσε τὸν τόπον 

ἐπιμελῶς ἀνιχνεύσας, ὃν ἡ καθ᾽ ἡμᾶς ἁγία μονὴ σήμερον ὁρᾶ- 

ται χειμένη, ἐπεὶ ὃ περὶ αὐτὴν ἅπας χῶρος στενὸς μὲν ἦν 

βραχὺς, χαὶ πρὸς εἰσελεύσεις τε χαὶ ἐξελεύσεις χρημνώδης. 
ι ᾿ [2 - 

χαὶ σχληρὸς, σχεδὸν δὲ" εἰπεῖν χαὶ ὅλως ἄδατος, ὅλως χεχα- 

λυμμένος ὑπὸ παντοίων ἀγρίων φυτῶν τε χαὶ ἀχανθῶν, εἶχε δὲ 

μόνην τὴν ἐχχλησίαν πεπαλαιωμιένην οὖσαν χαὶ ἄσχεπον, θη- 

ρίοις μόνοις χαὶ ἑρπετοῖς οἰκητήριον, ἡσθεὶς τῇ τοῦ τόπου 

χαθαρότητι χαὶ ἡσυχίᾳ καὶ τὸ ἐχτὸς εἶναι συγχύσεως χαὶ θο- 
» "“ »" 

ρύδου καὶ κοσμικῆς ὁμιλίας, ἐν αὐτῷ ἔκρινε κατοικεῖν. 

Ἔργον οὖν αὐτῷ σπουδαιότατον ἐγεγόνει καθᾶραι μὲν τῆς 
, ε εἰ ΝΝ 

παραχειμένης ὕλης τὸ χωρίον ἅπαν, ὄροφον δὲ χατασχευάσαι 

ῶ- τῇ ἐχχλησίᾳ καὶ παντοίως αὐτῆς ἐπιμεληθῆναι, χαὶ πρὸς τ 

εὐπρεπέστερον ἀποχαταστῆσαι, ἵνα 1 προθύμως οἱ ἐν μρᾷς προσ- 

μένοντες τὰς εὐχὰς ἀναφέρωσι τῷ θεῷ, ἵνα χαθ᾽ ἑκάστην πολ- 

λὴν σπουδὴν μον κ πόνοις πόνους, οὐχ ἸδΩΣ ὕπνον 

τοῖς ὀφθαλμοῖς οὐδὲ ἀνάπαυσιν τοῖς χροτάφοις, ἕως οὗ θεοῦ 

συνεργοῦντος, διὰ τῶν ἸΔημβαΝ τοῦ τιμίου προφήτου Προ- 

δρόμου καὶ Βαπτιστοῦ, μὰ κέλλας ᾧχοδόμησε μοναχῶν, καὶ 

μοναχοὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἡρετίσαντο χατοιχεῖν, χαὶ ἀνδρῶν αὐτὴν 

ἀρετὴν μετιόντων ἀνέδειξεν οἰκητήριον: ἦν οὖν αὐτὸς ἐχεῖνος 

τῶν μοναχῶν προϊστάμενος, χαὶ δὲ ὅλου τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας 

φροντίδα ποιούμενος, τρέφων, ἐνδύων, ζωογονῶν, λιμὴν ἀναψύ- 

ξεως καὶ σωτηρίας καὶ τὰ πάντα γενόμενος, 

᾿Αλλὰ τοιαύτην ἐκεῖνος μετερχόμενος πολιτείαν χαὶ οὕ- 

τῶς ἐν Χριστῷ ζῶν χαὶ χρύπτεσθαι θέλων, οὐκ ἠνέσχετο Κύ- 

ρος εἰς τέλος τοῦτον διαλαθεῖν, χαθὼς τὸ θεῖον φησὶ λόγιον, 

μὴ δύνασθαι πόλιν ἐπάνω ὄρους χειμένην χρυθῆναι" ἔνθεν τοι 
" 

αἱ ὑπὸ τοῦ τότε τοὺς τῆς ἐχχλησίας οἴχχας διϊθύνοντος τὸ ὡς 

τῆς πνευματικῆς διαχονίας ἐνεχειρίσθη λειτούργημα᾽ ὥστε τοὺς 
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τῶν ἀνθρώπων λογισμοὺς πνευματιχῶς ἀναδέχεσθαι χαὶ τού- 

τοις ἁρμοδίως καὶ κατὰ τὸν τῆς ἰατρείας λόγον ἐπιμελῶς δι- 

δόναι τὰ φάρμαχα" ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὕστερον. 

Γονέων δ᾽ ἔγωγε προαχθεὶς εὐσεθῶν, καὶ ὀρφανίαν ἄωρον 

ὑποστὰς, ὃ προμνημονευθεὶς ἐχεῖνος θεῖός μοι χαὶ πατὴρ, οὔπω 

διετῆ χρόνον φθάσας μεθ᾽ ἑαυτοῦ συμπαραλαρὼν πᾶσαν προ- 

σἣγε θεραπείαν σωματικὴν καὶ μετ᾽ ἐπιμελείας ἀνέτρεφεν" εἶτα 

χαὶ τὸ μοναχικὸν ἀμφιέσας σχῆμα συνῆχε τοῦτο διηνεχῶς, χαὶ 

τὴν μοναχικὴν παιδείαν παιδοτριθεῖσθαι προσέταξε χἂν αὐτὸς 

οὐδέν τι τῆς ἰσαχγγέλου πολιτείας ἐχείνου τε χαὶ διαγωγῆς 

ἠδυνήθην μεταλαθεῖν, συνδιῆγον τοιγαροῦν αὐτῷ, καὶ τῷ αὐτοῦ 

ὄχλῳ παρήδρευον, παιδευόμενος παρ αὐτοῦ χαὶ ἀγόμενος ἔν τε 

τῇ τῶν ἱερῶν γραμμάτων μυήσει χαὶ τῇ τῶν ἠθῶν εὐχοσμίᾳ 

χαὶ τῇ ἄλλῃ καταστάσει τῶν μοναχῶν- ἐπεὶ δὲ καὶ εἰς ἱερω- 

σύνης προήχθην βαθμὸν ὡς οὐχ ἔδει, διὰ τὸ ὑψηλὸν μὲν εἶναι 

τὸ τῆς διαχονίας ταύτης λειτούργημα, καὶ μόλις πρέπον ἁγίοις, 

ὃ δὲ ἡμέτερος βίος ἠμελημένος τε χαὶ οὐχ ἄξιος, εἶτα χαὶ εἰς 

ἐπισχοπιχὸν ἠξίωσεν ὁ θεὸς ψηφισθῆναι θρόνον, ὃ προμνημονευ- 

θεὶς ἐχεῖνος θεῖός μοι χαὶ πατὴρ οὐχ ἠνείχετο οὐδ᾽ ἠοούλετο 

τοῦτο, ἀλλ ἐντατιχὸς ἦν λίαν χαὶ οὐχ ἐνδόσιμος, δεδοικὼς 
ε δ 

μήπως ἡ περὶ τὴν ἐπισχοπὴν δι ὅλου φροντὶς ἀργὴν καὶ ἄ- 

πράχτον τὴν ἐμὴν ποιήσει προαίρεσιν, εἰς τὸ πᾶσαν πρόνοιαν 

ἔχειν καὶ ἐπιμέλειαν περὶ τὴν μονήν. Ὅτι δὴ τοῦτο ἠδούλετο 

ἡ τοῦ γέροντος ἔνστασις, δῆλον ἐντεῦθεν οὐ γὰρ πρότερον 

ἂν ἔδωχε τῆς ἐνστάσεως, χαὶ τῇ τῶν ἑλκόντων ἡμᾶς ἔξω θε- 

λήσει, μέχρις ἀὐ ὑπόσχεσιν ἔγγραφον λαδεῖν παρ ἡμῶν, τὸ χαὲ 

ζῶντος ἐκείνου χαὶ τῷ χρεὼν λειτουργήσαντος, υὴ παριδεῖν 

τῆς μονῆς, ἀλλὰ παντοίως προνοεῖσθαι χαὶ προσηχόντως. Οὕτω 

τοιγαροῦν τῆς γραφικῆς ὑποσχέσεως εἰς πέρας ἐλθούσης, κἀχεῖ- 

νον εὐθέως σιγκατανεῦσαι χαὶ παραχωρῆσαι τοῖς ἕλχουσιν. 

᾿Αλλ ἐγὼ μὲν, κρίμασιν οἷς οἶδεν οὗ τὰ χρίματα ἄδυοσ- 
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σος, (τοῦ) τῆς Ζιχνῶν ἐχχλησίας ἐμπεπίστευμαι θρόνου - ἐχεῖ- 

νος δὲ τῆς τῶν ᾿Εζιθῶν ἀρχιερεὺς ἀναδείχνυται" ἀλλὰ χαὶ οὕτω 

τῆς αὐτῆς ἐκείνης εἴχετο μετριοφροσύνης ὃ γέρων, χαὶ τῆς περὲ 

τὰ χαλὰ ἐπιδόσεως, καὶ ὅλως ἦν αὖθις τῆς ἐπὶ τῇ μονῇ βοη- 

θείας, ἔχων χἀμὲ μᾶλλον συμπονοῦντα χαὶ συμπράττοντα τοῖς 

ἀναγχαιοτέροις τῆς μονῆς ἔργοις, χαὶ ταῖς χρείαις τῶν μοναχῶν. 

᾿Επεὶ δὲ ἄνθρωπον ὄντα χἀχεῖνον χαὶ ἀνθρωπίναις ὑπο- 

χείμενον ἀσθενείαις, ἔδει πάντως χαὶ τὸν χοῦν ἀποθέσθαι καὶ 

πρὸς τὴν ἐχεῖθεν μεταθῆναι ζωὴν, αὐτὸς μὲν ἐπὶ κλίνης ὡρᾶτο 

κείμενος, γήρᾳ χαὶ νόσῳ δεινῇ συγχαταχληθεὶς ὁ τὴν ψυχὴν 

ἐρρωμένος χαὶ τῶν σωματικῶν ἀνώτερος παθημάτων, ἤδη δὲ 

τὰ τελευταῖα ἐμπνέων καὶ τὴν ψυχὴν μέλλων θεῷ παραθέσθαι, 

ἐμοὶ πάλιν τῷ πάντα ραθύμῳ χαὲ ἀμελεῖ τὴν τῆς μονῆς ἐνε- 
Α , 

χείριζεν ἐπιμέλειαν χαὶ ἀνάχτισιν, χαὶ τὸν ταύτης ἐπετίθη 

ζυγὸν, τί μὲν οὐ λέγων, τί δὲ οὐ πράττων τῶν ὅσα πρὸς 

τοῦτο βιάσασθαι ἱχανά; τοιγαροῦν χαὶ ὑπῆλθον, χαὶ ὑπελθὼν 

ὁπόσαις μὲν χαὶ οἵαις ἐκ τῶν πραγμάτων χαὶ τῆς τοῦ καιροῦ 

δυσχολίας ἐνέτυχον περιστάσεσιν, οἷδε μόνος ὁ πάντα εἰδὼς 

θεὸς, καὶ ὁ ταῦτα παθὼν μόνος ἐγώ" ἀλλ ὁ θεὸς τοῦ πατρός 

μου διὰ τῶν πρεσθειῶν τοῦ τιμίου προφήτου Προδρόμου χαὶ 

Βαπτιστοῦ βοηθὸς ἐμοὶ προφανὴς ἐν στύλῳ πυρὸς (διὰ) πρεσθειῶν 

αὐτοῦ φωτίζων καὶ διεξάγων, πρὸς ἡμέραν ὁδηγῶν ἀναψύξεως, 

προσδ(οχῶντι) ὅτι χαὶ τῆς ἐχεῖθεν ἐλπιζομένης μοι ἐκ τῶν 

ἔργων ἀξίας κολάσεως ρύσηται. 

Καὶ πρῶτον μὲν τὸν θεῖον ναὸν τουτονὶ ἐξ αὐτῶν ἀνή- 

γειρα τῶν χρηπίδων, οὕτω χαλλωπίσας αὐτὸν χατὰ τὸ ἐγχω- 

ροῦν ἐμοὶ τῆς ἰσχύος, ἀλλὰ καὶ εἰκόνων λαμπρότητας ἐν αὐτῷ 

καὶ ἱερῶν περιουσίαν σχευῶν χαὶ λοιπῶν διαφόρων ἀναθημάτων 

πρόσθεσιν ἐποιησάμην, ἵνα ἐν αὐτῷ τὸν ἄρτον οἱ ἀδελφοὶ συ- 

ναγόμενοι εἰς δόξαν ἐσθίωσι τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ χαὶ προσόδους 

τινὰς ἐλέει τῶν μεγαλοδώρων αὐθεντῶν καὶ βασιλέων τῇ μονῇ 
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ἀπεχλήρωσα, ὅσας χαὶ οἵας ἐλογισάμην τοῖς τὸν μονήρη χαὲ 

ἀπέριττον βίον ἐπανηῃρημένοις τοῖς ἀναγχαίοις ἀρκεῖν" ὅσας οὖν 

τὰς εὐεργεσίας χαὶ τὰς ἀντιλήψεις ἔσχον ἐχ τοῦ θεοφρουρήτου 

καὶ θεοστεφοῦς αὐτῶν χράτους, τίς ἐξισχύσει ἀπαριθμήσασθαι; 

τὰς διὰ λόγων, τὰς δι ἔργων, τὰς διὰ δόσεων χαὶ συνεισφορῶν, 

ἀλλὰ χαὶ ὅσων εὐεργεσιῶν τε χαὶ δωρεῶν τῇ ἡμετέρᾳ γεγό- 

νᾶσι μονῇ παροχεῖς οἱ φιλάνθρωποι καὶ ἅγιοί μου αὐθένται καὶ 

βασιλεῖς ἀριδήλως παριστῶσι τὰ παρὰ τῆς ἁγίας αὐτῶν βασι- 

λείας τῇ τοιαύτῃ μονῇ θεῖα καὶ σεπτὰ γεγονότα χρυσόθουλλα, 

οὕσπερ καὶ εὐλογήσαι χύριος ὁ θεὸς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ ἐπεύ- 

χίομ)χι, ὁ βασιλεὺς τῶν αἰώνων καὶ δοτὴρ πάντων τῶν ἀγα- 

θῶν, καὶ φυλάξαι ὑπὸ τὴν σχέπην τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος ἐν 

εἰρήνη καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνδρείᾳ, ἐνισχύων αὐτῶν τὸν βρα- 

χίονα καὶ ὑποτάττων ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτῶν πάντα τὰ βάρ- 

θαρα ἔθνη, τὰ τοὺς πολέμους θέλοντα, δωρούμενος αὐτοῖς μα- 

χρότητα ἡμερῶν, χαὶ καταξιῷν αὐτοὺς μετὰ τῶν ἐγκοσμίων 

καὶ τῶν ἀπορρήτων αὐτῶν ἀγαθῶν, χαὶ βασιλείας τῆς ἐπουρα- 

νίου. ᾿Αλλὰ χαὶ ἐντὸς τῆς πόλεως Σερρῶν ἑτέραν ἀνήγειρα 

μονὴν, ναόν τε ἐκ θεμέθλων αὐτῶν, εἰς ὄνομα χαὶ αὐτὴν τοῦ 

θείου Προδρόμου χαὶ Βαπτιστοῦ, ὁμοίως ἐν αὐτῇ καὶ τράπε- 

ἂν χαὶ ὅσα ἄλλα χρειώδη χαὶ ἀναγκαῖα τῇ μονῇ ἐποικοδο- 

μήσας, καὶ πρὸ πάντων τειχίῳ ταύτην περιχυκλώσας καὶ παν- 

τοίως περιποιησάμενος, καταγώγιον ἀνδρῶν ἁγίων, εὐδοχοῦντος 

θεοῦ χαὶ ταῖς τοῦ θείου Προδρόμου πρεσθείαις, ἠδυνήθημεν ἀ- 

ποχαταστῆσαι θεῷ χαθιερωμένων χαὶ τὴν χοινοδιαχὴν διαγω- 

γὴν χατασπαζομένων, ἣν χαὶ ὑποχεῖσθαι καὶ προσηνῶσθαι διη- 

γεχῶς τῇ χυρίᾳ καὶ πρωτοτύπῳ ταύτῃ μονῇ ὈΟούλομαι, καὶ 

ἕν σῶμα ἑαυτοὺς νομίζειν τοῦ μοναδικχοῦ τούτου τῶν δύο 

μονῶν πληρώματος, μιᾷ χεφαλῇ, τῷ χαθηγουμένῳ ταύτης τῆς 

χυρίας δηλονότι μονῆς ὑποχειμένους, χαὶ παρ᾿ αὐτοῦ τοὺς χα- 
ἰ - “ , , (ΔΕ) , » . 

γόνας τῆς μοναδικῆς πολιτείας δεχομένους χα!ι ἰθυνομένους ἐπὶ 
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τὰ χρείττονα, καὶ τῷ αὐτοῦ κανόνι χαὶ τύπῳ στοιχεῖν ὁ- 

φείλοντας. 

᾿Αλλὰ τίς εἰμὲ ἐγὼ, κύριε, κύριέ μου, ἢ ὁ οἶκος τοῦ πα- 

τρός μου, ὅτι οὕτως ἐπ ἐμὲ τὰ σὰ ἐλέη ἐξέχεας τὸν ἀνάξιον; 

ὡς δὲ ἐμοῦ τοῦ ἀχρείου, δὲ ἐμοῦ τοῦ οἰχτροῦ τοῦ υηδὲν ὄν- 

τος τὰ τοιχῦτα τῶν δύο μονῶν οἰχονομιηθῆναι; Σὸν ἄρα, δέ- 

σποτα, τοῦτο, χαὶ τῆς σῆς ἀφθόνου χαὶ πλουτοδότιδος δεξιᾶς, 

ἀνοιγομένης μὲν φιλανθρώπως, πᾶν δὲ ζῷον τῆς παρὰ σοῦ εὐ- 

δοχίας χατεμπιμπλώσης, καὶ ἀδιχλώθητα χαὶ τῶν ὁπωσδήποτε 

τούτοις ἐπεμθαίνειν ἐπιχειρούντων χαὶ χεῖρα ἐπάγειν ὀλέθριον, 

διατηροίης ἀνώτερα. Ἵνα μὴ ταῦτα οὕτως ἴσως ἐπισυμθαίνῃ, 

χαὶ ἵνα μὴ τὰ ἐπικτηθέντα τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα χαταστάντα 
Α 

λήθης ἀμαυρωθείη βυθοῖς, βρχθεΐῳ τὰ πάντα χαταγράψα: δεῖν ΠΡ» ν ρ γρᾶψ 
’ 

ἔγνων. Τὰς τοιαύτας τοίνυν συστησάμενος χαὶ ἑνώσας μονὰς 

σοὶ τῷ δοτῆρι τῶν καλῶν χαὶ πλάστῃ θεῷ προσάγω, εἰς δόξαν 

τοῦ σοῦ ὀνόματος χαὶ τοῦ τῆς ἀληθείας χκήρυχος Προδρόμου 

χαὶ Βαπτιστοῦ, χαὶ εἰς ἐξίλασμα τῶν ἡμετέρων πλημμελημά- 

των. Δέχοιο τοίνυν, θεοῦ πατρὸς λόγε, τὸ μιχρὸν ἀφιέρωμα 

τοῦτο ἐξ ἐμοῦ τοῦ σοῦ ἱκέτου σοὶ προσφερόμενον, ἐπιδαψιλευό-- 

. “Ψ 

μενος ἐπὶ τῷ βασιλεῖ μου τῶν οἰχτιρμῶν σου τὴν ἄθδυσσον, 

ἐμοί τε χαὶ ὅλῳ τῷ χόσμῳ σωτηρίαν δωρούμενος, χαὶ τὴν τῶν 

ἡμαρτημένων συγχώρησιν, πρεσθείαις τῆς ὕπερ λόγον διὰ λό- 

γου χατὰ σάρχα τεχούσης σε παναχράντου δεσποίνης ἡμῶν 

Θεοτόχου, αὐτοῦ δὴ τοῦ θείου Προδρόμου χαὶ Βαπτιστοῦ, καὲ 

πάντων σου τῶν ἁγίων. ᾿Αμήν. 
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Τάδε ἔνεστιν ἐν τῇ βίόλῳ τοῦ τυπικοῦ, τὴ συντεθείσῃ 

πὰρ ἐμοῦ τοῦ ταπεινοῦ μἹ τροπολίτου Ζιχνῶν χαὶ χτίτορος τῆς 
» - ΕΣ - ᾿ ,ὔ ,ὔ ,ὔ “-Ὁ ΓΟ εν τῷ ὁρεν τοῦ δίενοιχεως διαχειμένης σεθασμιίας υονῆῇς τοῦ 

θείου Προδρόμου χαὶ Βαπτιστοῦ, ἐκ χοινὴ ς γνώμης τῆς ὑφ ἡ- 

μᾶς ἐν χυρίῳ ἀδελφότητος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΑᾺΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΥΠΙΚΟΥ. 

Προοίμιον τῆς τυπιχῆῇς διατάξεως 

Περὶ τοῦ δὲ ἃς αἰτίας ἡ παροῦσα ΜΠ, διάταξις ἐχτίθεται. 

Περὶ τοῦ ἀδέσποτον χαὶ ἐλευθέραν εἶναι τὴν μονήν. 

Περὶ ἐχχλησιάρχου. 

Πεοὶ σχευοφύλαχος. 

Περὶ δοχειχρίου. 

Περὶ πυλωροῦ. 

Περὶ τῆς ὀφειλομένης ἐν τῇ τραπέζῃ τροφῆς τῶν μονα- 
χῶν ἔν τε ταῖς ἀπολυμέναις ἡμέραις χαὶ ἐν ταῖς ἁγίαις τεσ- 
σαραχοσταῖς. 

Περὶ τοῦ ἀναγινώσχεσθαι τὸ παρὸν τυπιχὸν εἰς ἐπήχοον 
πάντων. 

Παραίνεσις τοῦ ὁλοσχερῶς ἀντέχεσθαι τοὺς διχχονητὰς τῶν 
διαχονιῶν αὐτῶν. 

Περὶ τοῦ εἶναι ἐν τῇ μονῇ χελλιώτας ἢ χαταπεμπτούς. 
Περὶ τῆς εὐλογίας τῶν ἀδελφῶν (1): 

Περὲ ἐξαγορεύσεως. 

Περὶ τοῦ μὴ εἰσέρχεσθα!ι γυναῖκα ἐν τῇ μονῇ. 
Περὶ λουτροῦ. 

Περὶ τυπιχοῦ. 

Περὲ τοῦ μὴ ἀργυρολογεῖν τοὺς συνερχομένους, ἐν τοῖς 
ἐργοχείροις αὐτῶν. 

(6) Περίεργος ἣ ἐν τῷ χεφαλχίῳ τούτῳ ἀπχντῶσχ φρᾶσις. « Καὶ 
ἀρρόχουρα (γρ. ἀρνόχουρα) ἐχέτωσαν οἵ ἀδελφοὶ χάριν χαμιλαχίων ». 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Α΄, 14 
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ς πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς περὶ ἐχλογῆς ἡγουμένου. 

Παραίνεσις πρὸς τὸν προεστῶτα πῶς διχχεῖσθα! ὀφείλει 

Παραίνεσις ἑτέρα πρὸς τοὺς ἀδελφούς. 
σ τὸ: 

Διάταξις περὶ ἡγουμένου, καὶ τῶν μετ' αὐτοῦ τεσσάρων 
᾿ “ “ ἊΡ ᾽ » 

ἀδελφῶν πῶς ὀφείλουσιν εἶναι εἰς διε ἐξαγωγὴν τῆς μονῆς. 
᾽ }] ,ὔ 

Περι τοῦ ἐφόρου χαὶ χτήτορος. 

Περὶ ἐφόρου καὶ κτἥτορος. 

Οὕτως οὖν ἔχων χαὶ περὶ τούτου φροντίζων χαὶ τοῦ 

θεοῦ δεόμενος εὗρον τὸν περιπόθητον γαμόρὸν τοῦ χραταιοῦ 

χαὶ ἀρὰ Ῥ αὐθέντου καὶ βασιλέως τὸν κύριόν μου τὸν μέγαν 

δομέσ τιχον, οὐ μόνον ὄντα χριστιανιχώτατον χαὶ πάσης ἀγα- 

θωσύνης πεπληρωμένον, ἀλλ ὅτι χαὶ ἐκ προγόνων καὶ γονέων 

εὐσεθῶν χαὶ πιστῶν προῆλθεν, ὥσπερ τις εὐγενὴς χλάδος ἐξ 

εὐγενοῦς ρίςης χαὶ ἀγαθῆς" ὥσπερ οὖν ὃ μακαρίτης ἐκεῖνος ὃ 

ἐμὸς πατὴρ τὴν τοιαύτην σεθας σμίαν᾽ μονὴν ἐμοὶ προσανέθετο, 

χαὶ οὐδεὶς ἄλλος χύριος ἦν ἐν αὐτῇ, οὕτως ἐγὼ χαὶ ἡμᾶς καὶ 

τὰ τῆς μονῆς ἅπαντα πράγματα τῷ κυρίῳ μοι τῷ μεγάλῳ 

δομεστίκῳ παραδίδω χαὶ ἀνατίθημι, καὶ κύριον αὐτὸν ποιῶ διὰ 

τοῦ παρόντος μου ρῷ τα, χαὶ ὡς χτήτορα αὐτὸν ὑμῖν 

παραδίδωμι, ὥσπερ ἂν εἰ οὗτος καὶ τὰς δύο μονὰς ἀνήγειρέ τε 

χαὶ συνεστήσατο᾽ χαὶ οὐ μόνον διὰ τὸ φιλευσεδὲς αὐτοῦ χαὶ 

φιλύχριστον, χαὶ τὴν ἄλλην ἅπασαν αὐτοῦ χαλογνωμοσύνην 

τοῦτο ποιῶ, ἀλλὰ χαὶ δι ἣν εἶχον ἐκ πολλοῦ τοῦ χρόνου πρὸς 

τοὺς ἁγίους αὐτοῦ προγόνους τε καὶ πατέρας πνευματικὴν διά- 

θεσιν καὶ ἀγάπην, οἵτινες καὶ διὰ τὴν προσοῦσαν αὐτοῖς εὐ- 

σέθειάν τε χαὶ ἀρετὴν τῆς μερίδος, ὡς ἐγὼ οἴομαι, τῶν σωζο- 
; : 

μένων χατηξιώθησαν. Ἔχων οὖν ἐγὼ περὶ τοῦ χυρίου μου τοῦ 

μεγάλου δομεστίχου χρηστὰς τὰς ἐλπίδας, χαὶ ὅτι πᾶσα ἀ- 
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γάγχη χαὶ ὃ εὐγενὴς χλάδος ἐξομοιωθῆναι τῇ ρίζῃ ῃ, ὡς φησὶν ὃ 

«- Κύριος, ἐχ τοῦ χαρποῦ τὸ δένδρον γινώσχεσθαι, οὐχ ἔτι περὶ 

τούτου ἐνδοιάζω, ἀλλ ἄφροντίς εἰμι καὶ ἀμέριμνος, θαρρῶν εἰς 

τὸ μέγα ἔλεος τοῦ θεοῦ, χαὶ εἰς τὴν αὐτοῦ χριστιανιχὴν κχα- 
ΝΝ 

τάστασιν, ὅτι χαὶ πλείονα τῆς ἐμῆς ἐπιμελείας αὐτὸς τὴν ἐ- 

πιμέλειαν ποιήσει, καὶ φροντίσει περὶ ὑμῶν, οὐ μόνον ὅσον ἀ- 

ποθλέπει εἰς ἀρετὴν καὶ εὐλάόειαν χαὶ εἰς πᾶσαν ὄἄλλην χα- 

τάστασιν τῆς μοναχικῆῇς εὐταξίας, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ σωματικὰ 

καὶ χρειώδη, ἅτινα εἰς κυδέρνησιν καὶ ζωοτροφίαν ὑμῶν ἀφο- 

ρῶσιν- ἀλλὰ τί χρὴ πολλὰ λέγειν; Οὕτω δὲ π πρὸς αὐτὸν χαὶ 

- 

ὑμᾶς χαὶ τὰ τοῦ μοναστηρίου 1 πράγματα παραδί ίδωμι, ὡς αὐ- 

ὑέ, καὶ οὕτω χαὶ ὑμεῖς αὐτῷ ὀφείλετε ὑπαχούειν τὸν ὄντα ἐ 

ὡς χυρίῳ χαὶ ΓΈ ὑμῶν, καὶ ἐν εὐταξίᾳ χαὶ πνευματικῇ 

χαταστάσει βιοῦν χαὶ θερμοτέρως εὔχεσθαι ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ἐν 

ἡμέρᾳ χρίσεως ἀπηρτισμένον καὶ ὁλόκληρον ΠΗ ΈΕῚ τὸν 

Ὁ οὕτως ἴδιον μισθὸν παρὰ τοῦ ἐφορῶντος τὰ πάντα θεοῦ εἰ γὰ 

ἔσεσθε ποιοῦντες, ὡς ὑμῖν διατάσσομαι, καὶ ὑμῖν τοῦτο εἰς με-- 

γάλην ὠφέλειαν ἔσται χαὶ σώματος καὶ ψυχῆς, καὶ τῷ "κυρίῳ 

μοι τῷ μεγάλῳ δομεστίχῳ χαὶ χτήτορι ὑμῶν ἐπισχεπτομένῳ 

ὑμᾶς καὶ προνοουμένῳ χατὰ τὸ ἐγχωροῦν αὐτῷ τῆς ἰσχύος, 

πρόξενοι ἔσεσθε αὐτῷ τῆς αἰωνίου μαχαριότητος, ἧς καὶ ἀξιω- 

θείη ἄν ποτε διὰ τῇ ς χάριτος τοῦ Χριστοῦ χαὶ θεοῦ ἡμῶν, χαὶ 

διὰ τῶν πρεσθειῶν τοῦ μεγάλου τῆς ἀληθείας κήρυχος Προ- 

δρόμου χαὶ Βαπτιστοῦ). 

γι Εἰ Ξ ᾿ ἣ Ὧν ε - Ἔα ἰσὰ τῶν χρυσοθούλλων τῆς ὁ ας. βασυχιχ ἣς 

μονῆς τοῦ τιμίου προφήτου Προδρόμου καὶ 

Βαπτιστοῦ. 

᾿ “-0τΤ,ἣδι »" - - - Βασιλεῖ ὁὲ ἄρα πρὸς τοῖς ἄλλοις χαὶ τοῦτο προσῆκον, τὸ 
Α » , ᾿ 3ὶ, ὦ» Ὁ Ω οι ο τὰς εὐλόγους αἰτήσεις προσίεσθαι, ἐφ᾽ οἷς ἂν ἕκαστος τῶν ταύ- 
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τας προτεινόντων ὁρῷτο δεόμενος, χαὶ τέλος ταύταις ἐπιορα-- 

Ὀεύειν χρηστόν, ὡς τοῦ κατὰ σχοπὸν ἐντεῦθεν εὐμοιρεῖν δεό- 

μενον" ἡ δ᾽ αἴτησις ἔστι μὲν τοιαύτη, διχαία δηλονότι χαὶ εὖὔ- 

λογος, τυγχάνει δὲ ὁ αἰτούμενος καὶ πνεύματι Κυρίου πλου-- 

τῶν τὴν κατάστασιν, ἀρετῆς διὰ βίου ἀντιποιούμενος, χαὶ μά- 
« -- ΕῚ μν: Ἁ δι 

λιστα ὡς τὸν: βασιλέα ἐπαιμυπδ δὴ ὁρᾶσθαι χρὴ πρὸς ἐχπλή-- 
“" “Ἃ 

ρωσιν τοῦ αἰτήματος: ἂν δέ γε χαὶ προστάτης λαοῦ πνευμα- 
» “Μ “- » ᾿ 

τιχὸς χατασταίη, τοῦ τῆς ἀρχιερωσύνης τετυχηχὼς ἀξιώματος, 
» » 7ὔ ᾽ “Ὁ φ᾿ ΟἾΝ 

πῶς οὐ μετὰ πλείονος εὐμενείας τὴν αἴτησιν αὐτοῦ εἰσδέξηται 

ὁ βασιλεύς, χαὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων, οἷς ὁρᾶται τὰ τῶν αἰ-- 
,ὔ 

τήσξεων πθν δον τεέξαν θείη ἄν, καὶ παραυτίκα ταύτην εὐμα- 

ρῶς ἐχπληρώσας, πρὸς θεὸν αὐτὸν διαδαίνειν εἰδὼς τὰ τῆς 
72 ᾽ “ δι , Ἵ -“ “. ΄ τοιαύτης αἰτήσεως; ὅτου δὲ χάριν λέλεχται ταῦτα προϊὼν ὃ 

7 λόγος δηλώσει. ὋὉ θεοφιλέστατος ἐπίσχοπος Ζιχνῶν, εὐλαθείᾳ 

τραφεὶς χαὶ βε ἱκανοῖς τ τοῖς χρόνοις φροντιστηρίῳ παραμείνας 

ἔλαχεν ἱερατεύειν θεῷ, εἶτα χαὶ ὃ περίχειται ἀρχιερωσύνης ἀ- ΐ 
ξίωμα, οὕτω τοίνυν καὶ θαρρεῖ τετυχηχέναι τοῦ πρὸς τὴν βα- 

σιλείαν μου αἱ τήματος, χαὶ ἐπιτυγχάνει ὡς τὸ εἰχός: ἡ γὰρ 

περὶ τὴν πόλιν Σερρῶν εἰς τὸ ὄρος τὸ τοῦ Μενοιχέως διχχει- 

μένη σεφασμία μονὴ, ἡ ἐπὶ ὀνόματι τιμωμένη τοῦ τιμίου προ- 

φήτου Προδρόμου, ἀνηγέρθη μὲν παρὰ τῶν γονέων αὐτοῦ, φρον-- 

τὶς δὲ χαὶ τῷδε γέγονεν οὐ μικρὰ τῶν εἰς σύστασιν αὐτῆς 
Α 

ἕνεκα χαὶ χρείττω βελτίωσιν " ὅθεν χαὶ ἐπειδὴ ἐξητήσατο ἐ- 
͵ 

Ἁ , 

πιχορηγηθῆναι αὐτῇ παρὰ τῆς βασιλείας μου χρυσόθουλλον ἐπὶ 
͵ : 

τοῖς προσοῦσι ταύτῃ χτήμασι καὶ μετοχίοις διὰ διαφόρων δι- 

χαιωμάτων, ἡ βασιλεία μου τὴν αἴτησιν αὐτοῦ προσηχαμένη τὸν 

παρόντα χρυσόδουλλον λόγον ἐπιθραθεύει τῇ τοιαύτῃ σεθασμίᾳ 

μονῇ, δί οὗ προστάσσει καὶ διορίζεται χατέχειν αὐτὴν καὶ εἰς 

τὸ ἑξῆς ἀνενοχλήτως καὶ ἀδιασείστως, ἅπερ κατὰ τὸν εἰρημένον 

τρόπον εὑρίσχεται χεκτημένη μέχρι τοῦ νῦν, ἤγουν τοὺς εἰς τὴν 

περιοχὴν τῆς τοιχύτης σεθασμίας μονῆς προσχαθημένους ἀνυπο- 
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στάτους πτωχοὺς χαὶ ἀχτήμονας, τοὺς περὶ τὴν εἰρὴμ "ξνὴν πόλιν 

ΣῊΝ ἑπτὰ μύλωνας, τὰ ἐν τὸς ταύτης τρία οἰκήματα, ἤγουν 

τὰ μὲν δύο ἐργαστήρια, τὸ δὲ ἕτερον φουτοναρεῖον: περὶ τὴν 

αὐτὴν πόλιν ἐν διαφόροις τόποις ἀμνπ τέλια μοδίων τριάκοντα, 

περιθόλιον μοδίων δύο, χαὶ κῆπον υμοδίων δύο: περὶ τὸ χωρίον 

τὴν Κόσναν καὶ τὰ Κρύα Νερὰ γῆν ἐν διαφόροις τόποις υο)ίων 

χιλίων, ἐν ἢ εἰσι χαὶ μυλοτόπια δύο, ἑτέραν γῆν εἰς τὴν Κιν- 

στέρναν μοδίων τριαχοσίων, χαὶ περὶ τὸ Νεοχώριον ἑτέραν γῆν 

μοδίων ἑχατόν" μετοχιοὶ διαχείμιενον πλησίον τῆς τοιαύτης σε- 

δὀχομίας μονῆς εἰς ὄνομα τιμώμενον τῆς ὑπεραγίας Θεοτ όχου χαὶ 

ἐπιχεκλημένον τοῦ Δοχῆνος ̓  ἕτερον περὶ τὴν αὐτὴν πόλιν Σερ- 

ρῶν διαχείυ μενον εἰς ὄνομα τιμώμινον χαὶ αὐτὸ τῆς ὑπεραγίας 

Θεοτόχου, χαὶ ἐπιχεχλημένον τοῦ Βοριτζίου - θεῖον ναὸν εἰς τὲ 

χωρίον Ταστελέγχους, εἰς ὄνομα τιμώμενον τοῦ Σωτῆρος Χρι- 

στοῦ, ἕτερον εὐχτήριον οἶκον περὶ τὴν παραλιμνίαν εἰς τὸ χω- 

θίον Βερνάρους εἰς ὄνομα τιμώμενον τῆς ἀγ ίας Βαρθάρα ςς, ἕτε- 

ρον θεῖον νχὸν εἰς τὸ χωρίον Βουλλαριτ ζοῦς εἰς ὄνομα τιμώ- 

μενον τῆς ὑπεραγίας Θεοτόχου τῆς Ελεούσης, καὶ ἕτ: ρον εὐχτή- 

θίον οἶκον περὶ τὸν Μελενίκον ἐν τῇ τοποθεσίᾳ τῶν ΠΠλατανῶν 

διαχείμενον χαὶ εἰς ὄνομα τιμώμενον τοῦ ἁγίου μεγαλομιάρ-- 

τυρος Δημητρίου χαὶ ἐπιχεχλημένον τοῦ Καΐλάτου. Ταῦτα τοί- 

γυν χαθέξει χαὶ νεμεθήσεται ἡ τοιαύτη σεθχσμία μονὴ χαὶ εἰς 
εοω - ς - 2 δ 

τὸ ἑξῆς μετὰ τῶν προσόντων τοῖς τοιούτοις μετοχίοις δικαίων, 

τὴ ἐμφανείᾳ τοῦ παρόντος χρυσοθούλλου λόγου τῆς βασιλείας 
Π 

» - ᾽Ν » ͵ὕ 

βου, ἀνενοχλήτως πάντῃ χαὶ ἀδιασείστως, ἀναφαιρέτως τε καὶ 

ἀναποσπάστως, χαθὼς εἴρηται εὑρίσκεται χατέχουσα καὶ νε- 
͵, - - “- .- 5 δι, ε 

μομένη ταῦτα μέχρι τοῦ νῦν διὰ τῶν προσόντων αὐτῇ, ὡς ὃε- 

δήλωται δικαιωμάτων, χαὶ οὐχ εὑρίσχει οὔτε παρὰ τῶν χατὰ 
--οοψοφοροἦἮὟ » ε 

καιροὺς τὰ τοῦ δημοσίου διενεργούντων οὖὗτε παρ ὁτέρου τινὸς 

τῶν ἁπάντων ἐπὶ τῇ τούτων χατοχῇ καὶ νομῇ, ἀδικίαν, ἢ 

χαταδυναστείαν χαὶ διενόχλησιν οἱανδήτινα. "Τούτου γὰρ χά- 
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ριν χαὶ ὁ παρὼν χρυσόθουλλος λόγος τῆς ὴ Πν] βασιλείας μου ἐπεχο-- 

ρηγήθη χαὶ ἐπεοραθεύθη τῇ διαληφθείσῃ αρξδά εἷς μονῇ τοῦ 

τιμίου Προδρόμου, ἀπολυθεὶς χατὰ ἜΝ ἰούλιον τῆς νῦν τρε- 
ΕΝ ΓὝ ΣΟ ΦΆΝΑΙ ΤῈ ᾽ -» -“ « -“ » 

χούσης ἑοδόμης ἰν ὑερἠῶνθο, τοῦ ἑξαχισχιλιοστοῦ ὀχταχοσιο-- 

Ω τὶ [9] ςὲ 0)» :Ἱ σὶ Ν- Ν δὲ τ᾿.» . [σἹ Ν δ - “ [Ὁ] [“:- οὐκ ΝῊ [Ὁ] ς- Ὁ ο -. ᾧ καὶ τὸ ἡμέτερον εὐσεδὲς. 
ῃ Ὃ»Ἤ ε 

χαὶ θ: ράσο: ὩΣ ὑπεσημήνατο χράτος. 

Εἶχε δὲ καὶ δί ἐρυθρῶν γραμμάτων τό: 
Ε ἣΝ » -“ - ᾽ 

Ανδρόνιχος ἐν Χριστῷ τῷ θεῷ πιστὸς βασιλεὺς χαὶ αὐ- 

τοχράτωρ Ρωμαίων, Δούχας ΓΑγγελος Κομνηνὸς, ὃ Παλαιολόγος. 

, ΄ φ ὦ ᾽ Ε- 
Φθάνει μὲν ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσχοπος Ζιχνῶν ἀνεγεῖραι 

" , » - 

περὶ τὰς Σέρρας μοναστήριον εἰς ὄνομα τιμώμενον τοῦ τιμίου 
,ὔ ΄ ι - Σ Σ Ὁ , 

προφήτου Προδρόμου χαὶ Βαπτιστοῦ, ἐν ᾧ δῆτα κατηνάλωσεν 

οὐχ ὀλίγα πράγματα“ ἔτι δὲ 

ἐφ᾽ οἷς προέθη χαὶ χρυσόθουλ-- δὴ Ὁ [Ὁ 5] Ν [ 
“Ὁ 
- Ὡ [Ὁ] Ν ὩΣ οἱ ἃὲ τὶ ἐμῷ Ξ ἝΝ ΝΕ ω- τ « δ 

υ" φθάνει δὲ χαὶ μεθ᾽ ὕστερον προσχτή- ο 
᾿ ἌΟΥ, τὸ - 5 

σασθαι καὶ προσθεῖναι αὐτῇ καὶ ἕτερά τινα ἀπὸ προσενέξεως 
ἜΣ 

" ." 4 ᾿ ’ὔ ᾽ὔ 

ς᾽ ἐπεὶ δὲ παρεκλήτευσεν ἀρτίως πορίσασθαι 

καὶ ἕτερον χρυσόοουλλον τῆς βασιλείας μου εἰς ἐπικύρωσιν αὐ- 

τῶν τῶν ὡς εἴρηται ὕστερον παρ αὐτοῦ προσχυρωθέντων τῷ 

" 

τοιούτῳ μοναστηρίῳ, τὴν τοιαύτην αἴτησιν χαὶ παράκλησιν 

χαμένη ἡ βασιλεία μου, τὸν παρόντα χρυ- - 

» “ ᾽ “Ὁ Ν Ξ 

αὐτοῦ εὐμενῶς προσὸεξ 

σόδουλλον λόγον αὐτῆς ἀπολύει, δι οὗ εὐδοχεῖ καὶ διορίζεται, 

νον μόδον ἀρ: ἀνενοχλήτως πάντῃ, 5 Ω͂ δ᾽ 0) Ν 5 τ 0)... δ“ ῶ - δ᾽ τὶ, Ο᾽ 

ὅθ λον 

τε ἘΞ 0). 
ε ἮΝ 

᾿Ν 

χαὶ ἀδιχσΞξίστως, οὐ μόνον ἅπερ ὡς δεδήλωται χατέχει διὰ 

χρυσοθούλλου τῆς βασιλείας μου, ἀλλὰ καὶ ὅσα μεθ᾽ ὕστερον 

ἔφθχσχν χαὶ προσετέθησαν αὐτῷ ἐξ ἀγορασιῶν χαὶ προσενέξεων 
᾽ , , , » , ᾽ , ᾿ ᾽ πὺν- ΕΣ » 

εὐλόγων δηλονότι χαὶ δικαίων χαὶ εὐπροσδέχτων, χαὶ οὐδ᾽ ἐπὶ αὐ- 
-" ἂν » Ἃ 

τοῖς εὑρίσκειν χαταδυναστείαν χαὶ ἀδικίαν, ἢ διενόχλησίν τινα, 
- - , οὔτε παρὰ τῶν χχτὰ χαιροὺς τὰ τοῦ δημοσίου διενεργούντων, 
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- 

» 3...6 , , “- « , 5 ᾿ διι » ΩΣ Π 

οὔτε παρ ἑτέρου τινὸς τῶν ἁπάντων. ᾿Επεὶ δὲ ἐξῃτήσατο τὴν 

βασιλείαν μου ἡ δηλωθεῖσα περιπόθητος θυγάτηρ αὐτῆς ὑψη- 

λοτάτη χράλαινα, ἵνα διορίσηται ἡ βασιλεία μου χαὶ δοθῇ πρὸς 

τὸ εἰρημένον μοναστήριον χαὶ τὸ πλησίον αὐτοῦ διχχείμιενον 

ἀγρίδιον τὸ Μονόσπητον χαλούμενον, ὅπερ κατεῖχε σα βατιώτηε 

ὃ Μαρτῖνος, χαὶ ἔνι ἡ ποσότης αὐτοῦ ὑπέρπυρα εἴκοσι τέσσαρα, 

τὴν εἰς τοῦτο αἴτησιν αὐτῆς προσδεξαμένη ἡ βασιλεία μου, 

διορίζεται διὰ τοῦ παρόντος χρυσοδούλλου λόγου αὐτῆς κατέ- 

χεσθαι καὶ τὴν ἐν τῷ δηλωθέντι ἀγριδίῳ ποσότητα τῶν εἴς 

χοσι τεσσάρων ὑπερπύρων παρὰ τοῦ ὃδιχλ ληφθέντος μοναστηρίου 

ἀναφαιρέτως, ἀνενοχλήτως, καὶ. ἀναποσπάστως, καθὼς μέλλει 

παραδοθῆναι πρὸς αὐτὴν παρὰ τοῦ παν νσεθάστου οἰκείου τῇ 

βασιλείᾳ μου χυροῦ Νιχολάου τοῦ Θεολογίτου, τῶν ἀρτίως εὑ- 

ρισχομένων εἰς τὴν δημοσιαχὴν ἐνοχὴν Βολεροῦ χαὶ Μοσυνοπό- 

λεως, Σερρῶν χαὶ Στρυμόνος, ἐπεὶ ἀπελύθη πρὸς αὐτοὺς ἕνεχεν 

τούτου χαὶ πρόσταγμα τῆς βασιλείας μου ἀπολυθὲν χατὰ μῆνα 

σεπτέμώόριον τῆς ἐνισταμένης πρώτης ἰνδίκτου, τοῦ ἑξαχισχι- 

λιοστοῦ (ὀκταχοσιοστοῦ) καὶ ἔχτου ἔτους, ἐν ᾧ χαὶ τὸ ἡμέτερον 

εὐσεβὲς χαὶ θεοπρόόλητον ὑπεσημήνατο χράτος. 
ΤῊ ΝΜΡΗ͂Σ Υ αΤῚ “ τ 

Εἶχε χαὶ δὲ ἐρυθρῶν γραμμάτων τῆς βασιλι- 

κι ὴς χειρός τοῦ" 
» ΙΝ . ν ΓΘ 5 

Ανδρόνικος ἐν Χριστῷ τῷ θεῷ πιστὸς βασιλεὺς χαὶ αὐτο- 

χράτωρ Ρωμαίων ὁ Παλαιολόγος. 

᾿Επεὶ ὁ περιπόθητος υἱὸς χαὶ γαμόρὸς τῆς βασιλείας μου 

ὃ ὑψηλότατος χράλης Σεροίας καὶ ἡ περιπόθητος θυγάτηρ τῆς 

βασιλείας μου ἡ ὑψηλοτάτη χράλαινα Σερθίας, διεμιηνύσαντο 

πρὸς τὴν βασιλείαν μου μετὰ τοῦ τιμιωτάτου χαθηγουμένου 

τῆς ἐν τῷ ἁγίῳ Ὄρει διαχειμένης σεθασμίας μονῆς τῆς εἰς ὄνομα 
ε » 

τιμωμένης τῆς ὑπεραγίας Θεοτόχου χαὶ ἐπικαλουμένης τοῦ Χε- 
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λανταρίου, ἱερομονάχου χυροῦ Τε οθασίου, περὶ τῆς εἰς τὰς Σέρρας 

ἕως 
ἐν τῶ ὄοε ΩΤ Σ -Ρ προ ν Ἔχε 
ἐν. τῷ ὄρει τοῦ Μενοιχέως ἡρνροι εὔνας: σεοχσμίας μονῆς τῆς 

εἰς ὄνομα τιμωμένης τοῦ τιμίου προφήτου Προδρόμου, ἵνα 

δ οοΐδὶ ἘΝ ΤΣ Ἂἢ τα ιορίσητα! βασιλεία μου χαὶ γένηται χρυσόθουλλον αὐτοῖς 
" » 

ἐπὶ πᾶσι τοῖς χατεχομένοις παρὰ τῆς αὐτῆς μονῆς δεῖ διχαιω- 
, Ἷ Ὡς “΄  ΕΘΒΕ, πΞΞ ΞΕ 44 ΜΞ » ’ὔ 

ματῶν διαφόρων μξχρ" τοῦ νῦν ἀπὸ ΠΥ ΤΥ δέῃ οὐ... 

Ὁ τ “ 5 ΄Ν ᾿ , , 
εἰσι ταῦτα" ἀγρίδιον τὸ Μονοσπητον το κλϑος 

ἱ 
- ᾿ » ὍΣ Α΄ : -“" ΝᾺ 4 ΄ὔ ᾽ -" "43 ᾿ “" ; 

"Ὡς: χαὶι πξοιονγ Ὡς καὶ τῶωῶν οιχαίων αὑτοὺυ" 0 γ πιο εις 

--ὉἘ τὴν παραλιμνίαν τοῦ ποταμοῦ τοῦ Στρυμόνος, τὸ τοῦ Ἔσφαγ-ὄ. 
, ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 

μένου λεγόμενον, υὑετὰ τῶν ἐκεῖσε βιδαρίων χαὶ αὐλαχίων χαὶ 

Δἁλιξυτιχῶν σανδαλί ίων, χαὶ λοιπῶν ᾿ἀεομκὴ αὐτοῦ" μονύδριον 

ἐχεῖοσς εἰς ὃ ὄνομα χαλούμιε νον τῆς ἁγίας βάρ τυρος Βαρθάρας μετὰ 
᾽ 

τῆς νομῆς χαὶ περιοχῆς αὐτοῦ μετόχιον εἰς τὴν Ζελίχοθαν 

εἰς ὄνομα τοῦ ᾿Αρχιστρατήγου τῶν ἄνω δυνάμεων τὰ τῶν 

προσόντων αὐτῷ τριῶν ὑδρομυλώνων χαὶ τοῦ ἐχεῖσε ναοῦ τοῦ 

ἰς ὄνομα τιμωμένου τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου " εἰς 

τὸ χωρίον Ὁ ΘΓ 

Θ 
᾿ 

ισμοῦντον γῆ μοδίων ἑπταχοσίων᾽ οἰκήματα 

ἐργαστηριακὰ τρία ἐντὸς τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν - ἕτερα οἰχή- 

μᾶτα πλησίον τῆς πόρτας τοῦ φόρου οἰχοτόπια πλησίον 

τοὺ Συναδηνοῦ" υχγκυπικὸν οἴκημα εἰς τὴν γειτονίαν τὴν λε- 

γομένην τοῦ ἁγίου Βασιλείου - ἕτερον οἴκημα πλησίον τῆς 

Βούτζης: πο οἴκημα πλασίεν τοῦ Ἵερο γήμονος" μύλων 
Ν ε » 7 

διόφθαλμιος ὁλοχαιρινὸς εἰς ἩλΜθόγάποβει ποταμὸν πλησίον 

τοῦ μεγάλου πύργου ̓ ἜΝ ἐπι μύλωνος ἄνωθεν αὐτοῦ εὑ- 
ε ΤῊΝ ΄ , , , 

ρ'σχομένου, ὡς τοῦ ἑτέρου ἡμίσεως αὐτοῦ χατεχομένου παρὰ 

τοῦ ΤΙραντουλῇ ̓  ἕτερος “μὔλων διόφθαλμος πλησίον τοῦ ναοῦ 

τῶν ἅγιων Θεοδώρων: ἕτερος μὐλων διόφθαλμος χαὶ αὐτὸς πλη- 

σίον τοῦ παραπορτίου᾽ ἕτερος υνύλων μονόφθαλμιος πλησίον τοῦ 

Σταυραχοπούλου ἀμπέλια ἐν διαφύροις τόποις σύνεγγυς τοῦ 
ΐ ν 

χάστρου ὡσεὶ μοδίων εἴχοσι τεσσάρων" ἕτερ σον ἀμπέλιον πλὴ- 
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σίον τοῦ Γεροντίτζη τῆς Πέτρας μοδίων ἕξ - ἕτερον ἀμπέλιον 
“ . , 7, - “- 7, Ἷ Ἃς ν ὐδ 

πλησίον τοῦ ναοῦ τῆς ἁγίας Μαρίνης μοδίων δζ᾽ γῇ ἀπ ΕΞῚ 
“-Ὁὗ3:᾿ 

[ΦἹ Ω ο) ἵ 

" ᾿ » ΄ Η ᾿ , κ , ᾽ ει 
νέξεως καὶ ἀγορασίας εἰς τὸν τόπον τὸν Μεριλίαν πλησίον τῶν ξ 

΄ Ν ε ε , “ 

Κουδουκλίων μοδίων διαχοσίων ἑξήκοντα - ἑτέρα γῇ εἰς τὴν 
“Ὁ 

Κόσναν πλησίον τῆς γἧς τοῦ Πελαργοῦ χαὶ τοῦ δημοσιαχοῦ 

συνόρου, σὺν τῇ γῇ τῇ ἀπὸ τοῦ Ξυφέα μοδίων ἑκατὸν πεντή- 
ῃ 

ἃ Ὁ τὰ Ὁ 

χοντα ἑτέρα γῆ πλησίον τοῦ Τριθόλη υοδίων ἑχατόν᾽" ἑτέρα 
Ὁ “Ὁ 

γῆ ἰδιοπεριόριστος πλησίον τῆς γῆἧς τῶν Κουδουχλίων χαὶ τῆς 
-ω Ὁ Ὁ 7] ͵7ὔ », “- ΠΡΟ ΞΣ δ"- 

γῆς τοῦ Πελαργοῦ μοδίων χιλίων τετραχοσίων ἑτέρα γῇ εἰς 
- ἑ 
Ι τὸ Λιδάδιον μοδίων τριαχοσίων, ἄνευ τῆς ἐκεῖσε ἐκλειωματιχῆς 

ἡ Ἐν. ι δ, ε , 
ευρισχονται χαὶι μυλοτοπια ὀύο᾽ φτερα 

τ 
᾿' 

Ὑἢ εἰς τὸν τόπον τοῦ Βερνάρη μοδίων τριαχοσίων " περὶ τὸν ο) 

[ 
: χαὶ ἀνήροτος, εἰς ὃν χατεφύτευσαν δέν- Πάναχα τόπος χερσαῖο 

δρα ἐλαῖχά χαὶ πια πλησίον τοῦ νεουργηθέντος παρα- 

πορτίου σὺν τῷ ἐχεῖσε ναῷ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόχου τῆς Ὁ- 

δηγητρίας- ἡ βασιλεία μου διὰ τὴν μεσιτείαν τοῦ δηλωθέντος 

περιποθήτου υἱοῦ χαὶ γαμθροῦ αὐτῆς τοῦ ὑψηλοτάτου χράλη 

Σερθίας χαὶ τῆς περιποθήτου θυγατρὸς τῆς βασιλείας μου τῆς 

ὑψηλοτάτης χραλαίνης, τὸν παρόντα χρυσόθουλλον λόγον ἐπι- 

χορηγεῖ χαὶ ἐπιβρχθέυει τῇ δηλωθείσῃ σεθασμίᾳ μονῇ, δι᾿ οὗ 

προστάσσει χαὶ διορίζεται χατέχειν αὐτὴν τὰ ἀνωτέρω χατὰ 

μέρος δηλωθέντα, τά τε ἀπὸ προσενέξεως χαὶ τὰ ἐξ ἀγορασίας 

χαὶ ἀλλοτρόπως περιελθόντα αὐτῇ, ἀναφαιρέτως, ἀνενοχλήτως 

χαὶ ἀδιασείστως, μετὰ πάσης τῆς νομῆς καὶ περιοχῆς χαὶ τῶν 

δικαίων αὐτῶν χατὰ τὰς εἰς τοῦτο περιλήψεις τῶν προσόντων 

αὐτῇ παλαιγενῶν διαφόρων δικαιωμάτων: ὅθεν καὶ τῇ ἰσχύϊ 

χαὶ τῇ δυνάμει τοῦ παρόντος χρυσοδούλλου λόγου τῆς βασι- 

λείας μου, χαθέξει χαὶ νεμιηθήσεται ἡ δηλωθεῖσα σεθασμία μονὴ 

ταῦτα πάντα ἐχτὸς πάσης καὶ παντοίας δημοσιαχῆῇς ἐπηρείας 

χαὶ συζητήσεως χαὶ ἑτέρας ἁπάσης διενοχλήσεως " οὔτε γὰρ τὸ 

τῆς σιταρχίας χεφάλαιον ἀπαιτηθήσεται ἀπὸ τῶν χτημάτων αὐ- 
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τῆς, οὔτε τὸ τῆς ὀρικῆς χαὶ τῆς καστροχτισίας καὶ τοῦ ἐννο- 
» 3 . "- ᾿ ͵7 ᾿ 3 κ 3 ΡᾺ Ξ , 

ὑΐου, ἀλλὰ συντηρηθήσεται χαὶ ἀπὸ τούτων ἀνενόχλητος πάντῃ 
- Νι ε » 

χαὶ ἀναπαίτητος, συντηρηθήσετα!: δὲ ὡσαύτως ἀνενόχλητος χαὶ 

ἀπὸ τοῦ κατὰ χαιροὺς ε εὑρισχομένου ἀρχιερέως ἱερωτάτου μη- 
-“ 7] Ὄ ΄- 

τροπολίτου Σερρῶν, πλὴν μόνον τοῦ συνήθους μνημοσύνου αὐτοῦ 
᾿ “ -Ξ δι 2 ε «- 

καὶ τοῦ τεταγμένου χανονιχοῦ, χαὶ ἵνα οὐδὲν ἔχῃ ὁ τοιοῦτος 
᾽ ΠῚ ΝΞ “7 5 ἘΞ ε , ᾽ " , 

ἀρχιερεὺς ἄδειαν ὅλως ἀποχαθιστᾷν ἡγουμένους εἰς τὴν τοιαύτην 

υονὴν ἣ πάλιν ἐξάγειν αὐτούς, ἀλλὰ ὁ μέλλων εὑρίσ χεσθαι εἰς 
.] -“» “» » “ τὴν ἡγουμεγείαν αὐτὸς ἐχλέ γεται παρὰ τῶν μοναχῶν αὐτῆς καὲ 

ἀποστέλληται εἰς τὸν χατὰ χαιρὸν παναγιώτατον πατριάρχην 

χαὶ σφραγίζηται παρ αὐτοῦ, καὶ τάττηται εἰς τὴν ἡγουμιενείαν 

αὐτῆς βούλεται γὰρ ἡ βασιλεία μου κα χὶ θεσπίζει: : πατριαρχιχὴν 

εἶναι τὴν τοιαύτην σεθχσμίαν μονὴν τοῦ τιμίου προφήτου Προ- 
,ὔ, ΄" ἡ , » , " ἘΣΣ ι ΄ ᾿ , 

δρόμου. Γούτου χάριν ἐγένετο αὐτῇ χαὶ ὁ παρὼν χρυσόθουλλος 

λόγος τῆς βασιλείας μου, ἀπολυθεὶς χατὰ μῆνα ᾿Ιούνιον τῆς ἐνι- 
, ᾿ ΠΣ) ε “- ᾽ 

σταμένης τετάρτης ἰνδίχτου, τοῦ ἑξακισχιλιοστοῦ ὀχταχοσιο- 

στοῦ εἰχοστοῦ ἐννάτου ἔτους, ἐν ᾧ χαὶ τὸ ἡμέτερον εὐσεδὲς 

χαὶ θεοπρόολητον ὑπεσημήνατο χράτος. 

Εὖ χ δ: ὑεοῦὶ δι ἐρυθρῶν γρα 
“ - , χ ΘΕ Χ εἰ ρος καϊδι 

᾿Ανδρόνιχος ἐν Χριστῷ τῷ θεῷ πιστὸς βασιλεὺς καὶ αὐ- 

τοχράτωρ Ρωμαίων ὁ Παλαιολογος. 

ἢ ᾿Επεὶ ὁ περιπόθητος θεῖος τῆς βασιλείας μου ὁ ὑψηλότα- 

τὸς χράλης Σερθίας χαὶ ἡ περιπόθητος θεία τῆς βασιλείας μου 

ἡ ὑψηλοτάτη χράλαινα Σερθίας διαμηνυσάμενοι πρὸς τὸν ἅγιόν 
θέ Ξ ἘΞ ᾿ ᾿ 3 λέ Ἁ πεν ΕΘ ῸΣ -. Ὁ λείας ᾿ ὼ " 

μου αὐθέντην καὶ βασιλέα τὸν πάππον τῆς βασιλείας μου, χαὲ 
ἣΝ , - με ᾿ ᾿. , ᾿ ΡΞ Με 

δεξάμενοι χρυσόδουλλον περὶ τῆς εἰς τὰς Σέρρας ἐν τῷ ὄρει τοῦ 

Μενοιχέως διαχειμένης σεθχομίας μονῆς τοῦ τιμίου προφήτου 

Προδρόμου χαὶ Βαπτιστοῦ, ἐπὶ πᾶσι: τοῖς χατεχομένοις παρὰ ΡΟΟΘΘ ΙΗ, ( 
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δὰ ΣΌΝ ΕΞ ὃς -" " δ - , “ ἈΉΡ Σ Ἢ 
τῆς τοιαύτης μονῆς μέχρι τοῦ νῦν, διεμηνύσαντο καὶ εἰς τὴν 

βασιλείαν μου μετὰ τοῦ τιμιωτάτου καθηγουμένου τῆς ἐν τῷ 
ε ,ὔ "» ἢ Ω ΤΑ0 Ν ἘΠ] ά ΞΕ 6 οι, ΨΈΕΥΣ ΕΣ ΕΣ Ἄν 
ἁγίῳ ὄρει τῷ ᾿Αθῳ διαχειμένης σεθασμίας μονῆς τῆς εἰς ὄνομα 

τιμωμένης τῆς ὑπεραγίας Θεοτόχου καὶ ἐπικεχλημένης τοῦ 
ς Χελανταρίου, ἱερομονάχου κυροῦ Γερθασίου, ἕνα γένηται τούτου 

- 
ι χάριν καὶ χρυσόθουλλον, τῆς βασιλείας μου ἐπὶ πᾶσι τοῖς χατε- 

΄ ε , ᾿ “- 7 -Ὁ Ν τ νΝ 
χομένοις, ὡς δεδήλωται, παρὰ τῆς τοιαύτης μονῆς ὁιὰ διχαιω- 

μάτων διαφόρων μέχρι τοῦ νῦν ἀπὸ προσενέξεως καὶ ἐξ ἀγο- 

ρασίας περιελθοῦσιν αὐτῇ, ἅτινα καὶ ὡς ἀνέφερον οἱ μοναχοὶ 
3 “- » “- » ἮΝ ᾿ , , 

αὐτῆς εἰσὶ ταῦτα- ἀγρίδιον τὸ Μονόσπητον λεγόμιενον μετὰ 

τῆς νομῆς χαὶ περιοχῆς καὶ τῶν διχαίων αὐτοῦ" ζευγηλατίον 

εἰς τὴν παραλιμνίαν τοῦ ποταμοῦ τοῦ Στρυμόνος, τὸ τοῦ Ἔ- 

σφαγμένου λεγόμενον, μετὰ τῶν ἐχεῖσςε βιθαρίων χαὶ αὐλχκχίων 

χαὶ ἁλιευτιχῶν σανδαλίων χαὶ λοιπῶν δικαίων αὐτοῦ" μονύδριον 
ΡΥ ΡΞ ᾽ Ψ Δ, ΠΝ Ρῃ Ἐν δ, ,  ; 
ἐχεῖσε εἰς ὄνομα χαλούμενον τῆς ἁγίχς μάρτυρος Βαροάρας 

μετὰ «τῆς νομῆς καὶ περιοχῆς αὐτοῦ" ὑξετόχιον εἰς τὴν Ζελί- 

χούαν εἰς: ὄνομα τιμώμενον τοῦ τιμίου ᾿Αρχιστρατήγου τῶν ἄνω 

δυνάμεων μετὰ τῶν προσόντων αὐτῷ τριῶν ὑδρομυλώνων χαὲ 

τοῦ ἐχεῖσε ναοῦ τοῦ εἰς ὄνομια τιμωμένου τοῦ ἁγίου υξγαλο- 
, Ἂ ἂν ,ὔ ΠΡ ΞΟ Χ ᾿ Ψ, τ Ξ ΓΝ -“ - ἊΣ 

μάρτυρος Γεωργίου εἰς τὸ χωρίον Ἐγρ ὑαοῦντο γῇ μὸο 

δίων ἑπταχοσίων: οἰκήματα ἐργὰ χατηριακὰ τρία ἐντὸς τῆς πό-- 

λεως Σερρῶν" ἕτερα δύο οἰκήματα πλησίον τῆς πόρτας τοὺ 

φόρου: οἰχοτόπια πλησίον τοῦ Συναδηνοῦ: μαγκύπιον οἴκημα 
Ὁ « 3. ἢ ᾽ὔ Α 7 7 7ὔ τ’ 

εἰς τὴν γειτονίαν τὴν λεγομένην τοῦ ἁγίου Βασιλείου: ἕτερον 

οἴκημα πλησίον τῆς Βούτζης: ἕτερον οἴχημα πλησίον τοῦ ἘΞ 

ρομνήμονος - μύλων διόφθαλμος ὁλοχαιρινὸς εἰς τὸν διερχόμιενον 

ποταμὸν πλησίον τοῦ μεγάλου πύργου: ἥμισυ ἑτέρου μύλωνος 

ἄνωθεν αὐτοῦ εὑρισχομένου," ὡς τοῦ ἑτέρου ἡμίσεως αὐτοῦ χκα- 

τεχομένου ὑπὸ τοῦ Πραντουλῆ ἕτερος μύλων διόφθαλμος χαὶ 
᾽ Α ὔ - -Ἠ -»" [ ͵7ὔ ’ ,ὔ 

αὐτὸς πλησίον τοῦ ναοῦ τῶν ἁγίων Θεοδώρων: ὃ τερος μύλων 
ὃ ’ ᾿ ᾽ Ν Ξ ὔὕ τὸ ͵,ὔ ε ᾽ 

ιόφθαλμος χαὶ αὐτὸς πλησίον τοῦ παραπορτίου᾽ ἕτερος μύλων 
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μονόφθαλμος πλησίον τοῦ Σταυραχοπούλου: ἀμπέλια ἐν διαφό-- 
“΄ ες δ 

ροις τόποις οὐ: τοῦ κάστρου, ὡσεὶ μοδίων εἴχοσι τεσσά- 

βῶν᾽ ἕτερον ἀμπέλιον πλησίον τοῦ Γεροντίτ τζη τῆς Πέτρας μο- 

δίων ἕξ: ἕτερον ἀμπέλιον πλησί ῦ ναοῦ τῆς ἁγίας Μαρί ὃξ Ἐρεβοῦ ἀμπέλιον πλησίον τοῦ ναοῦ τῆς ἁγίας Μαρί- 

Ξ ἢ ἀπὸ προσενέξεως χαὶ ἀγορασίας εἰς τὸν 
Ψ , “ῷ Ν 

τόπον τὸν Μεριχίαν πλησίον τῶν Κουθουχλίων υοδίων διαχο- 
- ΄ὔ Γι, τε » σ , , - »" “" 

σιῶν εἐζήηχοντα' ἕτερα γῇ εἰς τὴν Κοόσναν πλησίον τῆς γῆς τοῦ 

“-“ , Α “Ὁ 
Πελαργοῦ καὶ τοῦ δημοσι ἰαχοῦ συνόρου σὺν τῇ γῇ τῇ ἀπὸ τοῦ 
"- , δ, ε ᾿" ,ὕ ΕΝ. ᾿ 
Ξυφέα μοδίων ἑκατὸν πεντήχοντα᾽ ἑτέρχ γῆ πλησίον τοῦ Τρι- 

Χ 
ε , δ αν 

6όλη μοδίων ἑχατὸν᾽ ἕτερα γῆ ἰδιοπεριόριστ ος πλησίον τῆς γῆς 
“ 

τῶν Κουθδουχλίων χαὶ τῆς γῆς τοῦ Πελχ χργοῦ μοδίων χιλίων 

ξχχοσίων, ἄνευ 
Ἂν 

,ὔ ε , ᾽ δ᾿ 

τετρχχοσίων" ἑτέρα γῆ εἰς τὸ Λιθάδιον μοδίων ἑ 

τῆς ἐχεῖσε ἐχλειωματιχῆς γῆς τοῦ Δραγόη, ἐν ἣ εὐρ ολΥ̓ΒΗ 
, ε ᾿ Ἷ Ὡς 

χαὶ μυλοτόπια δύο: ἑτέρα γῇ εἰς τὸν τόπον τοῦ Βερνάοη μο- 
δί , ἢ ᾿ , , 

ἰὼν τριαχοσίων᾽ περὶ τὸν Πάναχαν (1) τύπος χερσαῖος χαὶ 
, ι 

ἀνήροτος, εἰς ὃν χκατεφύτευσαν δένδρα ἐλαιΐχά - χαὶ οἰχοτόπια 
Γἀ 

πλησίον τοῦ νΞ ΞΟυργῊ θέντος παραπορτίου σὺν τῷ ἐχεῖσε ναῷ 

ἧς ὑπεῤῥαγίας Θεοτόχου τῆς Ὁδηγητρίας " ἡ βασιλεία μου διὰ 

τὴν μεσιτείαν τοῦ δηλωθέντος μα ωρυὰ: θείου αὐτῆς τοῦ 

ὑψηλοτάτου χράλη Σερθίας, καὶ τῆς περιποθήτου θείας τῆς 

βασιλείας μου τῆς ὑψηλοτάτης ἐυχήνηνλι τὸν παρόντα χρυσό- 

θΘουλλον λόγον ἐπιχορ ἡγεῖ καὶ ἐπιδρχθεύει τῇ δηλωθείσῃ σε- 

ὀχομίχ μονῇ, δι οὗ προστάσσει χαὶ διορίζεται χατέχειν αὐτὴν 
᾿ 

χ ἀνωτέρω χατὰ μέρος δηλωθέντ ( τε ἀπὸ προσενέξεως τα ἄνω τερ κατὰ μερος Ὡλῶνέεντα, τὰ τὰ απ προσ ξ 

εἰ , ΓΝ κι " ͵7ὔ Α ΕἸ , ὔ ᾽ 

χαὶ τὰ ἐξ ἀγορχσίας καὶ ἀλλοτρόπως περιελθόντα αὐτῇ, ἀνὰ- 

φαιρέτως, ἀνενοχλήτως, χαὶ ἀδιχοείστως μετὰ πάσης τῆς νομῆς 
Ὁ - » “ ᾿ » -“ 

χαὶ περιοχῆς καὶ τῶν διχαίων αὐτῶν χατὰ τὰς εἰς τοῦτο πε- 
“ο , » »Ὕ» -ὩὉὗ ’ , 

ριλήψεις τῶν προσόντων αὐτῇ παλαιγενῶν διαφόρων διχαιωμά- 

τῶν, ἔτι δὲ χαὶ τὴν περίληψιν τοῦ διχληφθέντος χρυσοθούλλου 

(1) Ἔν τῇ ὥᾳ γρ. ἢ Πάνικα. 
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ἢ "θέ ΜΈ ᾿ “- , ΤΩ 
τοῦ ἁγίου μου αὐθέντου χαὶ βασιλέως τοῦ πάππου τῆς βχσι- 

7ὔ σ ΡΞ - } ὅν τ βον ι ἥ , Ἂς το ἘΞ ἜΡΕ 

λείας μου. Οθεν χαὶ τῇ ἰσχύϊ καὶ δυνάμει τοῦ παρόντ τὸς χρυ- 

σοθούλλου λόγου τῆς βασιλείας μου χαθέξει χαὶ νεμηθήσεται 

ἡ δηλωθεῖσα ἜΣ μονὴ πάντα ταῦτα, ἐχτὸς πάσης καὶ 

παντοίας ἠπύμοι ἐπηρείας χαὶ συζητήσεως, χαὶ ἑτέρας 

ἁπάσης διενοχλήσεω εως οὔτε γὰρ τὸ τῆς σιταρχίας χεφάλαιον 

ἀπαιτηθήσεται ἀπὸ τῶν χτημάτων αὐτῆς, οὔτε τὸ τῆ ὙΠ: ς 

ἕ “- ’ὔ ΓΕ ΥῚ 

χαὶ τῆς χαστροχτισίας χαὶ τοῦ ἐννομίου, ἀλλὰ συντηρηθήσετ 

ἀπὸ τούτων ἀνενόχλητος πάντῃ χαὶ ἀναπαίτητος, σὺντ ΠῚ 

σεται δὲ ὡσαύτως ἀνενόχλητος χαὶ ἀπὸ τοῦ χατὰ χαιροὺς 
, 

: - [ξοξὼς “-]σ - ““5 05 ἂν εὑρισχομένου ἱερωτάτου ἀρχιερέως εἰς τὴν μητρόπολιν τῶν 

Σερρῶν, πλὴν μόνον τοῦ συνήθους μνημοσύνου αὐτοῦ χαὶ τοῦ 
“-“Ὕο νἣὌδΦΝ τὸ , 

τεταυμένου χανονιχοῦ, χαὶ ἵνα οὐδὲν ἔχη ὃ τοιοῦτος ἀογιερεὺς 
Ὶ ᾽ ω, 9 ΓΛ, ἐπ 

ἄδειαν ὅλως ἀποχαθιστᾶν ἡγουμένους εἰς τὴν τοιαύτην μονὴν ι ϊ ἣ ἰἰ-ς᾿ 

ΠῚ τὰ π » 9 - ε » 

ἢ πάλιν ἐξάγειν αὐτοὺς, ἀλλὰ ὁ μέλλων εὑρίσχεσθαι εἰς τὴν 

ἡγουμενείαν αὐτῆς ἐχλέγηται παρὰ τῶν μοναχῶν αὐτῆς καὶ 

ἀποστέλληται εἰς τὸν χατὰ χαι ροὺς 1 πανα γιώτατον πατριάρχὴν 

΄-. ΓᾺῚ 

᾿ 

χαὶ σφραγίζηται παρ αὐτοῦ χαὶ τάττηται εἰς τὴν ἡγουμενείαν 

τὶ 5. ὦ , -» . Ἔ-: εὐ Ἢ « -σ-σ- - »» αὐτῆς βούλεται γὰρ ἡ βασιλεία μου καὶ θεσπίζει π (τριαρχι- 
: ϑς Δ ΨΩΣΣ ῥα 7ὕ ἐδ - 

χὴν εἰναι τὴν τοιαύτην σεοασμίαν μονὴν τοῦ τιμίου Προδρό-- 
᾿ ᾽ ἈΦ ε , 

μου" τούτου γὰρ χάριν ἐγένετο αὐτῇ χαὶ ὁ παρὼν χρυσόθουλ- 

λος λόγος τῆς βασιλείας μου, ἀπολυθεὶς κατὰ μῆνα ᾿Ιούνιον 
“- 5 » ΤΥ τ Ἂ , 

τὰς ξενισταμενης τεταρτὴς ἰγδιχτιῶνος τοῦ εζαχκισχιλιόστου 

[ΟἿ ὀχταχοσιοστοῦ εἰχοστοῦ ἐννάτου ἔτους, ἐν ᾧ χαὶ τὸ ἡμέτερον 

εὐσεθὲς χαὶ θεοπρόδλητον ὑπεσημήνατο χράτος: 

Εἶχε δὲ καὶ δί ἐρυθρῶν γραμμάτων τῆς βα- 

αὐ λυ χῆιο, χα ὶ θιεὐσειχ εὐρὼς; τοῦ" 

᾿Ανδρόνιχος ἐν χϑιοξῷ τῷ θεῷ πιστὸς βασιλεὺς καὶ αὐ- 

τοχράτωρ Ρωμαίων ὁ Παλαιολόγος. 
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ἬἪσαΐας ἐλέῳ θεοῦ ἀρχιεπίσχοπος Κωνσταντινουπόλεως 

νέας Ῥώμης χαὶ οἰκουμιενιχὸς πατριάρχης. | 

Ἐπεὶ ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσχοπος Ζιχνῶν διαδεξάμενος τὸ 

περὶ τὰς Σέρρας χατὰ τὸ ὄρος τοῦ Μενοικέως διαχείμενον μο- 

ναστήριον τὸ εἰς ὄνομα τιμώμενον τοῦ τιμίου εὐδάξοῦ προφή- 

του Προδρόμου χαὶ Βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου, ὡς πβδρουν αὐτῷ δια- 

φέρον περιεποιήσατο χαὶ ἐπηύξησε χαὶ εἰς ὃ νῦν ὁρᾶται με- 

γέθους καὶ περιφανείας κατέστησεν, ἱκανὰς αὐτῷ κτήσεις προσ- 

χυρώσας εἰς ἐπ ΠΟΡῊΣ τῶν ἐν αὐτῶ μοναχῶν, χαὶ διχθέμενος 

χαὶ τυπώσας τὸ κατ᾽ αὐτὸ ὡς ἦν αὐτῷ πρὸς βουλήσεως, πο- 
᾿" 

ρισάμενός τε καὶ σεπτὸν χρυσόθδουλλον τοῦ χρατίστου χαὶ ἁγίου 

μου αὐτοχράτορος ἐπ πὶ πᾶσι τοῖς τῷ τοιούτῳ διαφέρουσι μο- 

ναστηρίῳ ἀνενοχλησίαν αὐτοῖς ποιούμενον, χαὶ ἀτέλειαν ἐπι- 

Οραύεῦον χαὶ ἐλευθεριότητα, χαὶ πάντων τῶν κατὰ καιροὺς ἐ- 

περχομένων τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἀνώτερον χκαθιστάνον, ἐζήτησε 

δὲ χαὶ ἡμετέρου σιγιλλίου τυχεῖν ἀσφαλείας χάριν χαὶ τῆς 

ἐντεῦθεν, τὸ παρὸν ἡ ὑξετριότης ἡμῶν ἀπολύει, δι οὗ χαὶ ἐν 

ἁγίῳ πνεύματι παραχελεύεται ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἐλευθεριότητος 

χαὶ ἀτελείας θῶ τὰ προσαρμοσθέντα τῷ τοιούτῳ μοναστη- 

ρίῳ εἰς αἰῶνα τὸν ἑξῆς ἅπαντα, ὡς καὶ τὸ σεπτὸν χρυσόῤουλλον 

διορίζεται, χαὶ υηδεμίαν οὐδέποτε παρ οὐδενὸς ε ὑρεῖν ταῦτα ἐπι- 

Θουλήν: ὡσαύτως διαχελεύεται ἡ μετριότης ἡμῶν μένειν δί αἰῶνος 
ε 

ἀπαραποίητον καὶ ὅσον ὁ αὐτὸς θεοφιλέ εἰμι. ἐπίσχοπος Ζι- 

χνῶν διετάξατο καὶ ἐτύπωσεν ἐπὶ τῷ χατ' αὐτὸν τοιούτῳ μο- 
ποτ ΝΣ Η δέ , ἘΞΞΘΡΕῚ ἐν 5 θ. Ὁ ἀθετηθῇ ναστηρίῳ, χαὶ μηδέν τι τούτων παραοαθῆναι, ἢ ἀθετηθῆναι 

3 .ΝΟῸ , " : ι ἷΝἮῬ Ἃ “ 5 ᾽ φὉ » , 
παρ οὐδενός" διὸ δὴ καὶ οὐδείς τις ἢ τῶν ἐν αὐτῷ ἀσχουμένων 
Ν “" ε » ᾽ , » , - “ 
ἢ τῶν ἄλλων ἁπάντων εἰς ἀθέτησιν ὀφείλει χωρῆσαι τῶν διατε- 

ταγμένων χαὶ τετυπ μένων παρὰ τοῦ τοιούτου ἀρχιερέως, ἀλ-- 
3 » “ “ 

λ οὐδέ τις τῶν χατὰ γένος προσηκόντων τούτῳ, εἴτε τῶν μο- 

ναχῶν εἴη, ἥτε τῶν λαϊκῶν, χατεξουσιάσαι πειράσεται τοῦ τοιού- 

του μοναστηρίου χαὶ τῶν διχτυπωθέντων ἀθετῇ ἧσαι, ὡς εἴρηται 
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Α “ » - , 5» Ἃ «ε ’ὔ , 
παρὰ τοῦ αὐτοῦ θεοφιλεστάτου ἐπισχόπου, ὑφορώμενος τὸ πα- 

᾽ » “ῳ » Α - » “οὖ 

ο αὐτοῦ ἐχφωνηθὲν κατὰ τῶν τοιούτων βαρύτατον ἀφορισμοῦ 

ἐπιτίμιον, ἔτι δὲ τὸ παρὰ τῆς ἡμῶν μετριότητος" προσεχφωνεῖ 
Ὁ ε ε “ Ἁ - 7, 

γὰρ τοῦτο χαὶ ἡ μετριότης ἡμῶν διὰ τοῦ παρόντος σιγιλλίου 

αὐτῆς, ἀπολυθέντος εἰς διαιωνίζουσαν τὴν περὶ τῶν εἰρημένων 

ἀσφάλειαν, μηνὶ δεχεμορίῳ ἰνδιχτιῶνος ὀγδόης. 

᾿Επεὶ ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσχοπος Ζιχνῶν ἐζήτησε χαὶ 

ἔλαόε τιμίαν σιγιλλιώδη πατριαρχιχκὴν γραφὴν ἐπὶ τῷ τυπιχῷ 

καὶ τῇ καταστάσει χαὶ διατυπῴσει, ἣν ἐποιήσατο εἰς τὴν ἀνε- 

γερθεῖσαν παρ᾿ αὐτοῦ σεθχσμίαν μονὴν χατὰ τὸ ὄρος τοῦ Με- 

νοιχέως τὴν εἰς ὄνομα τιμωμένην τοῦ τιμίου προφήτου Προ- 

δρόμου χαὶ Βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου, ὡσὰν διαμένει ἡ τοιαύτη χατά- 

στασις χαὶ ὑποτύπωσις βεβαία χαὶ ἀμετάθετος καὶ οὐδὲν εὕρῃ 

παρά τινος τῶν χατὰ γένος προσηκόντων αὐτῷ χαὶ τῶν ἄλλων 
, ἁπάντων ἀνατροπήν τινα χαὶ χατάλυσιν καθ᾽ οἱονδήτινα τρόπον. 

ἐδεήθη δὲ τυχεῖν ἐπὶ τῇ δηλωθείσῃ τιμία πατριαρχιχῇ γραφῇ 

χαὶ προστάγματος τῆς βασιλείας μου διὰ τὴν ἐντεῦθεν ἑδραίαν 

καὶ μόνιμον ἀνενοχλησίαν αὐτοῦ χαὶ ἀσφάλειαν: τὴν παράχλη- 

σιν αὐτοῦ προσδεξαμένη ἡ βασιλεία μου τὸ παρὸν αὐτῷ ἐπι- 

χορηγεῖ πρόσταγμα, δί οὗ καὶ διορίζεται ὡς ἂν κατὰ τὴν πε- 

ρίληψιν τῆς γενομένης αὐτῷ χαθὼς εἴρηται τιμίας πατριαρχικῆς 

γραφῆς διαμένει ἡ ὑποτύπωσις χαὶ κατάστασις, ἣν ἐποίησεν 

οὗτος δὴ ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσχοπος Ζιχνῶν εἰς τὴν εἰρημένην 

σεδασμίαν μονὴν βεθαία καὶ ἀκατάλυτος, καὶ οὐδὲν ἕξει ἄδειάν 

τις τῶν χατὰ γένος προσηκόντων αὐτῷ, χαὶ τῶν ἄλλων ὁποῖον 

δύ τινα λχϊχῶν τε χαὶ μοναχῶν πειραθῆναι χαὶ ἐργάσασθαί τι 

εἰς ἀνατροπὴν χαὶ χατάλυσιν τῆς τοιαύτης διατάξεως χαὶ ὑπο-- 
Ι » “ » ὯΝ - Η , Ν 

τυπώσεως αὐτοῦ, ἐπειδὴ καὶ τούτου ἕνεχεν ἐγένετο καὶ ἐπε- 
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χορηγήθη τῇ τοιαύτῃ σεθασμίᾳ μονῇ καὶ τὸ παρὸν τῆς βα- 

σιλείας μου πρόσταγμα εἰς ἀσφάλειαν. 

Εἶχε δὲ καὶ δί ἐρυθρῶν γραμμάτων τῆς βασι- 
᾿ , ᾿ Ε ,ὔ ἀν , 

χειρὸς τὸ" μηνὶ ἀπριλίῳ ἰνὸ. η΄. 

᾽Επειδὴ ἐτ ἄχθη διὰ χρυσοθούλλου τοῦ ἁγίου μου αὐθέντου 
ι ,ὔ ΄- - ,ὔ " ᾽ ᾽ " 

χαὶ βασιλέως τοῦ πάππου τῆς βασιλείας μου τοῦ ἀοιδίμου χαὶ 
Ν ΓΈ 5 . 

μακαρίτου, ἔτι δὲ χαὶ τῆς βασιλείας μου, ἀλλὰ δὴ χαὶ διὰ 
’ ἣν υτν ΓΞ Α͂ ὅα ΜᾺ ς ΑΔ Χ - ἔ τιμίας πατριαρχικῆς γραφῆς, ἵνα ἐχλέ γωνταῖι οἱ ἐν τῇ σεθασμίᾳ 
ἂν “- , , δ ὦ Η “3 ’ 

μονῇ τοῦ τιμίου προφήτου Προδρόμου χαι βαπτιστοῦ Ιωᾶννου 
Ἐπ νὼ ὃ Α ὐ ὰ Ἂξ Ἶ 

τῇ διαχειμένῃ ἐπὶ τοῦ ὄρους τοῦ Μενοιχέως χαὶ ἐφορευομένῃ 
ΤᾺ ᾿ ἸΞΗ͂ΞΣ » ΑΕ λεί 5 ᾿ παρὰ τοῦ περιποθήτου γαμοροῦ τῆς βασιλείας μου μεγάλου 

δομεστίκου χυροῦ ᾿Ιωάννου Παλαιολόγου τοῦ Κανταχουζηνοῦ, 

ἐνασχούμενοι μοναχοὶ εἰς καθηγούμενον αὐτῶν, ὃς ἂν φανῇ 
» “- 5 , 5 »»ἭἍ ᾽ » » Α “ 

αὐτοῖς ἁρμόδιος, χαὶ ἐξελέξαντο χαὶ ἔταξαν τὸν τιμιώτατον ἐν 

᾿ ΕΣ 

Ω , "- » ᾽ ΡΝ ᾿ 

ἱερομονόχοις χὺρ τὸν δεῖνα εἰς ἡ ὐπμνν προ: αὐτῶν, καὶ 

εὑρίσκεται ὁ τοιοῦτος εἰς ἀῆτηὺς χαὶ φ φροντίζ ἢ χαὶ ἐπιμελῆται 

τῆς ἐπὶ τὸ χρεῖττον συστάσεως καὶ βελτιώσεως τῆς τοιαύτης 

ονῆς, χαὶ ἐζήτησεν ἵνα πορίσηται οὗτος χαὶ πρόσταγμα τῆς 

ασιλείας μου - ἡ βασιλεία μου ἀπολύει τὸ παρὸν πρόσταγμα, ᾿ χς ἢ ". 

ε ε δὲ οὗ χαὶ διορίζεται ὡς ἂν εὑρίσχεται ὁ διαληφθεὶς οὗτος 

ὡς χαθηγούμενος τῶν ἐν τῇ τοιαύτῃ μονῇ εὑρισχομένων μο-- 

αγῶν, χαὶ φροντίζῃ, χαὶ ἐπιμελεῖται τῆς ψυχιχῆς αὐτῶν σω- 

τηρίας, χαὶ τῆς ἐπὶ τὸ κρεῖττον συστάσεως χαὶ βελτιώσεως τῆς. 

τοιαύτης μονῆς, ὀφείλοντες καὶ οἱ ἐν αὐτῇ μοναχοὶ ὑπαχούειν 
τ ,ὔ ,ὔ » ΕΣ - "ἃ Μ , ᾽ ᾽ .Ὶ “ Ὁ 

καὶ πείθεσθαι τούτῳ ἐφ᾽ οἷς ἂν ἔχῃ λέγειν εἰς αὐτοὺς, ἀφορῶ-- 

σιν εἰς σύστασιν χαὶ ἀσφάλειαν αὐτῶν, καὶ εἰς βελτίωσιν τῶν 

χτημάτων αὐτῶν, ἔτιτε ἔχειν εἰς αὐτὸν αἰδῷ χαὶ τιμὴν ὅσον 
ἐᾷ ν 
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εἰς χαθηγούμενον αὐτῶν. Τούτου γὰρ χάριν ἐγένετο αὐτῷ 

χαὶ τὸ παρὸν τῆς βασιλείας μου πρόσταγμα. 

Εἶχε καὶ δι ἐρυθρῶν γραμμάτων τῆς βασιλι- 

χἣς χειρὸς τό Μηνὲ ᾿Απριλίῳ ἰνὸ, β. 

Ἐπεὶ ὁ ἱερώτατος μητροπολίτης Ζιχνῶν χαὶ ὑπέρτιμος 

διὰ τὴν ἐνοῦσαν αὐτῷ πνευματικὴν καὶ θεάρεστον πολιτείαν τε 

χαὶ κατάστασιν ἐπεμελήθη μετὰ τοῦ ἀρχιερατικοῦ καὶ πνευ- 

ματύκοῦ ζήλου, καὶ συνεστήσατο ἐξ οἰχείων χόπων καὶ ἀνα- 

λωμάτων περὶ τὴν θεόσωστον πόλιν τῶν Σερρῶν εἰς τὸ ὄρος 

τοῦ Μενοιχέως λεγόμενον, μοναστήριον εἰς ὄνομα τιμώμε- 

νον τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου Προδρόμου χαὶ Βαπτι- 

στοῦ ᾿Ιωάννου, ἀνήγειρε δὲ χαὶ ἐντὸς τῆς δηλωθείσης πόλεως 

Σερρῶν καὶ ἕτερον μοναστήριον εἰς ὄνομα τιμώμενον χαὶ αὐτὸ 

τοῦ τιμίου προφήτου Προδρόμου, χαὶ ἔταξε χαὶ ἀπεχατέστησεν 

εὑρίσκεσθαι ἀμφότερα ταῦτα ἡνωμένα καὶ ὑπὸ τὸν αὐτὸν καὶ 

ἕνα ἡγούμενον, ἵνα ἔνι τὸ ἐντὸς τοῦ κάστρου Σερρῶν δηλωθὲν 

μοναστήριον εἰς μετόχιον τῆς διαληφθείσης σεθασμίας μονῆς 

τῆς εἰς τὸ ὄρος τοῦ Μενοικέως" προσετέθησαν δὲ εἰς ταύτας 

δὴ τὰς μονὰς διὰ προμήθειαν χαὶ κυδέρνησιν τῶν ἐν αὐταῖς 

ἀσχουμένων μοναχῶν ἀπό τε δωρεᾶς τοῦ ἁγίου μου αὐθέντου 

τοῦ πάππου μου, ἔτι δὲ καὶ ἐξ ἀγορασίας τοῦ αὐτοῦ ἱερωτά- 

του μητροπολίτου Ζιχνῶν χαὶ ὑπερτίμου, ἀλλὰ δὴ χαὶ ἀπὸ 

προσενέξεως διαφόρων κατὰ θεοφιλὴ χαὶ εὔλογον τρόπον ἐντὸς 

χαὶ ἐκτὸς τῆς δηλωθείσης πόλεως Σερρῶν, ἔτι δὲ χαὶ ἀλλαχοῦ, 

χτήματα, μετόχια καὶ λοιπὰ προσοδήματα, ἐφ᾽ οἷς ἔφθασε χαὶ 

ἐπορίσατο χρυσόδουλλα καὶ προστάγματα τοῦ τε ἁγίου μου 

αὐθέντου καὶ βασιλέως τοῦ πάππου μου, ἔτι δὲ καὶ τοῦ ἀοι- 

δίμου αὐθέντου καὶ βασιλέως χαὶ πατρὸς τῆς Θασιλείας μου, 

ἀλλὰ δὴ χαὶ τῆς βασιλείας μου, διοριζόμενα κατὰ μέρος πάντα 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Α΄. 15 
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ὅσα πρόσεστιν, ὡς δεδήλωται, ταῖς τοιαύταις μοναῖς χτήματα 

χαὶ λοιπὰ εἰσοδήμιατα, πάντα ταῦτα χατὰ μέρος ὡς εἴρηται 

ἐμπεριειλημμένα ῳαὶ διοριζόμενα ἐν τοῖς ρηθεῖσι χρυσοθούλλοις, 

ἐζήτησαν δὲ παὶ παρειιάλεσαν καὶ ἀρτίως τὴν βασιλείαν ὑου 

οἱ μοναχοὶ τῶν εἰρημένων μονῶν ὡς ἂν ἐπιχορῃγηθῇ αὐτοῖς 

χαὶ ἕτερον χρυσόθουλλον δὶς ἐπιστησγ εν χαὶ ὁπ πύρωσιν χαὶ 

βεδαίωσιν τῶν προγεγονότων (αἱ ἐπιχορηγηθέντων οὐϑοῖς, χα- 

θὼς εἴρηται χρυσοδούλλων «αἱ προσταγμάτων καὶ Ἀοιπῶν δι- 

χαιωμάτων, καὶ κατέχωσιν ἐντεῦθεν καὶ εἰς τὸ ἑξῆς τὰ προ- 

σόντα ταῖς ἘΠ ΊΒΕΝΕΙΣ μοναῖς χτήματά τε καὶ προάστεια χαὲ 

μετόχια, καὶ λοιπὰ εἰσοδόματα, ἀνενοχλήτως τε καὶ ἀνὰαποσπά- 

στως, ἀδιασείστως καὶ ἀδιαφ φαιρέτως, ὡς εὑρίσχονται κατέχοντες 

ταῦτα, νεμόμενοι μέχρι τοῦ νῦν, κατὰ πᾶσαν δηλονότι τὴν ἰσχὺν 

χαὶ περίληψιν τῶν εἰρημένων χρυσοθούλλων χαὶ προστγμάτων 

χαὶ λοιπῶν ὀιχαιωμάτων κατέχωσι δὲ σὺν τούτοις Ὡχὶ τὴν γῆν 

τὴν διαχειμένην περὶ τὸ μετό ὄχιον αὐτῶν τὸ εἰς ὄνομα τιμώμενον 

τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ χαὶ ἐπιχεκλημένον τοῦ 

Γασταλά ἄγχου, ἥντινα δὴ γῆν ἀνεδέξατο χαὶ χατεῖχεν ἐχεῖσε ὁ 

Μετοχίτης χῦρις Θεόδωρος, εὐηργέτησε δὲ ταύτην προσφάτως 

διὰ προστάγματος ἡ βασιλεία μου εἰς τὸ τοιοῦτον μετόχιον" 
“- 

διατηρῶνται δὲ χαὶ τὰ εἰρημένα χτήματα τῶν τοιούτων μονῶν 
» 

χαὶ ἀπὸ πάσης μὲν ἀλλὴς ἐπηρείας καὶ δημοσιαχῆς διενοχλή- 
Ἃ 

σεως ἀνώτερα καὶ ἀχαταζήτητα, κἂν ὅπου ἄρα χαὶ εὑρίσχωνται, 

ἀλλὰ δὴ χαὶ ἐξ αὐτῆς τῆς ἀπαιτήσεως τῶν δημοσιακῶν χε- 

φαλαίων τῆς σιταρχίας, τῆς ὀρικῆς, τῆς χαστροχτισίας χαὶ τοῦ 

ἐννομίου, ὡς διαλαμθάνεται χαὶ περὶ ἘΝ ἐν τοῖς προγεγο- 
! 

: 
νόσιν αὐτοῖς καθὼς εἴρηται χρυσοθούλλοις, κ ὶ χαθὼς διετηρήθησαν 

ταῦτα ὑέχρι τοῦ νῦν᾽ τὴν τοιαύτην ἌΝ χαὶ παράχλησιν 

τῶν εἰρημένων μοναχῶν εὐμενῶς προσδεξαμένη ἡ βασιλεία μου 

καὶ τὸν παρόντα γρυσόδουλλον λόγον ἐπιχορηγεῖ καὶ ἐπιθρα- 
, -" 3 » νι -" 3 Γ 

βεύεται ταῖς χατ αὐτοὺς τοιαύταις σεθασμίαις μοναῖς, δὲ οὗ 
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᾿ , ι ὙΝ δὴ ἀν ν΄ 0 " ΤᾺΣ ᾽ κι «Ζ.», 
καὶ προστάσσει χαὶ διορίζεται εὑρίσχεσθαι μὲν χαὶ εἰς τὸ ἑξῆς 

«ε Α » ι ει 

«τὰς τοιαύτας μονὰς ἡνωμένας χαὶ ὑπὸ τὸν αὐτὸν χαὶ ἕνα χα- 
3 ε Ξ δι φ - ᾿ 2 

θηγούμενον, καθὼς ἔταξε χαὶ διετυπώσατο ὁ δηλωθεὶς ἱερώτα- 
-" τς τα ἘΠ ῸΣ ΨΡΉΝ ΠΣ κει ι 

τὸς μητροπολίτης Ζιχνῶν καὶ ὑπέρτιμος, καὶ μὴ εὑρίσκειν τὸν 
Ε 5 » - δ) τ δὸς να 

μέλλοντα προΐστασθαι εἰς αὐτὰς ἀπὸ τοῦ χατὰ χαιροὺς εὑρι- 
; » ῃ - - - ΝΣ σχομένου ἱερωτ τάτου ἀρχιξει ερέως εἰς τὴν υἱὴτ τρόπολιν τῶν Σερρῶν 

διενόχλησίν τινα χαὶ ἡδοτεαμύν, πλὴν μόνου τοῦ συνήθους υνη- 

μοσύνου αὐτοῦ χαὶ τοῦ τεταγμένου χανονικοῦ, χαθὼς χαὲὶ περὲ 

τούτου διαλαμθάνεται ἐν τοῖς ρηθεῖσι χρ ουσοθούλλοις, χατέχειν 
Ν ε.»" ς 

δὲ χαὶ εἰς τὸ ἑξῆς τὰς εἰρημένας μον γὰς εἰς ἀναφαίρετον ΩΦ. Ἢ Ξ- 

σποτείαν χαὶ χυριότητα ἀναποσπάστως τε χαὶ ἀδιασείστως 

πάντα τὰ ἐντὸς χαὶ τὰ ἐχτὸς τῆς θεοσώστου πόλεως τῶν Σερ- 

ρῶν προσόντα κτήματα, μετόχιά τε χαὶ προάστεια χαὶ λοιπὰ 

εἰσοδήματα, ἃ χαὶ χατὰ μέρος ὡς δεδήλωται διαλαμθάν ονται 

ἐν τοῖς ρηθεῖσι χρυσοθούλλοις- χατέχειν ὁμοίως τοὺς εἰρημένους 

μοναχοὺς ἀνενοχλήτως χαὶ ἀδιχσείστως χαὶ τὴν δοθεῖσαν αὐ- 

τοῖς προσφάτως γῆν διχ προστάγματος τῆς βασιλείας ὕου εἰς 

τὸ δηλωθὲν μετόχιον αὐτῶν τὸ τοῦ Γαστελέγχκους λεγόμενον, 

ἥντινα δὴ γῆν ἐχράτει πρότερον, καθὼς εἴρηται, ὁ δηλωθεὶς 

Μετοχίτης. Ὅθεν χαὶ τῇ ἰσχύϊ καὶ δυνάμει τοῦ παρόντος χρυ- 

σοθούλλου λόγου τῆς βασιλείας μου χαθέξουσι χαὶ νεμηθήσονται 

αἱ δηλωθεῖσαι μοναὶ πάντα ταῦτα ἐχτὸς πάσης χαὶ παντοίας 

δημοσιαχῆς ἐπηρείας χαὶ συζητήσεως χαὶ ἑτέρας ἁπάσης διε- 

γοχλήσεως" ἐπειδὴ οὔτε τὸ τῆς σιταρχίας - κεφάλαιον ἀπαιτη-. 

θήσεται ἀπὸ τῶν κτημάτων αὐτῆς, οὔτε τὸ τῆς ὀρικῆς καὶ τῆς 

χαστροχτισίας, χαὶ τοῦ ἐννομίου, ἀλλὰ συντηρηθήσονται χαὶ 

ἀπὸ τούτων χἂν ὅπου χαὶ εὑρίσχωνται τὰ εἰρημένα χτήματα 

αὐτῶν ἀνενόχλητα παντελῶς χαὶ ἀναπαίτητα, συντηρηθήσονται 

δὲ ὡσχύτως αἱ τοιχῦται μοναὶ ἀνενόχλητοι καὶ ἀπὸ τοῦ χατὰ 

ἠδδυδι εὑρισχομένου ἱερωτάτου ἀρχιερέως εἰς τὴν υητρόπολιν 

τῶν Σερρῶν, πλὴν μόνου τοῦ συνήθους μνημοσύνου αὐτοῦ χαὶ 
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τοῦ τεταγμένου χανονιχκοῦ, χαὶ οὐδὲ ἕξει ἄδειαν ὁ τοιοῦτος 

ἁρχιερεὺς ἀποχαθιστᾷν ἡγουμένους εἰς τὰς τοιαύτας μονὰς, ἣ 

πάλιν ἐξάγειν αὐτοὺς, ἀλλὰ ὁ μέλλων εὑρίσκεσθαι εἰς τὴν 

ἡγουμενείαν αὐτῶν ἐχλέγηται παρὰ τῶν μοναχῶν χαὶ ἀπο- 

στέλληται εἰς τὸν χατὰ καιροὺς παναγιώτατον πατριάρχην καὲ 

ἘΠῚ ᾿ς Εθο καὶ τάττηται εἰς τὴν ἡγουμενείαν αὐὖ-- 

- βούλετα : γὰ ἃρ ἡ βασιλεία δῷ χαὶ θεσπίζει πατριαρχικὴν 

ἵν τὴν τοιαύτην σεοασμίαν μονὴν τοῦ τιμίου προφήτου Προ- 

τ δρόμου, ἔτι δὲ χαὶ τὴν ἐ οἵ χάστρου ἡνωμένην ὑετ' αὐ- 

τῆς ἑτέραν μονήν, ὡς . δεδήλωται: τοῦ αὐτοῦ τιμίου προφήτου 

Προδρόμου. Τούτου γὰρ χάριν ἐγένετο αὐταῖς χαὶ ὁ παρὼν 

χρυσόθδουλλος λόγος τῆς βασιλείας μου, ἀπολυθεὶς κατὰ μῆνα 

Τ᾽ ανουάριον τῆς νῦν ἐχούσης δωδεχάτης ἰνδιχτιῶνος, τοῦ ἐξα- 
τ 

τρε 
ι 

“- -βν; ᾽ 

ιοστοῦ τριαχοστοῦ ἑδδόμου ἔτους, ἐν ᾧ καὶ χισχιλιοστοῦ ὀχταχοσι 

τὸ κε ϑρν εὐσεθὲς χαὶ θεοπρόολητον ἡμπιρέλθοο χράτος. 

Εἶ " ε » -“ , 

Εἶχε δὲ καὶ ὑπογραφὴν δὲ ἐρυ θρῶν γραμμά- 

τῶν τῆς εὐ κατὰ οὐῆς ΧΈΌΡΟε; τὺ 

᾿Ανδρόνικος ἐν Χριστῷ τῷ θεῷ πιστὸς βασιλεὺς χαὶ αὐ- 

τοχράτωρ Ρωμαίων ὃ Παλαιολόγος. 

Ἔφθασε μὲν δ᾽ ἱερώτατος μητροπολίτης Ζιχνῶν καὶ ὑπέρ- 

σιμος μοναστήρια περί τε τὸ τοῦ Μενοιχέως ὄρος φαὶ ἐντὸς 

τῆς πόλεως Σερρῶν ἐκ βάθρων ἀνεγείρας τε καὶ συστησάμενος, 

ἐπ ὀνόματι ἀμφότερα τοῦ τιμίου προφήτου Προδρόμου χαὶ 

Βαπτιστοῦ τετιμημένα, ὥστε διατελεῖν μέντοι ἡνωμένα καὲ 

ὑφ᾽ ἑνὶ τυγχάνειν ὄντα τῷ ἡγουμενεύοντι καὶ πνευματικῶς 

διοικοῦντί τε χαὶ διϊθύνοντι αὐτά" εἶναι δὲ τὸ ἐν τῇ πόλει Σερ-- 

ρῶν ὑπὸ τῷ τοῦ Μενοικέως ὄρει χαὶ μετοχίου λόγον ἔχειν εἰς αὐ- 

τό: ἔφθασε δὲ τούτοις ἐπιχορηγηθέντα καὶ γχρυσόδουλλα καὶ 

προστάγματα τοῦ τε ἀοιδίμου χαὶ μακαρίτου ἁγίου μου αὐ- 
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ϑέντου χαὶ βασιλέως τοῦ πάππου τῆς βασιλείας μου, ὁμοίως 
Ζ ς- - 

χαὶ τῆς βασιλείας μου, ἑδραῖα μὲν χαὶ πάντῃ ἀμετάτρεπτα 
κ 

τὰ προσόντα τούτοις, ἃ διά τε προσταγμάτων χαὶ ἐκ προσε- 

“Νέξεων χαὶ ἀγορῶν καὶ ἀλλοτρόπως τούτοις παρῆλθε, χαὶ εἰς 

«πὸ ἑξῆς προσεῖναι προστάττοντά τε χαὶ διοριζόμιενα, ἃ δὴ χαὶ 

κατ᾿ ὄνομα ἐν τούτοις ἐστὶ διειλημμένα, ἀνώτερα δὲ ταῦτα 

χαὶ τῆς τῶν δημοσιαχῶν χεφαλαίων διατηρεῖσθαι ἀπαιτήσξεως, 

σιταρχίας, καστροχτισίας καὶ ὀρικῆς, ἔτι δὲ χαὶ ἐννομίου καὶ 

πάσης ἄλλης δημοσιαχῆς ἐπηρείας χαὶ συζητήσεως, χαὶ υηδόλως 

ἀπαιτεῖσθαι ταῦτα υήτ' ἐχ τῶν παβοίιον υήπτ ἐκ τῶν ἄλλων 

ἐν χτήμασιν αὐτῶν προσχαθημέ νων, χἂν ἔνθα ἄρχ χαὶ εὑρί- 

σχωνται εἰς ἣν δὴ χατόάστασιν χαὶ υέχρι τοῦ νῦν, διατηροῦν- 

ται ἀνενόχλητα, ὡσαύτως τε προστάττοντα υτηδὲ τὸν χατὰ 

χαιροὺς ἀρχιερατικῶς τῆς ἁγιωτάτης μήητροπ τόλεως, Σε ὁρῶν προε- 

στηχότα δι ὄχλου τοῖς τοιούτοις γίνεσθαι μοναστηρίοις καὶ 

μοναχοῖς τοῖς ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ μόνοις τῷ τε συνήθει μνημο- 

σύνῳ χαὶ τῷ νενομισμένῳ αὐτοῦ χανονιχῷ ἀρχούμενον, διατη- 

ρεῖν ταῦτα τελείως ἀνενόχλητα, καὶ μήτε καθιστᾷν ἐξεῖναι 

τούτῳ ἐν τούτοις χαθηγούμενον, μήτε ἐξάγειν ἀπὸ τούτων 

ἀλλ εἴ ποτε δέοι χαταστῆναι τούτοις τὸν ἐπὶ τὰς σὼ ἐς ες ὦ 
ἐπ ΟΣ 

Φον [Φ] ἿΞ [ΕῚ 

ὁδοὺς αὐτοῖς χκαθηγούμιενον, τὴν τούτου ἐχλογὴν τοὺς ἐν αὐτοῖς 

ποιεῖν μονάζοντας, καὶ ὃν ἂν ἐχλέγωνται (εἰς τὸν χ ἐτο χαιροὺς 

τῶν τῆς ἁγίας τοῦ θεοῦ μ ιεγάλης ἐχχλησίας οἰάχων π ατριαρχιχῶς 

ἐπειλημμένον πέμπειν τοῦτον, χαὶ οὕτω τὴν τῆς ἡγουμιενε ίας 

καὶ πνευματικῆς ἐπιστασίας σφραγῖδα παρὰ τούτου δέχεσθαι, 

καὶ πατριαρχικὰ τὰ τοιαῦτα μοναστήρια διατελεῖν ὑπάρχοντα. 

Ἐπεὶ δὲ τούτων οὕτω καταστάντων, τῇ περὶ ταῦτα σπουδῇ 
ε 

τοῦ ρηθέντος βουτάει μητροπολίτου Ζιχνῶν χαὶ ὑπερτίμου, 
δὸ “Ὁ τ “- 

χαὶ ἕτερόν τι οὗτος ἐπ᾿ ὠφελείᾳ καὶ συστάσει τούτων εὖ ποιῶν 
ι ΕΣ 

ἐπινοεῖ χαὶ ὑπὸ τὴν ἐφορείαν χαὶ ἐπίσκεψιν τοῦ περιποθήτου 

γαμόροῦ τῆς βασιλείας μου τοῦ μεγάλου δομεστ ίχου κυροῦ 
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Γωάννου τοῦ Παλαιολόγου τοῦ Κανταχουζηνοῦ, τὰς τοιαύτας 

σεθχομίας μονὰς τίθησι διὰ γράμματος αὐτοῦ, καὶ τῆς τούτου 

προμηθείας χαὶ χκηδεμονίχς ταύτας δί αὐτοῦ ἐξάπτει χαὶ ὡς 

χτήτορα αὐτὸν ἐχείνων εἶναι διατάττεται" ὁ δὲ προσιείμενος 

τὰ περὶ τούτου χχὶ τὴν τούτων ἀναδεδεγμένην ἐπιμέλειαν; 

αἰτεῖ τὴν βασιλείαν μου χαὶ ἱκετεύει ἐπὶ τούτοις τε τοῖς ἄνω 

εἰρημένοις, χαὶ ἃ παραυτίχα δὴ ρηθήσεται, χαὶ νῦν χρυσόθουλ- 

λον αὐτῆς ἐπιχορηγηθῆναι ταύταις" ἡ βασιλεία ὑοῦ τὴν τού- 

τοὺ δέησιν προσίεται χαὶ τὸν παρόντα τοῦτον χρυσόῤδουλλον ἐν 

λόγον ἐπιχορηγεῖ καὶ ἐπιδρχθεύει τὰς τοιαύτας σεθασμίας μο- 
Α ᾽ ΧΩ, ν , τ 

νὰς, δί οὗ χαὶ προστάττει χαὶ ὐῆρ ὐν χαὶ διοῤῥξρε εἶναι 
Α ι » " ς«»., , ε . » ὑὲν καὶ εἰς τὸ ἑξῆς ταύτας ἡνωμένας χαὶ τῷ αὐτῷ καὶ ἐνὶ 

χαθηγουμένῳ ὑποχεῖσθαι, τὴν μέντοι ἐν τῇ πόλει Σερρῶν εἴναι 
Μ 

σα 
" Ι - ᾽ ᾽ Ὁ 

ς μετόχιον τῆς ἐν τῷ Μενοιχέως ὄρει, καὶ εἴ τι δ᾽ ἄλλο, δὲ οὗ 
ῃ 

φ. 

ἐπεποιήχει τυπιχοῦ ὁ δηλωθεὶς ἱερώτατος μητροπολίτης ἔταξέ 
“ 

τε χαὶ διετυπώσατο, ἀμετάτρεπτον Λεϑλῶρη ΝΕ χαὶ πάντῃ 

ἀμετάθλητ ον, χαὶ μὴ ὑφίστασθαι τοὺς ἐν ταύταις μοναχοὺς 
“ ᾿ » ΄-ἷ- ΄ 

παρὰ τοῦ κατὰ χαιροὺς ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ μητροπόλει Σερρῶν 

ἀρχιερατεύοντος διενόχλ ἡσίν τινα χαὶ διασεισμὸν, μόνοις ἄρχου-- 

ἔνου τῷ τε μνημοσύνῳ χαὶ τῷ συνήθει. αὐτοῦ χανονιχῷ, χαὲ 
᾿ : : ῃ ᾿ ἰ ι᾽ 

, » » » Α ΝΜ “ ε , ᾽ » “Φ 

μηδὲ ἐπ ἀδείας ἔχοντος χαθιστᾷν «ἡγουμένους ἐν αὐταῖς, ἢ 
Εν “ὦ » » “ ε ἘΦ " 5 

ἐξάγειν τούτους ἐξ αὐτῶν, ὡς τῶν ἐν ταύταις ὀφειλόντων μο- 

ναχῶν τὸν πνευματικῶς προστὴσ σόμ ἰξνον αὐτῶν ἐχ χλέγεσθαι χαὲ 

ὡς τῷ κατὰ καιροὺς τῆς ἁγίας τοῦ θεοῦ μεγάλης ἐκκλησίας 

πατριχρχιχῶς προεστηχότι τοῦτον πέμπειν, τὴν τῆς ἡγουμιενίας 
-“ ε » “ “ , 

ἀποχατάστασιν ληψόμενον, ὡς πατριαρχικῶν οὐσῶν τῶν τοιοῦ- 
ν 

τὴν σεθχομίων μονῶν, χαθάπερ χαὶ διὰ τῶν ρηθέντων χρυσο-- 
4 

Θούλλων ὥρισταί τε καὶ τεθέσπισται, κατέχειν δὲ ὡσχύτως τὰς 
. ᾽ ε»., 5» ᾿ὕ 5 

τοιαύτας σεθχομίας μονᾶς χαὶ εἰς τὸ ἑξῆς ἀναφαιρέτῶς, ἄνα- 

- “ 

ποσπάστως, καὶ χατὰ πᾶσαν χυριότητα καὶ δεσποτείαν πάντα 

τὰ αὐταῖς προσόντα μετόχιά τε καὶ λοιπὰ διάφορα χτήματα, . 
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ἃ ι Ἁ ᾽ 5» "» - γὰ ι 7ὔ 

ἃ χαὶ χατὰ μέρος ἐν τοῖς ρηθεῖσι χρυσοθούλλοις καὶ προσταγ- 
,ὕ ,Ὶ - Ά ’ 5» Ἁ ι ,ὕ 

μᾶσι διείληπται, χατὰ πᾶσαν τὴν τούτων ἰσχὺν καὶ περίληψιν, 

καὶ ὡς εὑρίσκονται ταῦτα μέχρ: τοῦ νῦν Ἀβτο ον τε χαὶ νε- 

μόμιενοι: ὃν δὴ τρόπον χαὶ περὶ τὸν Ζελίχοθον γῆν αὐτῶν χα- 
» ε Ὰ » ᾿ 

τέχειν ὀφείλουσιν, ἣν εἶχον μὲν πρότερον ἐπὶ τέλει ὑπερπύρων 

ἑπτὰ, μετὰ δὲ ταῦτα ὁρισμῷ τῆς ἁγίας μου χυρίας χαὶ ὃε- 
“" -" 3 “- δε Ἐν ι 

δποίνης τῆς μάνας τῆς βασιλείας μου, ἀτελῶς χατέχωσι καὶ 
- Ὁ - Ν ΄ - ᾿ νέμωνται καὶ μὴ εἰδῶσι τοῦ τοιούτου τέλους παρὰ υηδενὸς 

,ὔ ι - ι - “-»" ὔ ε ἌΓ Ὰ 

χαθέλχεσθαι, καὶ συνιστὰν χαὶ βελτιοῦν ταῦτα πάντα, ὡς ἔχουσι 
ἊΞ Αἢ - τ τι 

βουλήσεως καὶ δυνάμεως, διατηρεῖσθαι δὲ χαὶ τὰ τοιαῦτα χτή- 

ματα αὐτῶν καὶ τοὺς ἐν αὐτοῖς παροίχους χαὶ λοιποὺς προσ- 

καθημένους τούτων, κἂν ἔνθα ἄρα χαὶ εὑρίσχωνται, ἐχτὸς τῆς 

τῶν δημοσιακῶν Ἐπ ον ἀπαιτήσεως, χαστροχτισίας, ὀρικῆς, 
“ιν 5» ᾽ὔ 

αιταρχίας καὶ ἐννομίου χαὶ πάσης ἄλλης δημοσιαχῆῇς ἐπηρείας 
. ι 

χαὶ συζητήσεως, χατὰ τὴν τῶν δηλωθέντων χρυσοθούλλων χαὲ 

προσταγμάτων περίληψιν, χαὶ ὡς διατηρῶνται ἀπὸ τούτων 
Ἷ “- -“ . πο ΒΝ , ᾿ν κ ε ,ὔ 

μέχρι τοῦ νῦν, τὸν αὐτὸν τρόπον διορίζεται ἡ βασιλεία μου 

διατηρεῖσθαι τὰ τοιαῦτα κτήματα αὐτῶν, καὶ τοὺς ἐν αὐτοῖς 

παροίχους καὶ προσχαθημένους τούτων κα αἱ ἀπὸ τῆς ἀπαιτή- 

σεως τοῦ διχαθατοῦ τῶν ζώων αὐτῶν, καὶ ὅπου ἄρα καὶ δια-- 

θαίνωσι, χαὶ ἀπὸ τῆς χαταθέσεως τοῦ μητάτου, καὶ μὴ ἔχειν 

ἐπὶ ἀδείας ποιεῖν ἐν τούτοις ταύτην, υἦτε τὸν καθολικῶς μήτε 
ὲ “-Ὁ ΕΣ “ , τὸν μερικῶς ἐν τῷ τοιούτῳ τόπῳ χεφαλαττικεύοντα χάριν 

ε - Μ ι - Ε ἑαυτῶν, εἴτε χαὶ στρατιωτῶν, μηδὲ εἰς δόσιν καθέλκειν τού- 
» - Ω 

τοὺς ξυλαχύρου, μηδὲ ἑτέραν δή τινα ἐπάγειν τούτοις χκατα- 

τριθήν τε χαὶ ἐπήρειαν: ἀλλ ἐπὶ τούτοις τοῖς ἄνω εἰρημένοις 

διαμένειν τὰς τοιαύτας σεθασμίας μονὰς ἀνενοχλήτους παντά- 

πᾶσι χαὶ ἐχτὺς ἀφο οὑτινοσοῦν, ὑπὸ τὴν ἐφορείαν τε- 

λούσας χαὶ ἐπίσχε ἐΨψιν τοῦ τοιούτου περιποθήτου γαμθροῦ τῆς 

βασιλείας μου, τοῦ μεγάλου δομεστίχου, καὶ ὡς χτήτορα αὐὖ- 
Χ 5 ,7ὔ ι ἐν “᾿ » Γ “ 

τὸν ἐχείνων χαὶ ὥσπερ ἂν εἰ οὗτος ἣν ὁ ταύτας ἐχ βάθρων 
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ἀνεγείρας χαὶ συστησάμενος, οὕτω τοὺς ἐν ταύταις μοναχοὺς 

ἔχειν ὑπείχοντας αὐτῷ χαὶ ἄλλα διχπ πραττομένους χαὶ ἀπο- 

πληροῦντας τούτῳ, ἃ ὁ δηλωθεὶς ἱερώτατος μητροπολίτης Ζι- 

χνῶν χαὶ ὑπέρτιμος διὰ τοῦ ρηθέντος γράμματος αὐτοῦ ἔταξέτε 

χαὶ κατέστησεν. Ὅθεν τῇ ἰσχύϊ καὶ δυνάμει τοῦ παρόντος 

χρυσοθούλλου λόγου τῆς βασιλείας μου διατηρηθήσονται ταῦτα 

πάντα ἀμετάτρεπτα πάντῃ καὶ ἀμεταχίνητα, καὶ οὐδεὶς οὐ 

μή ποτε εἰς ἀνατροπήν τε χαὶ ἀθέτησιν τινὸς ἐκ τούτων ὁπῶ- 

σοῦν χωρῆσαι δυνηθῇ, ἀλλὰ χἂν τῶν χατὰ χαιροὺς ἐν τῷ 
"᾿ “ « 

τοιούτῳ τόπῳ χεφαλαττιχευόντων, χἂν τῶν τὰ δημόσια διε- 
ε «᾿ [72 “ ν ΄ ᾿ 

νεργούντων τις, κἂν ἕτερος τῶν εν ἀρ βεὺμ ὦ ὃ χαθ᾽ οἱονδήτινα ἘΣ 

Ος σὲ » τι οὖν ἀθετῆσαι πειρασόμενος, ὡς ἀδυνάτοις 

ξελεγχθήσεται, χαὶ πάντῃ πάντως ἀποτραπήσεται 

θήσεται, ἐπεὶ χαὶ ὁ παρὼν οὗτος χρυσόθουλλος 

λόγος τῆς βασιλείας μου εἰς τὴν ἐπὶ τούτοις πᾶσιν ἀνενοχλη- 

σίαν, δεφέ δευσίν τε χαὶ ἀσφάλειαν ἐπεχο μα ταῖς τοιαύ- 

υ ς χαὶ τῷ τὴν αὐτῶν ἐφορείαν ἀναδεδεγμένῳ 

χαὶ ἐπίσχεψιν περιποθήτῳ γαμθρῷ τῆς βασιλείας μου, μεγάλῳ 

ίχῳ χυρῷ ῷ᾽ [Ὁ τ [0] Ω͂ «Ἱ Ιωάννῃ Παλαιολόγῳ τῷ Κανταχουζηνῷ, συν- 
- 

τεθεὶς χατὰ μῆνα Μάρτιον τῆς νῦν τρεχούσης ταύτης πέντε 

χαὶ δεχάτης ἰνδιχτιῶνος, τοῦ ἑξακισχιλιοστοῦ ὀχταχοσιοστοῦ 

τεσσαραχοστοῦ ἔτους, ἐν ᾧ χαὶ τὸ ἡμέτερον εὐσεδὲς χαὶ θεο- 

πρόδλητον ὑπεσημήνατο χράτος. 

Εἴχε καὶ ὑπογραφὴν τὸ, ᾿Ανδρόνιχος ἐν Χριστῷ τῷ 

θεῷ πιστὸς βασιλεὺς χαὶ αὐτοχράτωρ Ρωμαίων ὁ Παλαιολόγος, 
᾿ θαι 9 Ὶ ϊ 

Ἐπεὶ ὁ μοναχὸς ᾿Ιάχωδος ἔδειξε χατὰ τὸν παρόντα και- 

ρὸν πίστιν καὶ ὑπόληψιν καθαρὰν εἰς τὴν βασιλείαν μου, διὰ 

τῶν ἔργων ὧν ἐποίησε, χαὶ ἐχρατήθη ὁλοσχερῶς χαὶ στερρῶς 

καὶ βεθαίως εἰς αὐτὴν, ἐζήτησε δὲ καὶ παρεχάλεσε τὴν βασι- 
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λείαν μου ἕνα δοθῇ διὰ χρυσοθούλλου πρὸς αὐτὸν τὸ ἐχτὸς τοῦ 

χάστρου μονύδριον τὸ εἰς ὄνομα τιμώμενον τῆς πανυπεράγνου 

Δεσποίνης χαὶ Θεομήτορος, χαὶ ἐπικεχλημένον τῆς ᾿Οστρινῆς, 

σὺν τῷ ἐκεῖ θείῳ ναῷ τῆς ἁγίας ᾿Αναστασίας, καὶ χατέχῃ 
Α -Ὁ ταῦτα μετὰ τῆς νομῆς χαὶ περιοχῆς χαὶ τῶν διχαίων πάντων 

αὐτῶν, ἐφ᾽ ὅρῳ παντὶ τῆς αὑτοῦ βιοτῆς, καὶ υξτὰ τὸν θάνατον 
Χ ᾿ νὰ 

αὐτοῦ χρατῆται χαὶ αὐτὸ τὸ μονύδριον χαὶ αὐτὸς ὁ θεῖος ναὸς 

παρὰ τοῦ προσώπου εἰς ὃ μέλλει ἐπαφῆσαι οὗτος ἐχ διχαθή- 

χης, δοθείη δὲ χαὶ πρὸς αὐτὸν ἀπὸ τῆς εἰς τὸ χωρίον τὸν 

Θολὸν γῆς τοῦ Παλαιολόγου κυροῦ ᾿Αλεξίου γῆ μοδίων δια- 

χοσίων, τῆς εὑρισχομένης πλησίον τῶν διχαίων τῆς γῆς τοῦ 

πανσεθάστου σεθαστοῦ οἰχείου τῇ βασιλείᾳ μου χυροῦ Κων- 

σταντίνου τοῦ ᾿Αχιραΐτου, καὶ λαμθάνῃ κατ' ἔτος καὶ τὰ ἀ- 

παιτούμενα χάριν τέλους ἐτησίως ἀπὸ τῶν εἰς τὸ κάστρον τῆς 

Ζίχνας ᾿Ιουδαίων ὑπέρπυρα εἴκοσι, χάριν προσοδίου αὐτοῦ: ἣ 

βασιλεία μου τὴν τοιχύτην ζήτησιν καὶ παράκλησιν αὐτοῦ, ὡς 

καθαρὰν εὔνοιαν καὶ πίστιν χαὶ ὑπόληψιν τρέφοντος εἰς αὐτὴν, 

χαὶ δουλείαν ὑπὲρ τῆς τἠν μου δουλεύσαντος, ἑτοίμως 

χαὶ εὐμενῶς προσδεξαμένη, τ ὃ παρὸν χρυσόδουλλον σιγΐλλιον 
δ... ἐπιχορηγεῖ καὶ ἐπιδραθεύει αὐτῷ, δὲ μ προστάσσει χαὶ διορί- 

ῃ 
- 

ζεται ἐπιλαθέσθαι μὲν αὐτὸν τοῦ τε εἰρημένου μονυδρίου τῆς 
- 

ὑπεραγίας Θεοτόχου τῆς ΠΡε ΩΝ χαὶ τοῦ εἰβμενον θείου 
“-" “- : 3 ι 

ναοὺ τὴς ἁγίας Ἀναστασίας, χαὶ κατέχειν αὐτὰ ἐφ ὅρῳ παντι 

» 
τῆς αὐτοῦ ζωξς ἄνενοχ λήτως χαὶ ἀδιασείστως υὑδτ τὰ τῆς νο- 

υἧς χαὶ πε ἐριοχῆς χαὶ τῶν διχαίων πάντων αὐτῶν, χαὶ παρα-- 
4 

πέμπειν μετὰ τὸν θάνατον αὐτοῦ πρὸς ὅπερ ἂν βουληθῇ χαὶ 

θελήσει πρόσωπον, ὡς ἂν χατέχωνται ταῦτα καὶ παρ αὐτοῦ, 

χατὰ τὸν ὅμοιον τρόπον δοθῆναι δὴ αὐτῷ καὶ τὴν εἰρημένην 
“- -- » ἈΝ Ζ, ᾽ Α 

γἦν τῶν διακοσίων μοδίων ἀπὸ τῆς εἰς τὸ χωρίον τὸν Θολὸν 

γῆς τοῦ Παλαιολόγου κυροῦ ᾿Αλεξίου, καὶ κατέχειν τοῦτον αὐ- 
ΕῚ κ ε ,ὔ [ἢ αἱ 53." ι Α ’ 

τὴν ὡς γονικήν, λαμθάνειν δὲ χατ' ἔτος χαὶ τὰ ἀπαιτούμενα 
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χάριν τ τέλους ἐτησίως ἀπὸ τῶν εἰρημένων Ιουδαίων εἴχοσιν ὑ- 
ν 

πέρπυραχ, χάριν προσοδίου αὐτοῦ. Ὅθεν χαὶ τῇ ἐμφανείᾳ χαὲ 

δυνάμει τοῦ παρόντος χρυσοθούλλου σιγιλλίου τῆς βαειλείας 

μου χαθέξει χαὶ ἘΞῈ ὈΠῸΝ ταῦτα ὁ δὴ) λωθεὶς μοναχὸς ᾿1ά- 

χωῦος, ὡς διορίζεται ἰδοὺ ἡ βαδιλείχ μου, μὴ παρά τινος τῶν 
, 5“... ὃ : , ,ὔ ᾽᾿ ’ ΄, 

ἁπάντων εὑρίσκειν ἐπὶ τούτοις χαταδυναστείαν ἢ διενόχλησίν 
ἐδ , , ᾽ , ᾿ ᾽ , 

τινα, ἀλλὰ διατηρούμενος παντάπασιν ἀνενόχλητος χαὶ ἀδιά-- 

σειστος" τούτου γὰρ χάριν γέγονς τῷ δηλωθέντι μοναχῷ τῷ 

Γχχώῤσῳ χαὶ τὸ παρὸν χρυσόθουλλον σιγίλλιον τῆς βασιλείας μου. 

Εἶχε καὶ δι ἐρυθρῶν γραμμάτων τῆς βασιλι- 
- , 4. ’, “ἈΝ , 

κῆς χειρός, τό" μηνὶ Μαρτίῳ ἰνὸ. α΄. 

ἃ , ἔξω 5 “ ῃ ᾿ ΠΥ̓͂ΘΘΥ, 

ἱερῶτατος υητροπολίτης Ζιχνῶν καὶ ὑπέρτιμος ΠῚ ΣῚ ο) τοὶ ἴω ο 
' 

ἐχεῖνος χῦρις ᾿Ιωαχεὶμ, διὰ τὴν ἐνοῦσαν αὐτῷ πατρικὴν καὶ 

θε ἄρεσ τον πολιτείαν χαὶ χατάστασιν, ξπξμ. κε} θη μετὰ ἄρχιε- 

΄ ρχτιχοῦ χαὶ πνευματικοῦ ζήλου χαὶ συνεστήσατο ἐξ οἰχείων 

κόπων χαὶ ἀναλωμάτων ἐκ βάθρων μοναστύρια περί τε τὸ ὄρος 
“ ,ὔ ᾿ " ᾿" ΡῸ ’ , “« ἁ 59 

τοῦ Μενοιχέως χαὶ ἐντὸς τῆς θεοσώστου πόλεως Σερρῶν ἐπό- 
, ᾽ » , ,ὔ , Ὄ " 

νόματι χαὶ πμιμοιεδρη: τοῦ τιμίου οὐ μον τῷ Προδρόμου χαι Βα- 
“" 

πτιστοῦ τετιμημένα ᾿Ιωάννου, ὥστε διχτελεῖν ταῦτα ἡνωμένα χαὶ 
ἴδ δὲ ΜῚ ᾿ Ἔ ᾿- ὑἱ ἘΣ «αὐ , ἘΞ ΨΡΟΝΙ ΒΞ. 

ὑφ᾽ ἑνὲ τυγχάνειν ὄντα τῷ ἡγουμενεύοντι καὶ πνευματικῶς 
ὃ δον νὼ Ἂ ᾿ "7 - ᾿ Ε Α Ἤ" ἘΣ , Ὁ 
ιοικοῦντι καὶ εὐθύνοντι αὐτὰ, εἶναι δὲ καὶ ἐν τῇ πόλει Σερ- 

ρῶν ὑπὸ τὸ αὐτὸ Μενοικέως καὶ μετοχίου λόγον ἔχειν εἰς αὐτό, 
, ὯΝ » ἔ 

προσετέθησαν δὲ εἰς ταύτας δὴ τὰς μονὰς διὰ προμήθειαν καὶ 

ἔρνησιν τῶν ἐν αὐτοῖς ἄσχο ουμένων μοναχῶν ἀπότε διαφόρων 

χρυσοοούλλων χαὶ προσταγμάτων, ἀπὸ ἰμὺ- ὧν τε παραδόσεων 

καὶ ἄλλων δικαιωμάτων, ἑἐδραῖα πάντῃ καὶ ἀμετάτρεπτα, ἃ δὴ 
“ 

ἐκ πάντων χεφαλαίων χαὶ ἀπαιτήσεων ἀνώτερα χαὶ ἀνεπηρέα-- 

στὰ διατηρεῖσθαι διαχελεύονται χάντεῦσθεν χαὶ διατηροῦνται 

οὕτω μέχρι τοῦ νῦν, ὡς τὰ ἐπὶ τούτοις χρυσόδουλλα χαὶ προσ- 
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τάγματα παριστῶσι χαὶ τὸν ἢ πν ἀρτίως δὲ θεοῦ εὐ- 

δοχοῦντος ἐγένετο ἡ τῶν Σερρῶν πόλις ἐπὶ τὴν δούλευσιν τῆς 

χραλότητός μου, ἐντεῦθεν χαὶ τὰ τοιχῦτα μοναστήρια, χαὶ ἐζή- 

τῆσαν καὶ ἐδεήθησαν χαὶ οἱ ἐν αὐτοῖς ἀσχούμενοι μοναχοί, χαὶ 

εὐεργετήθησαν παρὰ τῆς χραλότητός μου, ἐδεήθησαν δὲ ἵνα 

πορίσωνται χαὶ χρυσόθουλλον τῆς χραλότητός μου εἰς ἐπιχύ- 

ρῶσιν καὶ ἀσφάλειαν τῶν τε προσόντων αὐτοῖς κτημάτων, ὧν 

χέχτηνται διὰ χρυσοθούλλων χαὶ ὧν ἀρτίως εὐηργετήθησαν παρὰ 

τῆς χραλότητός μου, χαὶ ἡ χρί σλότης μου διὰ τῆς χάριτος τοῦ 

χυρίου, ὅτε πλέον τῶν ἄλλων ὑπὸ τῆς ἐνούσης αὐτῇ χριστια- 

νιχῇς συνειδήσεως περὶ τὰ μοναστήρια χαὶ τὰς ἱερὰς ἐχχλησίας 

τὰς εὖ οἰλρνι χαὶ δωρεὰς ἐπιτείνειν βουλομένη, ὡς ἐντεῦθεν 

βεθαίαν τὴν πληροφορίαν ἔχουσα πολλαπλασίους τὰς ἀμοιθὰς 

χαὶ ἀντιδόσεις παρὰ τοῦ μισθαποδότου θεοῦ λήψασθαι, χαὶ τὸν 

παρόντα χρυσόθουλλον λόγον ἐπιχορηγεῖ χαὶ ἐπιθρχοεύει ταῖς 
ι 

τοιαύταις σεθασμίαλις μοναῖς, δ οὗ προστάττει χαὶ διορίζεται 
Ν ΟΣ ΕῚ » ΕΞ "» ᾿Ὶ 

ἔχειν τὰ ὑπ᾽ αὐταῖς χτήματα καὶ μετόχια πάντα ἐξουσίαν καὶ 
[2 

ἐλευθερίαν, καὶ εἶναι ἀνώτερα πάσης ἐπηρείας χαὶ συζητήσεω [ΓΕῚ 

χαὶ ἀπαιτήσεως χαὶ τῆς νῦν οὔσης χαὶ τῆς μετέπειτα ἐπινοὴ- 

θησομένης, εἶναι δὲ χαὶ ἡνωμένας εἰς τὸ διηνεχὲς χαὶ ἀμφο- 
᾽ . , ᾿ ἠδέ ΕΣ . ᾿ » Α δ ες 

τέρας τὰς μονάς, καὶ οὐδέποτε διαστῆναι αὐτὰς, ἀλλὰ διατε- 
“᾿ ὔ, “ ε ᾿ εἰ 9 » ἊΣ , ι 

λεῖν ταῦτας οὕτως, ὡς τὰ ὑπ αὐταῖς χρυσόθουλλα χαὶ προσ- 

τάγματα διακελεύονται, χαὶ οὐδέποτε εὑρήσειν ὄχλησιν τινὰ 

χαὶ διασεισμὸν παρά τινος, ἀλλ εἴη ταῦτα ἀτάραχα καὶ ἀδιά-- 

σειστα, ὡς εἴρηται, ἁπάσης συζητήσεως χαὶ δόσεως χαὶ ἀπαι- 
Ε “-" “ ἄνα, » - “ 

τήσεως, ἤγουν τοῦ χεφαλαίου τῆς σιταρχίας, τῆς ὀρεικῆς, τῆς 

χαστροχτισίας, τοῦ ἐννομίου, τοῦ μελισσονομίου, τῆς προύστο- 

Ὁ χὐτίαο τῆς παρθενοφθορίας, καὶ πάσης δημοσιαχῆς ἐπὴ- 

ρείας χαὶ συζητήσεως, ἔτι τε καὶ τοῦ ξυλαχύρου, χαὶ τῶν ἄλ- 

λων ἁπάντων, χαὶ μηδόλως ἀπαιτεῖσθαι ταῦτα ἁπάντων τῶν 

χτημάτων τῶν τοιούτων μονῶν, οὖτε παρὰ τῶν παροίχων αὐτῶν, 



236 ς ΧΟΡ ΣΙΘΙΒ θ ὐλΣ δ ΟΣ: 

" - ΞῈ ᾿ μι ἢ " " ᾿ ᾽ὔ ΝΑ 
οὔτε ἀπὸ τῶν προσχαθημένων, ἔτι γε μὴν πρὸς τούτοις οὐδὲ 

υητάτον ἀπαιτηθήσεταί ποτε ἐχ τῶν τοιούτων. Ὅθεν χαὶ τῇ 

ἐμφανείᾳ τοῦ παρόντος χρυσοθούλλου τῆς χραλότητός μου οὐκ 
» ΄' ἠδ ι 2 “- » ν 53 , ’ ἐὼ 

ὀφείλει οὐδεὶς οὔτε τῶν ἐντὸς τῆς θεοσώστου πόλεως Σερρῶν 

κα πἐοροννανν.0. οὔτε τῶν ἐχτός, οὔτε τῶν τὰ δημόσια 

διενερὴ γούὔντων, ἢ τῶν ἄλλων ἁπάντων τῶν ταχθησομένων ἐνερ- 

γεῖν τι χαὶ ἀπαιτεῖν ἀπὸ τῆς τοιαύτης χώρας, εἰσελθεῖν εἰς 

χτήματα ἢ εἰς μετόχια τῶν τοιούτων μονῶν χαὶ ἀπαιτεῖν τι 

ἐξ αὐτῶν, ἀλλ εἶναι ταῦτα πάντα ἀπάτητα καὶ ἀνεπηρέαστα, 

χαὶ ἀχαταζήτητα πάσης χαὶ παντοίας ἀπαιτήσεως χαὶ δόσεως. 
᾿Ὶ Α , , Γ, » ᾿ “ Α ΕΠ » , 

Τὰ δὲ μετόχια καὶ κτήματα. εἰσὶ ταῦτα τὸ εἰς ὄνομα τιμώ- 

μξνον τοῦ χυρίου χαὶ θεοῦ χαὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 

καὶ ἐπιχεχλημένον τοῦ Γαστελέγχος, μετὰ τῶν ἐν αὐτῷ προσ- 

χαθημένων χαὶ πάντων τῶν διχαίων χαὶ προνομίων αὐτῶν, καὶ 

τῆς ἄλλης πάσης κατοχῆς χαὶ νομῆς αὐτοῦ᾽ γῆ εἰς τὸ Κρε- 

βασμοῦντον μετὰ τῶν ἐχεῖ προσχαθημένων, ὅση ἐστι ἕτερον 

μετόχιον ὃ ἅγιος Γεώργιος τοῦ Σαχελλαρίου μετὰ πάσης τῆς 

περιοχῆς χαὶ νομῆς αὐτοῦ" ζευγηλατεῖον εἰς τὸν Λιθοθιστὸν 

μετὰ τῆς περιοχῆς αὐτοῦ, εἰς τὴν Λεστίανην χαθέδραν τοῦ 

κι [χὴ Ε ἕ . ἔχε: » - ᾽ " ὌΞΞΨῚ. κ᾿ ἜΝ 

Σχαραχινοῦ ἐκείνου: ζευγηλατεῖον εἰς τὸ Νεοχώριον, τὸ τοῦ 

Πραντουλῇ ἐχξείνου μετὰ τῆς ΠΟΘΕΝ αὐτοῦ καὶ τῶν ἐν αὐτῷ 

προσχαθημένων γῆ εἰς τὸ Λιδάδιον ἐξ ἀγορᾶς ἀπὸ τῆς Μελα- 

χρινῶς μοδίων τετραχοσίων" μετόχιον ἡ ᾿Αγία Βαρθάρα εἰς τὴν 
», Α “- Α ᾽ “ Ε Ζ . ς 

παραλιμνίαν μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ αὐλαχίων χαὶ ἁλιευτιχῶν 
7 ᾿ , “ ὃ ), ᾿ , ᾽ - 

σανδαλίων χαὶ πάντων τῶν διχαίων καὶ προνομίων αὐτοῦ" με- 
δα. ΦΨΦ 2 Ἄἄ , “- ΕΣ ᾽ “- ᾽ὔ ὡ Ε) 

τόχιον τοῦ ᾿Εσφαγμένου μετὰ τῶν ἐν αὐτῷ βιθαρίων χαὶ αὐ- 

λαχίων καὶ σανδαλίων, τῶν τε προσχαθημένων αὐτοῦ, τῆς γῆς 

χαὶ τῶν ἄλλων δικαίων χαὶ προνομίων αὐτοῦ: γῆ εἰς τοῦ 

Τζυάνου, πλησίον τῆς γῆἧς τοῦ Φιλοθέου χαὶ τῆς γῆς τῆς 

Ζιλιχόθης, ἥτις χαὶ προχατείχετο παρὰ τῆς μονῆς" μετόχιον 
ε ΕῚ , [γ2 "ΑἉΙ͂ ἘΞ » , Ὡ » Ε “ὖ «. 

ὁ ᾿Ασώματος, ὅπερ ἔχει γῆν ἐν διαφόροις τόποις ἐξ ἀγορᾶς καὶ 
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προσενέξεως, χαὶ ἀπογραφιχῆῇς καταστάσεως, καὶ μετὰ τῶν ἐχεῖ 

τριῶν μυλώνων καὶ προσχαθημένων" μετόχιον εἰς τῶν Ζιχνῶν, 

ὅπερ ἔχει ἀμπέλια ἐν διαφόροις τόποις καὶ μύλωνας τρεῖς" οἱ 

Ἰουδαῖοι οἱ ἐντὸς τῶν Ζιχνῶν: εἰς τὸ χωρίον τὴν Κάτω Οὔσχαν 

οἰχονομία ὑπερπύρων ἑχατὸν σὺν τοῖς παροίχοις τοῖς εὑρισχομέ- 

νοις εἰς διάφορα χωρία: χαὶ ἐκ προσενέξεως τοῦ ᾿Αμαργαρίτου 

εἰς τὸ αὐτὸ χωρίον ἀμπέλια καὶ χωράφια ἐν διαφόροις τόποις᾽ 

χωρίον τὰ Μονοσπήτια ὑετὰ τῆς νομῆς χαὶ περιοχ ἧς αὐτοῦ 

χαὶ τῶν παροίχων καὶ προσχαθημένων αὐτοῦ" χωρίον τὸ τοῦ 

Λάχινου μετὰ τῶν ἐν αὐτῷ προσχαθημένων καὶ τῆς περιοχῆς 
ὶ 

,ὔ 
χαὶ νομῆς αὐτοῦ" ἀγρίδιον ἡ Κεραυνίτζα μετὰ τῶν παροίκων 

χαὶ προσχαθημένων καὶ τῆς νομῆς καὶ περιοχῆς αὐτοῦ εἰς τὸ 

χωρίον τὸν Τοπόλτζον πάροιχοι εἴκοσι" περὶ Τὰ Πέρα ὑδρομύ- 

λωνας ἐννέα: ἐργαστήρια διάφορα χατὰ τὴν βασιλικὴν πύλην, 

καὶ ἄλλα οἰχήματα διάφορα ἐνοιχιαχὰ ἐν διαφόροις τόποις" με- 

τόχιον εἰς τὸ Τριλίσιν τὸ εἰς τὸ ὄνομα τιμώμενον τῆς ὑπερα- 

γίας Θεοτόχου, χαὶ ἐπιχεχλημένον τοῦ Βεμπελάχη μετὰ τῶν 

ἐν αὐτῷ δύο μετοχίων, ὧν τὸ μὲν ἕν πλησίον τῆς Τρουλίανης 

τὸ ἐπονομαζόμενον τῆς ὑπεραγίας Θεοτόχου τοῦ Τζέρνη μετὰ 

τῶν ἐν αὐτῷ προσχαθημένων, τὸ δ᾽ ἕτερον πέρα τοῦ Μέστου 

τὸ λεγόμενον ὁ Γραδίστος μετὰ τῶν ἐν αὐτῷ παροίκων καὶ 

πρασχαθημένων, καὶ τοῦ μύλωνος, καὶ τῆς Πλανινῆς τῆς ἐπι- 

λεγομένης τοῦ ᾿Αγίου Γεωργίου τοῦ Παράσαχα, καὶ. τῆς Λουμ- 

πουτίσης μετὰ χαὶ τῆς ἄλλης περιοχῆς χαὶ νομῆς αὐτῶν ἐν 

τῇ τοποθεσίᾳ τοῦ Σφολενοῦ δένδρα τεσσαράχοντα βαλανιδέα" 

εἰς τὸν Πάναχα ἐλαιὼν καὶ πάροικοι τρεῖς, Χώσας ὁ Τζυχαλὰς 

χαὶ Κωνσταντῖνος ὁ Χλιαρηνὸς μετὰ τοῦ γαμόροῦ αὐτοῦ, καὶ 

μύλων εἷς ὁλοχαιρινὸς καὶ πάροικοι καὶ προσχαθήμενοι. Προσ- 

ευηργέτησε καὶ ἡ χραλότης μου ταῦτα᾽ εἰς τὸ χωρίον τὸ Λεγ- 

γίνιον τὴν οἰκονομίαν τοῦ Λάσχαρη ἐχείνου, μετὰ τοῦ ζευγη- 

λατείου τοῦ κατεχομένου παρὰ τοῦ Κανταχουζηνοῦ καὶ τῶν 
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ἐν αὐτῇ χειμερινῶν τριῶν ὑδρομυλώνων, καὶ τοῦ εἰς τὸ χωρίον 

τὸ Μελενιχίτζιον παροίχου, καὶ τῶν οἰχημάτων χαὶ τῆς ἑτέρας 
“΄-ρ “ » ς ᾿ , ᾿ “Ὁ ᾽ “ ᾽ “- » 

γῆς ἣν εἶχεν ὁ ρηθεὶς Λάσχαρης μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἐν 

διαφόροις τόποις, χαὶ τοῦ παλαιοχωρίου τοῦ λεγομένου Πρω- 

τοχυρίτζη, χαὶ τοῦ Βελιδόλου χαὶ τῶν ἐχεῖ δύο υυλώνων, χαθὰ 

προχατείχοντο χαὶ παρὰ τοῦ ἐπὶ χανιχλείου ἐχείνου - παλαιο- 

χώριον εἰς τὸν Πάναχα τὸ ἐτιπεχλημένον οἱ Κυνηγοί, μετὰ 

τῶν ἐχεῖ παροίκων καὶ προσχαθημένων χαὲὶ ὑδρομυλώνων, χαὶ 

τῶν ἑτέρων δύο δημοσιαχῶν μυλώνων, καὶ τῆς Δρύστρας καὶ 
"ἐξ: ἘΞ Ὁ» Ἂ σ ὲ -- -χ δ Φ ὦ 2 ἘΖ ὡεῦ ᾿ πάσης τῆς νομῆς καὶ περιοχῆς αὐτοῦ" εἰς τὴν Πέρα Πολεᾶναν 

αὐλάχια τέσσαρα, τὸ λεγόμενον τὴν Λογγὰν μετὰ τῆς νομῆς 

καὶ περιοχῆς αὐτοῦ, τὸ τοῦ Φωτινοῦ μετὰ τοῦ Τζυκαλᾷ τὸ δὲ 

τέταρτον τοῦ Σκυλομήτου μετὰ τῆς παπυρίας, καὶ γομῆς καὶ 
δ ᾽ ἴω ΞΑ ᾽ ἡ ἣ 

περιοχῆς αὐτοῦ" ἔσται δὲ χαὶ τῶν τεσσάρων ἀνθρώπων, ὧν τὰ 
᾽ , - ΄, » "- , ᾿" -“ - «- -. 

ὀνόματα εἰσὶ ταῦτα, τοῦ Ποτάβηη καὶ τῶν τριῶν υἱῶν τοῦ Κα- 

λογέρου. Ταῦτα πάντα ὀφείλουσι χατέχειν χαὶ γέμεσθαι αἱ δη- 

λωθεῖσαι σεδάσμιχι μοναὶ τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου Προ- 

δρόμου χαὶ Βαπτιστοῦ ᾿ξωάννου, ὡς εἴρηται, ἐξ ἁπάσης χαὶ 

παντοίας ἐπηρείας χαὶ δόσεως καὶ ἀνεγοχλησίας. Ὅθεν καὶ τῇ 

ἰσχύϊ καὶ δυνάμει τοῦ παρόντος χρυσοθούλλου λόγου τῆς χρα- 

λότητός μου, οὐχ ὀφείλει τις τῶν ἁπάντων τὰν οἱχνδήτινα ἐπὶ 
͵ ΗΜ δ » ῃ ΄ 5 ᾿ , 

“ούτοις ἐπαγαγεῖν ὄχλησιν καὶ διασεισμόν, ἀλλὰ διαμένειν 
“- ᾿ » ἮΝ ε 

ταῦτα εἰς τὸ διηνεχὲς ἀνενόχλητα χαὶ ἀδιάσειστα, ὡς ἡ χρα- 

λότης μου ἀνωτέρω διακελεύεται χατὰ τὴν περίληψιν χαὶ δύνα- 

ιν τῶν προσόντων αὐτῶν χρυσοθούλλων τε χαὶ προσταγμάτων 

χαὶ λοιπῶν διχαιωμάτων. Ἔτι τε οὐχ ἀφείλουσι διδόναι τὰ σαν- 

δάλια τῶν προσχαθημένων τοῦ ᾿Εσφαγμένου τὸ ἀπαιτούμενον 

ρους, ἀλλὰ διατηρηθήσονται καὶ ταῦτα ἐλεύθερα 
» ν 

τρίτον, οὐδὲ πό 

τῶν τοιούτων δόσεων τούτου δὲ χάριν ἐγένετο ταῖς τοιαύταις 

οναῖς χαὶ ὃ παρὼν χρυσοόουλλος λόγος τῆς χραλότητος υ. ἐς ἤν τιν “ὩΣ γε Ξ γ 3 ἧς “- τὴ ς- μου, 

. - 
ἀπολυθεὶς κατὰ μῆνα ᾿Οχτώύριον τῆς νῦν τρεχούσης ἰνδιχτιῶ- 
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νος τεσσαρεσχαιδεχάτης, τοῦ ἑξαχισχιλιοστοῦ ὀχταχοσιοστοῦ 

πεντηχοστοῦ τετάρτου ἔτους, ἐν ᾧ χαὶ ἡ ἡμετέρα εὐσεθὴς χραι-- 

λότης ὑπεσημήνατο. 

Εἶχε καὶ δύ ἐρυθρῶν γραμμάτων τό’ Στέφανος 

ἐν Χριστῷ τῷ θεῷ πιστὸς χράλης χαὶ αὐτοχράτωρ Σερθίας χαὶ 

Ῥωμανίας. 

- 

᾿Επεὶ ὁ οἰκεῖος τῆς βασιλείας μου Γεώργιος ὁ Τρουληνὸς 

κέχτηται περὶ τὰς Σέρρας οἰκονομίαν, ἐντὸς δὲ τοῦ ποσοῦ 

ταύτης ἔχει χαὶ γῆν ἐν δυσὶ τόποις μοδίων χιλίων ἑξακοσίων, 

τὴν μὲν τῶν χιλίων διακοσίων διακειμένην μέσον τῶν δύο ὁ- 

δῶν τῶν πλησίον τῆς γἧς τοῦ μονυδρίου τοῦ εἰς ὄνομα τιμω- 

μένου τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος χαὶ τροπαιοφόρου Γεωργίου, 

χαὶ ἐπονομαζομένην Κινστέρναν, τὴν δὲ τῶν τριαχοσίων εἰς 

“ἣν τοποθεσίαν τὴν χαλουμένην Μόδιον, πλησίον τοῦ ἐχεῖσε 
» “- ι “ ’ κ ᾿ « , 

ἀγωγοῦ χαὶ παλαιοῦ μύλωνος, καὶ παρεχλήτευσεν ἕνα τυὐχῪ 

χρυσοθούλλου χαὶ χατέχῃ τὴν τοιαύτην γῆν ὡς γονικὴν, χαὶ 
»κ ,ὕ » ᾿ χῷῃ ͵ὔ ἷξ ᾿ » ,ὔ « 

ἐὰν προσχαθήσωσιν ἐν αὐτῇ χαί τινες ξένοι χαὶ ἐλεύθεροι, εὑ- 

βίσχωνται ἀνενόχλητοι χαὶ ἀδιάσειστοι ἀπὸ τοῦ μέρους τοῦ 
ὃ 7 Ὗ , ᾽ “ ὃ τ ΠΣῚΝ ε ,ὕ 
Ἡμοσίου" τὴν παράκλησιν αὐτοῦ προσδεξαμένη ἡ βασιλεία μου 

τὸν παρόντα χρυσόθουλλον "λόγον αὐτῆς ἐπιχορηγεῖ χαὶ ἐπι- 

Ὀραθεύει αὐτῷ, δὲ οὗ προστάσσει χαὶ διορίζεται χεχτῆσθαι 
ΟΝ Α 7 “ ,ὔ Ξ 7 δί ᾽ 

αὐτὸν τὴν τοιαύτην γῆν τῶν χιλίων ἑξαχοσίων μοδίων ἀνε-- 

νοχλήτως καὶ ἀδιασείστως, ἀναφαιρέτως τε καὶ ἀναποσπόστως, 

καὶ συνιστᾶν χαὶ βελτιοῦν αὐτὴν, καὶ ὅσον ἂν ἐν αὐτῇ συ- 

στήσει χαὶ βελτιώσει κατέχεσθαι χαὶ τοῦτο παρ᾽ αὐτοῦ κατὰ 

τὸν αὐτὸν χαὶ ὅμοιον τρόπον, ἀναφαίρετον χαὶ ἀναπόσπαστον 

διατηρῆσαι, χαὶ τοὺς ἐν αὐτῇ μέλλοντας, ὡς εἴρηται, προσχα-- 

θῆσαι ξένους χαὶ ἐλευθέρους, ἀνωτέρους πάσης χαὶ παντοίας 

δημοσιακῆς ἐπηρείας καὶ συζητήσεως, ἄνευ μέντοι τοῦ χεφα- 
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λαίου τῆς σιταρχίας, τῆς καστροχτισίας, τῆς ὀριχῆς, τοῦ φόνου, 

χαὶ τῆς εὑρέσεώς τοῦ θησαυροῦ" ταῦτα γὰρ χαὶ μόνα ὀφείλου- 

σιν ἀπαιτεῖσθαι ἐξ αὐτῶν, καθὼς χαὶ ἐν πᾶσι χτήμασι καὲ 

αὐτοῖς τοῖς χρυσοθουλλάτοις ἔστι συνήθεια ἀπαιτεῖσθαι ταῦτα, 

ὑπὲρ τῶν χοινῶν δουλιῶν χαὶ τῆς χοινῆς χρήσεως" ὀφείλει δὲ 

παραπέμπειν ταύτην χαὶ πρὸς τοὺς ἐξ ὀσφύος παῖδας καὶ χλη- 

ρονόμους αὐτοῦ, ὥστε κατέχειν χαὶ νέμεσθαι τούτους αὐτὴν, 

χαὶ τοὺς ἐν αὐτῇ προσχαθησομένους, ἔτι δὲ χαὶ τὴν γενησο- 

μένην ἐν αὐτῇ βελτίωσιν χαὶ αὔξησιν ἀναφαίρετον καὶ ἀνα- 

πόσπαστον, καθὼς δηλονότι ὁ εἰρημένος πατὴρ αὐτῶν, καὲ 

μηδὲ τούτους εὑρίσκειν ἐπὶ αὐτοῖς, τῇ δυνάμει χαὶ ἰσχύϊ τοῦ 

παρόντος χρυσοδούλλου λόγου τῆς βασιλείας μου, ἐπήρειάν τινὰ 

χαὶ συζήτησιν, ἄνευ μέντοιγε τῶν ἀνωτέρω ρηθέντων χεφα- 

λαίων. Διὰ γὰρ τοῦτο χαὶ ὁ παρὼν χρυσόδουλλος λόγος τῆς 

βασιλείας μου ἐχορηγήθη χαὶ ἐπιθραθεύθη τῷ διαληφθέντι οἰ- 

χείῳ τῇ βασιλείᾳ μου κυρῷ Γεωργίῳ τῷ Τρουληνῷ, ἀπολυθεὶς 

χατὰ μῆνα νοέμόριον τῆς νῦν τρεχούσης δευτέρας ἰνδιχτιῶνος, 

τοῦ ἑξαχισχιλιοστοῦ ὀχταχοσιοστοῦ ἑόδόμου ἔτους, ἐν ᾧ καὶ 

τὸ ἡμέτερον εὐσεδὲς χαὶ θεοπρόδλητον ὑπεσημήνατο χράτος. 

Εἶχε καὶ δύ ἐρυθρῶν γραμμάτων τῆς βασιλι- 
“ ἐξ ᾿ ΔΈ τ ὃ ,ὔ ᾽ “ ὧδ θεῶ Ἀ 

κὥἧς χειρὸς, τὸ" ᾿Ανὸρόνιχος ἐν Χριστῷ τῷ θεῷ πιστὸς βα- 

σιλεὺς χαὶ αὐτοχράτωρ Ρωμαίων ὁ Παλαιολόγος. 

᾿Επεὶ ὁ πανσέθαστος σεθαστὸς οἰχεῖος τῇ βασιλείᾳ μου 

χριτὴς τοῦ θεοφρουρήτου φοσσάτου χῦρις ᾿Αλέξιος ὁ Διπλοῦα- 

τάτζης παρεχλήτευσε, ἵνα διορίσηται ἡ βασιλεία μου καὶ γο- 

νιχευθῇ αὐτῷ γῆ μοδίων χιλίων ἀπὸ τῆς περὶ τὰς Σέρρας 

οἰκονομίας αὐτοῦ, Πηλορήγιον λεγομένη εἰς τοποθεσίαν τὴν 

Ζαθαλτίαν, διὰ χρυσοθούλλου τῆς βασιλείας μου χαὲ κατέχει 

ταύτην χαὶ συνιστᾷ καὶ βελτιοῖ αὐτὴν, μετὰ δὲ τὴν αὐτοῦ 
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ἀποθδίωσιν χατέχηται αὕτη χαὶ παρὰ τῶν ἐξ ὀσφύος παίδων 

καὶ χληρονόμων αὐτοῦ, χατὰ τὸν ὅμοιον τρόπον, ὡς γονικὴ 

καὶ ἀνωτέρα πάσης ἐνοχλήσεως" τὴν τοιαύτην παράχλησιν αὐτοῦ 
͵ ε 7 » "»Ὥ ΑΓ Σ ,ὔ ν᾽ “« 

προσδεξαμένη ἡ βασιλεία μου ἐπιχορηγεῖ καὶ ἐπιθραθεύει χὐτῷ 

τὸ παρὸν χρυσόθουλλον σιγίλλιον, δι᾿ οὗ προστάσσει χαὶ διορίζε- 

ται κατέχειν τὸν τοιοῦτον χριτὴν τοῦ φοσσάτου τὴν εἰρημένην 

γῆν τῶν χιλίων μοδίων, ὡς γονιχὴν αὐτοῦ, ἀναφαιρέτως πάντῃ 

χαὶ ἀνενοχλήτως, χαὶ συνιστᾷν καὶ βελτιοῦν αὐτὴν, χαθὼς ἂν 
᾽ Ἷ ι δύ ΓΑ ᾿ .,ν» » δ ΄, , ον νῷ 
ἰσχύῃ καὶ δύνηται ἔχειν δὲ καὶ ἐπ᾿ ἀδείας παραπέμπειν αὐτὴν 

χαὶ τὰ ἐν αὐτῇ βελτιωθησόμενα καὶ πρὸς τοὺς ἐξ ὀσφύος παῖ- 

δας καὶ κληρονόμους αὐτοῦ, ὡς ἂν χατέχηται καὶ παρ αὐτῶν χα- 

τὰ τὸν ὅμοιον τρόπον ἀνχφαιρέτως, ἀνενοχλήτως καὶ ἀδιασείστως: 

ὅθεν χαὶ τῇ ἐμφανείᾳ τοῦ παρόντος χρυσοδούλλου σιγιλλίου 

τῆς βασιλείας μου, οὐχ εὑρήσει οὔτε ὁ δηλωθεὶς χριτὴς τοῦ φοσ- 

σάτου, οὔτε μετ᾽ αὐτὸν οἱ παῖδες αὐτοῦ, χαθὼς εἴρηται, διε- 
, “' νον νὰ “ἁ " " , Ἃ ᾿ 

νόχλησιν ὅλως χαὶ ἐπίθεσιν, ἣ διασεισμὸν τὸν τυχόντα, ἢ παρὰ 

ἀπογραφέως, ἢ παρ ἑτέρου τινὸς τῶν ἁπάντων, ἐπὶ τῇ κατοχῇ 

τῆς εἰρημένης γῆς χαὶ τῶν ἐν αὐτῇ βελτιωθησομένων, ἀλλὰ 

χαθέξουσι ταύτην ἀνωτέραν πάσης ἐπιθέσεως χαὶ ὀχλήσεως. 

Επὶ τοῦτο γὰρ ἐγένετο χαὶ τὸ παρὸν χρυσόθουλλον σιγίλλιον 

τῆς βασιλείας μου, (ὅπερ) ὀφείλει προσεῖναι τῷ δηλωθέντι παν- 

σεθάστῳ σεδαστῷ οἰχείῳ τῆς βασιλείας μου χριτῇ τοῦ φοσσά- 
3 ᾽ κ Α ᾽ “- ι ,ὔ ᾽ - 

του, μετ αὐτὸν δὲ χαὶ τοῖς χληρονόμοις καὶ διαδόχοις αὐτοῦ 
» , ι ͵7 ᾽ ὔ εἰς μόνιμον καὶ βεθαίαν ἀσφάλειαν. 

Εἶχε δὲ καὶ ὑπογραφὴν δί ἐρυθρῶν γραμμά- 

τῶν τῆς βασιλιχῆς χειρός, τό- Μηνὶ Σεπτεμύρίῳ, ἰν- 

δικτιῶνος ἕχτης: 

Ἐπεὶ ὁ πανσέῤαστος σεθαστὸς οἰχεῖος τῆς βασιλείας μου 

ἑταιρειάρχης χκῦρις ᾿Ιωάννης ὁ Πανάρετος ἐζήτησε χαὶ παρεκά- 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Α΄, 16 
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λεσεν, ἵνα πορίσηται χρυσόδουλλον τῆς βασιλείας μου, χαὶ χα- 
, Α ἂν» , Ψφνχ᾽ ᾿ἣΝ ,ὕ " » εἶ 

τέχῃ ἀπὸ τῆς περὶ τὸ χάστρον τοῦ Ζίχνα δοθείσης πρὸς αὐτὸν 
ἢ ͵ 

ιὰ προστάγματος τῆς βασιλείας μου οἰχονομίας, εἰς τὸ χωρίον 
, 

πὸ λεγόμενον Κάτω Οὔσχαν, ποσότητα ὑπερπύρων τριάχοντα 

ἀνενοχλήτως χαὶ ἀδιχσείστως, ἔτι τε ἀναφαιρέτως χαὶ ἀναποσπά- 

στως χαὶ χατὰ λόγον γονικότητος, ἡ βασιλεία μου τὴν αὐτοῦ 

προσδεξαμένη ζήτησιν τοιχύτην χαὶ παράχλησιν, τὸ παρὸν χρυ- 

σόῤουλλον σιγίλλιον ἐπιχορηγεῖ καὶ ἐπιδραδεύει αὐτῷ, δὲ οὗ 

προστάσσει χαὶ διορίζεται χατέχειν χαὶ γέμεσθαι αὐτὸν ἄνενο- 

χλήτως καὶ ἀδιασείστως, ἔτι τε ἀναφαιρέτως χαὶ ἀναποσπάστως 

καὶ χατὰ λόγον γονιχότητος, τὴν εἰρημένην ποσότητα τῶν τριά-- 

χοντα ὑπερπύρων, χαὶ ἀποφέρειν χαὶ ἀποχερδαίνειν πᾶσαν χαὶ 

παντοίαν τὴν ἐξ αὐτῆς πρόσοδον, χαὶ μὴ ε ρίσ 

τοχῇ χαὶ νομῇ αὐτῆς μήτε παρὰ τῶν χεφαλα 
δ ον τς ῃ λιχῷ “ἍἍ δοινῶσ ο᾽Ἢε ) πα. Δι 

καιροὺς χαυϑολυχως ἢ μξριχως εἰς τὸν τόσον ἀιξ0 τ ϊ Ξ Ξ ἴ 

’ » ᾿ 

ἰσχειν ἐπὶ τῇ χα- 

ττιχευόντων χατὰ 

ὧν τε χαὶ Ζί- 
το 

-᾿ Ν ᾽ ᾽ οὐ 

χνά, μήτε μὴν τῶν τὰ δημόσιχ διενεργούντων ἐν αὐταῖς, μή 
» “- ε , ἣΝ . ΔΨ» ᾿ ὃ 

τινος ἄλλου τῶν ἁπάντων διασεισμὸν ἢ ὄχλησιν χαὶ χαταὸυ- 

ναστείαν ὅλως τινὰ χαὶ ἐπήρειαν. Ὅθεν χαὶ τῇ ἐμφανείᾳ τοῦ 
- 

παρόντος χρυσοθούλλου σιγιλλίου τῆς βασιλείας μου χαθέξει 

μὲν ὁ τοιοῦτος πανσέδαστος σεθχοτὸς οἰχεῖος αὐτῇ ἑταιρειάρ-- 
3 ͵ 

ὑεῖς Π ᾿ ΉΣΣΝ δῚ ) ΜΞ "Σ5 σάτο ᾿» ε ᾿ : ὃ 
χὴς ὁ Πανάρετος τὴν δηλωθεῖσαν ποσότητα οὕτως, ὡς διορέ-- 

ἐν ΤῊ ἐς δ Ἐξ." . 
ζεται ἡ βασιλεία μου, ἕξει δὲ ἄδειαν παρχπέμψα:ι ταύτην χαὶ ῖ ᾿ ᾽ Ξ 

᾿ ᾿ Δ ΦῸ.. , Ὁ 
πρὸς τοὺς ἐξ ὀσφύος παῖδας χαὶ χληρονόμους χαὶ διχδόχους 

» “ ε “ἃ , , Σ ᾿ 

αὐτοῦ, ὡς ἂν κατέχωσι χαὶ νέμωνται χαὶ οὗτοι αὐτὴν κατὰ 

τὸν ἶσον καὶ ὅμοιον τῷ πατρὶ αὐτῶν τρόπον. Τούτου χάριν 

γέγονε τῷ δηλωθέντι πανσεθάστῳ σεύαστῷ οἰκείῳ τῇ βασιλείᾳ 

μου ξται ρειάρχῃ τῷ Παναρέτῳ χαὶ τοῖς παισὶ χαὶ χληρονόμοις 

Ν; ᾿ 

καὶ δ ἀξ διὰ αὐτοῦ χαὶ τὸ παρὸν χρυσόθουλλον σιγίλλιον τῆς 

βασιλείας μου. 

Εἶχε καὶ ὑπογραφὴν δί ἐρυθρῶν γραμμάτων 

τῆς. βασιλικῆς χ εἰ ρος, το": Μηνὶ Μχρτίῳ, ἰνὸ. ἑνδεχάτης. 



ΒΕ. 

ΤΒΡΑΚΟΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. 

---τ νάπας 



» 
ΕΣ πολυ ΑἸ ΡΥ ραν, τ 

τω Οὐ σα γΟ χα ὈΦΗ νη 
᾿ τ ΟΝ ΜΕΝ ψΆ δδ 

᾿ τπάρῖς ἢ ρα ε τν ΤΎΝΙ 
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Διὰ τὴν τῶν Τούρκων βασιλείαν. 

Πρῶτον τῷ παντοχράτορι χυρίῳ τῷ δεσπότῃ 

εὔχομαι δοῦναί μοι ἰσχὺν τοῦ φράσαι ἐν συνόψει, 

ὅσα γραφαῖς χαὶ ἀκοαῖς ἴσμεν ἐκ τῶν εἰδότων. 

ἐπεί τινες ἐζήτησαν μαθεῖν τὰ ἐν ἐσχάτοις 

τῆς Ρωμαΐδος χαὶ Γραιχῶν πτῶσιν: καὶ τὰ τῶν Τούρκων, 

σὺν ἄλλοις ἔτι νεωστὶ συμθᾶσι πλείστοις ἔργοις. 

Τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸ γόνυ χαμψαμένης, 

χαὶ χάραν τὴν χομόεσσαν χλινάσης καὶ αὐχένα, 

καιρῷ Μουρτζούφλου τὴν ἀρχὴν καὶ κράτος ἐχλιπούσης, 

᾿Ιταλικαῖς, Αὐσονικαῖς, βαρθαρικαῖς ἐφόδοις, 

χαὶ τοῦ Κυρίου χρίμασιν ἀρρήτοις τοῦ δεσπότου, 

καὶ τῶν Ρωμαίων τῆς ἀρχῆς χαταστρεψάσης πάντα, 

μέρους Ἑλλήνων τῶν Γραιχῶν ὄντος ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, 

πολλῶν χατάρχοντος ἐθνῶν χαὶ πόλεων χαὶ ἄλλων, 

χαὶ πόλιν Σεδαστούπολιν λαθόντος ἐν Εὐξείνῳ, 

ἥνπερ Σουθᾶς νῦν λέγουσι, τὸ πρὶν Ῥωμαίων οὖσαν, 

ἄστη χαὶ πόλεις ἔχλαιον, πάντα χατεχλονοῦντο᾽ 

πρηνὴς ἡ πόλις γὰρ αὐτῶν ἔκειτο δυστυχοῦσα. 

Τοῦ δὲ Οτμάνου εὐτυχοῦς ὄντος ἐν τοῖς πολέμοις, 

ἀνδρείου χαὶ πολεμιχοῦ, ἀρεϊκοῦ, γενναίου, 

χρατήσαντος ἐνιαυτοὺς ὀχτὼ σὺν τῇ εἰκάδι, 
ΕῚ ἐν τῇ ἰσχύϊ τῇ αὐτοῦ καὶ μονοχρατορίᾳ, 
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,ὔ, - ᾽ ““ 

ἴδιος γόνος ὁ αὐτοῦ χαθίσταται ᾿Ορχάνης, 
,ὔ ᾽ » ᾽ δὲ 

κύριος, χράτωρ, ἀρχηγὸς, αὐτάναξ ἐν ᾿Ασίᾳ, 
ι ᾿ Ξ. Ὗ ᾿ Α »»» 

καὶ πατρικὸν ἀνέλαόε θρόνον χαὶ τὴν ἀξίαν, 

χαὶ οὗτος ἐχηρύττετο ἀμιρᾶς τῆς ᾿Ασίας" 

ληΐζων τε χαὶ πυρπολῶν πόλεις τὰς τῶν Ρωμαίων, 

ἐντεῦθεν καὶ συζεύγνυται τινὶ τῶν περιδόξων 
ΝΕ 7, ὐνὸ κὰν πα ΜΕΘ » ΣᾺ 
»καονίας ἀρχηγοῦ, τῆς νῦν Καραμανίας, 

εὐγενεστάτῃ θυγατρὶ, λέκτροις ἀλλοεθνέσι. 
ἣΝ » -“ Λαμθάνειν τὰ Ρωμαίων δὲ ἐπιθυμῶν τὰ πλεῖστα, 

’ Η 5 ᾽ ᾽ 
πόλεις χαὶ χώρας ἐχπορθεῖ τὰς ἐν ᾿Ασίχ οὔσας, 

χαὶ Προῦσαν τὴν περιφανῆ ἔσχε σὺν ἄλλαις πλείσταις, 

ἐξ δ κ "] Σ Ν } ἐν ΕΥ̓͂Δ] ἜΡΌΝ τλ᾿ τὰ πλ { »“» ξ ἧς χρυσὸν χαὶ ἄργυρον ἐξήντλησε πλουσίως. 

Ῥρωθεὶς τοίνυν εἰς πόλεμον, εἰς τὴν πολιορκίαν 

τέθνηκεν ὡς τρισαριστεὺς τοιούτῳ ἐν ἀγῶνι. 

Ἐπεὶ δὲ πάλιν ἔπεσε τὸ χράτος εἰς Μουράτην 

ἄνδρα τὸν νουνεχέστατον, τὸν Αρη ἐν πολέμοις, 

τὰ πάντα συνετάραξε, τὰ πλεῖστα χατεδούλου. 

Ὅθεν σχοποῦ τε ἔτυχε, ἐργάζετό τε ἔργον, 
᾽ Μ “΄ ’ ΠῚ -- , 

οὐκ ὄντος τοῦ χωλύοντος, οὐδὲ μιᾶς ἰσχύος 

Ρωμαϊκῆς, Ἰταλικῆς, ἢ ᾿Ιστρικῆς συμμάχου, 

ἀλλὰ καὶ πολεμούμενοι: Βυζάντιοι Βουλγά . 

Σύμμαχος προσπλαττόμενος εἶναι τῶν γούντων, 

ἵ - χιλιανδρίας δώδεχα ἔπεμψε τοῖς Ρο 

ἐκλέξας Τούρχους ὁπλιστὰς, ἱππ΄. «ριστάρχους, 

ἀγκυλοτόξους ἰσχυροὺς, μαχίμους τρατιώτας " 

οὃς καὶ ἀποδεξάμενος, ὡς τοὺς οἰκείους εἶχεν, 

ὁ βασιλεὺς τῆς πόλεως Ρωμαίων ὃ χὐτάναξ, 

χαὶ ἐν Βουλγάροις ἀνελθὼν ἐφάνη τροπαιοῦχος, 

ἐφάνη μέγας ἀριστεὺς, ὡς Ἕλλην τῶν ἙἭ.λήνων: 

ἐτρέψατο Βουλγαριχὰς φάλαγγας καὶ δυνάμεις, 
" πόλεις Μυσῶν χαὶ Τριθαλῶν, καὶ παῖδας τῶν Παιόνων, 
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ὡς ἄρνας ἐχατέπρχξε, χαὶ Μάρχον Κραμθοσίχην, 

πρώτιστον ὄντα μέγιστον χαὶ ἀρχηγὸν Παιόνων. 

Τῆς δ᾽ ἀμοιθῆς χαὶ χάριτος τῆς συμμαχίας ταύτης 

ἀρνήμων ὅλως γέγονεν ὁ τῶν Ρωμαίων ἄναξ, 

υὴ δωρεὰς, μὴ χρήματα παρέξας τοῖς συμμάχοις, 
» , δὲ , . μὰ (δ 

ἄνευ φιλοτιμίας δὲ πέμψας ἐν τῇ πατρίδι. 
᾽ κ ͵7ὔ 5» ,ὔ Ἵ ε , 

Οργὴν τοίνυν ἐνδύεται μεγίστην ὁ Μουράτης, 

χαιροῦ δραξάμενος εὐθὺς τοῦ πάλαι ζητουμένου, 

θέλων πιχρίας νάματα ποτίσαι βασιλέα, 

γέμοντα πλεῖστον τὸν ἰὸν, ὀξὺν χαὶ φαρμαχώδη, 
ι , τ Ν᾽ Β . 

ὡς ἂν χαὶ πόλεις χαὶ λαοὺς εὐθὺς καταδουλώσγ. 

᾿Αθροίσας οὖν στρατεύματα, καὶ ἄρας χεῖρα μάχης, 
᾿ 

τότε διαπορθμεύεται Σηστὸν πρὸς τὴν Εὐρώπην, 

χαὶ βασιλεῖ δὲ τῶν Γραιχῶν γράφει ἀθύμῳ εἴδει, 

« ὀλέσω ἄρα τάχιστα τοὺς ἐναντίους πάντας, 

τοὺς δὲ φιλίαν χαὶ ἐμὲ λίαν λελυπηχότας" » 

ταῦτα Ῥωμαίοις προσπαιχτὰ ἦσαν τὰ τοῦ Μουράτου, 

ὡς οὐχ ἀποθησόμενα πρόξενα θρήνων λύπης, 

ἀφανισμοῦ τῶν πόλεων, αὐτῆς τῆς βασιλείας. 

Τέλος σὺν πλήθει φοδερῶς ἕξ ὅλων μυριάδων, 

πολιορκήσας ἔλαός τὴν ᾿Αδριανοῦ πόλιν, 

χαὶ Φιλιππούπολιν ἑξῆς χαὶ τὰ ἐν μέσῳ τούτων. 

Εἶτα Σερ ρίας ἔφθασε, Δαχίχν χαὶ Μυσίαν 

ὡς λήϊχ διέοαινε θεροκοπῶν εὐχόλως, 

χαὶ ὡς ἀμπέλους ἐχτρυγῶν χαὶ σταφυλὰς ἐχθλίθων, 

αἵματα πορφυρότατα ἐχχέων τῶν ἀνθρώπων. 

Τότε δὴ τότε Λάζαρος δεσπότης τῆς Σερθίας, 

Βούλγαροί τε χαὶ προ οἱ ἐν ᾿Αλόχνητίᾳ 
λεγόμενοι οἱ Δάρθανες, οἱ ἀπὸ τῆς Μυσίας, 

οἵ τε ᾿Αχροχεραύνιοι, χαὶ οἱ ἐχ τῇ 

χαὶ οἱ τὸν ᾿Αδριατιχὸν 1 παράλιον οἰχοῦντ 
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πάντες ἐϑρνο ρα ή σόν τοι εἰς λόγους σ ἀκ ες 

παρασχευὰς καὶ μηχανὰς χαὶ μάχην διεγεῖρα 

χαὶ πλεῖστα συσχευάσαντες οὐχ ἴσχυσάν τι ΝΑΝἢ 

Πάντων συγχροτησάντων γὰρ πόλεμον χατὰ τούτου, 

χαὶ Λάζαρος πεφόνευται, χαὶ πλεῖστοι ἐν τῇ μάχῃ, 

αὐτὸς δὲ μέγας νιχητὴς ἐν ἅπασιν ἐφάνη᾽ 

πλούτου χρημάτων δὲ πλησθεὶς, τιμῆς χαὶ ἐξουσίας, 

μόρος αὐτὸν κατέλαθε τὸν δύστηνον τοιοῦτος " 

ὑαχόμιενος ἘΣ ΑΒΆΡΡΕΝ νιχᾷ ἀνδροχτασίαις" 

ὁ ἐκ Σερθίας Λάζαρος δοῦλον ἐμ προ πὴ 

δὲ εἶχε μετ᾽ αὐτοῦ, πιστότατον οἰχεῖον " 

ἐπεὶ δ᾽ ὁ δοῦλος ἔτυχεν ἰδὼν τὸν τοῦ δεσπότου 

πὶ τῇ μάχῃ θάνατον, καὶ φόνον ἐκ Μουράτου, 

ἀμείόεται τῷ φονευτῇ, πλήττει δί ἀχινάχους 

τὸν ὅνπερ χατεφόνευσε δεσπότην τὸν οἰχεῖον 
΄ 

τὸν χύριον τὸν ἀρχηγὸν τῶν Τούρχων, τὸν Μουράτην. 

Μπ εὐ αζίξης ἔλαθε τὰ πατριχὰ τὰ 

᾿Ιλντιρίμ. ὠνόμασαν τῇ διαλέχτῳ Τούρχων, 

διά τε τὸ ὀξύτατον χαὶ μάχιμον ὃ εἶχεν, 

ἐν μάχαις ἔν τε συμθουλαῖς, ἐν λόγοις, ἐν ἀνάγχαις, 

ἐν πάσαις περιστάσεσιν, ἐν ὥραις αἰφνιδίοις " 

οἱ Τοῦρκοι γὰρ τὸ Ἰλντιρίμ τὴν ἀστραπὴν καλοῦσιν. 

Οὗτος οὖν μετὰ τὸ λαύεῖν χράτος καὶ ἐξουσίαν, 

συνάψαι ἀπεφήνατο μάχην μετὰ Βουλγάρων, 

εἶτα τοῦ μόρου πατριχοῦ ἐχδίκησιν ποιῆσαι, 

ἀντίδοτα χαὶ φάρμακα δοῦναι Σερθίᾳ πάσῃ. 
χαὶ τὰ Ῥωμαίων ἰλαδὸν συντρίψαι, χαὶ συνθλᾶσαι 

χαὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν ριζόθεν χατασχάψαι. 

Ταχέως ἀφιχνεῖτα: δὲ παρὰ τὴν Παιονίαν 

ἀνδροχτονῶν, παιδοχτονῶν, λυηΐζων τὰ Παιόνων, 

ἴουλον μὴ φειδόμενος χαὶ πᾶσαν ἡλιχίαν, 
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τροπώσας γένη πάμπολλα ὅμορα Βουλγαρίας, 

χαὶ χατασφάξας ἀδεῶς, ριζοχοπήσας πόλεις, 

πόλεις Μυσίας, Τριθαλῶν, πόλεις ἐν Π]αριστρίᾳ, 

πόλεις τῶν Σέρόων, τῶν Σερρῶν, πόλεις τῶν Δαρδανίων. 

120 Σάρδος τὸ ὄρος ἔτρεμεν, ὁ Αἷμος ἐθροήθη, 

Ροδόπη χαὶ τὸ ρόιλον ἤχουν φωνὰς παντόθεν- 

νόσον ἐνόσουν αἱ καλαὶ ᾿Ιλλυρικῶν αἱ πόλεις, 

νόσον χακὴν, ἀνίατον, νόσον χαλεπωτάτην, 

νόσον σχετλίαν χαὶ πιχρᾶν, ὀδυνηρᾶν, λοιμώδη, 

125 ὀλέθριον, φθοροποιὸν ἀνδρῶν καὶ θανατώδη, 

μὴ δεχομένην φάρμακα, γέμουσαν χαὶ ναυτίας, 

χολώδη γέμουσαν χυμοῦ, ἐκ πυρετοῦ ὀξέος 

καὶ πανωλέθρου, συνεχοῦς, φλεγμαίνοντος, καχίστου, 

νόσον γέμουσαν φθίσεως, φθίσεως ἀνηχέστου" 

180 ἐφθείροντο γὰρ ἅπασαι αἱ τούτοις γειτνιῶσαι. 

᾿Εντεῦθεν δὲ παλινδρομεῖ πρὸς Βυζαντίδα πόλιν, 

ἀστραπηφόύρος, χαυστιχὸς, ἔχδιχος ἁμαρτίας, 

πρὸς πόλιν γέμουσαν ποτὲ χαρίτων εὐωδίας, 

Μουσῶν χατοικητήριον, τῶν πόλεων τὴν δόξαν, 

185 χαὶ παῖδα καλλιπάρειον τῆς πρεσθυτέρας Ῥώμης. 

Ἦν τότε τοίνυν ἄξιος Κάρολος οὴξ Κελτίας, 

ἀνὴρ ὧν χρησιμώτατος, χριστιανῶν ὁ στῦλος" 

ὅστις τὰ πάντα χατιδὼν εἰς χάταντες χινοῦντα, 

φροντίδα θέμενος πολλὴν, χοιστιανῶν τοῖς φίλοις 

140 χοινοῦται ταῦτα γράμμασι, συμφέρον ἐχζητεῖται, 

ἐχτραγῳδεῖ χαὶ θλίόεται τοπάρχαις χαὶ χωράρχαις, 

ἐκζωπυροῦται, χαίεται, φλέγεται τὴν καρδίαν, 

ἐπιθυμεῖ καταστροφήν, φθοράν τε τὴν τῶν Τούρχων, 

τὸν ἴδιον δ᾽ ὁμαίμονα, τοὔνομα ᾿Ιωάννην, 

145 ἐχπέμπει πᾶσι σύμμαχον τοῖς τότε δυστυχοῦσι, 

σὺν ὁπλοφόρῳ στρατιᾷ, σιδηροχαλχοφόρῳ, 



200 εὖ ΎΑΝΙΚ ΟΥΣ 

σὺν ἜΤ λέγω τῶν Κελτῶν καὶ στρατηγοὺς μεγίστους, 

ὑπασπιστὰς εὐχνήμιδας, ἀνδο είους στρατιώτας, 
ε Ν ὰ 

καλοὺς ἱππότας πελταστὰς, ἀξίους δορυφόρους, 

150 χαὶ μεγαθύμους ἄρχοντας, ἄνδοχς φεοῖτ οοφόρους μεγανύμους ἀρχῶντας, ρβᾷς φερετροφοόροῦς, 
." 

ΤΌΣ χαλούς τε μεγαλάσπιδας χαὶ αἰχμητὰ-: γενναίους. χη Ἷ 3 

Μετὰ μὲν οὖν τὴν ἐχπ τομπὴν τῆς στρχτιᾶς ἁπάσης - 9 

- 

ὧν δου ᾿ -»“ 
ἐκ τῆς Γαλλίας χαὶ λοιπῶν, χαὶ τῆς ὁδοῦ τὸ υῆχος, 

ἕως Κελτοὶ διέόχινον γῆν τε καὶ πόλεις πλείστας, 
ε ᾿ , τ , 4 " » , 

156 ὁ Ἰωάννης ἔοχεται, παρὰ τὸν Ἴστρον οἴει 

χαὶ ἡρ τὴν χικό ϑΝ τὴν ἐν τῷ Ἴστρῳ πόλιν, 

ἐκ τῆς Σερθίας πρότερον περαιωθεὶς ἐνδόξως, 

ὅπου χαὶ τοῖς δίοδον Οὔγκροις ἑνοῦται τότε, 
Ύ ᾿ Η " , 

οὖσι μετὰ ῥηγὸς αὐτῶν ἐκείνου᾽ Σιγισμόντου " 

160 χαὶ περὶ τούτων ἱχανῶς χοιν ρ οπραγεῖται πᾶσιν, 

ἵνα τὸν πόλεμον σφοδρὸν πήξωσι περὶ Ἴστρον, 
, 

χαὶ πόλιν τὴν Νιχόπολιν υἡτρὸπ τολιν τῶν Τούρχων 

ἐκ τῶν χειρῶν ἀφέλωσι χαὶ δυναστείας τούτων. 
Π 

Τοῦτο δὲ χαίπερ θέλοντες οὐχ ἴσχυσαν οὐδόλως, 

1605 οὔτ᾽ ἐγχρατεῖς ἢ μὰ ναντὸο ταύτης ποτὲ ἜΤ ΤΡ Ν 

Ὅθεν μαθὼν χαὶ πιστωθεὶς Μπαγιαζ ης πάντα ) 

Α , 

τὸν πρὸς ἐχεῖνον πόλεμον, χαὶ ἐληκῦν τὴν τόσην, 

μάχην χαὶ τὰς παραταγάς, τὰς μηχανάς, τὰ ὅπλα, 

ἄνδρας τε τοὺς πολεμιχούς, ἱππότας πεζοπόρους, 

110 τὸν θάνατον καταφρονεῖ, ὁρμᾷ π 

οὐ χύπτει, οὐδὲ σπένδεται, τὰ π 

τὰ ὅπλα χαὶ τὰς μηχανὰς ἠρίημιησεν οὐδόλως " 

ἀλλά γε ἄνδρας ἔλαόε πολεμιχούς, γενναίους, 

καὶ χατὰ τούτων ἔναντι φῇάνει τῶν ἐναντίων, 

17 ἐκ τῆς ᾿Ασίας σὺν σπουδῇ φθάσας ἐπὶ τὸν Ἴστρον. 
Μ ἊΝ ᾿ : δ. -»Ἢ 

Τί δὲ χαὶ πῶς ἐγένετο, ὁ Ἴστρος οἷδε ταῦτα! 
κ᾿ δα 3 

᾿᾽Εχεῖ γὰρ ὁ χαρτεριχὸς ζωγρε ται Ιωῤδννης, 



180 

18 

190 

9ὅ 

200 

20ὅ 

Χ ΡΟΝΎΝΟΘΙΝ. 25] 

φεῦ τῆς καχίστης συμφορᾶς, φεῦ τῆς χαχίστης τύχης! ς 

χαὶ δραπετεύουσι πολλοί, ὁ ῥήξ τε Σιγισμόντος " 

χαὶ φόνος πλεῖστος, γίνεται, χύσεις πολλῶν αἱμάτων. 

Τὶ τὰ συμδάντα Κάρολε; τὶ ταῦτα Σιγισμόντε; 

Η τύχη πάλιν ἔφερε χλώσματα δυστυχίας, 

χλώθει Κλωθὼ τὰ χλώσματα, ἔχλωσεν ἐν τοῖς Οὔγχροις, 

ὡς χαὶ τὸ πρὶν εἰς Λάζαρον δεσπότην τῆς Σερθίας. 

Ὁ δὲ σουλτάνος νικητὴς φανείς, τροπαιοφόρος 
Ὦν ᾿ ᾽, ΝΕ ὔ0 ᾽ Πρ (ὃ Ἀ 

τάχεως ἐπανέστρεψεν αὐὐις εἰς Βυζαντίδα 

ἐχπολεμῶν ἐπαπειλεῖ ληΐζων τὰ Ῥωμαίων». 

Αἶλλά γε τότε ἐπ᾿ αὐτῷ ὁρμᾶται 'Γαμιπερλάνος 

Σκύθης ἀνὴρ πολεμιχὸς ἐκ τῆς Σαμαρχαντίας, 

μάχην ἐγείρας, χλύδωνα χαὶ ταραχὴν μεγίστην, 
Α “" 

καὶ μετὰ τοῦτον πόλεμον σφοδρότατον συνάπτει, 

χαὶ στρατιὰν συνέτριψε, χαὶ φάλαγγας τῶν 'Γούρχων, 

χαὶ τὸν ἀμφίοιον αὐτοῦ ἔλαθεν ἐ ή ὑφ ὐτοῦ ἔλασεν ἐν σαγήνῃ, 

ἔλαόεν ἐν τοῖς ὄνυξι σουλτάνον τοῖς ἰδίοις" 
ἐζώ «ἀπὸ ᾿ πε ΑΝ ΝΣ ᾿ δεσπότ: Τούρ) Ἢ 
ἐζώγρησε τὸν ἀρχηγὸν καὶ τὸν δεσπότην Τούρχων, 

Ἦν τε ᾽ ᾿ , τ » - δ , 
χαὶ ὡς ἰχθὺν φερόμενον εἷλεν ἐν τοῖς ὁὀϊχτύοις " 

᾿ ᾿Ὶ ; ,ὔ ν᾿ ’ κ -- 

τὸν πρὶν δεσπότην δέσμιον ἐποίησε καὶ δοῦλον. 
, κ᾿ Ε] “- "- Α » “ τὰς Ἢ 

Χρυσέαν᾽ γὰρ αὐτῷ φορεῖ σειρὰν ἐν τῷ αὐχένι, 

χαὶ σιδηρέῳ ἐν χλωθῷ τίθησ!: χαθειργμένον. 

Τί ταῦτα τύχη τὰ πιχρὰ αἰφνίδια σουλτάνου ; 
ε ᾿ , δ ’ ε ν - ἀδρὶ Ἢ Ξ .) ᾿ 

ὁ παρὰ πάντων φοβερός, ὁ τολμηρὸς μεγάλος, 

ὁ ἔθνη πάμπολλα τροπῶν χαὶ πόλεις ἀφανίσας, 
ε , ε Ξ ᾿ 
ὃ καρτερῦς, ὁ στερεός, ὁ μέγας ἐν πολέμοις, 

, - τς ΟΡ ἈΣ ΑΕ τς δ {εἰ δ : 
δέσμιος δοῦλος γίνεται, χαὶ χειρωτὸς ἑτέρου! 

Οἱ πάντες τοῦτον εἴχσαν οἰχεῖοι, παῖδες, δοῦλοι, 

φίλοι οἱ πλησιάζοντες, διηνεχῶς λαλοῦντες. 
, » 

[ΟἹ 

ἠδὲ "» “Ὁ ͵ὔ - , ᾽ ὔ 

οὐδὲν ἀφῆχας πώποτε ἀμέτοχον ὀδύνης" 



202 ΓΕΡᾺ ΚΘ Σ 

,ὔ " , Ἑ ᾿ Μ ᾿ , , 

στρέφεις καὶ φέρεις πάντα δὲ ἄνω χαὶ χάτω πάλιν, 

210 ὡς ἄστατος, ὡς φθονερά, χαχοχυλιωμένη, 
ε " ᾽ Μ " , νΝἮε»ἧ" 

τὸ σταθερὸν οὐκ ἔχουσα, καὶ πάγιον οὐδόλως! 

Τέλος μετὰ τὸν πόλεμον, τὴν ἧτταν πρὸς σουλτάνον, 

χαὶ τῶν παιδίων τῶν αὐτοῦ φυγὴν πρὸς τοὺς Ρωμαίους, 

χαὶ φυλακὴν τὴν ἑχυτοῦ, οὖσαν ἐν Βυζαντίῳ“ 
, - »Μ , ἂν τς Ἔ ἘΞ Εις ὴ 

21ὅ κατὰ τῶν Οὔγχρων πόλεμος ἠγέρθη πάλιν μάχη 
“ ν » “ὡ ἮΝ 

Χαλεπῖνος λάθρα δὲ ἐχθὰς τῆς Βυζαντίδος, 
“5. ἂν “ «" " ἕω - 

Ρωμαΐϊχῆς ρουρας, υἱός ὧν τοὺ σουλτάνου ΐ 3 ῃ τόκον), ᾽ Ο᾽)- Ν 

Α , ᾿ φχ ν “-“ , » - 
προς πόλιν τὴν Αδριανοῦ ταχέως ἀφιχνεῖται᾽ 

» , Ξ “-- » ὃ , 

ἀθροίσας πλεῖστον στρατιᾶς, ἄνδρα πολέμου χάριν, 
ζ » δ) , ᾿ , , »Μ 

220 ἐχδίκησιν ποιήσασθαι χαὶ τρέφων κότον ἔνδον. 
ο ἮΝ ΄, ᾿ “Ὁ » ΄ “ 

Ὅθεν ὁρομαίως ἔτρεχε τοῖς Οὐγχροις ἑνωθῆναι, 

ἐν δὲ πεδίῳ Σαλαμπ τὲτζ ΜΉΡῚ τοῖς ἐναντίοις, 
Νιι , 

υάχην καὶ πόλεμον σφοδρὸν συνάπτει μετὰ τούτων, 

καὶ πάντας ἐτροπώσατο, κα ὃ ῥῆγα Σιγισμόντον, 

ἴησεν ὁ ἴδιος γενήτωρ. 
ἣΝ 

έσμιος σουλτάνος ἔτι δύο 
ε , αἰ ΗΜ ΠΡΕ " ΄ 

υἱοὺς, γόνους καθολιχοὺς χχὶ ἐξ αὐτοῦ ἐχφύντας, 

Μεεμέτην χαὶ ᾿Ορχανᾶν τοὺς ὄντας ἐν Ῥωμαίοις, 

τοῦ Χαλεπίνου ἀδελφοὺς ἐπίσης κασιγνήτους 
Ἵ να »- . ᾿ ἐπ 

290 τοῦ δ᾽ ᾿Ορχανᾷ ἐθέλοντος λαθεῖν τὴν βασιλείαν, 
δ, 

ἔτι δὲ χχὶ τοῦ Μωῦσῆ, ὄντος ἰδίου θείου, 
ψ διψῶντος δόξαν γεύσασθαι χαὶ λήψασθαι τὸ χράτος. 

τ- ω- «) ΜῊΝ Ως τ τ 

υ) 

ιτὰα σὺν στρατιᾷ ὁρμιήσα δ᾽ 
’ 

290 Ὃ Μες 

αἴφνης ἐπέοη τῷ πα κα καὶ χατασφάττει τοῦτον, 
. 

χαὶ ἅπασαν ἀνέλχός τὴν αὐτοχρστορίαν. 

Καὶ τότε πάλιν χέλαδος ξίφεων χαὶ φασγάνων. 
ι 

Ἐγένοντο καὶ πόλεμοι χαὶ μάχαι παρὰ τούτου, 
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ταραχαί, κρότοι, θόρυθοι, χαὶ μηχαναὶ παντοῖχι, 

ἀνδροχτασίχι, στεναγμοὶ, βοχὶ θανατηφόροι " 

πατὴρ παῖδα χατέλιπε, γυναῖχες ἠτεχνοῦντο, 

ἕως οὗ πόλεις ἔλαδε τὰς παρὰ Τ ζεπερλάνου 

ληφθείσας ἐκ τῆς πατρικῆς χειρὸς χαὶ ἐξουσίας, 

τοῦ Σχύθου, τοῦ σχυθογενοῦς, τοῦ ἐξ ᾿Ασίχς Σχύθου 

τοῦ ἐχ πατρίδος Σχυθιχῇῆς ἀπὸ τοῦ Τζαγατάη, 

χαὶ γείτονος τοῦ Χουρουζοὺμ. θαλάσσης τῆς Κασπίας, 

ἢ Ὑρχανοῦ μᾶλλον χαὶ γείτονος Περσίας " 

πάντας δὲ χατεφόνευσε τοὺς ἀρχηγοὺς ἐχείνων, 

πλείστους τῶν Τούρχων ἄρχοντας τοὺς ἀνυποταχτοῦντας 

τὴν Γαλατίαν δ᾽ ἅπασαν χαὶ τὴν Καππαδοχίαν 

ἄμφω χατεδουλώσατο, ἄλλας τε πλείστας πόλεις " 

θρόνον δὲ ἴδιον αὐτοῦ ᾿Αδριχνοῦ τὴν πόλιν 

χατέστησε χαὶ τὴν ἀρχὴν, καταλιπὼν τὴν Προῦσαν. 

Τοιαῦτα ἔχλωσς Κλωθώ, πάλιν ὁμοίως χλώθει. 

Κρατοῦντος δὲ τοῦ Νίανουὴλ τῆς Ῥωμανίας σχἥπτρα 
Ἔ τοῦ ἐξ αἱμάτων ἕλχοντος Παλαιολόγων γένους, 

δυνάμεις αἱ χριστιανῶν πολλ ἐστενοχωροῦντο, 

Αἰ᾽γαρηνῶν δ᾽ ηὐξάνοντο χ' ὑπερεστερεοῦντο. 

Οθεν καὶ δέον ἔχρινε πλεῦσαι εἰς Ἰταλίαν 

λαθεῖν ἐκεῖθεν σύμμαχον καὶ χεῖρα βοηθείας, 

ἥν περ χαὶ δοῦναι ἔστερξαν τῶν ᾿Ιτχαλῶν οἱ πλεῖστοι" 

ἀλλὰ σχανδάλου πρόσκομμα συμθᾶν τότε κωλύει" 

πανδήμου οὔσης ἑορτῆς ἐν πόλει Φεραρείᾳ, 

ὅτι οὐ χατησπάσατο τὸ ἄχρον ἱματίου 

τοῦ ἐπισχόπου ᾿Ιταλῶν ὁ βασιλεὺς, ὡς ἔθος, 

τὸν πάπαν χόλος χατασχεῖν χωλῦσαι συμμαχίας" 

καὶ δὴ χενὸς ὑπέστρεψε χαὶ δίχα βοηθείας. 

Τότε τῶν Τούρχων ὁ κρχτῶν θνήσχει ὁ Μεεμέτης, 
ελ ΕΣ ι , “ , Α , 

υἱὸν ἀφεῖς διάδοχον τοῦ χρτους τὸν Μουρατην" 
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τῷ δὲ Μουράτῃ ἀδελφὸς ἦν Μουσταφᾶς πατρόθεν, 
[γ2 ΕΣ " ᾽ὔ , “- ; 

ὅστις ἐντὸς κατέφυγε “λέγω τῆς Βυζαντίδος, 

βοήθειαν χαὶ συνδρομὴν χαὶ συμμαχίαν χρήζων, 

ὡς ἂν ἐγείρῃ κατ' αὐτοῦ πόλεμον τοῦ Μουράτου, 

χαὶ βασιλείαν λήψεται τῶν Τούρχων χαὶ τὸ χράτος, 

χαὶ τοῖς Ῥωμαίοις ἔσεται ἀρωγός τε χαὶ φίλος" 

ἐκ τούτων τοίνυν εὐμενῶς εἴληφε τὰς ἐλπίδας, 
" Ψ- 3 ᾽ “ : “ » » , 
εἴληφε δόξαν παρ αὐτῶν τὴν ἣν οὐχ ἐπροσδόχει- 

ε ᾿ ε “ - δον ΝᾺ - 

οι γῦρ Ρωμαῖο!, απαᾶντες ἄξει ἐδίψων τουτο 

280 ἰδεῖν τοὺς Τούρκους μάχεσθαι πτεροῖς αὐτοὺς ἰδίοις. 

280 
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Οθεν καὶ γαμετὴν αὐτῷ παρέχουσι Ζαμπίαν 

τὴν θυγατέρα ἄρχοντος τινὸς ἐκ τῆς Γενούας, 

χαταγομένην ἐκ σειρᾶς Παλαιολόγων γένους, 

ἣν χαὶ ὠνόμασαν κακῶς χυρίαν τῆς ᾿Ασίας, 
» ᾿ “ ͵ 2 ε Ῥ 

ἐπὶ γαμορῷ θαρρήσαντες ὄντι ἑτεροδόξῳ. 
᾿Ν Ἶ ΡῚ 

Ὅλως Δαρὶδ θειότατος λέγοντος ἐν ψχλτῆρι, 

μὴ ὑπαχούσαντες ῥητὸν τὸ ἅγιον χαὶ θεῖον, 

ἐὰν μὴ κύριος, φησίν, οἰκοδομήσῃ οἶκον 

εἰς μάτην ὃ οἰκοδομῶν οἰχοδομεῖ ἐχεῖνον " 

ἐὰν δὲ πάλιν κύριος οὐχὶ φυλάξῃ πόλιν, 

εἰς μάτην μόνον ἀγρυπεῖ ἐκείνην ὁ φυλάττων. 

Εἰ δόξης ἕνεχα ἀρχῆς πολέμιος ἐφάνη 
ς δόξ ὩΝἝ - ᾿ ὃ “ῸὩὋ ᾿ , 

ἑτεροδόξοις ἅπασι χαὶ ἀδελφῷ καὶ γένει 

πῶς ὅλως φίλος ἔσεται χριστιανοῖς χαὶ πόλει; 
ἮΝ Ω » ο 2ς 

Ῥάῤδος ἐστὶν ἡ ἐθνιχή, ἣ τύπτει χαθ᾽ ἑχάστην. 

Τοίνυν αὐτοῦ τοῦ Μουσταφᾶ περάσαντος εἰς Προῦσαν 
Δ » » ,ὕὔ -- ε 4" «ἡ 7 

σὺν οὐχ ὀλίγη στρχτιᾷ Ῥωμαϊχῷ τε ξίφει, 

ἕλληνας ἄνδρας μετ᾽ αὐτοῦ ἔχοντος λογχηφόρους, 
, : 7 » ΡΞ ΞΟ ἢ ΣΝ 

τούτῳ Ασίας ἄστεα ὑπέχλινον αὐχένα" 

ἐσθίων δὲ καὶ τρυφυλῶν, σχολάζων ἐπὶ πότοις, 

χαὶ μονοχράτωρ ἀρχηγὸς ἐλέγετο χαὶ χράτωρ. 
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ΧΡΟΝΎΚΟΝ. 250 

Ὃ δ᾽ ἀδελφὸς μηχάνημα Μουράτης μηχανᾶται, 

εἰς τὴν ᾿Αδριανούπολιν υχθὼν τὰ γεγονότα, 

οἷα στρουθὸν τὸν ἀδελφὸν εἷλεν ἐν τῇ παγίδι" 

φθάνει γὰρ Προῦσαν τάχιστα ὡς εἷς τῶν οὐχ ἐνδόξων, 

χαὶ ἦν ἐν οἴχῳ μεριμνῶν τὴν ἀδελφοχτονίαν, 

οὐκ ἐναργῶς χαὶ φανερῶς, λαθραίως δὲ καὶ χρύφα, 

ἔχων οἰκείους σὺν αὐτῷ ἄνδρας μεγαλοθύμους, 

οὐ μαλαχοὺς χαὶ φθονεροὺς χαὶ τῶν αὐταρεσχούντων᾽ 

μαθὼν δ᾽ ὄντα τὸν Μουσταφᾶν οὕτως ἀπεριέργως 

καὶ ἐν λουτρῷ λουόμενον τινὶ χαὶ σπαταλῶντα, 

πολλῶν χολάχων παρ αὐτῷ ὄντων χαὶ παρασίτων, 

ὡς εἴθισται τοῖς οὕτω πως οὖσιν ἐν ταῖς ἀξίαις, 

ἐπιπηδᾷ τὸν ἀδελφὸν αἴφνης καὶ ἀποχτείνει, 

χαὶ ἅπασαν ἀνέλαοε τὴν ὑμονοχρατορίαν. 

᾿Εντεῦθεν ὄχλησις πολλή, μῆνις χατὰ Ῥωμαίων" 

πάλιν τε ἐληΐζοντο τὰ πέρι Βυζαντίδος, 

πάλιν θυέλλη ἔφθασε, χαὶ χάλαζα ῥαγδαία 

χατέπιπτεν ἐπὶ τὴν γῆν λέγω τῆς Ῥωμανίας" 

ἄστεα ἠφανίζοντο, πόλεις χλαυθμὸς συνεῖχε. 

δάχρυον μελανόπιχρον ἔρρεε τῶν Ρωμαίων " 

ὁ γὰρ Μουράτης ἀμοιθὰς παρεῖχε τοῖς ἐν πόλει 

εἰς μνήμην τὰ τοῦ Μουσταφᾶ ἔχων καὶ τὰ τοῦ γάμου, 

χαὶ πρὸς ᾿Ασίαν τῶν Γραιχῶν ἀπέλευσιν σὺν τούτῳ. 

Κἂν τῆς διαίτης ἔδει σε, Μουράτη, χάριν ἔχειν, 

δι ἧς θηρεύεις ἀδελφὸν χαὶ μοναρχεῖς εἰς τέλος! 

Οὕτω πολιορχοῦντος δὲ χαὶ χαταμαχομένου 

Ῥωμαίων πόλεις, ἄστεα, χώρας τῶν Βυζαντίων, 

εἰς τριετίαν ἅπασαν ἦγεν ἡ τούτου μῆνις. 

Τέως οὖν ὅρχοις ἀσφαλῶς λύσας τὴν πρὸς Ρωμαίους, 

καὶ τελευτήσαντος ἑξῆς τοῦ αὐτοχρατοροῦντος 

Παλαιολόγου Μίανουήλ, τοῦτό τε ἐφορῶντος, 
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ἦν ἐν Ρωμαίων ταῖς χερσὶν, οὐδεὶς παρῆν ὁ λόγο 
: . Ρ : 

ἘΠ ΡΆἝΚΟΣΝΣ 

εἰς Ἰωάννην τὸν υἱὸν τὸ χράτος διχθαίνει, 

ἄνδρα σοφὸν χαὶ λόγιον, ἄξιον βασιλείας " 

στέφο-: δεξάμενος χαλῶς ἔτεσι χοσμοφόροις 

πρὸς τεσσαράχοντα λοιποῖ: ἄλλοις ἐνναχοσίο 

ὃξ χιλιάσι τε αὑτοῖς σύμπασι μετρουμένοις 

πλὴν βασιλεύων πόλεως ἦν εἰρηνεύων Τούρχοις " 

ἀλλ ὅτ᾽ ὁρμὴν χατέμαθε χατὰ Θεσσαλονίχης, 

πῶς δράχων ἄλλα μελετᾷ, ἄλλα συρίττει πάλιν, 

μηνύει ΤΟ ΡΕΝ αὐτῷ ὅρχων ἐπιμνησθῆναι, 

χαὶ λόγων ὑποσχέσεων τοῦ μὴ ἐπιλαθέσθαι 

χαὶ συνθηχῶν συμφωνιῶν τῆς ἀνογῆς πολέμου. 

Ὁ δὲ ἀνταπεχρίνατο" εἰ μὲν αὐτὴ ἡ πόλις 

εἰ δ᾽ ἹΕνετοὶ κατάρχουσι χαὶ τχύτην νῦν κρατοῦσι, 

λήψεσθαι ταύτην γίνωσχε ταχέως ἀφιχνοῦμαι. 

Οὕτω μηνύει τάχιστα, δηλοῖ διὰ γραμμάτων 

τῆς Ρωμαΐ)ος χράτορι περὶ Θεσσαλονίχης. 

Πῶς: δ᾽ ἐν γερσὶ τῶν ᾿Ενετῶν ἦν ἡ Θεσσαλονίχη, 

τοῦ ᾿Αν:ρονίχου πώλησις ἐδούλωσς χαὶ ταύτην" 
[. 

κύριος τῆς πόλεως χαὶ αὐαῥθὸ ὑπάρχων, 

“τιν 

ὃς 

οἱ ᾿ἔνετοὶ βουλόμενοι ἕνεχεν ἐμπορίας 
ξ 

πόλεων τὴν περιφανῆ ὀδνμ τὴν πόλιν ἔχειν, 

πεντήχοντα παρέχουσι χρυσίου χιλιάδας, 

χαὶ πρίχνταί γε ἐξ αὐτοῦ τῶν Θετταλῶν τὸ ἄστυ, 

καὶ χύριοι ἐγένοντο, καὶ ἀρχηγοὶ ὑστέρως" 

αὐτὸς δ᾽ εἰς Ὄρος ἽΛγιον τὸν ἼΛθω ἀφιχνεῖται, 

καὶ μοναχὸς ἐγένετο, τὰ μέλανα φορέσας. 

Αφ' οὗ δὲ παρεγένετο σουλτάνος πρὸς ἐχείνην, 

χαὶ Θετταλοὺς ἐχύχλωσε τοὺς ὄντας ἐν τῇ πόλε:, 

ἦν ἀπορία ἐν αὐτῷ μεγίστη περὶ ταύτης 

οὐδόλως γὰρ ἠδύνατο ἑλεῖν χαὶ ἐχπορθῆσαι 
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Χο ΡΝ ΣΙ ΟΝ: ΦΟῚ 

τὸ ἄστυ τὸ περιφανὲς τῶν Θετταλῶν τὸ χλέος, 
δ ΒΝ ,ὔ 

υ σχαλε χ' ἐτήχθετο μεγάλως. 

Τότε τινὲς τῶν μοναχῶν λέγω τῶν ρχχευδύτων 

ἐχ τῶν Βλατέων τῆς μονῆς, ἐντὸς αὐτοῦ οἰκοῦντες, 
, ν" ’ «“ -- , 

χατέγραψαν, ἐδήλωσαν ἅπαντα τῷ σουλτάνῳ, 
, " ι , τ 7 Ἷ 

γράφουσι δὲ χαὶ λέγουσιν" ὦ κύριε σουλτάνε, 
ε 5» Ἑ ,ὔ 

ὡς εἴ σοι ἐστι βουλητὸν ἄρξζχι Θεσσαλονίχης, 

λαθεῖν χαὶ ταύτην χαὶ ἡμᾶς χαὶ πάντας τοὺς ἐν πόλει, 
Α ὁὃ ἌΤΤΑ Ἀ , ς ! “" ’ ΝΑ 

τοὺς ὑδροχόους ἔχχοψον σωλῆνας Χορτιάτου 

δίψῃ πιεζομένων δὲ πάντων χαὶ ἀπορίᾳ, 
5. ᾧ ὔ ε τ ἢ 
ἀχόντων τελεσθήσεται ὅπερ ποθεῖς γενέσθαι. 

Ὅρος Χορτιΐτης ἔστι δὲ χείμενον ὑπὲρ ταύτης, 

ἐξ οὗ τῇ πόλει ἄριστον ὕδωρ ἡδὺ εἰσρέει. 

Σουλτάνος οὖν ἀχηχοὼς τοῦτο, ὑπερησθείς τε 

ἐπιχειρεῖ ὡς ἐν ταὐτῷ τῷ πράγματι χαὶ ἔργῳ, 
« ει ΄ ι τ ΝΝ Ν ἐξ 

ὡς τὴν ὁδὸν οἱ μοναχοὶ ἐδίδαξαν πρὸς τοῦτον᾽ 

χαὶ ταύτην ἐχειρώσατο ὡς χαλιὰν στρουθίων, 

ὡς ὀρταλίχων φωλεὸν ἄνευ μητρὸς μεινάντων, 

ἤτοι ἀγάπης χαθαρᾶς μὴ οὔσης ἐν τοῖς ἔνδον. 

Τότε τζαούσην φύλακα καθίστησι φυλάττειν 
κ ᾽ ἘΡ ἐ 4 ὃ “ ἘΞ Δ “πὰ Ν 

τοὺς ἐν μονῇ μονάζοντας, προδώσαντας τὴν πόλιν 

Τζχούσης δὲ τὴν σήμερον αὗτ' ἡ μονὴ χαλεῖται" 
ι : -- - ι ΤΥ ΕῚ κ 

ἵνα μηδεὶς ἐκ τοῦ στρατοῦ τοὺς μοναχοὺς ταράξη 
- τ ἢ - 8, Ε - - 3 ᾿: ὅθεν χαὶ ἀτελεῖς εἰσιν ἄχρι τοῦ νῦν ἐκ Τούρχων, 

τὸ ἔργον μνημονεύοντες τῶν μοναχῶν τῶν πάλαι. 

Εἶτα ἐπαναστρέφει δὲ ἐν ᾿Αδριανουπόλει, 

χαὶ ἴδιον διάδοχον τὸν γόνον Μεεμέτην 
“ ’ὔ - ᾿ - ᾽ “- ε , 

τῆς βασιλείας καθιστᾷ χαὶ τῆς ἀρχῆς ἁπάσης" 

ὄντος τοῦ Μεεμέτη δὲ ἐν ᾿Αδριανουπόλει 
᾿ - τ ᾽ Ὁ ἐφ Α δ εὉ , 

σὺν μεγιστᾶσι τοῖς αὐτοῦ Χαλὴλ χαὶ [υψπραχίμ. τε, 

οὕς πὲρ χοινῶς βεζίριδας λέγουσι καὶ χαλοῦσιν, 

ΜΕΣ,. ΒΙΡΛΑΙΟΘ. Α΄. 1 
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ἘΠ ῬΟΑΚ ΘὺΣ 
ἌΡ Ὅς , . , 

ἀνὸρασιν ἐλλογίμοις τε, χρησίμοις, γουνεχέσ!, 
, 

κυνηγεσίοις ἀμυρὰ τε προσμειραχευομένοις, 
,ὔ , Α - ,ὔ χώρας χαὶ ΠΕ καὶ λαὸν Βουλγάρων χαὶ Σεροίας 

, - -" λαθών, καταστρε εψάμενος, θεοῦ παρχγωροῦντος, 

χωλύοντός τε οὐδενὸς ὄντος ἐπιπροσθοῦντος᾽ 
ς .] , - “ . Ἶ ὁ . αἱ γὰρ καχίχι αἱ ἡμῶν, αἱ οὖσαι ἁμαρτία! 

μεσότοιχον ἐγένετο τῆς θείχς βοηθείας, 

εἴρ γουσαᾶ!ι πᾶσαν σύμμαχον χεῖρα τὴν τοῦ χυρίο 1. 

Ο δ᾽ ᾿Ιωάγνης βασιλεύς, εἰ χχὶ τοιοῦτος πέλων, 
. “ κ᾿ » «- “ -ὉΏ τ 

ὁρῶν τοὺς ᾿Αγ2ρ τθοαην πολλῷ πληθυνομένους, 
-Ὁ 

7ὔ ᾿ «- , ἂχ “τὰ 
τὰ πλείω ὑφαρπ ἀ(ζοντας, πόλιν περιχυχλοῦντας, 
δ" 

ἔγραψεν εἰς Ἰτάλιαν, προσύτει συμμαχίαν" 

καὶ τότΞ ὃ Εὐγένιος ὁ πάπας τῶν Ῥωμαίων 

τὸν περὶ τῆς ἑνώσεως πρῶτον ἐζήτει λόγον" 

ὅθεν λογάδας προσλαθὼν ἐνδόξους χαὶ πρωτίστους 

ὁ βασιλεὺς, ἀρχιερεῖς καὶ χληρικοὺς λογίους 

χαὶ πατριδρχὴν ᾿Ιωσὴφ, τρέχει πρὸς ᾿Ιταλίαν, 
Ν ᾿ , - ᾿ 

χαὶ δίνοθαν ἐχρότησαν ὀγδόην χαλουμένην. 

᾿Επεὶ ὃ όνο: τοιετὴς ἐν ταῖς; λογομαγίαις ὁ χρ τ. φ ταῖς Ὶ .χλ ὑς 

διέόη ἀσυντέλεατος, ὡς ἔδειξε τὸ τέλος, 

χαὶ ἕνωσιν οὐχ ἕνωσιν ἐποίησχν ἀθλίως, 

ἐντεῦθεν προπηλαχισμοὶ, ἐντεῦθεν ὕορεις πλεῖσται, 

χαὶ μῖσος προὐξενίζετο Γραικοῖς τὲ χαὶ Λατίνοις, 

χαὶ βασιλεὺς ὑπέστρεψεν ἐν Κωνσταντινουπόλει. 

Ναρίαν δέσποιναν εὑρὼν γυναῖχα τὴν ἰδίαν 

προτελευτήσασαν μιχροῦ, χαὶ λύπης τὴν χαρδίαν 

ἐμπέμπ τληστο χαὶ ταραχῆς ὑπὸ ἀλλεπαλλήλων, 

καὶ ἀσθενῶν χατέχειτο ἀθρήτ τιδι ἀθλίως. 

Οὐγκρὼν τὸτε συμθούλια ἐλέγοντο χαὶ λόγοι 
» 

καὶ ταραχαὶ ἠχούοντο καὶ χρότοι ἐξ Οὐγχρίας " 
" “ . " ἈΝ 

ἤἄσθοντο 2 ΧΡ νεηγενοῦς σουλτάνου, μιὴ εἰδότας 
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[9] ὧι ὯὩ ΡΝ ΤΚΟΥἿΝ: 

ἘΠΕ Γι Ξε ὑπ  ΑΥΣ »» δ" ΑΙ ἐστι. -- [γύ λέ ᾿ πράξεις καὶ τάξεις,. μηχανάς, κινήσεις τοῦ πολέμου, 

ἀλλά γς χατχτρέχοντος θήραις χυνηγξσίοις, 

χαὶ μετὰ τούτου πόλεμον ἠδούλοντο συνάψαι" 

ᾧδε αὐτοῖς ὁ ἼχΥχος στράταρχος, στρατηλάτης, 

Αἴρξο: ἔχων τὴν ὁρμὴν, ἄλχιμος, θαρσαλέος, 
τ ' δό ᾽ 7 με δ τ λῶ: ΠΡ ΆΣΤΙΝ Ρ᾿: ΟΝ 4λ 

χαὶ δόρυ ἐπιστάμενος καλῶς, ὥσπερ τοὺς πάλαι, 
« ᾿ ν᾿ "- Γι σ' 

φέρειν ἱστὸν χαὶ φάσγανον ἐν ταῖς χερσὶ χαὶ τόξον᾽ 
ἘΞ δκω “ ᾽ ΜΑΣ . Ω σιλεὺς: Ρ ΄, , Ἷ σἕ 

πρὸς ὃν αὐτὸς ὁ βχσιλεὺς Ρωμαίων ὁ αὐτάναξ 

ἔγρχψε στέψχι στέμματι βχσιλιχῷ, τιμίῳ, 

εἴπερ Ρωμκχίων Ἀπ ΣΣ γενήσεται οὐ 

Τί δέ μοι αν Ἄθω οἱ περὶ τὸν σουλτάνον 

γράμμασι χατεδήλωσαν ταχέσιν, ὠχυπτέροις, 

τῷ ἑχυτοῦ γεννήτορ!, ἐν Μιαγνησίχ ὄντι, 
ε » . δν ᾽ ,ὔὕ 

ὡς, εἰ ταχέως, κράτιστε, ἐνθάδ᾽ οὐ παραγένῃ, 

γένος τὸ ἡμέτερον ἀπώλετο αἰσχίστως᾽" 

ἄπειρος γάρ ἐστιν ἡμῶν πολέμων ὁ δεσπότης. 

Αχούσας οὖν ὁ γηρχιὸς ταῦτα χατεθροήθη 

Μουράτης χαὶ τετάραχται, ὁρνῶ χατὰ τῶν Οὔγκρων “ 

ἄντιχρυ δὲ τοῦ Βύζχντος ἐλθὼν εἰς Χαλχηδόνα 

τὸν Θράκιον τὸν Βόσπορον ἐζήτει τοῦ περᾶσαι 

παρὰ τοῦ αὐτοχράτορος Ρωμαίων ᾿Ιωάννου, 

πέμψας τὸν δοῦλον τὸν αὐτοῦ Χαλὴλ αἰτοῦντα νας, 

αἰτοῦντα τὴν διάθασιν τῶν Τούρχων εἰς Εὐρώπην. 

Πέμπει δὲ ὁ ᾿Ιωάννης δὲ τούτῳ χαὶ τρεῖς τριήρεις 

χαὶ λόγους δῆθεν φιλιχοὺς σὺν οὐκ ὀλίγοις δώροις. 

Σουλτάνου δὲ περάσαντος εὐθὺς πρὸς τὴν Εὐρώπην 

σὺν στρατιᾷ, παρχταγῇ, μεγίστῃ ἐξουσίᾳ, 
, Α Ἢ 

Βάρνα τοὺς Τούρχους ξῤλθται: ἐν ἢ οἱ Οὗγχροι ἦσαν, 
ΩΣ 7 - ᾿ 

ληΐζοντες, ἐσθίοντες χαχῶς τὰ τῶν Ρωμαίων, 

ἐπεὶ χατῆλθον εἰς αὐτὴν ἐχ τῆς αὐτῶν πατρίδος. 

Πολέμου ἐγερθέντος δέ, μάχης φοθερωτάτης, 



2600 

400 

4τὸ 

410 

480 

480 

᾿ Εγωγε, κράλη χρά 

ΕἾ ΑΚ ΟἿΣ 

σουλτάνου γόνυ ἔχλινε, φόθος αὐτῷ ὑπῆλθε“ 
. ᾿᾽ ω , ᾽ “ 4 

τῆς γὰρ ᾿Ασίας πρώτιστος αὐτοῦ ὁ ταγματάρχης, 

ὃν ἍΤ ΤΉ ΡΤ Υ- ὃν Καραντίᾶν ὠνόμαζον ἔξοχον ἐν πολέμοις, 

πεφόνευται ὁ δύστηνος σὺν ἄλλοις τῶν ἐγχρίτων, 

ὥστε τῆς μάχης τὴν φυγὴν ὁ χράτωρ ἐμελέτα" 
" ὃ) “ κ “- » , 

χαὶ δὴ βουλῆς συνάξεως τῶν Οὔγχρων γενομένης, 

ἵνα γε ἀφανίσωσιν εἰς τέλος τὸν Μουράτην, 
᾿ ἮΝ 

χαὶ χράλη βουληθέντος δὲ τούτῳ μονομαχῆσαι, 

γικῆσαι χαὶ χειρώσασθαι εἰς τέλος τὸν σουλτάνον, 
"» ᾿ “-Ὸ ΄- “ , ἴχγχος ἐν τῇ συμθουλῇ εἴρηκε πᾶσι τάδε. 

7 

τιστε, χαὶ οἱ λοιποὶ οἱ Οὖγχροι, 

ἐν τῷ πολέμῳ αὔριον ἐξέρχομαι εἰς μάχην, 

μεθ᾽ ὧν οἶδα στρατιωτῶν - εἰ ἔσεται δὲ νίχη 

τοῖς ὁμοφύλοις νῦν ὑμῖν ἔσται πεφιλημένον, 
Ἰὼ “ " 

εἰ δ᾽ ἐναντίον μοι οὔμῥῃ; ὅπερ θεὸς μὴ δώη, 

πόμα ἐμειλόίῳ, ἔγωγε ἀντλήσω ἐξ ἁπάντων᾽ 

ἐὰν δ᾽ ἐξέ λθη δὲ ἡμῶν ὁ χράλης ὁ δεσπότης 

χαὶ μετὰ τούτου πόλεμον συ γχρούσ σῇ τοῦ Μουράτου, 
“ 

, 

γικήσῃ καὶ τροπώσῃ δὲ τοῦτον χαὶ ἀποχτείνῃ, 

χαλῶς τὰ πάντα ἔσονται, καὶ δόξα ἐν τοῖς Οὔγχροις 

εἰ δὲ ἐκ τούτου νιχηθῇ τίς ἡ αἰσχύνη ἔσται; 

πόντως ἀπολεσθήσεται ὅλον ἡμῶν τὸ γένος. 

Κρεῖσσον τοῦ νιχηθῆναί με προχρίνω ἐκ Μουράτου, 

ἢ τὸν ἁπάντων ἀρχηγὸν τοῦ στῆναι ἐν χινδύνῳ" 

ἂν γάρ τις πηδαλιουχῇ ἔνδον ρευμάτων πλείστων, 

χαὶ τριχυμίας ταραχῆς οὔσης ἐν τῷ πελάγει, 
᾿ ! 

Α ν ᾿ ΝἣΝΟ ΝΣ ᾿ ᾽ “ 

ἐάσῃ δὲ τὸ ἴδιον ἔργον αὐτοῦ, καὶ ἄλλος 

ὅψηται ἐκ τοῦ ναυτιχοῦ τοῦ ἀλλοτρίου ἔργου, 

τὴν ναῦν χυχλωμένην τε ἀφεὶς ἐν τῷ πελάγει, 

ἄρα οὐ χινδυνεύσουσιν οἱ ὄντες ἐν τῷ πλοίῳ; 
Ν- ᾿ς ΦἘΦΠ ᾽,ὕ “ 3 " ἃ Ων ΜΕ ᾿. ἃς 

Δεῖ, δεῖ τοίνυν τὸν ἀρχηγον μὴ εἶναι στρατιώτην 



400 

405 

σι Θ σι 

ΧΟ ΝΕ ΤΟ ἸΟΣΝ. 

" ἘΞ Ξὸ ΡΞ Π ὮΝ 

χαὶ ξργ τῶν στρχτιωτῶν ζητεῖν χαὶ χινδυνεύειν! 

Ταῦτα εἰπὼν πρὸς ἅπαντας, ἐπχύσχτο τῶν λόγων. 
" "ἢ ἣν “"- “- Ε Ἁ ΤῊΣ 4 

Οὐσοι μὲν οὖν τῶν νουνεχῶν ἥχουσαν τὰ λεχθέντα, 

Ογ. πήνεσχν τοῦ στρατηγοῦ τὰ οὐμᾶστα Ιάγχου. 

Πρὸς δ᾽ ἄλλους οὐκ ἠρέσχοντο ἐπωφελεῖς οἱ λόγοι" 
-“- ἀλλά γε βουλευσάμενοι οἱ ἄφρονες τῷ χράλῃ, 

οἱ φαῦλοι, οἱ μισόχαλοι, οἱ πνέοντες τοῦ φθόνου, 

εἶπον αὐτῷ ὦ χράτιστε, ὁρᾷς τὰ τοῦ ᾿Ιάγχου; 

τὸ γέρας μόνος βούλεται λαθεῖν παρὰ τοῦ γένους, 

χαὶ νιχητῆὴς χληθῆνχι νῦν χαὶ ἐ τροπαιοῦχος " 

ὅτε γὸρ νίκη ἅπασα γενήσεται τοῖς Οὔγχροις, 
Α 

χαὶ ὁ σουλτάνος ἐν δεινοῖς ἔστι μετ 
’ Ἅ ΝΜ 5 ᾿ Ἷς Φ “ τότε τὸν ἔπαινον αὐτὸς βούλεται ὑφαρπάσαι, 

τὴν ἀτιμίαν δ᾽ ὅπασαν αὐτῷ σοι προξενῆσαι! 

Λόγους τοιούτους ἔλεγον οἱ ἄθλιοι τῷ τότε᾽ 
(θ᾽ ἢ Θουλὴὲ χαὶ λό ἘΣ ΣΡ ΤΑ πείσθητι τοίνυν συμοουλὴ χαὶ λόγοις ἡμετέροις, 

χαὶ τὸν ἐχθρόν σου τρύπωσον αὔριον ἐν πολέμῳ! 

θεὸς γὰρ ἐδωρήσατο ἡμῖν τὴν νίκην πᾶσαν, 
5 - ς πππιῖν 

χαὶ ἐν μαχαίρᾳ ἅπαντες τεθνήξζονται οἱ 'Γοῦρχοι. 

Ταῦτα λοιπὸν λογύδρια, τοιαῦτα προσελάλουν, 

οἷς χαὶ πεισθεὶς τοίνυν αὐτὸς ἄχρατον ἐγχαδῶν τξ, 

ὡς εἴθισται οἰνοποτεῖν αὐτὸς πρὸ τοῦ πολέμου, 
ε - , τ ύϑςς ἘΠῚ ἵ ΔΑ ἡ 

μετὰ ὁρυς πρὸς πόλεμον ἐξῆλθεν εἰς τὴν μάχην 

νικῆσαι χαὶ χειρώσασθαι ἐθέλων τὸν σουλτάνον. 

Οὕτως ἐκτρέχων δὲ χαχῶς παράφορος τῷ οἴνῳ 
, 

χατὰ Μουράτου τὴν ὁρμὴν ἔχων μονομαχίαν " 

γενναία τις τότε ψυχὴ εἰς Χαμουζᾶν εὑρέθη 

καὶ ἵππον τούτου ἔτυψε πελέχει ἐν τοῖς πρόσθεν, 

πρηνὴς δ᾽ ὁ ἵππος ἔπεσεν ἅμα σὺν τῷ δεσπότῃ, 

εἶτα χαρατομεῖ αὐτὸν ὁ Χαμουζᾶς τὸν χράλην᾽" 

τῶν Τούρχων, 

Τοῦρχος ἐκ Τούρχων εἷς πολλῶν δράσας τοιοῦτον ἔργον. 
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ΓΕ ΡΆΝΙ ΟΣ 
“ ΕΥ̓ - δ", 9 , 

φεῦ σοι, ὦ χράλη δύστηνε, χάχιστε οἰνοπότα, 
5 »,“ν " ᾽ ᾿ . » ΕΣ . 

τὸν ἄνδρα γῶρ ὁ οὐτιδανὸν τὸν Χαμουζᾶν ἐποίεις 
"» ἣν ͵ὕ 

Φιλαδελφείας τ ὐλνός χαὶ μπέην ἐν τοῖς πρώτοις 
ΠΡ - “τ Ν»ο 
Εν τοῖς λοιποῖς δ᾽ ἦσαν σφχγαὶ, χύσις, χρουνοὶ εἰκός 

ι 

καὶ θροῦς χαὶ χέλχδος πολὺς, χαὶ σωματοσραγίχι" 

τὸ χάλα! χάλα! ἦν βοὴ ᾿Αγαρηνῶν μεγάλη, 

διώχειν, τύπτειν ἀφειδῶς, τὸ φεύγειν δὲ τῶν Οὔγχρων. 

χαὶ φάσγανα ἐθάφοντο τῶν Τούρχων ἐν αἱμάτοις 

τῶν Οὔγκρων τῶν ἐμθρόντητων πιπτόντων ᾿ὡς οἱ στάχυς, 

ἑτέρων δεὸς ἐμένων δὲ αἰχμαλωτ τιζομένων, 

ἄλλων πιπτόντων δὲ καχῶς χαὶ ἀποπνιγομένων, 

χαὶ κάθυγρον τὸν θάνατον ἐν ποταμῷ τῆς Βάρνης 

δυστήνων δεχομένων τε χαὶ ἀποπνιγομένων. 

Τὰς συμθουλὰς ἀχήχοας, ἑώρακας τὸ τέλος " 

ὄντως χακὴ βουλή ἐστι, βουλεύσχντι χαχίστη. 

Μετὰ τὴν ἧτταν τοιγαροῦν, ἣν ἔπχθον οἱ Οὔγχροι, ἵν ΤῊ 
Ἴχγχος μόνος ἔφυγε σὺν ἄλλοις γουνεχέσι, 

καὶ πρὸς πατὶ ρίδα τὴν αὐτοῦ ἔδραμεν εὐχαρίστως" 

χαὶ ὥσπερ Λὼτ ἐξέφυγε πάλχι ἐχ τῶν Σοδόμων 

οὕτω χαὶ ὁ χαρτεριχὸς Ἴχγχος ἐλυτρώθη 

μετὰ λοιπῶν στρατιωτῶν καὶ εἰς οἰχεῖ᾽ ἐσώθη. 

Ως δὲ Μουράτης χορεσθεὶς δόξης, περιφανείας, 

εἰς Μαγνησίαν ὥρμησεν ἐχεῖ ἐφησυχάζειν, 

ὅπου χαὶ χτίσας ἰσχυρῶν ἰδίας ἀνχπχύλας, 

ὡς λέων ὠρυόμενος" ἠχούετο χαὶ πάλιν. 

Ζωὴν δὲ τὴν βασίλειον ἄμφω ἀποθεμένου 

τοῦ ᾿Ιωάννου χράτορος, ἀνδρὸς λογιωτάτου, 

πρὸς Κωνσταντῖνον Δράγασην τὸ τέλος χχτεσθέσθη 

τὸ δυστυχὲς βχσίλειον λέγω τῆς Βυζαντίδος. 

Θωμᾶς δὲ χαὶ Δημήτριος εἰς Πέλοπον τὴν νῆσον 

διαπερᾶν χατήντησαν οἱ δύο οἱ δεσπόται, 
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ιν ’ 

ὑϑρίσχντες ἐν λω τὰ ἐν Πελοποννήσῳ. 

Καὶ τότ σχή μῖνὸ χρχταιὸς ἅπτεται Μεςμέτης 

καὶ χύριος ἐγ ᾿Ασίας χχὶ Εὐρώπης" 

τότ: βουλὴν τὶ χχτὰ τῆς Βυζαντίδος 

πιχοίχς γέμο οὐσὰν καχῶν ἀφανισμὸν τελείω 

Εν ᾧ γὰρ τόπῳ λέγεται Φονέας ἐν τῷ 

Ό Ω τ [9 - σ΄ : ὃς ἐν τῷ μέρει Θραχιχῷ κεῖτχι ἐν τῷ Β 

πελθυθην οἰκοδομεῖ, στερρόπυργον θριγχίον, 
᾽ ο "Τα ’ 

έγων, ὡς διχπ περᾷν θέλει εἰς τὴν Εὐρώπην 

ἀπὸ ᾿Ασίχς χρήσιμα ἐχείνου χαὶ ἀνθρῶποι, 

π' π᾿ ᾿Αδριανουπ τόλεως ἐχεῖθεν διοδεύειν. 

ἰς "Αόυδον ἐχεῖθεν 

ἀπὸ Καλιουπόλεως καὶ βαίνειν εἰς τὸ πέραν. 

ὌΝ γὰρ ἀπέρχεσθαι [ω 

Βυζάντιοι δ᾽ ὑπέκυπτον, ἤχουον ἐν τοῖς πᾶσι, 

ἐλπίζοντες χαὶ λέγοντες, χαὶ ἑχυτοῖς θαρροῦντες 

ἑλεῖν ἐχεῖνο ἔπειτα, εἰ ὄχλησι: ἐχ τούτου, 

Τοιαῦτα τὰ βουλεύματα χαὶ λόγοι τῶν Ῥωμαίων, 

ἄλλως δ᾽ αὐτοῦ τὸ βούλευμα ἣν χαὶ τὸ τέλος ἄλλο. 

Ῥοῦτο μέχρι τῆς σήμερον Νεόχχστρον χαλεῖτχι, 

τὸ πρὸς τὸν Εὔξεινον πορθμὸν ἐν δυτιχῷ τῷ μέρει. 
, 

Εὐμενῶς δὲ χαὶ προσηνῶς τὰ ΤΣΥθεῖε Ρωμαίων 
"» ,ὔ , ΝΝ ᾿ κ 5 

ἐχύχα τάχα πρὸς αὐτοὺς ἔχων φιλίας ἄχρας" 
Α , “- 3 - “-“ ᾿ς 

μετὰ δὲ τῆς οἰχοδομῆς τοῦ πολιχνίου τούτου 

ἐντὸς ἀφῆχς φυλαχὰς, σχευὰς τὰς προσηχούσας, 

αὐτὸς δὲ ἀπεδήμησεν ἐν ἘΝ ἢ νει, 

υἱηνύσας λόγους χαὶ εἰπὼν ἐν Κωνοταντινουπόλει: 
ν, ᾿ τ τῇ δ 5 καὶ 

ἴστε Ρωμαίων ἅπαντες οἱ ἔνδον ἐνοικοῦντες, 
3 »Μ 

ἔρχομαι ὥρᾳ ἔαρος, ἐστὲ προσχαρτεροῦντες.: 

Τότε χαὶ ἐκ τῶν στρατιωτῶν αὐτοῦ ἐποίουν στάσεις 
"ΜΝ ᾽ 24 “. ΄, 

ἄνδρας αἰχμυαλωτίζοντες, γυναῖκας χαὶ παιδία 
᾿ ἢ - 

ΕΚ τῶν γωσοίων τῶν ἐγγὺς ς, αὶ ἄλλυ τε μυρία, 8. 



“04 ΕΑΓ ΟΥΣ 
δ" , “ ΄ 

ἰδόντες πρύόσχομμα χαχοῦ, αἰτίαν 
“-»Ὕ ἣ 

τῶν σχχνδάλων. 
» ͵ ΕΣ “τῷ 

Ἄρτι φανέντος δ᾽ ἔχρος σὺν στρατιᾷ σουλτάνος 

ἣν πόλιν ἔφθασε μετὰ λαοῦ 
ΣΌΣ ἘΣ ᾿ ΑΝ χα ὅσος ἔφθασε πνέων τῷ θυμῷ χαὶ τῆς 

ἼΞι δύ -- , τὴν δύστηνον ταύτην ὧτ Ο οι [Ὁ 
ἘΠῚ 

Φ-» Ν [Ὁ ο « ᾽ 

ι ᾿ οἰ ΙΝ 

καὶ τοὺς Ρωμαίους ἅπαντας σχεδὸν 

ἔοθασΞξ σθέσχι χχὶ τὸ φῶς-:, ὄνμα εφ Φ σὸς { τὸ φῶς, ομμ. 

ἔχων πληθὺν ἀμέτρητον, ἄπειρον, 
ι 

4 

ἔχων σφοδρὰν παράταξιν, ἱππότας, 

᾿ »Ἤ»ἭἬ 

χαὶ δόξης, 

ὀργῆς καὶ χότου, 

τοὶ ἐχριζῶσα! 

τοῦ ἀφανίσαι" 

«τῆς οἰχουμέν ἣςΣ, 

τϑ οπόρους Υ 

» ᾿ ᾽ ᾽ τ 5 - 

90 χαὶ μετ᾽ αὐτῶν ἐχύχλωσε τὴν Κωνσταντίνου πόλιν, 
΄ ΝΕ ἐν ΄ ΄ὶ “Ἄ , ΕῚ 

ὡς δράχων ὁ παγχάᾶχκιστος, λέων ἢ 

ϑρυώχμενος συρίσσων τε χαὶ φονιχὸ 
Α “-»“᾿ Δ Ἃ 

, 

“οιωώμξνος γριώμέενος 

᾽ ἐ μπνέων ς 
ἣΝ - ς ὦ 

μετὰ τῶν ἄλλων δὲ χαχῶν χαὶ μηχανὴν εὑρῆχε. 

ἐπάνωθεν τῆς πόλεως: τοῦ Γχλατᾷ τῶν λόφων, 

9 τριήρεις διεπέρασε εἰς Κεράτιον κόλπον, 
ἀν ΒΕ ἐὰν 

πλήθη ἀνδρῶν χαὶ μηχανῶν ἐλάσας ἐν λιμένι, 
κ ᾿ “«- κα ᾿ 

ἃς χαὶ χχατήγαγεν αὐτὸς ἐκ τοῦ Εὐξείνου πόντου. 

᾿Επεὶ δὲ ἐχωλύοντο ἀλύσεως ἐχτάσει, 

ἂν ἀπὶ αὐλῆς τοῦ Βύζαντος ἥπλωσεν εἰς Γαλάτου, 
4 

Θ00 τοιαῦτ᾽ πϑπολόραις τοιαῦτα χατεπράξαν, 

Ὥς δέ γε ἐχατέλαθον λιμένα αἱ τ 

χαὶ τοῦτον ἐχυρί ίευσαν οἱ χαταπολ 
5» ε 

ριήρεις, 
ἐμοῦντες. 

ἔφριξεν ὄχλος ὁ ἐντὸς, ὁ περιχεχλεισμένος ͵ 
ἱ 

ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν π ἐεριηγχαλισμένος 

605 ἔκ τε θαλάσσης χαὶ ἐκ γῆς, ἦν λοίσθι ἀποπνέων. 

εἶτα σανίδας θέμενος γεφυρουργεῖ 

ἐκ τοῦ ἑτέρου ἔναντι μέρους τὴς 
» Ὁ - ἀντεπεροῦντο ὃ ὡς βατὴν τὴν θάλ 

τὸν χόλπον᾽ 

- υλοπόρτας 

ασσαν οἱ Τοῦρχοι. 

Ὡς δὲ τὸ πλῆθος τῶν ἐχθρῶν ἦν πρὸς τὴν πόλιν ἅπαν, 
"Ἢ 

610 ἐπολεμοῦντο ταῖς σχευαῖς τῆς πόλεως τὰ τείχη. 

᾿Αφ᾽ οὗ δὲ τὸ πρὸ τῆς Χαρσοῦς τεῖχος χατεχαλάσθη, 
ν 
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τοῦ νῦν ἁγίου Ρωμανοῦ, ἣν Τόπχχψι χαλοῦσιν, 

οἱ ὄντες τάλανες ἐντὸς θέμενοι χλιματίδας, 

σανίδας, ὕλην, ἕτερα, ἕνεχχ τῶν βολίδων, 

τῶν φόνους, θρχῦσιν ἐν αὑτοῖς πλείστων προξενησάντων, 

ἐφύλαττον τὴν εἴσοδον, τὴν τῶν ἐχθρῶν πρὸς πόλιν" 

σχηνὰς ποιήσαντες ἐχεῖ οὐχ εἶχόν τι χαὶ δράσαι, 

πρὸς ὕψος μόνον αἴροντες εἶχον τὰς χεῖρας τούτων 

δαχρυρροοῦντες ἅπαντες ἐκ βάθους τῆς χαρδίας. 

Τότε ἐν πόλει τις τυχὼν ὄρχων ἐκ τῆς Γενούς, 
" ᾿ “ τ Ὕ “- ’ 

ᾧ κλῆσις ἦν Τ7ουστουνιὰ:, ἔχων . χαὶ νῆας δύο, 
, 

ἔστη ἐν μέσῳ κ λχῷ χαὶ πᾶσι τοῖς: ἐν πόλει . 
» , Ἅ » ν , ε Ἁ “-“- 

χαὶ λόγους εἰπε πρὸς αὐτοὺς λόγους ὕπερ τῶν πάντων. 
ΕΥ̓ ᾽ » ᾿ Α -“ ΡῸ "» ,ὕ 

Ω βασιλεῦ, εἰ τ αὑτὸς μετὰ τῶν σῶν ἐνδόξων, 

οὐ χατὰ τούτων δύνασθε ὑμῶν τῶν ἀντιπάλων 
ΕΣ 7 ΑῚ Ἧ: ἿΝ ΕΣ » δι διὰ ὲ 

ἀνθίστασθαι χαὶ μάχεσθαι, ἔμπροσθεν ἐν τῇ μάχῃ, 
, ᾿ Ν ν᾽ , ΝΞ ι Ἁ , 

υχήσομαι πρὸς τοὺς ἐχθρούς, φυλάξω καὶ τὴν πόλιν, 

χχὶ ἀρωγὸς γενήσομχι ὑμῶν χαὶ τῆς πατρίδος 
τ ε ἣ “ .Ν ] ε 
Γοὺς ἡδυτάτους λόγους γοῦν ἐδέχοντο οἱ πάντες, 

Ψ 

χαὶ τὴν ἑχυτοῦ τε ἀρετὴν ἤνεσαν εὐχαρίστως. 
Ψ , Β Η δ - 

Πρὸ πάντων δὲ ἦν πρόμαχος αὐτὸς ἐν ταῖς χαλάστραις, 

ὡς ἔδει τε ἐμάχετο στερρῶς ἐν τῷ πολέμῳ" 

ἀλλά γε βάσχανος ἀνήρ τις διχ τουφεχίου 

βάλλει ἐπὶ τῷ ἥρωϊ χαὶ πλήττει τὸν γενναῖον, 

χαὶ φύνον προξξένησεν εἰς ἄνδρα τηλικοῦτον. 

Λέγεται δὲ ἐκ τῶν ἐντὸς Ρωμχίων ἦν ὁ δράσας 

τοῦτο τὸ ἐπιθούλευμχ χατὰ τοῦ Γενουδίσου, 

φθόνῳ τρωθείς, ὡς εἴθισται πάντοτε τοῖς βχσχάνοις. 

Εἰς δὲ τὰς νῆας εἰσελθὼν ρει Δυμὶ εἰς πατρίδα, 

ἃ λοίσθια θανάτου: 
- ῶὧ 

πνέων ἔτι ὃ δυστυχὴς τ 

χεῖσε ἐχόιοῖ ταφεὶς παρὰ τῶν φίλων. ἐ 
χει λ Ν » “- ε 

Ἐὴν δυστυγίαν δὲ αὐτῶν ὁρῶντες ὁὶ πολῖται 
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“ » ᾿ “- ’ 

ἕτερον ἔθεντο εἰς νοῦν μηχάνημα ποιῆσαι, 

τοῦ λυτρώθῆνχι τῶν δεινῶν τῶν ἐπ᾿ αὐτοῖς ρα ψν 

ὃ τέλος εἴληφε χαχόν, σχέτλιον δύσμορόν τε" 

νέους ὡς τεσσχράχοντα ἔόχλον ἐν ὅδ: ὃ 

λάθρα ἐ πάγον θμθνς αὐτοὺς πρὸς τῶν ἐχθρῶν τὸν στόλον, 

ὡς ἂν τὰ πάντα χαύσωσι, κατατεφρώσωσί τΞ. 
Γι Ὁ », 5... " ᾽ 

Γοῦ ἔργου δ᾽ ὄντος ἐν ἀχυ τότε τελειωθῆναι, 
ἌΨΌΡΙ ε ᾿ . ᾿ὰ 

αἴφνης ἐπῆλθεν ἡ βολὶς ἄνωθεν ἐκ τοῦ πύργου, 
᾿ “ .» » , 

σχευῆς μεγίστης χαὶ χαχῆς ἐξ ἄστεος Γαλάτου᾽ 

οἱ γὰρ οἰκοῦντες: ἐν αὐτῷ ἐκέκτηντο φιλίας 
-“ γ΄ ΨΜῬῬ 

μετὰ τῶν Τούρκων ἔξωθεν Βύζαντος μαχομένων" 

τοίνυν κατεποντίσθησαν οἱ δυστυχεῖς οἱ νέοι, 

χαὶ οὐχ ὀλίγην ἔλχθον τὴν λύπην οἱ πολῖται, 

ἐπὶ τῶν τεσσαράκοντα λέγω τῇ ἀπωλείχ. 

Εἰς δὲ τὰ ἀπὸ Χριστοῦ ἔτη οἰχονομίας, 
: 

χίλια τετρχχόσιχ πεντήχοντα καὶ τρία, 

ἐγένετο τῆς: πόλεως χύριος ὁ σουλτάνος" 

αἴφνης εἰσελχσάντων γῦρ ἐντὸς μετὰ ἰσχύος, 

χχτεπορθεῖτο δυστυχῶς αὕτη χερσὶ τῶν 'Γούοχων ἀτεπορύξιν 7 ., ἍΠ ,4Ξ3ῶ25: ν 0) 2325. ὡ 

Οἱ δὲ Ρωμαῖοι ἤγοντο δυστήνως εἰ: δουλείαν, 
»,) "5. Ν᾿ - 

ἄλλοι ὃς χατεύάφοντο αἴλασι πορφ' 
᾽ κ᾿ Νι ι Π τ 5 ᾽ “- , 

ὀλδφυρμὼς δὲ χαὶ χραυγὴ ἦν ἐπὶ τοῖ: γενναίοι:, 

χαὶ θνῆσις πλείστη μονχγῶν, ἀνδρῶν εὐλαοεστάτων᾽ 

μᾶλλον δὲ αἱ μονάζουσαι καὶ τίμιαι γυναῖκες 

ἑλχόμεναι ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἦσχν ἐκ τῶν πλοχάμων, 
ἊΝ ἂὖ ᾽ ᾽ “ ,ὔ Η ι Ω δύ ὃ 

ταχυδρομοῦσχι παρ᾿ αὐτῶν βιχίως χαὶ βαροάρως. 
ε 

Ὃ Κωνσταντῖνος χράτωρ δέ, ὁ ἀράγασης τοὐπίχλην, 

ἐν τῷ μεγίστῳ τῷ ναῷ τῆς τοῦ θεοῦ Σοφίας, 

τῆς παρ᾽ ᾿Ιουστινιανοῦ ἐκ βάθρων ΝΣ ίσης, 

χαταφυγὼν ὁ δυστυχὴς σὺν ἐωγλλ. χαὶ τέχνοι: 

μΞ εταλαμοάνει τῶν 90 "χτῶν χυρί2 }) υνυσπηρίων 
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3 , ι ε ᾿ ῬΑ χ ν ὝΝ ΣᾺ, 

αὐτὸς τὸ χαὶ οἱ σὺν αὐτῷ παῖδες ὁμοῦ και δοῦλοι" 

τὴν ὁμευνέτιν φεῦ! δ᾽ αὐτοῦ χαρχτομεῖ τὸ πρῶτον, 
᾿ ων - ᾿ ᾿ ᾽ ’ 

καὶ ποῖδας χαὶ τοὺς συγγενεῖς χαὲ τοὺς οἰκείους πάντας, 

ζῇν προχρίνας θανεῖν δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ σέθας 

τῆς ἀνοχῆς σου, δέσποτα χαὶ βασιλεῦ τῶν ὅλων! 

αὐτὸς δ᾽ ἐν μέσῳ τῶν ἐχθρῶν εἰσέρχεται ξιφήρης 
-Ὁ - "» ἘΣ »,Ἡ» 

:τά τινων στρχτιωτῶν, λοιπῶν τε τῶν ἐνδόξων, 

ΞΘ. ἜἝ ς πρὶν οἱ τριαχόσιοι οἱ μετὰ Λεωνίδου 

θανόντες ἐν τῷ Περσιχῷ πολέμῳ χαὶ τῇ μάχῃ" 

ἦσαν δ᾽ ἐν μέσῳ τῶν ἐχθρῶν ἀνδρχγαθοῦντες πλεῖστοι 

ἀλλ οὖν τὸ σμῆνος τῶν ἐχθρῶν ἴσχυεν, ὑπερεῖχε" 

πᾶσι δὲ τάφος γέγονε πατ οἷς ἡ παμφιλτάτη 

τοῦ Κωνσταντίνου χράτορος καὶ τῶν ἀρίστων πάντων" 

δεινὸν τὸ πλῆθος γάρ φησι σοφὸς ὁ Εὐριπίδης" 

τερον δὲ ἜἘΉΗΣ τὴν κάραν ὁ σουλτάνος 

τοῦ Κωνσταντίνου χράτορος, χχὶ γνοὺς ἐχξείνου οὖσαν, 

χαὶ τέρψιν σ᾽ ο ἐγχώροδιον, ὡς νιχητὴς Ρωυχίων 
ῖ ἐν - ἣ μι τὰ Ὡξ ἣ ) 

τ ἢ - τ ΞΞ ““):τ :- ἘΞ ΞΡ. ΞΕ ΣΟΙ Ρυζ κίδος- χύριος, χράτωρ γίνεται ταύτης τῆς Βυζαντίδος, 

-- ΑἾΝΟΝ δὴ Ἢ () ω δι Ἂς πόλε » Κκ .“" σι, ᾿ πατρίδος φίλης τῆς ἐμῆς πόλεως Κωνσταντίνου. 
δ “- τ »υ-: ᾿ " Β΄. , 

Ἐπεὶ δὲ πᾶσα ἄοιχος ἦν παρ ἀνθρώπων αὕτη, 
" " .᾿ , τ , 

χαὶ πᾶ: λαὸς Ρωμαϊχκὸς μέτοιχος ἦν παντόθεν, 
ἐν ΕΞ Μ , ᾿ » 

δεῖν ἔγνω σφετερίσχσθαι ἐπὶ χερσὶν ἰδίχις 
νν -" σὰ ἸΆ ἔπάνι 

τοὺς πρὶν νομῇ βασιλιχῇ ὄντας Ρωμαίων παῖδας" 

διχνενοη μέν νοῦ δὲ πλεῖστα χαὶ ἀπ τοροῦντος, 
“΄»» “ 

ς χερσὶν αὐτοῦ ἔξοι Ῥωμαίων ἅπαν, 

τινὲς αὐτῷ εἰοήχχσιν ἐκ τῶν «ὐὑὐτοῦ εὐ 
͵ ἐΐ 

ἐν τῇ πατοίὸοι ἐν αὐτοῦ ἀσντ οι χχὶ σο 
' ᾿ 

’ 

νδοχ τινὰ πρωτεύοντα τῆς τούτων ἐχχλησίχ Ξ, 
εἰς θεν ς , Ἔ δὲ ε , 
ὃν πατριχρ ν λέγουσι, δὸς τούτοις ὡς προστατην, 
᾿ΕΝ - πξε: “- « ῃ 

ἄρχειν τΞ τῶν ἐχχλησιῶν χαὶ τῶν ἱξροθύτων " 
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ς ὑπὸ σὲ Ῥωμαίοις, 

χαὶ πάντες ὑποχύψουσιν ἐν οἷς ποθεῖς, ὦ χράτωρ. 

Τοίνυν χαὶ τὸν Σχολόριον ἄνδρχ σοφὸν εὑρόντες, 
ἂ 

ὄντα χριτὴν τὸ πρότερον ἐντὸς τοῦ παλατίου, 
’ , εὖ Ἃ βι- - ᾿ ἤ συγγράμματα συγγράψαντα πλεῖστα τῇ ἐχχλησίᾳ, 

ε Ὃ Μ δὲ «ὦ ι , ὃ ᾽ , ᾽ , 
οἱ χληριχοὶ χαὶ σύνοδος ἀνάγουσιν εἰς θρόνον, 
δή , ε Α ,Ἃ " ) » 

δόντος σουλτάνου ὁρισμὸν ἰθύνειν τὰ Ρωμαίων. 

Ἔχ τῶν ἀρχόντων δὲ τῶν πρὶν Ρωμαίων Μεεμέτης 

πολλοὺς ὀρφβατος υστήνως τῇ ρομφαίχ᾽ 
᾿ . Ξ-- ΄ 

ὁμοίως τε χαὶ τὸν Χαλὴλ τὸν ἑαυτοῦ πασίχν 
΄ἷἮῊ ᾽ ᾿ » “ 

παρέδωχεν εἰς ἡφἠωυξεν ἔλεγε γὰρ ἐκεῖνος, 

εἴπερ “γενήσῃ, ἘΡΤΤ ΕΣ χύριος Κωνσταντίνου, 
,ὔ } " ᾽ “. “ . 

δόλοις χαὶ ταῖς ἐπιθουλαῖς: ἰσχύϊ τῶν ἐνδώσῃ, 
» .- ε᾽Δ" πῳ ΡᾺ ) 
ἀποδιώξουσιν ἜΜΕΣ τὰ πλήθη τῆς Εὐρώπης" 

οὐ τοῦτο γὰρ ἀνέξονται θεάσασθαι οἱ πάντες 

τὴν χεφχαλὴν τῶν πόλεων αὐτῶν ὑπὸ τοὺς Τούρχους 

Μετοίχων πλείστων δὲ πλ ἡροῖ σουλτάνος πᾶσαν πόλιν 
. Ἂ ΄ “- ᾿ -“ » 
ἐχ Σηλυύρίας, Ραιδεστοῦ, Πχνίου, χαὶ τῶν πέριξ 

τῆς Κωνσταντινουπόλεως χαὶ τῶν αὐτῆς χωρίων, 

ἐχ τοῦ Εὐξείνου Πόντου τε Μηδείας, ᾿. γχιάλου. 

Αἶνος χχὶ Σχμοθράχη δέ, ἡ Θάσος καὶ ἡ Λῆμνος, 

ἡ Μιτυλήνη σὺν αὐταῖς, Ἴμόρος χαὶ αἱ ᾿Αθῆναι, 

Θ7ύαι λέγ χαὶ ἐφεξῆ δ; Κασταμόνη, Σινώπη, 

ἐν οἷς προστάτης χύριος ἣν ὁ Κ' ὙΠ Ή Ὁ Αχμέτης, 

ὃς πέφευγε πρὸς τὸν Οὐζοῦν σατράπην ἐν Περσίᾳ, 

τῷ φόνῳ χαὶ ταῖς ἀπειλαῖς σουλτάνου τοῦ χρχατοῦντος, 

ἅπασαι ὑπετάγησαν τῇ προσταγῇ καὶ τρόμῳ, 

χαὶ χάραν ἔκλιναν αὐτῷ χαὶ κεφαλὴν χαὶ γόνυ, 

Περὶ δὲ τούτων νῦν ἀρχεῖ ὁ λόγος ἐν συντόμῳ 
Ἀε ι τ ε᾿:᾿» “ . ωἀΝ 7, καὶ χατὰ δύναμιν ἡμῶν τῶν ἐν τῇ δυστυχίᾳ. 



Σς 

ΚΑΤΑΛΟΙῸΣ 

ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΩΝΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, 



γ 
" 

Γ 
ΠΝ, 
ΜΑΣ 
Κεῖ, 
ἢ 

- 

νὶ ᾿ ζῆν 
ν᾿ ». 

, νι Ἀ 

ὲ , Ὦ 
ἐ Γιὰ 

ν 
ἣν ἐφ 

γ ν ἢ 
Ι 

ὩὩΜ 
ἱ ΚῸΝ 

᾿ 

: ὶ . ἙΝ σι μ'ν 

ἀλυῶν " λ ιῃ. 

υ Γ ͵ 

᾿ » Γι 

ὶ Ἦν ᾿ Α ἡ ἰ ἂν πῚ 

ἔ 
ὠ 

ἂν νυ σ᾽ ὦ 

ἢ ᾿ 

) 

᾿ 

νι Ἃ 

᾽ 
ἕ 
᾿ 

ἐν 

ΔΙ 
ἣν . ͵ 

ων πννεν, 
ἀν ΣΝ Μὰ ς τ 
δ" ἢ 

τς ᾿ ΡΝ, “«γν" 

Ὶ ἮΝ ὶ ἣν ᾿Ὑ ] 

ΚΧΟΝ ᾿ ᾿» 
᾿ δᾺΑ, 

τς ων Ὅς, ᾿ΨΥ "ἀφ Ῥ 

᾿ ἣ 

ἘΠ ὧν 

τα τ ΠΝ 1: 
“« . ἡ 4 ῃ «ὐρόν 

ἾΑΣ 



Δ Ὡς 

Βίόλων τινῶν ἐκ τῶν πολλῶν χαὶ διαφόρων τῶν 

τοῦ ἼΔἌθωνος χκατάλο- ἐν τοῖς μοναστηρίοις 

γος. (1). 

Ἔν τῇ λαύρᾳ τοῦ ἁγίου ᾿Αθανασίου. 
ἀ 

Θεοδώρου Μαγίστρου, ἐγχώμιον εἰς τὸν ἅγιον Παῦλον 

χαὶ λόγοι λβ' ἠθιχοὶὺ ἐκ τῶν ὁμιλιῶν τοῦ Χρυσοστόμου ἐρα- 

Ξ 
Θέσπισμα ᾿Ανδρονίχου τοῦ Παλαιολόγου, ὅτι τελεῖσθαι 

τὴν ἑορτὴν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόχου ἄχρι τῆς κ᾿ αὐ- 

γούστου. 

Τιμοθέου Γρχαμματιχοῦ, πρὸς τὸν αὐτοχράτορα ᾿Αναστά- 

σιον" ἀτελές" 

Βίόλος περὶ ἀριθμητιχῆς καὶ ἁρμονιχῆς διαφόρων, ἤτοι 

Νιχομάχου, ξυλίνου, Βαχχείου, Εὐχλείδους, ᾿Αριστοξένου, χαὶ 

Αἰ λυπίου. 

(1) Ὃ κατάλογος οὗτος φιλοπονηθεὶς περὶ τὰς ἀρχὰς τῆς ΤΗ’ 

ἑχατονταετηρίδος ὑπὸ τοῦ πατριάρχου “Ἱεροσολύμων Χρυσάνθου τοῦ 

Νοταρᾶ, ἀπόχειται ἐν τῇ βιύλιοθήχη τοῦ ἐν ἹΚωνσταντινουπόλει μετο-- 

χίου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν χειρογράφῳ χαταγεγραμμένῳ ὑπ᾽ ἀριδ- 

182 μετ᾽ ἐπιγραφῆς « Ψελλοῦ, μετὰ συμμίχτων Χρυσάνθου. » 
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᾽ . ι ὃ , Ω “ “ ἂν , , Ὁ 7 ὦ , 
Εχλογαὶ διχφόρων ὁμιλιῶν, ἃς διχφόρως ὡμίλησεν ὁ ἁγιώ- 

τατος Φώτιος πρὸς Νιχηφόρον τὸν ἐπιστρέψαντα τῆς νέας τῶν 
3 ἿΝ Ε ᾿ " 3 

Μανιχαίων αἱρέσεως. 

Χρήσεις ἁγίων ἃς παρήγαγεν ᾿Ισχάκιος ὁ σεθχστοχράτωρ ρἥσεις Ξ ἣ ( 
ἔλ 

εἰς ἤλϑο τῶν ἐν τῇ ἐπιστολῇ τοῦ ἀπὸ Χχλχηδόνος σφαλ- 

Ε Α κ᾿ ᾿ ’ 

ΕΣ ἀντιρρητιχὸς χατὰ εἰχονομάχων. 

᾿Επιστολαὶ τοῦ Χαλχηδόνος χὺρ Λεοντίου. 

᾿Ιωάννου ᾿Αντιοχείχς, λόγος πρὸς τὸν βασιλέα ᾿Αλέξιον 
ἃ. ΄ , 

τὸν Κομνηνὸν. 

Τοῦ αὐτοῦ, συμοουλὴ πρὸς τοὺς βασιλεῖς. 

Λέοντος Βουλγαρίας, περὶ ἀζύμων. 

Λέοντος Ρωσσίας, περὶ ἀξ: 

Φ τί ᾽ ΑΙ ι.λό- ἐ ζ.,τΆ σι σ“οισχησίοις ὠτίου, τὰ ᾿Αμφιλόχια ἐν ζητήμασι τριχχοσίοις. 
᾿ 

Μιχαὴλ Κηρουλλαρίου, ἐπιστολαὶ πρὸς Πέτρον »» 4 εὴ .- Φ δὰ { «-᾿- Ν “Ὁ . 

ὋὉμιλίᾳαι: εἰς τὸ χατὰ Ματθαῖον ἐχλεγεῖσαι παρὰ ᾿Ιωάννου 

μοναχοῦ τοῦ Ξένου. 

Νιχήτα Στο τοῦ υ, περὶ ἀζύμων. 

Παύλου χκτίτορος μονῆς τῆς Εὐεργέτιδο ς, συναγωγὴ τῶν 

θεοφθόγγων ρημάτων τῶν θεοφόρων πατέρων ἐν τόύόμοις τέοσ- 

σαρσιν (ὧν οἱ μὲν τρεῖς εὑρίσκονται ἐν τῇ μονῇ τοῦ Διονυ- 

σίου, ὁ δὲ πρῶτος ἐν τῇ λαύρᾳ τοῦ ᾿Αθανασίου - ἄρχεται" ὅτι 

οὐ δεῖ ἀπογνῶναι τινὰ ἑαυτόν.) 

Συλλογὴ ἀλληγοριῶν Ἰωάννου τοῦ Τζέτζου. 
« 

᾿Αγαθίου ρήτορος, ἱστορίαι τῆς Περσῶν βασιλείας. 

Σιμεὼν μαγίστρου τοῦ λογοθέτου, πον λόγων λ΄ ἀπὸ 

πάσης συγγραφῆς τῶν Χρυσοστόμου λόγων. 

᾿Ιωάννου ᾿Αντιοχείας, περὶ τῶν νηστειῶν. 

Φίλωνος ἐπισχόπου, εἰς τὸ ἄσμα ἀσμάτων. 

Διάλογος Μιχαὴλ Κωνσοσταντινουπόλεως τοῦ ᾿Αγχ!άλου 

μετὰ τοῦ βχσιλέως Μανουὴλ Κομνηνοῦ χατὰ λατίνων. 
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᾿Ολυμπιοδώρου, ὑπόμνημα εἰς τὸν ᾿Εχχλησιαστήν. 

Τοῦ Προδρόμου, εἰς τὰ ὕστερα ἀναλυτιχκά. 

Τοῦ αὐτοῦ, Ξενόδημος ἢ φωναί. 

Πέτρου Δαμασχηνοῦ, ὑπόμνησις πρὸς τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν" 

ἄρχ. πολλῶν καὶ μεγάλων. 

᾿Ἐπιτάφιος λόγος εἰς τὸν ἁγιώτατον χαὶ σο φώτατον Θεσ- 

σαλονίχης Νεῖλον. (ἔστι δὲ οὗτος ὁ λόγος γεγραμμένος ἐν βί- 

ὅλῳ ἐχούσῃ κανόνας καὶ ὕμνους διαφόρους εἰς Γρηγόριον τὸν Πα- 

λαμᾶν" ἀρχή: οὐδὲ τοῦτο τῶν χαθ᾽ ἡμᾶς συμφορῶν). 

Νεοφύτου τοῦ Κεραμέα, λόγος εἰς ἔΑνθιμον ᾿Αθηνῶν τὸν 

ὁμολογητήν. 
- [1 ’ὔ 

Συμεὼν τοῦ νέου θεολόγου ἡγουμένου μονῆς τοῦ ἁγίου 

Μάμαντος τῆς Ξυλοχέρχου, λόγοι θεολόγοι καὶ ἠθιχοὶ ι ς΄ ιὰ 

στίχων. 
Διάλεξις τοῦ βασιλέως Κανταχουζηνοῦ μετὰ Παύλου Ἰτα- 

λοῦ ἐπισχόπου Σαθόϊας γεγονυῖα ἔτει ςωοε΄. 

Διάλογος ψυχῆς καὶ σαρχὸς, ἡ χαλουμένη Διόπτρα, διὰ 

στίχων πολιτικῶν. 

᾿Ἐξήγησις τῶν ἐν τῇ ἱερουργίᾳ συμοόλων Νιχολάου ᾿Αν- 

δίδων πρὸς τὸν Φυτείας ἐπίσχοπον. 

Γεωργίου νομοφύλαχος καὶ πρωτεχδίχου, μελέται εἰς τὰ 

προγυμνάσματα χαὶ τὰς στάσεις. 

Λιθανίου ἐπιστολαί τινες - (ἐν δὲ τῇ τῶν Ἰόήρων μονῇ 

εὑρίσχονται τοῦ αὐτοῦ ἐπιστολαὶ σε΄ καὶ αἱ μελέται.) 

Τοῦ αὐτοῦ λόγοι" 1, ᾿Αντιοχικός: 2, Σωχῤῥάτους ἀπολο- 

γία: ὃ, πρεσθευτιχὸς πρὸς ᾿Ἰουλιανόν- 4, πρὸς ᾿Αντιοχέας περὲ 

τῆς τοῦ βασιλέως ὀργῆς ὅ, εἰς τὸν αὐτοχράτορα ᾿Ιουλιανὸν, 

ὕπατον καὶ ἕτεροι λόγοι διάφοροι τοῦ αὐτοῦ, χαὶ αἱ μελέται. 

Νικηφόρου τοῦ Βασιλάχη, ἠθοποιΐχλι κβ΄, ὧν ἡ πρώτη: 

τίνας ἂν εἴποι λόγους Δαδὶδ ὑπὸ Σαοὺλ διωκχό- 

μενος, καὶ ὑπὸ ἀλλοφύλων μέλλων σφαγῆναι. 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Α΄. 18 
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᾿Αμαθίου τοῦ Μαχρεμθολίτου τὰ καθ᾿ “γσομήνην καὶ Ὑσμινίαν. 

Τοῦ Θεσσαλονίχης Εὐσταθίου λόγος εἰς τὴν τέσσαραχο- 

στὴν τοῦ ςΨ γ΄ ἔτους. 

Ιωάννου Δούχα, στίχοι πρὸς ἑαυτὸν, καὶ περὲ ψυχῆς. 

Συμεὼν μαγίστρου τοῦ λογοθέτου, ἐπιστολαὶ διάφοροι 

πάνυ ὡραῖαι, 

Γεωργίου διακόνου χαὶ ρεφενδαρίου, εἰς τὴν ἑξαήμερον 

διὰ στίχων ἰαμοικῶν. 
, , » ᾿ , ᾿ , 

Θεοδώρου Στουδίτου, ἀντιρρητικοὶ κατὰ εἰχονομάχων. 

Τοῦ ἀῤόὰ Συμεὼν τοῦ Κιονίτου τῆς μονῆς τοῦ θαυμα- 
“ : 3 ε “Ὁ ΠΣ κα , ᾽ “Ὁ 

στοῦ ὄρους, λόγοι τριάχοντα, ὧν ὁ πρῶτος ἐξεδόθη αὐτῷ δὲε- 

χάτῳ τῆς ἡλιχίας αὐτοῦ ἔτει. 

Εὐσεθίου, Εὐαγγελικῆς προπαρασχευῆς, ἐν ἧ βίδλῳ Νι- 
, ,ὕ ων “" 

χολάου ρήτορος διάφοροι μῦθοι. 
“- Ν ᾽ ᾽ 

Μαξίμου τοῦ Πλανούδη, ἐπιστολαὶ θαυμασταὶ τὸν ἀρι- 

θμὸν ρχ΄. 

διάφοροι πανηγυρικοὶ, χάλλιστοι. 

Μελετίου, θεολογικά, ἠθιχά, καὶ χατὰ λατίνων διὰ στί- 

χων πολιτικῶν πολύστιχος βίόλος. 

Θεοδώρου τοῦ Παναρέτου, στίχοι. ἰαμόιχοὶ γ 5, περὲ 

ἰατρικῶν ὑποθέσεων. 

Μαρτύριον τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου διὰ 

στίχων ἰχμοιχῶν. 

Μαρτύριον Θεοδώρου τοῦ Τύρωνος μεταφραθὲν διὰ στίχων 

ἰαμοιχῶν παρὰ Μερχουρίου γραμματικοῦ. 

Χρυσοστόμου λόγος εἰς τὸν εὐαγγελισμὸν παραφρασθεὶς 

διὰ στίχων ἰαμόιχῶν. 

Κανόνες ἰαμοιχοὶ εἰς τὸν ἅγιον Βασίλειον χαὶ Γρηγόριον 

χαὶ Χρυσόστομον ἀνὰ μέρος. 

Κωνσταντίνου Ροδίου, ἐχφράσε:ς τῶν ἐν Κωνσταντινουπό- 
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λει ναῶν καὶ οἰχοδομῶν, χαὶ κιόνων καὶ κήπων, καὶ θεαμά- 

των, διὰ στίχων ἰαμοικῶν εἰς ὑπερύολὴν τεχνιχῶν πρὸς τὸν 

Κωνσταντῖνον τὸν Πορφυρογέννητον" ἀρχή" κράτιστε Κων- 

σταντῖνε βλαστὲ πορφύρας. 

Μανουὴλ τοῦ Φιλὴ ἐπιγράμματα εἰς διχφόρους ὑποθέσεις, 

διὰ στίχων πάνυ ὡραίων. 
“ ᾽ , τῇ ὅλ Ἢ ΕΝ κ ᾽ 

Τοῦ Ξανθοπούλου, εἰς βότρυν: ἀρχή" ὦ φαιδρὸν ἐν- 

τρύφημα τῆς ἁλουργίδος. 

Ἔν δὲ τῇ μονῇ τοῦ Διονυσίου ταῦτα. 

Τοῦ Εὐεργετηνοῦ τόμοι τρεῖς. 

Νεοφύτου μοναχοῦ τοῦ ᾿Εγχλείστου ἑρμηνεία συνοπτικὴ 

τῶν ψαλμῶν θαυμαστή. 

Γενναδίου χαὶ Μάρχου ᾿Εφέσου βίολος χατὰ λατίνων. 

Μαχαρίου ᾿Αγχύρας κατὰ λατίνων ἐν χεφχλαίοις ρχ΄. 

(αὕτη ἡ βίόλος ἐτυπώθη ἐν Γιασίῳ γραφὴν ἀνώνυμον σχοῦσα, 

ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ Καταλλαγῇ. Σημειωτέον δὲ, ὅτι ἐν τῇ 

τυπωθείσῃ λείπει χεφάλαιον ὁλόκληρον ἕν, ἐν ᾧ δείκνυται τὸν 

Κωνσταντινουπόλεως μόνον ἔχειν τὴν ἔχχλητον, λείπει: δὲ χαὶ 

ἕτερά τινα, ὅσα πρὸς τοῦτον φέρουσι τὸν σχοπόν" ἐν μέντοι 

τῇ παρούσῃ, χἀν τῇ ἐν τῷ πατριαρχείῳ τῶν “Ἱεροσολύμων, 

εὑρίσχονται πάντα χαὶ ὅλως ἀπαραμείωτα τὰ τοῦ συγγραφέως). 

Γεωργίου Σχολαρίου χατὰ τῶν Πλήθωνος ἀποριῶν" ἀρχή: 

σχοποῦντίμοι, κράτιστε ἡγεμόνων. 

Τοῦ αὐτοῦ, κατὰ λατίνων λόγοι διάφοροι. 

Γρηγορίου Παλαμᾶ, κατὰ Βαρλαὰμ, ἐν ᾧ καὶ ὁ κατὰ τοῦ 

αὐτοῦ Βαρλαὰμ. γεγονὼς τόμος, καὶ λόγοι χατὰ λατίνων. 

᾿Επιστολαὶ χαὶ ἐρωταποχρίσεις τοῦ Ζωναρᾶ. 

Νείλου, κατὰ λατίνων. (ἐν ᾧ χαὶ ὁ τόμος ὁ γεγονὼς 

κατὰ ᾿Αχινδύνου ἐν ἔτει ςωνθ΄, ἔχων ἐπιγραφὴν τοῦ βάδσι» 

λέως Κανταχουζηνοῦ). 
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Μητροφάνους Σμύρνης, ἑρμηνεία εἰς τὰς χαθολιχὰς ἐπι- 

στολὰς τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων βίόλος θαυμαστή. 

Ἔν τῇ τοῦ Σίμωνος Πέτρα. 

Ἔν ἑνὶ μεγαλομεγέθει βιδλίῳ, τοῦ Παλαμᾷ λόγοι εἰς 

διαφόρους Κυριαχὰς καὶ ἑορτὰς, καὶ κατὰ λατίνων λόγοι τρεῖς, 

χαὶ ἡ γεγονυῖα διάλεξις ἐν τῷ παλατίῳ ὑετὰ τοῦ Γρηγορᾶ, 
-. Ν - » “ “ , ς 

χαὶ χατὰ τῆς ψευδογραφίας τοῦ αὐτοῦ Γρηγορᾶ λόγοι τέσσα- 

ρες" χαὶ περὶ τῆς ἠγασμένης τῷ συνοδιχῷ τόμῳ ρήσεως τοῦ 

μεγάλου Βασιλείου, χαὶ μαρτυρίαι ἁγίων εἰς ὑποθέσεις δέχα 

ἕξ χατὰ Βαρλαάμ. 

(Διὰ τὸ ἀπεῖναι τὸν αὐτῆς σχευοφύλαχα τὰ λοιπὰ βιδλία 

οὐχ ἑώραταί μοι.) 

Ἔν τῇ τοῦ Βατοπεδίου τὰ κάτωθεν. 

Τὸ θεολογιχὸν τοῦ Θωμᾷ ἐξελληνισθὲν, ἔχον ὑποθέσεις 

ριθ΄. ἀρχή: οὐ τελειοτέρων μόνον φροντίζειν προ- 

σήκει. 

Ἰωάννου Δαμασχηνοῦ χεφάλ. ν΄. περὶ αἱοέσεων. 

Ἰωάννου, σχόλια εἰς τὴν βίόλον τοῦ Κλίμαχος. 

Τὰ πρακτικὰ τῆς Δ΄, Συνόδου: ἀρχή τῶν πραγμά- 

τῶν ἁπάντων. 

Νείλου μοναχοῦ, ἐπιστολαὶ διάφοροι. 

Νικολάου ᾿Ανδίδων, λόγοι διάφοροι. Τοῦ Εὐεργετηνοῦ 

τόμος δ΄. 

Γρηγορίου ἡγουμένου τῆς Ὀξείας, λόγοι διάφοροι κάλλιστοι. 

Μαχροδίου τῶν εἰς τὸν Σκιπίωνος ὄνειρον ἐξηγητικῶν 

βιολία β΄. 

Νικήτα Στηθάτου, περὶ ψυχῆς" τοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸν Πα- 

ράδεισον θεωρία τοῦ αὐτοῦ, ἐπιστολαί. 

Γρηγορίου Τορνίκη πρὸς τὸν Ῥώμης περὶ ἑνώσεως, χαὶ ὅτι 

μείζων ὁ Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ῥώμης. 
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᾿Αδριανοῦ Βουλγαρίας χατὰ λατίνων. 

Τοῦ Ἡραχλείας Νιχήτα τοῦ Σερρῶν ἐλεγχτικὴ χατὰ τοῦ 

Νιχαίας Φωτίου συναγωγὴ δὲ ἐρωτήσεων, κατὰ λατίνων. 

Τοῦ ᾿Ασχοθασίλη κατὰ Μασσαλιωτῶν χαὶ ἄλλων. 

Βασιλείου Θεσσαλονίκης πρὸς ᾿Αδριανὸν πάπαν. 

Νικήτα Παφλαγόνος περὶ τοῦ πότε ἐποίησεν ὁ Χριστὸς 

Σάχρα τοῦ Κωνσταντίνου Δόνῳ τῷ πάπᾳ. 

τὸ πάσχα. 

Θεοδώρου Σμυρναίου χουροπαλάτου χατὰ λατίνων. 

Γεωργίου Γαύριηλοπούλου λόγος ὡραῖος ἀνεπίγραφος χατὰ 

λατίνων. 

Νικολάου ᾿Υδροῦντος μαρτυρίαι περὶ τῆς ἐχπορεύσεως τοῦ 

ἁγίου πνεύματος. 

Λέοντος τοῦ Σοφοῦ βασιλέως, ἐν ἑνὶ τόμῳ, λόγοι πανὴη- 

γυρικχοὶ χάλλιστοι λθ΄. 

Γεωργίου Σχολαρίου ἰδιόχειρον, ἐξήγησις εἰς τὸ τοῦ Θωμᾶ 

οἱ τοῦ εἶναι καὶ τῆς οὐσίας. 

Γενναδίου καὶ Ματθαίου τοῦ Καμαριώτου λόγοι χατὰ λα- 

τοῦ "Αχίνου πε 

τίνων, καὶ περὶ ἄλλων πολλῶν ὑποθέσεων ἐν ἑνὶ τόμῳ. 

Μιχαὴλ χριτοῦ τοῦ ᾿Ατταλιώτου, πρόχειρον νόμων. 

Συλλογὴ παροιμιῶν, καὶ τοῦ Γρηγορᾶ γραμματική" τοῦ 

Γαζὴ περὶ ἑχουσίου καὶ ἀκουσίου, χαὶ Μοσχοπούλου, περὶ 
Ἕ ; 
ἐνυπνίων. 

Πέτρου Ἱσπανοῦ ἐπιτομὴ λογικῆς ἐξελληνισθεῖσα ὑπὸ 

Γενναδίου πατριάρχου " καὶ Γεωργίου Σχολαρίου, διάφοροι λόγοι" 

καὶ περὶ τῆς ἐν Φλωρεντίᾳ ψευδοσυνόδου, τοῦ αὐτοῦ χαὶ ἐπι- 

στολαὶ τοῦ Κυδώνη διάφοροι θαυμασταί. 

᾿Αγαλλιανοῦ, ψόγος τοῦ ἀπὸ Κυζίκου Μητροφάνους πα- 

τριάρχου" χαὶ τοῦ Ψελλοῦ περὶ δαιμόνων, καὶ τῶν παρὰ Χαλ- 

δαίοις δογμάτων. 

Βίδλος παμμεγέθης ἰατρική. 
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Ἡ δογματικὴ Πανοπλία, ἐν ἣ καὶ Ψελλοῦ λόγος χάλλιστος 

εἰς τὴν Σταύρωσιν. 

Λόγοι δεκαὲξ χατὰ Βαρλαὰμ. χαὶ ᾿Αχινδύνου - καὶ τόμος 

Αἰγιοριτικός, χαὶ τόμος συνοδιχὸς χατὰ Βαρλαὰμ. καὶ ᾿Αχινδύ- 

γου, χαὶ ἀναφορὰ τῶν ἀρχιερέων πρὸς Ανναν τὴν βασίλισσαν " 

καὶ τόμος χατὰ ᾿Αχινδύνου ἐν ἔτει: ςωνθ΄. 

Ἔν ἑνὶ βιθλίῳ, κανόνες εἰς Παλαμᾶν, χαὶ ὁ βίος αὐτοῦ δις- 

ξοδιχώτατα. 

᾿Ιωσὴφ Βρυεννίου, λογο: διάφοροι. 

πον τοῦ ἰρε ύτοι. ΚΡ ΕΕΊΡΕΣ εἰς φιλοσοφίαν - χαὲ 
’ 

ρο΄ ζητημάτων. οὐ Ὁ φ- Ὁ ς 
“τὶ 

ὯΣ ΠῚ - τ δ Ν 
Ὡ -Ξ - ἊΒ -. "ἘΞ ὡ Ὡ τυ ω.- δὲ δὲ Ο᾽ 

“9 
Ὡ- ν᾿ 5 δ 

᾿ , 

' 

᾿ Α 
ἢ πρὸς τοὺς πατριάρχας " ἀρχή" 

οὐ» ἦν ἄρα ὡς ἔοικε κόρος. 

α 

Φωτίου ΑΤΑΝΝη ἐπιστολ 

Τοῦ Κανταχουζηνοῦ κατὰ ᾿Ισαὰκ τοῦ ᾿Αργυροῦ, καὶ πρὸς 

Παῦλον τὸν ἀρχιερέα. 

Συμεὼν διχχόνου, λογικὴ χαὶ ἀριθμητ ιχὴ. 

ΣΡ δῆτ τῶν τῆς θείας γραφῆς δογμάτων ἐν κεφ. ρλη΄. 

Μελετίου, περὶ φύσεως ἀνθρώπου: Ματθαίου, χατὰ λατίνων, 

χαὶ Νείλου. χχατὰ τῶν αὐτῶν πρόχειρον" Σύνοδος ἡ χαταστήσασα 

Φώτιον - χαὶ Νείλου, χατὰ τῶν λατινιχῶν συλλογισμῶν. 

Μαξίμου ᾿Αγιορίτου, χατὰ εἰχονομάχων καὶ ᾿Αγαρηνῶν. 

᾿Αγνιτίου Μαλλίου Σεοηρίνου Βοετίου, περὶ ἡμεῖς τῆς 
ἊΝ "- ᾽ ε ,ὔ ΝΥ 

φιλοσοφίχς μεταφρασθεῖσα εἰς τὴν ἑλληνίδα διάλεκτον παρὰ 

τοῦ: Πλανούδη ἐν βιθλίοις δ΄. χαὶ σύνοψις ρητοριχῆς " χαὶ Ἴγνα- 

τίου. τοῦ Χορτασμένου, εἰς τὴν ᾿Αριστοτέλους λογικήν. Θωμᾶ, 

χατὰ Ἑλλήνων, καὶ ἀντίρρησις πρὸς αὐτὰ τοῦ Καῤχοίλα Νείλου. 

Βίόλος, ἐν ἧ διάφορα ἐπ δίνω ὑτὰ εἰς ἐχχλησιχστιχὰς 

χρήσεις τοῦ Π Πισίδου χαὶ ἄλλων, χαὶ λογος Ἰωάννου Διαχόνου 

μαΐστορος χατὰ τῶν μὴ τιμώντων τὰ ἅγια λείψανα. 

᾿Αθηναίου, περὶ μηχανήματος, καὶ Βίτωνος, κατασχευὴ 
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πολεμικῶν ὀργάνων, καὶ ᾿Απολλοδώρου, πολιορχητικὰ, καὶ Ἥρω- 

γος Κτησιθίου, βελοποιητιχά. 

Μελετίου μοναχοῦ, περὶ φύσεως ἀνθρώπου ἰατριχὸν, καὶ 

περὶ διαχωρημάτων, καὶ Θεοφίλου, περὶ οὔρων, χαὶ Ῥούφου, ἐρω- 

τήματα ἰατρικά. 

Θεοδώρου βεσιλέως Δούχα τοῦ Λασχάρεως, φυσικὴ χοινω- 

νία ἐν λογοις ς΄. βίβλος χαλλίστη, ἐν ἣ καὶ ἡ τοῦ βασιλέως εἰ- 

χών, χαὶ αἱ γεωμετριχαὶ ἀποδείξεις διὰ χρυσίου. 

Κωνσταντίνου τοῦ ᾿Ασᾶν, βίολος θαυμαστὴ περὶ διαφό- 

ρῶν ζητημάτων. 

Μαξίμου, Νικολάου Ραδδᾷ, καὶ Μοσχοπούλου, περὶ ἀριθμη- 

«τιχῆς. 

Συμεὼν τοῦ νέου θεολοόγου, ὁμιλίαι ν θ΄. 

Ἔν δὲ τῇ τῶν Ἰόήρων. 

Βίολος β΄ μεγέθους, ἐν ἢ τοῦ ᾿Εφέσου καὶ Βαρλαὰμ,, καὶ 

τοῦ Ῥήτορος, χαὶ Νιχήτα Σεΐνδου, χαὶ Γενναδίου Βουλγαρίας, 

χαὶ ᾿Ιωσὴφ τοῦ Φιλάγρη, καὶ Ματθαίου χοιαίστωρος τοῦ ᾿Αγ- 

γέλου, καὶ Παναρέτου, χαὶ Νείλου Θεσσαλονίχης, καὶ Μιχαὴλ 

ΑἰἸγχιάλου τοῦ πατριάρχου, χατὰ λατίνων. 

Ἔτσι δὲ λόγος προσφωνητιχὸς εἰς τὸν ἅγιον Γεώργιον, ἀ- 

δήλου καὶ Φωτίου, ἐπιστολαὶ πρὸς Ῥωμαίους μετὰ τὴν ἕνω- 

τιχὴν σύνοδον δύο χαὶ ᾿Ιωάννου Μόσχου, πρὸς τὰς Βησσαρίωνος 

ὑπὲρ Βέχχου χατὰ τοῦ Παλαμᾶ ἀντιλογίας" χαὶ τοῦ ᾿Εφέσου, 

πρὸς τὰ πρῶτα χαὶ δεύτερα τῶν εἰρημένων. 

Μανουὴλ τοῦ Καλέχα, κατὰ τοῦ συνοδιχοῦ τόμου λόγοι δύο- 

χαὶ ὁμολογία τοῦ Βέχκου ὀρθόδοξος, χαὶ τοῦ Παναρέτου, χατὰ 

τῶν Βέχχκου φλυαριῶν, καὶ τῶν παρ αὐτῷ ρητῶν σύμθασις ἐν 

χεφαλαίοις ιβ΄. χαὶ Βαρλαὰμ, πρὸς τοὺς πρέσόεις τοὺ Πάπα λο- 

γοι τ β΄. καὶ ᾿Ιωάννου διακόνου νομοφύλαχος τοῦ Εὐγενικοῦ, κατὰ 

τοῦ ἐν Φλωρεντίᾳ τόμου, ὃ χαὶ τετύπωται παρ αὐτῆς. 

Βίολος ἑτέρα μεγέθους β΄, φύλλων 700, ἐν ἣ Νικολάου 
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Μεθώνης χατὰ λατίνων, καὶ Θεοφάνους, χατὰ ἀζύμων. Γερμα- 

νοῦ Κωνσταντινουπόλεως, χαὶ ᾿Ιωάννου Μερχουλοπούλου Ἵερο- 

σολύμων χατὰ ἀζύμων. Κυρίλλου μοναχοῦ τοῦ Πετρηνοῦ, χκαὲ 

Νιχήτα Εὐΐδου, καὶ τοῦ ᾿Εφέσου, χαὶ Γεωργίου Σχολαρίου, κατὰ 

λατίνων᾽ χαὶ ὅρος τῆς οἰχουμενιχῆς συνόδου χατὰ τοῦ Φλω- 

ρεντινοῦ συλλόγου, χαὶ τόμος χατὰ τῆς λατίνων αἱρέσεως ἐχ- 
ι - Ὁ Ψ τε κ᾿ , ᾿ Ὧ 

τεθεὶς τῷ ςω΄ ἔτει, χαθαιρῶν τὸν Βέχχον- χαὶ Θεωριανοῦ μαΐ- 
-" 2 

στορος διάλεξις μετὰ ᾿Αρμενίων. 

Βίόλος μεγέθους γ΄, ἔχουσα στίχους ἰχμόιχοὺς (ἴσως τοῦ 
ΝΣ ΕΣ .« ΕΣ , ’ ΕΣ 

Πισίδου) εἰς τὴν ἑξαήμερον, εἰς τὸν ἀνθρώπινον βίον, εἰς τὴν 

ἀνάστασιν, εἰς Ηράχλει: ὶ σιλέα ἀχροάσεις τρεῖς, εἰς τὲ , εἰς Ἡράχλειον τὸν βασιλέα ἀχροάσεις τρεῖς, εἰς τὸν 
» Ν ᾿ ,ὔ ᾿ κὸν - " ᾿ -“ “ , 

αὐτὸν ἀνελθόντα ἀπὸ ᾿Αφριχῆς, καὶ χατὰ Φωχᾶ τοῦ τυράν- 
ι [4 ,ὔ, Σ ᾿ « ᾿ « “ 

νου, χαὶ ἕτεροι δύο εἰς τὸν αὑτὸν Ἡράχλειον 

Νιχολάου Ὑδρούσης (510) χατὰ λατίνων, γραιχολατῖνον. 

Πρῶτον τεῦχος τῶν ἐκλογῶν ἤγουν τῶν δέχα βιδλίων τῆς 

ἑξηχονταοίόλου, ἔχει φύλλα 200 πρώτου μήχους. 

Βίόλος χρονικὴ ἀπὸ χτίσεως κόσμου μέχρις ᾿Αλεξίου τοῦ 

Κομνηνοῦ. 

Βίολος β΄ μήχους, φύλλων 1,200, ἐν ἢ διάφορα, καὶ προσέτι 

ταῦτα τοῦ Φιλὴ διὰ στίχων ἰαμθιχῶν οἱ χ δ΄. οἶκοι - Γεωρ- 
,ὔ “- , ᾽ Ν Ὁῳ0 , ᾿ ᾽, ᾽ , 

γίου Λεχαπηνοῦ, σχόλια εἰς τὸ Επιχτήτου ἐγχειρίδιον" ἐγχω- 

μιον εἰς τὴν ἁγίαν Σοφίαν - σύνοψις ρητορικῆς᾽ μονῳδία ἐπὶ τῇ 
ἊΝ Ξε" ΄ “ὦ ᾿ κ᾿“ , ἢ ὦ 

τελευτῇ τοῦ ᾿Εφέσου, συντεθεῖσα παρὰ τοῦ Σχολαρίου, χαὲ ἐπι- 

τύμθιον: Ματθαίου, κατὰ ᾿Ιουδαίων λόγοι ε΄. Νικχήτα Στηθάτου 

κατὰ ἁγιοχατηγόρων. 

Γενναδίου, λόγοι διάφοροι᾿ Βησσαρίωνος, ἀπορίαι πρὸς Γε 
ἱ 

7 , 

μιστόν, χαὶ ἀποχρίσεις αὐτοῦ πρὸς αὐτάς Γρηγορίου πατριάρ- 

χου, κατὰ λατίνων- Βαρλαὰμ, κατὰ λατίνων λόγοι διάφοροι. 

τοῦ ᾿Εφέσου, χατὰ τοῦ χαθαρτηρίου λόγοι: Μανουὴλ μεγάλου 

ἐχχλησιάρχου, ἀπόδειξις, ὅτ: τιμιωτέρχ ἡ Θεοτόχος τῶν Χερου- 

βίμ. Φιλοθέου Κωνσταντινουπόλεως ρητά τινα ἀπὸ τοῦ ε΄ λόγου 
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τοῦ χατὰ Γρηγορᾶ" τοῦ Κανταχουζηνοῦ, ὅτι ἄχτιστον τὸ ἐν 

Θαδὼρ φῶς τοῦ Σχολαρίου, περὶ τοῦ πῶς διαχρίνονται αἱ θεῖαι 
» τ 3 “-“ “-“" 
ἐνέργειαι λόγος εἷς: Ἰωάννου διχκόνου τοῦ νομοφύλακος τοῦ 

Εὐγενιχοῦ, μονῳδία ἐπὶ τῇ ἁλώσει τῆς Κωνσταντινουπόλεως" 
εἶ 5 Ν . , " 3 , ν. 3: , 

χανῶν εἰς τὸν ἅγιον Μίάρχον τὸν Εφέσου τὸν τὁμολογητήν᾽ 
,ὔ 

ἐχλογαὶ εἰς φύλλα λ΄ ἐκ τῶν θεολογιῶν τοῦ Γενναδίου - Γρη- 

γορᾶ, λόγος εἰς τὴν γέννησιν χαὶ τὰ εἰσόδιχ τῆς Θεοτόχου 

χαὶ Γεμιστοῦ, περὶ ἀρετῶν λόγος. 

᾿Αστρονομικὴ τοῦ Καμαριώτου περὶ 

χαὶ ἐχλείψεως τῶν φωστήρων, χαὶ τῆς εὑρέσεως τούτων. 

Βίολος χαθ᾽ ἡμῶν ὑπὲρ λατίνων, ἐν ἢ τὸ προοίμιον ἔλειπε, 
- 

τοῦ δὲ σ΄ χεφαλαίου ἡ ἐπιγραφὴ τοιαύτη" 
- 

ΩΝ τι τρίτον ἀπ 

τοῦ πατρὸς τὸ πνεῦμα. 

Βίολος περιέχουσα χανόνας, καὶ ἐπιτάφιον ὕμνον, χαὶ βίον 

διεξοδιχόν, καὶ ἐγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον ᾿Αθανάσιον Κωνσταν- 

τινουπόλεως. 

Βίολος α΄ μεγέθους, οὔτε ἀρχὴν ἔχουσα οὔτε τέλος " ἔχει 

δὲ πλεῖστα κατὰ Σευήρου χαὶ Πύρρου, χαὶ τόμους συνοδικούς, 

χαὶ ἐπιγραφὰς ἀρχιερέων λατινικὰς χαὶ ἑλληνικάς " οἶμαι πρα- 

χτιχὰ εἶναι συνόδου τινός. 

Βίόλος β΄ μεγέθους, κατὰ λατίνων, τοῦ τε Νείλου καὶ ἄλ- 

λων, καὶ τόμος συνοδιχὸς χατὰ Προχόρου τοῦ Κυδώνη τοῦ ᾿Α- 

χινδυνάτου, γεγονὼς ἔτει ς ωο γ΄. 

Βίολος α΄ μεγέθους ἐν ἢ βίος τοῦ Κωνσταντινουπόλεως 

Γ γνατίου διεξοδικὸς συγγραφεὶς παρὰ Δαδὶδ τοῦ Παφλαγόνος᾿ 

καὶ ἐγχώμιον εἰς τὸν αὐτὸν, Μιχαὴλ τοῦ Συγγέλλου: καὶ πρα- 

χτιχὰ τῆς Νιχολάου πάπα συνόδου: χαὶ πραχτικὰ τῆς ἯΣ Ἐν 
» 

Κωνσταντινουπόλει συνόδου: χαὶ ἐπιστολὴ Νιχηφόρου Κων- 

σταντινουπόλεως πρὸς Λέοντα πάπαν" χαὶ Φωτίου, πρὸς τὸν 

πάπαν Νιχόλαον ἐπιστολή τοῦ αὐτοῦ, τῷ οἰχονόμῳ τῆς Θεου- 

πόλεως, χαὶ τῷ πάπᾳ Νιχολάῳ, καὶΐ ὁμιλία ρηθεῖσα ἀσθε- 
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νοῦντι" χαὶ πραχτικὰ τῆς ὑπὸ Φωτίου συγχροτηθείσης συ- 

νόδου. 

Παιανίου μετάφρασις τῆς Εὐτροπίου Ῥωμαϊκῆς ἱστορίας, 

χαὶ ἐπιτομιὴ τῶν Δίωνος Ῥωμαϊχῶν. 

Ἔν τινι βίολῳ Υ΄ μεγέθους ἦσαν χαὶ ταῦτα: λόγος Καλ- 

λίστου τοῦ Ξανθοπούλου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως πρὸς 

Τ᾿ ωὡάσαφ τὸν ἜἜγχλειστον: καὶ Μανουὴλ τοῦ ρήτορος λόγος ἐγ- 

κωμιαστιχὸς εἰς Μάρχον τὸν ᾿Εφέσου, ἐν ᾧ χαὶ χατὰ Γεμιστοῦ 

καὶ Βησσαρίωνος. 

Τὰ πρακτικὰ τῆς γ' Συνόδου. 

Δογματικὴ Πανοπλία, ἔχει τίτλους χ δ΄, λήγει εἰς τὸν 

χατὰ Σαχηνῶν. 

Καλλίστου Μελενιχίου, χατὰ τοῦ καθ᾽ Ἑλλήνων βιδλίου 

Θωμᾷ τοῦ ᾿Αχίνου. 

Βίολος, ἐν ἣ τοῦ ᾿Εφέσου χαὶ ἄλλων κατὰ λατίνων, καὶ 

Γεωργίου τοῦ Σχολαρίου ὁμιλίαι διάφοροι. 

Βίόλος β΄ μεγέθους, ἣν χατὰ Βαρλαὰμ ἔγραψε Γαῤριὴλ 

ὃ Μονότροπος. 

Μανουὴλ Κρήτης, ἐξήγησις τῶν ἔργων χαὶ ἡμερῶν τοῦ 

Η σιόδου. 

Βίολος θ΄ μεγέθους, ἐν ἧ ἐπιστολαὶ 90 τοῦ ἐκ Κύπρου 

Ἢ ἐπιστολαὲ ς- »-4 Γρηγορίου Κωνσταντινουπόλεως, χαὶ τοῦ Πλανο: 

ρκα΄, καὶ τοῦ σοφοῦ Θεοδώρου τοῦ Ποταμίου ἐπιστολαὲ χ΄. 

Βίολος α΄. μεγέθους, ἐν ἢ 

καί" ἔχει φύλλα. 250. 

Ταχτιχὰ δύο, τὸ μὲν ᾿Ανδρονίχου τοῦ Παιολολόγου, ὅπως 
Ὁ 

δεῖ διάγειν τοὺς ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Δημητρίου μοναχούς - 
᾿ δὲ “ΟΝ , Φ 

τὸ δὲ τοῦ Στρουμπίτζης. 

Νικήτα διαχόνου τοῦ διδασχάλου, συναγωγὴ ἐξηγήσεων 

διαφόρων πατέρων εἰς τὸ κατὰ Λουχᾶν. 
κῶν 9 , 

Καλλίστου τοῦ ᾿Αντιληχούδη, κεφάλαια ρι ε΄. 
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Θεοφίλου, ἀποτελεσματιχὰ, ἀστρονομιχὰ, περὶ πολέμων ἐχ- 

βάσεως" ἔστι δὲ ἐν τῇ τοῦ Ἰὼδ βίόλῳ. 

Φιλοθέου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ὁμιλίαι καὶ 

πανηγυρικοὶ λόγοι διάφοροι, χαὶ ἐπιστολαί, χαὶ βίος ᾿Ισιδώρου 

τοῦ πατριάρχου Κωνστατινουπόλεως- καὶ περὶ τοῦ ἐν Θχθω- 

ρίῳ φωτὸς λόγοι τρεῖς" χαὶ ἱστορία τῆς γεγονυίας παρὰ λα- 

τίνων πολιορχίας ἐν Ἡρακλείᾳ ἐπὶ ᾿Ιωάννην τὸν Κανταχουζη- 

νόν: ἔστι δ᾽ ἡ βίολος ἡμίφλεκτος: τὰ μέντοι σωζόμενα πάνυ 

ὀρθῶς ἐγράφησαν, ὡς δοχεῖ, παρ᾽ ἀνδρὸς ἐπιμελοῦς. 

(Σημ. ὅτι τὰ ἀνωτέρω σημειωθέντα τὸ μέχρι τοῦδε οὐκ 

ἐτυπώθησαν: διὸ χαὶ διὰ χειρὸς εἰσὶ γεγραμμένα). 

Εν τῇ λαύρᾳ τοῦ ἁγίου ᾿Αθανασίου ἐν τῷ ἼΛθωνι. 

Ἧ δογματικὴ πανοπλία. 

Λόγοι ις΄ χατὰ Βαρλαὰμ καὶ ᾿Αχινδύνου. ᾿Αγιορίτικος 

τόμος" τόμος ἕτερος χατὰ Βαρλαὰμ. καὶ ᾿Ακινδύνου, ἀναφορὰν 

τῶν ἀρχιερέων πρὸς Ανναν τὸν βασιλέαν (910). 

Κανὼν καὶ βίος τοῦ Παλαμᾷᾶ.. 

Πανδέχτης τῶν τῆς θείας γραφῆς δογμάτων ἐν χεφα- 

λαίοις ο λη΄. ; 

Ἰοήρων. 

Ἰωάννου Μόσχου, πρὸς τὰς Βησσαρίωνος ὑπέρ Βέχχου χκα- 

τὰ τοῦ Παλαμᾶ ἀντιλογίας. 

Νικολάου Ὑδρούσης (510) κατὰ λατίνων, γραικολατῖνον 

δευτέρου μεγέθους χειρόγραφον. 

Μονῳδία ἐπὶ τῇ τελευτῇ Μάρκου τοῦ ᾿Εφέσου συντεθεῖσα 

παρὰ Σχολαρίου " ἀρχή" φεῦ νῦν, ὦ παρόντες. 
ν 

Χ [4 

᾿Επιτάφιος εἰς τὸν ἅγιον Νεῖλον τὸν Θεσσαλον(ίκης). 

Βατοπεὸδίου. 

Κανὼν εἰς τὸν ἅγιον Μάρχον τὸν ᾿Εφέσου. 

Μανουὴλ τοῦ ῥήτορος, ἐγχώμιον εἰς Μάρχον τὸν ᾿Εφέ- 

σου" ἀρχή" ἐπειδὴ κατά γε τῶν ἄλλων. 
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Τοῦ βασιλέως ᾿Ιωάννου τοῦ Καντακουζηνοῦ, ἀντιρρητικὸς 

λόγος κατὰ Προχόρου τοῦ ᾿Αχινδυνάτου. Κατὰ Βαρλαὰμ καὶ 

Αἰχινδύνου τόμοι διάφοροι εὑρισχόμενοι ἐν τῷ ἁγίῳ Ὄρει" ὁ 

α΄ ἄρχεται. οὔτε τὴν χατὰ τῆς ἐχχλησίας τοῦ χοι- 

γοῦ πολεμίου μανίαν" ὃ β΄ ἐγένετο ἐπὶ ᾿Ιωάννου πα- 

τριάρχου, (καὶ ἄρχεται: ἐπαινετὸς ἀληθῶς ὁ εἰπὼν τὴ 

ταπείνωσιν᾽ ὁ γ' ἁγιοριτικὸς ἄρχεται" τ ω 

καθωμιλημένα" ὃ δ΄ χατὰ Προχόρου μοναχοῦ τοῦ Κυδώνη, 

ἄρχεται: οὐδὲν τῆς ὑπερηφανίας χεῖρον (1). 

(1) Ἕπεται κατάλογος τῶν ἐν τῇ βιδλιοθήχη τῆς Βιέννης γνωστῶν 

χειρογράφων 

οϑς 



Ζ. 

ΚΑΤΑΛΟΓῸΟΣ 

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤῊΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚῊΗΣ 

ΤΟΥ ΒΝ ΚΩΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙῚΙ 

ΜΕΤΟΧΊΟΥ ΤΟΥ͂ ΠΑΝΑΓΙΟΥ͂ ΤΑΦΟΥ͂. 



ΘΟ ΒΊΟΣ ΕΝ 
᾿ « 

Ν ᾿ -..-- 

ἧὗ ᾿ ᾿ 
Γ 

τω 
νΝ 

ἵ - 
ν 

᾿ 

Υ ἵ 

- 

ἶ 

ψ΄ ΕἸ 

, ν 

ΙΣ Ἷ 
ῇ ἱ 
ἡ 

' ΠῚ 

ἱ » 

ὰ ᾽ν 

τς 

γ . Ξ 

ἕάνς ᾿ ῃ 5 Ἢ 
φἐ 

[ 

" 
᾿ , ᾿- 
- 1 

ν᾽ γ 

ΝΣ 
Ὁ Ἢ 

᾿ -ς 

ἐνὸν Υ ᾿ ἱ 
ν " Σ 

τι Ἐν λλ᾿ν )α“ὦ Ἄ,. 



Αἰδουχαρᾶ Θεοδώρου σχόλια εἰς τὴν Γραφήν. . . (1) 148 

να γε λου ΠΡΟ τε τ στ Πρ ἡ 401 

Αἰγαπίου ἱεροδιαχόνου, ἔχθεσις χεφχλχίων παραινετιχῶν 
1 Ὶ ὸ Ϊ ρ 

πρὸς ᾿χσελεχὶ Ἰουστινίονον. ποέοΠΨἕἔὁἐΕΠπΠέΕΠρέ 10} 

Αθανασίου τοῦ μεγάλου, ἐπιστολὴ πρὸς Σεραπίωνα Ἐπί- ἘΞῚ ϑ 
σχοπον. Τοῦ αὐτοῦ, περὶ τοῦ ἁγίου πνεύ- 

μᾶτος, περὶ παρθενίας, χαὶ ἀσκήσεως. . 111 

Αἰλεξάνδρου Μαυροχορδάτου, εἰς τὰ τοῦ ᾿Αριστοτέλους 

περὶ "“γενεσεῶς χαὶ φθορᾶς τΠρΠρορὸΠ π΄ - δ δου Φύορ 
» ΠΥ ἀετα σηϊευώσεως: Σϑς, ΞῈΞ: 

» Ὃ πρὸς Γερμανοὺς περὶ εἰρήνης λόγὸς.. . 908 

᾽ Ἐφημερίδες. καὶ Ἑτέρα Ὁ γὴν αν οταχσ Χ 

» πὰ Ἰουοσεν ρον σα οὐὐτονῦν ΘΟ οἸ 0 

» μεγάλου ρήτορος τῆς μεγάλης ᾿Εκχλησίας 
ἘΣ ίς , Προ κοτοχη τα νον τος ΤΡ ΎΥ ΔΉ Υ 14 

Αἰναστασίου Σιναἕτου ὅροι διάφοροι. προ κάν κι δι Ὁ 20] 

» Ἔρῤμηνειαν εἰς τὸν εἰ Ψαλμάν, ππνοΠΠὕ}ϑύοἅοστ τυ ΤΟΝ 

Αἰνθίμου Πατριάρχου ἹἹεροσολύμων, Ἑρμηνείχ εἰς τοὺς 

ΠΡ ον Τὴν ΣΘ ὙπροῆποφψοὺὲΨρει 610 

(1) ᾿Αριθμὸς τῆς ἐν τῇ βιόλιοθήχῃ χαταγραφῆς τοῦ χειρογράφου. 
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ἢ “Ἑρμηνεία εἰς τὴν ἱερὰν ἀποχάλυψιν, ἔνθα χαὶ 

ἡ προφητεία τοῦ ᾿Αγαθαγγέλου 

Αἰ λγέόρας στοιχεῖα. 

Αἰὐντιπάτρου ᾿Επισχόπου Βόστρων, εἰς τὸν ἅγιον ᾿Ιωάννην 

καὶ εἰς τὸν Ζαχαρίαν λόγοι. . 

Αἴλεξάνδρου τοῦ ὁσίου χαὶ θεοφόρου, περὶ μνημοσύνων 

τριημέρων χαὶ ἐννεαημέρων 

Αὐρμενόπουλος ΟΝ 

Ἁἰστραμψύχου Ὀνειροχριτικὸν διὰ στίχων. 

Αἰ στρονομιχὸν χαὶ ΠΡ ΙΟΎ ΣΎΙα νι Σ 

Εἰς τὸ βιδλίον ᾿Αλεξιοδρόμιον ἢ καὶ ΒΡΣ ΣῪ Ἐν προσ- 

φωνητικόν - ἐν ἀρχῇ αὐτοῦ εὕρηται, ἐκ τῶν 

τοῦ ᾿Ανανίου διδασκάλου. 

Α᾽ ποστόλων διαταγαί 

Αἰνατομικὴ εἰσαγωγή 

Αὐγουστίνου Εὐχαί. 

» ἘΑΧΈΨΙΝ 

» Περὶ τριάδος βιδλία, Ἔ πρὸς τοῖς 10, ἅπερ 

ἐχ τῆς λατίνων διαλέχτου εἰς τὴν Ἑλλάδα 

μετήνεγκεν ὁ σοφώτατας μοναχὸς Μάξιμος 

ὁ Πλανούδης. 

Αἰρχύτα, κυκλυκῆς θεωρίας. μετέωρα. της 

Αἰ φθονίου σοφιστοῦ, ρητοριχκὰ προγυμνάσματα. ὁ ὟΝ 

» " ἢ 

ΑἸνδρέου Κρήτης λόγοι. | 

᾿ ἑρμηνεία εἰς τοὺς ὀυξ δ μοι πες. 

Αἰχολουθία ἐπὶ τῆς προσθήχης τῶν Λατίνων. 

ΑἸθανασίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἐπιγράμμα- 

τὰ τρία πρὸς τὸν Ἱεροσολύμων Νεχτάριον, 

ἅτινα εὕρηνται ἐν ἀρχῇ τοῦ Θεολογιχοῦ τοῦ 

Κορεσσίου ὑπ ἀρθῇ... συ νο 

9291 

940 

111 

θ2 

456 

106 

85 

394 

904 

192 

161 

216 

41 

916 

298 

29 

91 

210 

220 

121 
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Αἰναστασίου ᾿Αντιοχείας ἀποχρίσεις πρὸς τὰς προσεένε- 

χθείσας αὐτῶι ἐρῶτησειου τ 5 00.ὕὲὃ 

Αἰνανίου διδασχάλου σχόλια εἰς τὸν περὶ Χριστουγεννή- 

σεως λόγον Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. 

ΑἸἰλεξάνδρου Μαυροχορδάτου, Ζητημάτων θεολογικῶν 

λύσεις πρὸς τοὺς λεγομένους ᾿Εγγλέζους, ἃς 

ἐχεῖνοι ἀπορήσαντες ἐζήτησαν παρὰ τοῦ οἰ- 

χουμενιχοῦ Πατριάρχου. 

Αἰναχεφαλαίωσις Πατριαρχῶν χαὶ συναριθμήσεις τῶν θοόνων. 

Αἰνωνύμου περὶ ζῴων ἰδιότητος, χαὶ ἄλλων διὰ στίχων 

ἀρ σιν ες εν νυ. "ν-: Ἶ 

Αἰνωνύμου χειρόγραφον. : 

Βαχτηρία ἀρχιερέων, ἤτοι ὁδηγίαι πρὸς τοὺς ᾿Αρχιερεῖς 

περὶ τῶν ποιμαντιχῶν αὐτῶν χαθηχόντων 

Βαχτηρία ἹἹερὰ, ἤτοι συλλογὴ ἱερῶν χανόνων μεθοδιχή. 

Βαλσαμῶνος εἰς τοὺς Φωτίου 14 τίτλους, καὶ Ερμηνεία 

εἰς τοὺς κανόνας. ἢ 

Βασιλείου τοῦ Μεγάλου λόγοι περὶ παρθενίας, μέταφρα- 

σθέντες εἰς τὴν χοινὴν γλῶσσαν ὑπὸ Μαξίμου 

ἀρχιδιαχόνου ᾿Αλεξανδρείας. 

Βενιαμὶν Λεσοίου ᾿Αριθμιητιχή 

Βίοι διαφόρων ἁγίων Πατέρων 

Βίοι τῶν ἐν Πετζέρσχῃ τοῦ Κιέθου ἁγίων Πατέρων συν-- 

τεθέντες ὑπὸ Νέστορος καὶ μεταφρασθέντες 

ἐχ τῆς Σλαύδιχῆς γλώσσης ὑπὸ τοῦ ἐν μο- 

ναχοῖς Κοσμᾶ τοῦ ᾿Αγιορείτου τοῦ ἐκ Θρά- 

χης, διὰ προσταγῆς τοῦ ἁγίου ἀρχιμανδρίτου 

τοῦ Παναγίου Τάφου Κυρίου Χρυσάνθου χαὶ 

ἀναλώμασιν αὐτοῦ ; 

Βησσαρίωνος Μαχρὴ τοῦ ἐξ ᾿Ιωαννίνων ὀρθόδοξος ὁμολο- 

γία ᾿Ανατολιχῆῇς ᾿Εχχλησίας πν ἢ ἢ 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Α΄. 19 

911 

ϑϑὃ 

182 
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Βλαστάρεως Ματθαίου σύνταγμα ἑρμιηνευθὲν 

γάλη Κρητοπούλου 
ἣΝ 

Βλεμμύδου 
" ᾿. ξ ν ᾿ 

Νιχηφόρου περὶ πίστεως χαὶι 

χαὶ σώματος 

παρὰ Κου- 

ἔργων ψυχῆς 

Βουεννίου Ἰωσὴφ διάλεξις πε οἱ τῆς τοῦ ἁγίου πνεύμα- 

τος ἐχπορεύσεως μετὰ τοῦ λατινόφρονος δα- 

ξίμου Ἱεροκήρυχος, χαὶ περὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ 

Πάπα 

ἢ] 

} Λόγο: 

» Τὰ ἅπαντα ΐ 

Γαύριὴλ τοῦ ἐχ Βρυούλλων ἱἹερ ὌΝΟΝ ἀντιφωτομαχι- 

χὰ ἐπιδιορ κῤκϑα χαὶ πολλαῖς σημειώσεσι 

πλουτισθέντα ὑπὸ Ν. Λογάδου. 

Γεμιστοῦ λόγοι 

Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου περὶ 

τῶν ἀνθρώπων. 

᾿ Κατὰ Πλήθωνος 

Γερασίμου ᾿Αλεξανδρείας λόγοι 

} » » 

-"- 
᾽ 

οὐ ε«ΟὺΟὈὋᾳΔ27 7ΑὦιῳῦΌ7ὺ “- ,ὔ 
τῆς ὁδοῦ τῆς σωτηρίας 

Γερασίμου τοῦ Βλάχου περὶ τὸ ἀχριθοῦς τρόπου τοῦ 

διδάσχειν τὸ θέϊον χαὶ ἱερὸν Εὐαγγέλιον 

» Εἰς τὰ περὶ ψυχῆς βιόλίχ τοῦ ’᾿Αριστοτέλους 
Ἕ 

πβρΌΒΕΣ παράφρασις Ὶ 

᾿ Εἰς τὴν τοῦ Πορφυρίου εἰσαγωγὴν παραφρά- 

σεις τε χαὶ ζητήματα 

Θεολογία 

459 

9091 



ΕΟ ΤΟΥ ΚΑ ΦΙΟΎῪ: 

᾿ Εἰς τὰ ὀκτὼ τῆς φυσικῆς ἀχροάσεως βιθλία. 

» » Θεολογίχ 

Γερμανοῦ Πατριάρχου ΚΚωνσταντινοὺπ τόλεως Ἑρμηνεία τῆς 

θείχς λειτουργίας καὶ περὶ κα λησίας, .«ς 

» Λόγοι 

Τεωργίου Δοναχοῦ χαὶ χαρτοφύλαχος λόγος εἰς τὰ Εἰ- 

σόδια 

Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος ὑαρϑ σῶν δὴν ἐπ ρλορτ Ὁ Σ 

Τεωργίου Μεγαλομάρτυρος χανὼν, ποίημα ᾿Ιωάννου 

Γεωμετρία. 

Τεωμετρικὸν Λατινιχὸν. 

Γραμματιχή 

Γραμματικοὶ χανόνες 

Γραφικαὶ χαὶ ἐχχλησιαστιχαὶ λύσεις διάφοροι. 

Γραφῆς ᾿Αγίας ἐξήγησις χαὶ παράφρασις. 

Τρηγεντίου λόγος χατὰ τῶν τὰ ἄζυμα φρονούντων χαὶ 

ποτ Ἰσυδ ίωῶν . ΡΠ ΕΥΝα 

Γρηγεντίου ᾿Αρχιεπισκόπου Κεφρῶν διάλογος μετὰ Ἴου- 

δαίου ᾿Ερθὰν καλουμένου. . . . . 

Τρηγορίου τοῦ θεολόγου λόγοι μετὰ σχολίων ἐν υξμόρ ἀν. 

᾿ }" 

Γρηγορίου Νύσσης λόγοι 

Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ χατὰ Βέχχου 

Τρηγορίου Κεραμέως λόγοι χαὶ ᾿Ιωζννου τὸ Ὁ Ξιφιλίνου. 

Γερασίμου ᾿Αλεξανδρείας ρητορσουοου σι --- 

Δαμασχηνοῦ ᾿Ιωάννου θεολογιχὸν μετὰ τῆς λογικῆς Ν. 

Βλεμμύδου τα αντῆς ΛΑ ΉΟ ΔῊ ΠΥ Λα 

Δαμασχηνοῦ ᾿Ιωάννου λογικὴ χαὶ τὸ περὶ ὀρθοδόξου πί- 

ΕΘ ΟΡ νἀ μ᾽ Ὑ. 

414 

994 

458 

4717 
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» » ᾿Εγκώμιον. εἰς τὴν 

κοίμησιν τῆς Θεοτόχου" ὑπόμνημα εἰς τὸν 

Προφήτην Ἠλίαν. περὲὸ τῶν ἐν πίστει χε- 

χοιμιημένων ΡΝ 

Δαμασχηνοῦ μητροπολίτου Ναυπάχτου χαὶ ἼΑρτης φυ- 

σιολογία. χαὶ χρονικὸν σύντομον Ἶ 

Δαμασκχηνοῦ λογική. (Οὕτως ἔχει ἡ. ὄπισθεν τῆς βίδλου 

ἐπιγραφὴ, τὸ δὲ γράψιμον εἶναι τοῦ Νιχο- 

λάου Κομνηνοῦ Παπαδοπούλου) 

Δανιὴλ Κεραμέως τοῦ Πατμίου ἐξηγήσεις τῶν τοῦ Συ- 

νεσίου ἐπιστολῶν. 

"» " . . . 

Δανιὴλ τοῦ Ῥαχενδύτου προσχυνητάριον τῆς Ἱερουσαλὴμ. 

Δημητρίου Βυζαντίου Κηταΐας Ἱστορία. 

Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος μαρτύριον. 

Διάλογος ψυχῆς χαὶ σώματος διὰ στίχων. 

Διάφορα. 

ἢ 

Διδαγαί 

91 

ὅ609 

448 

449 

09 

218 

11 

91 

47 

3900 

301 

89 

296 

297 

282 

911 

244 

30 

909 

904 

467 

468 

9519 

Ὁ 



ΜῈ ἹΚΟΟΧΊΟΥ ΠΟ ΤΑ ΡΟΥ. 

Διονυσίου ᾿Αλιχαρνασσέως συγγραμιάτων ἐπιτομή. 

Δομνίου Λαρισσαίου φιλοσόφου ἐγχειρίδιον εἰσαγωγικὸν 

ἘΛΡΙ κυ κ τ πε τα κθ δος ΥΣ ἀουταο τλὸς 

Διονύσιος ὁ ᾿Αρεοπαγίτης᾽" μεμόρ. ΠΥ ΔΈ νΣ 

Δοσιθέου Πατριάρχου ἱἹεροσολύμων περὶ τῶν ἐν “Ἱεροσο- 

λύμοις Πατριαρχευσάντων.. 

» ᾿ Κατὰ Καλσδίνων. 

Νομικὴ Συναγωγή, βίόλος ὀγχωδεστάτη καὶ περιεχτι- 

κωτάτη, περιέχουσα διάφορα ἐκχλησιαστιχὰ 

ἔγγραφα, συλλεγεῖσα ὑπὸ Δοσιθέου 

Βιδλίον ἔχον ἐπιγραφὴν, ἐκ τῶν τοῦ Δοσιθέου χει- 

ρογράφων 
Δοσιθέου, χατὰ Σιναϊτῶν, ἔνθα χαὶ ἡ τοῦ Χρυσάνθου 

ἹἹεροσολύμων ἀντίρρησις. , : 

Δωροθέου διδασκάλου τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ᾿Αχαδη- 

ἐἀἐἀεν δ εσον λον λ θ᾽ κτὸν δὲ ἀν τανῦν κι  τοξ ἐἶῳ, χὰς 

Δωροθέου τοῦ ἐκ Μιτυλήνης καὶ διδασκάλου τῆς ἐν Κων- 

σταντινουπόλει Σχολῆς θεματογρχφία, ἔνθα 

χαὶ τὸ ἴσον τοῦ Συνοδιχοῦ γράμματος τοῦ 

εἰς η΄ θρόνον προθιδασμοῦ τῆς ἁγίας μητρο- 

πόλεως Δέρχων 

'Δωροθέου ἱς ροδιαχόνου Λεσθίου ᾿Αγιοταφίτου ἐπιστολαί. 

Διαφόρων τ Αι ἴσχ εἰς Τουρχικὴν γλῶσσαν δι ἑλλη- 

νικῶν χαρακτήρων 

Ἐ᾿ γγράφων ᾿Εχχλησιαστικῶν τύποι : 

Ἐΐχθεσις σύντομος καὶ χεφαλαιώδης τῶν ἱερῶν χαὶ δογ- 

μάτων τῆς ᾿Ανατολιχκῆῇς ἐχχλησίας γενομένη 

ἘΡΟ ΔΝ τ Δ τ ρδ χοὶ νὰ ῶ ον τ τάσις Το 

Ἐ γχειρίδιον δεικνύον, ὅτι δεῖ βαπτίζειν τοὺς ἐπιστρέφον- 

τας Λατίνους. . πε ΤΑ ΦΟΤΟΣ 

Ε᾽μμανουὴλ Μοσχοπούλου τ ΤΣ ἀνε το τ ωτος 

290 

1590 

118 

90 

ϑϑδ 

50 



9294 ἴς ΚἈΞ ῊΤ ἈΚ ΘΕΡΌΣΣ 

» Συλλογὴ ἀττιχῶν ὀνομάτων ἐκχλεγεῖσα ἀπὸ 
-“ ων “- ᾿ , Ὁ 

τῆς -«τεχνολογίας τῶν εἰκόνων τοῦ Φιλο- 
, δ. ἐν ,"ὋἪἬ 

στράτου χατ' ἄλφαοητον 

9 Ν Λ ϑὰ Σ ΕΑ ᾿Ξ ᾿ οἱ σ΄ Τ τ Εἰ μμανουὴλ Μουσχιώτου εἰς τὸ περὶ ἑρμηνείας τοῦ Αρι- 

στότελούε δε; τε ἀπ δον τ ον 

ἘΓμμανουὴλ Τροχάνη Λάχωνος στίχοι εἰς τὸν οἰχουμε- 
᾿ , , 5 : - 

νιχὸν Πατριάρχην Σωφρόνιον, ἐν οἷς λελη- 
, ,ὔ ΄ὔ [γς δου ᾿ -» 

θότως δείχνυται ὅπως δεῖ εἶναι τὸν ἐπί- 

ἀπ κοσεον τ. ΤΣ ἃς ἀυδα ας ον π νπ ῶξ ᾿ ΝΣ 
9 Α , κ δὰ, " “- 

Ἐ᾿πιφανίου εἰς τὸν φυσιολύόγον τὸν ὁὀιδασχοντα πέρι τῆς 
"" Ἷ ἵ τὰ 

ἑχάστου γένους φύσεως τῶν θηρίων καὶ τῶν 

ΕΣ ΕΙΝ ΟΝ ΟΣ ΟΣ 
᾿ς ᾿ » 

» Λόγοι εἰς τὴν ᾿Ανάστασιν χαὶ εἰς τὸ ΜΝ. 

ΣδΘαπον.".» ἰνοοέξε νυ οὐ ον ΟΝ 

Ἐ᾿πιστολῶν τύποι χαὶ θέματα. 
ι 

Εἱρμιηνεία εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον χαὲ ᾿Ιωάννην Εὐαγγέ- 
ῬΕ χύον ΜΕ ΟΡ ἘδῚ ἐν ἘΣΤΕ Σ ΙΕ σεν 

« , , νι δ) . “,“«΄12Ἔ 

ΕἹρμογένους στάσεις χαὶ ἰδέαι μετὰ σχολίων. . 

᾿ ᾿ ἊΣ 5ι 5 δ Ἅ - ὡ }» “5 ὝΥΣ, Εὐαγγέλιον χαλῶς γεγραμμένον μετὰ εἰχονογραφιῶν 

5 ἂς Ξ,.) γραφὲν τῷ 1021... 

Εὐαγγέλιον Μεμόο.. 
ι : 

" ᾿)} ὅ ᾿᾽ ὰ ᾿ Ἔ Φ . . . . 

ἢ }" . ὃ . Ξ Ξ 5 “3 υ ὃ . 

Εὐεργετηνοῦ τόμος ΥἸ. τ πν  ΑΔΟ ῷ ΑΚ 
ἱ το 

Εἰ γχύχλιος Συνοδιχὴ ἐπιστολὴ χατὰ λουθηροχαλθίνων. 

Περὶ συνθέσεως ἐπιταφίων λόγων σύντομος πραγματεία. 

Εὐεργετηνὸς ΚΑ Οὐ νλλόζαυ οτος 

Εὐθυμίου τοῦ Ζυγαδηνοῦ ἑρμηνεία εἰς τοὺς ψαλμοὺς. 

" » . - . . . . . . . 

" " . . - - - . - - : 

᾿ Κεφάλαιον 12. περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. 

δὃ0 

110 

90 ῳ 



ΜΕ ΟΣ τ Ἢ ΣΤ ΑΥΦΘ Υ. 

Εὐχλείδου περὶ ἀρχῶν τῆς Μαθηματικῆς 

» Γεωμετριχὸν 
Ε “-» ὃ ,ὔ 

Εὐφραὶμ. τοῦ ὁσίου λόγος. 

Εὐχαὶ τῆς χαθ' ἡμέραν ἀχολουθίας 

Εὐχαὶ διάφοροι... 

Εὐχολόγιον 
ΞΡ Π 

Πραγματεία περὶ τῆς θείχς Εὐχαριστίας 

Ἐ᾽πιστολχὶ λογίων τινῶν χατὰ τὸν τις΄ χαὶ ι(΄ αἰῶνα. Υ 
Εὐγολόγιον χαὶ ἑορτολόγιον ἐν μεμόράνη παλιμψήτῳ 

χ γ, ᾿ γ ἰ μ ρ ᾿ Ἵ 

πολύτιμον 

Ζαθράνου θεολογία. 

} ᾿))} 

Ζορνιχάθιος, ΕΝ ΕΙΣ γϑγραμμε ἕνος. 

πὐλιοδώρου φιλοσόφου πρὸς Θεοδόσιον τὸν Μέγαν περὶ 

μυστικῆς τῶν φιλοσόφων τέχνης διὰ στίχων 

ἰαμοείων 

Ἡσαΐου μονοαγοῦ πρεσουτέρου χαὶ ᾿Εγχλείστου περὶ λει- ΐ Ν ΐ ΐ ἡ ρ 

τουργιῶν χαὶ σαρανταρίων. 

Θεοδοσίου ᾿Αλεξανδρείχς περὶ προσῳδιῶν 

Θεοδοσίου ἡγουμένου τῶν Πετζερσχιετῶν χαὶ ἀρχηγοῦ τῶν 
.- τ 7 Ψ ι ᾽ὔ 

μοναχῶν τῆς Ρωσσίας βίος καὶ πολιτεία 

Θεοδωρήτου εἰς τὰ ἄπορχ τῆς ον 

Θεοδώρου Στουδίτου Κατηχήσ εἰς 

Μαχαρίου Χούμνου Κατηχήσεις 

» Λόγος εἰς τὴν γέννησιν τοῦ Προδρόμου. 

Θεοδώρου τοῦ Πτωχοπροδρόμου περὶ διαφόρων ὑποθέσεων 

διὰ στίχων Σ Τοκολ δα τα 

Θεοδώρου τοῦ Προδρόμου Θεολογία ἣΣ στίχων 

Θεοδώρου Μετοχίτου χαὶ μεγάλου λογοθέτου Μελέται. 

Θεοδώρου τοῦ Γαζὴ περὶ ἑχουσίου χαὶ ἀχουσίου. 

Θέχτρον Πολιτιχὸν. 



296 ἐπ ΤᾺ ΤΑ ΤΟΥ ΌΘΥΣ 
[1 , 

Βιδλίον περὶ Θεοῦ καὶ περὶ ὑπάρξεως “Θεοῦ 

Θεοφυλάχτου ἑρμηνεία εἰς τὰ ξωθινά 

» Εἰς τοὺς Προφήτας 

Θεοφράστου Χαραχτῆρες 

Θεοτοχάοιον ᾿ 

Θεοφάνους Κεραμέως λέγε ΣΞῶΣ 

Θεοφάνους Νικαίας λόγοι περὶ τοῦ ἐν Θαθωρίῳ φωτός. 

᾿ Κατὰ ᾿Ιουδαίων 

Θηχαρᾶς 

᾿" 

᾿}) . . . 

Θωμᾶν (εἰς τον Απ ὕΘΝ ΤΝῈ Ὑπόμνημα. 

Θωμᾶ ᾿Αχινάτου χατὰ ἐθνικῶν 

᾿ Κατὰ Ἑλλήνων 

" Ζητήματα 

ερωνύμου ἐπιστολὴ πρὸς Παμμάχιον χατὰ τῶν Ἵερο- 

σολύμων. 

Ι'λαρίωνος Κιγάλα Κυπρίου ὙΠΑῚ ΡΤ οὐ χαὶ ρας 

χος Γραμματική ὡς Μὰ ὥγοῖϊ 

᾿ουστινιαγοῦ διάφοροι διατάξεις συνάδουσαι ἐξαιρέτως 

τοῖς ἱεροῖς κανόσιν 

᾿ουγλάρι λόγοι μετάφρ. 

᾿σαὰκ τοῦ ᾿ΛΟθᾷ λόγος πρὸς ἀρχαρίους μοναχοὺς μετα- 

γλωττισθεὶς παρὰ Διονυσίου ἹἹερομονάχου. 

᾿σαὰκ τοῦ Σύρου λόγοι 

"} . 

᾿σααχίου τοῦ Σεθαστοχράτορος περὶ προνοίας ἀπορημά- 

᾽ των ἘΉΟΟΥ Ἄλο ὉΣΡΈΣ ῊΣ 

Τ᾽ σαὰκ μοναχοῦ τοῦ ᾿Αργύρου μέθοδος κατασχευῆς ἀστρο- 

λαδικαῦ. ὀργάνου, ἐς τς τ σοι 

Ῥουστίνου ἔχθεστις πίσεως. 

919 

986 

"ἉἽαννινυννν απ λΝΔΔἌΑᾺς ἈΔΑλΝ" δ υσσ ω 



; ἍΜ ΤΟΥΣ ΟὟ ΠΑ ΦΟΎΥ: 

Ταχώδου τοῦ ᾿Αδελφοθέου ἐρωτήσεις πρὸς ᾿Ιωάννην τὸν 

Θεολόγον 

Τ᾿ ατροσόφιον 

Γωάννης ὁ Κλίμαχος. 

᾿ωάννου τοῦ Θεολόγου ἔχθεσις πίστεως, ἣν χατὰ προ- 

τροπὴν τῆς Παναγίας Θεοτόχου τῷ θαυμα- 

τουργῷ Γρηγορίῳ ὑπηγόρευσε. 

᾿ωάννης ὁ Κλίμαχος ὑξμόρ. ν 

Γωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Γλυχέως 

ὁμιλίαι τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου εἰς ἑχάστην 

χυριαχήν 

Τ᾿ ατροσόφιον ρῶν ΚΝ ΓΈΜΟΝ ΜΠ ΦῈ ΟΥ̓ δ τπσ ας ΣἸΩΣ Σ 

Τωαννιχίου χαὶ Σωφρονίου τῶν ἀπε τὸ κα χλεος 

διάλογος περὶ τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐ- 

ἡ αρια Ισ Δ Ἶλ κν τ τ πο Ὁ τς 

}"» . . . . 

Τωαχεὶμ, ᾿Αρχιμανδρίτου, ᾿Εχχλησιχστιχῶν διαφόρων ἱερο- 

χήρυξι συμθαλλόντων 

Γωάννου ᾿Ἱεροσολυμίτου λόγοι. 

Γνστιτούτων Βασιλικῶν βίολος 

Ιέρακος συλλογαὶ καὶ ἱστοριχόν. 

Καόάσιλα Νιχολάου θεολογιχὰ χαὶ περὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ 

πάπα τς ὌΟ ν Ἡδὰ, εν γὰ πρῆν, : 

ΑΟὐὰ Καΐλου Γεωμετρικῆς χαὶ φυσικῆς ᾿Αστρονομίας 

μαθήματα. ἰὸς ΡΣ ΚΥΝΑ 

Κανταχουζηνοῦ ᾿Ιωάννου διάλογος κατὰ Μωαμεθανῶν με- 

ταφρασθεὶς εἰς τὸ ἁπλοῦν ὑπὸ Μιελετίου 

Συρίγου , 

Καρποὶ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς. 

Καρυοφύλλου ζητήματα ΣΡΑΙΝ Ἐὰν Ἄσν δ κα, 

Κλεομήδους περ πτεβών κι τος αν γ΄. 

297 
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298 ἘΠΑΡ ΑΥ ΛΥΟἿΣ 

Κλερκίου Πέτρου ὑποδιαχόνου τῆς Ροθομαγηνσίας χαὶ 

Κλήμεντος μαθητοῦ τοῦ ᾿Αγίου Πέτρου βίος 

διὰ Παρισινοῦ προνομίου τῶν ἐγχυχλίω» υα- 

θημάτων διδασχάλου, σήγγοχμια ἐπιγοαφό- 0. ἘΣ τὸς πο ροα 
Νν - “- 

ὑξνον ἸΠαπορ. ιάστιξ, δί οὗ ἐνώπιον τῆς παγχο- 

σμίου ᾿Εχχλησίας που αδτε οὐὀη ὁ Πάπας 
« » “- δ Ω “- 3γχ-ι ͵ ᾽ 

χαὶ ἡ Παπιχὴ ἐχχλησία ὡς τῆς Εχχλησίας αὐ- 

τῆς καὶ παντὸς νόμου θείου τε χαὶ ἀνθρωπίνου 

ἀνατροπεῖς, ψ. ἐχ τοῦ ἀλν Ό- Ο᾽ « δὰ Ὁ Ὄ δὲ Ω ὧι 

Κορεσσίου σημειώσεις εἰς τὴν Μεταφυσιχὴν τοῦ ᾿Αριστο- 

δ “ἘΙ 3 

Ασμα τῶν Ασμάτων ἜΕΡ 5 

τέλους -ὺς 

Περὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ Πάπα χατὰ τῶν. ἀν- 
“- 

τιρρητιχῶν τοῦ Βελαρμίνου, χατὰ Καρυοφύλ- 
- 

λου περὶ τοῦ αὐτοῦ, περὶ τῆς τελειότητος 

τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, ὀλίγαι 

ἐχλογαὶ συλλεγεῖσαι ὑπὸ τοῦ Μαχαρίου Παύ- 
-» ΝΝ » 

λου διὰ πολλῶν διδασχάλων, οὃς Κορέσσιος 
» ͵ὕ ευ- "- ᾿ Α , “Ἐν 

ἄνεγνω. Ἐρμιηνεῖχι εἰς τὴν Γένεσιν, ᾽Εξοδον, 

᾿Αριθμούς, Δευτερονόμιον, εἰς τὸν ᾿Ιώ6, εἰς 
, Ἰλδος Ὑ ΕΣ 

τοὺς ψαλμοὺς χαὶ λοιπά, χαὶ διάφορα ἄλλα 

κε ζητήματα 

ΖΔητήματα χαὶ λύσεις διάφορ Δρο 

Θεολογιχὸν μετὰ τῆς ἐπιστολῆς Κυρίλ) λου 

Κωνσταντινουπόλεως, χαὶ τῶν πρὸς αὐτὸν 

ἐπιγραμμάτων Γρηγορίου Ἱεροσολυμίτου χαὶ 

Νεχταρίου Ἱεροσολύμων. μῦν. 

Ζητήματα διάφορα 

Λογιχή : 
« » -- Α 

στοριχὰ ἐκ. τῆς ᾿Αγίας Γραφῆς καὶ εἰς τὸ 

᾿Εξηγήσεις εἰς τὸν Προφήτην Ἣσαΐχν - - 

4τὸ 

494 

126 



ΝΟ ΕΘ ΑΘ ΘΥ-: 

Περὶ τῆς ἐχποοξ ύσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματ 6". 

Πρὸς τὸν ὁσιώτατον λνθιμον, ὅτι ἄκτιστος 

θεν ον σὰν 

ΠῚ 
Ἔξήγησις χαὶ σημειώσεις εἰς τὸ περὶ Ἑρ- 

τω 3 

μηνείας τοῦ Ἀριστοτέλους. ΧΡ α 
᾽ 

Ὑπόμνημα περὶ Αστρολογίας. 

ΟΡ ἐμένα τα ΕΘΕΕ ΤΣ ΠΡ ΕΡΜΥ ΑΡΡ ΣΤᾺ ἘΣ Ἂ Υπόμνημα συνοπτικὸν χαὶ ζητήματα εἰς τὴν 
ι » - Η 

περι Οὐρανοῦ πραγματείαν 
- -“ 

Εἰς πᾶσαν τὴν λογικὴν τοῦ ᾿Αριστοτέλους. 

Φύοι Ὁ ΡΟΣ ΕΑ ΤΟΝ σε ς Ὀ ΑΤΕΔΑ μι ἐν 

Εἰς τὸ περὶ ψυχῆς τοῦ ᾿Αριστοτέλους 

Εἰς τὸ α΄ τῶν περὶ φυσιχῆς ἀκροάσεως βι- 

Ολίων τοῦ ᾿Αριστοτέλους 

Σχολαστιχαὶ παραφρόσεις εἰς τὰ 4 στοιχεῖα 
-“" Ἁ .] “" , 

τῶν μετὰ τὰ φυσιχὰ τοῦ ᾿Αριστοτέλους 

Σύνοψις λογικῆς τοῦ ᾿Αριστοτέλους χατὰ 

πεῦσιν χαὶ ἐρώτησιν 

Εὶς τὸ! Μεταφύσικα. τ ΠΣ 

Εἰς τὸ με εἴζον Α. τοῦ ᾿Αριστοτέλους. 

ΠΟ τὴ, ἀν Ὁ ΕΎΥΓΣ - Ια 

Εἰς τὰ φυσιχὰ τοῦ ᾿Αριστοτέλους 

Μετ ΟΣ ΡΥ: 

Β τὶ τὸ  περς Οὐρανοῦ τὺ 

Εἰς τὴν φιλοσοφίαν προδιοίκησις. . 



900 ΚΊΑΡΤΥ ἃ ΑΘ ΤΟΣΣ 

» Σφαιριχὸν.. ἷ 

Κυδώνη Προχώρου περὶ τοῦ ἐν βαρ φωτὸς. 

Κυρίλλου Λουκάρεως διδαχῶν σημειώσεις νους ἧς 

» Λόγοι 

}" 

Κωδινοῦ π ερὶ τῶν πατρίων τῆς Κωνσταντινουπόλεως 

Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου βίος καὶ πολιτεία 

Κωνσταντίνου Γορδάτου Χίου Θεολογία 

» » Περὶ τῆς τῶν σφαιρῶν χρήσεως 

Κωνσταντίνου Ῥεσινοῦ ἐξή Ἴγησις εἰς τὸν ὁδηγὸν 

Κρυτοῦ διοίχησις 

πορυδαλέως λογυκὴ νὴ... ἀπὸ ὁ Στ 

» Εἰς τὰ περὶ ψυχῆς τοῦ ᾿Αριστοτέλους βιδλία 

ὑπόμνημα: ον πο προ τ" 

᾽ Μετχφυσιχὴ 

Κύπρου Ἱστορία ἀρχομένη ἐκ τοῦ Νῶε χαὶ λήγουσα μέ- 

χρ' τοῦ 1512. ἰὐθυξ. κω ταν αὐ τ 

Κορυδαλέως λογικὴ κατ᾽ ἐρωταπόχρισιν. 

Κυρίλλου Λουχάρεως λόγοι πανήγυρι ιχοὶ 

Καχχοέλα Ἱερεμίου μετάφρασις ἐκ τοῦ ᾿Ιταλικοῦ, Ἱστορία 

τοῦ ἀποχλεισμοῦ τῆς Βιέννης ὑπὸ τῶν Μου- 

σουλμάνων, ἀφιερωθεῖσχ τῷ ᾿Ιωάννῃ Σερθάνῳ 

Ἐτ  ΡΘΕΜΟΤΣ ἄση Οὐγγροθλαχίας. 

Κορεσσίου 'Ἑρμηνεία εἰς διάφορα. 

Κορυδαλέως ἡ 'πόμνημα κατὰ ᾿Αριστοτέλην περὶ οὐρανοῦ 
ὶ ᾿ 

καὶ περὶ ψυχῆς 

Λειτουργιῶν ἜΡΕΕ 

Λειτουργίας ἀρχιερχτικῆῇῆς ἐν Ῥωσσίᾳ διάταξις. 

Λάμπρου Φωτιάδου φήμη εἰς τὴν Χριστοῦ γέννησιν. 



ΜΕΡΟΧΥΘΥ ἢ ἸΔΑΣΦΟΎ. 

Λεξιχὸν ᾿Ἑλληνιχὸν σύντομον. 

Λαυσαϊχοῦ μέρη . 

Λειτουργιχὸν. 

Λέοντος Νομοφύλαχος χαὶ διαχόνου ἔχθεσις πίστεως 

Λέοντος βασιλέως λόγο: εἰς τὰ εἰσόδια" ἐγκώμιον εἰς τὸν 

“ΑΥγ. Δημήτριον 

Λέοντος βασιλέως ῴδάριον κατανυχτικὸν κατ᾽ ἀλφάθητον, 

ποίημα ἀναχρεόντιον. 

Λογάδου ἀντιπροσθολὴ χατά τινωὼν τοῦ αἰῶνος ἡμῶν 

φωτομάχων 

Λόγοι εἰς πάσας τὰς Κυριαχὰς τοῦ ἐνιαυτοῦ. 

"» } » 

Λατινιχὸν χειρόγραφον. 

Μαξίμου τοῦ Πλανούδη μετάφρασις γνωμῶν Κάτωνος. 

Μαξίμου Μαργουνίου εἰς τὰ ὕστερα ἀναλυτιχὰ τοῦ ᾿Αρι- 

στοτέλους. 

» Περὶ τὴς πο οΊστΩς τοῦ ᾿Αγίου Πνεύματος- 

ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πατριάρχην Ἱερεμίαν ἐπι- 
ε 

τάφιος εἰς τὸν χύριον Ἡσαΐαν. 

}" 

᾿" 

Μαξίμου τοῦ Πελοπ τοννησίου ὁμιλίαι εἰς τὰς Κυριαχὰς 

" τοῦ ἐνιαυτοῦ 

᾿ Κατὰ Λατίνων ΒΥ Ὁ γε 

Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ ἐξηγήσεις ρητῶν τινων Γρη- 

γορίου τοῦ Θεολόγου 

Μαγίστρου περὶ ποιητιχῆς. 

Μανουὴλ Μοσχοπ τούλου ἐρωτήματα. 

Ματθαίου Βλαστάρεως σύνταγμα οτος, τὲ 
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3902 ΑΙ ΤΑΑΘΌ ΟἿΣ 

διαρίας τῆς Αἰγυπτίας βίος παρὰ Σωφρονίου ἹΙεροσολύμων. ἐεἢ 

Μίαν τος ἐμ ρ τ ριον 7. πὰ το 01 
“φ 35 ΄ ᾿ ΝΣ “ 

ου τοῦ ᾿Εφέσου χατὰ ᾿Ακινδυνιαστῶν. . . . . 400 -ὦω Ξ- ῳ- 
να Θὴ 
Ν 

Μελετίου Πηγᾶᾷ διάλογοι περὲ Χριστιανισμοῦ. . . . 400 

Ιελετίου τοῦ Συρίγου λόγο αν ΤΣ τ τς 186 

. - - - 

3 ,ὔὕ ᾿ ᾿: ᾿- ,οἢφ ΄ 
» Αντίρρησις πρὸς τὴν ἐχδοθεῖσαν ὁμολογίαν 

τῆς χριστιανιχῆς πίστεως ὑπὸ τοῦ Κωνσταν- 
) «ς Σ ᾽; «ς -. , Ἂ ΕΣ 

τινουπόλεως Κυρίλλου τοῦ ΣΝ ἐπι- 

γέ θεῖν σα ἐν ὀνόματι τῶν Χριστιανῶν τῆς 

ἌΥ: ᾿Εὐλησίδιξ, το τἀ τ μέσρεν τον ΟΝ 08 

» Μετάφρασις εἰς τὴν ἡμετέραν ἀπ Ἐπε διάλε- 

χτοὸν τοῦ μετά τινος Μίωαμεθανοῦ διχλό: γου 

Ἰωάννου τοῦ ἘΡΉΜΩΝ ατυ 42 

Μαυροχορδάτου υ Ῥώμαϊκη ἱσπορία, ...:. .. τὺ πὸ δ 

Νακχαρίου τοῦ ἐκ Πάτμου ἐπιστολαί. . . . . - 405 

Μαξίμου τοῦ Συμαίου τοῦ χαὶ ἱεροὸ διδχσχάλου χρημχτί- 

σαντος ἐν τῷ ἐν Ἱερουσαλὴμ, εὐαγεῖ πατριαρ- 

χείῳ, Ἱερὰ ᾿Ιστορία χρο νολογικὴ ἁ ἀπὸ πολλῶν 

ἱστορικῶν συναθροισθεῖσα " διχιρεῖ ται αὕτη 

εἰς 4 βιόλίχ - τὸ μὲν α΄. ἐπιγράφεται, Ἵστο- 

ρία τῆς πόλεως τοῦ βασιλέω: τοῦ μεγάλου" 

τὸ β΄. περὶ τῆς ἐνσάρχου οἰχονομίας " τὸ γ΄. 

περὶ τῶν ἐν "πἰεβθσϑλίμοι πατριαρχευσάντων 

ὑόου μέχρι τοῦ 

᾿Ανθίμου) τὸ δ΄ χαταγραφὴ ἧς ᾿Αγίας Γῆς" 

ἐν τέλει εὕρηνται χανόνες πρὸ ς τοὺς Πατριάρ-- 

Ἁ 

(ἀπὸ τοῦ ᾿Αδελφοθέου ᾿Ιχχώ 

ΓΣ 

χας τῆς Ἱερουσαλήμ, καὶ εἰς διαφόρους ἑορτάς. 428 

Μιχαὴλ ᾿Α πταλιώτου διάταξις εἰς τὸ αὐτοῦ ὀρφανοτρο- 

φόϊον. καὶ μμοναστήριόν «ἀπο ΚΥν 444 

Μιχαὴλ Τλυχᾷ ἐπιστόλαξ. «ὁ 1 ἐυκο τ 



ΜΈ ΟΣΓΟΥ ΠΗ Το ΑΥΦΙΘΎ. 

Μάρχου τοῦ ᾿ἔφεσου ομιλία ρηθεῖσα ἐν Φεραρίᾳ τῆς Ἰ- 

ταλίας πρὸς τοὺς χαρδηναλίους περὶ τοῦ Κα- 

θχρτηρίου πυρός 

Μελετίου Συρίγου ἕρμιηνε ίχ εἰς τὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπι- 

στολὴν τοῦ ᾿Αποστόλου Παύλου. 

» ᾿Εξήγησις τῆς Λειτουργίας αἰτηθεῖσα ὑπὸ 

τοῦ ἐν Μοσχοδίᾳ πατριαρχεύοντος Νίχωνος. 

Μελετίου Μοναχοῦ περὶ φύσεως ἀνθρώπου. 

Μάρχου ᾿Αδδᾶ λόγοι 

Μύρου ἁγίου ἀκολουθία 

Διήγησις τῶν ᾿συμοάντων ἐν Μολδαοίᾳ ἐπὶ 

Οἰτζα Βοεθόδα. Ῥαχο 

Μανουὴλ Μοσχοπούλου Γραμματιχή. 

ἢ 
Ν 

Μανουὴλ Φιλὴ περὶ διαφόρων ὑποθέσεων διὰ στίχων. 
, ᾿ Ω 

Μάρκου ἱκυπρίου παράφρασις εἰς τὰ ἀνέκδοτα Προχοπίου 

Κι κισαρεῶς τ ν ἈΚ Κ Δ. 

» ᾿Επὶ τῇ κηδείᾳ Μάρχου τοῦ ᾿Εφέσου μονῳδία. 

Μιχαὴλ Οὐγχέλλου λόγος εἰς τοὺς ᾿Αρχαγγέλους. 

Μελετίου κεφάλαιχ 1]. καὶ Ν. Διαθήκης διὰ στίχων μυ- 

οιάδων 2 

Μοσχούίας Ἱστορία 

Μεταφυσιχή 

Μιχαὴλ τοῦ ᾿Εφεσίου εἰς τὰ μεταφυσιχὰ τοῦ Αριστοτέλους. 

Μελετίου τοῦ Συρίγου, περὶ νηστείας 

Κανταχουζηνοῦ ᾿ἰωάννου διάλογος χατὰ Μωαμεθανῶν, 

μεταφρασθεὶς εἰς τὸ ἁπλοῦν ὑπὸ Μελετίου 

Συρίγου 

Μελετίου ᾿Εχχλησιαστιχὴ Ἱστορία. ὡδο ΡΡΝ 

Μελετίου τοῦ Πηγᾶ, ᾿Εγχειρίδιον περὶ χριστιανισμοῦ εἰς 

διαλόγους τέσσαρας. Πανδοχεὺς καὶ ξένος. 

᾿Επιτομὴ Γραμματιχῆς τέχνης, διχλεχτιχῆς 
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304 ΚΑ ἜΑ ΛΟ ΘΥΡΟΣΣ 

χαὶ ρητορικῆς. ᾿Εγκύχλιος πρὸς τοὺς ἐν Κων- 
, ᾿ “ - 

σταντινουπόλε. χαὶ Γαλατᾶ παροιχοῦντας, 
κ "“ Α ΕΣ κ " " 

χαὶ ἄλλαι τινὲς ἐπιστολαὶ χαὶ πραγματεῖαι 

μελέτης ἄξιαι (Χειρόγραφον πολλοῦ λόγου 

ἄξιον π΄. νς ἦν 

Ναθαναὴλ τοῦ Χιμᾷ (γρ. Χύχα) χατὰ τῆς ἀ 
““-ςς ὸΝ ΠῚ νυν « ο τὲ » -- 5 :] Ν 

Νικολάου Μεθώνης χατὰ τῆς ἀρχῆς τοῦ Πάπα καὶ περὶ 

ἐχπορεύσεως τοῦ ᾿Αγίου Πνεύματος 

᾿ Λόγος περὶ ἀζύμων. τ ν ΜΆ ΝΝ 

Ε᾽ πιστολαὶ διαφόρων διδασχάλων καὶ σπουδαίων ἀνδρῶν 

πρὸς Νεόφυτον ᾿Αδριανουπόλεως 

Νιχολάου Κομνηνοῦ Παπαδοπούλου ἐπιστολαὶ πρὸς Χρύ- 

σανθον Ἱεροσολύμων περὶ διαφόρων ζητη- 

έσ ον ἄδην τ ΝΟ Ν ΕΝ ῊΝ τὸ ἢ ὄ 

» Περὶ ᾿Εχκχλήτου 

Νείλου Κεφάλαια : Ὄκνῳ. 

Νικολάου Κούρσουλα σχολαστικὴ θεολογία. 

Νικοδήμου Μαζαράζη τοῦ ἐκ Σερρῶν Γραμματιχή. 

Τοῦ ᾿Αγίου Νικολάου ἀχολουθία. μεμό. 

Νεοφύτου Ροδινοῦ λατινόφρονος, ὁμιλίαι ὗ 

Νικήτα Σερρῶν, σχόλιχ εἰς τὸν θεολόγον Γρηγόριον. 

Νιχολάου Καῤάσιλα λόγοι εἰς τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ 

Νιχηφόρου Βλεμμύδου περὶ Οὐρανοῦ 

» Λόγος εἰς Ἰωάννην τὸν Θεολόγον. ᾿ 

Νικηφόρου Μοναστοῦ καὶ πρεσθυτέρου, εἰσαγωγικὴ ἐπι- 

τομὴ περὶ τῶν φυσιχῶν ἀρχῶν χαὶ αἰτιῶν 

χαὶ μετεώρων. π ν ΚΝ 

Νικολάου τοῦ Κεραμέως φιλοσόφου χαὶ ἰατροῦ τοῦ ἐξ 

ἸΙωαννίνων, ἀντέγχλημα τῶν ἐγκαλούντων ἀ- 

δίκως κατὰ τῆς μιᾶς καὶ μόνης ἁγίας τοῦ 

Χριστοῦ Ἔχχλησίας. . . ψῳ . . . 

106 

108 



ΜῈ ΕΟ ΟΠ ἜΑ ΦΙΟ : 

Νεχταρίου ἹἹεροσολύμων ἐπιγράμματα πρὸς τὸν Κωνσταν- 

τινουπόλεως ᾿Αθανάσιον, πρὸς τὸν Νιχχίας 

Ναθαναηλ, χαὶ εἰς τὰ ἑπτὰ τῆς Γραφῆς. (Ἔν 

ἀρχῇ τῆς βίσλίου) 

Νείλου Θεσσαλονίκης κατὰ Λατίνων ὲ 

Νικήτα συναγωγὴ ἐξηγήσεων εἰς τοὺς Ψαλμούς. 

Νεοφύτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως πρᾶξις συνο- 

διχή, ἀποφαινομένη, ὅτι γυνή τις ἔχουσα ἄνδρα 

νόμιμον, ἀποδημοῦντα χαὶ μὴ φροντίζοντα 

ἐπαναστραφῆναι πρὸς αὐτὴν ἐντὸς τριετίας 

χαὶ μόνης, δύναται διαζευχθῆναι ἀπ αὐτοῦ. 

Ἔν ἔτει 1661, (Ἔν τῷ τέλει τῆς βίολου). 

πο τευ» Κ͵ανοντονν ΕΣ ΘΗ ΣΕΘ οἰ τος 

Νεχταρίου ἀντίρρησις ἐν ἢ καὶ ἐπίγραμμα πρὸς τὸν συγ- 

γραφέα τῆς βίόλου 

» Κυριαχοδρόμιον. 

Νεχταρίου Κωνσταντινουπόλεως λόγος περὶ τοῦ θαύματος 

τῶν χολύῤων. 

Νιχολάου τοῦ ᾿Αγραφιώτου ἐπιτομὴ ᾿Ιατρικῆς 

Νομοχάνων.. 

ἢ 

» 

Σειρὰ τῶν Πχτέρων εἰς τὸν ᾿Ιὼβ, γραφεῖσα ἐν τῷ Ὅρε: 

Σινᾶ ὑπὸ Νεκταρίου Πατριάρχου ἹἹεροσολύμων. 
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306 ἘΛΙ ΑΓ ΔΙΟΡΓῸ Σ 

Νικηφόρου Θεοτόχη πρὸς τὸν ἹἹερομόναχον Δωρόθεον ᾿Α- 

γιοταφίτην Λέσόιον ἐπιστολὴ συναλγητικὴ 

καὶ συμπαραμυθητικὴ, ἐπὶ τῷ θανάτῳ ᾿- 

φραὶμ. τοῦ “Ἱεροσολύμων 

Νικολάου Κεραμέως ἰατροφιλοσόφου Νεχταρίῳ προσχα- 

λουμένῳ εἰς τὴν ἱἹεροσολύμων Πατριαρχείαν. 

1661. 

ΟὙδόης Συνόδου τ ΤῊ ΤΡ τ 

Ο' δοιποριχόν, γραφέν, ὅταν χατὰ προσταγὴν τοῦ βασι- 

λέως Ρωσσίας ᾿Αλεξίου Μιχαήλοδιτζ ἐπέμ- 

φθη ἀπὸ τῆς Μόσχας μετὰ πρεσύείας εἰς 

τὸ βασίλειον τῆς Κίνας Νιχόλαος ὁ Σπαθάριος 

ἐν ἔτει ἀπὸ χτίσεως χόύσμου 1188. 

Οἰρθόδοξος ὁμολογία τῆς ἐν Ρωσσίᾳ ἐκχλησίας.. ᾿Εν ἀρχῇ 

τῆς βίόλου εὕρηται. «Ἢ βίόλος αὕτη προση- 

νέχθη ἡμῖν ἐν ᾿Ιασίῳ λατινιστὶ τὸ πρῶτον 

γεγραμμένη παρὰ τῶν λογιωτάτων Πρέσδεων 

Ρωσσίας Κυρίου Ἡσαΐου Κοφημίου καὶ Ἴγνα- 

τίου ᾽Οξενοδικίου καὶ ᾿Ιωσὴφ Κοινοθιχίου, ἕνα 

χύρωσίν τε χαὶ διόρθωσιν λάθῃ παρ ἡμῶν 

τῶν τῆς Μεγάλης ἘΕχχλησίας ᾿Εξάρχων τε χαὶ 

ληγάτων τοῦ τε Πανιερωτάτου Μητροπολί- 

του Νιχαίας Κ. Πορφυρίου χαὶ ἐμοῦ Μελε- 

τίου Συργίου διδασχάλου τῆς Μ. ᾽᾿Εχχλησίας, 

ἣν εἰς χοινὴν μεταφράσαντες διάλεχτον χαὶ 

διορθώσαντες εἰς τὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει 

Σύνοδον ἐξαπεστείλαμεν, ἐπὶ Πατριάρχου 

Παρθενίου ῷ. οὐ... 

Οἵρος ἤτοι τόμος τῆς ἹἹερᾶς Συνόδου τῆς συγχροτηθεί- 

σὴς ἐν τῇ θεοφυλάχτῳ πόλει τῆς Μοσχο- 

βίας, ἐν ἔτει ἀπὸ χτίσεως κόσμου ζροδ΄.. 
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ΜΕΤΟΧΙΟΥ͂ Π-. ΤΑΦΟΥ͂. 

ΟἹισμοὶ βασιλικοὶ Τουρχιστὶ δύ Ελληνικῶν χαραχτήρων. 

τ πγδ ρυσεχόν Ὁ ΕΝ ἃ 

Ο'μιλίαι εἰς τὸ ᾿Ελέησόν με ὁ Θεὸς, περὶ τοῦ πραχτι- 

χοῦ χαὶ θεληματιχοῦ ἁμαρτήματος. 

ΟἾρθόδοξος ὁμολογία τῶν εὐσεθῶν χριστιανῶν τῆς ᾽Ανα- 

τολικῆῇῆς ἐχχλησίας 

Σχόλια εἰς τὴν ᾿Οχτώηχον. 

Οἰρθόδοξος ὁμολογία. 

Οδύσσεια. (Λείπουσι τὰ τρία πρῶτα στοιχεῖα). 

Ο᾽ρθόδοξος ὁμολογία σταλεῖσα πρὸς τοὺς Βρεττανοὺς παρὰ 

τῶν τριῶν ᾿Ανατολιχῶν Πατριαρχῶν Κωνσταν- 

τινουπόλεως, ᾿Αντιοχείας χαὶ “Ἱεροσολύμων, 

τῷ 1723 ἔτει. 

Παλαιὰ Διαθήχη ἑδραιοελληνικὴ μεθ᾽ ἑβραϊκῶν χαρακτήρων. 

Πλήθωνος ἐπιστολαὶ χαὶ ἀντιρρήσεις εἰς τὰ τοῦ Σχολαρίου. 

Πτολεμαίου Τετράδιδλος 

Πτωχοπροδρόμου Γραμματιχή. 

Πρόχλου Διαδόχου Πλατωνικοῦ περὶ ἄξονος σφαίρας χαὶ 

πόλου 

Πτολεμαίου ᾿Αρμονιχὸν. ΘΝ 

Πίναξ χρονολογιχὸς τῶν Αὐτοχρατόρων τῆς Κωνσταντι- 

νουπόλεως. ὙΠ, 8 

Πίναξ ἀχριθὴς χατὰ στοιχεῖον ἐν εἴδει συμφωνίας τῶν 

σποράδην ἐπιφερομένων ἐν ἅπασι τοῖς τόμοις 

τῶν Χρυσοστομιχῶν τῶν τυπωθέντων ἐν 

τον τις ΞΟ δ, ἀ νἀ που ἀσελυ μϊνἢ 

Εἰς τὴν Πορφυρίου εἰσαγωγὴν σημειώματα συλλογιστικὰ. 
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Πατέρων ᾿Αγίων ἀποφθέγματα 

Περὶ παθῶν ἀντιθέτων χεφάλαιον. ἃ ἐν 

Παϊσίου δι ητροπολίτου Γάζης χρησμολόγιον ἐχ διαφόρων 

συγγραφέων συλλεχθὲν καὶ προσφωνηθὲν τῷ 

γαληνοτάτῳ βασιλεῖ πασῶν τῶν Ρωσσιῶν 

᾿Αλεξίῳ Μιχαήλοδιτζ 

Πρόχλου Κωνσταντινουπόλεως λόγος εἰς τὴν Κοίμησιν 

τῆς Θεοτόχου. ἊΜ 

Πλάτινα Ἱστορίαχ Παπῶν μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ λατινιχοῦ 

ὑπὸ Ἱερεμίου Καχαδέλα τῷ 1687. .. 

Εἰς τὰς ἐπιστολὰς τοῦ Α. Παύλου ἀπανθίσματα . . . 

Πρόχλου διαδόχου Πλατωνιχοῦ ὑποτυπώσεις θεολογικαί. 

Πατέρων ᾿Εχχλησιαστιχῶν ἐρωταποχρίσεις ΤῸ. 

Παϊσίου Γάζης νουθεσία 1 πρὸς τοὺς λομθηρι δῆ ἐς 

Βλάχρυε πο χη 

Παντελεήμονος Λυγαρίδου τοῦ Χίου Ἑρμηνεία τῆς ἱερᾶς 

λειτουργίας δοθεῖσα ἐν τῷ Ἑλληνομουσείῳ 

τῆς Πρεσθυτέρας Ρώμης τῷ αχμα΄. 

Πατριαρχῶν ἐπιστολαὶ κατὰ τὸν ιζ΄ αἰῶνα 

Ρυσίου Λέοντος περὶ ᾿Αζύμων χαὶ περὶ ἐχπορεύσεως τοῦ 

Α. πνεύματος. 

Ρικάρδου ἀνασχευὴ τῆς παρὰ τοῦ Μωάμεθ τοῖς Σαραχη- 

νοῖς τεθείσης νομοθεσίας 

Ρωσσικοῦ "“Ἑθνους ᾿Ἰστορία « Ὁ τ 

Ρωσσίας ἱστορία μεταφρασθεῖσα ὑπὸ Διονυσίου ᾿Αρχιμιαν- 

δρίτου τοῦ ἐχ τῆς Μονῆς τῶν ᾿Ιθήρων 

Ρητοριχὴ 

" ᾿ ς ξ  ἀνς 

Αἰγίου Σάθθα τυπιχὸν. . 

" " «οὐ 

Σουγδουρῇ. Γεωργίου λογική. . «0. 0 τν 

τ 

94 

91 

91 
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94 
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πα Χὺ ὅν ΠΑ ΦΙΟΥ: 

᾿ Εἰσαγωγὴ λογικῆς χαὶ ρητορικῆς 

) Διάλογος περὶ γενέσεως χαὶ φθορᾶς (γρά- 

ψιμὸν τοῦ Σουγδουρῆ) . 

Σεργίου τοῦ Μαχραίου ᾿Εχχλυησιαστιχὴ ἱστορία ἀπὸ τοῦ 

1160. (ἰδιόγραφον) - 

» ᾿Επιστολαὶ ἰδιόγραφοι 

» ᾿Εραστὴς σοφίας (ἰδιόγραφον). 

Σεδαστοῦ τοῦ σοφωτάτου διδασχάλου ὑπόμνημα εἰς τὸ 

χὃ΄. κε΄. χς΄. τῶν μεταφυσιχῶν . 

» Περὶ τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας. 

» Ἔπιστολὴ πρὸς ὙΠ το περὶ τοῦ μυστη- 

ρίου τῆς θείας εὐχαριστίας. 

» Παράφρασις τῆς βασιλικῆς παιδείας τοῦ Θεο- 

φυλάχτου Βουλγαρίας ν 

» Πρὸς τὸν Συμεὼν τὸν νέον θεολόγον ἐρωτή- 

σεις τινὸς σχολαστιχοῦ 

Συμεὼν Μαγίστρου τοῦ Σὴθ σύνοψις τῶν φυσιχῶν, μετα- 

φρασθεῖσα εἰς τὸ ἁπλοῦν ὑπὸ Μάρκου Πορφυ- 

ροπούλου Κυπρίου χαὶ νοταρίου τῆς ΜΝ. ᾽Ἔχκ- 

χλησίας : - . 

Στεφάνου ᾿Αλεξανδρείας καὶ οἰπου μενα δυδδισκάλαυ 

πράξεις 

Συνόδων πασῶν σύνοψις . . . 

))) "» 

Σουΐδα ἐτυμολογικόν ἘΠ᾿ ΩΣ τὴς ΤΡ ΙΡΌΑΝΟΣΝ Ἄρμτν δ νι ἀν ΜΝ 

Συνόδου ἕχτης πρακτικὰ συναθροισθέντα ὑπὸ Δοσιθέου 

Πατριάρχου Ἱεροσολύμων 

ΣΟ δὴ στίχουν τ συν ΚΟ ΘΝ ΟΥ̓ Ὰ ἀδ ΔΑ δ ἘΠ 

Συμεὼν ὃ Μεταφραστής . . - - 

Ἂ; » ἢ 

ΣΙ ποίου τε πιστολοι ΣΤ ΑΣΑ νι τ ἐν ΓΞ νὸν 

Σημειωματάριον διὰ λόγους. 
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310 ΠΑ ἸΟΛ ΛΥ ΘΠ ΘΟΥΣ 

Σεθαστοῦ Τραπεζουντίου παραίνεσι πνευματικὴ περὶ 
7 

Ξ 

μοναδικῆς πολιτείας πρὸς τὰς μοναζούσας 

ἐν τῇ μονῇ τῆς Θεοτόχου τῇ χαλουμένῃ 

Σενιέρου Παύλου λόγοι, μάννα ψυχῆς ἐπιγραφόμινοι, με- 

τάφρασις ἐχ τοῦ ᾿Ιταλικοῦ ὑπὸ Μανουὴλ 

τοῦ Κρητὸς. 

Σειρὰ τῶν Πατέρων εἰς τὴν Γένεσιν. σις 

Συγγραφὴ τίτλων τε χαὶ χανόνων ἐν Μεμόράνῃη Η 

Εἰ γγχγειρίδιον περὶ σημείοι ῦ Σταυροῦ γχϑΞιρ πιξρὶ ΤῸ μιξ 10 τοὺ «ταύρου. . . . . 

Τριῴδιον. 

Τριγωνομετρία . . -.-ἴ, 

Τηλεμάχου τύχαι τόμος β΄. 

Τετραευάγγελον μεμόράϊνον. 

}» »" 

Α ,ὔ 

» μετὰ σχ ολίων. 
- 

τὴ [0] 
στΌο»Θ 
ὩΣ 4 Ταχτικὸν τοῦ θρόνου τῶν “Ἱεροσολύμων, ἐν ᾧ χα 

᾿Αζύμων Λεοντίου Βουλγαρίας, καὶ περὶ τῆς 

Σαθθάτῳ. 

γγποτύπωσις ἀχριοὴς τοῖς Μοναχοῖς, πῶς 
, ὡρ Ν 4. ““" 

τί ποιεῖν ὁιεξιοῦσα.. 

Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως προθλημάτων 

λύσεων καὶ ἀποριῶν τὰ δύο βιόλία πρὸς 

᾿Αμφιλόχιον 

"} Ξ . . . . - 

Λόγοι 14 ὧν οἱ 18 μόνον μνημονεύονται ὑπὸ Ν. Θεοτόχη 

ἐν τῇ σειρᾷ τῶν πατέρων. νι: 

ελοθέοῦ. λόγοῖτ, μὺς: ὑ ὡς μνῖν Ἐπ προυξο ΟΝ 

ἢ Πάρεργα. ΠΣ, ΠΝ δ ῸὃῸ 
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" 

ΜΗ ΤΟΥΧΙΟΥ ΠΟ ΤΑ ΦΟΥΎ. 

᾿" 

Φλωρεντινὸς Σύλλογος. 

Φρανζῇ Γεωργίου Χρονικὸν. 

- Περὶ τῶν αἰτιῶν τῆς τῶν Παλαιολόγων βασι- 

λείας" βιολίον ἀνῆχον ποτὲ τῷ ᾿Αθανασίῳ 

ὙΨηλάντῃ σκευοφύλαχι τῆς Μεγάλης Ἔχ- 

χλησίας. 

Φλανδρινῆς Συνόδου ἀπολογία δι ᾿Αντωνίου Συρέγου θ ὴ τοῦ 
Χρυσάνθου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ἀντίρρησις 

" 

Χορταχίου Μιχαὴλ τοῦ Κρητὸς ἀπάνθισμα θεολογιχὸν : 

" 

Σύμμικτα 

Ἱστορία χαὶ περιγραφὴ τῆς ᾿Αγίαςι Γῆς, 

Ἱστοριῶν ἀνθολογία : 

Εἰσαγωγὴ εἰς τὰ γεωγρχφικὰ καὶ σφαιρικὰ 

Περὶ ἀφορισμοῦ 

Διδασχαλία ὠφέλιμος περὶ μετανοίας χαὶ 

ἐξομολογήσεως 

Γραμματικαὶ σημειώσεις καὶ περὶ Συντάξεως 

τῶν ὕ μερῶν τοῦ λόγου χατὰ Λατίνους. 

Μαθηματιχαὶ σι μετ σεῖ σέο 

᾿Εξηγήσεις Λατινικῶν χειμένων 

Συνταγμάτιον νέην, 

Εἱρμηνεία εἰς τὸ ὃ΄. τῆς σφαίρας. 

Προθεωρία εἰς τοὺς Ψαλμοὺς. 
Α 7) , Ψ. » 

Σύντομος διασάφησις εἰς τὰς παροιμίας. 

. 

Χριστοφόρου ποίημα 
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100 
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312 ἘΤΑΎΤΙΑ, Ἂ ΡΕΊΘΥΣ 

Χρονολογιχὸν σον τθ μον. τς τᾶς Ὁ ΤΣ ΟΥΘ 

΄ 7 ,ὔ ᾿ εἰ : , Τ » 

Χρυσοστόμου σύνοψις εἰς ἅπασαν τὴν Π. καὶ Ν. ἐν μεμ- 

ὁράνῃ ΡΟ ον πιο δ οΣὩς 

Κρυσόλρας τε έν ε.. των ΚΑ ΡΑΣ, ΩΝ 

Ψαλτήριον μεταφρασμένον εἰς φράσιν ἁπλὴν κατὰ τὸ 

ΤΟΣ Π 619. ΡΣ ΑΕ ΡΕΟ Υ ε τ τ 

Ἔα ΡΣ ΡΝ ἀρ πυο 

ψαλτήριον μεμθοράϊνον. 
ὶ 

ΡΥ τον μας απο δα φι οναι δον νης 

ψΨελλοῦ, τοῦ ἀν θα οὐ Ἰνδιχοπλεύστου πρόγραμμα εἰς 

ἢ Δ ΕΝ κο ὑπο ες τ 

ψελλοῦ ἰὴ λ πρὸς τὸν Πατριάρχην Μιχαὴλ περὶ χη- 

υυκῆς τέχνης ἀνοθο κε πρὶ τε ἜΣ ΛΩΟΝ 

Ψελλοῦ πρὸς τὸν Μι γχαὴλ τὸν Κομνηνὸν κεφάλαια θεο- 

λογιχά. ἐν σαν ἧς: τ ΣΎ 

ψελλοῦ Μιχαήλ, σύνοψις ἐν ἐπιτόμῳ τῶν νομικῶν χκε- 

φαλαίων διὰ στίχων. 

Ψαλτήριον Τουρχικὸν “Ἑλληνιχοῖς ΚΕΝ ΤΡ γεγραμ- 

ἀένον Ὁ 2 ΡΟΣ ΟΝ κῶν ΡΝ 

ψελλοῦ νομιχὰ ἀεφάλαιαι: 2 ἧτ {ὙΠ ον 

Ψψυχαγωγημένα μχθήμαφας, ὉὙ τω λλλυ σεν, τὸ νὴ 

"}} . . : . . ᾽ - . - ᾽ ν .- ᾽ 

» 
Η ᾽ 

» Ξ . . πων" 

» ἐν πο τον τοονν - ὦ 

Εἰς τοὺς Ψαλμοὺς ὀχόλια . ΡΥ 

πο πφρΦοΠὁΨἍ«ἝἍΕοηειοἔ[ὃρ, τ ἈλΡ 

Ω᾽ ριγένους φιλοχαλία Κὰρ εὐ 

240 



ΠΙΝᾺΑ 

ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 

Μιχαὴλ ᾿Ατταλειάτου, Διάταξις ἐπὶ τῷ πα- 

ο αὐτοῦ συστάντι πτωχοτροφείῳ χαὶ τῷ μοναστη- 

ΕΟ ὙΤ νἀ πν ΠῊ τ το “μον την “τὰ ΣΙ Δ! 

Καταγραφὴ τῶν ἀνηχόντων τῇ μονῇ τοῦ 

Πανοιχτίρμονος ἱερῶν κειμηλίων, σχευῶν, βιβλίων, 

βλαττίων καὶ ἀκινήτων χτήσεων. .. ᾽ 

Χρυσόδουλλος λόγος Μιχαὴλ τοῦ Δούκα ὑπὲρ 

ἀσυδοσίας τῶν ἐν Ραιδεστῷ καὶ κατὰ τὸ θέμα Θράκης 

χαὶ Μαχεδονίας χτημάτων τοῦ ᾿Ατταλειάτου . » 

Χρυσόδουλλος λόγος Νικηφόρου τοῦ Βοτανιά- 

του ἐπικυρωτικὸς τοῦ ἐπὶ Μιχαὴλ Δούχα ἐχδεδα- 

μένου ὑπὲρ ἀσυδοσίχς τῶν χτημάτων τοῦ ᾿Αττα- 

ΝΈΟΣ πιο δὰ τ του ὦ ὑπτν ρος ΣΥΝΗ͂Ν 

Μεταγενέστεραι ἐν τῷ χώδηκι τοῦ ᾿Αττα- 

ποῖον προσ! ἢ ρον τ τα ον πε λύαν, ο τν τ 

Νικήτα Χωνιάτου προφώνημα εἰς τὸν βασιλέα 

πΠ  Ἰσααπίον τὸν ΑὙγελον ἡ. 7. ποὺ 
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914 Ὁ ὅτι ἥν 9 

Τοῦ αὐτοῦ ἐπαναγνωστιχὸν εἰς τὸν πατριάρ- 

ΧῊν, καὶ τὴν τ συϑοῦονν κυ τ, δε ΣΌΝ Δ ΒΕΔ. 

Τοῦ αὐτοῦ, λόγος εἰς τὸν αὐτοχράτορα κὺρ 

Αἰλέξιον τὸν Κομνηνὸν ὑποστρέψαντα ἐχ τῆς ἕω 

μετὰ τὰς σπονδὰς τὰς μετὰ τοῦ σουλτάνου. » 

Τοῦ αὐτοῦ λόγος εἰς τὸν βασιλέα χὺρ ᾿Αλέ- 
» Α , “ 5 , » » Α “ 

ξιον τὸν Κομνηνόν, ὅτε ἐπανέζευξεν ἀπὸ τῶν με- 

δ ἢ ἈΟ ΒΕΩΘΑ πεν δὲ δ τ ΜΘ ΤΆ ὦ 

Τοῦ αὐτοῦ, σελέντιον γραφὲν ἐπὶ τῷ ἀνα- 

γνωσθῆναι ὡς ἀπὸ τοῦ Λάσχαρη χυροῦ Θεοδώρου. » 
Τ᾿ ΄“ῳ » “- .ονΝῚ ᾿ ᾽ “ὦ ᾽ 

Τοῦ αὐτοῦ, λόγος ἐχδοθεὶς ἐπὶ τῷ ἀναγνω- 

σθῆναι εἰς τὸν Λάσχαριν κὺρ Θεόδωρον βασιλεύοντα 

τῶν ἑῴων Ῥωμαϊκῶν πόλεων. . . . . » 

Τοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸν βασιλέχ χὺρ Θεόδωρον 
Ἁ , τ Ω , Ἀ , » 

τὸν Λάσχαριν, ὅτε ἐφόνευσε τὸν σουλτάνον ᾿Ἰ1- 

πον ον εν Σὰ Ἐς θεν τ ΡΝ Ι΄, ΒΝ 

Θεοδώρου Μετοχίτου, Νικαεὺς. . . . » 

Τὸῦ αὐτοῦ, “Πρεδοευσμιῶςν,., Ὁ. “ΠΣ ἈΝΤ 

Τοῦ αὐτοῦ, Χρυσοθούλλου προοίμιον. . » 

Θεοδώρου Ποτακίου, μονῳδία εἰς τὸν βασι- 

λέα κὺρ ᾿Ιωάννην τὸν Παλαιολόγον. . . . » 
' ᾿ 2 ᾿ 

Χρυσοθουλλοι λόγοι Ανδρονίχων Παλαιολογων 

χαὶ Στεφάνου χράλη τῆς Σεροίας ὑπὲρ τῆς ἐν τῷ 
" “-“ ΒΞ , ᾿ ᾿ τά “, "- 

ὄρει τοῦ Μενοιχέως παρὰ τὰς Σέρρας μονῆς τοῦ 

Προδρόμου. Ἀν οαεζας ἐν λα Στ ΔΝ 

ἹἹέραχος, γρονιχὸν περὶ τῆς τῶν Τούρχων βα- ΕβκΟσΣ χὰ περ ς Υ 
συλειαξιο ΕΟ δ Σ  ο ρος ν ὙΝ 

Κατάλογος τῶν ἐν ἴΛθωνι βιθλιοθηχῶν. . » 
- , Ἑ , “ς Ρρ ὙΦ ΑΝ " 
Κατάλογος χειρογράφων τῆς βιολιοθήχης τοῦ 

» , “- ͵ 

ἐν Κωνσταντινουπολει μετοχίου τοῦ ΠΙαναγίου 

ἡ ν τ  πν τνσν, ρα δ ἀπ λυσν 
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