
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ, 
ΠΡΟΣΦΩΝΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ

Εκδίδω κατωτέρω, επί τη βάσει των δυο αρίστων κωδίκων Parisinus 
grsecus 1213 1 και Vindobonensis theologicus grsecus 262 1 2, άμφοτέρων 
άνηκόντων εις τον ΙΕ' αιώνα καί περιεχόντων κατά τό μεγαλΰτερον τμήμα 
των έργα τοΰ Νικολάου Καβάσιλα, δεύτερον, ανέκδοτον μέχρι τοΰδε, εγκώ- 
μιον τοΰ άγιου Δημητρίου υπό τοΰ διαπρεπούς αΰτοΰ Θεσσαλονικέως θεολό
γου τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ ΙΔ' αίώνος. Τό ενταύθα έκδιδόμενον κείμενον 
φέρει εις άμφοτέρους τούς κώδικας τον τίτλον «Προσφώνημα»' άλλο κείμε
νον τοΰ ϊδίου περί τοΰ αγίου Δημητρίου, φέρον τον τίτλον «Έγκώμιον» 
έχει δημοσιευθή προ πολλοΰ υπό τοΰ Θεοφίλου Τωάννου 3.

Οί ώς άνω κώδικες έχουσι περιγραφή επανειλημμένος μέχρι τοΰδε υπό 
διαφόρων μελετητών τοΰ Νικολάου Καβάσιλα καί τοΰ Δημητρίου Κυδώνη, 
έργα τοΰ οποίου περιέχονται εις τό τέλος άμφοτέρων τών κωδίκων 4. Καθ’ 
όσον γνωρίζω, τό «Προσφώνημα» φέρεται καί εις άλλον ένα επί πλέον κώ
δικα 5 6, τον όποιον όμως δεν έμελέτησα, λόγφ τής μεγίστης προσοχής μετά 
τής οποίας έγράφησαν οι δύο ενταύθα χρησιμοποιηθέντες ®.

'Ως βάσιν τής έκδόσεως έθεσα τον Παρισινόν κώδικα, διότι ούτος, ώς

1 Omont Η., Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Biblio- 
theque Nationale I, 1886, 267.

2 Ness el D., Catalogue Bibliothecae Csesareae manuscriptorum codi- 
cum, Vindobonse, 1690, 366.

8 Ίωάννου Θεοφ., Μνημεία αγιολογικά, Βενετία 1884, 67 -114.
‘Λάμπρου 2πυρ., ’Αναγραφή έργων Νικολάου Καβάσιλα καί Δημητρίου 

Κυδώνη έν τφ παρισιακφ κώδικι 1213, «Νέος Έλληνομήμων» 2, 1905, 299-323. 
Guilland R., Ra correspondance inedite de Nicolas Cabasilas, «Byzanti- 
nische Zeitschrift» 30, 1929-1930, 96-102. Rcenertz R., Res recueils de 
lettres de Demetrius Cydones, «Studi e Testi» 131, 1947, 28-30.

5 Coislianus grsecus 315, ff. 196-204 (Devreesse R., Re fonds Coislin, 
Paris 1945, 303).

6 *0 υπό Raurent V., Re codex Meteor. Barlaam 202, «Ελληνικά» 
1936, 9, 185-205 περιγραφόμενος κώδιξ μοϋ είναι απρόσιτος.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Eros ΚΒ' 7
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98 Βασιλείου Λαούρδα

έμφαίνεται εις το κριτικόν υπόμνημα, έχει κατά κανόνα καλυτέρας γραφάς 
τοΰ της Βιέννης. Ή παρούσα εργασία δημοσιεύεται ώς συνέχεια τοϋ έκδο- 
θέντος εγκωμίου τοϋ αγίου Δημητρίου υπό τοΰ Φιλοθέου, πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως 1 καί των υπό έκτϋπωσιν εγκωμίων τοΰ ίδιου αγίου υπό 
τοΰ ’Ισιδώρου, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 2, ώς συμβολή εΐς την μελέτην 
τής λατρείας τοΰ αγίου Δημητρίου έν Θεσσαλονίκη κατά τον ΙΔ' αιώνα. Είς 
τό τέλος τής εκδόσεως δημοσιεύω δύο επιγράμματα έκ των ιδίων κωδίκων 
διά τον ίδιον άγιον υπό τοΰ Νικολάου Καβάσιλα, καί έν ΐδιαιτέρφ τμήματι 
προσάέτω παρατηρήσεις τινάς περί τοΰ Προσφωνήματος καί των ’Επι
γραμμάτων.

‘Λαούρδα Βασ., Φιλοθέου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Έγκώμιον 
εις τον "Αγιον Δημήτριον, «Μακεδονικά» 2, 1951, 1-27 (σελίδωσις ανατύπου).

! Δημοσιεύονται είς τόν τρίτον τόμον τοΰ περιοδικού «Μακεδονικά», έκ τοΰ κιυ- 
δικος Parisinus gr. 1192.
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Α'

Προοφώνημα είς τον ένδοξον τοϋ Χριστού μεγαλομάρτυρα 
Δημήτριον τόν μυροβλήτην.

Ούδέν οΐμαι των άτοπων, ώ μαρτύρων άκρότης, εί πολλών καί μεγά
λων έπαινεσάντων τά σά καί ημείς προς τούς κατά σου 'θορύβους καί κρό
τους ημάς αυτούς καθήσομεν, οί μάλιστα πάντων τά σά καί πνέοντες καί 
θαυμάζοντες' τουναντίον μεν ονν άπαν των άτοπων αν ήν, όπου γάρ καί 

5 τοϋ περί αέ μου τούτον μεμηνότος άπόντος, μόνον οΐς υπέρ πάντας πάσιν 
αναφανείς πάντας των επαίνων όφειλέτας εσχηκας, έχρήν καί ημάς είς του- 
τονί τον άθλον δσα γ’ έστί δνναμένοις είσφέρειν' πόσον τι χρή νομίζειν 
τουτί μάλλον προνργιαίτερον είναι, συνάμα γε τώ κοινω δικαίφ καί τοϋ 
περί σε μου πόθου καί τής έκεΐθεν κατανάγκης παρούσης' ον γάρ όσον 

ΊΟ λέγειν τι ή άκονειν των σών ή καί μόνον μεμνήσθαι πάσης ηδονής ήδιον 
εμοιγε καί ποθεινότερον χρήσθαι, άλλά καί, εϊ γε έξην, είλόμην αν άποσχέ- 
σθαι έμαυτοϋ μάλλον ή σοϋ καί των σών πραγμάτων είς λήθην δήπονθεν 
ήκειν καί τοίννν τους μεν άλλους άπαντας τους είπόντας, τό τε λόγων εν 
ήκειν, τό τε συν δέει θαρρεΐν προς τούς υπέρ σοϋ διανέστησε λόγους, εμέ 

15 δε μόνος ό προς σέ μου μανικώτατος πόθος καί τό μάλιστα τών άλλων απάν
των τά σά καί πνεΐν καί θαυμάζειν τοσοϋτόν τι τό περί σέ μου τής ψυχής 
πάθος, ώ πάντα τά βέλτιστα αν καί ών καί καλούμενος. 'Ο μέν ουν τοϋ 
λόγου λόγος, ώς γε έφην, δ πόθος καί γε εύλογος, ώς γε εγώ νομίζω, τοΐς 

Β, 125 ν. μέντοι σοίς έγκωμίοις έπιβαλοϋμεν κατατνραννηθέντες έκεΐθεν δτι δε | σοι 
20 πολλ,ών καί μεγάλων κατέστην ϋπόχρεως, ώ μυροβλύτα, ονχ δρώ τις αν 

γενοίμην μή τών 'Ομήρου στομάτων τετνχηκώς' τοΐς μέν άλλοις άπααι τοΐς 
είποϋσι, αυνέσει καί λόγων ρώμη μάλιστα ϋπερέχουσι, προς πάντα τά τοϋ 
μεγάλου καθεΐναι σφάς αυτούς έξεγένετο, έμοί δέ μεγ' αν ειη καί λίαν άγα- 
πητόν, εί καί τών εν δφθαλμοίς τρόπον τινά μνησθήναι βραχέα γένοιτο καί 

25 τούτων δσα σε μέγιστ άνθρώπων μάλιστα τών άλλων σεμνύνει καί προ τών 
Δ, 105 r. άλλων άνθρώπων τίθησιν, άτε \ πάντων άγαθών ϋπερέχοντα καί σοί μάλι-

Codicum sigla : A=Parisinus grascus 1213, ff. 104V - io8r. B=Vindobo- 
nensis theol. grsecus 262, ff. 125 -130.

19 ίπιβαλλονμεν B 25 μέγιστα B
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100 Βασιλείου Λαοΰρδα

στα διαφερόντως προσόντα. Το μεν γάρ της τε περί το σώμα ρώμης και 
τον κατ’ αυτήν γιγνομένον και τών εντεύθεν στεφάνων εΐνεκα λέγειν, και 
ώς κάν τούτοις υπέρ πάντας άνεφάνη τους Άλλους, δτε και τούτοις έχρήν 

30 κεχρήσθαι, μεγίστη τις ώφέλεια πάσι καί ών καί δοκών, στρατηγίας καί 
δημαγωγίας καί τροπαίων ενεκα λέγω καί της Άλλης φιλ.οτιμίας, περίεργον 
αν εί'η εν τώ παρόντι, ώς εμοιγε φαίνεται' ά δέ μόνα καί άνθρώπφ μάλα 
προς τρόπου καί κεχαρισμένα θεφ καί μάλιστά γε τών άλλων απάντων τη 
καθαρωτάτη Δημητρίον ψυχή προσήκε, καί Ισόθεον, ώς είπεϊν κατά το 

35 έπος, αυτόν άνέδειξε φώτα, τούτων νϋν εσται μοι λόγος καί τούτοις την 
γλώσσαν σεμνννας, αποδώσω τον πόθον οΐς γε ενεστιν. 'Ο μεν ουν Σολο
μών εις άκρον σοφίας έληλακώς εϊπον, φησί, τήν σοφίαν έμήν Αδελφήν 

είναι καί έφίληοα αυτήν. Δημήτριος δέ, ή μεγάλη τής φύσεως ενδειξις 
39 καί τών αγαθών τελευταία φορά, καί ταύτης μεν ου δεν ήττον εκείνου μετ- 

Β, 126 ιέσχεν, εί μή καί πολλφ μειζόνως δσω καί στόμα θεοΰ κατέστη, εξάγων 
άξιον έξ αναξίου, καί τής μεν άσεβείας άπάγων, προς δε τήν πίατιν ενά- 
γων καί μυσταγωγών τά σωτήρια, ου τί μείζον ή σοφώτερον ή άγιώτερον 
γένοιτ’ άν ; Προ δέ γε ταύτης καί μετά ταύτης εφίλησε μεν παρθενίαν, έφί- 
λησε δε άγνείαν καί το διά βίου παντός καθαίρεσθαι, έπεί περ ώσπερ έκά- 

45 τερ’ άλλήλων έχοντα καί ον τε σοφός τις αν εΐη μή κεκαθαρμένος το πρόσ- 
θεν, ούτε κεκαθαρμένος ενι γενέσθαι μή σοφόν γενόμενον αν θ’ ών εαυτού 
τό σώμα Δ ημήτριος άπειλικρινημένον ευθύς εκ παιδός καί καθαρώτατον 
διά τέλους τηρήσας, τήν ψυχήν αξίαν εν μάλα τής άρρητου καί υπέρ λόγον 
παρεσκενάκει σοφίας, f φίλη μάλιστά γε τών άλλων απάντων ή κάθαρσις. 

50 Ού γάρ ώσπερ κατά τούς άλλους άπαντας σώμα περικείμενος ήν, οντω 
δήπον καί κατά τούς άλλους άπαντας καί ταΐς εκεΐθεν άνάγκαις ύπήγετο, 

Α, 105 ν. αλλά τοσοϋτον \ απείχε του καί όπωσοϋν τουτωνί τών φυσικών ήττασϋαι 
δεσμών καί ον τω καί τούτων μετά πολλον τού κρείτ τονος ϋπερέσχεν, ώσπερ 
άρα καί δ προ τής παραβάσεως άνθρωπος. Τάς γάρ αισθήσεις ρυθμίσας 

55 κάλλιατα πάντων ώς μή ταΐς έπιθυμίαις νπάγεσθαι, μηδ’ άπάδειν εχειν τφ 
λογισμφ τήν ψυχήν, εξ ανάγκης καθαράν τών ουκ αγαθών εδειξεν εννοιών 
καί συμπάσης υλικής προσπάθειας κρείττω παρεσκεύασεν είναι, κάντεϋθεν 
ανθις τό σώμα απαθές καθάπαξ διέθηκε καί δΤ άλλήλων άμφω καθάρας 
νεά)ν εαυτόν άνέδειξε θειον καί όργανον πνεύματος4 μόνος γάρ ών ΐσμεν ή 

60 κομιδή γε εν δλίγοις τήν τής ψυχής ευγένειαν άκραιφνεστάτην διά βίου παν- 
Β, 12<$ ν. τός τετήρηκε j καί τό κατ’ εικόνα σαφώς έπεδείξατο, μάλλον δέ είκών ανε

φάνη θεού σαφώς ένδειξάμενος όποιον είναι κάν τοΐς έργοις τον από Χρι-

34-35 Homerus, passim. 37-38 cf. Prov. 7, 4.

27 προσόντα in mrg. B 30 απασι B 49 ή AB 55 άπαπάδειν B
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ατού καλούμενον οίμαι γάρ εΐ τις εγένετό ποτέ ή γενήσεται θεού προς 
ανθρώπους φιλοτιμία ή αρχέτυπον καθαρότητος ή κανών ακριβής άπαθείας 

65 θεόθεν τοΐς άνθρώποις αναφανείς, τούτον είναι τον μέγαν καί την εκείνου 
■ψυχήν' τοσοντόν σοι παρθενίας Άγαλμα το τής καθαρότητος περιόν και ούτω 
πάντας τώ ύπερφνεϊ τής αγνείας προς έκπληξιν ενάγεις και θαύμα και 
δίδως εντεύθεν, ώσπερ και δοκεΐν σου το σώμα μή των κάτω, των <5’ ουρα
νίων είναι σωμάτων και ών τό απαθές ίδιον, ώστε εξεστιν είπειν μή μόνον 

70 τον μέγιστον επί σωφροσύνη 5Ιωσήφ εκείνον πολλώ τώ οντι τή παρθενία 
παρενεγκεΐν, άλλά και μετά θεολόγον τον πάνυ τής τής παρθενίας προσρή- 
σεως ήξιώσθαι και μετ’ εκείνον και σέ παρθένον καλεΐσθαι, μηδέ τοΐς 
αλλοις εκείνου λειπόμενον, έπεϊ καί μάλιστα των άλλων απάντων θεοφιλής, 
οίς υπέρ πάντας τους Άλλους φιλών τον Χριστόν, έναργέστατον δείγμα τής 

75 προς αυτόν αγάπης εξήνεγκας τον θειον χρησμόν έπεί γε τών λογικών αυτόν 
θρεμμάτων ώς ούκ οίδ’ εΐ τις μελεδωνός καί προστάτης κατέστης καί τής 

A, 106 r. ενσεβείας σφίσι συναγωνιστής καί συλλήπτωρ κάλλιστα πάντων, τοΐς άσε- 
βέσι μεν πολέμων καί λόγοις καί ε'ργοις έκάστοτε, μετά δε τούτων ίστάμε- 
νος καί τήν μεν άχλύν έπικειμένην σφίσι τής άσεβείας διέχων, τον δε τής 

80 δικαιοσύνης πάσιν έκλάμπων ήλιον καί διά τούτων κατασκενάζων τώ Κυρίω 
λαόν περιούσιον ήδει γάρ ακριβώς ώς τό μεν τής καθ5 εαυτόν μόνης σοττη- 

Β, 127 r. ρίας άντιποιεΐσθαι [ τής τών Άλλων άλογοϋντα, τών σμικρών ώς είπειν καί 
τής έλασσουμένης μερίδος, τό δε τοΐς σφετέροις άγαθοΐς καί τά ετέρων διώ- 
κειν καί όπως ευ έχοντες ώσι τά προς αρετήν κάκεΐνα ζητεΐν καί προς τό 

85 ποιεΐν καί διδάσκειν, κατά τον θειον χρησμόν, τών μεγάλων έν τή βασιλεία 
τών ουρανών καί μέγα κτησαμένων Άνομα’ άνθ’ ών εαυτόν καθάπαξ καί ώς 
ούκ οίδ’ εΐ τις καμάρας, ούκ ανεκτόν ηγείτο ουδέ προς αυτόν μέχρις αυτόν 
στήναι τό ευ ποιεΐν, άλλά καί τους Άλλους έκάθηρε καί προς ουρανόν τον 
νουν εις αυτόν μεθίστη, πάντων τών γήινων άλογεΐν αναπείθων, ώς μή 

90 μόνον μηδένων οντων, άλλά καί ολέθρων άτεχνώς καθισταμένων ψυχής’ καί 
τοίννν εντεύθεν τους πόδας μεν αποστολικούς τινας απέδειξε καί ώραίους, 
ώς εύαγγελιζομένους πασιν ειρήνην καί αγαθά, τάς χεΐρας δέ ήγνιομένας 
μέν τοΐς δλοις καί καθαρός, καί σνμπάσης προσπάθειας κρείττονς παντά- 
πασι, τοϋ δέ {λείου βαπτίσματος καί τής εκεΐϋεν άγιαστίας, ής αίτιοι πασι 

95 καθίσταντο, καί τών μεγάλων τουτωνί μυστηρίων άξιους ώς μεταχειρίζουσι τά 
προσήκοντα' προ δέ γε τούτων καί μετά τούτων τήν θαυμαστήν εκείνην γλώσ
σαν καί μόνα) Χριστώ κινουμένην κάλαμον γραμματέθ)ς όξυγράφου καί κιθά
ραν πνεύματος, παντός μάλλ,ον Όρφέως θέλγουσαν καί κινούσαν επί τά κρείτ- 
τω καί δι’ ών επανελθεϊν περιγίνεται προς τήν έατώσαν καί μένουσαν εν-

72 καλεΐαϋε Β 76 μελεδόονος Β κατέοτης ογη· Β 81 μόνον Β 84 προς 
τό Β προς τφ A 89 καθίοτη Β 90 ψυχήν A 95 μεταχειρίζωοι A
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100 κλειαν. οντω πάντα τά μέλη δπλα δικαιοσύνης παρεστήοατο τώ ϋεώ, μόνωτού- 
, 106 ν. τω και ζών και κινούμενος και μηδέν έξω τον κατ’ αυτόν βουλομένον οϋτ’

127 ν. ουν έννοών, ον τ’ αν πράττειν έϋέλων, \ ώσπερ δημαγωγός τις ών επί
γης των ϋείων επιταγμάτων καί τοΐς δλοις ϋεώ προσήκων καί μόνα τά 
τούτου καί πράττων αεί καί λ,έγων καί λογιζόμενος καί τόΐς αλλοις νπο- 

105 τιθέμενος' αλλοις μεν γάρ ή μισϋόν προσδοκώσι ή τάς άπειλάς δεδιόσι, το 
καλοϊς κάγαϋοΐς είναι περιγίνεται, Δημήτριος δέ πάνϋ’ δσα υπέρ Χριστού 
καί των επιταγμάτων εκείνου καί έποίει καί έλεγε καί έπασχε τον προς 
αυτόν έρωτος εΐνεκα μόνον καί του πολλών καί μεγάλων δοκεΐν ϋπόχρεως 
έκείνω καϋίστασϋαι, καί έποίει καί έλεγε καί έπασχεν, ώστε μή μόνον του- 

110 τωνί των ρεόντων άλογήσαι έλέσϋαι, εΐ τι τής εκείνον δόξης καί μικρόν 
διΐστηαιν, αλλά καί των μελλόντων καί άρρητων καί υπέρ λόγον, κατά τον 
ϋεΐον απόστολον οντατ γάρ ϋεώ καί τοΐς ϋείοις έάλω και οϊς έμπλεως κα
τέστη τής αυτόν κατοχής, ώς μή μόνον τάκείνου μόνα περί πλείονος αγειν 
των άλλων άπάντων καί προτι&έναι τοΐς δλοις, άλλα καί την ψυχήν αυτόν 

115 έκχεΐν μετά ραστώνης υπέρ των έκείνφ δοκονντων καί τήν κεφαλήν έλέσϋαι 
άν άποϋέσϋαι μεϋ’ ηδονής ή τής εκείνου μνήμης καί των εκείνου καί 
μικρόν άποστήναι' καί σώμα μέν δίχα ψυχής άναπνεΐν ραον είναι καί γενέ- 
σϋαί ποτέ, Δημήτριον δέ δίχα Χρίστον καί των εκείνον λόγων καί έργων 
καί τον κατ’ άμφότερα γινομένου, ονδ’ αν τις έφη ζήν καί περιεϊναι τφ 

120 βίφ, έπεί καί ψυχή τις ήν τφ Δημητρίφ Χριστός, ούκ άφισταμένη καί πάλιν 
έπανιοϋσα, κατά τήν εν μύϋφ δήπονδεν Έρμοτίμου του Κλαζομενίου 
ψυχήν, άλλ’ αεί συνονσα καί μένος ϋεϊον εμπνέουσα καί τά μεγάλα τελ,οϋσα

128 τ. καί οϊα είκός τούτον κάκεΐνον, J τον μέν τελεΐν, Δημήτ ριον δέ τελεΐσίέαι, ώς
έντεϋϋεν έξ ανάγκης σνμβαίνειν εν έκατέρφ μένει ν έκάτερον, έν τε τω ϋεώ 

125 Δημήτριον καί τον ϋεόν έν αν τω, ονκ άφισταμένονς άλλήλων, κατά τον 
107 τ. Ίωάννην τον πάνν. Τις γάρ εκείνον μάλλον προσήκε Χριστφ \ ή ταίς υπέρ 

ουρανόν εκείνον καϋαρότησιν έπρεπεν, δς γε όντως εαυτόν καϋάρας, ώς 
αξιόχρεων εκείνον διά πάντων φανήναι ; 6 δέ τοσοϋτον ποιησάμενος λόγον 
ώς σωτηρία κοινή τοΐς κατ’ εκείνον γενέσϋαι καί λόγοις καί έργοις καί τ φ 

130 καϋ’ εαυτόν παραδείγματι, έπεί τά γ’ επί πασι τούτοις τον Χριστού φίλον 
διά πάντων δεικνύς, μή μόνον υπέρ εκείνον πέπονϋεν, καϋάπερ εκείνος 
υπέρ αυτού, καί τήν ψυχήν ήδέαις προήκατο τήν αυτού, προς εκείνον καί τά 
εκείνου πάντα όρων, άλλα καί κατ’ αυτόν τούτον τοΐς δλοις το αίμα έξέχεε 
καί των αυτών έκείνω μελών πληγέντων, εΐ καί μείζονος ουτος τής πλ,ηγής

111 cf. Rom. 8, 18. 121 cf. RE, 8,1913, 904. 125 cf. Joh. 6, 56.

130 τω καάεαντόν : το καΟεαυτόν Β
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135 έπειράθη, ώσάν έ'γωγε οίμαι, οντω τοι πάνυ τοι προς Χριστόν έρωτικώς 
έχων πολλφ μειζόνως εντεύθεν διπλασιάσω τό φίλτρον, μείζω και των εκεί
νου ποιήσας, κατά την αύτοϋ τον Σωτήρος επαγγελίαν άλλα τοϋτο μέντοι 
τοιοντον και ον τω χάριεν και υπερφυές και της μεγίστης προς Χριστόν γνη- 
σιότητος δείγμα' εκείνο δε, πώς ούχΐ των ίσων και τον αντοϋ, φασί, γνμνα- 

140 σίου και μηδενί τον προς αυτόν λειπόμενον, ών γε έφην εΐνεκα ; Χριστώ 
μεν γάρ μύρον τό πρόσρημα' μϋρον γάρ, φησι, έκκενωθόν ϋνομά αον, 

Δημητρίφ δε, τον Χρίστου ζώντος εν αντφ, όυ μόνον μύρον τό πρόσρημα, 
άλλα καί μνρόν έστιν άτεχνώς καί μύρων πηγη αέναα ρέουσα, ώστε τον 

Β, 128 ν. ον τω μέν υπέρ πάντας φιλοϋντα Χριστόν καί φιλούμενον, \ ον τω δε εαυτόν 
145 παρεσκευακότα, ώς μη μόνον καί πλούτον καί δόξαν καί τά παρόντα ταντί, 

άλλα καί τά μέλλοντα καί την ψυχήν αυτήν έτοίμιας εχειν προέσθαι υπέρ 
των έκείνω δοκονντων, διά πάντων καθάπαξ καί έργων καί λόγων καί 
προσρημάτων προσήκειν εχειν Χριστφ καί τοΐς αλλοις άπασι κοινωνεΐν εικό
τως καί μάλ’ άξίως τον τε Δημητρίον προς θεόν ον ώδινε πόθον, τον τε 

150 προς αυτόν αντοϋ διακειμένον καί ΐλεω' παρά πάντα δε ταυ τα. εκείνο λέγω, 
Α, 107 ν. ώς εί γε τής ενσεβείας εΐνεκα καί τής άλλων σωτηρίας καί οϊς | προς τους 

υπέρ ενσεβείας αγώνας τους μάρτυρας εΐλ.ηφε καί νικήτας άνεδείκνυ τό αίμα 
έκχέας καί την ψυχήν προέμενος, πώς ονχ ό λέγω δήλον καθίστησι καί 
μάλα σαφώς βέβαιοί, ώς τον Χριστόν νπερ πάντας καί τά εκείνου πάντα 

155 καί επνει καί εμιμεΐτο, άκριβεστάτην εικόνα εαυτόν άναδείξας εκείνον καί 
μάλα αξιόχρεων τής θείας καί άρρητον δόξης καί καθαρότητος ; όντως, ώ 
θεία καί ίερά κεφαλή, διά πάντων των βέλτιστων νπερ πάντας εξέλαμψας 
καί ά τοΐς αλλοις ιδία κόσμος καθέστηκε, ταντα πάντα μόνος καί μεθ’ υπερ
βολής εν σεαυτφ συνειλόχεις· εικότως' την γάρ ψυχήν άπειλικρινημένην καί 

160 καθαρωτάτην παρασκενάαας καί διαυγή καί μάλα γε έτοίμως έχονσαν προς 
την τής θείας άκτΐνος υποδοχήν, πάντων έξ ανάγκης άνεφάνης των εκεΐθεν 
αγαθών πρντανεΐον καί, ο φύσει πρόσεστι τφ θεφ αγαθόν, τοϋτο κατά χάριν 
έδέξω καί δεύτερον φώς ώσπερ άνίσχεις ταΐς τον πρώτου φαίτός ελλάμψεσι' 

164 δήλον δέ απάντων μεν οϋν, όσοι τής περί θεόν εταιρείας, τοΐς μεν άποατό- 
Β, 12? r. λοις, τοΐς δε J διδασκάλοις, τοΐς δέ προφήταις, τοΐς δε μάρτυσι τά προσρή- 

ματα, σου δε πέρι ονκ έστιν ειπεΐν ποιάν τινα δόξαν εκτέον καί τί δει 
προσειπεΐν σοί γάρ ταντα μόνο) προσήκει καί ώσπερ παντοδαπός άγιος εϊ, 
ταΐς παντοδαπαΐς τού πνεύματος κοσμούμενος χάρισι κάξ άρα πάντων των 
τής αρετής μορίων σνγκεκραμένος' καί γάρ τό μέλλον προεΐπας καί την διττήν

Νικολάου Καβάσιλα, προσφώνημα καί επιγράμματα εις άγιον Δημήτριον 103

137 cf. Joh. 14, 12. 151 Ca. 1, 3.

151 εί : οί ΑΒ 152 ειλειφε Β 166 αν Β 168 των om■ Β 169 προεΐπε ΑΒ
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104 Βασιλείου Λαούρδα

170 νίκην τφ Νέστορι και τους στεφάνους εύηγγελίσω καί μάρτνς καί των 
θείων πραγμάτων αθλητής υπέρ πάντας άνεφάνης τους άλλους, τοσούτω 
μείζων των άλλων τούτω τφ μέρει, δαω καί μειζόνων ή κατά τους άλλους 
των τον πνεύματος χαρισμάτων τετύχηκας' μάλλον δε δσω καί μαρτύρων 
άνεφάνης συναγωνιστής καί συαπουδαστης καί συλλήπτωρ καί των στεφάνων 

175 καί της νίκης σφίσιν αίτιώτατος' άλλα μην δ,τι καί διδάσκαλος καί απόστο
λος, ΐσασι πάντες, οι τοΐς λόγοις τοΐς σοίς σεσωαμένοι καί τφ θείω προσελ- 

Α, 108 r. θόντες βαπτίοματι, θυσίαν \ διά σου προσενηνοχότες αυτούς' ουτω τον των 
αγίων σύμπαντα κύκλον εν σεαυτφ δεικννς έχεις καί πάντα τά πάντων 
μόνος καί μεθ’ υπερβολής συλλαβών καί κοσμήσας, πάντα πάντων αριστος εΐ' 

180 καί μην εί καί το μεθ’ υπερβολής πάντα τά κάλλιστα εχειν άπήν, τοϋτο 
(5’ αυτό μόνον άπλώς, τδ μόνον πάντα δήπουθεν εχειν παρήν, τοσαντην εξ 
άρα τούτον μόνου δόξαν έμμελες ΐσχειν, όσην απαντες κέκτηντar δταν δε 
συνάμα γε τούτω κακεΐνο προσή, πώς ονχί πάσαν επαίνων υπερβολήν υπερ
βαίνεις καί μόνος των πάντων αίτιώτατος εΐ, μή μόνον κεφάλαιον καλοκα- 

185 γαθίας καί συμπάσης αρετής πρντανέίον καί θεόν προς ανθρώπους φιλοτι- 
Β, 12? ν. μία καί πάντα \ ταυτί τά κάλλιστα προσειρήσθαι, άλ,λά καί νιος νιρίστου καί 

τριάδος εστία καί καθαρόν τον καθαρού πνεύματος δργανον καί εϊκών θεού 
καί θεός ; Άλλ’ ώ πάντα τά βέλτιστα καί ών αυτός καί δοκών καί καλού
μενος, ώ παρθενίας άγαλμα καί θαύμα μαρτύρων καί συμπάσης άλλης τής 

190 περί θεόν εταιρείας καί, ΐνα σννελό)ν εΐπω, ώ παντοδαπόν αγαθόν καί διά 
πάντων βέλτιστε πάντων, ου μέν ούτως έχων χαίροις καί αυγχαίροις σαντφ, 
ως αοι μάλιστα των άλλων διαφερόντως τό χαίρειν προσήκει, άτε καί μάλι
στα τών άλλων διαφερόντως τή καθαρωτάτη Τριάδι προσήκοντι καί τής iκεί
θε ν αρρήτου δόξης υπέρ πάντας τούς άλλους επιτύχει καταστάντι, άθ’ υπέρ 

195 πάντας τούς άλλους ταύτης υπερασπιστή γεγονότν έμοί δε δ μέν παρών 
λόγος εν έπιλόγοις, τό δ’ υπέρ σου λέγειν καί γλώττης τρυφήν ποιείσθαι τά 
σά ούκ έν έπιλόγοις έ'σται ποτέ, άλλ’, έως άν εις ζώντας τελώ, καί τών υπέρ 
σον λόγων έσται μοι λ,όγος, ώς μόνην ταύτην ούσαν εύδαίμονα βιότην ον γάρ 
τοσοντον έπιλήσομαι έμαυτον, μαλλ.ον δε, εί καί τοϋτο γε είπεϊν δει, έμαυ- 

200 του μέν αν έπιλαθοίμην, εΐπερ οϊόν τε καί ειλόμην αν τούτο γε, εί προαί- 
ρεσις προυκειτο, σου δέ καί τών σών οϋδέποτ αν άποσχοίμην άπαξ γάρ τοι 

Α, 108 ν. σου καί τών σών ήττηθείς καί τούτων ήδη καθάπαξ 1 έξηρτημένος, ούκ αν 
δυναίμην, εί καί σφόδρα άν βουλοίμην, εις λήθην ήκειν, ών ονδέν έμοιγε 
ούθ’ ήδιον, ούτε φίλτερον ούτε ποθεινότερον χρήσθαι' σύ δέ θεία μοι καί 

205 τριπόθητε κεφαλή, ον έγωγε προ πάντων έχω πεφιληκώς καί θανμάσας, 
κάνταΰθα μέν εί καί μεΐζον ή καθ’ ημάς κοινωνούς ημάς τής σής χάρι-

172 τοαοντο Β 173 δσο Β 179 πάντα 181 το μόνον in mrg Β 185 πρει-
τανεΐον β 191 το χαίρειν 192 διαφερόντως om, Β 199 επίοομαι Β com. S. I.
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Β, 130 r, τος | άναδείξαις, αννών αεί καί περιέπων καί τδ της ψυχής όρμώμενον προς 
το βέλτιον απευθύνων καί μόνφ Χριστώ τον νοϋν προσέγειν παρασκενάζων 
καί διά πάντων συναιρόμενος τά γιγνόμενα, επί δε του μέλλοντος των ονρα- 

210 νίων αγαθών καί μάλιστά σοι διαφερόντως επιτυχείς γεγενήσθαι παρασκευά- 
ααις χάριτι καί φιλανθρωπία του Κυρίου ημών .Ίησοϋ Χρίστον, ω πρέπει 
πάσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις, νυν καί αεί καί εις τους αιώνας των 
αιώνων, αμήν.

Νικολάου Ιίαβάσιλα, προσφώνημα και επιγράμματα εις άγιον Δημήτριον 105

Β'

ΤΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Parisinus grsecus 1213, f 288.

1.

ΕΙς κανόνα τοϋ μεγάλου Δημητρίου, άκροατιχίς.

Κύδιμε δέχννσο μολπήν, δδς δε τε μειλίχιον ονας· 
Κύδιμε δέχννσο μολπήν, την σέο φίλτρον εγείρει.

f 288 ν.

2.

Είς ετερον κανόνα τοϋ άγιου Δημητρίου, άκροοτιχίς.

Δέξαι την, Δημήτριε, ώ πολύαινε, άοιδήν 
μάρτυρα μέλπω τοι πολύτιμον, ύστατος άλλων.
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106 Βασιλείου Λαούρδα

• ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. 'Ως ήδη ελέχθη ανωτέρω εις την Εισαγωγήν τής παρούσης εκδοσεως, 
δ Νικόλαος Καβάσιλας είχε γράψει κα'ι άλλο εν εγκώμιον διά τον άγιον Δη- 
μήτριον, εκδοθέν υπό τοΰ Ίωάννου τό 1884. Τό εγκώμιον αυτό είναι κατά 
πολύ εκτενέστερον τοΰ ενταύθα δημοσιευόμενου, διαιρείται δέ εις τέσσαρα 
μεγάλα τμήματα : εις τό πρώτον εξ αυτών (§§ 1, 2) αναπτύσσονται αί δυσκο- 
λίαι τοΰ θέματος, εις τό δεύτερον (§§ 3-7) εγκωμιάζονται ή Θεσσαλονίκη 
κα'ι οί γονείς τού αγίου Δημητρίου, εις τό τρίτον (§§8-34) περιγράφονται 
ή αντιδικία του μετά τοΰ βασιλέως καί τό μαρτύριόν του, καί εις τό τελευ- 
ταΐον (§§ 35 - 44) έξαίρονται τά εκ τοΰ βίου του διδάγματα. Τό εγκώμιον 
αυτό είναι κουραστικόν, διότι περιέχει πλείστους πλατειασμούς, κοινολογίας 
καί εκφράσεις ρητορικάς. 'Ιστορικώς δμως παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέ
ρον : εις δλους τούς κώδικας, οί όποιοι τό διέσωσαν, ακολουθείται από επι
στολήν «τοϋ προς μητρός έλείου» τοΰ Νικολάου Καβάσιλα, μητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης Νείλου προς τον συγγραφέα, από τήν οποίαν πληροφορούμεθα 
δτι τό εγκώμιον έπεκρίθη ζωηρώς υπό των διανοουμένων τής Θεσσαλονίκης, 
διότι εις αυτό ό Νικόλαος Καβάσιλας παρουσίασε τον άγιον Δημήτριον ώς 
άνώτερον Ίωάννου τοϋ Προδρόμου : «Περί τήν έννοιαν των συγγραμμάτων 
σου ήν εν αίτίαις ποιούνται τινές, ήλϋεν ή τούτων φήμη γίνωακε και εως 
ημών και ήρώτησα έπ'ι τίνι ή μέμψις και ήκονσα τήν σύγκρισιν είναι τήν 
ενοχλούσαν αυτούς. Δείκννται γάρ εκ τον λόγου μείζονα είναι τον Προδρό
μου τον μυροβλήτην» *. 'Ο Νείλος υποστηρίζει τήν σύγκρισιν αυτήν φέρων 
ως παράδειγμα τον απόστολον Παύλον, δστις εχαρακτήρισε τον Χριστόν ως 
«βραχύ τι παρ’ άγγέλοις ήλαττωμένον» καί παροτρύνει τον ανεψιόν του νά 
συνέχιση τήν εργασίαν του χωρίς νά δίδη προσοχήν εις τάς επικρίσεις. Ή 
σύγκρισις τοΰ αγίου Δημητρίου καί τοϋ Ίωάννου γίνεται εις τήν § 41 τοϋ 
διεξοδικού αυτού εγκωμίου, ήτις κλείει διά τής φράσεως : «Οντως αρα κα'ι 
τψ των ανθρώπων μέγιστο), τά μεν των ίσων μετέσχεν, τά δε κα'ι νενίκη- 
κεν» 1 2. Έκ τής ιδίας αυτής επιστολής πληροφορούμεθα δτι ό Νικόλαος 
εγραψε τό εγκώμιον ευρισκόμενος μακράν τής Θεσσαλονίκης καί εις ηλικίαν 
είσέτι μαθητευομένου : «και τον ολίγον καιρόν δν μέλλεις ποιήσειν αυτόθι

1 Λάμπρος, ’Ένθ. άν. σελ. 305 κ.ε.
2 Ίωάννου, ”Ενθ. άν, 110.
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ήγοϋ γυμνάσιον γνώμης». Την τελευταίαν αυτήν πληροφορίαν την έπιβε- 
βαιοΰν και την συμπληροϋν ΙπιστολαΙ τοϋ Νικολάου Καβάσιλα σταλεϊσαι εκ 
Κωνσταντινουπόλεως προς τον ευρισκόμενον έν Θεσσαλονίκη πατέρα του : 
«ον δέ νυν foa παιάνα Δημητρίω τώ καλώ, οοϋ κελεύοντος ήκει' δς εΐ μεν 
των επί τώ μεγάλοι πάντων άμεινον foe, της τύχης' εί δε τοΐς αλλοις κατά 
ταντά, νικώμεν αν&ις τώ μετά των γερόντων έν νεότητι τετάχίέαι' εί δε μεϊ- 
ζον ή κατά τους άλλους των πραγμάτων ήττάτο.ι, τουτ5 αυτό τό μάλλον ήττων 
γενέσάαι την νπόϋεσιν αεμνύνας' ή γάρ των λόγων ήττα προς των πραγμά
των γίνεται' φαίνεται δή που των άλλων ονιος βέλτιστος ών οντος γάρ 
επαίνων άμεινον ησεν, δς μάλλον έσέμνννε. Τους δ’ ένταϋϋα περί Μούσας 
έχοντας, τούς τε άλλους και πρό γε πάντων τον τοϋ χορού κορυφαΊον, δς 
τοΐς αλλοις πάαι τον γ5 είδέναι λέγειν αίτιος, φημί δή τον των φιλοσόφων 
ύπατον, δίκαιον άν ειη μη τή δυνάμει, τώ δέ βουλομένω συμβαινονσας 
υπέρ τοϋ λόγου τας ψήφους έξενεγκεΐν. Εί γάρ υ δείνα βέλτιον εΐπεν, αλλ’ 
οϋ βέλτιον ήβονλήϋη και άμα ένϋ-ν μου μένους, ώς υπέρ σφών αυτών ψη- 
φιοϋνται καί μεύλέξουσι τφ λόγω τής τύχης, τών τε κρότων εί τνχοι, των τε 
ψόγων, αυτοί σπείραντες» *. Εις την αμέσως επομένην επιστολήν του, άπευ- 
θυνομένην καί αυτήν προς τον πατέρα του, ό Νικόλαος Καβάσιλας γράφει : 
«Ό δέ προς τον μάρτυρα λόγος νέον τεχϋείς, έτι δεΐται τών γιγνομένων' 
νοσονντι δέ ουκ έξην τους λόγους ίασϋαι καί διά ταϋτα δή μή κεκαϋαρμέ- 
νος ου τό νϋν έχ^ον ήκε, μή φανείς όντως έχων λύπηση τους εν νμΐν 'Έλλη
νας'·» 2. 5Αντιθέτως προς τον Guilland, όστις θεωρεί δτι τά δυο αυτά απο
σπάσματα άναφέρονται άμφότερα εις τον ίδιον, τον δημοσιευθέντα υπό 
Ίωάννου, λόγον τοΰ Νικολάου Καβάσιλα 8, νομίζω δτι τό μέν πρώτον έξ 
αυτών άναφέρεται εις τόν πρώτον, τό δέ άλλο εις τον δεύτερον, τον έκδιδό- 
μενον ενταύθα. 'Όπως προκύπτει έκ τοΰ περιεχομένου των, αί προς τόν πα
τέρα του εις Θεσσαλονίκην έκ Κωνσταντινουπόλεως σταλεϊσαι έξ έπιστολαί 
τοϋ Νικολάου Καβάσιλα είναι ταξινομημένοι εις τους κώδικας κατά χρονολο
γικήν ακολουθίαν, συνεπώς τό δεύτερον ώς άνω απόσπασμα, τό όποιον εύρί- 
σκεται εις τήν τρίτην επιστολήν, είναι χρονολογικώς μεταγενέστερον τοϋ 
αποσπάσματος έκ τής δευτέρας έπιστοΐ,ής. Επειδή δέ εις μέν τήν δευτέραν 
επιστολήν όμιλε! περί άποστελλομενού εγκωμίου, εις δέ τήν τρίτην περί προ
σεχώς μετά μεταβολών καί βελτιώσεων άποσταλησομένου, είναι ορθόν νομίζω 
νά συμπεράνωμεν δτι τό μέν πρώτον απόσπασμα άναφέρεται εις τό «Έγκώ- 
μιον» τό δέ δεύτερον εις τό «Προσφώνημα»,, τό όποιον πράγματι, ώς έκ τοΰ 1 2 3
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1 Κώδιξ Parisinus graecus 1213, f. 294 recto. Μικρόν τμήμα τοϋ αποσπάσμα
τος αΰτοΰ έδημοσίευσεν ήδη ό Guilland, ’Ένθ. άν. 98.

2 Μδε σημ. 1, f. 294 verso.
3 Guilland, “ΕνΘ·. άν. 98.
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περιεχομένου του, δέον νά θεωρηθή δεύτερα έκδοσις, μετά πλείστων αλλα
γών, τοϋ «Εγκοσμίου». Άμφότερα τα έργα αυτά είναι έργα νεαράς ηλικίας, 
ως προκύπτει κα'ι εκ των ιδίων επιστολών τοΰ Νικολάου Καβάσιλα καί έκ 
τοΰ περιεχομένου των. Χρονολογικήν ένδειξιν ούδεμίαν παρέχουν : αν δμως 
ή διαπίστωσις τοΰ Guilland είναι ορθή, οτι δ Νικόλαος Καβάσιλας μετέβη 
προς άνωτέρας σπουδάς εις την Κωνσταντίνοΰπολιν περί το έτος 1310, τότε 
τα δύο αυτά κείμενα δέον νά έχωσι γραφή ολίγον έπειτα από την χρονολο
γίαν αυτήν, ενδεχομένως περί το 1312 *.

2. Οί τίτλοι τών υπό το όνομα τοΰ Νικολάου Καβάσιλα φερομένων εις 
τούς κώδικας δεκατριών επιγραμμάτων έδημοσιεύθησαν ήδη υπό τοϋ Λάμ
πρου 2. Προς την Θεσσαλονίκην, επί πλέον τών δυο περί τοΰ αγίου Δημη- 
τρίου, συνδέονται τα έξης εξ αυτών : «Εις τον τον εαυτόν {λείου τάφον, 
κυροϋ Νείλον τής Θεσσαλονίκης», «’Ηρωικά εις τον τον αοιδίμου πατριάρ- 
χον εκείνου κυροϋ ’Ισιδώρου τάφον», «Εις την ανακομιδήν τοϋ λειιγάνου 
τής άγιας Θεοδώρας» καί «Εις κανόνα τοϋ Θεσσαλονίκης άγιον Γοηγορίου 
τον Παλαμα». Έξ αυτών δημοσιευμένου μέχρι τοΰδε είναι μόνον το πρώ
τον 8. Ία υπόλοιπα, εις τον κώδικα Parisinus grsecus 1213, έχουν ώς 
ακολούθως :

Parisinus grascus 1213, f 288 recto et verso.

1.
Ήρωϊκά είς τήν τοϋ αοιδίμου πατριάρχου έκείνου 

κυροϋ ’Ισιδώρου τάφον.

Αγλαόν άρχιερήα ϋεοϋ μεγάλοιο άνακτος 
δέρκεο τόνδε, ξεινε, κα'ι εν φρεσι βάλεο αήσι 
δς άστήρ ώς κόσμος επιχ&ονίων πέλεν άνδρών 
ον γε φαείνοντος μεν γή&εεν άντολίη τε 

5 ήδε δνσις ή και έ λάχε Βύζαντος χώρη"
αντάρ δ {λνήσκων ϋρήνον γαίη ϋ·ήκατο πονλύν 
δάκρυσε και λάχος ιερόν, δ κόσμεεν αυτός ζφων. 1

1 "Ενθ. άν. 97.
3 Λάμπρος, ’Ένθ. άν. 312-313.
9 Tafrali Ο., Thessalonique des origines au XlVe siecle, Paris 1919, 

300 καί πρό αΰτοϋ, Δημητρακόπουλος Α., ’Ορθόδοξος'Ελλάς, Λειψία, 1872, 
76. Έσφαλμένως το επίγραμμα αυτό θεωρείται ανέκδοτον ΰπό Salaville S., 
Nicolas Cabasilas, Explication de la divine liturgie, Paris, 1943, 12.
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τόσος έην θεοειδής φώς ήρως ’Ισίδωρος. 
Άρχιερήι Όεόφρονι εσΌλώς γαϊαν αψέντι 

10 γήβησεν μεν ’Όλυμπος και νόες οϋρανίωνες,
αντάρ γ’ ενσεβέσσι λέλειπται άλγεα λνγρά.
Ου γάρ όμοιος έ'ην άλλος μερόπων άνϋ·ρώπων.

2.

ΕΙς τήν Ανακομιδήν τοϋ λειψάνου της άγιας Θεοδώρας.

Αώου έν τριτάτη νέκυς αϊης έξεφαάνϋη, 
ος μυρόεντα ρέε'&ρα έπιχΟονίοιαιν ανήκε.

3.

f. 288 ν. Εις κανόνα τοϋ Θεσσαλονίκης άγιου Γρηγορίου τοϋ Παλαμα.

Γρηγόριος μέγα κΰδος έην μερόπων άνϋρώπων.

Τό επίγραμμα εις ’Ισίδωρον δέον νά έχη γραφή έπειτα από τό 1350 \ 
έτος θανάτου τοϋ ’Ισιδώρου, τό εις Γρηγόριον Παλαμάν έπειτα από τό 
έτος 1358 1 2 και τό εις Νείλον εις εποχην κυμαινομένην μεταξύ τοϋ 1359 
και 1363 3·

Λόγιρ της δμοιότητος τοΰ ύψους και της γλώσσης όλων αυτών των επι
γραμμάτων, ταΰτα δέον νά έχωσι γραφή κατά την ίδιαν περίπου εποχήν, 
ήτοι είς ώριμον πλέον ηλικίαν. Ούτω τα μεν εγκώμια εις άγιον Δημήτριον 
είναι προϊόντα ανώριμου είσέτι σπουδαστοϋ, τα δέ επιγράμματα ωρίμου 
πλέον άνδρός χειριζομένου μετά γνώσεως καί ευθύνης την γραφίδα. Αί δια
πιστώσεις αύται έν συνδυασμφ προς τά ανωτέρω δημοσιευόμενα πεζά καί 
έμμετρα κείμενα συμβάλλουν ίσως είς την καλυτέραν γνώσιν τοΰ διαπρεπούς 
αυτού εκ Θεσσαλονίκης λογίου.

Dumbarton Oaks, Harvard University 
___________ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΑΣ

1 Laurent V., Da chronologie des Patriarches de Constantinople de 
la premiere moitie du XlVe siecle. «Revue des etudes byzantines» 7, 1950, 155.

2 Βέη Ν., Τό έτος τής τελευτής τοΰ Γρηγορίου Παλαμα. «Άθηνά» 16, 1904, 
638. Τοϋ ίδιου, Νέαι μαρτυρίαι περ'ι τοϋ έτους τελευτής Γρηγορίου τοΰ Παλαμα. 
Αυτόθι, 18, 1906, 39 κ.έ. Jugie Μ., Diet, de theol. catholique, 11, 1932, 1741.

3 Petit L,., De synodicon de Thessalonique. «IJchos d’Orient» 18, 
1916, 254.
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