
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΜ 36749

Εις δυο μελετάς, συγγραφείσας κατά την ιδίαν περίπου εποχήν, οι ύπο- 
γράφοντες την παρούσαν εργασίαν εΐχομεν άσχοληθή, ανεξαρτήτως άλλήλων, 
μέ την συλλογήν επιστολών ανώνυμου λογίου των μέσων περίπου τού δέκα
του αίώνος, ή όποια διεσώθη εις τον κώδικα Add. 36749 τού Βρεττανικοΰ 
Μουσείου1. Εις τό Ιπίμετρον των δημοσιευμάτων μας έκαστος εξ ημών έδη- 
μοσίευσε καί μερικός επιστολάς ως χαρακτηριστικόν δείγμα τού ύφους τού 
περί ού ό ?ώγος συγγραφέως. Λόγιρ όμως τοΰ ενδιαφέροντος τό όποιον 
προεκάλεσαν αί δυο ως άνω μελέται μας ένομίσαμεν ότι θά ήτο χρήσιμος ή 
πλήρης έκδοσις όλων τών επιστολών, εΐμεθα δε ευγνώμονες προς την διεύ- 
θυνσιν τής Έπετηρίδος Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών διά την πρόθυμον 
φιλοξενίαν τής παρούσης δημόσιεΰσεως.

Έκ τών ενταύθα δημοσιευόμενων επιστολών αί μέν ύπ’ άριθ. 2-54(53) 
άντεγράφησαν υπό τοΰ Βασ Λαούρδα από φωτογραφίας τού κωδικός, αί δέ 
55(54) -122(130) υπό τού Robert Browning από αυτόν τούτον τον κώδικα, 
έπειτα όμως τοΰ μέν πρώτου αί αναγνώσεις ήλέγχθησαν υπό τοΰ δευτέρου 
επί τή βάσει τοΰ κώδικος, τού δέ δευτέρου ομοίως ύπό τοΰ πρώτου επί 
τή βάσει φωτογραφιών. Ούτω ελπίζομεν ότι ή έκδοσις παρέχει αρκετήν 
ασφάλειαν.

Διά νά άποφΰγωμεν περιττήν αΰξησιν όγκου, δεν έπανεκδίδομεν τάς 
ήδη εις τάς ως άνω δυο μελέτας δημοσιευθείσας επιστολάς, παραπέμπομεν 
όμως εις τάς σελίδας τών δύο περιοδικών, όπου έδημοσιεΰθησαν, ώστε ό 
ενδιαφερόμενος νά δΰναται νά ίδη καί αυτάς. Επειδή τό κείμενον έχει 
καταγραφή εις τον κώδικα μετά πολλής προσοχής, δεν παρέστη ανάγκη πολ
λών διορθώσεων. Εις τό κριτικόν υπόμνημα πάντως σημειοΰνται δλαι αί 
επί τοΰ κώδικος έπενεχθείσαι υπό μεταγενεστέρας χειρός διορθώσεις ή 
άλλαγαί8.

1 Λαούρδα Βασ., Ή συλλογή επιστολών τοΰ κώδικος ΒΜ, Add. 36749, 
«Άθηνά», ΝΗ', 1954, 176 -198. Browning R., The correspondence of a 
tenth century byzantine scolar, « Byzantion », 24, 1956, 397 - 452.

2 Τον κοίδικα δηλοΐ τό γράμμα Α, τόν δέ διορθωτήν ό Α1 2 *. Μερικός έκ τών
διορθώσεων του τάς έδέχθημεν εις τό κείμενον.
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152 Robert Browning - Βασιλείου Λαούρδα

Διά τον κώδικα, διά τον συγγραφέα και διά τούς άποδέκτας τών επι
στολών θεωροΰμεν αρκετά δσα έγράφησαν ηδη υπό τοϋ R. Browning καί 
διά τούτο δεν κάμνομεν ένταΰδα λόγον περί αυτών. Επίσης δεν ασχολού
μεθα καί μέ την ιδιαζόντως ενδιαφέρουσαν άρχαιομάθειαν τού επιστολογρά
φου, άρκούμενοι άφ’ ενός μέν εις δ'σα έπεσήμανεν 6 Βασ. Λαούρδας καί 
άφ’ ετέρου εις τό βραχύ υπόμνημα εν κατακλεΐδι της παρούσης δημοσιεύσεως, 
ή οποία ώς μόνον σκοπόν εχει νά παρουσίαση τό κείμενον τών επιστολών 
τοϋ άξιολόγου τούτου βυζαντινού διανοουμένου.

ROBERT BROWNING - ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ
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f. ΐ35ν 1. Άναστασίφ μητροπολίτη 'Ηράκλειας καί οίκονόμφ1.

2. Μανουήλ κουβουκλεισίφ καί χαρτουλαρίφ.

Ή κατάνενσις εχέτω και την κατάπραξιν, ΐνα μή απάτη καί το δλον 
4 ΰπόκρισις ή κατάνενσις η. τοϋτο δοξάααντα άχρι τοΰ νϋν, ονκ έγνωκά τινα 

f. 136 περί σοΰ, άλλ’ ον δ’ η νπόληψις έσχεν παρ’ δ J εϊχεν ή ήμετέρα τφ εξ αρχής 
γνωρισμω. επακολουθεί γάρ τφ θαυμασίω Μανουήλ ή κατάπραξις τών 
καλών καί τό τών ηθών μέτριον καί έψεται καί αυτής μέχρι τής από τοΰ 
δεσμού τής ψυχής διαζενξεως, δτι πάλαι προσήν καί ου νϋν έπεγένετο, κάν 
ουχ ΰφεσιν, άλλα πρόσθεσιν ή σήμερον ημέρα ποιή τον καλόν, άλλ’ επεί 

10 τής δόξης έχει τι πλέον ή εξ έργων πληροφορία, δός τή επί μικρά χάριτι 
σνναντιλήψει, ονκ &ν γάρ εΐποις δτι μεγάλη, μεγάλα νπονοεΐν περί σου.

3. ’Ιωάννη χαρτουλαρίφ καί κουβουκλεισίφ.

Ή παιδεία την προς υμάς ήμΐν παρρησίαν χαρίζεται, δτι μή τών άπο- 
θούνιων παιδείαν υμείς' συνήθεις μεν ονκ έχων ημάς, μή αγνοουμένους σοι 

15 δέ, πρόαχες τφ αΐτήματι μή δντι βαρεί καί αφορμήν δίδον τή εκπληρώσει 
καί προσκολλάσθαί σοι καί συνομιλείν.

4. Θεοδώρφ πρωτοαπαθαρίω.

Τότε κρίνονται αί μέχρι λόγων υποσχέσεις εκ βάσεων ισαι, δταν, σνναν- 
19 τήσαν τι δυσχερές έπίσχη τοΰ καταθεμένον τήν πρόθεσιν. δτε δέ τό επέχον | 

f. ΐ36ν δράν ονκ έστι τήν έκβασιν, είτα μέχρις αναβολών ή χάρις παρατρέχει καί 
υπερθέσεων, τί άλλο ή ολιγωρίαν ή παρόρασιν τούτο νπονοεΐν εστί λοιπόν 
τοΰ υπεσχημένου; άδννατεΐν μέν ονν οΰκ αν εΐποις' προφανής γάρ ή δύνα- 
μις είπεΐν οΰκ εί άκουσθήναι δέ προφασίση, ψεύση' προς πατέρα γάρ ή 
αϊτησις, νίφ φιλοΰντι χαρίζεσθαι' άντιπίπτειν τι τον εις δν ανήκει ψήσεις τό 

25 πράγμα; ασθενής ή άντίθεσις' δει γάρ άντιπεσεϊν καί σε καί ουχ ήττω τών 
αντιρρήσεων εκείνον δφθήναι' άλλ’ ενλογοι αί αντιρρήσεις εκείνον τί δέ; 
αί σαί άλογοι; καί πώς τής σής αγχίνοιας τούτο, προτιμάν άνθρωπον θεού 
καί ακαίρων είναι λόγων ακροατήν καί μή δλη δυνάμει έπιδιδόναι σαντόν 
τα προς θεραπείαν πράττειν θεού; θεραπείαν γάρ συνείποις καί αυτός τούτο 

30 θεού, καν ημείς οι πρεσβενοντες· έχεις ουν καί τό πρεσβενειν υπόχρεων 
πρόσωπον καί τό προς δ ή πρεσβεία πειθόμενον καί τό δι’ δ ή πρεσβεία 

f. 137 θεόν σοι ποιούν ευμενή καί τό έκπληρώσον τήν πρεσβείαν εΐκον | ώς νπο-

14 ήμας Α2 υμάς A 23 άκοαϋήναι cod. lacunam susp.

1 « Byzantion >, 24, 1954, 441.
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χείριον, τό τε πράγμα και άκοντά σε κινούν προς παράκλησιν, σνμπράττοντα 
δε και τον καιρόν, δίδον διά πάντα την χάριν ·&εφ.

35 5. Θεοδότφ κουβικουλαρίω.

Μεγάλην δοκιμάζων είναι την τής καρδίας σου πρό&εσιν ούχ οίς ποιείς, 
άλλα με&’ οΐας ο ποιείς τοΰτο γίνεται γνώμης, καί δτι τοιοϋτος αυτός olov 
έξην είναι, και δτι ή χάρις ου βυΐσκει διακενής, καρποϋμαι την ηδονήν καί 
ό ταύτην έκκαρπουσέλαι ποιων συ, δΓ ών τε άπλούν σαυιόν δεικνύεις καί 

40 ούκ άχάριστον, δ Τ ών τε τά ήμέτερα ούκ είς αέρα χωροΰσι τή έπιμελεία καί 
μεγαλοφυια τή σή' διά τοΰτο γάρ καί φιλότιμουμενοι ου έλέλομεν αχέλεοϋαι, 
δτις έποίει των παλαιών, έπεί μη ώνιά σοι τά καταβαλλόμενα λογίζεται 
παρ’ ημών λογιαέλήτω δέ καί σοί τουτί τό βιβλιδάριον μνήμης αξιον ήμέτε- 
ρον δν, μήτε ώς παρά διδάσκοντος σταλέν ου παραδεχόμενος, δώσει γάρ ήμΐν 

45 <5 καιρός συν έπιλήψει έλεού αφορμήν ετέρων χαρίτων, μήτε ώς γραφήν 
άπταιστον ούκ έχον άποπεμπόμενος, άπαν&ίση γάρ εξ αύτοϋ φίλο:τόνως συλ- 

{. ΐ37ν λέγων | τα κάλλια τα καί παραβλάψει τήν συλλογήν κατ’ οϋδ'εν τό επισφαλές 
τής γραφής, φιλοκάλους γάρ ημάς, άλλ’ ου φιλοκαλλωπιστάς ό λόγος προ- 
τρέπεται.

50 6. Βασιλείω σπαϋ·αρίφ, κουβικονλαρίφ.

Ούχ δτι τής σχολής έξείργη φροντίζομεν, άλλ’ δτι τό εξεΐργον άγνοού- 
μεν, δακνόμεέλα' επί σνμφέροντι γοϋν ή άλλως επ’ αιτία, εύλόγω, άλλ’ ούκ 
επ’ άσυμφόρφ ή παρενοχλοΰντι πάλλει τό σώμα ή έπίσχεσις οναα, τό τήν 
ψυχήν Φιλήσει λυπούν' άλλά τό βαρόνον άπίτω' τό κηλοϋν δέ παρίτω τήν 

55 άκοήν καί άστατών ηρεμήσει δ νους, τό έπέχον ού πολυπραγμονών.

7. Φίλητφ διακόνφ καί κουβονκλεισίφ.

Τό κατεπείγον παρακαλεΐν ούκ είς έμήν άποτελεσϋέν γίνεται χάριν, ΐνα 
προς τούτο κατανεύειν όκνήσης' ααυτώ γάρ πλέον ή έμοί χαριή' χαριή δέ 
καί έμοί πρόξενον άποκαλών έμέ τής άνηκούσης είς σέ χάριτος· ΐδε ονν τον 

60 ανϋρωπον καί πρόσχες οΐς λέγει καί συνάλγησον οϊς συμπέπτωκεν καί πυιεΐν 
f. ΐ38ν έκείνω αίροΰ οϊς τφ μέν σώματος, σοί δέ | ψυχής παράκλησις έξευρίσκεται.

8. Σοφίμ δεαποίνη 1.

ι. ΐ38 9. Στεφάνφ πρωτοαπαϋ-αρίφ καί μα&ητή.

Ή γραφή άλλων έζήτει λόγων άρχήν, άλλην δέ παρέσχεν αύτή ή υπό-

51 σχολής Α2 χολής A

1 Byzaution », 24, 1954, 441.
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65 ϋεσις Αφορμήν, έζήτει μέν γάρ πρόφαοιν εύλογον, δι’ ής έμελλε και τφ γρά- 
φοντι εμοί καί τφ δεχομένφ σοί, καί τοις άκούονσιν ήδεΐα καί τφ νφ καί 
τή φράοει γενήσεσϊλαι' τφ γράφοντι μεν, διι προς τοιοντον ποιείται τά τής 
γραφής, τφ δεχομένφ δε, δτι τοσοΰτος περί τοαούτων άναπτύσαειν τοιαύτας 
γραφάς, τοΐς ακούουσι δε, δτι περί χρηστής ή προσοχή νπολήψεως' καί ινα 

70 μή τό λεγόμενον Ασαφές ή, τοιαϋτα προς σέ λέγειν ή&ελεν ή γραφή, α καί 
μεγάλην άπήτει σπουδήν καί τήν εκ ταύτης έκβασιν ονκ είχε μικρόν καί 

ι. 189 τούτο μεν έζήτει | καί περί τοιούτων παρεσκενάζετο, μάτην ώς έοικε τον 
ταύτης υπολογιζόμενου δημιουργού, έτοιμον εις παν ότιοΰν κατά πολλάς 
αίτιας ενρίσκειν σε' δτι τε διδάσκαλος, δτι τε νόμφ καί έ&ει ον παρακρονε- 

75 σϋ·αι δίκαιος, καί δτι τών έμφρόνων, άλλ’ ονχί τών ον τοιοντων συ, καί τών 
ευγενών καί χρηστών, άλλ' ονχί τών Αγενών καί δόξης έτέρας· άλλη δέ τις 
ϋποδραμονσα χρεία κατακρατής εκείνης έγένετο καί προς τήν νυν γραφήν 
τήν ήμετέραν μάλλον έκίνησε χεΐρα ναρκώααν, δτι μή οις έν μελέτη δ νους 
ήν καϋυπούργησεν, άλλ5 οΐς ή ψυχή έπα&αίνετσ' καί τοΰ πάϋους πρόξενος 

80 ον, αφαιρεΐν οφειλών, φωραάείς προστιύλέναΐ' τό πάέλος δέ λύπη, καί τό 
ταύτην αϋξον δτι ό καλός Στέφανος άλλ’ ούχ έτερος δ λυπών ή ονκ οιει 
λυπειν, μέρος ονκ έχων λέγειν ώς έδει χαρίτων όντας τοιούτους καί αυτό τό 
όφειλόμενον δ καί δ τυχών καταβάλλει νποτελεΐν ονκ εών, αλλά τήν υπέρ 

f. ΐ39ν τής μαθητείας νποτέμνων κατάϋεσιν έπιτείνειν νπελογίσω | τήν μαθητείαν 
85 άλλ’ ονκ οϊδα εΐ μαντεύοεται Φοίβος άνεν χαλκού, ή παρατάξεται στρατιώ

της δπλων χωρίς, ή άποδνσεταί τις προς δευτέρους αγώνας μή τυχών άναρ- 
ρήσεως' δτι μέν οϋν άναλογίση ταΰτα συνετός ών, οϊδα, καί δτι έψεται ή 
όφειλομένη ονκ αμφιβάλλω κατάπραξις, δτι δέ μειζόνων ήμϊν ή ννν ή 
είσαύϋις έσται υπόνοια, τούτο δνσπιστώ.

90 10. Μιχαήλ πρωτοαπαϋ·αρίφ καί μεγάλφ κουράτορι.
Προς γράμμασιν έντεϋραμμένον ήν ή επιστολή καί οντω σννετέϋη, ΐνα 

ώς οικείος λόγων τοιοντων τά λόγον άξια πράττη. ή μέντοι δνναμις αυτής 
παιδεντών κατηγορεί παρόρασιν καί θεραπείας τούτων άγνοιαν μέν ονχί, 
καταφανή γάρ άπασι τά καλά, υπεροψίαν δέ' εΐ οϋν πάσιν έπίδηλα τά καλά, 

95 καί νμιν εΐ δέ καί τισίν έσπονδασται ποιεϊν τό καλόν, πρώτοι τούτων 
υμείς' καί ει τοιοντοι, τά είκότα εις διδασκάλους ποιείτε' τών καλών γάρ 
έν, μή λυπεΐν διδασκάλους.

11. Στεφάνφ πρωτοαπαϋ'αρίφ.

*. 140 | “Εγραψα τον χρηστόν είδώς Στέφανον καί λόγους τιμάν καί λόγοις άγα-
1C0 πώντα αννεϊναι καί λόγων αίδεισϋαι έλεραπεντάς' τό λνπήσαν δέ ονχ οιον

100 post ο Ιόν add. τε Α8
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νπέλαβες ήν, σε καταϋεΐναι μη εάν ίμοι τους μισ&ούς- καϊ πατέρα γάρ έπι· 
βεβονλεύαϋαι πρώτον ένόμισα' τοιούτον ok γινώσκω περί εμέ' άλλ’ ίσον 
έκρινα τον μη εαν το σιγάν και μη προς τούτο ώ&εϊν τοιοΰτος εγώ περί 
σε, δλον είναι σε αγαπών τον καλόν' άλλ5 εΐ μέλει αοί τι ημών, καί δ παρέ- 

105 βλεψας ΐδε και περί τούτον σκόπει, και περί άλλων έννόει και τον πατέρα 
ώϋει καϊ τα οικεία ποιεί και προς ζήλον απαντας κίνει.

12. ΈφραΙμ μοναχφ.

ΟΙς μεν έρήμονς τής σής αναστροφής έαντονς βλέπομεν, έχω τι τών 
αιτιών εκείνων, αΐ τών κατεχόντων ωφέλησαν κρείττονς εξ ημών άπαγαγεϊν 

110 σε καταπείσασαι μάλλον νπδ μέμψιν ποιειν οΐς δε δ βίος δίδωσι λνπηροϊς, 
έχω τι καί τών έπαινονμένων εν εκείναις ενρίοκειν, τδ άναχωρήσαι προ- 

f. ίων κρίναν τον μένειν ένορών σνμφερώτερον τφ μεν γάρ | μία εΐπετο ηδονή, 
ή σνακήνωσις τών άγαπωμένων, ταλλα έχοντι λνπηρά' τφ δέ σύνεσην a 
ενφραίνει πολλά, έν τδ ανιών δ εκεί ενφραινεν έχοντι' και ήν τδ κονφίζον 

115 την περί τον εμού Έφραιμ λύπην τδ άφορμάς εξεύρισκαν πολλάς κρείττω 
τής έπισχέσεως νπολογίζεσύλαι την έξέλενσιν εμοι γάρ, δοκώ δέ και σοί και 
έτέροις, νγίεια νόσον ήδίων ή ονχί νόσον διέφερεν ονδέν ή μετά οδύνης σν- 
σκήνωσις ; νγιείας δέ διαλλάττει ονδέν ή χωρίς ανιαρών άποσκήνωσις' ώσπερ 
γάρ σννούσιν ήμϊν τδ ήδύνον απόν τδ άλγύνον έπέτεινεν, οντω διεστηκόσι 

120 τδ βαρύνον ονκ δν άπω&εϊ τδ προσδν τφ βαρεΐ4 έχον γονν τής ονκ δδννώ- 
σης βιώσεως καί ποτέ μέν γράμμααιν δμίλει τοΐς άγαπώσι, ποτέ δέ τή 
άοράτφ σύνεσο τούτοις ενώσει, ήν διάβασις ποιεί νοερά· σνμπαρέστω δέ αοι 
καί ή τον σννέσεσϋαι καί σώματι τούτοις ενχή, ήμϊν δέ ηδονής νπόϋεσις 

124 έσται τδ άλύπως διάγειν άκούειν σε' άποκάμοι δέ καί ή ελπίς ονδαμώς, τδ 
f. ΐ4ΐ πούλούμενον | νποβάλλουαα καί ίσως ονχ ώς άσννέτονς βοσκήσει.

13. Θεοδώρφ βααιλικφ πρωτοσπαύλαρίφ.

'Ο λογιαμδς μέν, έπεί μηδαμού ενριακε μέχρι τών χρηστών ϊστασ&αι, 
άμα τή άναπλάαει τούτων εις τά μη χρηστά μεταπίπτων ονκ είχε φαντάζε- 
αϋαι, καλδν γάρ ή άλήύλεια, την έκ τών λόγων απόφασιν, οΐαις άφορμαΐς 

130 μη άνατνπονσάαι τά τής άποτεύξεως απορών ώς είκός. ΐστατο μέν γάρ εκεί 
τρόπονς σον ϋανμαστούς καί ήάος πλήρες άπλότητος καί προαίρεσιν ξενί- 
ζονσαν έννοών, μεϋίστατο δέ πάλιν εκεϊάεν, τοιαύτης ήμάς ονκ άξίονς άνα- 
λογιζόμενος χάριτος, ονδεμια προφάαει πρδς τοιαύτας έκκαλεϊαάαι σε χάρι- 
τας έχοντας· έδει δέ την ποίησιν τρεύσασέλαι καί νικήσαι τά κρείττω' καί 

135 χαίρω διά τούτο ήττων ενρεϋείς κάγώ περιαγόμενον τδν λογισμδν τοιαύταις 
έχων περιτροπαΐς καί νικήσαι ήττηΰείς οΐομαι, δτι δ νικήσας αντδς ον ϋετ- 
ταλω με σοφίσματι παρελάών, λόγων δέ μάλλον ύλείων πειϋοϊ. έχω δέ καί 

f. Ηΐν περί τής | νύοσης παρεκδραμεΐν, δτι τοιούτον έδειξεν ώκνν ή βαλβίς' αλλά
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μοι έρρωσο και το νικάν σπούδαζε, εξ εις γάρ ονς παρεκτρέχεις όντως 
140 επαινετός, ούκ αντιπάλους.

14(13). Τφ αύτφ.

Η ϋγιαίνων ολιγωρίας ή ούχ ούτως έχων ακηδίας γεγράψη. ’Εκείνο 
μέν δτι έπιατείλας ούκ ενφρανας, τούτο δε δτι καταγνονς ίσως τι της φιλίας 
έλνπησας' άλλ’ ήτω μόνον τό πρώτον, καί παρέσται μεν τδ εύφραϊνον, οίχή- 

145 οεται δέ τό ανιών.

15(14). ’Αρσενίφ έπισκόπφ.

Πλείω γράφειν ούκ έχοντες τώ μη ϋπόέέεσίν σε μακροτέρων λόγων 
ήμΐν παρασχεΐν, όντως άπελέέονσης ώς είκάζομεν από σον τής μνήμης 
ημών, τούτο μόνον ενσημαίνομέν σοι τφ γράμματι, ώς υπόληψιν υπεροψίας 

150 φιλούντων και λήέλης δέδωκας παντελούς, τή τής μείζονος δράσει τιμής παρο- 
ρα&είσης τής περί εκείνους σπονδής· τούτο ή χρόνιος υποβάλλει σιγή' ύπεξέ- 

ι. 142 δραμεν γάρ άν τή τού χρόνον παραδρομή εΐ τι άλλο δυσχερές έπεΐχε j τοΰ 

βίου εί μή τούτο ούκ ήν αλ.λ’ ήμΐν τοΐς ετι τό σόν περιστρέφονσιν όνομα φν- 
λάττοιο ανοσος και επηρειών, αΐ κα'ι τό κινούν καί τό κινονμενον επιβουλενου- 

155 αιν, ανεπίδεκτος■ και πάντως ήδτεή κα'ι ό χρηστός ’Αρσένιος εί μή τοιού- 
τος και τό έπέχον εί τοιοΰτον, γνωσϋ·ήσονται.

16(15). ’Ιωάννη.

Καί χρυσόν πύρ καί ανδρα δείκνναιν όποιος αρχή' εί ονν τά προ τής 
αρχής ούκ ήλάττωσεν ή αρχή, δεΐξον ώς αυτός μοι διαμένεις και νύν, δεί· 

160 ξεις δε χαριζόμενος τοΐς φιλούαιν ήμΐν και δτι φιλούμεν αυτό δηλοΐ τό 
αίτονμενον. πεινώααν γάρ ψυχήν εμπιπλών τό αίτιον τού κόρου ευεργετεί, 
καιρόν έχεις εργάζεαϋαι τό καλόν, μή τό και τό προφασίση. τί γάρ τέξει 
τό έπιόν, Άδηλον.

17(16). Τφ κανατριοίτρ.

165 ^4ιίραις τό συμβάν δεδόσ&αι βουλόμενοι, ζητεΐν ήπειγόμε&α ταύτα a
τήν σννέλευσιν άστααίαστον εποίει και τού συνενεχίλέντος άμνήμονα' ώς 
δ’ ούκ έπείϋομεν, τώ δευτέρω πλώ, έπει τού αισίου διημαρτάνομεν, δεδώ- 

f.U2v καμεν εαυτούς | προς τό κακώς άκούειν λέγειν ου ίλέλοντες, δ δέ καί τούτο 
έβεβαίου καϊ τήν έκπίπτουσαν ουδέποτε αγάπην εφείλκετο, έποιούμεν, 

170 προετρέχομεν, τήν δέ Αποστροφήν ον περιειργαζόμεέέα' νπεκλίναμεν τον 
αυχένα και τον παραλογισμόν ούκ εξητάζομεν, ήσπαζόμεϋα και ών άπέπτυες 
λόγον ούκ έποιούμεν διαλλακτάς έκινούμεν και παρακρουόμενοι ώς μεΐζον

155 f δτε f : δ.,.οτε Α όκποτε vel όκωοτε ? Α2
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τής άφέσεως έχοντες το αδίκημα, ώθεΐν προς τούτο και έτέρους ούκ άπε- 
κάμνομεν τους οφθαλμούς τοΐς δρωμένοις έμνομεν, τά ώτα τοΐς άκονομέ- 

175 νοις έβύομεν, φημιζόμενοι Ιδιώται πολλά μαθεΐν έτι δεϊοθαι λέγειν ού 
κατηδούμεθα, ανέστιοι και τών επί ρίπος ήκούααμεν καί ώς άληθιζομένφ 
τφ ρήματι προσεσχήκαμεν τοϋ λέγοντος μόνον καταστενάξαντες ώς τοΐς 
έκτος φυαωμένον καί την άπέλενσιν όμοίαν τής είς τον βίον ούκ άναθεω- 

179 ρονντος προαγωγής’ εντεινόμενα έωρώμεν τά τόξα καί ώς δεσπότη φαι- 
t. 143 νομένω μόνον I ώς οί τών Σκυθών άποστατήσαντες νπεκκύπτομεν. τί προη- 

ρον πλέον ποιεΐν, δτι μη την λεοντήν άποβαλών μετεβάλον προς τό ήμερον 
καί φιλάνθρωπον, πολλάκις έλαβες ημάς ύποπίπτοντας καί τό οΐδαϊνόν σου 
καταστέλλοντας καί ανθις τό παροιμιώδες ήμΐν γέγονας, ό εν Σίδη λιμήν 
καί τις ή τοσαντη σου καθ’ ημών έπανάατασις; άλλ’ εί βούλει, καί τον 

185 αίτιον δστις έννοεΐ τον αδικήματος, καί δτι ον μέγα σκέψαι καί τό αδίκημα, 
καί τον τής έχθρας δσος άναλόγισαι χρόνον καί δι’ ον αύτη καί προς δν καί 
παρά τον, προς δε καί τό βραχύ τον βίον καί δτι τροχός τά ανθρώπινα 
λόγισαι, καί τής καθημερινής καί πρώτης ευχής τί τά ρήματα βούλονται 
σκόπηαον, καί την νπερ τούτων έν τή τών ευθυνών ή μέρα φρόντιοον άπο- 

190 λόγιαν, καί δτι έπιμένων μεν τφ σκοπώ, μη άγνόει σπλάγχνα κλείειν φιλάν
θρωπο, καταλύων δε την οργήν ενμενές έξειν τό θειον νπονοοΰ. ταντα 

f. ΐ43τ περιστρέφων κατά σαντόν, | ϊν’ έπάσαιμί σοι τό ποιητικόν, δάμασον θυμόν 
μέγαν, ονδ’ έτι σε χρή νηλε'ες ήτορ έχειν στρεπταί γάρ φρένες εσθλών εύλα- 
βήθητι τάς χρονίονς λιτάς καί ΰπεΐξαι ταύταις βουλήθητι, πριν δ’ ούτι 

195 νεμεαητόν κεχολώσθαι· καί εΐκων εν οίδ’ δτι μετάμελος έση, δτι τοσούτονς 
ήλιους ίπί τώ αώ παροργισμώ καταδύνειν ύπέμεινας νποπεπιωκότας· έχεις' 
δός αναλογούσαν ρήσιν τή νποπτώσει. αλις σοι γάρ ή τάλλα καί φιλώμεθα.

18(17). Καλλικλεΐ.

’Αφορμής προκειμένης ονδεμιάς περιττόν ήν ύπορύττειν αιτιών ώστε 
200 προσεξευρεϊν ϋπονοίας πρός τό μηκύνειν τά τής γραφής- δ μέντοι καί 

μακρηγοροϋντες εξητησάμεθα παρ’ ον καί έξαιτεΐαθαι τοιαΰτα χρεών, τοϋτο 
καν τή βραχυλογία τίθεμεν, εΐη νόσων απαθή σωματικών κατακούειν σε καί 
βιοτικών άνεπηρέαατον συμφορών αύιός γάρ τώ εννλω την αϋλον συμφύ- 

ί· 144 ρων ψυχήν, εύλαβώς έχω περί τών εκείνης διαθέσεων | ενχάς υπέρ άλλων 
205 ποιεΐσθαι.

19(18). Πέτρφ άσηκρήτις καϊ μαΐατορι.

Άεί φέρει τι Λιβύη κακόν τώ καινφ τον προστριβέντος ονείδους ήμΐν 
είς καιρόν ειπεΐν ταύτην έπήλθε την παροιμίαν καί καν μέ τις άλογίου

182 φιλάνθρωπον Α2 φιλαν&ρωπότερον A 200 κίνειν cod. 208 ειπεΐν in marg.
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δίκην έγράφετο τό άεΐ με πόλεμοι είπον αν τοιοϋτοι διώκοιεν και οϋδεν ετε- 
210 ρον, εί μη τό πατρικόν άνελίττων γράμμα χερσίν προς αυτό τους όφϋαλμούς 

έπεατήριζον και τον έκ τούτον άναλεγόμενος νουν ενρισκον ον πάντη με 
σιωπάν έγγυώμενον' προς μεν ονν τούτο έννοιας εχοντι ψυχής ώς άληέλώς 
εύγενοΰς άντιπίπτειν ουκ εχων τή σιγή τό καλώς είρήσέλαι ονντί&ημι. 
τις γάρ και μικρας φρενός εύμοιρών παρακρούσαιτο νουϋεσίαν, ή καί τάς 

215 παραφυάδας τών άναδιδομένων τώ βίψ κακών τή τής εκκοπής είαηγήαει 
παραναβλαστεΐν ουκ έα. προς τούτο μεν οϋν διά τούτο προκρίνω την σιω- 

f. ΐ44ν πήν καν ούτε κλωνί, ούτε παραφνάδι κακού τό J ήμέτερον εοικεν προς 
εκείνον δε δστις αν fj, άπήλύεν γάρ ή μνήμη τό άνατυπούν αυτόν μη διδούσά 
μοι δλως, εί αυτός έοτιν εϋρετής τών τοιούτων άναπλασμάτων, ταύτα λέγειν 

220 αίρούμαι, τό καταψαν, περιβάλλειν, προσπτύσαεσέλαι φιλών άνήρ ειλικρινούς 
αγάπης ένδειγμα εΐποι τής τοΰ προσώπου ποιότητος, έτερον ουκ εοόσης 
ύπολογίζεσ&αι■ εκείνο γάρ έατιν τό χορηγούν ώς εκ θησαυρού την επι τα 
χείρω καταφοράν, τούτο δε ουκ εχων είπεΐν, πώς ουκ ωκνηαας τό άπλή 
γεγονός περιτρέψαι διαθέσει και γνώμη δρϋή. έφης δε πως εοικέναι 

225 τούτο παισί καί ούδλ μεμπτέον είναι, άλλ’ αποδοχής άξιον υπόνοιας ημάς 
έκτος είναι φαύλης έβούλου· προς έκείνους άπηγόρευοας, ου προς αέ γίνε- 
σ&αι τούτο· θύννους προς την άπάντησιν και σοβαρούς είναι προετρέπου και 
περιέργους' αλλά παΐς, ου φίλος, την τοιαύτην ηϋλαβήϋη και κατέπτηχεν 

229 δψιν. άμαρτόντας τής μετά δέους ύποκύψεως εμελλες διορέλούν τό παρεϋεν 
ί. 145 υπό j μέμψιν άγων μη και τό καλώς αίρε&εν μετά τού παρε&έντος κατητιώ. 

αλλ’ ει τι τών τοιούτων εγώ συνίημι διαλογισμών, αιθέριου καί ύπερνεφούς 
διανοίας ταύτα γεννήματα, ουκ άγαπώαης παν ο έκ φιλικής πράττεται δια- 
ϋέοεως' δτι γάρ μη ώς ένί τών μεγάλων ϋποκλινής ή τού άπαντήματος ύπό- 
πτωσις γέγονεν, ή τοιαύτη πει&ώ τών λόγων έξείργααται χρωματισέλεΐσα 

235 τή ύποκρίσει ώς συγκρύπτειν τό άκαλλες τού ογκώδους φρονήματος' τά 
παρ’ ημών αύτφ τοιαύτα δημιουργφ τοιούτων γενομένω υποφορών' εί 
δ’ ούτος εις νούν άναληψάμενος τοιοΰτον ούδέν άλλων ύποέλέντων αύτφ τά 
τοιαύτα τών λόγων άμβλώματα άντειπεΐν ου δυνηίλείς εις οΐας ένέφαινε τό 
γράμμα παρηνέχέλη περιτροπάς, τούτο παρ’ ημών ακούσεται ώς ου χρή, 

240 εταίρε, παντι άνέμφ ριπίζεσϋαι, ούδε ταΐς πολλών μετεωρίζεσϋαι δόξαις' 
οϋτω γάρ άν καί τό γλυκύ σοι πικρόν καί τό έμπαλιν νομισ&ήσεται υπό τών 

ι. ΐ45ν είκή πολυπραγμούν\των περιαγομένω τά δρώμενα, ουτοι γάρ ουκ άν ποτέ 
τοΐς γινομένοις εύστόχως προαχοΐεν, έπεί παρ’ αύτοΐς τών έπαινουμένων 
ούδέν, αοί δέ σώζοιτο τής αγάπης τό άδολον καί ενός καί δύο λόγος ούδείς' 

245 πλήν εξομεν ϋποϋήκην ήμεΐς μετά τής τού διδασκάλου ημών είσηγήσεως,
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rjv υπέβαλεv ή τών άντιπιπτόντων άντίέλεσις, ταΰτα συμβουλομένην την 
παροιμίαν την άλλοτε δ’ άλλοΐον τελέ&ειν καί χώρα λέγουσαν έπεα&αι.

20(19). Άρσενίφ έπισκόπφ.

'Η τον σοΰ άνάπτυξις γράμματος τά την συνεχή γραφήν έπέχοντα διηυ- 
250 κρίνει, τά δε καί προ τής εκείνου ήμιν εγνωσμένα ήν άναπτνξεως' δ δέ 

έκεκάλνπτο ετι διαδιδράακον τον ήμέτερον νοΰν μη αρα μετ’ ήχου τό μνη- 
μόσυνον ημών άπωλώλει πάντη τής σής διανοίας εξαλειφϋέν, τούτο διεαάφει 
εκείνο, προ εκείνου δε και ό θεοφιλής επίσκοπος, δ πνευματικός σου πατήρ, 

ι. 146 έβεβαίου τής σής ημάς ούκ έξαληλιμμένονς | ψυχής, έντετυπωμένους δε μαλ- 
255 λον και άναγράπτονς ετι και νΰν τοϋτο δε και ήμϊν άπεσώζετο και άποσω- 

{λήσεται καί ούτε τή νπολήψει νπέρρενσας ημών ή κατειχόμεϋα, ούτε μην 
άπορρενσεις ποτέ, μέχρις ό αήρ ουτος εκπνεϊται ήμιν τρίτη δέ αοι αϋτη 
επιστολή, εί μή τό τοϋ Φινέως οί διακομίζοντες πάσχονσιν, 'Αρπυιών πριν 
άποδοϋναι τό εγχειρισέλεν τών εκείνων άναιρουμένων χειρών. δ χρηστός 

260 Έφραίμ καί οί τής σχολής έκκριτοι προσαγορεύουσί σε τφ γράμματι.

21(20). ’Ορέστη χαρτοφύλακι.

‘Επεί μή ό πραγμάτων σε όχλος έα τά ονμφυέντα τφ συγγράμματι 
έκκόπτειν παραβλαστήματα, τω ατελή κυήματα άμβλίακοντι έμοί σταλήτω 
τω τούτον πατρί, ούχ ήσ&ηαομένφ τούιφ δτι μηδ’ οϊον τό γέννημα αγνοώ, 

265 περιεζομένω δέ καί τέως ά&έατον πειρασομένφ ποιεΐν αφανούς επικρνψει 
γωνίας, μέχρις αν δ χρόνος άπομαιενειν εντελή δώ' μέγα δέ μοι καί τοϋτο 

t. Η6ν τό εναπερεΐσαι σου προς | αυτό τούς λεία βλέποντας δφϋαλμούς.

22(21).
Καν μή χρόνος ημάς έβεβαίωσεν ενπαρρησιάστως τάς εις σέ δεήσεις 

270 ποιεΐσ'&αι, δι* ον διά&εσις όποια έκαστου είναι γνωρίζεται, άλλ’ ήμιν άμφι- 
βάλλειν ονδέν ή μία έξήρκεσεν εντυχία, πείσασα μή τι τών εις τό διστάζειν 
φερόντων νπολογίζεσϋαΐ' διό καί ώς ήδη την περί σοΰ πίστιν εν τφ βά&ει 
ύλέμενοι τής καρδίας, νπολήψει χρηστή τό γράμμα διεχαράξαμεν, τουτφ 
προτρέποντες την άγα&ήν σου προαίρεσιν τοις άποσταλεΐσι συνεπιλήψεσ&αι 

275 καί προς τήν τής ύποέλέοεως έκβασιν έπισπεϋσαι' δίδωσι γάρ αοι βουλο- 
μένω πρόφασιν αυτή άναβάλλεσ&αι προς τήν τής έκπληρώσεως σπονδήν 

ουδαμώς.

23(22). Πέτρφ άαηκρήτις καί μαΐατορι.

Μικρόν καί μισανίλρωπίας ήλων έγκλήματι καί τον Τίμωνα δικαιονν 
280 έκρινα κατά καιρόν ταντη χρησάμενον ουδέ γάρ εκείνος προ τον άδιαφό- 

ρως οίη&είς ζήν εις τοσαύτην άν εξετράπη άνημερότητα, μή τήν εις τοϋτο 
f. 147 έξέλ\κονσαν αιτίαν ίσχνράν έχων καί άντιπίπτον παν άποκρουομένην όντως

30 - 9 -1957
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όταν μή προέλέσει, βία δέ ποιεΐν τι τών υπαιτίων αίρώνται τινές, συγγνω
στοί διά τό τής προσβολής ιταμόν' εί μεν ουν έγγυωμένους έλαβες ήμας, 

285 άλλ’ ου παρακλήτορας τής δυατυχοϋς εκείνου πενίας, τί μή τή έγγόη έψη- 
φίσω ψήφον άνήκουσαν, κάκεΐνον καί ζώντα καί υπό χεΐρα καί ήμας τοϋ 
τότε αυμψηφιαϋεντός εχων αυμβραβευτάς ; εϊ δε μή τούτο, ϋάτερον δε, τί 
μή μάλλον οίκτείρων τον στενόν τοϋ ανθρώπου βίον καί άπορον, ’Αμάλ
θειάς τούτφ κεράς έφάνης δρύττοντι, κενοΰν τα προσόντα εις τοιούτους έλό- 

290 μένος4 άλλ’ ώς έγγυητάς ήμας τους ου τοϋτο όντας άγεις υπό κατάκριαιν. 
πλήν τφ μή έξαθωοϋσαν γινώσκειν με καν ταϊς δικαίαις άπολογίαις ρήσιν 
προφητικήν όντα νμΐν, τον πατέρα παρακαλώ μή τφ παιδί φορτίον έπιτι- 
θέναι δυσβάστακτον.

294 24(23). Λέοντι σακελλαρίφ.

f. Η7ν | Ώνίους ώς έοικε μάζης ήμας ύπολογισάμενος καί βοράς προτιμών
τας ούδέν, τώ εξ ονόματος την περιττήν βοράν εμφαίνοντι λιχνείαν έδεξιώσω 
ίχθύϊ, έιερον ούδέν ή άπορον ήμΐν καθιστάς τώ άπροσδοκήτφ τοϋ δεξιώμα- 
τος τήν προς τοϋτο παρασκευήν τριχίσιν ή άφύαις διαιτωμένοις καί εϊ που 
τύχοι τεταριχευμένω τεμάχει, α καί τοΐς ϋπηρετοϋσιν άπερίσπαστον ποιεί 

300 τήν παράστασιν καί τοΐς άπογενομένοις τήν ώραν ου χρονιάν τής μεταλή- 
ψεως. εΐθιστο δ’ αν ήμΐν καί τό τής διαίτης άβρότερον— ουδέ γάρ έκον- 
σιον τό άποίκιλον — εί τό ίσον ή τρυτάνη, άλλ’ ου τώ ένί μέρει τό πάντη 
βαρόνον άπέφερεν4 καί τό άλγοϋν, ότι οι τά ζυγά κα&έλκοντες υμείς, οΐ καί 
τά παράσημα τών ου τοιουτων εξακριβοϋντες περί τήν εκλογήν ουκ οϊδα 

305 όπως τή ταλαντευσει διαλανϋάνετε" καί όράν μέν εστίν παρ’ ήμΐν, δόκιμον 
ι. 148 μεν τό ύπόχαλκον, κίβδηλον δε τό χρυσοΰν. | άλλ’ έστω μεν παρ’ ήμΐν ή 

περί τάς έκλογάς διαμαρτία, μή παρ’ ϋμΐν, καί φαινέοϋω καλώς εχειν εί 
δοκεΐ καί ή διάκρισις4 μή παρρερίφϋ·ω γοΰν παντάπασι τά άποκρινόμενα, 
άλλ’ έχέτω τον άναλογοΰντα έκαστον κλ.ήρον. μετήν σοι μέν ουν τούτων 

310 ούδέν, έπεί μή λογιστής ήμΐν αχρι καί νϋν έδείκνυοο, τών λογιζομένων δε 
καί ίσως τών άχϋομένων, ότι μή τι τών αδόκιμων εχοτν τοΐς τοιούτοις ετέ- 
ταξο4 διό καί ήμας είχες ουκ ίσον, ου μέρος τής καταβολής άπαιτοΰντας, 
μένοντας δε μόνον τής άνάντους ταύτης οΐμου τήν ακρώρειαν υμάς έφίκε- 
σϋαι, ής ή επιτυχία δείκνυαιν έκαστον όποιον4 αρχήν γάρ ανδρα δείξειν καί 

315 τό λόγιον εΐπεν4 νϋν δε έπεί καί τό κρημνώδες έξέκλινας καί τώ ϊσοπέδφ 
ερήρειααι καί τής αρχής έπείληψαι καί τό καλώς μετρεΐν έγκεχείριααι, τών 
ών οι διδάσκαλοι τιμών άπολαύειν άξιοι μή άγνόει, αλλά καί χάρισιν επι- 

f. ΐ48ν δαψιλεύειν μή ολιγωρεί \ καί πλη&ύνουσι τάς δεήσεις μή αχϋου καί περι- 
δρομή πάαη μεγάλα τούτοις προαεξευρίσκων, μή μεγάλα οΐου ποιείν, καί 

320 τότε γνωρίσομεν ώς ήμέτερον καί πολλούς εναργέσι πείσο,αεν λόγοις ώς δ εν 
σοί χρυσός ον κατίωται.

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΖ' 11
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25(24). Τφ αύτφ.
Ούκ είχε τι των σπονδής άξιων ή πρώτη επιστολή διά τό καί πρώτην 

έξειργάσ&αι προς σέ' πλείων γάρ ή τής παιδιάς ένδειξις παρ’ αυτή ή τών 
325 σπουδαζομένων ή έμφασις, διό καί παρημέληται και δσον άκοή μόνον έμβλη- 

&ήναι δτι έξείργασται τή σή κατεσπονδααται' ή μέντοι δεντέρα ήτις αϋιη 
έστι και σπουδαιότερα και καιριώτερα άνειπεϊν έχουσα μή μέχρι τής άνα- 
πτνξεως σχεΐν τών έγκειμένων την γνώσιν τά πρώτα παρακαλεΐ, μηδέ άφανεΐ 
παραρριφήναι γωνία' ταύτα γάρ τών δεκαζομένων ίσως καί τών προς τάς 

330 τών ήττόνων ίξυπτιαζομένων εντεύξεις, οι τάς χειρας τών τοιονιων άπο- 
σκοπεΐν εν&ετοι μάλλον ή την κρίσιν όποια τών λαλουμένων προς μεν οΰν 

ί. 149 τας ήμετέρας | χεΐρας ονκ άν άπίδοις, και δτι κεναί είδώς καί δτι ον τοιού- 
τος εγνωσμένος αυτός, και δτι ουδέ τοιαντα τά προτεινόμενα, σεαοβήσϋαι 
πάλιν ον τεχνάση και ώς άηύες άποτρεπόμενος τούτο εί μή γένηται τή άρχή 

335 σννηϋες και ημάς ώς σοφιατάς και τήν τούτο διωϋούσαν τιμών εντολήν, 
άνάγκη ονν τό έχον τον έπαινον εκλεγόμενου και ίλαροΐς δφ&αλμοις καί 
δξνηκόοις ώσϊ και τεταμένφ τφ λογισμώ τοϊς ήμετέροις γράμμασιν έπιβάλ- 
λειν σε, και δεϊσϋαι μέν και ετέρας γραφής, ου περί τών αυτών δέ· φαίην 
μέν δτι τό δίκαιον μεϊζον άπήτει άπό σαντού κινηάέντα προς τήν τού καλού 

310 κλίσιν ή οΐκοϋεν έξευρείν σε δ τήν ωφέλειαν ήμϊν έπορίζετο ή παρ’ ημών 
εξετάσαι, εΐ τι χρειώδες εϊχομεν τών εις σέ άνηκόντων είπειν, πλήν εί καί 
τώ δευτέρφ εύίλυδρομήσομεν πλώ, όψέ καί ή τού πρώτον έπιγενήσεται 
ενπλοια' καί ταύτα μέν ή γραφή' δ δέ αυτή διά τό τον αίτουμένον άπέκρυ- 

ί.ΐ49ν ψεν εϋτελές δ ταντην έγχει\ρίζων άπαγγελεΐ, καί οόν έστι λοιπόν τούτο τε 
345 ποιήσαι καί κρείττω σκοπήσαι καί εί χρή καί εις ημάς τι συντεΐνον έπινοή- 

σαΐ' καί προς τούτο γούν έπινεύων καί προς εκείνα τήν διάνοιαν έναπασχο- 
λών δώσεις άφορμήν έπιτετευγμένως είκάσειν ημάς, άνανεύων δέ ή διατρι
βών άλλων δεΐσ&αι φωνών καί γραφών άναγκάαεις, αϊς είκός επιβοώνται 
υμάς καί άγρόται, καί μάτην ή « κολοιός Ιζάνει προς κολοιόν » παροιμία.

350 26(25). Θεοδώρφ πρωτοσπαϋ·αρίφ τφ μνστικφ1 (150r).

27(26). Τφ αντφ 1 2 (150r - 151ν ).

28(27). Πέτρφ νοταρίω τοΰ μυστικού.

Έπέσταλταί σοι τό γράμμα, φίλη ψυχή, ΰπομνήσον άλλ’ ούκ έπείξον 
προς τά καλά }»άρ εύκινήτφ αυνών, αυτοκίνητος ών εις ταύτα καί, δ φησιν 

355 δ λ.όγος, δμοίφ δμοιος, υποβάλλειν δεήσει καί αυτός ονκ ώ&εΐν έδειξας

1 «Byzantion», ενθ·’ άν. 442.
2 « Byzantion », ενθ·’ άν. 443.
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ήδη μήτε δι’ ο τάς παρακλήσεις οΐ προς το χρηστόν ουκ ευχερείς ΰπερτί
θενται άγνοεΐν, μήτε των ανονήτων αυτών είναι καταφυγών άτριβής· έπει 
ουν ή κυρία κατ’ εκείνους ήμερα άπήντηκεν, μέλλει δέ ή αϋριον έμφαίνειν 
τό παν, και δσα δει λεχδήναι είπέ και οΐα δει γενέαδαι κατάπραξον, ίνα 

360 μή ών τυχεΐν... έξαμάρτωμεν.

29(28).
Οϋτε προς πτήσιν αετός διδαχής, ούτε προς νήξιν δεΐται δελφίς, ούτε 

f. 152 λόγων πολλών προς τό τό καλόν | νοεΐν δ λόγφ ουζών. έπει δε κα'ι τφ 
τοιούτφ χαλεπόν μέν ούδέν τό περ'ι τών οικείων έξ εαυτού τό δέον ακοπεΐν, 

365 ου ράστον δε περί τών άλλοτρίων οίκονομεϊν ευ χωρίς ύπομνήσεως, συλλα- 
βαΐς όλίγαις πολλών σοι δίδωμι εννοιών αναπτύξεις' κα'ι τό κατάλυμα ημών 
εν! μόνφ βιβλίοις έγκειμένφ έξαρκειν ικανόν καί δ παϊς έξυπηρετείν έρά 
τφ κυρίφ' καί τή μαδήσει ούιε ή τούτου φύσις, ούτε ή δδός έμποδών καί 
ήμίν ουν τό αβαρές πραγματευόμενος καί τούτο) τό ωφέλιμον ποριζόμενος, 

370 καί ααντφ τον έπαινον διά τούτων έρανιζόμενος, οίκονομησόν σου τους 
έφ’ έκάστφ λόγους εν κρίσει, τό παραμένον δέ σοι τής ρητορείας εμπύρευμα 
μή τέλεον άπομαρανδήναι ποιήσης τοΰ χρόνου τή παρολκή· οίδας γάρ δ 
έργάζεται μέλληαις,

30(29). Τφ κανστρισίφ.

375 Πέντε δλοις έτεσι την καδ’ ημών έμοϋντι μανίαν φμην πάλαι πάσαν 
εμημεκέναι' έπει καί ούχ δ τυχών εμετός έγεγόνει, άλλ’ ικανός παν ει τι 

ι. ΐ52ν παρηνώχλει τά ένδον άποβαλεΐν τί δέ ποιείν καλόν | έκκενοϋντα σε ταύτην 
έτι καί αρχήν εξ ών ακούομεν τής κενώαεως έχοντα; σέ μέν άπολοφύρε- 
αδαι δτι παρ' ούδέν τους τοΰ δεοΰ νόμους ήγή καί δι’ ών ποιείς τήν φιλάν- 

380 δρωπον φύσιν εις οργήν εκκαλή, εαυτούς δέ μετά τοΰ δρηνεΐν καί παρη- 
γορεΐν, εκείνο μέν δτι μή προϊδεΐν δντες ικανοί τάς εξ αφανούς σου 
τοξείας, ας έμελλες πέμπειν κατά τών άπλφ προαιόντων σοι τρόπφ, ώς 
τινας μελιταίους κύνας τάς αίματος πληδούαας προτιδέμενος εστιάσεις, είς 
τοιαύτας κατηκοντίαδημεν αφέσεις βελών, ώς επί πέντε κύκλους ετών, ώ 

385 άνεξίκακε δεέ, δι’ δν δυστυχώς άνεδρεψάμην καί έξεπαίδευσα βάλλεσδαι, 
τούτο δέ, δτι ίσως τών προσόντων ήμίν κακών μικρά τις γενήσεται ανε- 
σις τή τοσαύιη τών σκωμμάτων καταφορά καί, ΐν’ εΐπω τό τοΰ λόγου, τή 
Άργεία φορά' ενόμιζον μέν ουν τοαούτου παρελάσαντος χρόνου καί μάλι- 

389 στα καί διά φίλων σέ πρεσβευσάμενος καί ποδών αυτών καδαψάμενος καί 
ι. 153 γραφή προς σύμβα\σιν προτρεφάμένος, άποδέοδαι μέν τήν οργήν καί τό τή 

κακία έπεισπεσόν άποτρίφασδαι καί τής συμβάσεως ευπρόσωπον ζητεΐν άφορ- 360

To κείμενον των επιστολών τοΰ κωδικός ΒΜ 36749 163
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μην, καταιδεϊσθαι δε τήν ν.ατά πρόσωπον ομιλίαν, εκείνα διενθυμούμενον, δ 
καί εΐ έννοών ενεκάλυπτον τιμώντος το δίκαιον έποίεις άνδρός, καί τοΰτο 
νπονοών εμενον καί θεόν εις τοΰτο κλϊναί σου την άκλινή καρδίαν αϊτών καί 

395 φίλονς ύποβάλλειν ώθών καί τό δέον άπονεμων σοι σέβας άπαντών εποίουν 
δε ταΰτα ου προσκόψας εις σε, ου μικρόν, ου μέγα' τοΰτο συνείποις τό 
συνειδός σου καθ’ αυτόν έξερευνών καί αυχός' ει δε την τον τοαούτου χρό
νον μήνιν υπέρ καπνού, τό δη λεγόμενον, εκκλίνων είναι, ουνειπεΐν άπο- 
κνήσεις, πολλοί τοΰτο βοήσουαι" μαρτυρήσει δε καί προ πάντων θεός, ον 

400 λανθάνει ούδέν άλλ’ έπεί την τότε δήξιν υμών οστών μέχρι διϊκνονμένην καί 
μυελών ούχ οίός τε όόν ύπενεγκειν παρηνέχθην μικρόν ώσπερ σόφισμα την 
άπόστασιν εξευρών, οίηθείς κενήν ιών γενέσθαί ποτέ την φαρέτραν υμών' | 

ί. ΐ53ν έώρων δε καί τό όσον έφ’ ϋμΐν τον καίημών μάλλον ώδίνοντας θάνατον, 
εκείνα έποίουν, ύποκλινή με μη όντα λαβεΐν υμάς ού βουλόμενος λέγειν ή 

405 γάρ ούχί μεγάλα οΐει τα καθ' ημών σου νεανιεύματα ; άρα δε καί άγνοεϊ- 
σθαί τινι ταΰτα υπονοείς ; καί τις σου τάς φιλοτηοίας καί προπόσεις καί 
τους λόχους εκείνους καί τάς ένέδρας καί ιππασίας καί τάς τών υποσχέ
σεων τιμάς άγνοήσειεν; ΐνα τι γένηται; ΐνα τον άλα καί την τράπεζαν δ 
μαθητής παραβή, ΐνα τοΰ διδασκάλου έξαρνος γένηται, ΐν' αποδώ τούτφ 

410 θρεπτήρια, τό μεγαλύνειν επ’ αυτόν πτερνισμόν, ΐνα μέδιμνον, τό αδόμε- 
νον, καταφάγοι άλών, ϊν’ αν τ’ ευλογίας άράν επισπάσηται. Τά δε μετά τοΰτο 
οΐα ; την έχθρώδη, φεΰ, τών μαθητών άπαντήν καί τήν άφ’ ημών αυτών 
αποστροφήν, τών άποσυλισμόν τών εταίρων αυτών καί συμφοιτητών, τήν 

414 τών φίλων δσους μαλθακούς εις φιλίαν ό καιρός έδειξεν απαγωγήν' άρα 
f. 154 ταΰτα οΰκ | εκζητήσει θεός; άρά σοι γενήσεταί τις απολογία περί τών 

τοιούτων έπ’ εκείνο τό φρίκης γέμον κριτήριον ευθυνομένω ; μη εΐ τι καί 
παρεσφάλημεν προπαθόντες, ού πολλάκις τήν νπερ τούτον συγγνώμην εξη- 
τησάμεθα; μηδέ μακράν τής σής οικίας είχες ημάς, ΐν’ ώς πλησίον σοι μη 
ώς σεαντόν έατεργες; μη τή χρονιά, σιγή καί τή σκνθρωποτάτη διαθέσει καί 

420 άπαντή καί τή μετά περιχαρείας περιπλοκή ούκ αν καί τρόπον έξημερώσα- 
μεν βάρβαρον; μη τών αδύτων επιψαύων αεί πριν ή διαλλαγήναι τφ άδελφώ 
εΐ τι σοι έπεισήλθε τής εκείνου διαφοράς νπόμνησις, μή προσφέρειν τό 
δώρον ούκ ήκονσας; μή δσα περί μνηαικακίας οι θείοι νόμοι παρεγγνώσιν 
ήγνόησας; μή προκύπτων πολλάκις τοΰ οίκον τοΰ σοΰ καί εμέ βλέπων προς 

425 πρόσωπον ούκ έθεάσω νεκρών εκφοράς; καί πώς ού στενάξας καί τό ευτε
λές ημών έννοήσας τής φύσεως κατέστειλας τό τοΰ πάθους έξωδηκός; Έμοί j 

f. ΐ54ν θαυμάζειν έπεισι πώς δ πολύς σε χρόνος ούκ εκαμψεν πληγήν ήμΐν έπενέγκαι 
καταθρασυνσθέντα τοιαύτην καί παρά τών τήν πληγήν δεξαμένων ημών 419

419 σκνϋρωποτάτη Α8 σκυϋριοποτέρα A
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παρακαλούμενον καί ως τι ϋ'ήραμα την σήν φιλίαν έξιχνευόντων πώς ή 
430 κυκλική των πέντε ετών περιφορά, ού νυκτός, ούχ ημέρας έξεϋρεν ώραν ή 

μοίραν ή το λεπτότατον τής έσχατης ώρας ϋπομνησέλήναι και τής από τοϋ 
σώματος τής ψυχής εξόδου και τής υπέρ άργοϋ λόγου έκεΐ&εν απολογίας, 
οϋκ οϊμαι γάρ έκείνων την άνάμνησιν σχόντα τά άναπολόγητόν σε παραπέμ- 
ποντα έκείϋεν ποιεΐν πώς δε και τά νυκτερινά άσματα προσέχειν οίς αδεις 

435 ου νύττει, ΐνα το αόν αλλά μη το τοϋ &εοϋ έλέγξη σε στόμα4 εΐ&ε δε μηδε 
τή οργή τόπον διδούς καν εκείνο πράττειν ήροϋ ο πρός πολλούς έλεγες τους 
εις φιλίαν παρακαλοΰντάς σε και ώς ξένοις την έϋιμον τοϋ χαΤρε προσφω- 
νών άπαντήν, επεΐχες τών προτέρων σου καιΤ -ημών ακοντίων μέρος γάρ | 

f. 155 ήμιν φιλίας τοϋτο αν έλελόγιστο και τής τελεωτέρας ελπίς’ νΰν δέ ώσπερ 
440 έκείνοις ούκ άρκεοέλείς, τους ήμΐν μα&ητιώντας αϋ&ις επιχειρών αποσπάν, 

οϋκ ανθρώπους αιδή, ου ϋεόν φοβή, και εργάτας ή μας άποκαλεΐς σμίλης 
κα'ι καττυμάτων τούς, ΐνα ρήμα φύλέγξωμαι αφροσύνης μέν, έχόμενον δε 
άληϋείας, πολλών όντας και καλών διδασκάλους, τούς τούτφ μόνον σε πλεο- 
νεκτοΰντας εν γράμμασιν ολίγοις, τάλλα περιφανή όντα και πλέονεκτικώτα- 

445 τον ούκ άρνοϋμαι, καν αυτός άρνή τά ήμέτερα4 ή διότι μονωδίαν έφ’ οϊς 
έπάέλομεν ού συνετάξαμεν ή ξυναυλίαν ού συνεκαλέσαμεν, ή διότι ψόγον 
κατά τών λυπησάντων ού συνεπλέξαμεν, άποροι κεκρίμεέλα λόγων ; τφ μόνω 
την έκδίκησιν δντι ποιήσαι δυνατώ άνεϋήκαμεν τά ήμέτερα κα'ι εκείνον έπε- 

449 βοηαάμεάα μόνον, εΐ τι και ή γλώττα μικρόν διωλίσ&ησε καί παρ’ αύτοϋ 
ι. ΐ55ν και παρά σοϋ την αυγχώρησιν έξαιτούμενοι. | διατί δέ παραβάλλεις και έτέ- 

ροις ημάς, τά έκείνων έπαίρων, τά ήμέτερα δέ κα&αιρών, ώς ρήτωρ δή&εν 
δεινός ; άλλ’ ού λήσεις· καί χρυσοΐς γάρ ξυμβόλοις ό πίθηκος, πίϋ·ηκος' αλλά 
καί ή παρά&εοις εκείνον μέν φίλον όντα έχ&ρόν όσον το κατά σέ καθιστά, 
καί στάσεις κινεί καί ϋορύβους εις τάς άμφοτέρων σχολάς, αΐ τούς ήγεμό· 

455 νας τά άλλήλων πάντως άαπαζομένους έχονααι καί τούς υπό την έκείνων 
χεΐρα καί πρός αρετήν καί πρός μείζω μά&ηαιν εϊχον επιδίδοντας· καί καλόν 
σοι φαίνεται τοϋτο άναδέχεσϋαι τό κρίμα τών τοσούτων ψυχών; μή τοϋ 
ΰεοϋ άνϋρωπε, μή4 έννόησον τί τφ τράχηλο} τοϋ σκανδαλίζοντας ένα τών 
μικρών <5 ύεός άπεφήνατο κρεμασ&ήναι4 άλλ’ εΐ σοί τι όφελος εξευρίσκεται 

460 έλαττον εκείνου έχειν εμέ, εγώ τοϋτο μεγάλη έξαγορεύσω φωνή4 οίδα γάρ 
δπόαης έτι ελλείπω μαϋήσεως4 εγώ την έμαυτοϋ έκφανώ αγροικίαν καί ο 

ί. 156 περί τών Αιγιέων δ χρησμός | εΐπεν, εγώ ερώ περί έμαυτοϋ4 ού τρίτος 
είναι, ού τέταρτος, ού δυωδέκατος, οϋτ’ έν λόγφ, οϋτ’ εν άριϋ·μφ4 καί μόνον 
άπόσχου αντί τοϋ είρηνοποιός όνομάζεσϋαι την εναντίαν κλήοιν προσεπι- 

465 τρίβεσϋαι καί σπέρματα τοιαϋτα καταβάλλειν φιλονεικίας μέσον ήμών4 ή οϋκ 443
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οίσθα δτι ον μεν ψήσεις ταϋτα πολλάχις, ον πείθονται δε οι κάμέ καί τού
τον ουκ αγνοούντες, οΐ και τα έμά και τά εκείνου πονήματα βλέποντες' 
εξείργασται γάρ και ήμΐν πολλά καί ίσως ουκ άπόμονσα, ουδέ τής εκείνου 
σοφίας απολειπόμενα' προσερρύησάν τινες των έμών εκείνο} υποθήκη τή afj 

470 άλλ’ ούδέν έξεϋρον παρά τουιφ πλέον σοφίας· καί τις σοι δ τοσοϋτος άγων 
άποδεΐξαι μείζω εκείνον τους πειθονμένονς ουκ έχοντι χάριν μίσους τής 
άμίλλης οϋσης έκείνης έπιοταμένους' εΐ δέ iv περιωπή τοιαύτη— ανξω γάρ 

f. ΐδδν την εξ ανάγκης άφροσύνην—καθεξομένων ημών και τούς όμήλητάς τοσού- 
τους Ιχόντων καί τοιοντους και ουκ αρότρων ώς φής όντας έργάτας, άλλά 

475 λόγων, εΐ και μή καλών καί γενναίων, άλλ’ ονν ου τοσοΰτον εχόντων 
τδ έπιλήψιμον παρ’ οις οι τοιοϋτοι δοκιμάζονται λόγοι, ούτως κατεκρά- 
τησέ σου τδ θυμικόν, ώς άγρότας επι φημίζειν καί βουκόλους ή μας καί 
τοΐς παρά γελωτοποιών συντεθεΐσι ρήμασιν ώς καθ’ ημών έξευρημένοις 
επικαγχάζειν, καί τοϋτο τών αδύτων μέσον καί δτε υπέρ αμαρτιών έξιλα- 

480 σμοΰ δ νϊδς έθύετο τοϋ θεοΰ, δτε τά αγία τοΐς άγίοις δ άρχιερεύς έξεφώνει; 
τί ουκ αν είπες, δντων εν παράβυστο) καί καϋάιπαξ αγνοουμένων ; άλλ’ εί'τι 
καί γέγονεν έχων έτι παρακαλοΰντά με καί τών γονάτων σου καϋαπτόμενον, 
έπιστράφητι καί δπερ δ πονηρός κατέβαλε μέσον τειχίον, κατάσπασον καί 

484 την φίλην ειρήνην άγάπησον καί δσα σύνοιδας έπταικότι εις σέ, διαλαϋόντα 
f. 157 (5έ εμέ, έπεί ουκ ήν ώ&ούμενον επί πολύ μή περι\τραπήναι, δλη τοϋτο ψυχή 

εξαιτουμένω συγχώρησον. μικρόν γάρ δσον καί ό κατεπείγων ημάς έπιοτή- 
σεται άγγελος καί μεταμελομένοις τότε ουκ εσται τδ ώφελοϋν εί δε μή 
τοϋτό σοι φίλον, δρα τά έκείνου μόνα καί τά ήμέτερα μή περιεργάζου, καί 
αϋλει μεν καί αυτός, τδ τής παροιμίας, σαυτόν, αϋχει δε καί τά εκείνον, 

490 άλλά πρδς τούς οοί συνήθεις, πληθννειν δε καί τήν εκείνου σπεύδε διατρι
βήν, άλλά μή εξ ών άμήσει θέρος άλλότριον ουδέ γάρ ζήν αυλητοΰ δει βίον, 
δντα σοφόν εί δέ μηδε τοϋτό σοι φίλον, πέμπε τά τοιαντα βέλη κατά τών 
ήδικηκότων οϋδέν δρα δε μή τών τοιουτων ή τρώσις βελών τδ σώμα μεν 
τρώση τοϋ βαλλομένου, τής ψυχής δέ καθάψηται τον τοξεΰοντος· εν έστω 

495 τοϋ λόγου άκροτελεντιον άνθρωποι δντες, μή άσύμβατοι μείνωμεν τοϋτο 
γάρ ουκ άνθρώπων εΐπερ λόγων θεοφόρων ένέτυχες, τινών είρηκότων είναι 
τδ μάχεοθαι μηδαμώς, τινών δέ τδ μετά τδ μαχεαθήναι χωρεϊν πρδς καταλ- 

ι. ΐ57ν λαγός, καί τί|νών τδ μηδέποτε διαλλάττεσθαι' τά παρ’ ημών έχεις' δδς ήμΐν 
αυτός, εί βούλει, άφορμήν έτέρας επιστολής, τής καί θεόν εύφρανεΐν μελ- 

500 λούσης καί τούς ακούοντας' καί εί τοϋτο παρέξεις, γενήση θάττον μετάμελος 
δτι τοσούιους ήλιους επί τφ παροργισμώ σου δϋναι ΰπέμεινας' ούτως ήμάς 
ύποπεκτωκέναι σοι ποιήσει τής τοιαύτης ευπειθείας ή αφορμή. 466

466 οίοϋας cod. 476 post οΐς add. έγένετο A2 501 δϋναι ; δούναι cod.
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31(30). Τφ πατριάρχη1.

32(31). Γρηγορίφ.

505 Τί μη τό φρόνημα ταπεινόν φαινόμενος έχειν, ταπεινοΰν αυτό πως δι’ ών 
ποιείς εκβιάζη, υπαγόμενος οΐς ου δει και μη προσεχών οϊς όεΐ και ημάς 
μεν παρατρέχων ονς έδει των άλλων όράν εΐπερ εν δίκη πράττεσίλαί αοί τι 
διανοείται, έκείνοις δε σαυτόν μάλλον επιδιδούς, ών, εί κα'ι μη επισφαλής, 

509 άλλ' οΰν επιλήψιμος ή αυνδύασις, φερομένων τά πρώτα κρίαει τίνος ουκ 
s. 158 οΐδα οί)ς και τό τρίτα φέρεσϋαι πάντως ουκ εύλογον. | ”Ιϋι γοϋν, ώ λώϊατε 

καί δΤ ο εί'λου τοϋτο ποιεϊν άπολογησόμένος καί, ΐν’ εϊπω τΐ ϋαρρήσας, καί 
εαυτόν καταιτιασόμενος.

33(32). Λέοντι.

Ουκ οϊδα τίαι χρηαάμενος ρήμασι τά προσήκοντα δόξω λέγειν καί καί- 
515 ρια' άδηλον μεν εί προς ονς μη κωφεϋον εΐρήσεται, λεχϋήσεται δ’ ούν' καν 

μεν έπικλίνοντά σε τό τέως κωφεϋον ονς γνώ, ακούσιον έξω λέγειν την 
κώφενσιν εί δ’ επί μάλλον βύοντα τοϋτο, ζητήσω κάγώ τινα μϋδον ώς ό 
Παιανιενς κατεπάδοντα καί προς τό ακονειν επείγοντα' τί σοι τό προβαλλό
μενο ν, ώ άγα&έ, διό καί άπόστααιν ονκ ώκνησας μελετάν κατά των ήδικη- 

520 κότων ονδεν ή τό καταψάν τή χειρί καί λόγοις δεξιοϋσϋαι χρηστοΐς καί ώς 
όμοτίμω την κεφαλήν νποκλίνειν αεί' ή τοϋτο μεν ονκ άν έχοις είπειν, εί μή 
τω τής εμβροντησίας έχη πά&ει, εταίρου δε καί συνήθους υπεροψίαν προβάλλε- 
σ&αι, τό τής κυνός ποιεϊν λογικός ών ουκ ερν&ριάς, τής ή τον βάλλοντα άμννειν 

f. ΐ58ν ού σπεύδουσα, τον ριφέντα λίϋον τοΐς όδοναιν έμβάλλουσα καί τοντψ προ\σε- 
525 πιλυττώοα πολϋ τής οργής ϋφεϊναι δοκει. δρα γοϋν μή τοϋτο ποιεϊν αίρον- 

μενος καί τους διδασκάλους άποσειόμενος καί των ϋυρών αυτών έξω βαί- 
νειν ού δεδιώς καί αντί τιμής ατιμίαν τοντοις περιτι&είς ταϊς οίκείαις 
πάγαις περιπαρής καί τό Δωδώνης χαλκεϊον επί σαυτόν άνεγείρης.

34(33). ’Ιωάννη xel Πέτρφ βασιλικοΐς κληρικοϊς έν έξορίςι οΰσιν.

530 Γράφειν βούλομαι μέν, δεύτερον γάρ τοϋτο των ποϋούντων ίδιον, δταν 
τό πρώτον, φημι δη τό τής ϋέας, άπή, κατέχομαι δέ, δτι μή προς εϋφραι- 
νομένην ψυχήν τοϋτο ποιεί· ού γάρ ήδύνειν μόνον, άλλα καί πλέον οίδεν 
τοϋτο πολλάκις άλγεΐν οία γάρ άν η τών προς οϋς γίνεται τοϋτο ή διάϋ·ε- 
αις, τοιαύτη τις έστίν πάντως καί ή δύναμις τής γραφής· καν μεν χαίρου-

507 inter έδει et τών addendum puto προ 518 επείγοντα Α2 επάγοντα A 
523 ή : ή cod. 525 νφεΐναι : νφέναι cod. 532 ποιεί Α2 ποιώ A

1 Άφηνα », 58, 1954, 193,
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535 σαν εύροι ψυχήν, ον δεν αϋτη λυπηρόν έχονσα, την χαράν επιτείνει' σημεία 
δ'ε και ταύτην έχουσαν λύπης καί δμοίρ. έντνχοϋσαν ψυχή τις αν εΐποι μή 
τό ίσον πά&ος απογεννάν; άλλ’ επε'ι εί και μή άφαιρεΐν οΐδε, μικράν γ’ ονν 

ι. 159 τινα επεισφέρειν | δρόσον αναψυχής ή διά των γραμμάτων παραψυχή· γίνε
ται γάρ τις εκ τούτον τοΐς δδυνωμένοις κατάπανσις, ώσπερ άνημμένη φλογΐ 

540 και βραχέος έπίχυσις ϋδατος τό πλέον τής υμών άφαιρήσειν λύπης είδώς, 
δτι μηδέ προς άνήκοον ονς τον τό μοι γίνεται’ ζην γάρ υμάς επίσταμαι κατά 
{έεόν και τους διά Ίλεόν ώς των τον πνεύματος ονκ άμοιρους λόγων διαπεί- 
ρας έχειν κακοπαύλήσαντας γράψαι προήρημαι νυν' τί εσύ τό λυπούν υμάς 
και την άφόρητον ϋλιψιν εμποιούν ; δτι μηδέν επταικότες καί των βασιλείων 

545 καί τής πόλεως αυτής άπηλάάητε; καί τούτο ήν ύμΐν αιρετόν αφάλμασιν 
άλώναι καί δικαίως δ νυν ϋπέστητε παϋεϊν καί την προς πάντων άρασέλαι 
κατηγορίαν, ώς ιδού άν&ρωποι εν τιμή ον σννήκασιν δντες, καί μισϋόν υπέρ 
τον τοιούτον μή έλπίζειν από έέεον ; άλλ’ ονκ αν τοΰτό τις αίρήσεται, καί 

549 μικράς φρενός ενμοιρών, μήτι γε υμείς’ άλλ’ δτι φίλων καί οικείων άπε- 
f. ΐ59ν ξενώϋητε, μή φέρειν τό συνάντημα | δύνασάε' άλλ,ά πρώτον μέν εννοεΐν 

υμάς δίκαιον, ώς ονδείς άπείραστος τον βίου τούτου ΐσχυσεν άπελΐέεΐν. πώς 
γάρ αν έλπίσειέ τις εκεΐϋ’εν κάν μικρόν ελεον έπισπάοασέλαι χωρίς τής 
έντενϋεν ϋλίψεως άπελϋών; επειτα δέ ουδέ τή άποξενώσει τή νμετέρα καί 
τό τών άγαπώντων άπεξένωται φίλτρον. τό γάρ αδίκως τούτο παέέεΐν καί 

555 τους έχ&ρονς αυτούς προς φιλίαν ώέλεΐ' έπεί ονν τό χωρίς αιτίας τοϋτο 
παάεϊν καί εις έλπίδας υμάς άγει χρηστάς καί τών φίλων επί πλείον ανξει 
τον πό&ον καί τον τών πολλών ύποτέμνει φϋόνον καί τό τής νμέτερας 
άνδρείον εμφαίνει ψυχής καί τον τον ύλεον δς ούκ έάσει υμάς υπέρ δ δύνα- 
σϋ·ε πειρασ&ήναι ελεον έκκαλεΐται, εΐπερ ον προέσϋαι ρήμα έλελήσετε βλά- 

560 σφημον, καί μακαρισμού ϋμάς άξιους δείκννσιν άποστολικον' μακάριος γάρ 
φησίν, άνήρ, δ {λείος ’Ιάκωβος, ος υπομένει πειρασμόν, δτι δόκιμος γενόμε- 

ι. 160 νος λήψεται τόν στέφανον τής ζωής· ον χρή άλίψει | καταμαλακισϋήναι 
πολλή, ώς τι δέ δοκίμιον έπιγενέσάαι τής νμετέρας ήγεισΰαι τό συμβάν άρε- 
τής· χρυσόν μέν γάρ ή τον πυράς, αν&ρωπον δέ ή τον πειρασμού φύσις λαμ- 

565 πρότερον άποδείκνυσιν’ αισχρόν γάρ τών έξω τινάς, τόν μέν διαβληέλέντα 
καί τφ κωνείω ήδη τής ζωής άπορραγήσεσάαι μέλλοντα, γνναικός καί παί- 
δων ολοφυρμών καί {λανάτον καταφρονήσαι καί μηδέ τινων περισώσαι δυνα- 
μένων ανιόν άνέξεσϋαι, διά τό σφόδρα {λαρρεΐν άδικον είναι τήν απαγωγήν 
εκείνην, τόν δέ δεσμφ κατειλημμένον δεινφ, τού δεσμού τήν λύσιν μή κατα- 

570 δέξααϋαι, πριν ή ψευδής ή επ’ αύτφ δειχϋή διαβολή, άλλον, ινα τόν δοϋέντα 
δρκον μή παραβή, διαβολή μοιχείας ψευδούς πατρικήν φυγαδείαν καταδε-

554 τό : τψ cod. 555 ιό .· τφ cod. 556 πό&ον Α2 πλούτον A 566 ήδη 
addit A2 569 - 570 καταδέξαοϋαι Α2 καταδέχεσϋαι A
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ξάμενον, ούδεν έαυτφ αυνειδότα κακόν, υμάς δε μήτε ώς περί τής μέλλον- 
σης φιλοσοφοϋντας ζωής, μήτε μυρίοις παραδείγμασι παρακαλουμένους άθυμία 

1.160» τοσαύτη περιβαλεΐν εαυτούς καί ον τό παν άναθεΐναι τφ θεφ | τφ τής έπη- 
575 ρείας ταύτης θάττον άπαλλάξαι δυναμένω υμάς" δι’ ών γάρ αίρεϊσθε ποιειν 

καί τοΐς φίλοις ακηδίας καί τοΐς εχθρούς μανίας καί εαυτοίς αχρηστίας πρό
ξενοι γίνεσθε. μένετε γ’ ονν ευχόμενοι καί τον λογισμόν προς την άνω ροπήν 
έχοντες καί πάντως ον ματαία υμών γενήσεται. ή ελπίς, τις γάρ ήλπισεν επί 
Κύριον καί κατησχννθη, ή τις ένέμεινε τφ φόβφ αυτόν καί νπερεΐδεν αυτόν; 

580 έμοί δε γένοιτό ποτέ χαίροντας υμάς κατιδεΐν καί τον προς υμάς εί καί μή 
πρότερον άφοσιώσασθαι πόθον.

35(34). Τοΐς αύτοΐς.

Κυβερνήτης εκείνος θαυμάζεται ούχ ό νηνεμίας ονσης, άλλ’ δ αφοδράς 
έπηρτημένης ανάγκης τό σκάφος ενθύνων καλώς καί τών αρίστων καί βελτί- 

585 ατών άνδρών αι ψυχαί ούχ δτε κακών ωσιν άπείραστοι δοκιμάζονται, — πώς 
γάρ αν καί γνωσθείηααν πείρας χωρίς; —άλλ’ δτε καιρός ανταΐς έπιστή 
περιστάαεως. έπεί ονν καί νμιν τοιαντη περιέπεσε συμφορά καί ταντη 

ι. ΐθΐ δέον γνωσθήναι τό | τής ψυχής υμών εϋσθενές, μήτι τών άπεικότων αιρεϊ- 
σθε ποιειν άγεννών ώς αληθώς καί άγνωμόνων προβαλλόμενοι ρήματα, 

590 όποια δ’ είκός ευσεβείς ανδρας φρονεΐν καί διανοεΐσθε καί λέγετε, εις 
τ’ ενα διεγείρων καί τον τής άθνμίας νέφους νπεξιστών, καί ό μεν τον 
’Αβραάμ εις μέσον άγέτω, δπως τής οικείας άπαναστάς πατρίδος μετοίκου 
καί φυγάδος εβίου ζωήν καί πώς νυν μεν γνναικός άποκλαιόμενος αρπαγήν, 
νΰν δε περί τής οικείας δεδιττόμένος σωτηρίας καί μυρίαις δίλλαις περιατοι- 

595 χιζόμενος συμφοραΐς, ον προεδίδον τήν αρετήν, ό δέ τά τον ’Ιακώβ έπα- 
δέτω ρήματα, δς μικράς αυτόν καί πονηράς έλεγε τάς ημέρας διερωτώμε- 
νος· καί νυν μεν ό ’Ιωσήφ ύποδείγματι θέσθω μέσον υμών υπομονής, υπό 
τών οικείων δουλονμενος, έτεσι πλείστοις μετά τών θεόν οϋκ είδότων οκη- 

599 νούμενος, νυν δέ ό ’Ιώβ παραβαλλέαθω πολλών δυνάμενος πεισαι ψυχάς τά 
f. ΐ6ΐν προσπίπτοντα φέρειν άνδρικώς' οϋτω γάρ άλλήλονς | νπαλείφοντες καθ’έκά- 

στην καί τον συμβάντος δυσχερούς τήν απαλλαγήν θάττον ενρήσετε καί τής 
ψυχικής υμών πρόξενοι σωτηρίας γενήσεσθε.

36(35). Μιχαήλ μαΐατορι.

Φροντίς ήμιν ονδεμία περί τον δεινός ή περί τον δεινός ονς παρααπάτε 
605 τούτο μεν ώς δ λόγος έχει δι’ έαντών, τούτο δε δι’ ετέρων προσώπων 

θνροκοπούντων άλλως καί ώς εΐ τινας αιχμαλώτους ήμετέρους όντας νπα-

578 τις : τι cod. 592 άπαναοτάς Α2 επαναοτας A
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γομένων προς εαυτούς τρόπον μιμουμένους κννών, οι το'ις θηρευταϊς τάχει 
τε ποδών και ρινός δαφρήσει τό θηρεύεσθαι μέλλον δεικνύειν εχοντες επον- 
ται· και χάριν τίνος παρερρωγότες οι λόγοι καί τό άπηχές εχοντες ή άνάρ- 

610 μοστον εί μή φροντίς ήν τή παρασπάαει καί τό γράμμα παρείπετο, δτι πώς 
ήϋελήοαμεν ερέσϋαι δι ’ αύτού λέγοντες αγαπάν στήσαί που τον μη αγαπάν 
ούκ ήρκέσθητε και δτι πώς έγκαλεΐσθαι οννείδετε δ ήμϊν έγκαλεΐν άνεγκλή- 

ι. ιβ2 τοις ούσιν ούκ ένετράπητε' απενκτόν γάρ | ήμϊν εδοξε τούτο παντάπασι και 
χριστιανικής άλλότριον καταστάσεως, παραπείθειν τινάς αποσπάν ετέρας δια- 

615 τριβής, έπισπάσϋαι δε προς έτέραν και δτι πώς ουδέ διαπέμψασθαι μέρει 
και τούτο φιλίας δντι διέγνωτε προς ημάς, εί την εκείνων πρόσληψιν ουκ 
αυθαίρετον λέγετε, τούτφ σοι, ώγαθέ, τώ σκοπώ τό ήμέτερον έπέσταλται 
γράμμα, ΐν’ ειδής δτι και άναισθήτως ουκ εχομεν και τώ αΐσθεσθαι την 
αγάπην νπορρέειν ον θέλομεν και δτι πάθει φεύγειν αυτός ονχ εξεις ψυχής 

620 δ ποιεί την συγγνώμην γνώσει γάρ ουκ άγνοια τό δρώμενον.

37(36). Κωνσταντίνφ βεστήτορι μαθητή.

Σκιά ήμϊν ίσα καπνού τα νμέτερα, τό κακόν ίωμένων κακω' οίς γάρ 
ή τού καλού γνώσις τή παραδρομή τής ηλικίας ήγνόηται τής άγνοιας τούτου 
προσποιωθείσης αϋτοϊς τι τό καταπραττόμενον τούτοις, ή ουδόν τοΐς φρο- 

625 νοϋσι νομίζεται; τραχεΐ μεν εχρησάμην τώ προοιμίφ, άληθεΐ δέ. κέρκω 
t. ΐ62ν σαίνειν γάρ | ώς οι κύνες ο βλέπω ποιούντας υμάς ούκ έπίσταμαι, δ και 

διδασκάλοις όφειλομένων επιτυχών μαθητών υμών άναφανέντων χρηστών 
ποιεϊν νπέλαβον άπρεπές, άπολογειαθαι δέ ύμιν ού βονλόμε θα, μνησίκακε ΐν 
εγκαλουμενοι· διατί; δτι παρά μεθυόντων καί τό δρώμενον ήμισφαίριον 

630 επ’ αυτούς οίομένων άλλοιώσει πεσεϊσθαι φρενών, οϊς τό μήτε μεθύουσι 
μεθύειν, μήτε παραφρονοϋσι παραφρονεΐν διατείνεται, νουθετούμεθα σω- 
φρονεϊν' άλλ* εί μέν πλησιάζοντας καί διαλνειν άπεκρονόμεθα ον εδησεν δ 
Σατανάς πειρωμένους δεσμόν ή προλαμβάνοντας έπείχομεν τφ πρώτους 
προστρέχειν ήμϊν μέγα ποιούντας ούδέν — τί γάρ αν έποιειτε μέγα, διδα- 

635 σκάλχρ κεφαλάς ύποκλίνοντες μαθηταί, χρηστόν ούδέν έργασάμενοι; — εύλο
γον ήν τό παρ’ υμών έγκαλούμενον ώς θεού άγανάκτησιν έκκαλούμενον εί 
δέ καί άφηνιώντας ήμέρως έφέλκοντες καί άποπηδώντας έπανάγοντες καί | 

f. 163 φιλούν τες έμπτύοντας δτι μη προς τό καλόν ελξειν έσμέν δυνατοί, καταγι- 
νώοκειν μόνον την πώρωσιν τού νοός υμών εχομεν, μνησικακίας εχεσθαι 

640 πάθει κρινόμεθα παρά τών πώς εϊπω ούκ οΐδα υμών, άλλον τού τοιούτου 
έπιζητούμεν κριτήν, εξ άτέχνών επάγοντα πίστεων καί την νικώσαν ψήφον 
καί κατακρίνουσαν. σοί δέ — χρηστός γάρ καί τα τροφεία καλώς άποδεδωκυος

607 malim μιμούμενων 609 ό γαρ ερρωγότες cod, 617 τοντο cod.
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λογίζεσθω— τούτο καλόν, ήττονος είναι μαθητου τον διδάσκαλον μοίρας, και 
εκείνον 1) τούτον προκρίνεαθαι και φιλεΐσθαι, δτι εκείνος μεν τώ εις έαν- 

645 τον έπισπάν τον διδασκάλου και των άλλων συμμαθητών αποσπά, δ διδά
σκαλος δέ τη προσαγωγή τον ένδς σννενονν τους πάντας μετ’ εκείνου 

παρακαλεΐ.

38(37). Χριστοφόρφ βααιλικφ κληρικφ καί χαρτουλαρίφ τής Νέας 
’Εκκλησίας.

650 Ώς τί τοντό σοι τό ρήμα τής των πολλών ονκ δντι μοίρας προτέθει- 
ται, την εξ ημών άφαίρεσιν, αλλαχού δε άποκατάστασιν άποτεινόμενον τον 

ί. ΐ63ν άδελφιδον, ώς λυπήαον ή ώς παραθήξον; ( καν μεν ώς λυπήσον προήνεκται, 
άνοιας άποίσειν ημάς οΐει γραφήν περί τών ου λνπονντων έλομένονς λνπεΐ- 
σθαι, εί δ5 ώς παραθήξον, αγνοείν μοι τί τδ παραθήγον είναι δοκεις. εΐ γάρ 

655 εγώ δτι μη ταχεία πτερών προβολή πέτασθαι άπτέρονς όντας ποιώ, μάλλον 
δ’ δτι μη την Ανγείου κάπρον αϋθωρδν έξεκάθηρα μετά την πολλήν αυτής 
τέως άποκάθαρσιν, εγκαλούμενος, πώς δ μηδ5 δτιονν συνεισενεγκών τοΐς 
ήδη πονηθεΐσιν ανέγκλητος; ταϋθ’ ήμίν παίζουαι, τδ δέ τι και σπουδάζουσιν 
εΐρηται· πλείω γάρ ή μαλακώτερα σοφίας ενμοιρήαας, ονκ αγαπήσει άνήρ' 

660 τών μεν γάρ εξει τοΐς βραχέσι τήν εϊδησιν, τών δέ, φίλαντος ονκ ών, άπο- 
διοπομπήαεται τδ ήδΰ' πέρας τοΰ λόγον πύξου τισϊ κατωρόθι απάνις γενή- 
σεται ή τοντφ παιδείας, επακολουθούσαν εί σχοίη τήν νμετέραν οϊδας δ 
λέγω χεΐρα, μαθητιώντι ήμΐν.

664 39(38). Τφ αύτφ άντεπιατείλαντι.

f· 164 Καί τί άν άλλο δεινός εξεργάσεται ρήτωρ, ή μη \ τή παραγραφή τδ 
δικαιονν αυτόν καθαιρεΐν, συνιστάν δε μάλλον οϊς ή τέχνη δίδωσι τόποις 
τα εαντοϋ' έπεί ονν ου παρεγράψω τα ήμέτερα μόνον, ασθενή δέ ταΐς 
άνθυποφοραΐς έδειξας καί ανίσχυρα, δεύτερος ουτός σοι τών ήμετέρων έσται 
γραμμάτων δ πλους, δτι μή τφ πρώτω οϋοορ πνενματι τδ ίστίον έλνσαμεν. 

670 πνεύμα γάρ οϋκ άν περίρρήξαν βίαιον τούτο κατά πελάγονς ώσαι τον φέρε- 
σθαι' χρήσομαι δέ τοΐς σοΐς ονκ άπομαχόμενος, αλλά τι καινώς είπεΐν 
προεξενρίσκων τή ανασκευή θαυμαστόν, πρόφασιν τώ βάλλειν τον βάλλε- 
σθαι καί νικάσθαι διδονς τφ νικάν, νπεξίαταται γάρ καί ννξ ημέρα καί 
ήμέρα ννκτί καί τή έκάατης υποχωρήσει διαφοράν δ τοσοΰτος χρόνος ονκ 

675 εδειξεν εί τδ παραθήγον είπες οϋκ άγνοεΐν δρκνσιν οίκείοις ϊχεσθαι λέγεις, 
δυοϊν έκλέγων τδ ετερον, ή τφ άφιλοτίμφ κατασιγάζων σου τδ άπλοϋν ή τή 
συστολή μεγαλννων τδ άφιλότιμον έπεί πώς δ διατεινόμενος τί τδ παρα-
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f. i64v Φηγόν ούκ άγνοεΐν γραφήν | ύφέξειν ήρετίαατο συνειδότος ; το μισΦούς καϊ 
απαιτείν οΐδα προβαλή μετά τήν εις τέλος τον έργου προαγωγήν ώς μικρό- 

680 ψύχος, είτα των μικρολόγων άνΦυποφέρων και των άποκλειόντων τοΐς 
έργολάβοις άφορμάς ευπροσώπους ούκ ών τω άπλφ τής προΦέσεως' εί γάρ 
δ τοϋ έργου τούτον καταβαλλόμενος πόνος άκατάβλητον έξει προ τής άπο- 
περατώσεως τον μισΦόν, και τούτο σοι τψ χρηστφ καταφαίνεται δίκαιον, 
ώρα σοι και πίΦω τετρημένω καταδικάζειν ημάς έπαντλεΐν και μαΦητάς 

685 αντί διδασκάλων ποιεϊν, δτι μηδ’ αρχήν έξειλήφαμεν μαΦητείας τής άγνοιας 
πλεονεκτούσης το γινωακόμενον' δτι δ’ ή παίδενσις άνέσπασεν ή εμή τά 
προσόντα τοντω πτερά, μή Φαυμάοης· τίλλονται γάρ και κατοικιδίοις άνα- 
μιγνύμεναι δρνισιν δρνεις άλλότριαι, τη ετέρων άμα πτερών εκβολή αϊς 
έτάχΦησαν σνναγελάζεοΦαι έΦιζόμεναι.

690 40(39). Τφ πρωτοααηκρήτις.

ί. 165 Ούκ έλέου προβολή | δτι μηδ’έλεον Φηρώμαι σννεΐδον προοιμιάαασΦαι, 
ούδ’ αν τή ιδιωτών άποχρήσασΦαι φωνή, δτι μοι προς αττικιστήν καί 
πατέρα τών λόγων ό λόγος· ούκ εμελλεν δδ’ δ νϋν άπολείπεαΦαι χρόνος 
άνδρών άγαΦών πώς γάρ άν τον κοινού διφκεΐτο ή επιστασία καλώς ααλενο- 

695 μένων ήμών ώς έ'τυχεν καί το ήττον έν άπασιν άποφερομένων τών δφει- 
λόντων μοίρα κεκρίσΦαι τή μείζονι· έπεί ουν δ ψυχή αώματι τοΐς έκτος τφ 
δντι μέγας καί υψηλός πολλούς την σήν έξαιτονμένονς πρόσληψιν έ'χων 
δράν εκεί τό καλώς σκοπούν έπέατησας δμμα οι παιδείας ήν μερίδα Φεάσα- 
σΦαι, καί τφ λογισμφ τού τω προκέκριταί σοι τών άλλων δ ήμέτερος μ αΦη- 

700 τής, έξεις δούλον καί τον διδάσκαλον νποπτήσοοντα την εγγνα παρά ό’ ατα 
φωνήν οϋδαμώς' πιστεύω γάρ καί τό Φαρρεϊν έχω τοσοΰτον δτι κ&ν τφ 
άφανεϊ νύν ή πίστις αργή ένεργήσασα τφ έκβησομένω Ζώπνρον αποδείξει 

ι. ΐ65ν τούτον, ον Τάνταλον, | Βαβυλώνιον πολλών προκρινόμενον, ον τροχφ άερίτρ 
κατατεινόμενον.

705 41(40). Θεοφίλφ άσηκρήτις.

Ει μή τφ μή δρατφ περιπλανώμαι τον νοϋν, τφ δρωμένω πείΦειν 
έμαυτόν έχω, ώς άνήρ ον τών πολλών ουδέ τών εξ αγοράς αν φιλεΐν άδό- 
λως τούς φιλοΰντας εϊδώς, έξιλεούν δε καί τούς εχΦραίνοντας τφ Εύκλείδου 
πειΦόμενος ύποδείγματι· ή πειφονς δέ μου κρίσις ονχ άπλφ κατακρατεί τφ 

710 σκοπφ, ακοής δε προκαταλήψει πρώτον καί συνουσίας δοκιμασία, πώς γάρ 
αν μετά την πείραν έλογιζόμην δ παιδείας ούκ άψισταμένος, εις τι τών 
άνοικονομήτων έσται κατάφωρος καί πώς ονς τφ φαινομένω προς εαυτόν 
εκβιάζεται τφ άφανεϊ διιατάν δ τοιοντος κριΦήσεται, πώς δε δ ών τφ 
ατρεβλφ τών άλλων κανών στρεβλού ν εαυτόν δέον τφ δρφφ προαέχειν μάλ- 

715 λον έξεικασφήαεται ; ταύτα περιστρέφων έστεργον έκ ψυχής' άγαπώ δε καί
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νυν τούτον μη εκπεσεΐν, ώς ό των αδήλων οίδε γνώστης έλεος. και τί σε τό 
ι. 166 παραπεΐσαν, ώ γενναίε, τήν χρηστήν | μεταέλέσέλαι προαίρεσιν καί προς τά 

δι’ αΐδοϋς δντα και τοΐς ον κατά σε χωρήσαι σοφοΐς ; ή καέλ’ ημών ονκ οΐει 
κατ’ άλλων δε την γλώτταν παραέλήξαι προς λοιδορίαν; ημάς παϊσαι λόγισαι 

720 πλέον καί την ημών διαλύειν οΐον φιλίαν, εΐπερ τφ σώ λογιστέον πατρι την 
είς ok τινών ατιμίαν ή και διάστασιν. ενωαον τό διαστάν, στρεπται γάρ 
φρένες έσϋλών, καί πολλφ πλέον σφίγξεις ημών τον δεσμόν, καταιδέαέλητι 
τάς ευκταίας τών κατακονόντων φωνάς, τάς απευκταίας άποτρεπόμένος' τών 
μέν γάρ επιεικείς, δτι σννήέλης, δτι χρηστός, δτι παιδεία αυζών, τών dk 

725 τραχείς, δτι ιταμός, δτι λοίδορος, δτι πλήρης Ιοϋ, α προς σοφόν ρηέλήναι 
δέον, κάν ή συνθήκη τούτων άσοφος είπον' εξεστί σοι λοιπόν, ώ θαυμάσιε, 
τφ έντελεΐ τής ηλικίας τοΐς έν τελεί καταλεχθέντι, α τφ άτελεϊ ποιεΐν ού 
πεφώρασαι τής ηλικίας τό τούτων άπρεπες άναλογιααμένω καί νϋν ταντα 
μή δρδν δηλώσει δέ την αποτροπήν ή τον ζητονμένου αποστολή.

730 42(41),

ι. ΐ66ν Καν τό θεάσθαί σε τοΐς σωματικοΐς | .,.δφθαλμοΐς τής τοΐς καρδίας φαν- 
ταζόμεθα βλέπειν σε τη τών άπαγγελλομένων περί σου άγαθή ννττόμενοι φήμη, 
τό αυτό δε καί σε περί ήμών εχειν πειθόμενοι, τοϋτο ποιεΐν εδοξα τους 
άμφοτέρους καλόν, γράμμααιν άλλήλοις άοπάζεσϋαι καί τούτοις τον προ- 

735 σόντα πόθον άλλήλοις δηλοϋν.

43(42), Έπιφανίφ διακόνφ.

Βραδύς εγώ προς τό κατακούειν διαβολών καί προς τό πιστεύειν ούκ 
ευπειθής' πείρα δε τοϋτο κατορέλοΰν έδιδάχθην, ούκ αρετή δσον ονκ άλλος 
άλίσκεαθαι προ τής πείρας είς ταντα πρόχειρος ών άννπόστατα ό’ οϋν καί 

740 τραγικών τινας ίσα χορηγημάτων άνατυπονντας πολλάκις θεασάμενός πλά
σματα τήν μετά ταντα πρώτον συναπαχθείς άλήθειαν έπιγνονς' δθεν ή τής 
κινήσεως αίτια τούτων εζήτουν, καί ζητών έμαντόν οϋχ ετερον ενρισκον 

ι. 167 αίτιον' ώτα γάρ επικλινών τοΐς εθέλουαι λέγειν, πολλούς επει\σα καί τά ονκ 
δντα καθνποκρίνεσθαι. άποφράττειν οϋν έκείνοις τήν είσοδον όψε διαγνούς, 

745 άδιεξόδευτον τήν είτε άλήθειαν είτε νπόκρισιν εποιησάμην αυτών καν ονκ 
άπαθή με ή φύσις εα δι’ δλου ή ασθενής τό προς τί ταϋτα εϊπεΐν άναλογίσα- 
σθαι αυτός ικανός, έξεταοτής έστω τών λεγομένων έλεος ώς πολλών εκείνα 
λέγειν έχόντων, δτι άμνήμων, δτι άχάριστος, δτι παραλογιατής καί τά τήν 
ψυχήν αυτήν δάκνοντα, δτι υβριστής, δτι λοίδορος, ουχ ϋπέθηκα έμόν ονς. 

750 τί διανοούμενος, δτι παιδεντήν, όδηγόν τοϋ καλοΰ, πορισμών βίου προφά-

731 post σωματικοΐς, ονκ εοτι ?
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σεων ενρετήν, δ αμνημοσύνης, αχαριστίας, παραλογισμοϋ, ύβρεως, λοιδο
ρίας διάκων, ούκ άνήρ άγα&ός· άγαϋοϋ γάρ καί τους πάντη κακούς μη 
μνσάττεσϋαι, πονηρού δε και τους πάντη καλούς άποστρέφεσϋαΐ' και πώς 

754 αν ό δόξαν έχων τον άγαϋοϋ την μετάπτωσιν έσχε τούτου ραδίαν, ώς άπο- 
t. ΐ67ν τραπήναι προς τα και τφ φύσει κακώ παραφυλαττόμενα; ταϋτα φρονών | ον 

περιειχόμην τέως έκείνοίς' δτε δέ σννιστάν τούς λόγους έγνων την πείραν 
και κακώσεως έγκλήματι περιέπεσον καί στάσεως αίτιος ούκ ειρήνης, 
ούδ* αγχόνης αποτρόπαιος άλλ’ υπαίτιος, καί φονεύς ού σφζων ήκονσα παρά 
σου τον σωϋέντος, τον μη παρ’ άλλον, παρά σαντοΰ δέ γνώναι τό άληϋές 

760 έχοντας, καί την άλήϋειαν πεδηϋεΐσαν εϊδον ώσπερ άνδράποδον, είδότι λέγω 
επί τής διαλέξεως, τότε μου σννέχεε τον νουν καί ήλλοίωαεν ή των πραγμά
των προς τούς λόγους διαφορά καί λνπεΐσϋαι μέν κατέπειαεν επί σοί, λόγους 
δέ παρέπεισεν ονδαμώς κατά σοϋ βάλλειν κακώσεως ή δσονς προβάχλλομεν 
άχϋόμενοι φανερώς, καν πολλοί τάς σάς έπλήρωσαν άκοάς, ονκ είκότα με 

765 λέγειν άλλ’ επιλήψιμα, παρήρε δ’ δμως την τότε λύπην ή έναγχος προς εμέ 
σου απολογία ώς από μελέτης δημιουργηϋεϊαα τίνος τό επαινετόν έχουσα' 
ϋεόν γάρ είπων είδέναι πάντα, άνϋρώπονς δέ μη κατά καιρόν λέγειν 

ι. 168 πολλά | δέδωκας ήμΐν αφορμήν έννοεΐν τούτφ σέ μάλλον ή έκείνοίς προσέ- 
χοντα ώς άγος τούς περί ήμών άποατρέφεσϋαι λόγους, έχοντας ονδέν άλη- 

770 ϋές. εί μέν ονν άλλοϊος γέγονας, δτου χάριν είπέ' εί δώ οιος ής μένεις καί 
νυν, πεισον ταϋτα καί τούς άλλους φρονεΐν καί μετά των άλλων καί τον 
σοί καί ήμΐν δέ ποϋούμενον' φιλώ γάρ καν μισώμαι τούτον, τον κύριον 
κανστρίσιον ονκ είρωνενόμενος δέ τό ποϋεΐν προσέϋηκα τούτον, άλλ’ άλη- 
ύλεύων. μηδ’ εις τούτο περιγραψάτωααν οί τα έμά περιγράφοντες τήν έκεΐ- 

775 ύλεν τοϊς τοιούτοις ού δεδοικότες ποινήν' δτι γάρ άλη&εύω τό καώ άρχάς 
μοι δηλοΐ προταγϋέν, δτ ι έργφ πέπεισμαι κυήματα πολλών είναι τά τό 
τοιοντο μίσος αύτφ προσενσπείραντα, τά εξ άμάξης κατ’ αυτού, τό δη λεγό
μενον, άλλ’ ον τά λύπης ημάς έπιφημιζόντων λαλεϊν' φάντασμα γάρ οίκεΐον 

779 ονκ άν άπέτεκε χρόνιον καί δενσοποιόν οϋτω νόσημα τό τής μνησικακίας 
t. ΐ68ν φημί, εί μή τω | πιστεύηται τό περιφερόμενον γυναίκα τεκεΐν Αί&ίοπα, 

μίξιν ού γνοΰααν Αί&ίοπος ούτε είδος ούσαν τοιούτον, μόνη δέ κατά συνου
σίαν άνατυπώσει Αίέλίοπος. ή πειϋώ δέ σοί τις; τούτο μέν επφδή λογιών 
ιερών, κάν εκείνος αετός ών ού δεϊται προς τό ΐπτασ&αι διδαχής, δεΐται 
δ’ δμως ώς οί νοσούντες ιατροί θεραπείας ετέρων, δλως τάς άκοάς νπο- 

785 σχών τόϊς τό μίσος ήμών έπαυξήαασιν, τούτο δέ ικετεία καί γονάτων κλί- 
σει' επαγωγά γάρ ταϋτα καί προς σωτήρα γινόμενα καί εύεργέτην ούκ 
άπρεπή, εί ό’ άποκέκλεισται ήμΐν άπαξ ή τούτου ·&ύρα, εν γοϋν τούτο τ& 
ποτέ διδασκάλφ πειέλόμενος ποίηαον' άπαλλάγηϋι τής προς ήμάς έχΰρας 
αυτός καί τοιούτους υπονοεί περί σέ, οΐους ήδεις τό απ’ αρχής' άπαλλαγήση 

790 δέ μήτε τοϊς έτι μέλλουαι πλάττεσ&αι ύπέχων τό ονς. μέλλησις γάρ τοϊς προς
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ταύτα ραδίοις ούδεμία, καί τά εν οϊς προελήφϋης άποπεμπόμενος, δν είπες 
f. 169 ϋ·εόν τήν αυτών άλη&ή μη ουσαν πλάσιν ειδότα πιστεύων | και ήμϊν τούτο 

πάντως Ικανόν εσται καν έτέροις ...ις τιμάαϋαι δίκαιον ήν σννειοενεγκάντων 
τι προς την νμετέραν τιμήν εί'περ ον μεμφοίμε&α τούτο λέγοντες, ώς ή τού 

795 άρχιμαγείρου τού Φαραώ γυνή, ή περί βολή και κα&είρξει ποδοκάκκης χρο
νιά πρόξενος είναι τής ’Ιωσήφ ελεγε βασιλείας.

44(43). Τφ κανστρισίφ.

Πείβειν δ των πολλών βιάζεται λόγος είσηγήσεσιν εΐξαντα πολλών 
ονδαμώς και την τής γραφής πρεσβείαν άπώσασϋ·αι. έκείναις μεν ονν ούκ 

800 εΐξαι, αυτή ή πείρα διδάσκαλος· πλήν ονκ αν άνήρ ευσεβής και τιμάν οΐς 
ποιεί ϋεόν είδώς άνεπίστροφον εσχεν οντω την γνώμην, μεσιτείας κατα- 
κούσας πολυχρονίου καί ευπειθούς’ εξάπτει γάρ αυτή καί προς οργήν ερε- 
ϋίζει πολλάκις ονκ έπιτηδείως προααγομένη, ουδέ κατά καιρόν προς δε 
τούς άτιμάσείν ύπειληφότας καί την γραφήν σννιδείν ον δννασ&αι καί την 

805 τών βαρβάρων ελεγον προς τούτο αποτροπήν, οΐ τάλλα βαρείς ήμϊν δντες 
ι. ΐ69ν καί | άσπονδοι, ενσπονδοι ταύτη καί ήμεροι γίνονται, καί ονς δρώντες καί 

τήν διά γλώττης ονχ εΐλομεν προϊέντες φωνήν, ελξειν δλίγαις προς εαυτούς 
ήδυνήβημεν συλλαβαίς' λόγω γούν τετιμημένος καί λόγου ών υπηρέτης καί 
τούς λόγους πρεαβεύων, ΐδε μεν τήν γραφήν, κατάάον δέ τήν οργήν, ον τας 

810 ψευδείς εκείνας λιτάς, άς δ εξω λόγος τού ^Ιίός φησί θυγατέρας, άλλ, αντάς 
σοι τάς τού σωτηρίου πάϋονς ήμέρας επιφέρεται Ικέτιδας ή γραφή, άς 
αΐδεσ&είς, εϊδ’ δτι ών ευχή τήν έφεσιν κομιή· επεί καί τά πάντα χρηστός 
καί όρ&ώς βιών καν τό πάχος εν τισιν έπιπροαύλή τού δεσμού, μικρός χρό
νος καί ή μήτηρ ημάς νποδέξεται γή, ονκ οίδα εϊ όχρομένονς άλλήλονς εκεί, 

815 κάν δ υπό σελήνην ουτος κόσμος καί ή βραχεία τοΰ άέρος τούτου δλκή συνο- 
μιλοΰντας άλλήλονς εξουαιν, εί καί ή κάτω τάξις ημάς ελαττοι· παρανάλωμα 

f. 170 τό τήν διάστασιν ποιήσαν γενέσύλω πνρός τή μνήμη τού έκει\ϋεν πνρός’ 
μέγας δ ϋεός καί πατήρ, μικρά καί ονδεν τών άνϋρώπων ή φνσις■ δ ταύ- 
την καταλλάξας νύν προς εκείνον, πειαάτω μεγάλου καί μικρού μή ποιεισύλαι 

820 παράϋεσιν τή προς εκείνον ένααχόλφ φαντασία τού νού.

45(44). Θεοδοσίφ μοναχφ.

Έλύπηοεν ημάς άλλ’ ονκ εύφρανε τό γράμμα τό σόν είχε μύν γάρ τι 
καί ενφραϊνον, ϋγιείαν τήν σήν καί χρηστού βίου διαγωγήν ώς δηλούν, πλέον 
δε τό λυπούν επεφέρετο καύλ’ 6 άσάενεΐς άπήλεγχεν όντας ημάς προς τήν άπο- 

825 περάτωσιν τούτον σνμβαλεΐν ονδεν έχοντας, έδόϋη μεν ονν, τιμιώτατε, τά

793 ...is verbum V vel VI litt.
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τών άλλων οϊς έπέαταλται γράμματα καί λόγοι προσετέθησαν αυτοΐς προς 
ήμών παρακλήσεως- ονκ είχε όέ τι εναργές ή απολογία δι’ ον την εις έργσν 
προαγωγήν καταλαβειν έξισχύσαμεν άγάπην μεν ονν αντφ ζέουσαν προς 
την νμετέραν άγιωσύνην και προς τήν έκπλήρωαιν τον ζητονμένον προθυ- 

830 μίαν εγνων πολλήν και λύπην δι’ ο ή τούτου έκβασις ονκ ήν ευχερής· άλλ’ 
t. ΐ70ν δτι των νυν πραγμά\των ή δυσκολία ταντα ποιεί, τον νοϋν επί τόδ’ επιστή- 

σας ικανός εϊ κρίνων δρθώς έκμαθειν' δτι δε προφάσεως ευρισκόμενης 
τίνος και εις εργον έκβήσεται τό αίτούμενον τη προς σε στοργή και τή νυν 
προθύμφ γνώμη τούτων εξείκασα· ή παρ’ήμών δέ εν ϊσθι, γλυκύτατε, καθ’ 

835 έκάστην προς αυτούς νπόμνησις άπαράλειπτος εσται.

46(45). Δαμιανφ απαθαροκανδιδάτφ.

”Εκαμον, λογιώτατε, λόγους νπέχων πολλοΐς, άγνοοϋαιν έν κρίσει τους 
λόγους οϊκονομειν' βάλλεαθαι γονν τά πρώτα δόξας καιρίως, τή απειρία, τάς 
βολάς ονκ άποκρονόμένος, τή αννεχεϊ μετά ταντα τών βελών άφέσει διού 

840 χάριν εγνων ραδίως τιτρώσκεαϋαι. και γνονς αντέχειν δπειϋον εμαυτόν 
οΐτινες εΐεν οι βάλλοντες άναλογιζόμένος' και εγένετό πως εμοϊ διδάσκαλος 
ή συνήθεια' δτε δε ή πλείων πείρα καί τους ούχ οιονς φμην τοιούτονς 
άπέδειξεν, επί τήν προτέραν απορίαν μετήλϋον τφ λογιαμφ καί πώς τούς 

f. ΐ7ΐ πάντας πέπεικε τό ανώμαλον τον καιρόν έξηκρίβονν εν ώσπερ ψρονεϊν j ώς 
845 διαφοράν ουδεμίαν δραν σοφού προς ααοφον ή ενδόξου προς αδοξον μήποτε 

γοϋν καλώς εξειληφέναι σκοπώ τινας τό τού Μίλητος εν οϊς τοΐος γάρ τε νόος 
εστίν επιχϋονίων άν&ρώπων, ελεξεν, οϊον επ’ ήμαρ αγησιν δ κατ’ εκείνον 
πατήρ άνδρών τε ύλεών τε, δ καταστρέφειν αλλ.ης δν διανοίας εϊς τό τοιοϋτον 
είναι τών ανθρώπων τον νοϋν, δποΐον αν ή τό κατάστημα τον άέρος, πολλούς 

850 τών μεγάλων παρέπεισεν. ήμεΐς μεν ονν μάρτυρα τήν αλήθειαν προβαλλόμε
νοι λέγομεν ώς νστερονμεν ουδόν ών εις μαθητάς δει ποιειν, καν τε τών 
εϋγνωμόνων, καν τε τών μή τοιούτων δ μαθητευόμενος ή' άλλ.’ ήμϊν τό άπα- 
ράδεκτον τών μαθημάτων άναφερόμενον, παρά μεν τών άπαιδεύτων σνγγι- 
γνώσκομεν, παρά τών πεπαιδευμένων δε καί λίαν άσχάλλομεν, δέον καί 

855 φύσιν καί επιμέλειαν καί χρόνον δραν. οι δε τό δώροις άξίοις φιλοτιμεΐ- 
σθαι τούς διδασκάλους άφέμενοι, ή παρακλήσεις προαάγειν δσοι προς εκείνο 

f. ιτίν έπαποροναιν, έπ’ αιτίας άκαίρους τρέπονται | καί ουδέ δτι εγκαλονσιν έπί- 
στανται- κριτήν ονν ονχ ετερον ή σε καθίστημι τών έμών, έπεί καί λόγφ 
καί βίου δόξη κοσμή· έλπίαι ποίαις τραφήαομαι, ετνους καί ταριχευτόν 

860 Καλλιαθένειον ή άλώνητον παρά τοιούτον δεξάμενος δωρεάν εις τών επί

831 επί τόδ’ lectio incerta 832 εί cod. εί Tomadakis 843 επί: έπεί cod. 
859 βίου : βίοι Α2

29 - 10 - 1957
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ριπός κειμένων, άλλ’ ούχί διδάσκαλος νομισθείς ; παρά προαίρεαιν ταντάι 
μοι, ό τους λογισμούς εξετάζων οίδεν έλεος, εΐρηται' πλήν το μικρόν και τό 
μέγα τή προθέσει τον διδόντος σταθμίζεται' και την αναίδειας κριτον τοιού- 
τον τυχόντες γραφήν φενξόμεθα. έπανόρθου τοιγαρονν τό σκάζον ών έπί- 

865 στασαι συνειδός καί εΐ τι χωλεϋον συνοράς ήμϊν όρθωθήσεται.

47(46).

Μέχρι μεν ελπίς υπήρχε προσλήφεως μείζονος ή καθ’ ημάς, φορητόν 
ήμϊν ήν ταντης αποτυγχάνουσιν, ούδέν έχονσι προοράν ή τό ανάξιον ον 

869 πενίαν, αντη γάρ ϋψοϋν ώφειλε μάλλον, εϊπερ, εί και κοινοί, τών χειμαζο- 
ι. 172 μένων δε χάριν ή τών κατ’ ονρον φερομένων | οί λιμένες καθίστανται' ον 

μεσιτείας ερημιάν, προεγνώαμεθα }>αρ εί καί μέσον λειμώνος άτερπείς έφά- 
νημεν μένοντες' μέχρι μέν ονν περί μεγάλων ήν ή ελπίς, ήν γάρ τφ τών 
έξώρων από γραμμής ο λέγεται γνώναί σε πλέον έχειν δσφ καί πλείων ή 
ισχύς καί ή τών λόγων οικονομία κριτικωτέρα, φορητή πως ήν ώς έφημεν 

875 ή αποτυχία' καί νέφει γάρ σνγκαλ.νπτόμενος ήλιος τάς ακτίνας ούκ εξαπλοϊ' 
νέφος δε τών άκτίνων τών σών, τών κατ’ εμέ δυστυχών τό ανάξιον δτε 
δέ τοϋτο γνόντες ήρήμεθα τοιαντα αιτείν, ά μικραΐς άφορμαϊς καί τινες τών 
ήμϊν μαθητευομένων αίτήσαντες έτνχον καί την κάτω χώραν τούτοις έχειν 
παρακαλέσαντες οι την άνω τφ διδάσκειν τέως έπέχοντες, υπερθέσεις έωρώ- 

880 μεν καί άναβολάς, καί ανώμαλος ήμϊν καί αυτή δέδεικται ή όδός καί τι 
πρόααντες έχουσα, αΐματι μέν, τό τοΰ λόγου, στένειν διέγνων, ΐν’ οϋτω τό 
πάθος γένηται <5ήλον, κινεΐν δ’ αυτόν άφ’ ίεράς, δ εαχάτης βοήθειας λέγε

ι. Π2ν ται κίνησις, ΐν’ εις έλεον | εκκαλέσωμαι' μέγα κακόν άνήρ επίφθονος, 
δέσποτα, εξ ετέρου γάρ ποιήαομαι τό προοίμιον εί δε καί τό γείτων είναι, 

885 φησίν ό σοφός εκείνος, κεκλήρωται, απαραίτητον τό δυστύχημα καί θανάτφ 
μόλις παυαόμενον δεινόν δέ καί βάσκανον τον τών γειτόνων οφθαλμόν, ή 
παροιμία φησί. τούτου περιπαρείς ούκ οίδ° δπως εγώ ταΐς άκάνθαις, παρά 
βραχύ παρφκησε τφ °Αδη ή ψυχή μου' τούς γάρ ποτέ τον έμόν εσθίοντας 
άρτον, φιλοτηοίαις προπόσεσι μεγαλύνων ούκ ωκνηαε διεγεΐραι πτερνισμόν 

890 επ’ έμέ' καί ήν αν οίστόν εί προς έαυτόν αυτούς έπεσπάσατο μόνον νΰν δέ 
καί τής οικείας χωρίαας διατριβής, προς ετέραν χωρήσαι κατέπεισε, φθονή- 
σας καί διά τοϋτο έκκόψας την έμοϋ καί τοΰ τής σχολής εκείνης κρατοΰντος 
αδελφικήν στοργήν καί ομόνοιαν, καί οϋς ου διίστα μιάς ήμέρας διάστημα, 
τριών ετών διέστησε φθόνος περίοδον καί ουδέ μέχρι τούτου τό κακόν έστη- 

895 αεν, αλλά καί οικίαν εξ οικίας άμείβειν παρεγγυάν ούκ αίδειται τούς εαυ- 
ι. 173 τοΰ, | καί ώς εΐ τινας τοΰ Προμέρου κύνας έπαφεθέντας περιτρέχειν καί

863 τοιούτου κριτον Α2 882 ο of cod. 889 μεγαλύνειν cod. 893 διάστημα 
in marg. τούτων : τούτοις 9

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Eros ΚΖ' 12
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καάυλακτεϊν ημών και νυν μέν τους ίμούς αποσπάν φοιτητάς δτε καιρόν 
εϋροιεν και προσοικειούν τη εκείνον σχολή, νυν δέ τούς έπαίρειν τά ήμέ- 
τερα φιλίως έ&έλοντας συνήθεις ή καί τους ακοή προκατειλημμένους έπιστο- 

900 μίζειν καί πείέλειν άμουαοτέρονς είναι Λειβηϋ·ρίων ημάς, τί τούτο βουλό- 
μενοι; πάντας έχειν ύφ’ εαυτούς εΐ που τύχοι τις αυτών εκπαιδεύειν άέλων 
τινά· άλλ’ ουδέ τούτο πράττειν δεδίασι το της ημέρας εκείνης απαραλόγι- 
στον, έχ&ρούς τούς φίλους καταναγκάζειν ποιεΐν καί τής τού χαίρειν αυτής 
προσφωνήσεως τή λύμη τούτων νοσεΐν, ώσπερ καί άλλους βουλόμενοί' καί 

905 δέδοικα μη καί τά σά χρηστά σπλάγχνα κατ’ εμού λά&ρα πως ώς μη δια- 
γνωαϋήναι ουτοι συνέκλεισαν, εξ ών καί τέρψιν αντοϊς οϋ μικράν προσού- 
σαν δρώ, τής αποτυχίας ημών ενεκεν. καί διαβολής εγενόμην κατήκοος 

t. ΐ73ν χίλές j προς τον έμόν διδάσκαλον καί πατέρα, καί φεύ τού άνημέρον τρόπου 
καί απηνούς, ον καί τά τρία τών Στησιχόρου κατεπήδον έφ’ άπαντας 

910 άγνοεϊν, δν καρκίνου δίκην εις τούπίσω βαδίζειν καί τω άδομένω επί τά 
Μανδροβονλου χωρεϊν έ'λεγον, έφ’ ετεροί' ουτοι πανουργίας είδος μετήλϋον 
καί διαβολήν έπλάααντο κατ ανθρώπου, δς άγκυρα τών έμών οδυνών 
πατρικοΐς έγένετο σπλάγχνοις καί διδασκάλους αυτού κατετόλμησαν λέγειν 
ημάς, τούς τής αυτού διδασκαλίας καταπολαύσαντας’ είτα καί σποράδην σνλ- 

915 λέξαι λόγους κατεφληνάφουν προς αρμογήν κανόνος ενός, δν άπόδειξιν φμην 
εγώ διεστραμμένης γραφής άγνοών τό μελετηϋέν, τών πολλών κανόνων καί 
επιστολών ήκριβωμένων καί λόγων εντέχνων γενόμενον τέκτονα καί προ τού 
ημάς καί τούς τούτο παλαμησαμένους εις φώς προελϋεϊν πώς δε τούτο 

919 έτΰρευσαν, τού ή έλους αυτού τό άποίκιλον βλέποντες καί άπόνηρον, δς τρόπο) 
ι. 174 χρηστώ πάντων | ήττάοϋαι βούλεται, μόνον ϊνα τό παρ’ αυτού είτε λεγόμε

νον, είτε γραφόμενον μή τοΐς οίκείοις λογισμούς, αλλά καί τοΐς ετέρων 
βέβαιον ή καί πάγιον καί ουτος μεν ό τρόπος, αιτία δε δτι φέρειν ούκ 
είχον την αυτού προς εμέ στοργήν καί κηδεμονίαν, ϊνα καν οϋ τω καί τής 
αυτού με στερήσωσι συνδυάσεως. άλλ’ εις μάτην αύτοΐς ή τοιαύτη κατε- 

925 σκεύααται μηχανή· δός ούν τήν παρά σού, δέσποτα, δίκαια κρίσει ροπήν 
καί τών αγελαίων καί πολλών τω πλήίλει άπαλλάξας ημάς, καν τοΐς οίκείοις 
ενταξαι μαέληταϊς· ανιαρόν γάρ εϊ προσοικείωνται μεν ουτοι δι’ άλλων, εγώ 
δέ πάλαι προσφκειωμένος άποπεμφέλήσομαι.

48(47). Εΰσταϋ·ίφ 7ΐρωτοβπαϋ·αρίφ.

930 'Υπέρ τήν ήμετέραν έστίν τούτο άα&ένειαν, άνδρα βασιλείοις αϋλαϊς
άναατρεφόμενον καί άξιώμασιν άποσεμνύνοντα τό πολιτικόν, εύγενή τε καί 
τόν τρόπον μετά τού γένους, εις τοσούτο ταπεινώαεως κατιέναι, ώς σμικρύ- 

ί. ΐ74ν νειν, εί τά κόσμου βλέποι τις εαυτόν, | προς τούς βραχείς ημάς φοιτώντα καί 

αφανείς, πάντως δέ τών έλεώ φιλούμενων εις ών καί αυτός ό χρηοτος ημών 
935 φίλος καί άδολώτατος, κατ’ εκείνους, ου κατά τούς αγοραίους συμβάλλειν
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εγνως, ώς ουχ έαντφ προσεπιτρίψοιτο μώμον δ εύγενής, ή δ&εν αΐ τής ψυχής 
έντίκτονται βλάβαν ου γάρ ουχ οΰτω φρονών έπεδήμεις ήμιν, εϋου δέ μάλ
λον ήμας εις ούδέν, παρατρέχων ώς Σιφνίους ή Μαρωνίτας.

49(48). 3Ιωάννη·
940 "Εως μεν ή των Παφλαγόνων μέχρι λόγων έπιϋυμία προαήν, ψευδή

πως φμην είναι την περί ταύτης ομιλίαν, ώς οοι ουνήύλη καί σύντροφον 
συνακμάσαν γάρ έώρων εν σοΙ το ψεύδος πολλοίς πρότερον παιδευϋείς καί 
ούκ ήλπιζον απλή προσβολή ρημάτων σε προς τό άληϋ'ες δράν, οπότε και 
σπουδάζοντι μόγις τούτο προαεξευρίακετο' ψευδή δέ ταύτην ϋπονοών καϊ 

945 λόγων χαριέντων ενεκα και ψυχαγωγίας προβαλλομένην σοι, άπαύλώς την 
t. 176 περί | ταύτης ΰπόμνησιν έφερον ού βασανίζων τό περισπούδαστον τού σκο

πού· άερος δε πάντως ύπελάμβανον άπολαύσαντα κα&αρού καί τέρψεων 
ήρινών έμφορη&έντα καί ναμάτων άϋολώτων καί άπορρύτων ύπερτρυφή- 
σαντα καί χώροις κρυεροΐς καί υγιεινούς επιδεδημηκότα καί τούτοις ενδια- 

950 τρίψαντα, πάλιν προς τούς συνήθεις χωρήσαι την απ’ αυτών αποδημίαν ου 
πεποιηκότα μακράν ήνίκα δε των τέως ϋπονοουμένων ψευδών άλη&ής ή 
εκβασις άπηγγέλλετο καί δσα προς την εξοδον έγίνετο αυντελή, προπεμπτη
ρίων τε καί εξιτηρίων παρά τού τά πατρός άποσώζοντος λόγων προσήγετο 
δέηαις, ώς ούκ αύ&ις άποληψομένους, φησί, τον ύμέτερον Ίωάννην αδήλων 

955 δντων τών εν ήμιν, πώς διετέϋημεν οϊει τή πίκρα τούτων άπαγγελία καί 
λυπηρά ; ϊνα δέ τι καί τών έπισυμβάντων προσϋώ τή γραφή, άκαιρία σου 

f. ΐ75ν πρώτον [ κατεγινώακετο, μη καιρώ τό δρώμενον έπιτρέψαντος' ποιος γάρ 
καί εΐποις καιρός, δτε καί τούς σώμα εϋρωστον καί ού κατεακληκός έχοντας 
κακώς ή τών ηλιακών ακτινών διακαής επιβολή διατίβησιν; εϊτα λογισμού 

960 δοκιμασία προσετίέλετο άκριτος' πώς γάρ έχοις καί λέγειν κεκριμένω τούτο 
ποιεΐν λογισμφ, μήτε πατέρα βλέπειν μέλλων εκεί καί τήν μητέρα μόνην 
άφείς, ήν δ σός κατέπειαε πόϋος τά οικεία καταλιπεϊν, δι5 οϋς άν τις καί 
πελάγους μακρού καί αποδημίας κατατολμήσειε χαλεπής ; προς δε καί τών 
εκβηαομένων τό άμελέτητον κατηγόρητο' ποία γάρ φήαεις μελέτη τούτο 

965 ποιεΐν; εί γάρ τέρψις τοΐς οικείοις τούς δμογενεϊς ζώντας βλέπειν καί 
ύγιεΐς, αηδία καί λύπη πολλή τό κλινήρεις καί προς δσίαν ετοίμους δράν 
εί ούν αυτός βίου λείψανον ών καί τφ "^δη, δσον άνϋρωποι κρίνουαι, 

f. 176 κατηγγυημένος, προς εκείνους πώς άπάραι διενό\ησαι, λυπήοειν, ούκ εύφρα- 
νεϊν τούτους είδώς ; προς ούν τό ταύτα σκοπεϊν τό τής μέμψεως έπίβλημά σοι 

970 προατέ&ειται4 άλλ’ επεί παρά πολύ τών ήμετέρων εννοιών τό σόν κατεκρά- 
τησεν έπεννόημα καί άμείνω τά τών Παφλαγόνων έκρίϋη σοι, πείραν εχον-
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τες τής σής αρετής ούκ ά$εεί το τοιοΰτον έκρίναμέν πως έκνίκημα' ού γάρ 
3ν ΰπεκδραμόν τοσούτων φραγμούς διαβάσεων, προς ούδεμίαν τούτων άλλα 
προς ήν έκρινας αυτός πάντως έτράπετο, προς ευχήν δε μάλλον προς το αο'ι 

975 κρυ&εν τάς μέμψεις άφέμενοι διανέσιημεν εΐη σοι, ώ βέλτιστε, των ήμετέ- 
ρων οδυνών εύσύλενές παρηγόρημα και το τής δδοϋ παραδραμεΐν άλύπως 
διάστημα και τούς οικείους, οί)ς δ έλεος ετι τώ βίφ μένειν ευδόκησε, χαί- 
ροντα βλέψαι και σ&ένοντα, καί εί των κατ' εμέ αμαρτωλών είαακούοιτο 

979 δέησις, πάλιν άποδοέλείης ήμιν εί δ’ δ πάντας ανάγκη παέλεΐν συμβαίηι 
ί. ΐ7βν γένοιτο μετ' ευδοξίας καί χρήστου τοϋτο αυμβήναι ) βίου' προς τον ουτω 

γάρ κρίναντα ζυγομαχεΐν ούδείς λογισμού κύριος ών έϋ·ελήσειεν.

50(49). Νικολάφ κονβονκλειαίφ καί σκευοφύλακι τής Νέας.

Δυααπάλλακτος ή κακία καί ή επί τό κρεϊττον βραδεΐά πως μεταβολή' 
ευμετάβλητος καί ού μόνιμος ή επ' άγαέλφ ροπή' ταχεία δε πως ή επί τα 

985 αίαχίω δρμή' άλλ’ ούτε ταύτης ούτε εκείνης ραδίαν τις την μετάπτωσιν έχει, 
ήνίκα μη διάκειται κατά ταύτας, άλλ’ εν έξει τούτων γεγένηται, καν ώς 
επί παν την άπό τών καλών επί τα ούτως οϋκ έχοντα την μετάβασιν βλέπω- 
μεν. έπεί ούν ού τής τών πολλών μοίρας αυτός έφάνης τής τών ολίγων δε, 
ένα βελτίω Τέμενος τον τό θέλημα Κυρίου ποιεΐν έλόμενον ή μυρίους τό 

990 καλόν άποτρεπομένους, άγάμενοι τής άρετής σου τό υψηλόν ώς ήττη&έντες 
τό παραμειναν ήμΐν τής άγάπης εμπύρευμα δείξομεν οι βραχείς ήμεϊς καί 
δλίγωροί' ού γάρ τό ταύτης δλον άποσωζεσέλαι πϋρ άσ&ενεία νοός ήλπίζομεν 
παρά σοί. |

ί. ΐ77 51(50). Μιχαήλ μαΐστορι.

995 Ύπεστειλάμην αν την γραφήν, εί φανεράν δράν καί διωμολογημένην 
είχον την εχϋραν, μάλλον δε εί καί λείψανον, άλλ’ ούκ αύτό τής εταιρίας 
ήτις ποτέ ήν εν ήμΐν τό πλήρες ώσπερ άποσωζόμενον εβλεπον τό γάρ ού τω 
κατακερματισϋέν, ώς τό λειπόμενον εις τοσοΰτο χωρήσαι μικρόν τής είς τά 
λεπτά κατατομής αιτίαν ού φαινομένην έχούσης, άφορμήν έδίδου τό ταυτηνί 

1000 την πρό&εοιν επισχεΐν έπεί δε καί στέργειν καί τών τής στοργής ούκ άπο- 
λείπεο&αι καλών προσέτι διισχυρίζεσ&αι, ού παραιτήσασϋαι διέγνων ταύτην 
δείξει γάρ αν τό πέρας, εΐπερ επί παντός τοϋτο βούλεται πράγματος, εΐτ’ ελευ- 
ϋ·έρα, εΐτ’ άνελεύϋερος υμών ή φιλία' πρώτον μεν ούν έρήσααϋαι βούλομαι 
φιλικώς, εί δ’ ούν, άλλα λογικώς, έστί τις φίλων, τά φιλοΰντα δέ μη δει- 

1005 κνύς, καί πόίλεν αν γνωσ&είη τής φιλίας τό καθαρόν' εί γάρ τό κοινωνικόν 
άρχή φιλίας, άλλ’ ού τό άμικτον, σημεϊον δέ ή διαμονή ή καί τό τό αύ τό τούς 

ί. ΐ77ν άγαπώντας φρονεΐν, άρα καί διαοτάσεως άρχή τό άμιγές | καί άσύμβατον,

1001 διιαχνρίζεα&ε... εγνω cod. διιοχυρίζεαϋαι. ■. εγνων Tomadakis
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καί σημεϊον τό μη ταυτά φρονεΐν και τό τής αγάπης ουκ έμμονον; ου γάρ 
άπόσταοις, εκεί και διάλυσις' και ου διάλνσις, εκεί καί ατάσεως αίτιον, ου 

1010 δέ στάσεως αίτιον, εκεί τής δμονοίας ούχ δράται Ισχύς, δπον δέ τής δμο- 
νοίας άπερράγη τό Ισχυρόν, πώς ού διάστασις εκεί και φιλίας διάζευξις 
καί μίσος, ώσπερ τι τειχίον τό ταντης διεϊργον ένωτικόν, δπερ οΐμοι τει- 
χίον τοΰ μεγάλου χάσματος εκείνου προσημαίνει τό φοβερόν, δ τους ώδε 
κατ’ εμέ παρεκκλίνοντας των βαδίζειν επ’ εύθείας έλομένων έξείργει' πολλά 

1015 μέν ονν έστι τά την Ανθρώπινη ν φύσιν οίκειοΰσθαι χαρακτηρίζοντα τω 
θεφ, ή δέ προς τους πλησίον καί άλλήλους αγάπη των άλλων αμέσως τούτω 
προσοικειοΐ, δτι καί των άλλων αίδημονεατέρα καί βασιλικότερα πλήρωμά τε 
ουσα νόμου, καί δλον αυτόν καί προφήτας έκκρεμαννυμένους αυτής έχουσα. 

f. 178 δπως δέ στέργειν εχρήν, αυτός | δηλοΐ τω νομικφ ερομένψ είπών δ Χρι- 
1020 στός, αγαπήσεις τον πλησίον σου ώς εαυτόν, άλλον εαυτόν είσηγούμενος 

τούτον, δ καί τοΐς έξω διορισθέν εύρηται· έχεις ονν δεΐξαι, καλέ Μιχαήλ, 
εαυτόν μισοΰντά τινα ή έπιβουλεΰοντα ή κακού τίνος δντα παραίτιον; ου 
φαίνη μοι τούτο είπεϊν, εί μη τους δαιμονώντας λέγοις ή τους έξεστηκότας 
οΐ καί κατά κρημνών εαυτούς ώθοΰσι καί πρός πύρ επιρρίπτονσι καί τοΐς 

1025 φίλοις κατεπεμβαίνουσιν, εί κηδομένους θεάαοιντο, καί των Ιδίων πολλάκις 
άφειδοϋσι σαρκών δ ονν τοΰ πλησίον ου ποιούμενος λόγον καί τά εις τού
τον σκώμματα καί εΐ τι πεπαρφνηται μή σκοπών, εις εαυτόν ταύτα λεχθείη 
στρέφειν ώς δ βάλλων νψού τους λίθους. πώς γάρ ου ; εΐπερ άλλος ούτος 
αυτός, ή πώς αν αληθής (5 τού Χριστού φανήσεται λόγος; εί γάρ δ τον πλη- 

1030 αίον ώς έαυτόν αγαπών, εαυτού δ’ ουκ άν τις τών παραιτίων βλάβης ώφθη 
f. ΐ78ν ποτέ, δ γελώμενον τον πλησίον καί άδικούμενον συγχωρών, ΐνα μή J λέγω 

σκωμμάτων καί κακώαεως αυτός υπόδεσις ών, εαυτόν άρα κακοί, προσέτι 
δέ καί αδικεί’ καί εί τή διαστάαει καί άποστάσει, τφ άμιγεϊ τε καί άσυμ- 
βάτω, καί τή κατακρότω τών διαβολών προσοχή, τφ ύποσυρμφ τε τών μαθη- 

1035 τιώντων ήμιν καί τφ διασυρμφ τφ πρός τούς σούς, φημίζη κατακρατεία&αι, 
τά τού νομοϋέτου παρανοών λήσειν οιει δντα άλάϋητα, καν τό πάχος ταύτα 
τού ήμετέρου διαφεύγη δεσμού, ταύτα πείαεσ&αι προβαλή καί αυτός; καί 
πώς ού φύσεως άλλης συνεισάγειν δόξεις μεταβολήν, παιομένους ου διδούς 
εν τφ μέρει καί άντιπαίειν, καν ευείκτους ονδ’ εις τούτο ραον εχοις προσε- 

1040 ξευρίσκειν, άλλά προ παϋών πάίλους αίτιος γέγονας ; συγγνωστός’ άνθρω
πος γάρ' καί τις, ουκ έχω συμβάλλειν, δ πρόξενος τον κακού; διανοίας 
άνατυπώματα φήαεις καί άναπλάσματα, ίππαλεκτρνόνων ’ίσα καί τραγελά- 

f. 179 φων καί όντως νπηγάγετό σε εις τό δν τό μή ον καί φιλοσόφου τις | εΐποι 
τούτο ψυχής, ή καί τήν πήαιν ώς απαθής τω δεσμονντι προσάπτουσα, δρά- 

1045 αειν τι τών ανοικείων ού σύνορά; άλλον τό δράμα σκήψη καί ούχί σόν καί 
τούτου φίλον μή δυσμενούς καί τών μεγάλων ού τών άσήμων εκλαμβάνη 
πώς δέ τό άλλος; φίλον έπειπών καί ού δυσμενή δηλονν έχεις τό δμοού-
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σιον καί αόν είναι τούτο τό όραμα λοιπόν καί εί χειρός αποβολή και ποδός 
και δφϋαλμοϋ δεξιού ει οκάνδαλόν τι παρεισάγοιεν έκκοπήναι νενομο&έτη- 

1050 ται, πώς ον τό αόν, άλλα σε λνμαινόμενον μέλος πόρρω βαλεΐν ή μάλλον 
οίκειώααι ονκ έγνως προς εαυτόν, καδυπακοϋον εΐ είχες, ονκ απειλούν ; 
κόνις δε και αυτός ών τέφρα τε και σποδός, πώς την μεγάλην κλήαιν απο- 
κεκλήρωται; τάξεως ον τής κάτω, τής άνω δε τοντον νπέλαβες, και τοντό σε 
τό νποκύψαν και δλον εαυτού ποιήσαν; ημείς δε που σοι ταττόμεϋη; κάτω 

1055 και περ'ι γήν και πολν τούτφ έχειν τό άνιαον. πάντες, χρηστέ Μιχαήλ, εν 
ί. ΐ79ν έπιτιμίοις οτι και | πάντες ϋφ’ αμαρτίαν, καν την ανω καί κάτω χώραν περί 

τούτο διέστησας· ει δε περί τών εκτός σοι γέγονεν ή διάκρισις, ον τον αυτόν 
πλάστην έπιγράφη τοντον τε καί ημών; ουχί έλεος εις έκτισεν ημάς, φησί 
Μαλαχίας ; ουχί πατήρ εΐς πάντων ημών; καί εί πάντων πατήρ δ ίλεός, 

1060 αδελφοί πάντες &ρα ; άλλ’ αδελφοί' καί τις 6 τό ήττον καί τό μάλλον επε- 
νεγκών ; πλεονεξία· εκείνην δέ τις; αμαρτία' αυτή δέ πόϋεν; απροσεξία 
νοός' εκ τούτου δέ προβάλλεσίλαί τις εχοι τό τής φύσεως άσύενές ώς άντέ- 
χειν ονκ έξαρκοϋν, κατακρατείται ϋάττον αυτό κακεϊ&εν οργή καί μήνις καί 
παν άλλο κακόν έπεισέρχεταί' άλλ3 ού κατακρατειν ημών πάντη δέδοται 

1065 ταϋτα, τής προαιρετικής γάρ τούτο ζωής ή πάντως δ προαιρετικός άντίκει- 
ται θάνατος, επεί ονν ταύτη μέν οί βιοϋν έύλέλοντες ον καλώς έπονται, τούτφ 
δέ κατακολονϋονσιν οί μή τοιοντοι, διατί τό φρενός παρεισπεσόν κουφότητι 

t. iso δίκην ήλον προσπερονηύλέν, ο φησί Πλάτων ήμϊν | χείρον δν επικρατές τού 
κρείττονος γέγονεν ; χρεών νποπεσεΐν εϊ'ποις ώς άσ&ενεΐς καί τον άνδρός 

1070 αίδεαϋήναι τό υψηλόν; καί τί τών σνντεινόντων εις σύμβασιν παρελείψα- 
μεν; τί δαί γέγονεν, ονκ άγνοών έρωτας' πλέον τό Δωδώνης χαλκεΐον 
καύλ’ αυτών εκινήσαμεν, χιτώνας μόνον ον διερρήξαμεν, δ περί τήν Φρύ- 
νην Ύπερίδης πεποίηκεν, ότι μήδ’ άντωπήσαι τούτφ ήμϊν έξεγένετο καν 
έπεσπασάμεϋα γάρ τούτον εις έλεον, άλλ’ δ τοΐς άσϋενώς διακειμένοις τάς 

1075 όψεις δ ήλιος, τούτο ήμϊν αυτός' καί ινα τι προαείπω καί θαυμαστόν καί 
τό άλλο&εν αύγάζον έπισκοτεΐν ονκ ώκνησε φώς, απροφάσιστους αιτίας 
δημιουργών, ταϋ&’ δ τω {λυσιαστηρίφ παρεατηκώς, τavd·’ δ μνησικάκων 
όδονς υπαναγινώσκων εις θάνατον, τανϋ·’ δ τοΐς δφειλέταις άφιέναι νομο- 

1079 ύλετών, ταύό’ δ πριν δύναι τον ήλιον καταλύειν τήν έχύλραν έγκελευόμενος, 
f. ιβον ταϋϋ·’ δ τον ουράνιον πατέρα ταλαντεύειν έπίσης τον τής δικαιοσύνης | εμ- 

βοών δαημέραι ζυγόν, ου τον ϋνμόν εί παύσειν ίσχύσειας, έργον έση μέγα 
πεποιηκώς καί olov εις ύστερον νυν αυτός μισών δλος τον ι%μον γεγονώς 
έπαινέσεται. παύσεις δέ πώς; Τιμοθέου ίσον δυνάμενος έπανλεΐν' όποια δέ 
καί τα έπαυλ,ήματα ; μή τον έλυμόν άρχειν τον λόγου, δέον άρχεσύαι μάλλον, 

1085 άρχειν δέ τής επιθυμίας αυτόν, άρχομένον γάρ τον άρχειν όφείλοντος, τό

1049 ίκκοπηααι cod. έκκοπήναι TomadaklS
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εϋάρμοστον ου σώζεται τής ψυχής· αλλά και αυτός έπαυλεΐν ίσως οιήαεται 
οϋκ από μούσα, πας γάρ τις δ παροιμιαστής έαυτώ φηαϊν φαίνεται δίκαιος· 
στρέψον των αυλών τό αρρυϋμον εις τό εΰρυϋμον κα'ι δ περί τοϋ Πυΰαγό- 
ρου λέγεται, τον έρωτα κατασβέσαι τοϋ κατακολουίλοϋντος τή αϋλούση νεανί- 

1090 σκου, τούς αυλούς εκείνης εις τό εμπαλιν στρέψαντος, τοϋτο ποίησον αυτός 
εί δεξιώς έχοις πρός την επαύλησιν μεταβάλλων τό ήμερον προς τό άγριον, 
εί ταϋτ’ επάδων ένώσαι γένηταί σοι τό διαστάν, εξεις τον των άμφοτέρων 

ί. ΐ8ΐ ενοποιόν ευμενή και ήμϊν ευκταία ή φιλία φανεΐται μάλλον ή | βατράχω τό 
ύδωρ κα'ι τό οτέαρ γαλή' εί δε τό άπευκτόν αϋ&ις επισυμβή, ϋανάτφ τό έκά- 

1095 στου εργον διαλυΰέν ταϊς εκεΐϋεν εξεταα'&ησόμενον εϋϋύναις, κατακαυϋήαε- 
ται μεν αυτό ζημιούμενον, περίσωσιν δε, εί χρή περίσωσιν την διά πυρός 
καλειν επιμονήν τοϋ δεδρακότος, εργάαεται.

52{51). ‘Ιωάννη απαϋ'αροκανδιδάτφ.

Πριν ή αοϋ γνώναι την άφιξιν εφύλασας άναχωρήσας αυτός. δϋ·εν οϋκ 
1100 έγενόμεϋα τής αής δμιληταί αδελφότητος· εί δε δει τι περιεργότερον είπεΐν, 

έγκλημά σοι γέγονε τοϋτο ώς ίδεΐν ημάς, εί καί μή διά τό τής αγάπης θερ
μόν, διά γε τούς αδελφούς ποιήσαι τοϋτο οφειλών ου διεσκέψω. αλλ’ ονν 
είτε δι’ υπεροψίαν, είτε δι’ άγνοιαν, επεί γέγονε συγγνωστόν άνϋ·ρώπω δντι 
κα'ι βιοτικαΐς κατακρατουμένφ φροντίαιν δι’ δ δε τή άδελφότητί σου γρά- 

1105 ψαι προήχϋην, ίούλι ούτως έ’χον δ τουτί τό γραμματείον επιφερόμενος, 
παρρησίαν πρός τούς μα&ητάς τούς διδασκάλους εχειν οίόμενος, λαβεΐν ημάς 

t. ΐ8ΐν έξητήσατο γράμμα πρός τον σόν αδελφόν ώς ώφελήσαι ) τοϋτον δυνάμενον 
πρός μεν ουν τοϋτον γράψαι άποσφζομένην οϋκ εχων την παρρησίαν ανεβα- 
λόμην, πρός σε δε καί χρηστότερον ή&ος εχοντα, εί φύόνος πρός τούς δμαίμο- 

1110 νας ουδέ είς, καί φιλίαν άπαρασάλευτον καί τφ χρόνω την φρόνησιν εντελή 
καί τοϋ δικαίου την ακρίβειαν παραφυλαττόμενον τοϋτο ποιήσαι βεβονλενμαι* 
γράμμα πατριαρχικόν έπιφέρεται, τηρη&ήναι τοϋτον παρά τοϋ πατρός έντελ- 
λόμενον, καί εί μεν δσίως εϋροι βιώσαντα, αλλ’ ου καϋώς οι κατήγοροι 
λέγουσιν, άποκαταστήσαι τοϋτον έν τή οικεία, μονή· εί δε τι των καλών παρεκ- 

1115 τραπέντα καί κατά λόγον ταύτης εστερημένον, ώς εχει τοϋτον έάσαι, φει- 
δοϋς άξιοϋντα οϋδεμιάς· τούτου τοϋ γράμματος εί εναντία γράφειν σοι &έλο- 
μεν, οϋκ εμφρονες κριϋ'ησόμε&α· επεί δέ καί φήμαι ψευδείς διαγγέλλονται 
καί κατηγορίαι κινούνται άπίϋανοι καί αναίτιοι αίτιώνται πολλάκις, παρα- 

1119 καλοϋμεν έπιστήσαι τον νοΰν τοΐς ερευνωμένοις καλώς καί άπροσπαϋώς 
ΐ· 182 τοΐς εξεταζομένοις, εί τι | συνοράς τον άνθρωπον εχειν δίκαιον, επιβλέπειν 

καί τον πατέρα πρός τοϋτο παρακαλεΐν καί εί μηδέν εν οίς υπέχει την 
δίκην ενέχηται, ή μικραί αι εϋ&ύναι καί οϋκ εκβολής είσίν άξιαι, άνϋρώ-
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πους γάρ όντας αδύνατον κα&αρούς εϋρε&ήναι μώμον, αλυπον τηρη&ήναι 
τούτον εξαιτοϋμεν καί αβλαβή.

1125 53(52). Τφ πατριάρχη1·

54(53). Τφ αύτφ2. 

f. 183 55(54). Τφ κανστρισίφ.

’Ίσως οϋκ εύλογα δόξω λέγειν οϋδέ δίκαια, περ'ι τ&ν ήδη τή δοκήσει 
t. ΐ83ν μόνη διαλυτέντων μαχόμενος, και δτι φύσει | μεμψίμοιροι καί τα τών άλλων 
1130 μή ραον διαγινώακειν οϋκ οϊδ’ όπως είπεΐν έκόντες νποκρινόμενοι, καί 

δτι μικρόν ύμΐν ή οϋδεν εξ ασυλλόγιστου διανοίας τό πραχ&έν καταφαίνε
ται. άλλ3 εί μεν άλλου τό έγκαλούμενον τανϋν εστι δράματος, άλλο δε τό 
ποτέ πραχδέν ήν, εύλογος υμών ή νέμεαις καί οϋκ άλογος' εί δε περί τοϋ 
αϋτοϋ καί τότε καί νϋν εστιν ή διαφορά, παρά τών είδότων κρίνειν δρϋώς 

1135 οϋκ άλόγως, άλλ’ εϋλόγως λέγειν κριϋήοομαι. φωτός παραγενομένου πάν
τως ερεΐς τό σκότος νποχωρεϊν καί τής επικείμενης τή φλογί ύλης άφανι· 
σίλείοης την άνημμένην φλόγα μαραίνεαϋαι· πόρρω τής αγάπης ούσης την 
εχ&ραν έλαύνεσϋαι ; φημί κάγώ. εί οϋν τφ φωτί τό σκοτίζον αϋτό νέφος 

1139 έπιτί'&έναι πείρά, καί τή μόλις μικρόν γοϋν καταπαυϋείση φλογί την ϋπεκ- 
ί. 184 καίουσαν καί πλέον αϋτην έπεγείρουσαν ύλην Ιμβάλ\λειν, καί τα την τής 

φιλίας άποσβενννειν θρυαλλίδα φανερώς καί άπροκαλύπτως άποσφζειν 
δυνάμενα, τις ήμιν έπιτριβήσεται μώμος; οϋδεν ετερον ή μόνον επί τοΐς 
δρωμένοις άχϋνμένοις δσαι ήμέραι, εί μή καί τον παιόμενον αίτιφτό τις 
δτι μή άναισϋήτως εχει, καί τον ώϋούμενον δτι μή στήλης δίκην ακίνητος 

1145 ΐαταται ; δτι μεν οϋν τό γενόμενον οϋκ εξω πολλής εστι ύλίψεως, τούτο 
[δε] παρ’ υμών πολλάκις άνωμολόγηται καί παρά τών δπως έπισταμένων 
γέγονε κέκριται' πού γάρ εστιν δίκαιον τα τοϋ πλησίον άφαιρεΐούλαι βιαίως 
τινά καί τής εκείνου γνώμης χωρίς τών έκείνω συλλεγέντων πολλώ πόνφ 
καρπών έπεντρυφάν, καί ταΰτα ζώντος εκείνου καί βλέποντος; άρ’ οίατόν 

1150 τούτο ή φορητόν ; δτι δέ μετά την δόξασαν αγάπην εκείνην, ώς οϋκ αϋτάρ- 
f. ΐ84ν κης ύμΐν ούσα | ή πρώην καϋ·3 ημών επαγωγή τών οδυνών επί μάλλον 

προοτέίλειται, δέον άφαιρείλήναι, κήπον Άδώνιδος ή πυραύστου μ όρον 
την ϋμετέραν απαξ χαρακτηρισάντων διάϋ·εσιν, ίσως οϋδ3 υμείς άγνοεΐν 
εχετε. εγώ μέντοι τό πλέον επίσταμαι, δσω καί ό τιτρωσκόμενος τού βάλ- 

1155 λοντος αίσδητικώτερος, μάλισϋ·’ δρκοις άπομνυμένων φρικτοΐς, μηδεμιάς

1146 <5« erasum 1152 μώρον Α. ω in ο Α2

1 «’Αθήνα», ενφ' άν. 193 καί « Byzantion », ενφ’ άν. 443.
2 «ΆΦηνά», ενφ’ άν. 194 καί «Byzantion», ενφ’ άν. 444.
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κακώαεως αίτιους άποφανθήναι υμάς, έπεί δε τούθ ούτως υμΐν εχειν 
δοκεΐ, και ουτε ή πάλαι τυρευθεΐαα των φοιτητών, τοΰ μεν γνησίου διά- 
ζευξις, τοΰ δε νόθου μη δντος οικεία δε προαιρέσει γενομένου άφηνίασις, 
ούτε ή των νυν πραττομένων έπιχείρησις, ούτε, ϊνα το βαρύτερον εΐπω καί 

1160 πολλών δακρύων άξιον, ή τών διαφερόντων τούτοις άγχιατέων, δσον τό 
καθ’ υμάς, στάσις φιλόνεικος, ού προς ημάς εχόντων πάλαι ώς έχουαιν. 

ι. 185 άξιαι λύπης κρίνονται παρά αοί, τό σοί διαπρα\ξάμενος εφετόν μένε ταϋτα 
δρών καί νϋν καί αεί, έφορον ών ποεΐς τον ετάζοντα νεφροΰς καί καρδίας 
έχων θεόν. εγώ δέ σποδός ών καί γή, δσον οΰπω της ψυχής τοΰ δεσμού 

1165 χωριζομένης, τη μητρί γη μέλλων παραδοθήσεσθαι καί εις κόνιν διαλυθή- 
σεσθαι, καί έσίγησα, καί τα έμαυτοΰ μόνα σκοπών σιγήσομαι, ώς μεν άνθρω- 
πίνην ασθένειαν περικείμενος, τοΐς έπιαυμβαίνουσι πειρατηρίοις άχθόμενος, 
ώς δε λόγφ τιμηθείς καί ϋπό τών μεγάλων της εκκλησίας νομοθετούμενος 
διδασκάλων, τό δόξα τώ θεώ πάντων ένεκεν καθ’ εκάστην έπιφθ εγγό μένος.

1170 56(55). Γρηγορίφ μαθητή αποατατήοαντι.

Εί σαυτώ μηδέν σύνοιδας προς ημάς εσφάλθαι, έασον ημάς, άδελφ'ε 
Γρηγόριε, δίκην κυνός ϋλακτεΐν, σκώπτων καί καταγελών καί ταις ϋβρεσι 

ι. ΐ85ν πλύνων τούς κολοιώδεις καί λάλους ημάς. Εί δέ μη άθωόν σε | τών τοιού- 
των τό οίκειον έξεπίσταται συνειδός, τις είμι έγώ θεού μεταβαλεΐν άμυναν, 

1175 δποτε καί οΐοις κρίμασιν οίδεν έπάγειν τών δρωμένων την αμοιβήν, βάλλε 
ονν ημάς πικρούς τοΐς δνείδεσιν δπόσον καί θέλεις, καί ψάλλε γεγωνότερον 
είς ημάς, τον οίνον καί προπίνων καί πίνων' καί γάρ εί καί χεΐρας ήμΐν 
έπενεγκεΐν καταθρααυνθής, αδυνάτους εϋροις είς άμυναν.

57(56). Έπισκόπφ.
1180 ’Απέχω προ καιρού τούς δφειλομένους μισθούς, οϋτω με τό εύγνωμον

πείθει λέγειν τό σόν ού γάρ αμφιβόλους ημάς είναι εδοκίμααας, οϋδέν ή 
τών εφιεμένων αποτυχίαν τάς υπερθέσεις είδώς, άλλα τή προλήψει υπό 
σαυτόν έποιήσω, κρατεΐν ού κρατεΐαθαι διεγνωκώς. έπεί ονν ούκ άχαρις 
ή προαίρεσις, ούκ είς άχαριστοϋντας γνώση ταύτην έπιδεικνύς. εύγνώμονες 

1185 γάρ ημείς, καί τό μικρόν ήγούμενοι μέγα, την τού διδόντος σταθμίζοντες 
πρόθεσιν.

58(57). Κωνστανιίνφ βεστήτορι.

ί. 186 | ’Έδει, καλέ Κωνσταντίνε, την ήμετέραν αίδεσθέντα σε σιωπήν, μη
οϋτω φανήναι περί ημάς άγνώμονα, καί λήθης παραδοϋναι βνθω τά ήμέ- 

1190 τέρα, εί γε καί έν εύεργεσίας μέρει ταύτα κέκριται παρά σοί' παρά τοΐς 
έχέφροαι γάρ καί κέκριται καί κριθήσεται, εί μη άρα τών πολλών εκατήναί 
σε τού οικείου συνειδότος πέπεικε τό άχάριστον. ζηλωταί γάρ πως πεφύ-
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καμεν άπαντες τοΰ κακόν, και έλάττον έστι τινά άλλοίωσιν τοΰ προσόντος 
λαβεΐν άγαδοΰ προς κακούς άποβλέποντα ή προς τους άγα&ονς σκοποΰντα 

1195 ζηλοϋν τό προσόν έκάστφ καλόν, οϋκ ήδέσ&ης τοΰ τοσούτου χρόνου την 
σιωπήν, την αϊδοΐ γινομένην τής αής κοσμιότητος; ή φόβον, ονκ αιδώ, 
ταντην ήγησαι; τί δαί και τό παραναγκάααν άπεϊρξαι ημών ώς μήτε όφϋαλ- 
μοΤς ίδείν υμάς άξιονν, άλλα ϋύραζε μεν παραγίνεσϋ·αι, άκροις δέ καί άψό- 

1199 φοις ποσ'ι τούτο ποιε'ιν ; μή γάρ εις δικασιήριον εΐλξαμεν; μη την έκτισιν 
f. ΐ8βν επεβαρήσαμεν | τοΰ μισίλοΰ; ονχϊ τό παν τή σή προαιρέσει άνατείλείκαμεν; 

ούχ'ι τό δούναι και τό μή δούναι σόν ήν; ονχ'ι πας εν φρονών ον τή των 
δώρων δαφιλεϊ δόσει, τή τον τρόπου δέ προσέχει δρέάότητι; ημείς, αδελφέ, 
ον σέ μόνον, άλλα σχεδόν τους νφ' ημών μαϋητενομένους άπαντας τω οίκείφ 
συνειδότι εάσαμεν, ΐν3 έκαστος προς δ δυνάμεως έχοι την προσήκουσαν 

1205 ποιήται φιλοφροσύνην, ονδένα δέ ήναγκάσαμεν, μήτε δοΐη &εός άναγκάσαι 
τινά. εί δ’ οΰτω διακειμένων ημών οι πολλοί μή κατά άπορίαν άλλα δι’ οΐ- 
κείαν φανλότητα προς ήμας άχάριστοι διαμένουσιν, ένδικον ίδίφ καιρφ 
λήγονται τον μισέλόν. αυτός δέ τοιαντα και λέγειν καί γράφειν εις τοσοΰτον 
έλάσας ημάς, ΐσΌτ τό παν άποδεδωκώς τον μισέέον.

1210 59(58). Άρχιεπισκόπφ Σέλγης.

ι. 187 ’Έφέλασεν ημών τήν ολιγωρίαν έπιδιορϋον\μενον τής ύμετέρας άγιω- 
σννης τό προαιρετικόν, ολιγωρεϊν δέ πώς ονκ είκός ήν άν&ρωπίνω πάϋει 
κατεσχημένους; έπει ϋε γάρ ή καί παρά τό είκός βραδύ της μή δνσχερείας 
επικράτειαν, μικρολογίας μέν ονν κατακράτηαιν εννοείν. άλλα τοΰ νοΰ 

1215 τοντο μελέτημα μόνον ήν, δς έπειδάν τίνος τών άληϋ·ών διασκέψεως αμάρτη, 
περί τινα τών άβεβαίων άπασχολεϊται, διισταμένης άπό τούτον τής διαγνώ- 
σεως προς εκείνο, δτι γάρ διενοούμε&α μάταια, ή μετά ταΰτα υμών έδειξε 
σπουδή, διό τότε μέν μελέτη τήν κατάγνωσιν έποιονμεν, μήκος όδοΰ καί 
βιοτικών φροντίδων περίστασιν προβαλλόμενοι, νΰν δέ άμελετήτως έχοντες 

1220 άπαριϋμεϊν καν τούτφ πολλά προς ευχαριστίαν έτράπημεν, ώδε μέν ταχείς, 
εκεί δέ φανέντες βραδείς, μέρος γάρ ήμ'ιν άεΐ τοντο λογίζεται δωρεάς, τό 
πραγμάτων εκτός και γνώμη προ&ύμω τό ήμΐν άπολαμβάνειν έποφειλό- 
μενον. |

f. ΐ87ν 60(59). Ήγουμένφ τών Μονοβατών.

1225 *Εκείνους αίτιάσϋαί τις έϋέλει, τους φρόνημα γήϊνον έχοντας καί διά
τοντο καί νπ’ αιτίαν όντας' ουδέ γάρ αν οϊοί τε διαδράναι τήν εκ τών 
λόγων ουτοι μομφήν, δτι μηδ’ δσα ποιείν αίροΰνται έξω αίτιας είσίν. ών 
δέ τό φρόνημα ου ταπεινόν ουδέ γήϊνον, τούτους πώς αν τις καί αίτιάσαιτο 
μή έξεστηκώς, κύριος δέ τοΰ οικείου λογισμού ών; ΐνα δέ μή οντω λέγον- 

1230 τες έξω τούτους είναι δώμεν σαρκός ώς ούχ υπό τό πταιατόν δνταζ, ουτοι
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τούτους καταιτιάσονται, οΐ προέχειν ή κατά χρόνον ή κατά βίον δόξουσιν 
έπεί καί χρυσός χρυσόν καί άργυρος άργυρον δοκιμώτερος ή καέλαρώτερος. 
ονχ ικανοί γ’ ουν οντες ημείς κατά της υμών άγιωσύνης αιτίας κινεΐν, δσον 
επί τφ νμετέρφ ακοπφ—{λείος γάρ οντος καί προς {λείαν ρέπων δρμήν — 

1235 έπεί κατά γε τον ήμέτερον ούκ ολίγα τά αίτιάματα, παράκληαιν γράψαι 
f. 188 μάλλον, ονκ αιτίαν, αννείδομεν. ιδού | τό πατρικόν σου τέκνον, δ τών αών 

πόνων καρπός, δ τους χαρακτήρας άποσώζων τους πατρικούς, δ χρηστός 
Αρσένιος, ου καί μνήμη μετά τής κλήσεως δακρύων μοι πολλών ϋπό&εσις 
γίνεται, δν αντί τοϋ άδελφοϋ βλέπων μεν άπλοϋν τό τής λύπης έ'φερον 

1240 πάθος, μη βλέπων δέ διπλονν τοϋτο προσεκτησάμην, ταΐς πατρικαΐς άγκά- 
λαις έναπεδόθη, ονχ δσων μέν έξήν, δσων δέ δ χρόνος άπήτει μαδημάτων 
επαπολαύσας· μάλλον δέ ούκ άπολαύαας, άκροις δέ χείλεσι τής τούτων 
γεγενμένος γλυκύτητος· δ καί τούτον ώδύνησεν, ώσπερ τους χρυσΐτιν ορύτ
τοντας γήν ή αποτυχία τοϋ θησαυρού, καί ημάς όδυνα πλέον, δτι, μή επί 

1245 ψαμμώδους καταβαλοϋοι γής τον θεμέλιον, ούκ έξεγένετο τή έπιρροία τών 
ήμετέρων αμαρτιών έπιθεΐναι την οροφήν, παντοίοις άνέμοις άσειστον μέλ- 
λονσαν την οικίαν γενήσεσάαι. τούτον δεξάμενος μή χρόνο) κατασχών, δν 

f. ΐ88ν καλώς ενήρξω καταβάλλειν θεμέλιον \ έρείπιον εάσης κείαύλαι καί άνώρο- 
φον, άλλ’ ώς άν τις εϊποι τών κατά αέ {λείων άνδρών — ου γάρ έννοιας έμής 

1250 λέγω σοι ρήματα — κανόσι τούτον κανονίσας πνευματικούς, καί τά κατά 
■&εόν αυτού ταΐς προς σωτηρίαν άγούσαις δδοΐς διαβήματα καταρτίσας, 
άπερίτρεπτον αυτόν είναι ταΐς περιτρεπούσαις ϋάρρήσας έπιβουλαΐς, ώπλι- 
σμένον δηλονότι ταΐς τιμίαις υμών καί ϋεφ έγγιζούσαις εύχαΐς, καί ίλύος 
άνεπίδεκτον πάσης — ουδέ γάρ αν κιβδηλω&είη χρυσός μέσον τέλματος 

1255 ών — προς ημάς δτε καιρός επιτρέπει σοι έξαπόστειλον, τής φίλης καί 
Ίλεφ καί άν&ρώποις σοφίας μεέλέξοντα. καί γάρ καί αυτοί έπαλείφειν ου 
κατοκνήσαντες, καί άνδράαιν εγκατοικίζειν τοΐς ήδη τά πρεσβεία τής μαέλή- 
σεως έχουσι σπουδάσαντες, ϋάττον τούτον προς τον την κατά {λεόν έκπαι- 
δεύοντα σοφίαν αυϋις εξαποστελούμεν.

1260 61(60), ’Ιωάννη πιγκέρνη τοϋ πατριάρχου.

f. 189 ’Εμπορικήν καί ου σοφιστικήν μετιέναι τέχνην [ υμάς φωραϋείημεν,
εί πλέον τοϋ δοΊλέντος λαβόντας εξειν καταναγκάσομεν τό ζητούμενου' 
πάλιν εί τό ίσον λαβεΐν έπισπεύσομεν, μικρολογίας ύποπέσομεν ή καί άνοιας 
γραφή, ούτε ουν τιμιουλκεΐν διά τό άνύποπτον, οϋϋ·’ ϋποτέμνειν αυνιδόν- 

1265 τες διά τό ετερον, εκείνο παρακαλεΐν έγνωμεν, ΐν’, εί μή τις κατεπείγοι 
τήν άπόκτηαιν άποτρέπουαα πρόφασις, δ βούλει προϋείς τίμημα—βουλήση 
δ’ οίδα τό βαρϋνον ούδ’ δλως, άλλως τε καί δι’ αγάπην, ου κατά τινα
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τούτο ποιων έπειξιν—δοίης ήμΐν το ληφφέν εν χρήσει βιβλίον. εί δ’ έτι 
το έξεΐργόν έστιν, εκούσιον είναι Φέλοντες ούκ ακούσιον την κατάνεναιν 

1270 —ο γάρ αύΦαίρετον, τοντο καί άλνπον— παρακαλούμεν μη σκανδάλου τι 
παραίτιον την προς τούτο γενέσΦαι ϋπόμνησιν. το χρηαΦέν γάρ ώς έξουοια- 
σΦέν άδελφικφ κατασχόντες τρόπω, τοις ήμΐν έπικτηΦεΐσι καί τά τούτου 
έπισννάψομεν. μένει δε παρ’ ήμΐν ή αγάπη, συγχεομένη κατά τούτο μηδέν.

1274 62(61). ΈφραΙμ μοναχφ.

ί. ΐ89ν "Εν αντί πάντων τούτο γράψαι συνεΐδον, μεμνήσΦαί σε ) τής ήμών 
μετριότητος παρακαλών διά τής γραφής, καί προτρέπων την επιδημίαν μή 
τή αποδημία συναπελΦεΐν. άλλ’ εί και τοιούτό τι προαενεσπάρη τφ λογι- 
σμφ, άποκρούσασΦαι Φάττον αυτό· στρεπτάς γάρ εμαφητεύφης είναι φρένας 
έσΦλών. τά δ’ αλλα καί μή Φέλων σιγώ· τοιούτος γάρ μου τή σαρκί σκό- 

1280 λοψ έδόϋη, τανύν πλείω λέγειν ούκ έφιείς.

63(62). Νικηφόρφ μητροπολίτη Φίλιππου πόλεως1. 

f. ΐ9ο 64(63). Έφραίμ μοναχφ.

Τοΐς χρνσοΐς σου γράμμασιν έντνχόντες, καί δι3 αυτών τό τε τού ήΦους 
σεμνόν, καί τό τής φύσεως δεξιόν, καί τού περί ημάς σου πόΦου μαΦόντες 

1285 τό ακραιφνές, όσην εδεξάμεΦα την χαράν ούχ ικανοί έσμεν τή τής επιστο
λής δηλώσαι γραφή, τή χαρά δέ πως καί λύπη συνείπετο, διά τό μή τοιού- 
τους ημάς οΐεσΦαί σε, οΐονς εδήλονς είναι διά τού γράμματος, εί καί μή 
τώ νφ, άλλά γε δι ’ ών έψάνης ποιων, εί γάρ ήπίστασο φιλία, μόνη πνευμα
τική καί ου δόσεαιν ήμάς ήδεσΦαι, ον τοΐς γράμμασι προσΦεϊναι προήρη- 

1290 σαι καί τό σταλέν περιβόλαιον, τήν πλεονεξίαν ονκ οϊδ’ δπως είπεΐν τήν 
ήμετέραν έλέγχων, εί καί μή φανερώς άρκεοΦείς ταΐς πάλαι φιλοτίμοις 
καί δαψιλέσι σου δωρεαϊς. δμως χρηστής ονσης σου τής προΦέσεως, χρη
στόν ήμΐν έφάνη καί τούτο μετά των άλλων καί όντως αυτό προΦύμως, 

1294 ονκ απληστίαν νοσούντες, εδεξάμεΦα, άλλά τφ προς σε πόΦφ ννττόμενοι, 
ί. ΐ90ν ώς εξ εκείνον καί νύν καΦ’ έκάστην | τούτφ σκέπεσΦαι νύκτα, καί μνημεΐον 

αυτό τής σής αγάπης σώζειν διηνεκές, άλλ’ ούτω μεν ώδέ πως έχέτω' τό 
δε μετά τούτο κατοκνεΐ μέν τού γράφειν ή χειρ, άτονεΐ δέ καί τού λέγειν 
ό νούς· άδοκήτοις γάρ τισι Φλίψεσι κνρήσας, ονκ έχει τοΐς οίκείοις παρο- 
μαρτούντα τον νούν λογισμούς, τού τής άΦνμίας επιπροσΦούντος αύτφ 

1300 νέφους, καί μή έώντος έξάγειν εις φως τό τής καρδίας ενΦύμιον. επεί 
ονν καί ημείς άΦνμίας ενσχεΦέντες, άχλύϊ παρά πονηρών καί τήν γνώμην

1 Έδημοσιεΰθη εις « Byzantion », 24, 1954, 445 καί «’Αθήνα», ΝΗ', 
1954, 194.
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καί τήν προαίρεσιν ανθρώπων επενεχθείσης ήμΐν, ονχ οίοί τε γεγόναμεν 
διά μακράς γραφής τον ήμέτερον προς σε πόθον άφοαιώαασϋ'αι, τον νοϋ μή 
έξαρκοΰντος τφ σκότω τοΰ περικειμένου νέφους αύτφ καθυπουργεϊν τή διά 

1305 μέλανος γραφή, μικρά άττα προαεπειπόντες άρκεσθησόμεθα. οίδα γάρ δτι 
και τφ βραχεί τής γραφής ικανός αυτός εϊ τό πολύ τον πόθου διατεκμή- 

ι. Ι9ΐ ρασθαι. σπεϋσον έλθεΐν προς ημάς τους | άδόλω φιλία, φιλοϋντάς σε’ έλθέ 
πάλιν πρός την των λόγων διατριβήν, απόλαυσών τής τότε αοι ποθουμένης 
διδασκαλίας, μή τον τοσοντον πόθον ή τοΰ τόπου καί τοΰ χρόνου κατα- 

1310 σβέση διάστασις. ου πολλοΰ δεήσει, σαφώς έπίσταμαι, χρόνου τή άρδεία 
των ήμετέρων λόγων την ψυγεΐσαν εκείνην των μαδημάτων αύθις άποπλν- 
ναι πηγήν, καί θάττον ποιήσαι πότιμον άναδοΰναι νάμα και διειδές. τφ 
μεγαλοφυεϊ γάρ σου καί σπουδαίφ πεποιθώς είμι αφόδρα, καί θαρρώ τήν 
μνήμην αυτών άληστον έτι και νΰν σώζειν σε, καί μή μικράν παραμένειν 

1315 έν σοι θρυαλλίδα τοΰ τούτων λύχνου, τφ έλαιο) τής σής πιαινομένην σπου
δής. όίς μέν ονν άναβιώναι τών 'Ελλήνων οι μύθοι τον Ίάσονα λέγουσι’ 
καί ψευδές τοΰτο τοις ορθά φρονοΰαι καταφαίνεται είναι, έφ’ ήμίν δέ 

ί. ΐ9ΐν τοΰτο μετά τής άληθοΰς καί ου τερατώδους γενήσεται πίστεως, ) εΐ σου τήν 
πεποθημένην δψιν κατιδεΐν, καί τής γλυκείας άπολαΰσαί σοι τών λόγων 

1320 ομιλίας άξιωθείημεν. μή επί πολύ τφ δίψει τήκεσθαι τής σής έάοης άγάπης 
ημάς, άπόδος ήμΐν ααυτόν τοϊς ποθοΰαί σε. άπολαύσαιμέν σου τών πνευ
ματικών εκείνων, πολυέραστε, λόγων, οι ψυχικώς ζώντες καί τά τοΰ πνεύ
ματος κρίνειν, ώς δ απόστολος ειρηκεν, ου δυνάμενοι, μωρίαν άλόγως τοΰτο 
οιόμενοι, άποδώμεν καί ημείς συν τόκφ τό δφλημα. χρεώαται γάρ σου εις 

1325 πολλά κατεφάνημεν, πέρα τοΰ δέοντος τά τής προαιρέσεως εξ αγαθής προ- 
θέσεως έπιδειξαμένου σου. έπίσταμαι δε φίλο διδάσκαλον, μάλλον δέ φιλο
μαθή καί τής παιδείας εραστήν δντα σε, τάΐς ήμετέραις εϊξαντα παρακλή- 
σεσι τό ζητούμενον παρααχεΐν. τήν έκ βάθους ουν ημών ούκ έπιπόλαιον 
γνούς αγάπην, δίδου τό αίτηθέν.

1330 65(64). Θεοδώρφ πρώτον οταρίφ.

ί. 192 Συνήθεις ημείς’ δτι δέ ου τών επιφανών, | ου ποθούμεθα ποθοΰντες 
άλλ’ έλεούμεθα. είτε δέ ελεείς είτε ποθοΰντας άντιποθεϊς, σπονδασον, 
κύριέ μου, πρός τήν ύπόμνησιν, μή τφ προσενεγκειν άπαξ ταύτην άρκού- 
μενος, τφ συνεχεϊ δέ τήν άποπεράτωσιν έξευρίσκων. τοΰτο μέν γάρ τών 

1335 λίαν πρός τούς ελεούμενους ή φίλου μένους θερμών, εκείνο δέ τών καί πάνυ 
ψυχρών, οίδα δέ, εί μή φαύλος εγώ εικάοτής, ώς άντιπράττον μέν ούδέν, 
συμπράττοντα δέ μάλλον εξεις πρός τοΰτο πολλά’ τό μή δωροληψίας ενεκεν 
λέγειν, τό υπέρ αγαθού τήν σπουδήν είναι, τό μή κατά πολύ τής αρχής
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έλαττοϋσθαι τό πρόαωπον, και το τοΐς λόγοις επακολουθούν δυνατόν. 
1340 εκφορά γ’ ούν τά παρ’ ημών πολλούς μη ποιων — τούτο γάρ προ των άλλων 

αϊτού μέθα — πασι φανερά ποιήσαι τη εκβάοει μη όκνήσης τά σά.

66(65). ’Ιωάννη πρωτοβεστιαρίω τοϋ πατριάρχον.

Το θαρρεϊν, μήτε συνήθης ών, μήτε φίλων διαπραξάμενος, οϊς έπα- 
f. ΐ92ν κολουθεΐ τούτο πάντως, | οϋκ £χω' θαρρώ δ’ όμως ήθος βλέπων χρηστόν 
1345 και φίλον αγαθόν εις τούτο κινήσας, και δτι παιδείας γεγ ευ μένος μικράς 

προς τον όντα ταντης ούκ αμοιρον έκφαίνω τό βούλευμα, εκ τούτων μοι 
το θαρρείν ούκ ον έπεισενεχθέν, ραγέντων ώσπερ τών τής αισχύνης δεσμών, 
ονχ οΐα λέγειν Ιδιώτας έθος, άλλ’οία δέον πεπαιδευμένους άκούειν γράψαι 
συνεΐδον. ταύτη γάρ αυτών διαφέρομεν μόνον τοΐς μεν γάρ αί παρά 

1350 συνήθειαν και παρά τό είκός φωναϊ και τά τής έλεεινολογίας εξευρίσκον
ται ρήματα, ήμϊν δέ μόνη τού δικαίου ή προβολή καί δ τής αγάπης θεσμός 
έξαρκεΐ, εκείνης μέν ύμών δεικνυούσης τό ευσεβές, τούτου δέ την φυλα
κήν τής άνωτάτω προφαίνοντος εντολής, εί ούν τής ϋπομνήσεως τού καλού 
φίλου τήν εις εργον προαγωγήν ούτε βαρύνουααν οϊδας, ούτε τοσοΰτον 

1355 ενδεώς ημάς προς ταύτην έχειν υπονοείς, ώς αόν τό τής ϋποθέσεως λογι- 
f. 193 σάμενος — τούτο γάρ ό τής μεσιτείας και ό τής ορθής αγάπης ( απαιτεί 

τρόπος — έπείχθητι πρός τήν έκβασιν.

67(66). Πέτρφ άσηκρήτις καί μαΐστορι.

Συμβάλλειν ούκ είχον τον γέλωτα ον κατέχεας ήμών χθές. αυτός μέν 
1360 γάρ ιδία σκοπούμενος ο γέλως τής διό καί έγένετο απολογίας χωρίς, σαρ

δόνιος μοι μάλλον ή αληθής κατεφαίνετο, ον προβάλλειν τοΐς εν πικρία 
ψυχής ούσιν είκός, δτ’ αν τίνος άποτύχωσι τών απονδαζομένων' μετά δέ τής 
απολογίας διερευνώμενος, πεπλανημένην έποίει καί άσνλλόγιστον τήν διά- 
γνωσιν. εί γάρ ή προβολή τού έφιεμένου άναξία σοι νομισθεΐαα γέλωτος 

1365 ύπόθεαις γέγονεν, πολλώ μάλλον γελάση καί τών κάτω κατωτέρους θεώμε- 
νος. εί δέ τό πράγμα μέν ού μικρόν, τό τούτο δέ μεταχειριζόμενον πρό- 
σωπον άνεπιτήδειόν σοι κριθέν γελάν, ού παρηγορεΐν, παρεσκεύασεν, έμοί 
μέν ανεκτόν, τά κατ’ έμαντόν είδότι καλώς καί συνειπεΐν εχοντί σοι μή 

1369 διαψεύαασθαι, σοι δ’ ού πάντως καλόν, αυγκατιέναι γινωσκομένω τοΐς 
ι. ΐ93ν ταπεινούς, πώς δαι | και τού ζητηθέντος άνώτερον εμαυτόν κρίναιμι, δν ό 

παρεληλυθώς χρόνος ού βραχύς ών καθάπαξ άπώσατο, παρεισρυέντων άλλων 
ποθεν ού τών άξιων, άλλ’ ήδη καί τών ύποβεβηκότων τινών καί παραγ- 
κωνιααμένων ημάς; άλλ’ εί μέν οΐός τε ήν ουνεισφέρειν τι τών κινούν- 
των εις ταύτα, ή τό πρόσωπον ού ξένων λημμάτων είδώς προτεθεραπευ- 

1375 κέναι συνήδειν, είχον αν μετά τοϋ λέγειν καί προφέρειν ετέρους, ot ταχείς 
τούς προστατοϋντας έφεΰρον, καί βραδυτήτος κατηγόρουν ύμών. έπεί δέ
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ημείς προς τάς συνεισφοράς ασθενείς, καί αυτός τούτων άλλότριος, διά ϋεόν 
δ δέον πράττειν ποιεϊν αγαπών, εώντες λέγεινδτι τα του ϋεοΰ ΰερμότεράπως 
τοϊς τοΰ ύεοΰ, σιωπήσομεν, καί οϊς παρ’ υμών τετυχήκαμεν άρκεσϋέντες, 

1380 ούκέτι περί άλλων διενοχλήαομεν. άλλ’ ουδέ παρηνωχλήααμεν πώποτε, την 
ροπήν την σήν όχλήσεως καταμαάόντες άπροσδεά. καί τοΰτο (5’ ήμϊν συνέβη 

ι. 194 δυσπειάεσιν οϋαι προς ταϋτα, διά τον των έχϋ'ραινόντων μεν | παροξυσμόν, 
των δε φιλούν των αδημονίαν, των μέν άσϋ'ένειαν, των δε ολιγωρίαν ύμετέ- 

ραν προβάλλομένων.

1385 68(67). Φιλαρέτφ μαΐστορι.

Τί μη παρά τίνος διωκόμενος φεύγειν αυτός κατεπείγη; τί μή τιϋαα- 
οευόμενος άκκίζεοάάι προσποιή; τί δα'ι μορμολύττειν και δεδίττεσϋ·αι ηγού
μενος ήμάς άγεννεις και οϋκ εχέφρονας είναι επιχειρείς; εγώ μεν ουν προς 
τά δηλωϋέντα, ουδ'εν μετά σοϋ κοινόν έχων, ή μόνον τον τής αγάπης φυλάτ- 

1390 των άεσμόν, άντιδηλώσαι προήρημαι' συ δε μήτε τοις δηλωϋεϊσι προσ
οχών, μήτε τά μέλλοντα αυμβήσεσ&αι σκοπών, κότον έγκείμενον παλαιόν 
τή σή καρδία φυλάττων, και μηδέν υγιές έννοών, ϋπάρχοις και βασιλεϋσι, 
ναι μην κα'ι τοις τον εκκλησιαστικόν διν&ύνουσι θρόνον προσελϋ'εϊν επη- 
πείλησας, μηδέν εγκαλειν ήμιν ή περί ονου παρακύψεως εχων. τίνι δέ 

1395 καί προσελϋεΐν καϋ·’ ήμών βούλει; ύπάρχφ ; στάϋμιον μέγα καί μικρόν 
παρ’ ήμϊν οϋκ έστιν βασιλεΐ; τών επίβουλων ήμεϊς πόρρω, καί τών βασι- 

ι. ΐ94ν λικών τιμών ουδέ γνώριμοι’ | αλλά πατριάρχη ; επισκόπων αϋτφ καί ιερέων, 
ου παίδων, εί καί πάντων, τήν κυρίαν έχει φροντίς. ου ταύτη τή νυκτί 
την ψυχήν ήμών αφαιροΰσιν άγγελοι ; καί τίνι τά τής κακίας επίχειρα 

1400 καταλείψομεν ; οϋχ ήμϊν αϋτοΐς έψεται; τί μη σπουδή τοϋτό οοι ιερεϊ καί 
λειτουργώ κα&εστώτι ϋ·εοΰ πρόσεστι, τό τον πονηρόν εκ μέσου ήμών έξαρ- 
ϋήναι, καί τήν ουλήν αυτήν τής κακίας άψαν ισϋήναι ; δτι δέ νηπίων ψελλί
σματα παρεισάγεις ήμϊν, α καί κατά μεγάλων έξείργασται, καί κοϋφον 
τοις πολλοΐς έφάνη τοΰτο καί ούδενός άξιον λόγου, τό ίσον δυναμένων τών 

1405 προς οδς έγένετο ταϋτα ποιεϊν, καί διά τοΰτο προσελεύσεις καϋ·’ ήμών επί 
δικαστικών καί εκκλησιαστικών βημάτων, δπερ ουδέ νφ λαβεΐν εχρήν 
προσεπαπειλεΐς, καίτοι τήν υπέρ τούτων έρευναν έπαγγειλαμένους ποιεϊν. 
εΐπερ οϊ τής φιλίας δροι αμείωτοι διασώζονται, δρα μή ή μάς μέν λαμπρο- 

1409 τέρους ποίησης καί περιφανεστέρους, κατά σαυτοΰ δέ τον άνάγνρον κινή- 
ι. 195 σεις, ή μάλλον είπεΐν τό τών μελισσών | σμήνος επί σαυτόν έγερεΐς, καί 

τοις οίκείοις εϋρε'&ήση βαλλόμενος βέλεσιν.

69(68). Άλεξάνδρφ μητροπολίτη Νίκαιας1.

ι Byzantion », έ'νθ-' άν. 445 καί « 1 ΑΟηνά », ενί>’ άν. 195.
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f. 197 70(69). Θωμά καί ’Ιωάννη άδελφοΐς.

ΕΙ βίας τίνος οϋκ ονσης, μήτε μην φορολόγων πικρών ή χρηστών 
1415 κατεπειγόντων, ημάς οντω την αΐτησιν ύπερέ'&εσϋε, μήτε τής δλκής βαρυ- 

νούσης, μήτε τής έπεκτάσεως του χρόνον τήν αναβολήν έμποιούσης, πώς 
αν ελκομένοις, ή καί τόκους μετά τών κεφαλαίων άπαιτονμένοις, χεΐρα 
δόντες ϋάττον ήμύνατε; και εί ταΐς άκταίς προοκλυζομένους ουκ άνε- 
στήσατε, πώς άν πελάγιους φερομένονς άκατίοις περιεσώσατε; έχεσέλε 

1420 γ’ οϋν τής τοιαύτης προαιρέαεως, έχεσ'&ε· ήμϊν δ’ έξαρκέαει πάντως δ χρή- 
οας καί λόγων έχυρών και δμήρων χωρίς, εΐτ’ έπισπεύδων είτε καί μηκύ- 
νων το δάνειον.

71(70). Θεοδώρφ μυατικφ1. 

ί. 197ν 72(71). ΈφραΙμ μοναχφ.

1425 ΈμοΙ γράμματα ύμέτερα έπέμφϋη. δηλοϋν, ή καί τι τφ διακομιστή 
λεχΰεν από στόματος ταϋτ είχε, διασαφοϋν, τ φ σκοπφ πάντως εξακολον- 
έλήσας, καυτός διά μακροϋ έποιησάμην αν τήν γραφήν, έπεί δέ μήτε διά 
γράμματος μήτε διά ζώσης φωνής καταλαβεΐν τι περί τής υμών ενλαβείας 

ί. 198 δεδύνημαι, | εκείνο τή γραφή ϋεΐναι μόνον αυνεΐδον, δ και μή γράφων 
1430 τί&εμαι δι ευχής, εϋεκτοϋν έχειν σε μετά τής ψυχής τό σώμα, έφ’ φ 

πέποιέλε πας, ελπίζομεν, άνάρωπος, καν αυτοί τφ ένύλω τό αυλόν ουκ 
εύχρηστον έχωμεν. αίτιον δε τής άμφοτέρων καχεξίας τον μεν ή οικεία 
ραστώνη, τον δέ ή τ ον βίου ανωμαλία, καί ή τών φίλων διάστασις. άλλ’ ίίως 
άν ή του άέρος τούτον εν ήμΐν αναπνοή παραμένη, τήν επί χρηστοΐς ελπίδα 

1435 δ χρόνος ουκ άφανίσειεν.

73. Βασιλείφ μητροπολίτη Νεοκαιααρείας1 2.

ί. 199 74. Θεοδώρα» κουβουκλειοίφ καί βαοιλικφ κληρικφ.

Τύχην οι αληθείς ημάς ουκ εώσιν έπιγράφεσ&αι λόγοι, ή μέντοι οΐς 
βλέπομεν τών γινομένων ανωμαλία παράγεσϋαί τι καί μικρόν ποιεί παρα- 

1440 σύρεσϋ·αι. άλλ’ δταν μέν δ νους ουκ ήρεμεΐν δύναται κα&’ εαυτόν, φαντά
ζεται δε τα υπέρ αυτόν, εϊτα τής άϋυμίας ένσχεϋή νέφει τή αποτυχία τής 
φαντασίας, εκπίπτει του άλη&οϋς τότε λόγον, καί άτάκτως έκφέρεσϋαι δια
νοείται τα δρώμενα, ον πάντως δε τοιαύταις φέρεται πλάναις, σχολή 
κα·&’ εαυτόν έπισκεπτόμενος, S καί διασκοπίζεσ&αι καί διαλογίζεσϋαι εύσε- 

1445 βές. καί γόρ εί καί τύχας άναπλάττεαϋαί τις ϋ·έλοι μετά τής άληίλοϋς δια-

1 « Byzantion », ενΟ·’ άν. 446.
2 «Byzantion», ένθ’ άν. 447.
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σκέψεως, εξει και οϋτω τοϋ όρθοϋ λόγον μή εκπίπτουσαν την διάακεψιν, 
ι. ΐ99ν ονχ εΐμαρμένας η πεπρωμένας ή Άδραοτείας άνατυπών, τάς των \ ανθρώ

πων δέ μάλλον γνώμας περισκοπών. σοφία, γάρ ό θεός διεξάγων τά πάντα, 
ool μεν την μέσην, άλλφ την άνω, εμοί δέ την πάντη κάτω δέδωκε χώραν, 

1450 ϊνα διά τής άλλήλων χειραγωγίας ή παρ’ εκάστου γινομένη βοήθεια τό κοι
νωνικόν είναι δείξη και φιλάλληλον, και τφ άγαθφ καί ήμέρφ τόν άνθρω
πον χαρακτηριζόμενον. δσοι μέν ονν παραπέλανοαν ανθρώπων ή φιλίας 
άδόλου, λεγέσθωσαν τνχεΐν άνδρών αγαθών, και κατά τοϋτο τύχην εχειν 
αναπλαττέσθωσαν αγαθήν δσοι δέ φίλοις μέν καί άλλως δυναμένοις ενερ- 

1455 γετεΐν σννδνάζουσι, χάριτος δε διά τό εκείνων άφιλάλληλον καί άπάνθρω- 
πον ούδεμιάς άπολαύονσιν, διαμαρτήσαι χρηστής ώς αληθώς νομιζέσθωσαν 
γνώμης καί φιλανθρώπον, καί κατά τοϋτο τύχης ον φαύλης διαπεσεϊν. 
γνωριζέαθω δέ αοι διά τής εις ευχήν καταλήξεως τών λεχθέντων ή δύνα- 
μις, δτι καί ανμβαλεΐν αυτά καί προ τής εξεργασίας διαρκέσεις αυτός, εΐης 

1460 μ οι τών αληθών άλλα μη πλαστών φίλων, τών χρηστών καί ημέρων αλλά 
ι. 2οο μή τών | άπηγριωμένων άνδρών, τών ελεούντο>ν, επεί καί ήλέηααι, αλλά 

μή τών άνέλεον έχόντων διάθεσιν, οΐ καί διά τό παρ’ άλλων ελεηθήναι 
ελέους άξιοι πλείονος, τον έ'λεον ον προκαλούμενοι τοΰ θεόν, γένοιτο δε 
καί τύχην περιθέοθαι διά αον μείζονα τή άποθέσει τής μείονος.

1465 75.

Ούτε τή προτεραία ούτε τό τή νυν ήμερα γενόμενον αγαθών ήμΐν 
γέγονε προοιμίων αρχή· εν εκείνη μεν γάρ δπερ προς κοινήν ωφέλειαν 
έ'μελλε γίνεσθαι παρ’ ημών, κατά τό δοκονν ήμΐν κριθέν οϋ κακώς, καί τή 
προς ήμάς ομιλία., καί τφ τον νοός ώς ή γλώσσα προύφαινεν φρονήματι, 

1470 εναντίον σοι κατεφαίνετο. εδήλου δέ τά λεγάμενα ή αή άφ’ ήμών σύντα
ξις, ου γεγονυΐα κατά τό δέον, ούτε τή τών γονάτων κλίσει, ούτε τή 
νοτάτη προσφωνήσει τοϋ χαΐρε· εν τή νϋν δέ, τφ ίσα τοΐς πολλοϊς σε φρο- 
νήσαι, δι’ οϋ προείλου καταπεΐααι τον αδελφόν εΐξαι τοΐς ήμετέροις ήκιστα 
λογισμοΐς. καί εϊ μεν νπερέχειν τών άλλων δοκεΐς, τί τοΐς εκείνων συμ- 

1475 φύρη φρονήμασιν, εις τά παρ’ εκείνων άλόγως δμοφωνούμενα διαφωνών 
f. 200ν αυτός άλογώτερον; εί δέ ίσος εκείνων εϊ j τί τφ νπερέχειν κομπάζεις δια

φόρων τούτων ούδέν ; ταϋτα πικρία ψυχής εσχεδιάααμεν άνθ’ ετέρων ετερα, 
καί δψει θεασάμενοι καί ακοή κατακούσαντες.

76. ΕύσταϋΊφ πρωτοαπαθαρίφ.

1480 ’Ήρον τίνος δεόμεθα' ήκονσας' άκούσας κατένενσας' τό κωλύον γάρ
ούκ ήν τήν κατάνευσιν. επισκοπών ονν εν καιρώ τήν προς ήμάς σου έρώ-
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τησιν δύο ταϋτα εχονοαν τά καλά, αφορμήν ευεργεσίας και φιλίας άπομνη- 
μόνευμα, και δτι μόνφ σοι τούτων δ έπαινος άποτεδησαύρισται, αυνεπι- 
σκοπών δε και την αϊτησιν ον μερίτας μετά την έκβασιν ποιούσαν υμάς 

1485 τον μισύλού, άλλ’ εις υμάς άνατιύλεμένην τό παν, τους λόγους εις εργον 
προβήναι τη ύπομνήσει τον ήμετέρου έπείχδητι γράμματος· εφ’ ω και 
πέποιϋε πλέον ό τούτο διακομιζόμενος προς την υμών υπεροχήν γέρων η 
Χρύσης έκεΐνος τη τε του στέμματος καί του σκήπτρου προσενέξει και 

ί. 20ΐ των άποίνων. δρας γάρ δπως προσκαλείται προς | έλεον καί τους άνεπι- 
1490 στρόφους πάντη προς οίκτον' πρόσχες γήρα βαδεΐ, κύκνειον έπάδοντι 

μέλος, τη απαγορεύσει τής εργώδους ζωής, ΐδε πρεσβύτην, ου καί το 
σχήμα μετά τον τρόπον μοι καιΤ εκάστην άνατυπούμενον δδννά την ψυχήν, 
δεΐξον φ προσάγειν μέλλεις την υπέρ αυτού πρεσβείαν, ει τι προς την πρε
σβείαν άπαγορεύοι, τρίχας λεύκάς καί γήρας Τιϋώνειον καί τυχόν προς την 

1495 χρονιάν ρόγαν ον διαρκεΐ. μη τή έξ ήμέρας εις ημέραν αναβολή άστοχή- 
σης τοιούτον σοι είς εκείνην την ημέραν άποκεισομένου μιαδον. οίδας γάρ 
όποια κατάγνωσις των υπερτιϋεμένων έξήρτηται τό καλόν, εί βούλει δε 
καί τήν πανσέληνον αναμνήο&ητι των Λακεδαιμονίων αναβολήν συνειαε- 

f. 20ΐν νεγκονσαν προς τήν εν Μαραϋώνι μάχην ονδέν. καί αυτή μεν υπέρ | τον 
1500 γέροντος, ίσως καί παρά τό είκός δτι προς τοιούτον, πρεσβεία, εξαρκέ- 

σειν γάρ ηγούμαι προς τήν τούτου βοήθειαν τήν απορίαν, τό γήρας, τό 
τοΰ ήϋους άπλοϋν καί δεήαεται τής ήμετέρας γραφής ονδ* δλως, εξ 
οικείων ατυχημάτων τό σόν χρηστόν εκκαλούμενος ή των τυμβευαόντων 
οί προς δσίαν προκείμενοι. άλλ’ ει σου τήν είς ημάς, εΐπερ ονκ άπείρη- 

1505 ταί σοι, φιλίαν βούλει γνωσύήναι, γράμμα σόν είς εργον έκβάν τήν αϊτη- 
σιν άπαγγέλλον σταλήτω. οΐδα γάρ δτι δ τήν αρχήν προς ταύτην έκκαλεσά- 
μενος, προς τήν αυτής ού δνσχερανεΐς εκπλήρωσιν εκκαλούμενος. εΐ τι ονν 
επακολον&οϋν ουνορας μόνον, ίνα τύχη βοηύλείας δ γέρων, ποιεΐν μή άπα- 

1509 ξιώσης' δεήσεις συχνός, υποσχέσεις αντί τούτον χαρίτων, άντιξύων, τό τοΰ 
ι. 202 λόγου, τον ξύοντα, δόαιν | εί τύχοι τινά4 καί γάρ μηδε τον Φοίβον λόγος 

χαλκού χωρίς έκμαντεύεσδαι. εξεις δ3 αντί τούτων τίνα μισ&όν; δαον καί 
οϊον ή δεσποτική σοι επισημαίνει παραίνεσις. είκασ&ήση δε τίνι; ίλεω' 
των κατ άπονο υμένων γάρ αυτός βοη&ός. δ παλαιός μεν ονν έκεΐνος γέρων 
παρακουστείς, παρειμένας προς ϋεόν χεΐρας έκτείνας άγαϋών σοι μυρίων 

1515 γενήοεται αίτιος· εγώ δε χάριν ευρών έν τούτφ λήψομαι καί παρ' άλλων 
άφορμάς ετέρων επιστολών, προφάσεις γάρ τοΐς δνναμένοις εύποιίας πολ
λοί, καί εκκρεμείς αυτών γίνονται διά τούτο πολλοί, μή εδρών δέ, δσον 
ατιμότατος είναι φίλος τοΐς αίτούσιν ονκ αίδήσομαι λέγειν, δτι μοι καί τό 

1519 ϋποαχε&εν πάλιν άγρετόν καί απατηλόν άπέβη καί άτελεύτητον. |
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t. 202ν 77. Τφ αύζφ.
Χάριν ιδού δευτέραν παρά της υμών μεγαλειότητος αΐτοϋμεν λαβεΐν 

ούκ οϊδα δέ ει καταθήσειν ταύτην βουληθείης αυτός. 6 μεν ουν ήμέτερος 
ούκ άπέκλινε προς τούτο σκοπός, δευτέραν προσθεΐναι γραφήν πρίν η δια- 
γνώναι είς olov ήξει πέρας της προτέρας τό αίτημα, έφασκε δε μεθήσειν 

1525 δ άνθρωπος ούδαμώς, τό απαραίτητον αφορμήν τιθέμενος τής δδοϋ, και 
ώς ονκ ενεργές μή νϋν δοθέν άποβήσεσθαι τό γράμμα διατεινόμένος, κολα- 
κικών ουν άποστάς λογυδρίων καί Ιδιωτικών, ότι μοι προς θρέμμα λόγων 
καί φίλον χρηστόν ή γραφή, εις αυτήν καθίημι την ϋπόθεσιν τής αΐτή- 
σεως· επήρειας απαλλαγήν εϋροι πόσης δ άνθρωπος, άνθ' Ικετηρίου επι- 

1530 αείων αοι κλάδου τήν ήμετέραν γραφήν, τοϋτο γάρ σου τήν δύναμιν ονχ 
ϋπεραιρον είδώς εξητήαατο παρ' ημών, δτι δε μήθ’ ουτος κενήν έσχε 
πεποίθηαιν, μήθ' ήμεΐς ούκ έπίσκοπα βάλλομεν, ϋποστρέψας έρεΐ. τά ααυ- 

f. 203 τοϋ γ' ουν μιμού\μενος, ποθεινότατε,— τοϋτο γάρ ή τό εϋκλεέατατε, και εΐ 
τι τους βλακώδεις δμοιόαημον ή καί ϋπερέχον επαίρει καί έπικλά, εμοί 

1535 γ" ουν όνομάζειν σε ήδιον καταφαίνεται — αξία καί τοϋ τρόπου καί τοϋ 
γένους ποιών, δίδου τι καί ϋεώ καί φίλοις εϋποιίας μερίδα, τοϊς μέν τον 
τής φιλίας έπιτείνειν δεσμόν, τφ δέ μείζονος άντιδόαεως διδοϋς αφορμήν,

78. Παύλφ διακόνφ καί χάρτουλαρίφ.

Καί διότι σάς, φίλων γάρ δ χρηστός εΐ, καί διότι ήμέτερος, πατρί- 
1540 δος γάρ δ μαθητευόμενος τής αυτής, ΰποτελεΐν ονκ έδει μισθούς, προ- 

χεϊσθαι δέ τό τής διδασκαλίας τούτφ νάμα δίκαιον ήν, μή ενδιδόντι 
τό άρύεσθαι μόνον, άλλά τό πανταχόσε περισκοπειν καί συνεσταλμένας 
χεΐρας δράν προθέσεως έχουοιν άποκέκλεισται ήμίν εκείνο ποιείν, μή 
άγνοοϋντι γάρ, οΐδας, δποία λέγομεν καιροϋ φορά περίεατοιχίαμέθα, τό 

1545 μέντοι σταλέν γνώμης άπλής ένδέον εϊχεν οϋδέν, τοϋ γράμματος αυτή τή 
ι. 203ν συναποατολή βεβαιοϋν. ) τό μέν γάρ ασαφή τά τοϋ νοϋ, τό δέ δήλα τά από 

καρδίας έκκαλύπτων, τό τοϋ λόγου, ποιεί.

79(77). Θεοδώρφ πρωτονοταρίω.

Οΐαις ούκ οϊδα πεποιθώς ελπίαιν, ή πάντως μηδ’ ο ποιείν /ρεΐτο τή 

1550 κατοχή τοϋ πάθους είδώς, ικέτης προς ήμάς εγένετό τις τών σών, καί 

δι' ών έλεγε, καί δι' ών έποίει τά Ικετών ένδεικνύμενος. έλεειν μέν ουν 

είχον αυτόν καί τής συμφοράς καί τής παρακοπής ένεκα τών φρενών κατε- 

λεεϊαθαι γάρ άξιος καί κατ' άμφότερα ήν, δτι τε τοιούτου προσώπου ξένον 

έδειξεν εαυτόν, δτι τε καταφυγής ούκ άσφαλοϋς έδεήθη, καί μετά τήν πρε- 

1555 σβείαν παραλογισμοϋ μοίρα καθιατών έαυτόν. άναλεγόμενός δέ τό μετά 

τήν άπόπτωοιν εκείνω πραχθέν, βλέπων δέ ταύτά συνδρώντα καί ον τούτφ 

προσήκοντα έδήλου ή επιφάνεια, 8ς καί σχήμα πάντοτε καί τρόπους ϋπο-
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φαίνει μοι άνδρός άγαέλού, άρα ου κενή μοι ή προς τον κύριόν μου τον 
f. 204 πρωτονοτάριον | συνήθεια γέγονεν; ον μάτην δε προς εν δ νους άπησχό- 
1560 ληται, άπδ τούτον προς τούτο μεταπίπτων, ήν έξ άρχής υπόνοιαν έ'δωκεν, 

ώς ον φαύλην ονσαν, τηρών είς αεί. ού γάρ άν υπεύθυνος καί απόβλητος, 
αξιών μετά τής άνακλήοεως και πολλών ευρεσέλαι λύσιν χρεών, καταφυγίου 
χρείαν έοχεν, μικρού δέον 'Αρμοδίους ζητεύν ή Άριστογείτονας, εϊ τι παρά 
τώ κυρίω συνοράν εΐχεν εμέ τών άλλων κα&υστερεύν. τον δι’ ον εΐρηται 

1565 ταϋτα γνούς, οϊδ’ δτι καί ϋάρσος τό ήμέτερον {λράσος, καί νήψιν την εκεί
νον λογίση παραφοράν, καί λέων ών δήγμα παραλογίοη μυός, παρ’ αυτού 
μεν οϋ, παρά έλεού δέ τής άφέσεως ταύτης κομιεΐοέλάι τήν αμοιβήν προο
δοκών.

80(78). Τοΐς τής σχολής έπιστατονσιν.

1570 Ον πικρός εγώ διαιτητής τό αιρεύλέν νμύν έκφανλίζων, έπιψηφιζόμε- 
νος δε τά παρ’ έμαυτού. άλλ’ έαομαι τής αιρέσεως αύμψηφος, εί μία τών 
πάντων γνώμη καί ού διάφορος, καί εί προς ζήλον άλλ’ ονκ είς έ'ριν όρά. 

ί. 204ν κρίνατε ονν εν | ϋμύν αυτούς' ο κριέλέν, απ’ άρχής έχον τήν άρχήν άγα- 
·&ής, τελευτών δ’ είς χρηστόν, εξει τό τής παροιμίας έπισφραγίζον « άρξο- 

1575 μαι δ’ έξ άγαέέούο, τελευτήσω δ’ ές αμεινον ». έμοι δ’ ον τό πλή&ος δόξα, 
άλλ’ ή τών δντων ύπόπτωαις.

81(79). Θεοδώρφ κουβουκλεισίφ καί βααιλικφ κληρικφ.

Τό τής τύχης ταπεινόν ήμών διαγνούς, γράμμασιν έχρήαω τοιούτοις 
καέέικνεύοέλαι δυναμένοις μέχρι καί μυελών, άλλ’ ούτε σοί τ φ υπηρετεί ν 

1580 βασιλεύ καί έπήρ&αι τύχη μέτρον ύπερβαίνειν δέδοται γλώττης, ώς ακρίτα 
φ&έγγεσϋαι καί τών άπαιδεύτων τους πεπαιδευμένους μή διαατέλλειν, ούτε 
ήμΐν συνταπεινούν τή τύχη τής παιδείας επετράπη τήν παρρησίαν, προβα- 
τώδεις ώστε καί ηλιθίους ύποτοπεΐσϋ'αί τισι, τώ δηγμόν ύβρεως άγνοεύν. 
βαρύνεσϋαι γάρ νπ’ αυτής καί τον λίαν έσίέλόν, καί φέρειν ταύτην ονκ β|ί- 

1585 σχύειν ραδίως, οΐ ήμέτεροι εϊρήκασι ποιηταί. οϋτε οϋν ώς ενδεής φρενών 
τήν έπίπληξιν άγνοήσας, οϋτε εΐξας πλεύον ονχ οϊός τε ών τών άλλων 

ι. 205 φιλοοοφεύν, τά άπό καρδίας, τφ τους σούς &υμο\δακεύς είναι λόγους δηχέλείς 
τήν ψυχήν, γράψαι προήρημαι. δει σέ, ώ χρηστέ φίλε, εί δέ ταπεινού σε 
τούτο, δέσποτα καί νπερέχων καί διάκονε βααιλέως καί κύριε, τούς ήγεμό- 

1590 νας τής παιδείας, ίνα μηδέν πλέον εΐπω, τιμάν, τό δέ αϋϋάδως κατεπαί- 
ρεσϋαι τούτων, καί τραχέως άνδραπόδοις ώσπερ προσφέρεοέέαι, σκόπει μή 
ονκ άνδρός είδότος έστί παιδείαν τιμάν, γέγόνας δέ δπούος εϊ, καί αφα-

1573 εχον Α2 έχων A
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λέντας ήμας έγνως εις σε, παιδός ένεκα δεομένου παιδαγωγού, τοιοΰτος 
ήμϊν έπενεχθείς, ή πάντως και τοΐς νώτοις ημών έπέθου πληγάς, ένα τών 

1595 δημοσίω κατειλημμένων άδικήματι λογισάμενος. ολίγα σοι ταύτα, την γρα
φήν άποτείνειν ον θέλοντες, εΐπομεν. άγνοών δε ΐσθι καί τούτο, ώς 
άκροατάς μειζόνων μαθημάτων εφαψαμένους έχοντες, καν αυτός ονδ'εν — 
ώ λόγοι καί παιδεία, πού τό ύμέτερον κεχώρηκε τίμιον; — διατείνη διδά- 

t. 205ν ακειν ή μας, την επισκοπήν έκείνοις τών ελαττόνων | ένεχειρίσαμεν, τήν 
1600 όσον έξην μετά τής δεούσης παραφνλακής επιμέλειαν βλέποντες, υστερούν

τος τών δφειλόντων γίνεσθαι ούδενός, ουδέ τής επιστασίας άπολειπομένους 
πάντη τής ήμετέρας. εί δέ φύσιν συνορας εναντίαν, ή τρόπον κέντρου 
πλείονος δεόμενον, καί διά τούτο σνλλαβαΐς ετι βούλει περικαθήσθαι ήμας, 
καί τών μεγάλων άφεμένους φροντίδων έναπασχολεΐαϋαι ρηματίοις μικροΐς, 

1605 παρακάλει καί μή έπίπληττε· δτι ούτε πρδς τριωβολιμαίους, ούτε προς χρη
στού τίνος άπολαύσαντας ή έπίπληξις. εί δέ καί χρέει καί δφλήμασιν νπο- 
πίπτοις, έξεις έπαινον έπαινετέος ούκ ών, προς τήν έκτιοιν μή αδυνατών.

82(80). Τω αντφ.

Καί πώς ονκ έμελλαν καταστήσειν εις εύθυμίαν τον λογισμόν, καί 
1610 προς ηρεμίαν μετενεγκείν έκ πολλής ταραχής, καί πείσειν ήττηθήναι παρά 

πολύ, τ οΐς ποϋεινοΐς σου γράμμασιν έντυχών; δτι γάρ παλλόμ ενον έστη- 
ί. 206 σας, ονκ άρ\νούμενοι λέγομεν, έπεί δτι καί τού πάλλεσθαι αυτός τήν αρχήν 

δέδωκας ου διεψευσάμεθα. πλήν καί ή προσβολή ολιγωρίας, καί ή περι
τροπή ασθένειας, καί ήλέγχθημεν δ προσβαλών ου καί δ περιτραπείς εγώ, 

1615 πάΰεσιν άλόντες ψυχής' καί τούτο ανθρώπινον, άλλ’ ονν καί περίτρέψας 
έχεις τό εγκαλεΐν, δτι καί περίτραπέντας άνέστηαας. ήμϊν δέ ονκ έξεγέ- 
νετο άντισχεΐν άντέχειν γάρ ουδέ ικανοί, περιτρεπόντων καί ώθούντων 
πολλών, άλλως τε καί ψυχήν αφιλόαοφον έχοντες, καν τό ονκ δν ώς δν ή 
φιλόσοφός μοι τφ δντι καί απλή διεπλάσω ψυχή, είχε μέντοι έξετασθέν 

1620 μετά τού ήδέος τό γράμμα καί πρόσαντες- δόξαν γάρ άπετείνατο τύχης 
έξειν ούκ έχον τήν ήμετέραν γραφήν, καί τούτο διά τής άποφάσεως έδή- 
λον, τό ούκ είναι τύχην παρά Χριστιανοΐς. άλλ’ εί τό τής τύχης όνομα 
σκανδαλίζει σε, άπαλλάγηθι τού σκανδάλου· εκάατω γάρ ημών ή τέχνη από 

f. 206ν τριών τούτων, ψυχής, σώματος, τύχης, ή τών εκτός, έχει | διορισμόν, έπαί- 
1625 νον ή ψόγου δίδωσιν αφορμήν, καί έστί ψυχής μέν δτι δίκαιος ή άκρατής, 

σώματος δτι ενσθενής ή άκαλλής, τύχης δέ δτι εύπορος ή άδοξος, καί εί 
τω τής τέχνης επομένους σκοπώ τό τής τύχης εύρες όνομα χρηααμένονς, μή 
καί έξηρτήσθαι νόμιζε τής τύχης ήμας, θεφ δέ μάλλον τείνειν τό όμμα καί 
προς εκείνον βλέπειν, παρ’ όύ συμφερόντως τά ήμέτερα διεξάγεται, κάν ίλυώ-
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1630 δεις δντες και σαρκικοί φρονεΐν ου ϋέλομεν τά τοϋ πνεύματος, είχε δε τι καί 
ονείδους, πολλών λέγων άρχειν ημάς, καί άνδρών {ληρασύλαι τίμιων καί με
γάλων τιμήν, καί γνωρίμους είναι καί μεγιοτάσιν, οΐ καί τοϊς υπό χεΐρα σχε
δόν άγνοούμε&α, χειριαόφων ή φιλοσόφων εθελοντών είναι πολλών, καί 
φιλαυτίας μάλλον ή φιλαλληλίας επικρατούσης, καί δώρων άλλ’ ού λόγων 

1635 φιλοτιμουμένων τανϋν, μήτε τά τοϋ πλησίον άλλα τά εαυτόν ζητοϋντος έκα
στον. άλλ* οϋτε ώς ϋπείληφας το επαινετόν ούκ εχειν σε εϊπομεν — πώς γάρ 

f. 207 αν οι μηδέν επαίνου (αξιον) πεποιηκότες ημείς | τον κατά πολλά δίκαιον 
έπαινείσϋαι άμοιρεΐν επαίνου διετεινάμεύλα ;— άλλ1 ούκ εΐ τις επαινείται, 
ήδη καί καϋ-άπαξ έπίκλημα διαπέφευγε μέμιμεως. σάρξ γάρ εστιν ή συνδε- 

1640 δέμεϋα, καί πλείονς τον προσκόπτειν παρέχει τάς άφορμάς. έπανήξας δ’ συν 
όμως ημάς προς τό εύ&υμεΐν, ότι καί οντω ληφϋ·εν λαβήν μειώσαι την αγά
πην ή τον άγαϋ·όν τρόπον ούκ έ’δωκεν. καί ίλάρρει τούτον γε ενεκεν, ότι όσα 
συντείνει προς παιδείαν τοϋ παιδείας δεομένον πολλής ούκ ελλείψομεν, καί 
κατ’ ενώπιον ημών τους αυτόν διερωτώντας 'ιστώντες, καί αυτοί τά εκείνων 

1645 άναπληρονντες ελλείμματα, καν μεν εχονσα προέλϋοι καρπόν ή σπουδή, τό 
ζητούμενον εξεις' τό πρόϋυμον δέ αν εις αξιον, δπερ απεύχομαι, κατ’ εύχής 
αποβή, καί ημείς την ήν ε'γραψας εχειν φροντίδα περί ημών άποβάοαν, καί 
μη εκεί μεν χάριν είσόμείλα, ώδε δε ούκ άχαριστήσομεν. σκώλα γάρ εν μέαφ 

1649 πολλά, καί ού καϋ·’ ο ϋέλοι τις ή εκβασις γίνεται, j

83[80). Θεοδώρρρ πρωτοσπαΰαρίφ καί μυατικφ1 (207r).

84[82). Τφ αύτφ *.

85[83). Λέοντι μητροπολίτη Σάρδεων (207r-208v).
’Έχω τι τοιοϋτον όράν περί έμαντόν, ταλλα φύσεως ούκ ών δεξιάς· ίξ 

ών εχόμενος, ου Άν ή δρασις μετά τής ακοής άντιλάβηται, τώ μη άντιλαβέ- 
1655 σ&αι κατά καιρόν μεταμέλομαι. καί τί γάρ τούτου άσυνετώτερον, τοΐς μη 

χρόνφ σχοϋσιν άδιάψευστον τοϋ καλοϋ ή τον κακοΰ την υπόνοιαν προσέχειν 
είκή; ένί περιεακόπησα ούχ απλώς έπιβάλλειν. πολλοϊς ό όφ&αλμός επέστη- 
σεν ό ήμέτερος, καί μήτε διά λόγων ώμιληκόσιν, οΐ τον προβολέα οίος, ώς 
οί καρποί τά δένδρα, δεικνύουσι, μήτε οννη&εία, ή καί τό τισι προστετηκέ- 

1660 ναι δίδωαι, τό προσόν καλόν έξενεγκοϋσιν εις φώς, επεισε τον τής καρδίας 
f. 209 πόάον τούτοις προσσχεΐν, καί εις αεί παραμέ\νον τό τής αγάπης αποαώζειν 

εμπύρευμα, ούκ είχε δε τί καταιτιάσϋαι τής πρώτης επιβολής ή μετά ταϋτα 
έφ’ ένί καί δευτέρφ διάγνωσις' άλλ’ εί καί μή άκαίρως προαέξειν τή μετά

1637 αξιον addidi.

ι Byzantion », ενθ’ άν. 448.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:14 EEST - 34.211.113.242



To κείμενον τών επιστολών του κωδιχος ΒΜ 36749 199

ταϋτα πείρα. έγίνωσκον, ευλαβώς καί όντως εΐχον άπονεμειν τον έπαινον 
1665 έμαντώ. διά τι; δτι μη τφ δφβαλμφ το παν επέτρεψα τής επιβολής, ουδ η 

εκείνον περιαγωγή την κατά βάϋονς μοι δέδων.ε γνώοιν. επηνονν γαρ, ει 
όντως ήν, ώς Άατνδάμας τά έμαυτού. έκεΐέλεν δέ μοι καί την εναπέρεισιν 
ον ματαίαν έχει δ όφϋαλμός, και ή μετ’ αυτόν διάοκεψις απαραποίητος 
γίνεται, καί μείωοιν ό εγκάρδιος ον δέχεται πό&ος, δέλεν ουδέ έλέλοντι 

1670 προογίνεται τό μεταφρονεϊν. και γάρ ει τό καλόν δτι προς εαυτό εκκαλεΐται 
ειρηται πάντως, πώς τον δι’ δλου την τον καλόν ατέρξαντα κλήοιν, ώς 
τούτφ παρά πάντων των άγαπώντων τό καλόν έξακούεσϋαι τω δνόματι, μη 
αγαπάν αίρήοομαι εκ ψυχής; πώς δε και τρυψάν τής εκείνον ϋέας ούκ έπι- 

f. 209ν στήσω τον όφϋαλμόν ; | καί πώς τους περί τούτον δέχεσέλαι λόγους οϋκ 
1675 έπανοίξω την ακοήν; εις τούτο γάρ εγώ μοίρας έπαινον ον πάντη αμέτο

χος, τοιούτοις άνδράαι {λέλων σνγγίνεσϋαι, καί τον εις αυτούς άπλήστως 
εχειν άδιάβλητον έρωτα, καί μεταπίπτοντά με εις έτέραν δόξαν εϋροι τις 
ούδαμώς· έπεί ολίγους είδον τό οίκεΐον είς άπαντας ανθρώπους, ώς δ τών 
δλων εΐπεν ϋ·εός, έπιλάμψαντας φώς. τοιοϋτός μοι προσγέγονε καθαρός καί 

1680 δόλου άμέ&εκτος πόέλος πρός σε τον καί έλεφ καί τά &εού φρονοΰσιν εγνω
σμένου άνέλρώποις, καί εκ τοιαύτης προφάσεως. καί ούτως δλον σε δ νους 
<5 ήμέτερος άνεμάξατο, ώς μήτε σχεϊν άναμνήσεως χρείαν, εξ ού την τιμίαν 
έμοί προσλαλιάν τό ταπεινόν ημών έδέξατο ονς, έντυπωέλείσης ώσπερ εν 
τοντω τής μνήμης εκείνης, ή διηνεκή την οίονεί σννόρασιν περιφέρονσα καί 

1685 συνομιλίαν κατευφραίνει καί τον πόΰον ήμών διεγείρει, καί ήν άν μη συγ- 
χωνννμενος δ πόϋ-ος, άλλ’ εις τό φανερόν προερχόμενος, εϊ χαμαί κειμέ- 

f. 2ΐο νους ονκ είχεν ημάς ήσυχοΰ\σα καί συν&λίβουσα του βίου περίστασις. νϋν 
δέ φιλεΐν μέν καί τρόποι τινί ποοσίεσϋαι βιαζόμεϋα, άνϋέλκειν δέ πλεΐον 
πειρώμεϋα εαυτούς, άετοΐς ού δυνάμενοι κολοιοί δντες παρίπτασέλαι. άλλ’ 

1690 ει μέγα μοι καί τούτο ύπήρχεν, ήν δμως έκκαλούμενον πρός τον αόν τίμιον 
χαρακτήρα, ει μετάκλητ ος έγενόμην δ ι’ αποστολής σννδούλων έμών. τό δέ 
τοιούτον πρός τοιούτον έλ&εΐν πάσαν αφορμήν άπωέλεΐσϋ·αι σννορώ παρρη
σίας' ονχ δτι τό διαπραχ&έν μέγα — μέγα γάρ τοΐς συννεφείς έχονσι τάς 
δφρύς, τοΐς διά έλεόν δέ τούτο ποιούσιν ον μέγα — άλλ’ δτι χάριτος έπειδάν 

1695 εγώ τνχω τοιαύτης, τό έμαυτού σκοπών εντελές, ουδ’ άντωπεΐν οίός τε 
τοΐς χαρισαμένοις είμί. καί στενάζω μέν, δτι τοιούτοις άνωμάλοις άπήν- 
τησα καιροΐς’ ανακτώμαι δέ, δτι τ’αντά πάσχοντας καί ετέρους βλέπω, καί 
εί μη προελήφ&ης, ή άγια μοι τφ δντι ψυχή, παρά τών ούδέν ή τούτο 

1699 έπιτηρούντων, γραφέως ποιησάμενος πρόσληψιν, έδειξα αν εξ ενός είς οΐαν 
f. 2ΐθν τό τής παιδείας καλόν άπέρριπται καταφρό\νηαιν. καί ταϋτα σννέγνων γρά- 

φειν, μή τι τών υπέρ εμέ λογισάμενος — φρενός γάρ έξεατηκυίας τούτο — 
άλλ’ δτι παιδείας μεϋ’ ετέρων ή αυτός έφιέμενος, περικοπτομένην βλέπω 
τώ βραχεί τού καιρού πριν είς τέλος ήχ’&αι την έψεσιν. καί διά τούτο έπαι-
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νεΐν τον εϊπόντα πως έχω, άσκεΐσδαι μεν το τιμώμενον, άμελεΐαδαι δε τό 
1705 άτιμαζόμενον.

86(84). Παρδενίφ άσηκρήτις1 (210r-211r).

87(85). ’Ιωάννη μαδητή·

Ούτε τήν της άποστάσεως μεταμέλειαν, ούτε τήν δι’ιάμβων έπιστροφήν 
παρωδούμενος — μη εις νπόληψιν πέσοι τοιαύτην δ νους — παραβάλλων 

1710 έκείνοις ήμας τοις ή δι’ υπεροψίαν η διά τρόπον σκληρόν της έμπεσονσης, 
οΐα τής ταπεινής ήμών ή άσδένεια φνσεως, μή μεδιαταμένοις οργής, καί τί 
τό ποιήααν εις τούτο ούκ έ'στι την σιωπήν; τον αδελφού του σοϋ τό αύδέ- 
καστον, τό ακατάλληλόν τε των αύτοΰ λόγων, ή τε τής άληδείας αποστροφή, 
και ή τής μικρολογίας επιστροφή, δέον, εί τής άληδείας και προ τής αλη- 

1715 δείας τον δικαίου προετίμα μηδέν, αίρεΐσδαι ποιειν εκείνα, τα και άκοντας 
ήμας εις αρέσκειαν αύτοΰ προκαλούμενα, δ δε εΐλετο μάλλον ανάδελφος, 
άφιλος, άδικος δνομάζεσδαι ή τον δικαίου φύλαξ καί των φίλων, ΐνα μή 

t. 2Πν παιδευτών εΐπω, | δεραπευτής, προς δέ καί προνοητής τον δμαίμονος. ήμίν 
δέ δυσφορονοι τις έγκαλέαει, πετρώδει γή ρίψασιν, άπείροις ονσι ταύτης, 

1720 τον σπόρον, καί κόνιν άμησαμένοις, άλλ’ ον κατά στάχνας; οΐον δε καί τό 
αποβάν μάνδανε· αν μέν αιτείς, τυχόν καλλιεργίας δεόμενος· άρνονμαι δέ 
δ καλλιεργών εγώ■ ό χρόνος παραμείβεται, συ δέ τίνων οϊδας τητα. αιρει- 
ται δέ δ καλός επίσκοπος κλαίοντας μέν ήμας βάλλειν τά σπέρματα, αΐρειν 
δέ ονκ εν αγαλλιάσει τά δράγματα. ούκ οΐδε δ’ δτι τριβόλων μενεί καί άκαν- 

1725 δών μεστή ή χώρα τή άνεπισκόπφ ταντη επισκοπή.

88(86). Τφ πατριάρχη1 2 (211r-213v).

t. 2ΐ3ν 89(87). Θεοδώρτο κουβονκλειαίφ καί βασιλικφ κληρικω.

Ούκ έπιτείνομεν την παράκλησιν. οϊδα γάρ όποια ψυχής ένέτνχον δια- 
δέσει, καί άρκεΐν ήγημαι ταύτην άπαξ προσαγαγών. νποφωνω δέ, ώς τοΐς 

1730 άγωνιζομένοις οι εν δεάτροις συνειλεγμένοι, ενδοϋναί σε μηδαμώς, μέχρις 
t. 2ΐ4 αν εκνική\ση τής καλής αναίδειας ή ένστααις. έπέσχες γάρ αν, εί ταίς ήδη 

σνμβολαΐς άπεκρονσδης· επεί δέ κλίνοντα βλέπεις, καί μόνον ού τά νώτα 
διδόντα, στήσαι τροπαΐον προξενούν σοι τήν άνω αυμμαχίαν μή άποκάμοις.

1709 παραβάλλων : tnalim παραβάλλεις 1711 μεϋιοταμένους cod.

1 « Άθηνα », ενθ’ άν. 196.
2 «Byzantion», ενφ1 άν. 449.
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90{88). Τφ αύιφ.
1735 Ει ταΐς ααΐς εναπεδό&η τό βιβλίον, γλυκεία μοι τφ όντι ψυχή, ώς ή 

παράκλησις άπήτει χερσί, μετάπεμψϋήτω τφ καταβαλόντι την υπέρ αυτοϋ 
Ικεσίαν εμοί. εί δε λήί)η τις ύποδραμοΰσα ταΐς άσχολίαις, ή αναβολή προς 
την άνάληψιν τούτου παρενεπόδισεν, ϋποβάλλον αυόις τό γράμμα προτρε- 
ψάτω τον βο άποπληροΰν τά τής καταϋέσεως, ΐν’ ή κατάόεσις, ού παρέλκου- 

1740 σαν την άπόβασιν έ'χουσα, κατάνευσις λογίζοιτο, ούκ άνάνευσις.

91(89). Γρηγορίφ μητροπολίτη Άγκυρας1 (214r-214v).

(. 214ν 92(90). Θωμφ καί ’Ιωάννη.

ΈπεΙ τό είδος ύμΐν πολυπραγμονείται τής ίατρείας, καί ού μετ’ ευχά
ριστου γνώμης προαίεται, καί επεί άλείπται οις ποιείται καί παιδοτρίβαι 

1745 έστέ, ούτως αλλά μη ούτως άνταγωνίζεσ&αι, καί τάδε άλλα μή τάδε προφέ- 
ρεσϋαι παρεγκελευόμενοι, ούχ ώς γυμναζομένοις δε καί υπό άλείπταις 

f. 2ΐ5 ούσιν, ει ήσκηται ύμΐν ή προς εκείνους πειύλώ, ) άκατάλληλά τε καί άπωδά 
καί ανάρμοστα τά εκείνων ύμΐν επικρίνεται, προς ού τω σκληρούς καί ούδέν 
ή τά ϋποσπαρέντα τφ λογιαμφ απειλεί τρόπω βεβαιοϋν μεταμελ,ήσαντας 

1750 άντιμάχεσόαι ού δυνάμεόα, δ δε καί ήμας ού βαρύνει, καί ϋμας επικρατείς 
τοΰ ζητούμενου ποιεί παραινοΰμεν ύποκύψατε, καί τό μεύλ’ εκουσίου γνώ
μης διδόμενον λάβετε, τό ένδέον γάρ ή μετά ταϋτα επίσκεψις άναπλήσει· 
καί μετάμελοι ού μεν ουν έσεσόε. εί δε την ιδίαν ζητονντες στήσαι δικαιο
σύνην, ύποτάττειν εαυτούς τή άληόεΐ δικαιοσύνη ού βούλεστε, κα&’ εαυτών, 

1755 τό τοΰ λόγου, κόνιν άμήσετε. ημείς δέ, άτε τοΰ άλη&οϋς έχόμενοι λόγου, 
τον ε’&ει Τενεδίω, επεί τουιΤ ύμΐν πάτριον, προτεινόμενον πέλεκυν ού φοβη- 
όησόμεόα. χρέει δέ ααύτόν μή υπόβαλλε, μηδέ οιου τάς αποδόσεις άζίας 
ποιεΐσϋαι, ότι μήτε σοί δέουσα ϋπεστιν άπλότης, μηϋ·’ ήμΐν ζυγοΐς έπιμε- 

1759 τρεΐται τό διδαακόμενον. άντίρροπον γάρ ούχ όρώ τής μαϋήσεως, καν αυτός 
f. 2ΐ5ν ό βολ | έξωνεΐσύαι ταύτην διανοή.

93(91). Χριστοφόρφ χαρτουλαρίφ τής Νέας.

Θορυβεί μεν καί καύλ’ αυτό ήρεμεϊν ού ποιεί τό τής ηλικίας άκάόεκτον 
τήν έπισχέσεως ότι πολλής δεομένην των νέων ορμήν, διό καί παιδαγωγούς 
έφιστασι τούτοις ατενές ένορώντας, "Αργού πλέον εκείνου τούς όφϋαλμούς 

1765 περιάγοντας. καί τήν φύαιν ό τοκεύς άγνοεΐ, καί παιδευτής δριμύ επιβλέπει

1739 βο quid hoc signified nescio 1760 όβ... cod. nutn. δβολφ? 1763 παι
δαγωγούς cod.

1 « Byzantion », ενθ·' άν. 450.
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και ανννεφές, ιν’ ευπαραδεκτος ονκ άνεμοφόρητος αντοΐς ή παραδοχή τής 
παιδευσεως γενηταί' ο και ακολον&ως γινόμενον, δλίγονς εποίησεν την κατα- 
βλη&εΐσαν σπουδήν δείξαντας ενεργή, συγχεομένης (5έ τής τάξεως, και αφορ
μής ευκαίρου διδόμενης αντοΐς, τί το αυμβαΐνον ; είκή την καταβολήν ημάς 

1770 ποιεΐσϋαι τοΰ σπέρματος, και γήν άροϋν έρημον και άνυδρον και άπάτητον. 
τί δέ και τδ ίλεριζόμενον; κόνις, καί τό τής παροιμίας, δδυναι καί αφάκε- 
λοι. καί εΐ ποτέ μεν τής έπεχομένης άπάγων σχολής, γραφή δέ προσκαϋίζων 

f. 216 βιβλίων, ποτέ δέ ποεΐσίέαι βασι\λείοις ποιων την τοΰ μαύλητιώντος ήμΐν, ώς 
φησίν αυτός, έπέχεις σπονδήν, ή μη άλη&ή λέγοντα δίδασκε, ή είδώς άλη- 

1775 ϋεύοντα τοΰ κωλύειν έπίσχε, ή μάτην πονοϋσι μή έγκαλεΐ ήμΐν. καί γραψό- 
με&ά σε αχαριστίας.

94(92). Τφ κυρφ Θεοδώρφ τφ μυατικφ1 (216ν).

f. 2ΐ6ν 95(93). Θεοκτίστφ λογοϋ'έτχι καί πατρικίφ επιστολή άπολογητική.

Άναπλάσεταί σου μέν ή φιλόθεος ψυχή, τδ έαντής ώς είκδς ειλικρινές 
σκοπονμένη, ή παραλογισμόν, ή γνώμην απρόσιτον, ή άγροικικδν ήΰος καί 

1780 αφελές, ή άλλο τι των δσα ποιεΐν τινα υπό κατάγνωσιν εΐω&εν. άλλ’ εί 
μέν καί απειρία μετά τούτων καί αιδώς ήρι&μεΐτο, αΐ των άκαταγνώστων 
έστίν, εϊπον αν κατευστοχεΐν την άνατυπουμένην ταΰτα ψυχήν, εί δέ τφ 
εκείνων καί αύται οϋ συνηρίϋμηνται λογισμω, ίου ίου τφ λύπης εμαυτδν έπι- 
φϋέγματι ταλανίσω, δτι καί εν οίς επαινεΐσ&αι δέον, καν τοντοις ό νυν κατη- 

1785 γορεΐσίέαι μετεσκεύασε χρόνος, ή ου τούτο, περιφανέστατε, μέρος αποδοχής, 
μή υπέρ τά έσκαμμένα πηδάν; δπερ έστί μένειν εις τήν οίκείαν έκαστον 
τάξιν, άλλα μή νπερβαέέμίως έκτείνεσϋαι. καί πώς άντωπών ήλίω τις άσκαρ- 
δαμνκτεί ούκ εις τούς ίδιους όφϋαλμονς εποίσει τήν βλάβην; εγώ μέν ονν, 
δσον τδ τής τάξεως ονκ άγνοών νποβεβηκός, βουν επιτίϋημι τή γλώττη των 

1790 πέρα χρωμένων τή παρρησία τήν έκτισιν δεδοικώς. συνήνεγκε γάρ τφ ίκτίνω 
ι. 217 ούόέν τ ο) γενναίφ των ) ίππων άμιλλη&έντι, καί φωνοϋντι νυν διά τούτο 

βραγχώδες τή παρα&έσει τού εκείνο} χρεμετίσαι παραπλησίως, καί τήν τοΐς 
δμογενέαιν δρνέοις άποβεβληκότι φυτνήν. εί δέ αυτός ό μέγας τφ νϋν βίφ 
καί περίβλεπτος, τοιαύτης λαχών δια§έαεως τά ϋ·εϊα μελετώσης ώς άληίλώς 

1795 καί υψιπετή, επινεύεις τούς μικρούς ημάς πλησιάζειν σοι, καί ουδέν σε τούτο 
κατασμικρύνει, άποϋείναι τδ διατειχίζον κάλυμμα τής αίδοϋς καταπείαομεν 
εαυτούς, καί κάν μή τδ συνέδρους είναι καί αννομίλους τδ καταλειπόμενον 
χαρίζηται τού παραπετάσματος, τδ γούν φανερόν τής έϋίμου προσφωνήσεως 
δώσει πάντως καί νποκλίαεως. καί χάρις τή προνοίφ τού άγιου ύλεού, δτι

ι Byzantion », ενθ·’ άν. 451.
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1800 καί κατόπιν, τό τοϋ λόγου, εορτής ήκουσι μερ'ις ήμΐν των τής εορτής 

εϋρηται.

96(94). Ίωαννικίφ μαθητή έπιστατοϋντι.

Τοΐς ήμετέροις πλήττειν σε λόγοις οΐόμενος μή προς τό σκληρότερον 
μένειν και ατεγκτον, τό εύπιθ'ες δε μάλλον άγαπήσαι και ενεικτον, άντ'ι 

1805 φωνής έχρησάμην τφ γράμματι. ώς τά πολλά γάρ τοΐς από φωνής ζώσης 
t. 2ΐ7ν προεμένοις έλέγχοις αποφράττεταί πως | των ελεγχόμενων ή ακοή, συνο- 

λιαθαίνοντος τή γλώττη τον νον, και ούτε την εΐσω τοϋ ερκους των όδόντων 
κάθειρξιν ταΐπη, οϋϋ·' εαντω την προσοχήν επιτάττοντος. και ίσως τούτο ον 
θαυμαστόν οίδαίνει γάρ τό προσφάτως έμπεσόν τή ψυχή πάθος, και τελείων 

1810 έστί καταπαυειν τό άγριαΐνον ευθύς, μή χρόνον πρότερον τό οίδημα κατα- 
στείλαντος. επεί ουν τό εαντον κατέπραξεν ό θυμός, νγιείας δείξας ουδόν τή 
ανωδΰνω των ήμετέρων λόγων τομή, επιπάττειν σοι τά διά τής γραφής ήπια 
σννείδομεν άκη, είσηγούμενοι προσσχεΐν εϋήκοον ους, κρατερήν δ’ άποθέ- 
αθαι ένιπήν, τήν « οργή άπόλλνσι και φρονίμους » άπόφασιν, καί τήν « ουκ 

1815 ευσχήμων ϋυμώδης άνήρ ». τίνος; ότι τής σοφίας ουκ αγνοείς, καί πάντως 
εί τό εύσχημον αγαπάς, καί τοΐς εξεστηκόσιν ουκ άνεχη τετάχϋαι, άπέχου των 
τής μοίρας δντων εκείνης, καί δργίζου μεν—δέδοται γάρ—· μή άμάρτανε 
<5έ — άπηγόρευται γάρ. καί δτε σφάλλοντά τινα λάβοις, καί τον τρόπον δπως 

f. 2ΐ8 ερεύνα τοϋ σφάλματος, καί τήν αιτίαν | εί ουκ άλογος δι’ ήν έξείργασται 
1820 σκόπει, καί φανερού τό αδίκημα καν μή τοΐς παιδευταΐς ήμΐν, άλλα τω γε 

μα&ητιώντι, ινα μή τήν παιδείαν λύγειν ανεξέλεγκτου εχων, λάϋη τοΐς 
αϋτοΐς περιπίπτων. καί ή παιδεία δέ, έπεί καί παιδεία, μή κατά τους εν 
τριόδοις άσχημονονντας γινέσϋω, ΐνα μή αντί παιδείας άλλο τι δνομα σχή. 
καί εί μή τούς διδασκάλους ευλαβή, τους εταίρους ϋπείδου καί σννηκόους. 

1825 καί ουκ αν προς δρμήν αλόγιστον έξαχύλείης. έστω σοι εί βούλει ταντα ικανά 
προς παραδοχήν χρηστής υποθήκης, τής εν ή κα&έδρας άβούλως ϋπεξέστης 
τον τόπον άπολαβόντι. εί δ’ δπερ καί τοΐς αλλοις, εί εμφρόνως ουκ οϊδα, 
κέκριται καί σοι συνεψήφισται, πράγμα ουδέν. παραβεβλάφθαι γάρ εϋρίσκο- 
μεν ούδαμώς Σκιπίωνα τον δνομαστόν, Ίφικράτην τε καί Χαβρίαν, τήν 

1830 αποκήρνξιν των προς τάς μάχας άγεννών έφευρόντας, καί των γενναίων απο- 
κεχωρικότας καί ευσ&ενών.

97(95). Πέτρφ άσηκρήτις καί μαΐστορι1.

98(96). Σοφία τή άγίμ δεσποίνη (219r)1 2.

1 Τό αυτό κείμενον μέ επιστολήν άρ. 22, μέ ασήμαντους παραλλαγάς.
2 « Byzantion », ενΟ’ άν. 451 καί «ΆΟηνά», ενΟ’ άν. 196.
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99(97). Τή αυτή1 ( 219ν ).

1835 100(98). Νικήτφ μοναχφ.

'Όπως διάκειταί τις προσβαλών αήθεσι τόποις και αγνοουμένοις σχε
δόν, και ον τή αλήθεια μόνη τδ λυπηρόν εχονσιν, άλλα και τη μετά ξένων 
παντάπασι συνδιαγωγή τό ακηδίαν έπιτείνονσιν, οϋκ εχοντες αγνοεϊν, συντρι
βόμενα περί σου, άλύειν εις απαντά σε και δνσφορειν, και ζην ουκ έθέλειν 

1840 ου δ’ όράν ήλιου τό φως υπολογιζόμενοι, καί την συντριβήν μέν του το ποιεί" 
f. 220 έχειν γάρ των αλγεινών την έπίτασιν την εις τοιού\τους τόπους μετασκήνω- 

σιν πείρα εμάθομεν. επειοιόν δε τής σής συνέσεως τό λελογισμένου, τοϋ 
προσάντονς σε μάλλον και τραχέως βίου στέργειν νποβάλλον την αΐρεσιν ου 
τοϋ άνειμένου καί τρυφερόν, τό πολύ διασκεδάζει τής συντριβής, μεταπεΐθον 

1845 τον εμόν Νικήταν φρόνιμον δντα τό τω Δαυίδ ασθ'εν έπιλέγειν εν έαυτφ 
συνεχώς, «τοϋ κυρίου ή γή και τό πλήρωμα αυτής», και την δ’ «.άλλοτε 
δ’ άλλοΐον τελέθειν » νποφωνοϋοαν παροιμίαν « και χώρα επέσθαι», και 
μόνην αηδίαν οϋ τό ασυνήθει γή έπιχωριάζειν ήγείσθαι, αλλά τό περί τοιον- 
των έπιστυγνάζειν. έπει δέ μήτε παριονσης τής των έταίρων και συνήθων 

1850 μνήμης δυνατόν εστι μη ουχ'ι καταπίπτειν σε προς άθυμίαν, και τφ τής 
λύπης νέφει καλυπτόμενου την ψυχήν άπολέγεσθαι, μήτε τφ ασταθεΐ τοϋ 
λογισμοϋ μη μεταπίπτειν εις ευθυμίαν, ϋπεξιοταμένου τοϋ συγχέοντος 
νέφους, ώς εκ τούτου εκεί μέν επιγίνεσθαι τό ανιών, ώδε δε απογίνεσθαι, 

f. 220ν γνωρίζομέν σοι και ημείς τα ήμέτερα, ώς ουδέποτε ημέρας ( όλης διαστή- 
1855 μάτι παρετάθη τό εϋφραΐνον ημάς, άφνω τίνος έπισυμβάντος και εις 

άλγημα περιστήσαντος τοϋτο. και ονκ έν ήμΐν εστιν τοϋτο βλέπειν, οΐς αυτό 
τοϋτο συγκάμπτεσθαι τή χείρονι μοίρα εξ αυτής γεννήσεως επιβέβλωσται, 
άλλ’ ουδέ τών εν νιοϊς ανθρώπων είπέ τις παραμένειν αντώ τό ήδύ, μή καί 
τοϋ αντικειμένου τοντφ σνμπαραθέοντος, και ίσχυροτέρου τή έπεισαγωγή 

1860 δεικνυμένου. καί ταϋτα θεΐναι αυνείδομεν τή γραφή, ΐνα δτε σαυτόν λογι- 
αμοίς τισιν δράς σαλευόμενον, και ύπό τοϋ άλγοϋντος νικώμενον, άντιστάν 
σπονδάζης τά και άλλων ή και πάντων συμπτώματα, και ούτως έρείδοις τήν 
τοιαύτην περιτροπήν, ό δε τό γράμμα σοι κομίζων χρηστός ήμΐν άνθρω
πος κατεφάνη καί εκ μόνης προσρήαεως. εξεις ουν αυτόν ώς εικάζω φίλον 

1865 σπουδαίου.

101(99). Στεφάνω άσηκρήτις.

Καί ράκους επίκλημα ιμάτιον αχρείοι καινόν, δτι μηδ’ έπιβάλλεσθαι 
f. 22ΐ τήν αρχήν τούτω προσήκει, καί καλλίστου λόγου | πατέρα μειοΐ, εί διασπα-

1841 έχει in έχειν corr. manus fortasse prima

ΐ Byzantion », ενθ·’ άν. 452 καί « ’ Αθήνα », ενθ’ άν. 198.
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αμφ τινι σννεξυφανίλή τφ λόγφ νό&ος επιβολή, ΐν’ ονν μή τφ υπό {λριπών 
1870 βρωύλέντι τφ άπόρφ τής εϋαρμόοτου συν&ήκης απηχής τις και ανάρμοστος 

άναπλήρωσις προσεξεργασίλεΐσα το δλον τοΰ λόγον σώμα, σύμμετρα πάντα 
εχον, αίσχύνοι, ώς τούς Πελοπίδας δ εκ τον έλέφαντος ώμος, τούτο τή σή 
αννέαει άποαταλήναι καλόν εδοκίμααα, και το κάλλος τοΰ λόγου φυλάξουσαν 
τή οικεία και ονκ εκφύλφ προσαρμογή, καί ήμϊν τής ψυχής την ευγένειαν 

1875 έπιδείξουααν τή τής ενπειύλείας νπακοή.

102(100). Βάρδφ Αντιγράφει.

'Υπήρξε τις διαμάχη τοΰ νον, καί το μή ονκ εύπειύλή σε εΰρεϊν τότε 
ααύνηδες, τότε προς την νπόκλισιν άπροφάαιστον σκοπεΐν εχοντες, εΐ μή 
πίστις ήν προγεγονυΐα, συνομιλία μικρά βεβαιοϋσα τό περί σου. τήν δε παρέ- 

1880 σχε των ή·&ών των σών ή κατάστασις, καί μακράς συνουσίας χωρίς, ενχρη- 
στον είναι μαρτυρήσασα τοΊς φιλονσι. γίνεται γάρ ώσπερ εν σώμασί τισι 

ί. 22ΐν ταχεία καί επ’ άν&ρώπων ακριβής \ όποιοι τινες εϊεν διάγνωσις, καί ΐδοις 
αν επί πολλών τούς μεν εκ ψιλής διακρινομένους δράσεως εΐ άγαϋοί ή μή 
τοιούτοι, τους δέ καί χρονιά συνδιαγωγή τό δνσδιάκριτον έχοντας, νποτρε- 

1885 φομένης λελη’&νίας τίνος διαύλέσεως, καί προς τό φανερόν ου προερχόμενης, 
καί διά τούτο μηδε γινωσκομένης. άλλ’ έπεί αυτός τό χρηστόν τοΰ ήϋους 
ώς δ κα&αρός τό δόκιμον χρυσός έκ βραχείας έγνώρισας προσβολής, γένου 
φίλος τοΐς έμοΐς δεξιός, καί μή τηνάλλως τον ήμέτερον έξακριβώσαι νουν 
άπελέγξαι. έχει δέ ή παράκλησις μήτε δυσχεραναί σε, μήτε άποκνήσαι, 

1890 μήτε νπερϋείναι τήν προς ο έπείγει διάσκεψιν. τα λοιπά δε τό τον νόμου 
δίκαιον έξει τήν ίσχύν, συνηγορούν ή καταπανον παραφ&εΐραι γάρ αυτό 
τήν ήμετέραν φιλίαν των ατοπωτάτων ήγονμεϋα.

103(101). Έπιφανίω διακόνφ.

1894 Οϊδα δτι πολλοί, εξ ών καί αυτός έπα&ον, τάς σάς κατέκλυσαν άκοάς, 
f. 222 α πολλάκις, εί καί | παρηνέχϋην τι, υπό μάρτνρι λέγω &εφ εις έννοιαν ονκ 

ήλίλεν έμήν, ταϋτα διαφημίζοντες. έστω οϋν εκείνο σε το άλάϋητον δμμα 
πληροφορούν, δτι ου μεταβέβλημαι, ή τής προς σε καί τον μακάριόν σου 
■&εΐον πάρετράπην αγάπης καν προς βραχύ, εί καί άνδρωποι, χωρίζειν μεν 
από φίλων σπεύδοντες φίλους, εαυτούς δέ μή ένονν, τά τον σύνδεσμον δια- 

1900 σπώντα έτνρευσαν. έμοί γονν αδιάλυτος καί έμεινε καί μενει· καί εί σοί 
τφ φιλτάτφ δοκεΐ, φράξον καν νϋν τά ώτα τοΐς ούδέν υγιές λέγονσι, καί 
τών άκονσϋέντων άπόκλυσαι τό πικρόν, καί εί μεν τινά βλέπεις δδόν παρ- 
ρησιασ&ήναι τήν του διδασκάλου αγάπην, ή περί τούτο καταβλη&ήτω σπουδή· 
εί δέ τον σίτον έτι ή τών ζιζανίων πνίγει υποσπορά, έμφωλευέτω σου τή 

1905 καρδία καί μόνφ γινωσκέτω ύλεφ. καί ήμϊν τούτο αλις. ο δέ άπεατείλαμεν, 
μνημεϊον έχε ημών, καί μένε μέν αγαπών — έξηϋωώσαμεν γάρ εαυτούς —
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f. 222v φεύγε δε τήν ήμετέραν ευχήν, υπευθύνους δν\τας ούκ έξαριθμουμένοις 
δφλήμααιν.

104(102). Παύλφ μαθητή εξω διατρίβοντι.

1910 Τά περί σοϋ ταΐς άκοαΐς εμβαλλόμενα το έναποτεθέν βάρος επελαφρύ- 
νει, τοιαϋτα δντα, α και παρ’ ου διευθύνεται δ έκαστου σκοπός εξητοϋμεν, 
καί α κατά σχολήν ό νους έκμετρών τή ψυχή έδίδου φαντάζεσθαι, τό olov 
είναι τον ήμέτερον Παύλον διαγνωσθήναι, τό κράσιν ένηλλαγμένην αέρων 
σπείσασθαι φύσει εντυχοϋσαν εύπολεμήτφ, τό συνασπίζοντας τούς ασυνήθεις 

1915 εϋρεϊν, τό μή προσχωρήσαι βάσκανον οφθαλμόν, ταϋτα έως ό νους ήρεμων 
έξηρίθμει, ταΐς άκοαΐς ή φήμη εναπετίθει, και ή γραφή υμών ή αϋτόχειρος 
έπεαφράγιζεν. συν&δον μέντοι έωρώμεν τή φήμη τό γράμμα εν έλλείπειν 
τό κάκεϊνα ποιούν ατελή, ου αυτός μεν ίσως δλίγωρος ών άπόντος ερεΐς 
τήν έν έκείνοις δνησιν ούχ δραν, εγώ δε έμποδών μεν δντος εκείνου ούκ Άν 

1920 εϊποιμι ώφελεΐν. προς δε ταϋτα συγκρίνων, ήττον εκείνο παρά πολύ τούτων 
t. 223 αποφανώ, ευρίσκω γάρ ) πολλαχόθεν περισκοπών τούτων κρατούντων κά- 

κε'ινο δείκνυσθαι ενεργές, ούκ δντων δ'ε μηδέν τήν εκείνου άποπεράτωσιν 
ένεργεΐν. έστω οϋν σοι διά σπουδής τό παρά πάντων καί φιλεΐσθαι καί 
συγκροτείσθαι, καί μηδέν είναι τό συγκαλύπτον σου τό συνετόν, καί εί μέν 

1925 δ μέχρι νυν διακωλύων ώσθείη φραγμός, εύπόρευτος έσται πάντως καί ή 
διάβασις4 εί δέ διαμένει άποτειχίζων,έκφεύξη τέως κενοαπουδίας επ(κλήμα.

105(103). Τφ αύτφ.

Τό διά μακροϋ γράφειν ήμίν κεκώλυται, τής διανοίας τίκτειν ου δυνα- 
μένης τώ παρεμποδισμφ των θορυβούν των ταύτην οχλήσεων, αΐ δααι είσί 

1930 προς είδότα περιττόν λέγεσθαι. σοι δ’ ούν καί ή μικρά άρκέαει γραφή, καν 
f. 223ν ταύτη τής προς σέ διαθέσεως δηλουμέ\νης ημών, οίδας, ώ βέλτιστε, μήποτε 

βάρος ήγεϊσθαι ήμας τό συνεχείς τάς περί σοϋ φήμας παρά τοΐς καί μικρόν 
ευδαιμονίας έχουσι μέρος ποιεΐσθαι. δ ;·άρ έλαττοΐ μέν τών ήμετέρων οϋ- 
δέν, αϋξει δέ τούς δ ι’ ονς αΐ επ’ άγαθφ φήμαι ώσπερ τινές έγγίνονται 

1935 παρενθήκαι, τί τό βαρύνον μή ούχί τούτο έχειν σπουδήν ; εγίνετο μέν οϋν 
παρόντος, τής κατ’ οφθαλμούς θέας σου προς τούτο κινούσης, έπεί καί τοΐς 
έπιαυμβαίνουαι αυμπάσχειν συνώθει. γίνεται δέ καί άπόντος, άπομαραν- 
θείσης ούδέπω τής μνήμης σου, εκκαιούσης δέ τον προσαναφθέντα πλέον 

1939 πυρσόν, δτι καί μή αυνεΐναι τώ ήγαπημένω λυπεί, άνέγνωσται δέ καί ήμΐν 
t. 224 καί τοΐς υπό τήν διατριβήν εκκρίτοις τό γράμμα σου, | καί έγνωσται καί 

τούτου δαον εις κάλλος ή συνθήκη έξείργααται. ϋγίαινε δέ μοι μόνον αυ
τός, καί θεόν αιτεί, τον τής ήμετέρας οίκονόμον ζωής, καί απόπλου παρα- 
σχεΐν καί ευπλοίας καιρόν, έστω δέ σοι μέριμνα περί τής προς τούς φιλοΰν- 
τας ύπομνήσεως μηδεμία.
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1945 106(104). Ενθυμίφ έπισκόπφ.
Έναπετέθη ταϊς ήμετέραις χερσί τό γράμμα της υμών ίερότητος, τό τε 

συναποσταλέν τω γράμματι δώρον, δπερ άλλος ίσως ώνόμασεν εΐσπραξιν, 
κατευατοχεΐν της γνώμης του δεχόμενου τοΰτο αδυνατών, πλείω μεν ονν την 
ηδονήν ενρομεν άν, εί άπέβη δπερ ή ελπίς ϋπετίθει, αυτόν σε άποδοΰναι 

1950 ήμίν χρόνφ διαβεβαιοϋσα ρητώ τον και τη παρουσία και τη διά λόγων 
f. 22ΐν καταθέλξοντα ομιλία, ευρομεν δε καί όντως, τής αυτής | υμών γραφής επελ- 

θόντες την δνναμιν. είχε δε καί ή ζώσα φωνή τον την επιστολήν ημ'ιν έγχει- 
ρίζοντος υποτείνειν τα θέλγητρα τής πρώτης έλπίδος, καν είς μακρόν άπετα- 
μιεύετο ταϋτα καιρόν, τά δε τοΰ γράμματος καί προ τοΰ γράμματος ποιέϊν 

1955 είς δσον ή δύναμις είχεν ούκ άπωκνήσαμεν, τφ τε πυρσω τής σής φιλίας 
ετι προσαναπτόμενοι, τω τε κέντρω τοΰ κνροϋ Θεοφάνους τοΰ άγαθοΰ φίλου 
δααι ώραι πληττόμενοι, δς οίος περί ταΰτα ακαταγώνιστος ουκ αγνοείς, πλήν 
προς έπιθήξαν καί νΰν τό γράμμα έπιτενει τήν είς ταΰτα σπουδήν, καί δσον 
είς ημάς ήκεν ουκ ίνδέης εσται τής προς τήν μαθητείαν έπιδόσεως ό άδελφι- 

1960 δοΰς, λείπεται δε υπέρ αύτοΰ, καί υπέρ τής κατ’ δψιν ομιλίας τών φίλων, 
τήν σήν εύχεθαι λογιότητα. φκειωμένον ονν σοι ώς ιερατεύειν λαχόντι θεφ, 
τοΰτο μή κατολ,ιγώρει ποιεΐν. |

f. 225 107(105). Τφ αύτφ.

"Ηγημαι τό σταλεν μέγα, άναφέρων τό παν είς τήν μείζω τούτον άγά- 
1965 πην σου, ήτις ενεργής εωράτο, δτε τις αφορμή ουκ έμεσολ.άβει φιλίας, καί 

γάρ εί μή τι άλλο παρ’ εμοί άγαΊλόν δράται, επεί χρηστών είμι έργων αλλό- 
τριος, ή τών φίλων γοΰν μοι περισώζεται μνήμη, καί ή εκείνων είς εμε 
ουκ άπόλλυται χάρις, αλλά διαμένει καί ζή. διά τοΰτο καί ή είς τον αδέλφι· 
δοΰν επιμέλεια προστε&ήσεται, δτι μή τής σής εγότ έπιλήσμων γεγένημαι ή 

1970 γενήαομαί ποτέ χάριτος. πλήν έστω σοι δήλον καί τοΰτο, ινα μή τό παν τής 
εκείνον προς τά απονδαζόμενα επιδόαεως οίκεΐον κρίνω, δτι ούτε φαύλη τις 
περί αυτόν εστι δόξα, δτι ούτε οιαν επ δντι καί σχεδόν άνεπισκοπήτφ ραθυ
μίας περιπίπτει εγκλήματι, αλλα καί τρόποις διαπρέπει χρηατοϊς, καί τό 

1974 έμφιλοχωρεΐν έπι... μάλλον τοΐς μαϋήμασι τού τφ σπουδάζεται. \

ι. 225ν 108(106). Εύθυμίφ πρωτοασηκρήτις.

*Ην μεν καταδεές τοσούτω γράφειν τοσοΰτον, μεγάλω μικρόν, αίδοΰς 
γοΰν άξιον, καί εί μή καταδεές. άπώ&ει δέ τά άμφότερα καί πρός εκείνο 
σννώθει τό σοι κατά ψυχήν περικείμενον μέγεθος, πεΐθον οΐς τοΰτο σπου
δάζεται τοντοις ήγεϊσθαι τά κατά σέόμα μικρά, καί εναργής ήν ή περί τού- 

1980 του πειθώ, εργοις οΐς προσεμαρτύρονν πολλοί, άλλ’ ού λογιομοίς δεικνυμένη.

1974 επί... non legitur
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και δτι ον κολακική ή γραφή, τον ταύτην διακομίζοντα ένα προφαίνω των 
κηρυττόντων εκείνα, δς δτι μή και τά αψυχα φωνήν άφιάσιν άσχάλλει. 

' ιούτω οϊς είπών οϊς πα&ών έκήλει πειστείς, τοιούτον είδος εποιηαάμην 
γραφής, ρήμασιν οϋχ οις τά μή αυμπαραμένοντά σοι δηλούται γνωρίσματα, 

1985 άλλ’ οϊς ένορώνται χαρακτήρες άϋάνατοι ταύτην συν&είς. αρκεί γάρ δσημέ- 
t. 226 ραι πάντως εκείνα, παρά των ή νόμω νπο\ταγής ή δΤ εΰροιαν καιρού προα- 

φωνούμενα. προακείοϋω δε τή γραφή αΐτησις καί αϋτη τω άποπληρονντι 
οικεία, προς ήν εί κατανεϋσαι δικαιοίς δλος ών τον καλού, ημερών εβδο- 
μάδι μια τάς τού Συνεσίου ήμϊν έγχειρίσαις έπιστολάς.

1990 199(107). Σάβμ μαϋ'ητή τοΐς οίκείοις έγχρονίξοντι.

Τά λνποΰντά με δύο ήν, δτι τε συνειδώς έαυτφ εύφνώς εχοντι προς 
τήν μάϋησιν, προς ετερα τήν οίκείαν διάνοιαν ετρεφας, αντί τού λόγους 
ύληραν ίχνη μεταδιώκων κυνών καί πτώκας βάλλων καί κατατρέχων ελά- 
φων, δτι τε λόγος ον δ εις σοι τού διδασκάλου προσήν, ταχύ προς τους τής 

1995 λή&ης μεταπεμψαμένω τόπους τούς καταβληΊλέντας πόνους εκείνφ. καί ταϋτα 
μεν τέως ήν συγγνωστά, μέχρις ή ατέλεια τής ηλικίας τά κρείττω προαεπι- 
νοεϊν ουκ εδίδον ασύγγνωστα δε νυν κατεφαίνετο, δτε φήμαι τάς ήμετέρας 
ένήχουν άκοάς, εν εκείνη λοιπόν είναι τή ήλικία, ή τού καλού έξακριβάζεται 

f. 226ν ή διάκρισις. αλλά παρήρει j των λυπούντων τό εν ή νΰν άγγελίλείαά μοι 
2000 περί αού φήμη, ή δε ήν βίβλοις έγκεΐσ&αί σε, καί πάντα σε, τό δή λεγό

μενον, πέτρον σείειν καί κάλων, ΐνα τι των σπονδής άξιων έξευρε&είη. ϋά- 
τερον δε μένει συντρίβον ετι καί προς ά&υμίαν κινούν, τό καί διατριβής σε 
καί παιδευτού έκλελήα&αι καί συνηκόων. αλλά μοι, γλυκύτατε, ύγίαινε· καί 
εί! σοι παραμένει τις σπινϋήρ ήμέτερος, ως τι μώλυ τήν ύποϋήκην ταύτην 

2005 λαβών, εκκλινον τον κυκεώνα τής Κίρκης, τής έπιτριβούσης, φημί, ah 
φροντίδος, καί κηρφ τών ώτα>ν δ πόρος άποφραχέλείη, μέλη Σειρήνων οϋκ 
είσδεχόμενος. εί δε καί Σκύλλα τις βρώμα ίδιον ώς εταίρους τούς ους έζη- 
μίωσαι χρόνους πεποίηκε, βέλτιον μετά τών υπολοίπων αω&ήναι, άλλά μή 
μετ’ εκείνων καταποϋήναι. έχεις καί αυτός έπιβοήσαούαι Κράταιϊν τήν 

2010 σήν φρόνησιν, ήτις ουκ εάσει ματαίοις περιστροβούμενον τήν τοσαντην ευ- 
ί. 227 φυΐαν άμβλείαν μείναι καί άλιπή. ΐνα δέ σοι προσπαίξω τι καί τών \ μέ

τριων, εί μή μετά τής άλλης μητρφας περιουσίας καί ή ταύτης φειδωλία σοι 
προσεκτήδη, ήν εϊπον λεκάνην εξώνησαι, μικρά πάντα τά εις διδασκάλους 
γινόμενα λογιζόμενος. εΐη δε προ πάντων σε κατασπάσασίλαΐ' καί τούτο 

2015 προ τών άλλων άρκέσει μοι.

110(108). Νικηφόρφ κουβουκλειαίτρ καί βασιλικφ κληρικφ.

Δέδωκας ήμϊν, ΰ·εοφιλέατατε, εν τή γινομένη προς τον άδελφιδούν έπι- 
μελεία περισσοτέραν σπουδής αφορμήν, εμφανή καταατήσας τήν άγαϋήν σου

23 - 11 - 1957
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προαίρεσιν, ονχ δτι προ τον τούτην άνακαλνφϋήναι τής δεούσης ουκ έτύγ- 
2920 χανεν αγωγής—ετύγχανε γάρ, υπό μάρτνρι ϋ·εφ λέγομεν, έναύλον τής κα- 

τακρίσεως τής παρά οοϋ γενομένης ήμΊν ονσης — αλλ’ δτι φϋάσαι διέγνωκας 
τήν ήμετέραν σπονδήν, προ τοΰ πειραύλήναι ταύτης οιος αυτός εΐ προς το 
βεβαιοϋν τους λόγους δείξας εξ έργων, εχάρημεν ονν, ουκ επί τή τον δώρου 

2024 μόνον φιλοτιμία, άλλα καί επί τή τής τούτον ταχυτήτι αποστολής, αν τη γάρ 
ί. 227ν ) έφανέρον πλέον τό τής προ&έσεως ενγνωμον ον τοσοντον γάρ δτε των 

δφειλόντων τυγχάνει τις ήδεται, δσον δτε τον δφείλοντα ενγνώμονα βλέπει 
καί πρόύυμον. καί τά σά μέν ούτως, αξία πάντως τής θεοφιλούς γνώμης 
σου. τά δε ήμέτερα ποια; εν οϊς δει τον παιδευόμενον διεκβιβάζεσ&αι ό 
άδελφιδοϋς άναστρέφεται' δίς τής έβδομάδος ή των αντφ ερωτωμένων κατε- 

2030 νώπιον ήμων άνακρίνεται εΧδηαις' από στόματος αντφ σχεδόν άπαρεμποδί- 
στως τό κείμενον προφέρεται τής γραμματικής· των έπιμερισμών δ τρίτος 
ήρηται τούτω ψαλμός· ή τρίτη των βαρυτόνων αντφ κλίνεται συζυγία, a 
διερωτώμενος εκμαν&άνει, τή προς ετέρους παραδόσει παρακατέχειν διδά
σκεται. ή υπέρ αντοΰ σοι συνεχής γινέσϋω ευχή, καί συν ύλεφ φάναι, εΐ τι 

2035 τής τοΰ παιδός συνίημι φύσεως, ή έπ’ αντφ ελπίς μενεϊ άκαταίσχυντος. γέ- 
νοιτο δε καί τής εν δψει ομιλίας άπολαϋααι ημάς, καί τής εις άλλήλους άγά- 
πης μή έκπεσεΐν. |

f. 228 111(109). ’Ιωάννη άαηκβήτις.

Νυν μάλλον ή πρότερον, δ κατά πάντα τό καλόν προτιμών, γνωαϋήτω 
2040 σου τό ενγνωμον καί χρηστόν εις φίλον άνϋ·ρωπίναις δνστνχίαις δφ&έντα 

περιπετή. πλείω δε λέγειν τό επείγον ονδέν, οικο&εν σπουδάζοντά σε τό 
σννοίσον δεδυστνχηκότι φίλω προσεξευρεΐν.

112(120). Θεοδώρφ μνστικω

113(121). Θεοδώρφ πρωτοσπαϋ·αρίφ.

2045 Πρόχειροι μεν αι κατανεύσεις, ετοιμότεροι δε αί τούτων εκβάσεις, καί 
αί των υποθέσεων άρχαί ευρέσεις σαί, καί αί αποπληρώσεις σπουδαί σαί, 

ι. 228ν καί σνγχωρεΐς ονδαμώς | ετέρφ τον πραττομένου σοι μερίτην είναι καλόν, 
καί ούτε τήν έξευρισκομένην αφορμήν δ νποβάλλων δράται, ούτε τήν άπο- 
περάτωσιν ταύτης έπισπεύδων γινώσκεται, αλλά ον καί εϋρετής, ον καί 

2050 έκπληρωτής, συ καί πρέαβυς, συ καί κύριος τοΰ πρεσβευομένου, κινούσης 
μεν τής ανυπερβλήτου προαιρέαεως, εξάγοντος δε προς έργα τοΰ άγαίλυϋ

2024 Post αΰτη spatium duarum vel trium litterarum ubi fortasse γάρ legi 
potest 1

1 «Byzantion», ενβ·’ άν. 452.
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συνειδότος. αρχών ονν διασκέψεων τοιούτων έσο διά παντός, καί τα πρε
σβεία φέρε πάντων μόνος αυτός, και ολίγους μέν, εΐ γε και ολίγους, έξεις τούς 
εις τοΰτο ζηλοΰντας, ούδένα δε τον παρευδοκιμοΰντα. ίγώ δε χάριν έχω τφ 

2055 δεφ ότι με και του λέγειν στερείς, άφωνον τή υπερβολή των χαρίτων ποιων.

114(122). Θεοδώρφ κουβουκλεισίφ και χαρτουλαρίω.

Εϋφρανεν ημάς ούχ ή δόσις μόνον δαψιλής ούσα καί ικανή δηλώααι 
προαίρεσιν άγαδήν, αλλά και ή προς εκείνην πρότερον αμέσως κλίνασα νεΰ- 

2059 σις. το μέν γάρ την τον διδόντος πρόσδεσιν προς τά βελτίφ δείκνυαιν αυτο
ί. 229 κινητόν, | τα δε άποφαίνει συμμερίτας καί τούς προς τοΰτο σννωδοϋντας 

τοϋ άγαδοΰ. έχομεν δε καί αλλοδεν τής ευφροσύνης ταύτης έξευρεϊν υποδέ
σεις, δτι τε καί τω νϋν βίφ περίειαιν άγαδοί, καί ού πάντη των καλών 
άμοιρος, καν ή « οι κακοί πλείονες» επικρατούσα τοϋ πάλαι ταύτην έξενεγ- 
κόντος άπόφασις καί τούς μή τοιούτους έκλογίζεσδαι τινάς ώς τοιούτους 

2065 ποιεί, δτι τε τής διαδέσεως παραμένουσιν, ής προς ημάς είχες, σπινδήρες, 
καί ον τε χρόνος τούτους ούτε διάζενξις ενεπέσβεσεν, δτι τε ό σκάζων ημών 
επηνώρδωται λογισμός, κενήν γεγονέναι την τότε συνήδειαν νποβάλλων. 
Άντιαδένει μέν ονν ή τοϋ την δψιν συντρίψαντος τω μετώπω έγράφετο κλή- 
σις, ώς άν δ υβριστής δστις γνωρίζοιτο καί σιγώντος εκείνου' ημών δέ, ινα 

2070 σου το φιλότιμον άνακηρυχδή, λαλήσει μέν δτε καί οΐς εξόν καί τό φωνοϋν 
ί. 229ν δργανον, δ δ’ εν τή ψυχή λόγος ούκ άποκάμοι ποτέ περιστρόφων τό \ τής 

φιλοτιμίας είδος εν έαντφ. σύ δέ, χρηστέ διά πάντα καί τίμιε, μή περί ήμάς 
τούς ανάγραπτον έξοντας τήν χάριν έσο τοιοϋτος, όλλά καί περί άλλους, ονς 
πολλάκις ή γνώμη δλισδηρά ή φαύλος τρόπος διατίδησιν αχάριστους, άπο- 

2075 μιμεΐαδαι γάρ σοί τό δειον δίδωσιν δ καιρός, ο τής ενποιίας έπίσης νέμει 
τό μέτρον άγαδοΐς καί κακοϊς.

115(123). Συμεών άσηκρήτις.

’ξΐτιώμην τον χρόνον, δτι μή προ πολλον μοι τοιοντον φίλον έδεί- 
κνυεν, ήνίκα τό καδαρόν ώς άληδώς καί άνόδεντον έγνωσται τής Αγάπης 

2080 σου. έγνωσται δέ ον μακρά συνουσία., ή καί διακρίνειν οίδε ταϋτα καί διο- 
ρίζειν, άλλ5 έργοις, οΐς ριζονται μάλλον εκείνα καί μένονσι πάγια, απέλυσα 
δέ τής τοιαύτης αυτόν ουδέ νϋν αιτίας, καί μετά τό προσομολογεϊν τοιαντην 
χάριν αντφ, δτι μή συσκηνοϊ με τοιοντφ καλφ, ή καί, δπερ μέρος τοΐς 

2084 ψιλοϋσι παραψυχής, τούτφ με δσαι ώραι παρασκευάζει καδομιλεΐν. έντε- 
f. 230 λής | γάρ αν όντως ή χάρις αϋτφ έλελόγιστο. νϋν δέ τφ δίψει με τής αής 

εκτηκόμενον αγάπης πόρρω τοϋ τών σών άπορρέοντος νάματος χειλέων 
ποιεί, καί δν μέν οΐ μϋδοι φασί Τάνταλον εστία τά δρώμενα, ονγχωροϋσι

2059 Nihil nisi π.,.&εσιν legi potest
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γάρ οι λόγοι την όψιν τοΐς ήδίοτοις ίπεντρυφάν, ει καί την άφήν άποκω- 
λύονσι δραν δ εκείνης έργον υπάρχει· εμε δε καί τής εκ τούτου παραμυθίας 

2090 δ νΰν αποοτερεΐ βάσκανος χρόνος, άλλ' οντος μεν ποιείτω το εαυτού' άπε- 
κλήρωσε γάρ αϋτώ ή έμή μοχθηρία έπινοεΐσθαι τοιαϋια καί δύνασθαι· την 
γοΰν εν τή ψυχή διάθεαιν, ήτις ένοΐ καί συσφίγγει τον πόθον καί δραν ποιεί 
καί συνομιλειν, ον χρόνος ούδ'ε τοΰ χρόνον ανώμαλον άφαιρήοεται.

116(124). Θεοδώρφ πρωτονοταρίφ.

2095 Ή μικροψυχίας καθυποβάλλεις, καί διά τούτο καί άνοιας, γραφή, ή 
τέκνα καί φίλους εχειν οϊς ήρησαι ποιειν άπωθή, καί την ημών επί τούτο 
καύχηαιν ύποτέμνεις. τοίνυν ή μή πέραινε τό εννόημα, καί άποτριψόμεθα 
τό έπίκλημα, ή τό δόξαν άμεταθέτως εχον εκπλήρον, καί τής παρρησίας 

2099 ημείς έκστησόμεθα. |

f. 230ν 117(125). Στεφάνφ μαθητή.

Τί καταρρητορενειν ημών έφρυάξω, αντιθέσεις πλάττων καί τούτο 
λύσεις έκείναις ούκ έξευρίσκων εύλογούς, καί αιτίας άνυπόπτους άπαρι- 
θμών, οϋδ’ εις έννοιαν έλθούσας έμήν; ένί μέν ονν ήρκει λόγω δηλώσαι τό 
παν, υποψιών άπηλλαγμένφ τοιούτων. ήλως δε μακράν αποτεινόμενος την 

2105 γραφήν, τώ τοιανταις συμπεαεΐν περιαγωγαις κατασοφιοθείς ή κατασοφισά- 
μενος. έχου γούν εΐ τι καν ποσώς έμοϊ πείθη, τής ύποδειχθείσης καί ύπο- 
δειχθηαομένης μαθήαεως. καί τών ελπίδων εΐκων άλλα μή άποπηδών ον 
διαψευσθήση. καί ώς διδασκάλοις ήμΐν, μή ώς πώλοις χρώ, ούκ επικάμ- 
πτων, καμπτόμενος δέ, καί μαστιγούμένος, άλλ’ οϋ μαστιγών, καί τοιοΰτος 

2110 ών, τό συνεΐρον εξεις τό κεχηνός. έγώ <5e τών εθίμων τι διαπίπτον βλέπων 
ονδέν ήσθήσομαι, καί ώς επί τέκνοις φιλοπάτορσι τά φιλόπαιδος ένδείξομαι 
πατρός. εί τώ μικρώ δε παροράματι ονχ ώς επί παισίν άναπαύσομαι, ϋπο- 

ι. 831 κύπτοντας φιλίως τοΐς φθάσασιν υμάς ού λαβών, άνιάσομαι μεν | κ&ν άπο- 
χρών έαχον τό άνιάααν, δεικνύειν δέ τά πατρός ον λήξω, εως εϊαω τών 

2115 έμών δρώ υμάς αγκαλών, καταλείπουν ύμίν τά τοΐς άπειθέσι παισί ακοπεΐν 
σνναντήματα.

118(126). Θεοδώρφ μυοτικφ1.

119(127). Θεοδώρφ κουβουκλεισίφ καί βααιλικώ κληρικφ.

Έξηρτήσθαι δοκώ εν σοί καί βλεπομένω μοι καί μή τά έμά. διό καί 
2120 δρών, περί τούτων συνομιλώ· καί μή έντυγχάνων, άναφέρειν κρίνω εις αέ

2113 ημάς cod.

ι Byzantion », ενθ·’ άν. 452.
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εν αλλοις ταϋτα αιγών, εχεις ονν το αταλέν έπίδος οΐς δει, και νπόϋες a 

δει, καί ώϋει περ'ι ών δει, καί τύχοις και ών δει και δτε δει. |

f. 231ν 120(128). Θεοφίλφ άαηκρήτις.

Χρεία κατήπειξεν αναγκαία το βιβλίον ζητεΐν. και δ τούτο κατέχων 

2125 ου φίλος, και δ νυν αυτδ λαβείν αξιών τών άγαπωμένων. εϋφρανεϊς οϋν 

άποδιδούς, λυπήσεις δε μή άποδιδούς.

121(129), Θεοδώρερ πρωτοαπα·&αρίφ καί κριτή.

’Εχει τι διδόναι καί τή φιλία, τδ δίκαιον, δποτε μή παραποιοϊτο, φανε- 

ράν δε παραδεικνύει τής ακριβούς έξετάσεως την άϋέτησιν. εΐ οϋν δρ&ς, 

2130 φίλη εμο'ι ψυχή, άντεχόμενον τοϋ δικαίου τον τδ γράμμα οοι φέροντα, τοΐς 

δικαίοις άκολου&ών ταχεΐαν, τοΰτο γάρ ή γραφή δεΐται, τήν δικαιοϋσαν 

ψήφον επάγαγε. εί δε παρεκβαίνοντα μεν τής αληϋείας, πλέον έκτου μεν ον 

δε κατά τοΰτο ύπδ τοϋ άντιδίκον, έπε'ι καί τοΐς νικώσι οτέργεται μή άρκεί- 

σ&αι τή νίκη άλλα βιαιότερου έπικεΐσ&αι τφ ήττημένω, δίδου τι αυτός συνε- 

2135 τός ών τοΐς φιλονσιν ήμΐν, δ καί τδ νικών ου λυπεί μέρος, καί τφ ήττη

μένω χαρίζεται.

122(130). Θεοδοσίφ μοναχφ.

Οΐς άπεστάλη τά ΰμέτερα δέδοται γράμματα, καί αϋϋις τά παρ’ αυτών 

f. 232 άντιγραφέντα, βία μεν, άνείληπται δ’ ονν όμως. | έπέχει γάρ τά πολλά τών 

2110 πραγμάτων δ όχλος, άπαλειφϋεΐσαν μεν οϋν τήν μνήμην αϋτοΐς τήν σήν ουκ 

ήν ίδεΐν, έντετυπωμένην δε καί μένουσαν ετr καί τοΰτο εδήλου ή μετά 

περιχαρείας καί σπουδής τών σών γραμμάτων άνάληψις. άλλ’ εμφανής τφ 

γράμματι μή ών δ σκοπός, δι’ ον ή πρδς εκείνους αποστολή γέγονεν, ουκ 

εδωκε γνώρισμά τι, ψ καταλαβεΐν τδν εκείνων ήδυνήϋην σκοπόν, πλήν του 

2145 περιφερομένου τφ προτέρω άνέμνησα γράμματι, καί ή αυτή μετά τής αυτής 

έωρατο απορία προϋλέσεως. καί οϊδα ότι αφορμής διδόμενης ευκαίρου ουκ 

αύρας φορά τδ έδραϊον αυτών οιχήσεται τής αγάπης, συ δε, τφ ϋ·εφ μεμε- 

λημένη ψυχή, τφ καϋ·’ έκάστην εϋχάς άναφέρειν άταράχω νοΐ μεμνήσϋλαι 

τών συνηϋών αγάπα καί φίλων.

Σημείωσις. ‘Ο διευθυντής τής Έπετηρίδος ανέγνωσε τδ έχδιδόμενον κείμε
νον μέχρι τής σ. 196 καί έσημείωσεν α ν ε υ τής έγκρίσεως τών έκδοτων αΰτοΰ. Τή 
παρακλήσει των δέ άπέσχε περαιτέρω έπεμβάσεως.

Ν. Β. Τ.
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