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Ο ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΩΔΙΞ 1207 ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ 

1. Αποβλέπων είς τήν κριτικήν Μκδοσιν της Χρονικής Συνάψεως του βυζαντινού συγ
γραφέως Κωνσταντίνου τοΟ Μανασσή ήδη από Ιτών έδημοσιεύσαμεν πολλάς μελετάς, τάς 
οποίας χάριν των ερευνητών καΐ των αναγνωστών του μετά χείρας περιοδικού άναγρά-
φομεν : *Οδ. Λαμψίδου, Φιλολογικά είς τήν Χρονικήν Σύνοψιν Κωνσταντίνου του Μα
νασσή, Ε.Ε.Β Σ., ΚΑ' (1951) 153—173' τοϋ αύτοΰ, Ή Χρονική Σύνοψις του Μανασσή 
καΐ Ιν «άσμα του Γαβρά», Άρχεΐον Πόντου, 22 (1958) 199—219' τοΰ αύτοΰ, ΟΙ'Αθηναϊ
κοί κώδικες της Χρονικής Συνάψεως Κωνσταντίνου τοΟ Μανασσή, Τα "Αθηναϊκά, τεΟχ. 
13 (1959) 17—31 * τοΰ αύτοΰ, Ιστορία της κριτικής του κειμένου καΐ τών εκδόσεων τής 
Χρονικής Συνάψεως του Κ. Μανασσή, Ό Βιβλιόφιλος, 13 (1959), τεύχ. 1—2, σ. 3—8" 
τοΰ αύτοΰ, Μυθιστορηματική διήγησις περί τής Θεοδώρας, Νέον 'Αθήναιον, 3 (1959— 
1960) 17—23" τοΰ αύτοΰ, Ή Χρονική Σύνοψις τοΟ Κ. Μανασσή κατά τον Bodl. Baroc. 
18, Πλάτων, 11 (1959) 310—356' τοΰ αύτοΰ, Notes sur quelques manuscrits de la chro
nique de Manassès, Akten des XI internationalen Byzantinisten - Kongresses 1958, 
Μόναχον I960, σ. 295—301' τοΰ αύτοΰ, L" édition critique de la chronique de Manassès, 
Άνακοίνωσις âv τφ XII Διεθνει Βυζαντινολογικω Συνεδρίω, ΆχρΙς 1961. 

2. Περί τών πολυπληθών χειρογράφων κωδίκων τής Χ Σ ίδέ : G. Moravcsik, 
Byzantinoturcica I, Die Byz. Quellen der Geschichte der Türkvölker, 2α 2κδοσις 1958, 
σ. 354 καΐ M. E. Colonna, Gli storici Biz. dal IV al XV secolo, I. Storici profani, 
Napoli [1957] σ. 78—79. Παρατηρήσεις, διορθώσεις καΐ συμπληρώσεις επί τής αναγρα
φής τών κωδίκων τής Χ, Σ. τής γενομένης υπό τών ανωτέρω ερευνητών έδημοσιεύσα
μεν âv Ό δ . Λαμψίδου, ΟΙ 'Αθηναϊκοί κώδικες . . . Τά 'Αθηναϊκά, τευχ. 13 (1959) σ. 
17—18 καΐ Ό δ . Λαμψίδου, Ή Χρονική Σύνοψις . . . Πλάτων, 11 (1959) σ. 350—353. 

3. Τά ημέτερα συμπεράσματα περί τής κατατάξεως τών κωδίκων τής^Χ. Σ. ώς καΐ 
περί εκείνων έκ τών κωδίκων, ol όποιοι ενδεχομένως δύνανται να συμβάλωσιν είς τήν 
κριτικήν Ικδοσιν του κειμένου τούτου, άνεκοινώσαμεν ήδη περιληπτικώς έν Ό δ . Λαμ
ψίδου, L' édition critique . . . Άνακοίνωσις έν τφ Βυζαντ. Συνεδρίω. Άχρίδος τό 1961. 
Πάντως περί τής χειρογράφου παραδόσεως τής Χ. Σ. Εχομεν άπό ετών έτοίμην μελέ 
την, τήν οποίαν θα δημοσιεύσωμεν έν καιρφ εύθέτω. 

4. Τέσσαρες κώδικες τής "Εθνικής Βιβλιοθήκης τών "Αθηνών περιέχουσιν ουχί πλή
ρως το κείμενον τής Χ. Σ. Έ ξ αυτών ot Athen. 1172 (17 αϊ.) καΐ Athen. 1183 (18 at.) 
στερούνται σημασίας δια τήν Ιστορίαν τσυ ημετέρου κειμένου, έν φ ol κώδικες Athen. 
1207 (13 at.) καΐ Athen. 1217 (13 at.) είναι λίαν σημαντικοί δια τήν άποκατάστασιν τής 
Χ. Σ. Ό Athen. 1217 περιεγράφη προ ετών πλήρως ύφ" ημών έν τφ περιοδικφ βΤά 
Άθηναΐκά> (Μνθ' άν.), έν τφ δποίω επρόκειτο να δημοσιευθη καΐ ή περιγραφή του έτε
ρου Athen. 1207. Δυστυχώς δμως λόγοι ανώτεροι τής ημετέρας θελήσεως άνέβαλον τήν 
δημοσίευσιν ταύτην, ή οποία παρουσιάζεται σήμερον είς τάς φιλόξενους σελίδας του 
«Πλάτωνος». 

5. Ό "Αθηναϊκός κώδιξ 1207, 13ου αίώνος, απαρτίζεται νυν έκ 95 φύλλων καΐ πε-
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ριέχει τήν Χ. Σ. του Μανασσή. S(I. καί Α. Σακκελίων, Κατάλογος των Χειρογρά
φων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, 1892). Το χρονογραφικον τοΟτο έργον» 
άποτελούμενον έκ 6733 στίχων, γράφεται έν τφ κώδικι έν συνεχεία, τών στίχων δια-
χωριζόμενων, δια τελείας, καΐ είναι έν τφ ήμετέρω κώδικι έλλειπες κατά τήν αρχήν 
(άρχεται άπό του στίχου 117), το τέλος (περατοΰται είς τονστίχον 6421) καί ενδιαμέσως 
(έλλείπουσιν οί στίχοι 434-491, 1871—2526, 2974—3026, 3340-3391 καί 3812-3938). 

Ό κώδιξ, πριν ή 6 γραφευς άντιγράψη έν αύτφ τήν Χ. Σ. έφερε δοκίμια κονδυ
λίου δια λατινικών γραμμάτων. ΤοΟτο παρουσιάζεται έν φ 6 β (κατά τήν νυν σελίδω-
σιν), ένθα μετά τα δια λατινικών στοιχείων γραφέντα καί τίνα δι' ελληνικών γραμμά
των σημειωθέντα ή υπόλοιπος σελίς παρέμεινε κενή, έν φ. 10α, ένθα, επειδή μετά τον 
έκτον στίχον τοΟ κωδικός ύπήρχον δύο σειραΐ δια λατινικών στοιχείων, αφέθη μετά τα 
γεγραμμένα κενόν αντιστοιχούν είς 3—4 στίχους καί μόνον μετά ταύτα συνεχίσθη ή 
αντιγραφή της Χ. Σ. Παρομοίως δοκίμια κονδυλίου δια λατινικών γραμμάτων οπάρχου-
σιν έν τή φα υπεράνω της γεγραμμένης σελίδος έν φ. 80 β, 83 β, 90 β. 

ΟΙ παρασελίδιοι περιληπτικοί τίτλοι οοδέν το Ιδιαιτέρως σημαντικον παρουσία-
ζουσιν. Ιδού έπί παραδείγματι: φ. 4α: «δφεως άπατη»* φ. 13α: «ΠερίΓύγου»' φ. 37α: 
«βασιλεία Λέοντος υίοΰ Ζήνωνος προς ολίγον»" φ. 74α: «βασιλεία Λέοντος του ΣοφοΟ» 
ή φ. 18 β: «Γνωμικόν»* φ. 22 α: «ώραϊον»* φ. 33 β : «Γνωμικά»' φ. 37 β: «ώραϊον»' φ. 
70β: «Γνωμικόν». 

'Εκτός τούτων έν τη ώα επίσης καί κατά τό πλείστον κάτω της γεγραμμέ· 
νης σελίδος άνευρίσκομεν ερμηνευτικά τινά σχόλια σημειωθέντα δια της χειρός του 
Υραφέως. Π. χ. φ. 8α: «Ιστέον δτι χίλια εξακόσια έξήκοντα τρία διήρκεσεν ή 
τών Αιγυπτίων βασιλεία»* φ. 18α: «Ιστέον δτι έπί βασιλέως Δαβίδ γέγονεν ό Τρωικός 
πόλεμος»· φ. 19β: «Ιστέον δτι άλλως αναγράφει ό "Ομηρος τα περί τήν Τροίαν»' 
φ. 49 β : «Ιστέον δτι έπί της βασιλείας Ηρακλείου ήν Σέργιος Κωνσταντινουπόλεως 
πατριάρχης, δς (ως : codex) δια τα της μητροπαρθένου γινόμενα νικητήρια άπεφώνησε 
τη Ύπερμάχω στρατηγφ καί καθεξής τους κδ' οίκους τών ακάθιστων»' φ. 60 α: «Έπί 
τούτων τών βασιλέων Κωνσταντίνου καί Είρήνης τάφος τινός Έλληνος ευρέθη καί έν 
αύτφ γράμματα οοτως λέγοντα* ό Χριστός μέλλει γεννηθήναι έκ παρθένου καί πιστεύω-
μεν είς αυτόν. Έπί δέ Κωνσταντίνου καί Είρήνης τών βασιλέων πάλιν δψει με ήλιε»' 
φ. 63β: «Ιστέον δτι ευρίσκεται ό φόνος Λέοντος έν τή βίβλω τών βασιλέων, οδτος θη
ρίων Ιστατο λέων καί επάνω της ράχεως αύτου ήν γεγραμμένον μ καί Χ στοιχείον. 
δόρυ δέ άνέβαινεν ύποκάτω τοΟ θηρίου διήρχετο. καί ήν ή αίχμή διαπερώσα μέσον τών 
δύο στοιχείων δπερ ουδείς ήδυνήθη νοήσαι έκ βάσεως αύτοΟ. Ιστέον δτι τή ήμερα τών 
Χριστουγέννων άνηρέθη ό βασιλεύς έχων έν τφ στόματι τούτον τον λόγον : τφ παντά· 
νακτος έξεφαύλισαν πόθω». 

Παρέχομεν τό περιεχόμενον τών φύλλων του κωδικός, ώς έχει νΟν, άκολουθοΰν-
τες τήν σειράν τών στίχων τής Χ. Σ. κατά τήν έκδοσιν Βόννης. : φ. Ια—6α στίχ. 117— 
433, έλλείπουσιν οί στίχοι 1—116* φ. 7 α—30 β στίχ. 491—1870, έλλείπουσιν ol στίχοι 
434—490' φ. 31α—37 β στίχ. 2527—2973, έλλείπουσιν οί στίχοι 1871—2526' φ. 38 α -
43 β στίχ. 3027-3339, έλλείπουσιν οί στίχοι 2974—3026' φ. 44α-50β στίχ. 3392—3811, 
έλλείπουσιν οί στίχοι 3340—3391* φ. 51 α—95 β στίχ. 3939—6621, έλλείπουσιν οί στί
χοι 3812—3938 καί οί στίχοι 6622—6731. 'Εάν ύπολογίσωμεν κατά μέσον δρον τό σύ< 
νολον τών έν μια* σελίδι στίχων είς τριάκοντα περίπου, θα εορωμεν δτι έλλείπουσιν έκ 
του ημετέρου κωδικός περίπου φύλλα είκοσι. Οοτως δ κώδιξ θά άπετελείτο έξ αρχής 
έξ 115 περίπου φύλλων. 

Έν τέλει σημειουμεν δτι έν φ. 1 α παρά τους στίχους 117—111 έν τη φα ότέ μέν 
έν αρχή, ότέ δέ έν τέλει του στίχου εικονίζονται τα σύμβολα (ζφδια) τών αστρικών 
σωμάτων, τών αναφερομένων έν τοις ανωτέρω στίχοις. 

Κατωτέρω παρουσιάζομεν τάς διαφοράς τών γραφών τοΟ κωδικός άπό του έκδο-
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θέντος κειμένου έν τη έκδόσει της Βόννης, παρέχοντες ενίοτε καί παραλλαγάς οφει· 
λομένας είς ορθογραφικά σφάλματα του άντιγραφέως, κρίνοντες ταύτα ενδεικτικά. 

[Πίναξ κυριοτέρων συντομογραφιών. 

I r : 

1ν : 

ΐ. m 

ν : 

scrib.: 

om : 

alit: 

S. v. : 

φ. 1 α του κωδικός* 
: φ. 1 β του κωδικός* 
: ipsa manu' 

; versus. 

scribìtur. 

omisif 

: aliter scribitur' 

series versuum' 

a d : 

p. r : 

vacuum : 

. . . : 
f. 

bis 

ρ. corr: 

addidit' 

post rasuram' 

: scriptor vacunm reliqnit 

litterae dubiae" 

: fortasse* 

: προσθήκη στίχου" 

: post correctionem. 

Ό αριθμός παραπέμπει είς τον στίχον της έντυπου εκδόσεως, ή πρώτη άνάγνω-
σις ανήκει είς αυτήν, ή δ* επομένη είς το κείμενον του κωδικός]. 

Τ Ο Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Ν 

Ir—117 18 δβρυζον—εύριζον" 20 έλαμπτηροόχει—έλαμπυρούχει" 39 om' 41 έπύρ-
σευε—έτιύρευσε" 43 άεροδρόμον—άεροπόρον' 47 αρτιμελές—αρτιμελούς. 

1ν—149 50 πολυγόνους—πολυδόνους" 51 άεροβάται—άεροβάτες· 69 άρκοι- άρ
κτοι" 72 χερσοβίοις—όγροβίοις" 75 όροφωτής—άροφευτής" 80 δρόμημα—δράμημα. 

2r—182 85 δένδρον—δένδρων" 87 του—τής· 88 οπωροφόρων-οπωροφόροι' 90 
εκείθεν—έκεΐσε* 92 άκρότομος ελάτη—om" 93 ύπερηρμέναι πίτυες—om 94 δενδρέων— 
δενδράδων' 2C0 ήνέωκτο—άνέωκτο" 3 λευκαυγές—λ,ευκανθές" 5 ώδε—δδε' 7 δροοο-
στάκτοις—δροσιστάκτοις* 210 έβλαστήκει—βεβλαστήκει. 

2ν—215 15 έμόσχευεν—έμόσχευσεν" 16 διαιρούμενη—δίηρημένοι" 22 om" 24 om' 
26 om" 25 bis : λιμνάζων τε τάς άμφ* αυτήν άπάσας πεδιάδας" 27 δρδει όεύμασι—άρ
δην νάμασιν" 31 σκήνωμα— σχοίνισμα' 34 δ* ενθεμένος—δέ θέμενος" 37 χάριν δωρησά-
μενος—γνώμην χαρισάμενος. 

5r— 246 48 χειρόηθες—χειροηθές" 55 εύρυμέτωπος—άρυμέτωπος" 59 έφόρουν— 
έμφέρον 65 έκύκλουν—έκύκλου" 66 έθώπευον, ύπέτρεχον, Μσαινον—έθώπευεν, ύπέτρε-
χεν, Ισαινε. 

3ν—272 86 τούτοιν—τοίνυν" 88 υμών—ημών" 89 υμών—ημών' 91 δέ—καί' 94 
μόνου—μόνον' 96 τουτό μοι—τούτου μήν" φεύξησθε—φεύξεσθε' 97 κερδάνησθε—κερδά-
νητε 

4r—300 1 έβάσκαινεν—έβάσκανεν 3 ουκ £φερεν αυτούς—αυτούς ούκ 2φερεν* 
9 καί κάλλιστος είς γευσιν—ήν καί καλός είς βρώσιν" 11 γλυκυθυμίαν—γλυκυχυμίαν 
14 έσύριξεν—έσύρισεν" 29 έπέτρεχον—ύπέτρεχον. 

4ν—330 33 εύκηπεύτων—εύκηπήτων" 40 μογοστόκους—μογοτόκους' 45 δερμα-
τίνην—δερματίνης" 47 προσείχε—προσέσχε* 53 δωροφορήμασιν—δορηφορήμασιν' 55 βλε-
φάροις—φλεφάροις. 

5r—357 59 καί δή—δέ καί" 60 θεσμούς—δεσμούς" 62 όργίλως—όργίλον 64 έλα-
σθείς—έλαθείς" 75 δένδρον ή θνητή—δένδρων βροτών ή" 76 έληλακυία—έλαληκυΐα* 

5ν—381 82 καταρραγεΐσα—καταραχθείσα" 84 καταντές—κάταντες" 89 τους—της" 
94 έν αύτη χερσόϋγρον έγκλεΐσαι—σύν αύτώ τη κιβωτφ συγκλεΐσαι" 98 ελιγμούς—έλι-
σμούς" 403 βαθυκρήμνων—βαθυκρήμων" 6 στελέχη—στελέγχη. 

6r—409 11 βαθυρρόθοις—βαρυρρόθοις* 15 της γης τό πρόσωπον—τό πρόσωπον 
της γης" άόρατον κατέστη—άνόρατον υπήρχε' 20 καταποντωθείσα—καταποντισθείσα* 
22 επέπλεε—άπέπλεκε" 22 bis : πολλοίς διαύλοις δμβρηρών κυμάτων φορουμένη" Vers. 
434—491 (πάλιν γενάρχης άλλος . . . δπερ μή yvòv) i.e unum folium omis. 
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7 r — 4 9 1 96 έττενόησαν—ένενόησαν* 98 ήναγον—άνήγαγον sed rasura videtur s u p . 
litteras η γ α ' 502 ύπερφερέστερον—ύπερφερέστατον' 5 γλώττη—γλώσση' 11 προκοπτού« 
σης—προσκοπτούσης" 18 λιπών—λοιπών* μετήρεν—άπήρεν. 

7 ν — 5 1 9 19 άποτρέψαιτο—άποτρέψαι του* 33 προσγενείς—προγενεΐς* 36 ό βρια-
ρός, ό κραταιόχειρ—καί κραταιός Ô βριαρόχειρ' 45 χ ίλ ι ' äxr\—χιλιετρεΐς. 

8 r — 5 4 8 49 δομήτορα—δομήτουα' 50 λιπών—λοιπών' 52 Ελαβε—rasurae causa non 
legitur dare* 54 δεσμούς—θεσμούς' 61 κρατυνθείς—πλατυνθείς' 66 συμμαχικόν—συμμα
χικούς. 

8 ν — 5 7 9 79 δυναστείαν—βασιλείαν* 87 τών "Ασσυρίων—αρχής της τούτων' 89 
γυναιξί συγκλείσας—γυναικί συμμίξας' 90 2βαπτε—άγραφε" 97 δ βίος— . . . * 99 αόρα
τος— άνόρατος 603 eßtou—έβίον' 5 om. 

9 r — 6 1 0 15 αυτών—αύτου' 16 έγχειριδίω—έχειριδίω* 19 o m ' 20 o m ' 22 τοιού
του— τοιοοδε' 26 Άνακυνδαράξου—Άναξακινδάρου* 29 έκστρατεύσαντες — έστρατεύσαν-
τες' 35 άπορηθείς—άπορρηθείς· 36 ολαις άφθόνοις—ολης άφθονης' 37 λιθόστρωτους— 
λιθροστότους. 

9 ν — 6 3 9 45 κατηρξαν οι—έκράτησαν" 53 om* 56 φήμασι—χρήμασι' ύπερηφα-
νεστάτοις—ύπερηφανεστέροις' 58 ύπό—άπό. 

1 0 r — 6 6 7 69 γένος—γένους* 76 καί γ.—έκ γ." 80 συν αύτώ—μετ' αύτου' 82 εο-
νοιαν—εοροιαν 84 αυτόν έθεοποίει γαρ—καί εαυτόν θεοποιών. 

10ν—688 92 έντρυφών—έντυχών' 98 το πρίν—πατήρ* 99 Ιερουσαλήμ άπέκειρε 
το—περιέκειρε "Ιερουσαλήμ" 700 χρώμενος—χρώμενοι' 4 θ ε κ έ λ — θ ε λ κ έ ' 6 ήρμήνευσε— 
ερμήνευσε' 7 κτίστης σου—κτίστησου" 8 αρχής σου—άρχήσου. 

11r—713 17 Β-χβυλώνος—βασιλείας* 22 άπ*—έξ* 30 χυθέν—χεθέν uypòv—om* 
33 της—τους. 

11ν—740 49 διαφθείραι—άπολέσαι· 53 νεκρον—νεκράν" 56 γνήσιον—ίδιον' 61 ό 
—ού' μόνον—μόνος* συμπαίστωρ ών—συμπαίστως δν. 

1 2 r — 7 6 3 65 ύβριοπαθήσας—ύβριοπάθησε' 77 τό γεγονός τώ βασιλεΐ—τώ βασι. 
λεΐ το γεγονός" 81 έ'φασαν—Ιφθασαν' 86 τούτον—τοίνυν. 

1 2 ν — 7 8 8 93 παρεφέροντο—παρατίθενται* 94 δράσει—δρασαι* 95 έγκοτών— 
έσκοτών 99 Κυρον—Κύρω* 802 προσβαλεΐν—προσκαλεί ν* 8 είχε—εΐλε* αντιπαράταξα-
μενον—άντιπαραταξάμενος' 14 Ή ρ α κλέος—'Ηρακλέους. 

1 3 r — 8 1 5 18 δ'—om 20 τούτον—τούτω' 21 θεοβλαβώς—φοενοβλαβώς' 24 
άπεδύετο—έπεδύετο* 26 είχε—εσχεν 27 δεινώς—σφοδρώς* μετακαλεί τον—μετακαλεί
ται* 29 έκείνην —εκείνου' 30 ταΐς ποιναΐς αυτόν—τη τομή τούτον* 34 κτιννύει—κτίννυσι* 
38 εις άεί χρώτο—εσαεί χρώ τό. 

13ν— 841 41 έδεδϊει—έδεδίκει* 51 παις δ—δ παις' 58 μικρόν—μακρόν" 65 έπύ-
θετο—έπέθετο" 68 προς Σμέρδιν—προς μέρδην. 

1 4 r - 8 7 0 75 έφέρετο—έλέγετο* 77 om* 83 έφάνη—έγνώσθη* 85 om* 88 περιέ-
χρίσε—περιώχρισε' 92 άρχηγετήσαι—άρχιγετήσει' 94 τοιαύταις έπινοίαις—τοιαύτας έπι-
νοίας* 901 φριμαγμοΐς—φριαγμοΐς. 

1 4 ν - 9 0 2 3 τους παρόντας—τόν αέρα* 6 δεξάμενος—δραξάμενος* 10 κεκινδύ-
νευκε—κεκινδύνευε* 16 τον—του' 20 εΐλε—ήρξε" είς Ετη—εισέτι* 29 έχρήν τό χρέως— 
2χρη τό χρέος. 

15r— 930 45 κατάρξαντες—κατήρξαντες* 53 Πτολεμαΐον—Πτολεμαίων. 

1 5 ν — 9 5 8 64 μόνην—μόνον* 67 συμπείθω—συμπείθων' 71 τήν Χαναναίαν—τών 
Χανανέων* 78 κάκεΐ μεταναστεΰσαι—om* 79 άθροίσας οΰν τους έαυτου—om* 84 Γοσέμ 
—Γεσέμ* 87 ταύτα—τούτο' 90 τοις Αίγυπτίοις—τών Αιγυπτίων. 

1 6 r — 9 9 1 92 om* 93 om* 94 om' 97 μεμοναρχηκότος—μεγαλαρχηκότος' 1000 έλαύ-
νειν—έλαύνων" 3 κτείνειν—κτείνει* 6 καί—του* 8 οδν ήν—ήν οδν* 11 κακώσεις—κολά
σεις* 12 έχρώντο—έχθρων το' 17 βλέπει—βλέπειν. 
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16v—1023 24 τοις λόγοις—τους λόγους' 39 πικρφ—δεινφ. 
17r—1053 57 σκοτασμοί των συμφορών—σκοτασμός των ζοφερών' έζόφουν—έζό~ 

φου" 59 τον αριθμόν—τών αριθμών 63 dtrc"—παρ'" 73 πλήρες—πλήρις' 75 έθέρισαν—έθέ-
ριζαν. 

17ν—1085 85 καί τω—te καί* 85 Χαναάμ—Χαναάν 88 δή-δέ* 92 άδιστά-
κτοις—άδιστάτοις" 1102 τότε νέμων—νέμων τότε' 5 ναόν τον θείον—λαόν καθείλε* 
7 κατάρξαντος άρτι—κατάρχοντος τότε" 10 μάχην—μάχης. 

18r—1113 16 μεταστρέφει—μετατρέπει' 23 βλέπειν—βλέπει* 34 om' 35 νικηθείς 
—κινηθείς" 43 συνέστιον—συνέσθιον. 

18ν—1144 57 εϋοφρυς— εοοχρ.ς* 60 άντικρυς—άντίκρυς' 63 om' 70 ταύτην θέ-
λουσαν—sic scribebatur sed p. corr. αυτήν oò θέλουσαν. 

19r—1171 73 τής—τους* προς τήν— της προς* 75 σφοδροΐς—ποτέ' 78 νεώς— ναός* 
Ήρακλέος—'Ηρακλέους' 87 Πρωτευς—Τροπεύς' 89 γυναικί—γυναιξί' 96 ξένον-ξένων. 

19ν—1200 1 τα -om' 4 άπόοτηθι—άπόστιχε' 6 ΰπέστρεψε—ύπέστρεφε* 9 τούτου 
—τούτον' 12 ρηγνύει—ρήγνυσι* 24 αύθιγενεΐς—Ιθαγενείς* 26 "Ιθάκη, 'Ρόδος—'Ρόδος, 
Ιθάκη. 

20r—1127 29 αυτών—αοτοΐς' 34 γεννάδαι-γεννάδες* 38 χιλιόναυν-χιλιόναν* 
44 κοινή δέ συσκεψάμενοι—καί συσκεψάμενοι κοινή' 45 τα πρόσοικα—το πρόσοικον' 
46 γένοιτο—γίνοιτο ' τών αναγκαίων πόρος—ράδια τα προς χρείαν 47 και τοις Τρω-
σίν έκκόπτοιτο τά—κάκείνοις πάλιν σπάνις δέ τών 39 ηπείρους—νηπείρους* 53 ώς— 
και* 55 περιβρίθοι—περιβίθροι* 57 τΐσασθαι—κτίσασθαι. 

20ν—1258 58 μαλακον καί ταπεινόν—ταπεινόν καί μαλακόν* 70 μάχην—μάχας' 
81 τούτον—τοοπον. 

21r—1286 90 πδσι—ιτάσαις' στρατιάρχαις—στραταρχίαις* 91 τούτων—τούτο' πι-
κρώς—πικρώ* 1307 πάντη— άεί- 8 άδειας—αίτιας* 10 ύπερφιλείν—ύπερφιλεΐς' 11 βασι· 
λεΟ—βασιλεύς. 

21ν-1316 36 βοαί—βολαί' 42 κατεκάμφθη—έπεκάμφθη. 
22r—1345 49 έντεθραμμένον—έντεθραμμένοις' 50 έμφαίνοντα—έμφέροντα' 53 

om' 61 άντιπαοατασσδμενος—άντιπαραταττόμενος' 64 "είς—προς' 73 νύκτωρ φυγείν 
έσκέπτοντο—eras, scrib. in f. 22v. 

22v—1373 74 κελαινοχρδτας— μελανοχρώτας* 76 λύθροις—ρείθροις* 77 oöv—δέ' 
80 καί το—κατά' σμήνος—σμήνη' 84 έπανήψεν—ύπανήψεν" 89 δήθεν—δούναι' 90 Δηΐ 
φόβος—Δηΐνφοβος. 

23r—1400 2 άιχεσβηκός—άπεσβηκώς* 6 yiya βριαρόχειρ—γίγαν βιαρόχειρ' 
16 Τροίας al—τής Τροίας' 17 αίμοφόρυκτα—αίμοφύρατα* 20 ούδ' έκ . . . ούδ' έκ—ουδέ 
. . . . oûbi" άτ5—ίτό' 21 ξύ\>.ν;>ν — δ:>3ρειον' 24 τω ναυστάθμω—τον αύστάθμων. 

23ν—1429 29 ώρμηντο—ώομητο* 35 νήγρετον—νήγερτον* 36 αύΐφ—αυτόν 40 
προεμβάντων—προεβάντων' 41 είσεχύθησαν—είσεχέθησαν 42 ληφθείσης—άλούσης* 45 
πρ— προς' 45 κατείχε ιιάντα—τό παν κατείχε' 49 om' 50 κτιννύντες—κτονύντα' 53 
τοιούτον εΌχεν—τούτον ε*σχεν τόν' 55 τάλανα—τάλαντα. 

24r—1460 61 προς—ώς* 62 έκεΐ—αύτοΟ' 70 αίσχύνοντα—αίσχύναντα' λέχος— 
λέγχος' 72 τά—om* 74 σθεναράν—σθενθυράν 75 πόθεν—δθεν 77 άπα—ύπό' 80 Έσπε-
ρίων—Εσπερίδων 81 Μφασαν—Ιφθασαν 82 Γηρυόνος—Γηρυόνου' 88 πάντη—πάντας. 

24ν—1491 96 άπέπλεε—άπέπλευκε' παρά—περί* 98 χωρίον—χωρίου* 1503 ίκ-
νουνται—ΙκνοΟται* 4 πεδίον—παιδιού* 7 άπεπλήρουν—άπετέλουν 10 αυτόν δ σ.— αυτών 
ό σ.* αυτόν δ π.—αυτών δ π. 

25r—1516 17 κατάοχεσ3αι—κατέρχεσθαι* 28 συστήσαι— συστήναι* 3 3 γαρ—oöv 
34 καιρόν—μικρόν' 43 αυτόματος—αύτόματον. 

25ν—1546 46 αετός—αετός δέ' 51 ποταμίοις—ποταμίαις* 63 γεγονός -γυναι-
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χός' 65 άλλων—άλλους* 67 προσήκοντι—προσήκοντα* 73 πορευομένην—πορευομένον 
i.m.sup. ν.—ην. 

26r—1575 81 κατέγνω—κατέχων* 87 δέ κνυζόμενα—δη κλυζόμενα* 90 των—om* 
93 περισώζει—διασώζει* 95 παραμυθοοται—παραμυθείται* 99 τούτο—τούτων* 1601 Φαυ-
στόλου—Φαιστύλλοο* 3 κατωνομάζετο—κατανομάζετο* γλώττη τη πατρίω—γλώσση τη 
πατρφα. 

2όν—1507 1607 μασθοίς—μαστοίς* 8 ούν—αν* 14 προσαχθέντες—προαχθέντες' 
21 παλάτιον—παλάντιον' 25 συζυγουσα—συνηκοοσα 27 τοις—om' 28 έ*σωθεν— prius 
ί-σωθεν ρ. cor. έξωθεν" 34 ονομάζει—όνομάζειν. 

27r—1536 36 μείρακας—μείρακος* 37 scrib. i. m. in marg' 40 αυτούς—αυτόν' 
48 σέρβιος—σέρβιον 51 επίβουλη—επιβουλής 55 έπεκλήθη— ώνομάσθη. 

27ν—1670 70 οοκέτι—ουδέπω* 83 κάπουτ— κάπουα* 98 έπεκάλουν—άπεκάλουν. 
28r—1701 1701 δή—τη" 10 παις υπάρχων—υπάρχων παις* 13 συν—καί' 19 έν 

άνακτόροις—ένακτορίοις. 
28ν—1728 30 ως αύλαν—είς αυτόν* 33 δυνατόν—συνετόν* 34 έτώθαζον—έτώθα-

σον* 36 μεταβαίνειν—διαβαίνειν* 37 των 'Ρωμαίων άρξει—ό κρατήσει 'Ρωμαίων* 54 
Λεύκολοι—Λεύκυλλοι. 

29r—1760 64 πάνταρχος—μόναρχος* 85 Γάϊον— Γάϊον αοτόν. 
29ν—1788 89 δέ "Ιουλία—δ* 'Ιουλία* 93 ό—ώς' 95 om 99 εύτυχουσι—εύτυχέσι* 

1800 τούτον—τούτων' 3 έκτεκεΐν—άπελθείν 5 έξελόντες—εξελθόντες* 6 άνατετμημένον 
—άνατετακμένον 7 άλλοι—άλλην* 8 γοΟν—οδν. 

30r—1815 25 τούτου—τούτον" 35 σκήπτρων—σκήπτωρ* 39 είς ούρανόν ώς άρπα-
γέν—ώς άρπαγέν είς ούρανόν. 

30ν—1845 45 άστεροσκόπω—άστεροσκόπως' 51 αϋξην— αοξιν' 52 τοκεΟσιν—γο-
νευσιν" 53 τοις—ταΐς* 54 καί τ.—κάν τ.' 56 om' 57 om" 64 Καίσαρα—Καίσαρι" f. 30ν. 
desinit cum vers. 1870, f. 31r incipit cum vers. 2527 (—νήσας). 

31r—2527 31 Νεπωτιανός— Νεπιανός" 32 "Ρωμύλον- 'Ρωμύλος* 33 μεγαλώ 
νυμος—μεναλόπολις' 35 καί πάλιν περιστήσασα—έσαΟθις μεταστήσασα* 37 δ'—om* 
39 σατραπάρχας—καί σατράπας* 43 χρηματίζουσα—χρηματίσασα" 44 αροτρεΟσι—άρο-
τήρσι" 47 δ* ημετέρα—νέα δ' 6τι. 

31ν—2559 71 φυλάσσειν—φυλάττειν* 87 τφ προσώπω—τοις προσώποις* 92 κερ-
δαλεώτερον—κερδαλεώτερος. 

32r-2593 97 έτέχθησαν τρεις—τρεις έτέχθησαν* 99 om' 2602 om' 4 om* 6 βα-
θυκτημόνων—πολυκτημόνων* 13 πατρικήν—του πατρός" 14 om" 17 om' 19 om" 22 προς 
πόλιν την του κρ.—τήν πόλιν τήν του κρ.# 25 om' 29 εΐ—μή" Ιφθαρται—Ιφθειρε* 30 
άπειρον—άπεχον. 

32ν— 2633 35 τούτο—τούτου* 36 βασιλέως—βασιλέων 38 om' 39 γάμου—βίου' 
41 εύποτμία—εύποτμίων' 42 συναναφυόμενον—συναφυόμενον* 46 καί πάν σεμνον—πάν 
τό σεμνόν* 50 φερομένη—κινούμενη' 52ad. : άλλ' έξηγέρθη φοβερόν άνεμος θυελλώδης' 
53 om' 56 τήν σκάφην ώς φυλλάδα—τό σκάφος ώσπερ φύλλον. 

32r—2665 70 έπεισεκώμασεν—έπεισηκώμασεν' 75 καλόν—λαμπρόν' 83 φυτηκό· 
μος—φυτοκόμος* 88 σφαλλούσης—σφαλάσης* 89 άντόμνυσι—άντώμοσε" ταύτα—τούτο' 
92 μισεί, στυγεί—στυγεΐ, μισεί* 94 συμφοράς—συμφορών 97 καί ξίφος—om. 

33ν—2701 3 χαρίεις—χάρις* 6 οίον δήποτε—οιοδήποτε* 9 ουδέν άκέραιον—ου
δείς ακέραιος* 10 ουδέν—ουδείς' αμιγές—άμιβής' των άποπτωμάτων—άπό των πτωμά
των 12 έδείκνυ τήν—έδείκνυτο' 13 άμαρτάδος—αμαρτίας' 15 σωφρονιστηρίοις—σωφρο-
νικωτέροις* 19 om* 20 om* 21 ad. αιτείται καί λαάζεται παρά το0 βασιλέως* 22 ταύτα 
—om' 24 γραφίς τον—γραφή τήν 27 τούτω—τούτοις* 31 αφροσύνης—σοφροσύνης. 

34r—2734 43 om* 44 om' 45 om' 52 πλέκειν—λέγειν' 63 του—om' 66 μεταβαί
νει—επιβαίνει. 
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34v — 2 7 7 2 78 ήν—oöv 80 συνείλεκτο—συνήπετο" 81 νέφους—τούτοις' άναρρα-
γέντος—άναρραγείσης' 86 προς—είς" 92 λόφους άνατρέχοντες—λόχμας άναβαίνοντες' 
93 λόχμας—λόφους* 2800 σκιάς αύτώ—αύτφ σκιάς' 1 σεπτόν ή βασιλεία—σεμνον το 
βασιλείας. 

3 5 r — 2 8 0 4 15 συστρατάρχην—συστρατάρχον' 21 βλεψάσης—τρεψάσης* 25 έφ*— 
άφ*' 30 κατάξιον—κατάρξιον. 

3 5 ν — 2 8 3 5 39 τεύξοιτο—τεύξαιτο" 48 τών—γης" 54 σαρκίον—σαρκίου' 58 υΐέων 
—υίέτων" 59 κοσμήσαι—κοσμείται 

3ór—2846 69 oöv—γοΟν' 76 άστατου—αύστάτου' 81 μοι—μου' 82 ψήφον—κρίσιν* 
87 εοφήμου—έφήμουν' 91 τους έραστάς—τον έραστήν* 96 ματαιοκρότους—μακρεοτόκους. 

3 4 ν — 2 9 0 2 2 κατάρχεσθαι—κατέρχεσθαι* 5 αότεπάγγελτον — α ύ τ α π ά γ γ ε λ τ ο ν 
11 ή—και* 15 εις—τήν' θήρα—θήρας. 

S7r—2919 19 δόμους—δήμους" 20 άφανισμόν—αφανισμούς' 23 ποδακάκη—πο-
δοκάκη' 34 άνευ β. άτερ—άτερ β. άνευ* 45 της—τα" 46 γαρ—δέ. 

3 7 ν ~ 2 9 4 8 55 πολλοίς—πολλών' 60 έν—τοις" 66 καχλάζων—κοχλάζων" 71 θά· 
λασσαι—θάλασσα* f. 37ν. desinit cum vers. 2973 (περιτίθεται), f. 38r incipit cum 
vers. 3027 (—σιλεΐας). 

3 8 r — 3 0 2 7 29 τρέμει . . . λαμβάνει—τρέμειν . . . λαμβάνειν' 31 δυσσεβείας 
—ασεβείας" 36 ρύμης—ρώμης' 44 χρονιωτέραν—χροϊωτέραν' 51 φανείς—βληθείς* 52 
alit. : διπλής δεκάδος ετεσι προς τοις επτά κρατήσας. 

3 8 ν — 3 0 5 6 57 άναχθήναι—έξαχθήναι" 60 o m ' 62 συμπαθών—συμπαθής' 67 σαν 
δάλους—δακτύλους' ύγιάσαι—άφανίσαι. 

3 9 r — S 0 8 4 87 κόρη τε—καΐ κόρη' 92 γαρ—τοις' 97 άχθος—βάρος' μύσος—άχθος" 
3106 περιποιήσαντο—περιποιήσαιτο' 10 σκηπτροκρατορία—σκηπτοκρατορία" 12 εύρί-
σκοιτο—εύρίσκετο. 

39ν—3113 17 σαθρούς—σαπρούς* 21 προς—περί' 25 δ'—om. 
4 0 r — 3 1 2 6 33 άφέλοιτο—άφείλετο' 37 δέ—τέ* 39 άποκρύψαντα στρατάρχας— 

άπεκρύψαντα στολάρχας' 49 Βελιζαριού—Βελισαρίου' 50 τ ο ι — τ ι . 
4 0 ν — 3 1 5 4 56 ήχθέσθη— ήχθέσθαι' 58 δεινόν—δεινήν* 63 παραμιγνύειν—παρα-

μιγνόναι' 64 πολυπειροτέρους—πολυπειροτάτους' 65 τη μέν στρατί^—τήν μέν στρατ ιάν 
68 θ ε ό ν — θ ε φ · εοφήμουν—έφήμουν' 70 στερροτείχου—στερροπύργου' 71 Καρχηδονίων 
άστυ—άστυ Καρχηδονίων' 72 άνεπέτασεν—άνεπέτασαν' έκθυμως—εύθύμως. 

4 1 r — 3 1 8 1 82 συιιβολάς—συμπλοκάς' 83 συμπλοκάς—προσβολάς' 85 αυτόν—αυ
τού" 86 σχήμασι—σχήματι' 95 μεγαλεπήβολον—μεγαλεπήβουλον' 96 τούτω—τούτου' 
98 άνταλλάξασθαι—άνταλλάξεσθαι* άνδροφθόρων— άνδροφόνων. 

4 1 ν — 3 2 0 9 9 βοάς—βοής" 13 άνδρα—ava. 
42 - 3235 44 τον σκύφον—κρατήρα" 45 έγύμνωτο—γεγύμνωτο' 46 πάθους—πάθος. 
4 2 ν — 3 2 6 0 60 ήμιν έν παρεκβάσει—μικρόν έν παραβάσει' 71 άλλαχόθι—άλλαχό· 

θ ε ν 73 τήν Κωνσταντίνου πόλιν—πόλιν τήν Κωνσταντίνου" 77 καΐ κτίσιν δαδουχοΟσι— 
άκτίσι δαδουχώσι" 83 γης—om. 

4 5 r — 3 2 8 6 88 άν εΐποι τις έν τοις ναοίς—έν τοις ναοΐς είποι τις άν" 91 ού δια
δοχή γένους—του γένους κληρονόμος" 98 κακοτροπίαν—κακοπραγίαν' 3300 σμικρολο-
γίαν—μικρολογίαν' 4 πάντη—λίθοις. 

4 5 ν — 3 3 1 4 20 πολύν—πολλήν' 21 έπεντρανίζοντες—έπεντράνιζον' 22 έσύλουν— 
έσύλων' 23 στόνος οίμωγμάτων—γόος όμωγμάτων' 29 μόναις—μόνους' 33 φρικώδεις— 
βροντώδεις' 34 έπέρανεν—έπέραινεν* τούτοις—τούτω" 37 φρίσσει—φρίττει' βλέφαρον 
θεοΟ—θεού βλέφαρον 39 το μέν—μέν τό" f. 43ν desinit cum vers. 3339 (ώς οδν μέν το). 

4 4 r — 3 3 9 2 — 4 4 0 σύν έλκυσμοΐς—συνελκυσμοϊς' 6 μεν—om.' 15 λαμπρόν—ώμόν' 
16 πυκνών—συχνών. 

4 4 ν — 3420 20 το—τόν' 22 θριαμβεύει—στηλιτεύει* στηλιτεύει—θριαμβεύει' 25 φι-
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λελευθέρω γνώμη—φιλελευθέρου γνώμης' 32 κιβδηλίαις—βδελυρίαις' 36 πολλούς έπ.— 
πολλοίς έπ.' 37 om 

45r—3451 57 μικρότατον . . . τον Ολον—σμικρότατον . .. των δλων 58 γνωρίζει— 
δεικνύει* 65 τους Ιερείς, τήν σύγκλητον—την σύνκλητον, τους Ιερείς' 69 μήνας σκηπτρο-
κρατήσας—αυτός σκήπτρα κρατήσας 71 νήνρετον—νήγερτον* 76 ώς—δ' 77 έπ'—έν' 
79 άγαθοεργίαις—άγαθοδωρίαις. 

45ν—3483 84 πολλούς—λαμπρούς' 95 δρέπανου— δρεπάνης' 98 Φιλίπιτικον—Φι-
λιππικόν 3503 τροπαιουχία—τροπαιουχίαις* 7 παραρπάζειν—προαρπάζειν. 

46r—3515 22 γνωσθήσεται—ρηθήσεται' ρηθησομένοις—λεχθησομένοις' 23 δέ— 
yap ' 24 om' 25 έξ εφόδου—στερροπύργους' 26 ίστρογε(τονα—ίστρογείπονα" 30 χι-
λιανδρίας δλας—δλας χιλιανδρίας' 32 παρακαλών—παρακινών. 

46 ν - 3541 46 πλήθος—σμήνος' 47 πτώμασι—σώμασι' 52 ριψέπαλξις— ριψέπαλις' 
54 κρεωκοπεΐς—κριοκοπείς" 57 μαλάσσεις—μαλθάσσεις* 60 ταΐς καρδίαις—τη καρδία. 

47r—3566 77 όλολυνμοί—όλολυγαί 79 πταίσματος—πτώματος" 86 τοις βασι-
λείοις—τη βασιλίδΓ 88 διωχθείς έφ' οίς—τυπτηθείς έφ' ής* 93 ήλπισμένων—έλπι-
σθέντων. 

47ν—3595 95 κέρβερον—κέρβαρον 98 κρατούντα φευ—φευ κρατούντα" 3604 απ ' 
αύτοΟ πορφυροφύτοις—έξ αυτών πορφυρανθήτοις'12 περισσόλογούντων— περισσοσοφούν-
των' 15 ώς—δ' 15 τον ένδον κεκρυμμένον—ένδον έγκεκρυμμένον* 18 ροφειν— 0οφάν. 

48r—3623 24 μέρος—μέλος" 26 το—τόν' 27 αλήθου—άλυτου* 36 καΐ τ.—έκ τ." 
39 καΐ φλόγας—καμίνους' 45 κροτήσαι—κρατήσαι" 48 ήρεθίσθη—έρεθίσθη. 

48ν—3655 62 om." 78 εύκλεοΟς—ε'ύκλεής' 79 άγων—αννων 83 έξ Άσσυρίων— 
έκ σασυρίων. 

49r—3687 94 καρτεροτείχοις—καρτεροπύργοις' 97 κάντεύθεν—εντεύθεν" 98 yoöv 
—ούν* 708 ταυθ" ο—ταΟτα. 

49ν—3715 17 άμφίστομον—άμφίτομον' 36 βασιλίδα—Βυζαντίδα' ΑΙ βαρύβρο-
μος—βαρύθυμος* 46 Άβάρων—βαράθρων" 47 σύν ψόφοις—χειμώνος. 

S 0 r - 3750 50 Καλχηδονίων—Χαλκηδονίων' 59 κακόν—κακών 62 θαλαττοπόρα 
—θαλασσοπόρα' 66 πλόοις—πλσίει* 67 οοτως αί μάστιγες πολλαΐ-οοτω τοιαύτα μά
στιγες' 67 ό—om.* 70 φορμάκτρια—φαρμάσσουσα" 72 Βυζαντίων—Βυζαντίδος ' 79 ώς 
ή—ώσεί. 

50ν—3782 83 αυτούς—αύτοΟ 86 ύμνουντες—βοώντες* 99 προς—πρό" 3800 του 
στέφους—και μόνον" 5 τής Βυζαντ(δος—του Βυζαντίου" 8 σκηπτροκρατορία—σκηπτοκρα-
τορία' f. 50ν desinit cum vers. 3811 (έκδικήσεως). 

51r—3939 40 π α ρ ' α ύ τ φ καΐ μετ* αύτοΟ—μετ" αυτού καΐ παρ" αύτφ 41 τφ 
δεινφ—προς αυτόν" βαρβάρω τφ χαγάνω—μεχά πολλών χρημάτων" 42 χρημάτων 
—καΐ τούτων 50 τό—τόν' 58 γνάθος—γνάφος" 60 ad. καΐ προς τά μέρη τών Σκυ-
θών φεόγων διαδιδράσκει' 61 om.' 62 ad. μυρίαις ύποσχέσεσι χρημάτων συγκινή-
σας" 63 τήν Βυζαντίδα χθόνα—τφ Βυζαντίδος τείχη' 64 Βουλγάρων επαγόμενος—πλή
θος αγόμενος στρατού· μυρίους—μυρίας" 65 βούλευμα—βούλημα 66 ύδρορρόους—ύπο· 
νόμους* 67 έντέχνως—εύτέχνως' 70 άρχοντι—αρχηγό? ' 72 οίκους—οίκων. 

51ν—3974 74 τών μεγιστάνων—τους τών μεγίστων 76 συλευτάς—συλητάς· 
σκηπτουχίας—βασιλείας' 80 μόνοις δέ τοις άρχηγοις—μόνον δέ τοις τολμηταΐς* τού 
τοις τής τυραννίδας—τών κατ* αύτου πραχθέντων* S. ν. 3983, 86, 87, 84, 85. 88* 87 ποτέ 
—τότε" 96 πέμψειαν—πέμψαιεν" 4003 πρεσβυΥενεστέρων—πρεοβυγενετέρων 4 έκάχλαζεν 
ό—έκάχλασε τφ* χόλος—χόλω' 5 yoöv—oöv' πάθος—πένθος i. m. in marg." πάθος. 

52r— 4006 8 πολυστενάχους—βαρυστενάκτους' 9 νηπιότης—ηλικία' 25 θρηνηταΐς 
—θρηνωδοΐς' 25 om." 29 άρχηγετήσων—αρχηγείων τε" 31 βλέποιεν—βλέψειεν 33 ταΐς— 
τοις. 

5 2 ν — 4035 35 θήσωσιν—θήσουσιν* 37 αφανισμού—άφανισμόν* 39 πειρατήρια— 
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πυρακτήρια 49 σκηπτροκρατορίας—σκηπτοκρατορίας" 53 αύτφ—αοτός* χερσοπορεί 
μέχρι καί της Σινώπης—πεζοπορεί καΐ τήν Σινώπην φθάνει' 54 πεζοπόρον—χερσοπό-
ρον 56 επί της ύγρδς—άπό της ξηρδς. 

53r—4062 64 ποντοπλόους—ποντοπόρους" 68 οω," 82 καχλσσμον—καθιχλασμόν' 
83 κενοΟσι—κινουσι* 84 ωσπερ λέων άν είποι τις—λέων αν εϊποι τις πεινών. 

55ν—4087 87 τε του νεώ—έκ του ναοΟ' 89 προσέρρηξαν—-προσήρραξαν" 93 τοις 
παλαιοΐς έρρέθη—έρρέθη τοις άρχαίοις" S. ν. 4094, 4098, 95, 96, 97, 99" 97 καθ' αύτου— 
κατ* αυτού' 4100 δέ—δ* aö' S. ν. 4105, 4Î07, 4106, 4108* 7 μικρόχρονον—μικρόβιον" 8 
στέφους—κράτους * 9 Bis : έξ υψωμάτων της αρχής καί δεδυσπραγηκότος. 

54r—4110 13 δραστικός—στιβαρός' βίβλοις έντεθραμμένος—καί βίβλοις τεθραμ-
μένος' 14 άνάκτων—άνάγκων· 20 γοργοπλόους—ποντοπόρους' 29 λαμπρώς—αοτόν 30 
νωθρόν—ώθρόν. 

54ν —4143 44 τειχοφύλαξ—πυργοφύλαξ' 45 χρόνο ν—χρόνου' S. ν. 4160, 4163, 
4161, 4162, 4164 

55r—4172 75 υποπτήξας— υποτρέσας' 76 στέφους—κράτους" 81 κράτους—στέ
φους' 82 oöv—γουν" 85 έκ λαίλαπος—έκλέλαμπος" 86 om " 88 φόνους—φθόνους* 90 έπι· 
νοίας—άπονοίας' 98 έκ—της. 

55ν—4207 13 εΐτ* έκ—είτε" 14 ή—καί' 17 αυτίκα—άκουσας' 19 κλιματαρχουσι 
—ταγματαρχουσι" 22 ού σύ—φεΟ ού' 25 φανήναι—φαίνονται' 31 δυσσεβους—ευσεβούς. 

56r—4253 38 μέν—δέ 39 oöv—om.· 44 των—τοΟ" 49 χυμόν τε σιελώδη—καί 
σίελον λυσσώδη. 

56ν—4262 62 τρισχιλίαις—δισχιλίαις' 63 om." 68 κλάδοις—δένδροις' 73 δέ—τε' 
75 γαρ—τε' 78 έστιλβεν—έλαμπεν 79 έκείνοις—εκείνης" 86 κάκείνους—εκείνους" 90 
διώκων—διώκειν" βάλλων—βάλλειν. 

57r—4292 96 οφάπτει—άνάπτει* 97 Ιερούς—Ιερείς" 4301 δράκοντος έντερου— 
δρακοντίου δέρους" 4 χρόνους—χρόνοις* S. ν. 4304, 4306, 4305" 8 παντοδόχω—παντοφά-
ΥΦ' 9 όπέσαινον—έπέσαινον' 13 είς—προς' 22 γουν—μέν. 

57ν—4323 30 καί—τήν' 32 om.' 34 βρύουσαν—γέμουσαν* 38 αύτοίς—αύταϊς. 
42 κατέθυεν—άπέτεμνεν' 48 προεγνώρισεν—προηγόρευσεν' 49 άρμοσάμενον—άρμοσά-
μενον i. m. s. ν ος* του Λέοντος τήν—Λεοντίου τόν. 

58r—4355 55 ora." 56 άναστηλοΰνται—άναστολουνταΓ 69 ήττόί τους αντίμαχους 
—ήττδται κατά κράτος' 71 άλκήν—άλκην" 75 σκηπτροκρατεΐ—σκηπτοκρατεΐ' 77 πα· 
λΐνστροφον— παλίντροπον' 78 όπορρέει—απορρέει' 79 κεντροφόρος—καί ό τροφόρος. 

5βν—4581 81 άνήρπαστο—άνήρπασται* 86 στέφος—κλέος" 88 διαπείρων—δια-
σπόων" 97 καί Λέων—yàp οοτος" 98 πέντε κατάρξας—κρατήσας πέντε' 99 όμόζυγον— 
ομόζυγα. 

59r—4406 15 τε—δέ" 23 ανθρώπους—καρδίας" 25 συνείληπται μέσος—συνείλη-
πτο μέσοις' 31 του—τό. 

59ν— 4455 36 μεταβαλών είς ακρατον—είς άκρατον άναγαγών" 38 ποντώσας— 
ποντίσας* 41 γεγονώς καί θέλξας—γέγονε καθέλξας' 62 τό σέλας—τάς κόρας. 

60r—4465 72 al πάθους—ώ πάθος' 73 κατά των σκύμνων οοτως—om." 74 οοχ 
οϋτως άγριαίνεται—om.'79 πεινάσαντα—πεινήσαντα" 81 δυσωπουσι—δυσωπήσαι*82 σε-
λαγίσματα—σελαγήματα" 83 παντοφανής δ—ό παντοφανής" 86 έπένθουν—έθρήνουν" 87 
οίκτρώς—οίκτρόν. 

60ν—4495 501 Ικετεύσας—Ικετεύων' 3 έπιχειρών—έπιχειρώς" 10 ύπό—άπό' 14 
εντεύθεν—δ πάππας δ*' ό Λέων—έν τούτω* 15 om.' 16 καί στέφος περιτίθησιν—κράτο-
ρα 'Ρώμης δείκνυσιν. 

61r—4521 32 πάντα—πάντας* 43 θλίψεως—θλίψεων" 44 om." 47 υΐφ—παιδί. 
61 ν—6552 53 κατάρξαντα—κρατήσαντα' 57 χρυσόν έπιτραπέζιον—χρυσός έπ-

τμαπέζιος" 58 έφκει—έδόκει" 62 τρόπους—βόθρους" 64 παρευρίσκοιτο—παρευρίσκετο' 68 
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τειχών—τυχών* 71 ούκ—ούδ'· 74 δ*~· om.* 77 κακόχαρτος—κακοθροείς' δυσφημοΟσαι 
γλώσσαι—δυσφημούσα γλώσσα 

62r—4581 87 φρένας—τρίχας" τρίχας—φρένας* 93 τω—τόν" 4602 τω Μιχαήλ το 
κράτος προσφοιτήσει—ό Μιχαήλ της βασιλείας άρξει" 6 άπεσβεσμένας—άπεσβεμένας* 7 
Ιδίοις—ύστέροις, 

62ν 4609 23 στιλβη&όνας—στιλβηδόνους' 32 τέσσαρσιν—τέτρασιν* μήνας εννέα 
—έννεαμήνες ΐ. m. s v.—ας. 

65r—4642 43 χέρσυδρον—χέρσυγρον* 45 οχτρών—τινών" 52 άποτρέχει—άπο· 
τρέχειν 58 om. 

65ν—4677 80 είς ύστερον—έσύστερον* 92 άντιπαλαίσειεν—άνταπαλαίσειεν' 97 
λέγομεν—λεγόμενον* 4701 ora ad : άνδρας ευτόλμους, βριαρούς, πάντοθεν κατά-
Φράκτους. 

64r—4707 11 έχαλάζα—έχαλάζου' 12 ολίγοις— ολίγαις' 14 σπαράσσοντες—σπα-
ράττοντες* 21 έπεμπιπτόντων—έπιπιπτόντων* 23 έπέφλασε—έπάφλασε' φλοίσβος—κλύ· 
δων* 24 om." 37 I-ως—-τέλος. 

64ν— 4761 57 οδν—yoûv 58 είς γήν—ως είς' 60 om. ad : τούτον yap Εϋας 
συμβουλή καΐ γευσις ή του ξύ\ου* 66 om. 

65r—4775 S. v. 4778, 4777 77 αύτοΐς—αύταΐς* 79 άλλα—άλλα yap* 83 om.* 
91 καΐ—τί' 92 ενδίκων νόμων—νομίμων φυλαξ' 95 πνεΟμα—μέλος* 97 λιγυρον—λίγε· 
ρόν" γάργαλον—yapyapov" 4801 άκροκόμου—άκροτόμου" 2 έκχέοντα—έκπέμποντα. 

6 5ν—4807 9 βαρύθρους—έκ κρύους* 15 άπερράγησαν—άνερράγησαν 17 βαθύ· 
φαράνγων~βαρυφαράγγων 19 πέτονται—πέπονται* 31 ύμνητηρίας—ύμνητηρίου. 

66r—4834 38 Πέτρωνα—Πετροχνα' 44 έκ—καί* 50 καί θ.—τών θ' 51 τον—τήν* 
53 τάς—τήν σάρκας—σάρκα* 61 Τσχύσουσι—Ισχύουσι. 

66ν—4868 72 έτέτατο—έπέπλατο' 73 εύγαλήνους—εογαλήνως* 76 νηος—νεός" 
87 βρωθήναι—δοθήναι" 90 είς μνημείον νέκυν—μνημειωνίκυν. 

67r— 4900 6 άγραν—άνδρα" 9 παραφθειραι—διαφθείραι* 21 κακοφρούρω—πε-
τροφρουρω' 27 έξέκυψεν—έξέκυψαιν 30 έφ' ορούς—έπ' όρους. 

67ν—4934 38 δεδύνητο—δεδύνηται* 50 πυριμαργάρους—πυριμαρμάρους' 60 μή— 
καί* 63 τον Μιχαήλ κατακοσμεΐ—κατακοσμεί τον Μιχαήλ. 

68r—4966 66 τούτω—αύτφ' 67 αυτφ—αοτου* 68 μαθητείαν—μαθησίαν' 77 άρου-
ρά τις—άρουρίτης* 83 ζεφυρίαις—ζωφυρίαις* 93 λιπαροτράπεζαν—λιπαροτράπεζον* 96 
άρχιθύτης—άρχιποίμην. 

66ν—4999 5007 δακρυσίστακτον—δακρυσόστατον* 8 κατά—άπό' 17 ανακόπτει 
—άνακόψας* 20 μέχρις—μέχρι' 26 έργοις—ëpycp. 

69r— 5029 31 βρεχμόν—βριχής' 34 έπαντλών—άπαντλών' τοις—τους* 38 είς 
τρυφάς—τρυφηταΐς" 39 om.* 47 απηχήσεις—άπεχήσεις* 49 οδν—om.* φασί—ί. m. s. v. 
scribîtur* 50 θήρα—θήρες' 53 αυτόν—αυτών' 55 aùtóv—αυτός. 

69ν—5058 59 καί—τοις* 60 χιτωνίσκοις—χιτωνίοις' 62 χρείας—βίας* 63 δορυ-
φορούντων—δορυφορίας* 69 έκ—καί* 74 πεποιημένοι—πεποιημένου. 

70r—5084 84 έγχέων~δχέων' 93 παραινετηρίους—έπαινετηρίους* 96 τόν—τφ* 
σκώληξ—κόλαξ. 

70ν—5115 18 Καίσαρα—γέροντα' 21 om.' 27 έπέπληκτο—έπλήττετο* 40 έπεπά· 
φλασεν—έπεφάφλασεν. 

71r—5145 47 ύποσημήνηται—υποσημήνεται' 48 άποδυσασθαι—άπεδήσατο* 53 
ψυχρφ μαρμάρω—ψυχρομαρμάρω' 57 σκύφον θυμού—θυμού σκύφον" 67 άναπληρών— 
άποπληρών" άρματηστροφίαν—άρματοστροφίαν 69 ανυμνηθείς—άνυμνησθείς. 

71ν—5178 81 Ιχει—Ιχειν* 83 ψυχή—ψυχήν 84 βασιλευ—βασιλεύς* 85 καί—τόν" 
86 καί—τόν* 89 οίκτροο—μικροΟ* 92 έξώρμητο—έξώρμηται* 93 τών—τή* 94 πρίν τήν— 
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τήν πρίν 97 καλλικλάδου—καλλικάρπου* 98 όυηφενεΐς οοκ—où όυηφενείς" 5202 του 
τ.—το τ.' 3 έπιδραμόντος—καταδραμόντος. 

72r—5209 11 λατρείαν—λατρείας* 25 πολυστόνου—πολυπόνου* 32 βηματίζει— 
βηματίζειν. 

72ν—5240 43 κατά βραχύ το σθεναρόν—το σθεναρόν κατά βραχύ* 48 διεΐπε— 
διήγε' 56 χρυσιοφρούρους—χρυσιοφόρους* 58 αυχμηρούς—άχμηρούς' 67 γρύπας—γοπας. 

73r—5268 68 καλλίπρεμνον—καλλίπρεον* 80 Σύροις—Σκύθαις. 
73ν—5300 300 ύίτασπίδιος—έπασπίδιος" 1 οπνον—8πνου* 6 άνεγρόμενον—έγει-

ρόμενον 7 λάχμας—τρώγλας" 12 έπιτεύξασθαι—έπιτεύξεσθαι* 19 κατακληρουται—απο
λαμβάνει- 23 άναπεισθείς—ένωτισθείς* 29 Ιστάντα—Ιστώντα" 30 πλήρη—πλήρης. 

74r—5332 32 κακόν—παθών 50 εοοψον—εοοδον* 56 τύμβον—κόνιν* 58 ποιου· 
μένω—ποιούμενου* 61 το σχ.—καΐ σχ.· 

74V-5363 72 om. 
75r—5392 93 δυνατών—δυναστών 94 ποίμνης καΐ του—πόλεως καΓ 5400 προ-

δηλούσαις—προδηλούσα" 6 χειμαζόμενος κίνδυνον—πιεζόμενος θάνατον* 10 αοτάνα-
κτας—αοτάναοχας * 11 Κωνσταντίνον—Κωνσταντίνου" 14 κατά—μετά' 15 Αλεξάνδρου— 
Άλεξάνδρω' 18 μόνον τον γαργαλισμόν—μόνων τών γαργαλισμών* 19 τηλικούτου—βα
σιλείου* 20 καρδίαν—καρδίας 

75ν— 5421 21 óypòv—λοκρόν 33 δυσανέμων—δυσηνέμων" 34 μηδέ—μήτε* 40 
έκτρίψαι—έκκόψαι. 

76r—5445 46 φέρει—φέρειν" 50 αποφυγών—υπενεγκών* 53 ζάλαις—ζάλας* 56 
δν σχείν γενέτην λέγουσιν—δστις γενέτην ηοχησε· 57 εοοπλον—εοόπλως* 61 φρυακτίας 
—φρυμακτίας' 62 oöv—γάρ. 

76ν—5475 85 πολλαχόθεν—πανταχόθεν 88 θαλάσσης—θαλάττης* 92 Βυζαντίων 
—Βυζαντίδος" κειμέντ]—κειμένης* 96 άν<ιλαμπον—άπέλαμπον* 99 om. 

77r—5501 9 κακείθεν—καντευθεν" 13 άγριοι—άγριαι* 23 κακόθρουν—βαρύθρουν* 
24 σμαραγείν κατά—σπαραγειν έπί. 

77ν—5530 33 τροχίλον—τον Ιλον' 35 μαθών—βλέπων' 47 τφ—του* 51 γάρ—om. 
78r—5558 74 βασιλεΐ—βασιλεύς* 76 κύμβαχον—κύμβαλον' 80 κάν—έν. 
78ν—5689 89 αοσονάρχας—αύσονάρχους* 92 τοο—τους' 98 ήν—κύων* 5602 ή— 

καί' 3 κατεάνη—κατερράγη* 5 πορφυροφύτευτος—πορφυροβλάστητος" 8 προβόλους— 
συμβούλους* 10 της—τους* 12 παχύ—πολύ' άπορραπίσας—άπορρυσήσας* 16 χρόνον— 
χρόνου. 

79r—5617 91 πρεσβυγενής ό—Ô πρεσβυνενής' 23 ό κράτωρ—κράτωρ ό" 27 στιλ-
πνήν—τερπνήν" 31 δν τών—ήτοι* 32 τομίαν—ταμίαν* 34 κοίτης—γνώμης* 35 έΌβεστο— 
Ισβετο* 37 τρέπει—πέμπει" 44 έπαγκάλιον—ύπανκάλιον* 47 "Ρωμανον—'Ρωμανού. 

79ν—5648 49 εΰνούχοις έπιτρέψας—άνθρώποις έπιτρέσας" 65 φαιδροις—λαμ-
προΐς* 66 καλήν, τήν πόλιν Άντιόχου—λαμπράν, τήν Άντιόχου πόλιν" 72 om. 

80r—5674 79 κεκρατηκότα—κεκρατηκότ' έν" 83 καταδεθείς—καταδεκτοίς* βασι
λίσσης—βασιλίδος' 90 στρατηλάτου—στρατηγέτου' 91 εοτινοιαν—εοροιαν* 93 έγχαράσ-
σει—ένχαράξας. 

80ν—5699 S. ν. 5706, 5705" 5707 ήσκημένος—ήσχυμένος" 8 τόξου—τόξων* τήν 
νευράν—τάς νευράς' 9 ύποτρέφων—ύποστρέφων* 14 κατάφυτον—κατάφρακτον* 15 πα-
λάμαις αοξιφυτοις—om" 16 πνεύματος κηπευόμ&νον—om' 19 τήν άρετήν ό Τζιμισχής— 
ό Τζιμισχής τήν άρετήν. 

81r—5723 23 είχεν—έσχεν* 24 καί καθ* αυτόν έπέδραμε—καθ* εαυτόν ύπέδραμε* 
32 ήκουσε ταΟΘ'—ϋγνωκεν αΰθ'* ήγειρε—έγνωκε* 36 Κωνσταντίνου—βασιλίδα* 37 βλέ
πει, τέρπει—τέρπει, χαίρει" 38 προχυθέν—έκχυθέν* 37 έκυδροΟτο—έκυδοοντο" 40 έν spy. 
—καί êpy.' 41 τοις—ταΐς' 51 μέν—καί* άρχήθεν—αύτίκα. 

81 ν—5753 54 βάθους—βάθος" 57 στρέφων—φέρων* 58 αοτόν—αυτός" 62 πνεύ-

6 
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μασι—πνεύματι' 64 ύπέκυψεν— υπέπεσεV 66 "Ρωμαίοις ta— om.' 74 καλοΐς τοις—καλ· 
λίστοις" 77 του—τό" 80 om.' 82 χωματίνην—χωματώδη. 

82r—5784 84 καθαρώ—καθαρών 88 α£5 έκεΐνος—αύθις οδτος* 89 σμικρολόγον— 
μικρολόγον" 92 άπαν τοο—άπαντα' 99 τήν γήν έβόσκετο—έβόσκετό ποτέ" 5800 κάκου 
—λιμού' ήναλγουτο—ήναλοΰτο· 2 χρυσίνου—χρυσίου' άπημπολεΐτο—άπεμπολειτο' 9καί 
σίτοις βεβυσμένα—λέγω τα έκ του σίτου' 10 άπεθησαύρισαν—έθησαυρίσθησαν. 

82ν—5811 15 άντετάξατο—άνετάξατο' 17 πνιγμοίς βιαιοτέροις—πνιγμώ βιαιοτέ· 
ρφ· 18 χρύσεον—χρύσιον" 20 καΐ ταύτα μέν Μκαστος ώς—ταΟτα μέν οΰν ώς Μκαστος* 
22 έρωτοδέσμην έχοι-om.* 23 om.' 24 μαθών δέ καΐ τον Τζιμισχήν—om.' 26 θελητόν 
διαβιούν κελεύει—δυνατόν βιουν διακελεύει' 33 οπουλα—ύπουλα" 35 πανούργος—πα-
νούργως* 39 βουλών—δεινών. 

83r—5842 43 σκληρόστρωτον—λιθόστρωτον* 44 πορφυραντών—πορφυρανθών* 49 
έγίνετο—έγένετο' 54 φίλτρω—πόθω' 60 Τύνδαρις—Τυνδαρίς' 64 είς—οί' 65 ψιαθίω—χα-
μενίων' 67 άμφέθετο—έπέθετο. 

85ν—5872 74 Χαβδάν—Φρυγών' Εφευγε—δφυγε' 76 om.- 82 om.- 87 μυκτηρο-
κόμπων—μυκτηροκόμπους* 92 θοινώτο—τοινώτο* κεραΐζοι—κερανίζει' 94 λυθρόφυρτος 
δ—λεθρόφυρτος και' 95 κατεχόρευον—κατεγήρ . , .' 76 δέ—γαρ' βλέφαρα—βλέφαρον 
99 καταφέρων—μεταφέρων' 5902 βλέμμα—δμμα. 

84r—5984 7 κατεχράνθη—συνεχράνθη* 9 δέ—δή' 13 ot—καί' 14 Κωνσταντίνου— 
Κωνσταντίνω' 16 κάν τοΟ—και το0" 18 άλυσιδοΰντες—άλλεισανάντες' 21 έκθηλάσειε— 
έκληθήσειε" 23 καλλίφανής—καλλιφεγγής' 24 τφ τον νέφους—του χειμώνος' 26 τών—δ' 
κλάδων—κλάδος' 30 άπέστυξε—έμίσησε' 31 το δέ—καί τδ. 

84ν—5934 35 τοις οψοις—τάς δψεις- 41 δψιν—ολην" 42 θέρμη—γνώμη' 55 έπΐ̂ -
λαυνον—έπηύλανον' 59 om.' 60 om ' 61 om.' 63 λάθρα—σφόδρα. 

85r—5966 66 ταύτον—τούτον' 67 Επτηξαν—δφριξαν* 68 έδραπέτευεν—έδραπέτευ· 
σε' 80 Δαρδάνων—βαρβάρων 82 του θράσους—το θράσος* 83 άκμήν εΐδεν—ίσχυν εΙ-
δον* 86 άμφέθετο το ξίφος—άμφέζωτο τήν σπάθην' 89 πεδίον—πεδίου* 93 πάλαι έκη-
πεύσαντο—πόλλ" έκήπευσάν ποτέ' 95 βάρβαρος— φύλαρχος* 97 μερών—μέρος. 

85ν—5998 99 λογχΐται—λοχίται* 6001 ύπήχει—άπήχει* 2 φθισίμβροτος—φθισί-
βροτος· 5 ώσπερ άφρισταΐ—ώς άφρισταί τε* 7 λύθροις—φόνοις' 8 θλασμος—θραυσμός* 
θραϋσις—θλδσις' 13 αϊ—οί* 14 δπίστατον—δπίσθατον' πίπτοντας—πίπτοντα* 15 νεύρο· 
κοποΟσαι—νευροκοπήσαι' i. m. s. ν. -οΟσαι" 16 καί σκύλοις έντρυφώσαι—σκύλων έπεν-
τρυφώσαι" 18 δφρύν—δρμήν* 19 κηρεσιφορήτους—σκυρεσίφορήτους* 20 αΰτοΟ—αυτών 21 
γαύρου—γαύρους' 25 τον—τών έδρασμδν—πατριόν 26 βαθεΐ—μακρώ' μακροχρόνω— 
βαθυχρόνω. 

86r—6827 32 ζωμήρυστρον—ζωμήρυστρις* 34 άπειρομέτροις—άπειροπλέθροις* 
35 φαυλίσας—νικήσας' 41 où άρματόκτυπον—καί άρματόκτιστον' 42 πολεμιστηρίας— 
πολεμιστηρίου' 43 où λαλαγάς—ούλάλωντε' κακόθρουν—στρατόθρουν* 50 ύπορύττοντας 
—υποκρύπτοντας' 53 φοιτήσειεν, Μνα—άφίξεται, τινά. 

86ν—6857 61 θεοσεβής—θεοφιλής* τοις θείοις—τά θεία' 68 δέδεται—δέδωται* 69 
γυναικί—γαμέτη' 70 σοβαραϊς—μοχθηραΐς" 71 καλοπρόσωπος—καλλιπρόσωπος" 72 γέ
νος έκ Παφλαγόνων—om.' 73 έκείνω δή τφ Μιχαήλ—om.* 80 τά—τους' 83 χαιρομυ-
σείς—αίμοχαρείς. 

87r—6884 84 δράκοντες έμφύντες—δράκοντα προσφύντες* 85 πώς—περ' 88 
aliter: Ιτη δέ πέντε της άρχης άρξαντα συν ^μισει* 89 τοιούτω τρόπω—τοιουτοτρόπως ' 
καί—του* 93 τούτον—τοοτο' 98 ώς—ό* 6100 ευέντευκτος—εύέντεκτος* 3 κακφ—κρυμφ* 
7 λιταζόμενος—λιτασάμενος' 14 σίελον—σιέλους. 

87ν—6117 17 άρήγοντες—άρήξοντες* 23 δ'—om' σπερμάτων—αιμάτων" 24 φαυ-
λότροποι—φαυλότατοι' 26 οί βουθρέμμονες, χοιρόβιοι—ή χοιρόβιοι, βουθρέμμονες" 29 
οδν—ήν 37 βασιλίσση—βασιλίδι 38 μέν—δή* 39 τον—τφ. 
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88r—6147 47 φροντίζει των—φροντίζεται' 50 χοιρώδη—χοιρόνουν' 51 είσφέροντα 
σκαιότητας σύμφυτους—σκαιότητας εΙσφέροντας συμφύλους' 52 έκτρεπούσης—έκτρα-
πούσης' 55 θηλασάση—θαλασάση' 56 τροφής—τροφής' 60 μαστόν—μαζόν* 63 υβρί
ζων— αφρίζων* 68 συμπνίγει—συντρίβει' 69 και πρώτα μέν—πρώτα μέν γαρ' 71 άμεί-
ψαντας—άλλάξαντας* 75 έπί—από' 

68ν—6178 78 ό Σ.'—του Σ. 79 βασίλισσας—βασιλείας' 83 θαλασσή σκαφηπλόω 
—θαλάττπ σκαφοπλόω'85 όποιον—οποία" τον εύεργέτην—τήν άρχηγέτην* 86 πόσα—πό
σον' 87 υπό χείρα—ύποκόλους 92 μεταχρώσει—καταχρώσει* 93 αρπάζει—λαμβάνει* 
98 βοαίς—φωναΐς1 6202 βασιλίσσας—βασιλίδας" 4 προσνενή—προγενή. 

89r—6207 8 ύπ* άρκύων—οπό λύκων 9 ποσΐ φυνάσι—τη φυγαδία* 12 καθ-
άπαξ—πολλάκις' 21 στέφος—κράτος' 22 πατρόπαππον—παππόπατρον* 23 άπελασθεί-
σης—άπελαθείσης' 28 παιδομήτωρ—παιδοτρόφος' 29 κοπετοΐν—κηπευτών 30 άφιλος— 
άφυλλος 32 λαιφοπτέροις—λεπτοφόροις" 34 καταδεδίκαστο—κατεδεδίκαστο* 

89ν—6235 35 όπό—άπό' 39 βασιλίσση—βασιλίδι' 42 κύβου—τύβου" 43 μεταρ-
ριφέντων—μεταπεσόντων- 44 άναδείκνυται—άποδείκνυται" 46 om' 55 άπήλαυσαν—άπέ-
λαυσαν' 56 ζωοτρόφα—ζωηφόρα' 59 om' 63 απανταχού—απαντοχή. 

90r—6264 64 έκένου—εκείνου* 66 καΐ—ό' 69 λειμώνες—κοιλάδες* 74 έσχατων— 
τών πρώτων 76 θάλλων—λάμπων 78 πονηρώς—πονήρως* 79 ταΐς—γάρ' 82 αύτφ—αύ· 
του' κατάκοπους—κακότροπους' 87 πνέων οργής—ζέων ορμής. 

90ν—6289 91 ώργυιωμένους—ώσ γριωμένους " 94 απειλών—απειλούν' 97 έπι̂ ει 
—έπτόει' υπέρ—ύπέν* 98 κομπάζων—κομπάζος* 6302 τρομάσει—ταρβήσει' 7 Ιβ>εψαν— 
Ιβλεψε* ελεύθερον—άνέσπερον" 3 τάς—om. 

91r—6512 12 πατούν τά—πατουντα* 12 λικμουν—λικμών 13 συνθλάττον—συν 
ρΐβον* 14 άνήρπασεν—άφήρπασεν* 15 αύτοΟ—αυτής' 16 πληγάς περιστερνίους—πληγαΐς 
περιστερνίοις' 19 παλαμναίοι—παλαμναΐαι' 28 aliter: καΐ χρόνον äva τής αρχής κρα· 
τήσασα "Ρωμαίων" 30 σώματος—σωμάτων' 36 έαυτου πόλεμος—τής αύτου θάνατος. 

91 ν—6359 43 ήδη διερρευκυίας—καΐ διαπεπτωκυίας' 45 έξίστασθαι καΐ λόγων 
καΐ πραγμάτων—om.' 46 ήν οΰν αύτας—om." 49 πατέρας—προστάτας' 54 πολέμων— 
—πολέμους. 

92r—6564 65 καΐ μή—μηδέ 70 πολλώ—πολλών* 71 ηοτυχηκότων—εύτυχηκό-
των" 72 Άσίηθεν—Άσίαθεν' 74 ταΟτα—ταυθ' ό' 78 σκάφος—κράτος* 80 τον—τό* 82 μι
κρού—μικρόν* 83—90 om.* 92 θήγουσαι—θήγουσι* 94 έπέτετο—έφέρετο' 6400 καΐ πόλιν 
—αυτός δέ. 

92ν—6405 5 τήν φ.—καί φ." 11 φθινάδων—φυνάδων 12 του κράτους άπολαύ-
σας—άπέλαυσε του κράτους' 15 συναντιλαβόμενον—συναντιλαβόμενος* 20 aliter : ζωήν 
εύράμενος αΰτώ τήν πάλαι ποθουμένην 22 bis : μητ* oöv επέχων τήν όρμήν πάντη καί 
καταστέλλων* 24 άπαν—άγαν. 

93r—6431 36 σφαδασμοΐς—σφαρδασμοίς* 37 άνακλίνη—άποκλίνη' 39 μαραν-
θεΐεν—παρανθείεν' 40 μεταβαίη—μεταβαίνει* 53 άπεφορτίσθη—άπεφροντίσθη' 56 ό—om. 

93ν—6465 64 τήν μουσικήν—τής μουσικής' 70 φυσιώντι—φυκυώντι* 72 έπεσύ-
ριζε—έπεσύρισε* 75 νήπιος, ούδ* έγίνωσκεν—αυτός δ' ούκ έπεγίνωσκε' 76 άεροβατουντα 
—αίθεροβατουντα' 78 περιθρακίας—περιθρακίους' 79 στρατιάς—μελισσών* 83 μεγαλό-
στέρνος—μεγαλόπλευρος' 85 κατεπλάγη—άπεπλάγη' 87 θεμένη—θεμένου. 

94r—6496 6500 φάρει—βάρει" 9 Ιδειξεν—Ιδειξαν. 
94ν—6528 32 Κωνσταντίνος—Κωνσταντίνου' 39 Ιεραΐς προβατοφρούραις μάνδραις 

—Ιεράς προβατοφρούρου μάνδρας* 41 πετασμοίς άψόφοις—ποταμοΐς άψόθοις' 42 οία— 
ώσπερ* 44 δένδρου—δένδρων' 46 σημάντωρ—σήμαντρων 49 ύποτοπήσας—οποτοπάσας* 
51 πασι—πάσχει* 58 αυτής—αυτών' 59 αφύλακτος—ευάλωτος. 

95r—6560 63 μέγας-μέλας* 64 πάντη—πάντα* 65 κατάβαπτος—κατάλουτος* 66 
γλιχόμενος—βουλόμενος" 67 έπέτετο—έπέτατο' 68 έχθρων—αυτών' 73 αύτώ—αυτών* 75 
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om.· 77 λάψει—λάμψει' 78 δείξει έγκατάβαπτα—δείξειε κατάβαπτα" 79 αυτόν—αυτών 
81 ομβριμόεργος - δμβριμοεργός' 82 τους'Ρωμαίους—τοις 'Ρωμαίοις* 83 τούτους—τού
τω' 92 έπεπήδησαν—άπεπήδησαν. 

95ν-6593 98 του—που' 6605 αύτφ—αυτόν' 6 αυτών—aCτου* 7 νέμει—πέμπει* 
9 οδν—yoGv 11 έπίσιμος—έλπίσιμος" 13 περιεφοίτων—περιέφοιτα' f. 95ν desinit cum 
vers. 6620 (ήδη τών). 

* 
Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς . 

Ό 'Αθηναϊκός κώδιξ παρουσιάζει τα Ιξής χαρακτηριστικά ως προς το 

κείμενον της Χ. Σ. 

\) Χρονολογικοί στίχοι. 

"Εχει τους χρονολογικούς στίχους ώς Ιν τη Ικδόσει Βόννης πλην τίνων, 

οίτινες φέρονται παρηλλαγμένοι τελείως : 

στ. 3052 : ετεσι προς τοις εΐκοσιν επτά σκηπτροκρατήσας— 

διπλής δεκάδος ετεσι προς τοις επτά κρατήσας. 

στ. 6088 : Ιτη δε πέντε ήμισυ κρατήσαντα "Ρωμαίων— 

ετη δε πέντε της αρχής αρξαντα συν ήμίσει. 

στ. 6328 : καί μήνας δέκα τής αρχής συν δυο βασιλεΰσασα— 

και χρόνον Ινα τής αρχής κρατήσασα "Ρωμαίων. 
2) Προσθηκαι. 

Προσθέτει στίχους μή υπάρχοντας εν τή Ικδόσει Βόννης : 

στ. 225 ad : λιμνάζων τε τάς άμφ* αυτήν άπάσας πεδιάδας. 

στ. 2652 ad : αλλ* εξηνέρθη φοβερον άνεμος θυελλώδης. 

στ. 2721 ad ; αΐτεΐται και λιτάζεται παρά του βασιλέως. 

στ. 3960 ad : καί προς τα μέρη τών Σκυθών φεΰνων διαδιδράσκει. 

στ. 3962 ad : μυρίαις ΰποσχέσεσι χρημάτων συγκινήσας. 

στ. 4701 ad : άνδρας εύτόλμους, βριαροΰς, πάντοθεν καταφράκτους. 

στ. 4759 ad : τούτον γαρ Εΰας συμβουλή καί γεΰσις ή του ξΰλου. 

Είς τούτους δυνάμεθα να κατατάξωμεν καί τον στ. 6420, δστις ςρέρεται 

παρηλλαγμένος εν τφ κώδικι : 

στ. 6420 : ζωήν εΰράμενος αΰτφ την πάλαι ποθουμένην. 

Επίσης ώς προθήκην άναγράφομεν και τους στίχους 422 bis, 4109 bis 

και 6422 bis τους υπάρχοντας εν τφ ήμετέρφ κώδικι [Ιδέ Ό ο . Ααμιμίδου, 

Οί Αθηναϊκοί κώδικες. *Ένθ* άν. σ. 18]. 

3) Παραλείψεις. 

Άναφέρομεν τους εν τφ κειμένφ του ημετέρου κωδικός παραλειπόμενους 

στίχους κατά τήν στιχομέτρησιν τής εκδόσεως Βόννης. 

στ. 139, 222, 224, 226, 605, 619, 620, 653, 877, 885, 992, 993, 994, 1134, 1163, 
1353, 1449, 1795, 1856, 1857, 2599, 2602, 2604, 2614, 2617, 2619, 2625, 2638, 2653, 2719, 
2720, 2743, 2744, 2745, 3437, 3524, 3662, 3961, 4025, 4068, 4186, 4263, 4332, 4355, 4515, 
4544, 4658, 4701, 4724, 4760, 4766, 4783, 5039, 5121, 5372, 5499, 5672, 5780, 5823, 5876, 
5882, 5959, 5960, 5961, 6246, 6259, 6383—6390, 6575. 

Ενίοτε δμως παραλείπονται καί λέξεις δυο συνεχών στίχων, οί όποιοι 
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άποτελοΰσιν πλέον Ινα στίχον. Ο ΰ τ ω παραλείπονται εκ τοΰ δευτέρου τμήματος 

του Ινός στίχου καΐ εκ τοΰ πρώτου τοΰ ετέρου. 

Π . χ. : 978 καί 979, 4 4 7 3 καί 4 4 7 4 , 5 7 1 5 καΐ 5716,5822 καΐ 5824 Ιδ εν

διάμεσος στίχος 5 8 2 3 παραλείπεται τελείως], 6072 καί 6073, 6345 καί 6346. 

•Ο Athen. 1207 καί ό S ina i t . 1189. 

Ό Athen. 1207 κατατάσσεται μεταξύ των κωδίκων εκείνων, ol όποιοι έ"χουσι 
χρονολογικούς στίχους καί παραλείπουσι τους στίχους 6383—90. Προσέτι ή χρονολό>η-
σις τούτου κατά τον 1Γ' ort. τοποθετεί αυτόν είς τον αριθμόν των χειρογράφων κωδί
κων, ol όποιοι πρώτοι παρενέβαλον είς το κείμενον της Χ. Σ. τους χρονολογικούς στί
χους [Περί τοΟ προβλήματος τούτου ως καί άλλων σχετικών προς το κείμενον της 
Χ. Σ. καί τήν παράδοσιν τούτου Ιδέ τας έν άρχη μνημονευθείσας μελετάς]. 

Ενταύθα έπιθυμοομεν να σημειώσωμεν δτι ό Athen. 1207 έχει συγγένειαν προς 
τον Sinait. 1189. Πράγματι ούτος έγράψη το 1540 έκ προτύπου (Υ), τό όποιον προ-
ήρχετο έξ οίκονενείας κωδίκων (Χ) προτύπου επίσης δια τον Athen. 1207. 

Χ 

Athen. 1207 Υ 

Sinait. 1189 

Ό νραφεύς δμως του Sinait. 1189 βάσει καί άλλου κωδικός (Ψ], μή διαφαινομέ
νου είσέτι, έπήνεγκ£ν είς τό αρχικώς νραφέν κείμενον της Χ. Σ. πολλάς διορθώσεις 
επί αύτοΟ τούτου του κειμένου καί άνένραψεν έν τη φ α ουχί όλί>ας προσθήκας. 

Παρέχομεν κατωτέρω ολίγα τινά στοιχεία τοΟ Sinait. 1189. Κατά τόν κατάλο-
γον (V. Gaidthansen, Catalogus . . . 1886) ό κώδιξ έγράφη τόν ΙΣΤ' αϊ., άκριβέστερον 
δμως ούτος έγράφη τό 1540, ως έμφαίνουσιν ol έν φ. 253α στίχοι: 

«ΤΩδε τό τέλος της παρούσης πυξίδος 

νυν καί άεί τε καί είς τους αίώνας πάντα 
ζφ μ ηφ ίνδ. ζ» 

Τό κείμενον της Χ. Σ. γραφέν δια στίχων περιλαμβάνεται έν φ. 33α—253α, ό 
δέ έν φ. 33α τίτλος Ιχει ώς έξης : *το0 μακαριότατου φιλοσόφου | κυροΟ Κωνσταντίνου 
του μανασση σύνοψις | χρονική δια στίχων άπό κτίσεως κόσμου τήν | αρχήν ποιούμενη 
καί διήκουσα μέχρι της βα | σιλείας του βοτανιάτου κύρ νικηφόρου" τό προ | οίμιον 
προς τήν σεβαστοκρατόρισσαν κυρίαν είρήνην [ τήν (κενόν έν τφ κώδικι | του βασι
λέως κύρ μανουήλ έπ! τφ (κ : τό) | αύταδέλφω κυρίω άνδρονίκω». ΕΙδικώτερον ό Sinait. 
1189 δια τους στίχους 5850—6621 της Χ. Σ. (ε*νθα διακόπτεται τό κείμενον έν τώ 
Athen. 1207 | παρουσιάζει τα κάτωθι : 

Προσθέτει στίχους : 6080 ad (in marg.) («προχέοντες έδρόσιζον εΐ είπει τις τους 
πάντας»), 6422 bis. 

Παραλείπει στίχους : 5876 (scrib, in marg.), 5822, 5959—61 (scrib. in marg.), 6246 
(scrib. iu marg.), 6259, 6383—90, 6575 scrib. in marg.). 

Ένοΐ δύο στίχους είς Ëva : 6072—73 (sed scrib. in marg.), 6345—46 (sed scrib. 
in marg.). 
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Παραλλάσσει στίχους : 6088 («£τη δέ πέντε της αρχής άρξαντα συν ήμίσει») 
6328 («και χρόνον έ*να της αρχής κρατήσασα 'Ρωμαίων»), 6420 («ζωήν εοράμενος αυτώ* 
τήν πάλαι ποθούμενη ν»). 

At ανωτέρω ομοιότητες τών Sinait. 1189 καί Athen. 1207 ώς καΐ ή λίαν μεγάλη 
αναλογία ομοίων αναγνώσεων έν τφ κειμένω της Χ. Σ. πείθουσιν περί τής συγγενείας 
τών δύο τούτων κωδίκων, ώς ανωτέρω αϋτη εξετέθη. 
Ε π ί μ ε τ ρ ο ν. 

Έν τφ τεύχ. 13 του περιοδικού «Τα Αθηναϊκά» (1959) κατά τήν έκτύπωσιν τών 
αναγνώσεων του 'Αθηναϊκού κωδικός 1217 παρετηρήθησαν καί παραλείψεις καί σφάλ
ματα ένεκα του δυσχερούς τής εκτυπώσεως. Κατωτέρω σημειώ τα κυριώτερα : 
Σελ. 20, στίχ. 1 : άνεννόητον κοϋφον γ ρ . άνευνόητον κοϋφον | 2 : ην γ ρ . ην | 37 : άμύναντο 

γ ρ . άμύναιτο. 

Σελ. 21, στίχ. 6 : 43 γ ρ . 48 | 19: πλινυουργείν γ ρ . πλιν&ουργείν | 2 6 : υπέρτεροι' γ ρ . υπέρ

τεροι— | 2 8 : χώρα' γ ρ . χώρα — | 3 4 : Μετά 1170 πρόσθες : 73 προς την—της προς | 

50 : εντε&ραμμένον' γ ρ . εντε&ραμμένον— | 51 : καρτερον γ ρ . καρτερά j 55 : Μετάθες 

ήβουλή&η · ήδυνήΰη μ ε τ ά βουλόμενος | 3 5 : τέλος τε ώς—γρ. τέλος τε ώς' j 5 6 : δό

λους—γρ. δόλους' 

Σελ. 22, στίχ. 26 : οϋν γ ρ . οϋν | 27 : Προ 21 γ ρ . 17 τφ—τών | 3 5 : οϋν γ ρ . ονν | 3 8 : ούτοι 

γ ρ . ούτος | 4 9 : δασίυριξ γ ρ . δρααί&ριξ | 6 0 : τρόπον' γ ρ . τρόπος' 

Σελ. 23, στίχ. 4 : επέοτρεψε γ ρ επέτρεψε | 7 : ενυπέστρεψεν γ ρ . ενυπέστρεφεν | 1 3 : ουγκυ-

πευταΐς γ ρ συγκυβευταΐς | 1 8 : 28 δ' επ. γ ρ . 26 δ" επ. | 1 8 : Μετά παίζων' π ρ ό σ θ ε ς : 

προστιαείς - προστε&είς | 34 : επήγειο γ ρ . επήγετο | 34 : οϋν γ ρ . ου ν | 39 : άρχοντας y ρ. 

άρχοντας' j 3 9 : τοϊς γ ρ τοις—45 : κατωνομασ&ε—γρ κατωνόμασ&ε' | 5 6 : Προ 43 

π ρ ό σ θ ε ς : 42 πεοικαλλεστάτης — περιλαλεστάτην' | 5 9 : Προ 72 π ρ ό σ θ ε ς : 71 αλλήλων — 

αλλήλους' άρπάσαι—άρπάζειν' | 60 : Κωναταντίνον γ ρ . Κωνσταντίνου' 

Σ ε λ . 24, στίχ. 7 : αυτόν τον' γ ρ αυτόν προς' | 10 : Ευδοκίας γ ρ . Ευδοξίας | 11 : Ευδοκίας 

γ ρ . Ευδοξίας | H : τούτον γ ρ . τούτου | 23 : αυτών γ ρ . αυτήν | 38 : 32 γ ρ 31 | 60 : 

εφημου γ ρ . εφήμου' 

Σελ. 25, στίχ. 3 5 : 98 γ ρ , 3298 | 53 Προ 29 γ ρ . 2 8 ai νόοοι—οί πόνοι 

Σελ. 26, στίχ. 7 . ώς* γ ρ . ώς— | 17 : ριψεπαλξις—ριζεπαλξις γ ρ . ριψέπαλξις—ριζέπαλξις | 

2 0 : 68 δραοτ. γ ρ . 67 δραστ. \ 31 : φλόγαν γ ρ . ç^rf/a | 4 6 : p.rs ν. γ ρ p.r. sec. m.s.v. 

Σελ. 27, στίχ. 2 : σκηνοΐτο γ ρ . οκηνοΧτο \ 4: 52 γ ρ . 52 Ι 4 : 3 5 γ ρ . 5 5 | 11 : fft/yyixtwv γ ρ . 

ουγγινων | 1 3 : 25 γ ρ . 14 | 16 : 39 γ ρ . 36 | 21 : ώκεων γ ρ . ώκέων | 46 : αλλα«ς γ ρ . 

αλλαί? | 6 0 : Προ 5 7 γ ρ . μέσος—μεσοις' 

Σελ. 28, στίχ. 1 : αλύκτου γ ρ . άληκτου i 2 : κα« δ ι α γ ρ α π τ έ ο ν | 7 Προ τε γ ρ . 94 | 8 : Προ 

16 γ ρ . 25 παλαιτέρας—νεωτέρας' | 1 0 : oftav γ ρ . οϊδεν | 1 3 : tauraff γ ρ . ταύταις Ι 3 0 : 

κατεπικρώντο γ ρ . καΓ«πίπρώ»το | 5 9 : Προ 222r π ρ ό σ θ ε ς : 30 εφ*—επ" 

Σελ. 29, στίχ. 8 : ούτος γ ρ . ούτος | 10 3 άυμοφόρων γ ρ . ουροφόρων | 1 6 : επεφλαφανσε γ ρ . 

επεφλάφαυσε | 19 : σκϋφον γ ρ . ÖXWCJOV | 28 : Προ 56 πρόσθες : 50 κώμοις—κώμαις' \ 

3 3 : Προ 2 3 π ρ ό σ θ ε ς : 28 προξένησαν—προκενήσας' | 3 5 : πλήρης γ ρ . πλήρης | 4 4 : 

Προ 2 5 π ρ ό σ θ ε ς : ΰ/ρον— λοκρόν' | 4 5 : 27 γ ρ . 2 8 Ι 52 : Πρό 5507 π ρ ό σ θ ε ς : 503 

τέως—om' 

Σελ. 30, στίχ. 1 3 : serib. i. m γ ρ . serib. i. tnarg | 1 8 : απημπ λεΐτο γ ρ . άπημπολεΐτο | 2 2 : 

22 γ ρ . 2 3 | 56 : £a>iy>>· γ ρ . ζωήν— 

Σελ. 31 , στίχ. 3 3 : αλλά γ ρ . άλλα | 3 9 : 145ν γ ρ . 245r | 4 6 : γόνον γ ρ . yóvow | 4 8 : im, 

γ ρ . *'. marg. 


