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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 

Το χειρόγραφο Καρίδη αποφασίστηκε να εκδοθεί, όπως προαναφέρθηκε, διπλωματικά, 

ακολουθώντας όσο το δυνατόν πιστότερα την παλαιογραφική μορφή του κώδικα. Η 

εκδοτική αυτή μέθοδος επιλέχθηκε αφού η προσέγγιση του χειρογράφου μέσα από τη 

διπλωματική μεταγραφή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της έρευνας, σέβεται τόσο την 

πολυμορφία όσο και την πολυτυπία του εκάστοτε κειμένου και επιπλέον, καθιστά προσιτές 

στον ενδεχόμενο μελετητή του πληροφορίες που ενδεχομένως να αγνοούνταν ή να μην 

ήταν εφικτό να συμπεριληφθούν στο σύνολό τους στο υπόμνημα.
1
 Πέρα από τους πιο 

πάνω λόγους, η διπλωματική έκδοση επιτρέπει σε γλωσσολόγους, φιλόλογους αλλά και 

ιστορικούς να μελετήσουν το έργο. Αφενός, οι γλωσσολόγοι θα έχουν τη δυνατότητα να 

μελετήσουν τα διάφορα γλωσσικά φαινόμενα που απαντούν στο χειρόγραφο και 

αφετέρου, οι φιλόλογοι θα μπορέσουν να εντρυφήσουν σε θέματα που αφορούν τη 

συγγραφή του χειρογράφου και την ορθογραφία του.
2
 Επιπλέον, για τους ιστορικούς θα 

είναι ευκολότερο να αναγνωρίσουν τα ονόματα που αναφέρονται στο έργο και κατ’ 

επέκταση να τα ταυτίσουν με ιστορικά πρόσωπα.
3
 Εξάλλου, η διπλωματική μεταγραφή 

μας επιτρέπει να παραδώσουμε μια όσο το δυνατόν αξιόπιστη και ευσυνείδητη έκδοση η 

οποία να σέβεται την πηγή, βασική εκδοτική προϋπόθεση σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 

προγενέστερης έρευνας.
4
 

                                                 
1
  Μιχάλης Πιερής και Άγγελ Νικολάου-Κονναρή, «Εισαγωγή», στο: Λεόντιος Μαχαιράς, Χρονικό της 

Κύπρου. Παράλληλη διπλωματική έκδοση των χειρογράφων, εισαγωγ.-επιμ.: Μιχάλης Πιερής και Άγγελ 

Νικολάου-Κονναρή, Λευκωσία, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, 2003, (= Πηγές και Μελέτες της 

Κυπριακής Ιστορίας, 48), σ. 25-62, εδώ σ. 60.— Ο Γιώργος Κεχαγιόγλου δεν συμφωνεί με τη 

διπλωματική έκδοση ενός έργου. Βλ. Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Ειδολογικές και εκδοτικές προτάσεις για τα 

νεοελληνικά λογοτεχνικά λαϊκά βιβλία (από τις αρχές ως τα τέλη του 18
ου

 αιώνα)», στο: Νικόλαος Μ. 

Παναγιωτάκης (επιμ.), Αρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου 

«Neograeca Medii Aevi» (Βενετία 7-10 Νοεμβρίου 1991), 2 τόμ., Βενετία, Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας, 

1993, (= Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της 

Βενετίας, 14), εδώ τ. Α΄, σ. 74-99, εδώ σ. 96-97.— Η Νίκη Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη θεωρεί πως 

στις περιπτώσεις που έχουμε ένα αυτόγραφο χειρόγραφο τότε θα πρέπει να το εκδίδουμε διπλωματικά. 

Αντίθετα απορρίπτει τη διπλωματική έκδοση στις περιπτώσεις που στο αυτόγραφό χειρόγραφο 

εντοπίζονται σημειώσεις και από άλλα χέρια. Βλ. Νίκη Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, «Νεόφυτος 

Έγκλειστος. Εκδοτικά ζητήματα στα κείμενα ενός αυτοδίδακτου λόγιου», στο: Χαράλαμπος Α. 

Καράογλου (επιμ.), Εκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρακτικά Ζ΄ 

Επιστημονικής Συνάντησης. Μνήμη Ελένης Τσαντσάνογλου, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1998, 

σ. 41-46, εδώ σ. 44. 
2
  Πιερής και Νικολάου-Κονναρή, «Εισαγωγή», σ. 60. 

3
  Ό.π. 

4
  Βλ. ενδεικτικά Κωνσταντίνος Θ. Δημαράς, «Τα χρονικά. Γιατί διορθώνουμε;», Ο Ερανιστής 4 (1966), σ. 

30-32, εδώ σ. 31-32· Γιώργος Π. Σαββίδης, «Εκδοτικές απορίες ενός νεοελληνιστή», Μαντατοφόρος 

25-26 (1987), σ. 35-44, εδώ σ. 38 [= του ιδίου, «Εκδοτικές απορίες ενός νεοελληνιστή», στο: ο ίδιος, 

Τράπεζα πνευματική 1963-1993, Αθήνα, Πορεία, 1994, σ. 177-186, εδώ σ. 180]· Arnold van Gemert, 

«Σκοπός και δυνατότητες και όρια της κριτικής αποκατάστασης κειμένων», στο: Hans Eideneier, Ulrich 

Moennig και Νότης Τουφεξής (επιμ.), Θεωρία και πράξη των εκδόσεων της υστεροβυζαντινής 

αναγεννησιακής και μεταβυζαντινής δημώδους γραμματείας. Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca 
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Μολαταύτα, η διπλωματική έκδοση δεν απαλλάσσει τον ερευνητή από σωρεία 

εκδοτικών προβλημάτων, τα οποία συνδέονται με τις ιδιαιτερότητες του χειρογράφου που 

εκδίδεται. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα το οποίο κληθήκαμε να 

αντιμετωπίσουμε ήταν η αποκατάσταση ή όχι της σειράς των αράδων στα σημεία όπου 

είχε διαταραχθεί. Τη λύση στο πρόβλημα αυτό υπαγόρευσε κατά κάποιον τρόπο το ίδιο το 

χειρόγραφο αφού αρκετά φύλλα του είχαν ξεφύγει από τη στάχωση. Κατά συνέπεια, η 

εξομάλυνση αυτή μπορεί εύκολα να γίνει αποδεκτή.
5
 Επιπλέον, η εισαγωγή στιχαρίθμησης 

θεωρήθηκε επιβεβλημένη ανάγκη για τη διευκόλυνση της μελέτης του χειρογράφου.
6
 Για 

την αποφυγή οποιωνδήποτε παραναγνώσεων και παρανοήσεων η στιχαρίθμηση θα γίνεται 

ανά πέντε στίχους και δεν θα είναι ενιαία για ολόκληρο το corpus του χειρογράφου, αλλά 

ενιαία για το κάθε ένα αυτόνομο τμήμα του ξεχωριστά.
7
 Ωστόσο, το γεγονός ότι σε μια 

σελίδα του χειρογράφου Καρίδη απαντούν περισσότερα τους ενός αυτοτελή κείμενα, τα 

οποία ενίοτε είναι μικρότερα από πέντε στίχους, κρίθηκε αναγκαίο να αριθμηθούν όλα 

ανεξαιρέτως τα αυτοτελή τμήματα του κώδικα. Η αρίθμηση αυτή θα δίνεται στο corpus 

της έκδοσης με μαυρισμένα στοιχεία.  

Σε ότι αφορά τη σελιδαρίθμηση του κώδικα αποφασίστηκε να διατηρηθεί η 

σελιδαρίθμηση που εμφανίζεται στον χειρόγραφο Καρίδη και η οποία προήλθε από τους 

διάφορους κωδικογράφους του χειρογράφου. Η σελιδαρίθμηση αυτή θα εμφανίζεται με 

μαυρισμένα στοιχεία και σε ορθογώνιες αγκύλες στο κυρίως κείμενο της έκδοσης μετά 

από το ακόλουθο σύμβολο || το οποίο δηλώνει την αλλαγή της σελίδας. Συνεπώς, η 

παραπομπή στο κάθε ένα σημείο του χειρογράφου ξεχωριστά θα γίνεται με βάση την 

                                                                                                                                                    
Medii Ævi Iva. Αμβούργο 28.-31.1.1999, Ηράκλειο, Π.Ε.Κ., Ι.Τ.Ε., 

2
2001, (= Συμβολές στις Επιστήμες 

του Ανθρώπου / Φιλολογία), σ. 17-36, εδώ σ. 23-25· Wim F. Bakker, «Νεοελληνικά κείμενα του 

Μεσαίωνα και της Αναγέννησης: εκδοτικές πρακτικές και προτάσεις», στο: Εκδοτικά. Προβλήματα και 

απορίες, σ. 110-117, εδώ σ. 114· Χαράλαμπος Λ. Καράογλου, «Ζητήματα ορολογίας και τεχνικής των 

εκδόσεων», στο: Εκδοτικά. Προβλήματα και απορίες, σ. 160-172, εδώ σ. 167 και 170 και Τάσος Α. 

Καπλάνης, «Θεωρία, τεχνολογία και σύγχρονες εκδόσεις νεοελληνικών κειμένων ή ο Erasmus, ο 

Barthes, ο Usus Auctoris, ο θάνατος του συγγραφέα και εμείς», στο: Ο ελληνικός κόσµος ανάµεσα στην 

εποχή του ∆ιαφωτισµού και στον εικοστό αιώνα, στο: 

http://www.eens-congress.eu/?main__page=1&main__lang=de&eensCongress_cmd=showPaper&eensCo

ngress_id=100 (πρόσβ.: 29 Νοεμβ. 2012).— Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 

νεοελληνιστή Τάσο Α. Καπλάνη για την πολύτιμή του συνεισφορά στο θέμα της έκδοσης του κώδικα. 
5
  Πρβλ. Ulrich Moennig, «Από το χειρόγραφο στο εκδιδόμενο κείμενο. Βήματα, προβλήματα, παγίδες», 

στο: Eideneier, Moennig και Τουφεξής (επιμ.), Θεωρία και πράξη των εκδόσεων, σ. 189-213, εδώ σ. 194. 
6
  Βλ. ενδεικτικά ό.π., σ. 195, 198-199· Martin L. West, Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων 

όπως εφαρμόζονται στους Έλληνες και Λατίνους συγγραφείς, μτφρ.: Γιώργος Μ. Παράσογλου, Αθήνα, Ι. 

Ζαχαρόπουλος, 1989, σ. 106 και Βούλγαρης, Έκθεσις της Ταυρικής Χερσονήσου, σ. 17. 
7
  Ανάλογη πρακτική σχετικά με τη στιχαρίθμηση εφαρμόζεται και σε εκδόσεις έργων της Αρχαίας και 

Βυζαντινής περιόδου, καθώς και έργων της ελληνικής λογοτεχνίας. Βλ. ενδεικτικά Ιωάννης ο 

Δαμασκηνός, Die Schriften des Johannes von Damaskos, 6 τόμ. σε 7 μέρη, έκδ.: P. Bonifatius Kotter, 

Βερολίνο, Walter De Gruyter, 1969-2009, (= Patristische Texte und Studien, 7, 12, 17, 22, 29, 61) και 

Άντεια Φραντζή, (επιμ.), Μισμαγιά. Ανθολόγιο φαναριώτικης ποίησης κατά την έκδοση Ζήση Δαούτη 

(1818), επίμετρ.: Μάρκος Δραγούμης, Αθήνα, Εστία, 1993.  
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αρίθμηση του επιμέρους αποσπάσματος και τη στιχαρίθμηση της έκδοσης, καθώς επίσης 

και με βάση τη σελιδαρίθμηση που φέρει το χειρόγραφο Καρίδη.  

Παράλληλα, οι άδειες σελίδες του κώδικα, καθώς και οι όποιες εσοχές που 

παρουσιάζουν οι τίτλοι ή και άλλα τμήματα στο χειρόγραφο αποφασίστηκε να μην 

εμφανίζονται στην έκδοση.
8
 Η πιο πάνω εκδοτική αρχή υιοθετήθηκε και για τα σημεία 

όπου εντοπίζονται κοσμήματα, καθώς και ευθείες γραμμές.
9
 Επίσης, τα δίστηλα ή και 

τρίστιλα τμήματα του χειρογράφου για λόγους ομοιογένειας θα μετατρέπονται σε 

μονόστηλα.
10

 Η παρουσία του συμβόλου που ακολουθεί ═ σε συνδυασμό με την 

παράθεση στο κείμενο της έκδοσης της εκάστοτε σελίδας και στήλης σε ορθογώνιες 

αγκύλες —η τελευταία θα αριθμείται με γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου— θα 

καθιστά σαφές το τέλος της μιας στήλης και την αρχή της νέας.
11

 Τέλος, οι διάστιχες και 

οι παρασελίδιες σημειώσεις του κώδικα θα εμφανίζονται στην έκδοση στο σημείο ακριβώς 

όπου δίνονται στον κώδικα, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα σύμβολα και στις δύο 

περιπτώσεις (/αβγ/ και //αβγ// αντίστοιχα), καθώς οι εκάστοτε κωδικογράφοι δεν 

φρόντισαν να δηλώσουν το ακριβές σημείο του κώδικα στο οποίο θα έπρεπε να γίνουν οι 

συγκεκριμένες προσθήκες.
12

 Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση των περισσοτέρων 

διάστιχων σημειώσεων που απαντούν στο εικοσασέλιδο τμήμα του κώδικα που αφορά 

έναν επαινετικό λόγο, που προήλθε από το χέρι του τρίτου κτήτορα και κωδικογράφου του 

κώδικα, του Σολωμού Νικολαΐδη.
13

 Ο τελευταίος στις πλείστες των περιπτώσεων, δήλωνε 

με ένα δίστιγμο (:), το οποίο ενίοτε προηγείτο και των εκάστοτε διάστιχων σημειώσεων, 

τη θέση τους στο corpus του τμήματος που προαναφέρθηκε. Σε αυτή την περίπτωση, 

σεβαστήκαμε τη βούληση του κωδικογράφου ως προς τη θέση των διάστιχων σημειώσεων 

στην έκδοση που ακολουθεί. 

Ένα από τα σημαντικότερα όμως προβλήματα που προκύπτει από την πιστή 

διπλωματική μεταγραφή του κειμένου, αν όχι το σημαντικότερο, αποτελεί ο τρόπος με τον 

οποίο οι κωδικογράφοι ενώνουν δύο συνήθως λέξεις. Σύμφωνα με την προγενέστερη 

έρευνα η παρουσία αλλά και η απουσία τόνων και πνευμάτων, καθώς επίσης και 

φαινόμενα όπως η συνίζηση και η αφομοίωση υποδεικνύουν κατά πόσον δύο λέξεις 

μπορούν να θεωρηθούν ως ένα ή όχι σύμπλεγμα.
14

 Με βάση τα προαναφερθέντα, στο 

κείμενο της έκδοσης αποφασίστηκε να εμφανίζονται ως δύο ξεχωριστές λέξεις αυτές που 

                                                 
8
  Βλ. ενδεικτικά Κεφ.  4 .  Το χειρόγραφο , σημ. 127 και σ. 176-180, πίν.: 8. 

9
  Βλ. ενδεικτικά Κεφ.  4 .  Το χειρόγραφο , σημ. 37-40 και 32 αντίστοιχα. 

10
  Βλ. ενδεικτικά Κεφ.  4 .  Το χειρόγραφο , σημ. 30. 

11
  Πρβλ. Μαχαιράς, Χρονικό της Κύπρου, σ. 66 και 67.  

12
  Βλ. ενδεικτικά Κεφ.  4 .  Το χειρόγραφο , σημ. 31. 

13
  Βλ. Κεφ.  4 .  Το χειρόγραφο , σημ. 150. 

14
  Πιερής και Νικολάου-Κονναρή, «Εισαγωγή», σ. 61. 
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ενώνονται με το σύμβολο της συνίζησης, το οποίο όμως θα απαντά στο corpus της 

έκδοσης,
15

 καθώς επίσης και να μην χωρίζονται οι λέξεις που στο χειρόγραφο 

εμφανίζονται ως μία, ενώ ουσιαστικά είναι δύο λέξεις. Η τελευταία περίπτωση αφορά 

συνήθως τις περιπτώσεις όπου έχουμε δύο λέξεις από τις οποίες μόνο η μία τονίζεται (π.χ. 

οι λέξεις «ὀδὶ»).16
 Με το ίδιο σκεπτικό δεν ενοποιούνται τα συνθετικά μιας σύνθετης 

λέξης (π.χ. στον κώδικα εντοπίζεται ως ξεχωριστή λέξη η πρόθεση «ὡς» από το επίθετο 

«τόσον»).17
  

Επιπλέον, δεν προχωρήσαμε σε κεφαλαιοποίηση στοιχείων ή αντικατάσταση των 

κεφαλαίων με τα αντίστοιχά τους πεζά με βάση τους κανόνες της σύγχρονης γραμματικής, 

ενώ δεν διασπάστηκαν ή ενοποιήθηκαν οι παράγραφοι, όπως επίσης και δεν 

αντικαταστάθηκε το σύμβολο «:~» (ή «:-») που εμφανίζεται χωρίς συστηματικότητα στο 

τέλος αράδων, κεφαλαίων, τίτλων κ.α. με την τελεία. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι 

παρόλες τις προσπάθειές μας για να αποδώσουμε πιστά τα σύμβολα των δώδεκα ζωδίων, 

όπως αυτά απαντούν σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του κώδικα, δεν κατέστη δυνατόν σε 

όλες τις περιπτώσεις, λόγω τεχνικών δυσκολιών. Κατά συνέπεια, ορισμένα από τα 

σύμβολα των ζωδίων στην έκδοση που ακολουθεί εμφανίζουν μικρή διαφοροποίηση από 

τα αντίστοιχά τους στο χειρόγραφο Καρίδη.
18

 Τέλος, για την ανάπτυξη των 

συντομογραφιών, που εσωκλείονται σε παρενθέσεις,
19

 ακολουθήθηκαν οι γραμματικοί και 

ορθογραφικοί κανόνες που διέπουν την ελληνική γλώσσα, λήφθηκαν ωστόσο υπόψη η 

γλώσσα και το ύφος που είναι γραμμένο ολόκληρο το κείμενο του χειρογράφου.
20

 

 

 

 

 

                                                 
15

  Π. Κ. χφ., σ. 304 και 305, αρ. 326, στίχ. 131 και 146 αντίστοιχα Πρβλ. Κεφ.  4 .  Το χε ιρόγραφο , σημ. 

48. 
16

  Πιερής και Νικολάου-Κονναρή, «Εισαγωγή», σ. 61. Βλ. ενδεικτικά Π. Κ. χφ., σ. 315, αρ. 328, στίχ. 2.— 

Ωστόσο, το φαινόμενο που περιγράφηκε πιο πάνω απαντά και στις περιπτώσεις όπου και οι δύο λέξεις-

συνθετικά τονίζονται. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της χρήσης στον κώδικα του «παραπολλά». Πρβλ. 
στο ίδιο, σ. 52, αρ. 230, στίχ. 387.  

17
  Π. Κ. χφ., σ. 58, αρ. 230, στίχ. 527. Πρβλ. στο ίδιο, σ. 35, 51, 161, 175 και 39, 65, 276, 303, 310 και 311, 

αρ. 230, 325-327, στίχ. 82, 681, 115, 117, 16 και 33 αντίστοιχα.  
18

  Βλ. ενδεικτικά Κεφ.  4 .  Το χειρόγραφο , σημ. 47. 
19

  Αξίζει να τονιστεί ότι στο corpus της έκδοσης δεν απαντούν μόνο οι παρενθέσεις που αφορούν την 

ανάπτυξη συντομογραφιών. Κατά συνέπεια, οι παρενθέσεις που τίθενται στο κείμενο της έκδοσης και 

εσωκλείουν κείμενο με επεξηγηματική ή και συμπληρωματική λειτουργία αποδίδονται στον εκάστοτε 

γραφέα του εκάστοτε τμήματος του κώδικα.  
20

 Πιερής και Νικολάου-Κονναρή, «Εισαγωγή», σ. 62.— Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να εκφράσω τις 

ευχαριστίες μου προς τον Χαρίτωνα Καρανάσιο για τον χρόνο του και τις εποικοδομητικές μας 

συζητήσεις οι οποίες στόχευαν στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων εκδοτικής υφής που προέκυψαν. 
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ΣΥΜΒΟΛΑ  

 

|   τέλος αράδας και αρχή νέας αράδας 

═   τέλος στήλης και αρχή νέας στήλης 

||   τέλος σελίδας και αρχή νέας σελίδας 

(αβγ)   ανάπτυξη συντομογραφιών 

[…]  χάσμα λόγω της κακής κατάστασης του χειρογράφου ή της γραφής. Τα 

δυσανάγνωστα γράμματα σημειώνονται με τον ανάλογο αριθμό στιγμών 

[---]   χάσμα απροσδιόριστου αριθμού γραμμάτων 

[αβγ]   πιθανή αποκατάσταση σβησμένων ή δυσανάγνωστων γραμμάτων χάσματος 

[[…]]  γραφή που έχει διαγραφεί από τον κωδικογράφο. Τα διαγραμμένα γράμματα 

σημειώνονται με τον ανάλογο αριθμό στιγμών 

[[---]] διαγραφή απροσδιόριστου αριθμού γραμμάτων 

[[αβγ]]  πιθανή ανάγνωση διαγραμμένης γραφής 

/αβγ/   προσθήκες διάστιχες ή γράμματα γραμμένα στα διάστιχα 

//αβγ//   προσθήκες στα περιθώρια 
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[Εσωτερική επιφάνεια του εμπροσθόφυλλου], Αρ. 1 Νο. 3ον  £10= | [---] φύλλα | 197. | 

φύλλα [---] | 197 Π |
5 αβγδεζηθικλμνξοπρστ |

 κτήμα ἐμoν Πε |
 κτῆμα ἐμοῦ Πετράκη 

καρίδη[,] τὸ ὁποῖον |
 μὲ ἐκάθησεν σαρανταέναν μαϊδιοὺ. |

 κ(αὶ) μηδεὶς τολμήσει 

ἀποξενῶσαι αὐ: |
10 τό. ἄνευ θελήματος ἐμοῦ. | σας | ΠΚ | ἔτει ἀπὸ τῆς ἐνσάρκου 

οἰκονομίας. ᾳψναῳ. μηνὶ | Σεπτεμβρίῳ:~ |
15

 //[κτήμα μου κτήμα] [---]// || [I], Αρ. 2  τὸ 

παρὸν ὑπαρχει ἐμου τοῦ ποτε πετράκη καρίδη | τὸ παρὸν βιβλίον ὑπάρχει ἐ[μοῦ] 

παπὰ Σολομοὺ ἐξ | ἔμπας κ(αὶ) όποι(ος) τὸ ἀποξενώσυ ανευ θελήματος μου | τὸ 

παρον α | ἐξ ε[γ]κρισε(ως) τοῦ πατρός μου |
5 τὸ παρὸν β | Νικόλα(ος) Νικόλα(ος) 

Σολομωνίδης | τὸ παρὸν ὑπάρχει ἐμοῦ τοῦ ποτε πετράκη καρίδη τέ[χτο]ν(ος) | κ(αὶ) 

ὅπι(ος) τολμήσει να το αποξενῶση ἄνευ θελήματ(ος) | ἐμου |
10 Νικόλα(ος) 

Σολομωνίδης. || [II], Αρ. 3 τὸ παρὸν ὑπ[ά]ρχει ἐμοῦ καὶ || [IV], Αρ. 4 κτῆμα πετράκη 

καρίδη | νῦν δὲ νικολαΐδου σολ: | αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω | » σολομῶν ὁ 

νικολαΐδης ............................................... |
 οζσνω ηκξηναμζκη ||

5 
[V], Αρ. 5 Βιβλίον, ἐκ 

πολλῶν, συλλεγμένα διάφο: | ρα, περιέχον, τὰ πλεῖστα γλυ: | κύτατον:~ | Β κεφαλεον 

| Συντεθὲν κ(αὶ) συνηρμοσθὲν, ἐπιμελείᾳ κ(αὶ) διορ |5 θώσει  ἐμοῦ | Πέτρου Καρίδη. 

Δούλου ἐλαχίστου τῶν ἐντίμων | ἀναγνὼστων. | οἵτινες εὔχεσθὲ μοι πρὸς τὸν κύριον, 

διὰ τὴν | τῶν ἡμετέρων πολλῶν ἀμπλακημάτων |
10 ἄφεσιν κ(αὶ) | ἐπίτευξιν 

οὐρανιόνων ἀγαθῶν. | προσετέθησαν δὲ καὶ ἔτερα ἀξιοσημείωτα ὑπὸ τοῦ ΝΚ: 

σολομῶντος. | Μετὰ προσήκοντος πίνακος. | ἔτει τῷ Σωτηρίῳ: ᾳψνδ:ῳ 
|
15 χιλιοστῷ 

ἐπτακοσιοστῷ πεντηκοστῷ τετάρτῳ. | κτῆμα ΣολοΜόντος Νικολά(ου)    α(ου)    

α(ου) || [VI], Αρ. 6 Στίχοι ἡρωελεγῆοι, ὡς ἐκ προσώπου | τῆς βίβλου. | Τλήμονος 

πέτρου πόνος εἰμί, πᾶσι παρέχω δὲ, | τοῖς ἐντευξομένοις με κ(αὶ) ἀρίστοις 

ἀναγνώσταις, | ὄνησιν πλείστην. τοῖς εἰς ἐμὲ ἀσκουμένοις τε νέμω, |5 τῶν φροντίδων 

λύσιν, πιαίνουσα τὰ ὀστὰ τούτων. | ὡς γλυκυτάτη οὖσα ἀξία τε, κ(αὶ) πλουτοῦσα, | 

ἐκ πολλῶν, ἠθροισμένων, βίβλων, μάλα καλλίστων. | τούτου γε ἄκλιτος εἰμί, ἐμπνέω 

δὲ τοῖς φιλτάτοις, | ἀέρα ἡδύτατον. κ(αὶ) ἡμετέροις ἐρασταῖς. |
10 λαμβάνετέ με 

λοιπὸν παλαμάϊσιν ὑμετέραις, | τρυγοῦντες ἐξ ἐμοῦ, τερπνότητα κ(αὶ) θυμηδείαν.:~ | 

Αρ. 7
 ἕτεροι Ἰαμβικοί, πρός τοὺς φιλολόγους ἀναγνώστας | Τλήμων Ταπεινός, 

ὑμέτερος οἰκέτης, | πέτρος, φίλτατος, δέδωκα τήνδε βίβλον, //ορλον// |
 πλεῖστα 

περιέχουσα, πολλὰ τ’ ἐξ ἄλλων. | ταύτην βραβεύων, ὡς δῶρον, ὑμετέραις. |
5 

ἀγκαλάϊσι δέξασθε τοίνην ταύτην. | κ(αὶ) εὔχεσθέ μοι, δεόμενοι κύριον, | ὅπως τὴν 

λύσιν ἐντυχὼν τῶν πταισμάτων, | συγκαταταχθῷ χοροῖσι σωζομένων.:~ | //οἴδατε.// 

||
10 

[VII], Αρ. 8 Τοῖς ἐντευξομένοις πᾶσι τὰ ὅσα ἐφίενται | ἀγαθὰ κ(αὶ) καταθύμια. | 

Ἐν τῷ μεταξὺ τῶν πολλῶν μεγάλων συγγραφέων, ἀναγνῶ: | σται βέλτιστοι, 

διαφόρων βιβλίων, ἠβουλήθην κ(αὶ) ἐγὼ νὰ συγκρι: | θῷ αὐτοῖς ἐλάχιστος. διὰ τινος 
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εὐτελεστάτου μου συγγράμματος. |
5
 διὰ τοῦ ὁποίου, ἐξ εὐχῶν τῶν ἐντυγχανόντων, 

οὐ μωμοσκόπων | καὶ φιλεγκλημόνων, τύχῳ κ(αὶ) μικρᾶς ἀφέσεως τῶν πολλῶν μου | 

πλημμελημάτων. ἀδυνατῶν ὅμως ὡς ὀλιγομαθὴς, εἰς ὁλόκλη: | ρον σύνθεσιν τινὸς 

ποιήματος ἐλθεῖν, κ(αὶ) τοῦ νοὸς μου οὐκ ἀρκοῦν: | τος εἰς τοῦτο, πελάγει μεγάλῳ 

βυθισθῆναι. (εἰ γὰρ κ(αὶ) τοσούτου σο: |
10 φωτάτου ἀνδρὸς, τηλικούτου τε 

Ἱεροκήρυκος, τοῦ ἐξ ἀθηνῶν λέγω | κυρίου ἐφραίμ, μαθητὴς χρηματίσας, ἀλλὰ τοῖς 

αὐτοῦ ἐν: | θέοις διδάγμασι κ(αὶ) σοφίσμασι, οὐδ’ ὅλως μετασχόμενος. κ(αὶ) μὴ | 

τούτοι[ς] ἀκολουθούμενος, οὐκ ἔλαβον μέρος ἐκ τῶν αὐτοῦ σοφι: | κῶν χαρισμάτων) 

συναθροίσας, ὡς φιλόπονος μέλισσα ἐκ τοῦ |15
 λειμῶνος τῶν μουσῶν τὸ κάλλιστον, 

ἐξ ἄλλων πλείστων, τινὰ γλυ: | κύτατα κ(αὶ) ὡραιότατα, κ(αὶ) τοῦτα συμμαζώξας, 

τῇ δυναμένῳ μοι | ἐπιμελ[εί]ᾳ ἐπιδιορθούμενος, βιβλίον τάχα πεποίηκα, τοῦτο τοῖς | 

ὑμε[τ]έροις εὐμενέσιν ὄμμασιν ἀνατιθέμενος. δέξασθε τοί: | νυν αὐτὸ, ὡς τὰ δύο τῆς 

χήρας λεπτὰ, χ(ριστό)ς ὁ κύριος. οὐ: |
20 πρὸς τὸ παραμικρὸν τοῦ δώρου 

ἀποβλέποντες, ἀλλ’ εἰς τὸ | προθυμερὸν τῆς ταπεινῆς μου διαθέσεως ἐνατενίζοντες. | 

κ(αὶ) μὴ μεμφόμενοί με, τοῖς πολλοῖς ἕνεκεν ἐν τούτῳ ἐκ τοῦ || [VIII] σκότους τῆς 

ἐμῆς ἀμαθείας εὑρισκομένοις σφάλμασιν. ὡς | ἴδιον ἐστὶ τοῖς ἐπισταμένοις, μὴ 

καταγιγνώσκειν τούς ἁπλουστέ: |
25 ρους, κ(αὶ) κατάλληλον, ἀλλ’ ἐὰν κ(αὶ) τοῖς 

συγγρὰμασι τούτων, πα: | ραμικρόν κἂν λάθος ἢ ἀγνοούμενον φανῇ, παραγγέλλειν 

αὐ: | τοῖς, τοῦτο διορθούμενοι, καρδίᾳ εἰλικρινῇ, κ(αὶ) γνώμῃ ἀβασ: | κάνῳ· 

δεχόμενοι τοίνυν τοῦτο ἱλαρῶς, ὡς ἱκετεύω κ(αὶ) | ἀντιβολῶ, εὔχεσθε τὸν 

κοπιάσαντα, ὅπως τὴν λύσιν τῶν |
30 ἐπταισμένων τυχών, ἀξιωθῷ κ(αὶ) τῆς ἄ[ν]ω 

τῶν οὐρανῶν βα: | σιλείας, κ(αὶ) κληρονόμος ἀναδειχθῷ τῶν σωζομένων μερί: | δος. 

ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, τοὺς εὐσεβῶς | πιστεύοντας τὸν ἐν τριάδι θεὸν. 

πατέρα ἐν ὑιῷ σὺν ἁγίῳ | πν(εύματ)ι δοξαζόμενον, εἰς ἀπεράντους αἰῶνας. ἀμήν. 

ἔῤῥωσθε. |35 ὁ ταπεινὸς ὑμέτερος Δοῦλος, | Δ | Πέτρος Καρίδης.:~ | //1812// || [7], Αρ. 

9 νῃ ἔτζι, διὰ νὰ ἀποσκυβαλισθοῦν πολλὰ ἄτοπα ὁποῦ | ἤθελεν εἶσθαι δυνατὸν νὰ 

ἀκολουθήσωσιν. ἐδιόρισε κ(αὶ) | τέσσαρα ἔνδοξα ὑποκείμενα, διὰ νὰ βάλουν εἰς 

ἔργον | ὅλα τὰ πλέον δραστηκότατα μέσα, διὰ νὰ διαφθείρουν | μίαν τοιαύτην 

αἵρεσιν ἐπιτηδείαν κατὰ τὸ ἐπιτήδευ: |
5 μά της, νὰ ἀνατρέψῃ ἕνα ὁλόκληρον 

κόσμον. ἔδω: | κεν ἔτι εἴδησιν κ(αὶ) εἰς τοὺς ἄλλους βασιλεῖς τῆς εὑρώπης, ὥ: | στε 

ὁποῦ ὄχι μὲ χιλιάδας, ἀλλὰ μὲ μυριάδας νὰ ἀριθμοῦν: | ται οἱ συλλελεγμένοι, κ(αὶ) 

ἐξαιρέτως ἀπὸ ἐβραίους κ(αὶ) προτε: | στάντας. |10 Τὰ ἀξιώματα, ἢτοι τὰ κεφάλαια 

τούτων, δὲν εἶναι γνω | στὰ, παρὰ εἰς μόνους ἐκεινούς ὁποῦ εἶναι τῆς εης: κ(αὶ) στης: 

κ(αὶ) ζης: λό: | τζιας ἢτοι στάσεως. ὡσάν ὁποῦ ὅσοι εἶναι τῶν τριῶν πρώ: | των 

στάσεων δηλαδη τῆς αης: κ(αὶ) βας: κ(αὶ) γης: δὲν ἠξεύρουσι τὸ οὐ: | δὲν. κ(αὶ) οἱ ἄλλοι 
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ὁποῦ εἶναι τῆς δης: μόνον ἔχουσι νὰ ἐπι: |15
 χειροῦν εἰς ἔργον εἰς καιρὸν χρείας, χωρὶς 

νὰ ἠξεύρουν κ(αὶ) τὶ | κάμνουν. | γνωρίζουσι αὐτοὶ τὸ θεμέλιόν τους, ἀπὸ ἐκατὸν 

ἐξήντα κ(αὶ) | τέ[σ]σερεις χρόνους, εἰς τὴν πόλιν τῆς λόντρας. ὁ πρῶτος αὐ: | [τ]ῶν 

θεμελιωτὴς κ(αὶ) διατάκτης, ἐχρημάτισεν ἐκεῖνος ὁ πε: |20 ρίφημος καραμουέλης. τὰ 

μὲν πρῶτα ἐπίσκοπος. ὕστε: | ρον δὲ σύμβουλος τῆς ἀναμπολένας. ὕστερον αὐτὸς 

ἀπο: | κεφαλίσθη, καλούμενος εἰς τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς του, τὸ φραγ: || [8] γέλιον τῶν 

βασιλευόντων, καθὼς ἀκόμι κατὰ τὸ παρὸν | δοξάζονται οἱ σημερινοὶ ἀκόλουθοί 

του, καλοῦντες τον ἔξο: |25 χον ἐδικόν τους θεμελιωτὴν. αὐτὸς ἐκατάστησε τελευ: | 

ταῖον μίαν ὑπερήφανον κάμεραν, μὲ ἕνδεκα πρόσωπα, | ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ μὲν ἑπτὰ 

μὲ ἀξίωμα τῶν πρὼτων | συγκαθέδρων, κ(αὶ) τέσσαρα μὲ ἐπιστασίας συγκριταρίων. 

| κ(αὶ) αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη κάμερα, ἤτοι ἡ ἑβδόμη λότζα, ἀφή: |30
 νωντας εἰσόδημα 

διὰ ὅλους ὁλοχρονηκῶς, δέκα χιλιάδας | στερλίνια. οἱ ἑπτὰ λότζαις, εἶναι μία 

[κ]ατανατζιοῦ. οἱ τῆς | πέμπτης τάξεως, εἶναι μία κατὰ ἐπαρχίαν, καθὼς ἦτον ἐ: | 

κείνη τοῦ δουκὸς τοῦ ἁγίου Σεβερίνου. οἱ τῆς ἑβδόμης ὀνομά: | ζονται πρῶτοι 

συγκάθεδροι. τῆς ἕκτης μεγάλοι μαΐστορες. |
35

 τῆς πέμπτης ἀρχιτέκτονες. τῆς 

τετάρτης ἐπιχειρηταὶ, κ(αὶ) | ἕως ἐδῶ τελειώνει κ(αὶ) περικλείεται τὸ μυστήριον. τῆς 

τρίτης | στάσεως λέγονται κλειδοῦχοι, τῆς δευτέρας κ(αὶ) πρώτης, δόκι: | μοι κ(αὶ) 

πρωτόπειροι. | Ἡ εἰδοποίησις τούτων ἀναφέρεται εἰς τὴν ἀλληγορίαν τοῦ ναοῦ |
40 

τοῦ Σωλομῶντος, τοῦ ὁποίου ἤθελε στοχασθῇ τινὰς τὸν πρῶτον | στολισμὸν, κ(αὶ) 

ὕστερον πῶς νὰ ἐπολεμήθῃ ἀπὸ τὴν τυρ[α]ννίαν | τῶν ἀσσυρίων, κ(αὶ) τελευταῖον 

πῶς νὰ ἀνέλαβε πάλι τ[ὴν] | ἀρχαῖαν του λαμπρότητα. κ(αὶ) μὲ τοῦτο νὰ σημαίνῃ 

τὴν ἐ: | λευθερίαν τοῦ ἀν(θρῶπ)ου, ὀποῦ ἔλαβεν ἀφ’ οὗ ἐπλάσθη. τὴν τυρα: |45 ννίαν 

τῆς ἱερωσύνης, τῶν βασιλειῶν κ(αὶ) τῶν νόμων, κ(αὶ) τὴν ἀ: || [9] ναστερέωσιν πάλιν 

τῆς αὐτῆς ἐλευθερίας. κ(αὶ) αὐτὴ εἶναι λοι | πὸν ὅλη ἡ εἰδοποίησις των. | Τὰ 

ἀξιώματα τούτων ἢ κεφάλαια εἶναι τὰ ἑπόμενα, πε: | φυλαγμένα μόνον νὰ 

ἠξεύρωνται ἀπὸ τοὺς ἐμπειροτέρους γέ: |
50 ροντας τῆς αὐτῆς αἱρέσεως. αον: | ὅτι ὁ 

θεὸς νὰ ἔπλασε  τὸν ἄν(θρωπ)ον μὲ μίαν ἔμφυτον κ(αὶ) εὐτελε: | στάτην 

ἐ[λευ]θερίαν, μὲ τὸν ὁποῖον εἴμασθεν ὅλοι ἐξ ἴσου. αὐτ(ὴ) | ἡ ἔμφυτος ἐλευθερία, δὲν 

εἶναι δυνατὸν εἰς τοὺς ἀνθρώπους | νὰ στενοχωρηθῇ, χωρὶς μίαν ἀνυπόφορον 

περιφρόνησιν, |
55 περισσότερον ἐκείνου ὁποῦ μὲ τόσην ἀξιότητα μᾶς τὴν ἐχά: | 

ρισεν, παρὰ εἰς ἡμᾶς τοὺς ἱδίους, εἰς τοὺς ὁποίους διὰ μεγάλον | προνόμιον ἐδόθη. 

:βον: | Διὰ αὐτὴν τὴν πληρεστάτην ἔμφυτον ἐλευθερίαν ὁποῦ εἰς | ἡμᾶς ἐδιαμοιράσθη 

ἀπὸ τὸν αὐθέντην θεὸν μὲ τόσην ἀ: |60 γαθότητα, διὰ μίαν χρεοστικὴν θεραπείαν εἰς 

αὐτὸν, νὰ | εὐχαριστῆται ἀπὸ μόνα τὰ ἐσσωτερικὰ κινήματα τοῦ ἀν(θρώπ)ου. | μὴ 

φρωντίζωντας κ(αὶ) ἀδιάφορος ὤντας διὰ κάθε ἔργον ἐξω: | τερικὸν, εἰς τὸ ὁποῖον 
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ἤθελεν εἶσθαι δυνατὸν νὰ γένῃ καμί(αν) | [φ]ορὰν κάποιος νεωτερισμὸς πρὸς 

διαφύλαξιν τοῦ ὑποκει: |65 μένου, κ(αὶ) τοῦτο εἰς ὅλον τὸν δρόμον τῆς ζωῆς του. : γον. 

| Ζηλότυπος πρὸς τούτοις ὁ θεὸς διὰ τὴν ἐδικὴν του ἀπολελυ: | μένην κυριότητα 

ἐπάνω εἰς τὴν γῆν, εἰς τῆν ὁποίαν μὲ | τοιοῦτον προνόμιον ἔβαλε τὸ πλάσμα του τὸν 

ἄν(θρωπ)ον, ὥστε ὁ: || [10] ποῦ γνωρίζει διὰ πολέμιον συνορίτην του κάθε ἕνα ὁποῦ 

|
70 ἤθελε τολμήσῃ, νὰ ἔλθῃ εἰς μερίδα τῆς κυριότητος, κ(αὶ) ὀ: | ραμάϊ εἰς μερίδα θέλει 

νὰ ἔλθῃ κάθε ἕνας, ὁποῦ θέλει νὰ | ἐπιχειρισθῇ ἐπικράτειαν ἐπάνω εἰς τοὺς ἄλλους, 

βλάπτωντας | μὲ ἕνα τόλμημα περισσότερον τὴν ὑψηλὴν παντοδυναμί(αν) | τοῦ 

κτίστου· παρὰ τὴν φυσικὴν ἐλευθερίαν τῶν κτισμάτων.: δον: |
75  Μὲ παρέλευσιν 

χρόνων, αὐτὴ ἡ ὑψηλὴ δύναμι[ς] τοῦ κτίστου, κ(αὶ) | αὐτὴ ἡ ἔμφυτος ἐλευθεριότης 

τῶν κτισμάτων, νὰ ἐβλάφθη: | σαν ὄχι ὀλίγον κ(αὶ) σχεδὸν νὰ ἐχαλάσθησαν, ἀπὸ 

τὴν κακοτρο: | πίαν κάποιων ἀσσυρίων ὁπου ἀνεστάθησαν. ὅθεν ἠκολούθησαν | 

αὐτὰ τὰ πολυειδῆ ὀνόματα τοῦ βασιλείου κ(αὶ) τῆς ἱερωσύν(ης).: εον: |
80 Ὀνόματα 

ὁποῦ ἔχουσι τὴν ἀρχὴν κ(αὶ) τὸ πρωτότυπό τους, καθώς | ἡ ἄδικος δυναστεία 

ὁλίγων σφετεριστῶν. ἔτζι ἐπωνείδιστος ἀ: | μάθεια τοῦ περισσοτέρου γένους τῶν 

ἀν(θρώπ)ων, ὁποῦ ἐσυγχώρησαν | ὅμοιον σφετερισμόν, μὲ τόσην ζημίαν ἐδικὴν 

τους, κ(αὶ) μὲ κα: | ταφρόνησιν τοῦ θεοῦ, τοῦ ὁποίου τόσον χρεωστοῦσι.: | : στον: |85 

Ἰδού λοιπὸν ἡ μεγάλη ἐκστρατεία, ἀξία τῶν ἀν(θρώπ)ων τῆς τιμῆς ὅ: | σον ἀπὸ 

λόγου τους κ(αὶ) εὐχαρίστων πρὸς τὸν θεὸν, νὰ ἀνακαινί: | σῃ αὐτὸν τὸν μέγαν 

ναὸν ὁποῦ προεφθάρη, εὐγαίνουσ[α] τε: | λευταῖον ἀπὸ τὸ σκότος τῆς ἀμαθείας, εἰς 

τὴν ὁποίαν οἱ πρ[ό]: | γονοί μας εἶχαν ζήση διὰ τόσους αἰῶνας, καθοπλισμένη ἐναν: 

|
90 τίων τοιούτων ἀναξίων σφετεριστῶν, κ(αὶ) στοχαζομένη τούτους | ὡσὰν τόσους 

τυράννους εἰς τὴν γῆν, διὰ τὴν χρῆσιν μιᾶς || [11] ἐξουσίας ὁπ[οῦ] εἶναι ὅλη κ(αὶ) 

μόνη τοῦ θεοῦ, κ(αὶ) διὰ τὴν κατάχρη: | σιν μιᾶς ἐλευθερίας ὁποῦ εἶναι ὅλη ἐδικὴ 

μας κ(αὶ) ἰσόμετρος | εἰς ὅλους. :ζον: |95 Εἰς ἐκστρατείαν ἔτζι ἔντιμον γίνεται εἰς ὅλους 

τὸ προσκάλε | σμα, καθὸ διὰ ὅλους τρέχει τὸ διάφορον. μὲ τὴν ὁποίαν ἠμ: | πορεῖ 

καλώτατον νὰ ἔχῃ τόπον ὁ ἐθνικὸς, ὁ ἑβραῖος, ὁ τοῦρκο(ς), | ὁ προτεστάντης, ὁ 

κατόλικος, ὁ θεΐστας, κ(αὶ) ὁ ἀθεΐστας, κ(αὶ) ἄ: | λλοι. αἱ τόσαι διάφοραι πίστεις 

κ(αὶ) θρησκεῖαι ὁποῦ εὐγῆκαν |100
 ἕως τώρα εἰς τὸν κόσμον, ἐχρημάτισαν ἂλλα τόσα 

δυσιδαι: | μονικὰ ἐφευρέματα ἀπὸ ἐκείνους ὁποῦ θέλουν νὰ ἀφαιρέ: | σουν τοῦ 

ἀν(θρώπ)ου τὴν ἔμφυτον ἐλευθερίαν, κ(αὶ) τοῦ θεοῦ τὴν ὑπέρ: | τατον δύναμιν. αἱ 

πίστεις εἰς τοὺς παρελθόντας καιροὺς, ἐ: | γέννησαν μεγάλους διαμερισμοὺς. ἐν τῷ 

μεταξὺ δὲ τῶν |
105 ἐλευθέρων οἰκοδόμων, συσφίγκωντας ὁ σύνδεσμος κάμνει ὁ: | 

μόνοιαν μὲ πλέον ὑπερβολικὴν εἰρὴνην. :ηον: | Μάλιστα ἡ ἔμπρακτος δοκιμὴ, μᾶς 

ἔδειξεν ὅτι ὅποιος ἑνώνεται | εἰς αὐτὴν τὴν νέαν κοινότητα, τόσον εἶναι μακρὰ ἀπὸ 
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τὸ νὰ | λάβῃ καμίαν ἀηδίαν, ἢ ψυχρότητα εἰς τὴν τάξιν τῆς διαφό: |
110

 ρ[ου] 

θρησκείας, ὁποῦ εἰς αὐτὴν τὴν θρησκείαν τῶν ἐλευθέρων | οἰκοδόμων ἀνεπαισθήτως 

προσκολλᾶται, μὲ τρόπον ὁποῦ | ξεχνᾷ τελείως τῆν πάτριον αὐτοῦ θρησκείαν, μὴτε 

πλέον | [τα]ὴν ἐννοιάζεται παντελῶς. μερικοὶ ἐξ ἀγνωσίας τὴν | ὀνόμασαν μίαν 

μαγείαν δαιμονικὴν, νὰ εἰπῷ ὅμως τὴν ||115
 [12] ἀλήθειαν, αὐτὴ εἶναι μία εὐσταθμία, 

ἀπὸ τὴν εὐθείαν κίνησιν | τῶν αἰτιῶν, ὁποῦ ὅταν εὐγαίνουν ἀπὸ τὸ κέντρον τοὺς 

διὰ τὰς | βίας, στέκονται εἰς τὴν εὐθείαν αὐτῶν κίνησιν. : θον: | Ἡ ἐκστρατεία λοιπὸν 

εἶναι ἡ πλέον δύσκολη ὁποῦ ἤθελε γένῃ. κ(αὶ) | ὁποῦ δύναται ποτὲ νὰ γένῃ. 

κρατιέται μὲ ὅλον τοῦτο νὰ ἀν: |120
 τιστέκεται τόσον μὲ τὴν ἐξουσίαν, ὅ[σ]ον μὲ [τ]ὴν 

ἱερωσύνην, κ(αὶ) | ὁραμάϊ διὰ τέλειον κ(αὶ) εἰρηνικὸν κτῆμα μὲ τὴν φανερὰν τυ: | 

ραννίαν ὁποῦ γίνεται ἐπάνω εἰς τὴν ἐλευθερίαν τοῦ ἀν(θρώπ)ου, καὶ | μὲ τὸν 

ρηθέντα σφετερισμὸν ὁποῦ γίνεται εἰς τὴν κυριότη: | τα τοῦ θεοῦ, ὁποῦ γίνεται 

ἐπάνω εἰς τὴν γῆν. ὅθεν εἶναι χρεὶα |125 νὰ προσλαμβάνονται εἰς τὴν κοινότητα ἀπὸ 

ἀν(θρώπ)ους ὄχι ἰδιῶ: | τας, τὸ δυνατότερον πν(εῦμ)α τῶν ἀνδρῶν κ(αὶ) ὀξύτερον, 

κ(αὶ) πρὸς | τούτοις ἡ βοήθεια τῶν χρησίμων, τιμιμένων, κ(αὶ) ἀνδρείων προ: | 

σώπων ὁποῦ εἶναι εἰς διάφορα βασίλεια. : Ιον: | Τὸ πολύτιμον θεμέλιον κ(αὶ) 

ἐξαίρετον αὐτῆς τῆς δυσκολοτάτης |
130 ἐκστρατείας, χρειάζεται νὰ εἶναι ἕνα μέγα 

μυστήριον. αἱ ἄλλαι | αἱρέσεις εἶναι θεμελιωμέναι, μὲ τὸ νὰ λύεται ἡ γλῶσσα νὰ | 

τρέχῃ ἐλλογίμως κ(αὶ) ῥητορικῶς. ἡ σέττα ὅμως τῶν ἐλευθέρω(ν) | οἰκοδόμων, 

θεμελιώνεται μὲ δυνατὸν χαλίνωμα τῆς γ[λ]ώσσης, | κ(αὶ) χαλίνωμα μὲ παντοτεινὴν 

σιωπὴν, ἀπὸ τὸ πρῶτον ἔ[μ]: |
135 πασμα εἰς αὐτὴν, προβάλλονται οἱ ἀνακαινισμοὶ 

κ(αὶ) στερε[ωσ]εις | τῶν ὄρκων, ὁ φοβερισμὸς τῶν μεγαλητέρων τιμωριῶν[,] κ(αὶ) ἡ | 

εὐκολία εἰς κάθε ἕνα νὰ λάβῃ ἐκδίκησιν μὲ τὸν σίδηρον. | Ιαον 
|| [13] μυστήριον λέγω 

τόσον ἀπαρεγχείρητον, ὁποῦ μὴτε δύναται νὰ |140 ἔχῃ δικαιολόγημα. καμία δημοσία 

ἐξούσια, εἶτε τοῦ βασιλείου εἶ: | τε τῆς ἱερωσύνης. αὐτὴ ἡ ἐξουσία, ἔχουσα ὅλον τὸ 

εὔλογον | νὰ ἀφανισθῇ, δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἔχῃ δίκαιον εἰς ἰδίαν της δια: | φέντευσιν. μὲ 

ὅλον τοῦτο διὰ περισσοτέραν οἰκονομίαν. ἅς | εἶναι [δ]ιὰ στερεὰν κ(αὶ) βεβαὶαν 

συμβουλὴν τὸ νὰ περιπατῇ |145 κάθε ἕνας πάντοτε μὲ τὸ, οὐδὲν ἐναντίον βασιλέων, | 

οὐδὲν ἐναντίον θρησκείας, οὐδὲν ἐνάντιον τῶν καλῶν : | ἐθῶν: :Ιβον: | Ἀφ’ οὖ λοιπὸν 

αὐτὸ τὸ μέγα μυστήριον εἶναι ὡφελιμώτατον, | ἐνθρονιάζεται ἐπάνω εἰς τὴν πέμπτην 

λότζαν ὁποῦ εἶ: |
150 ναι μόνον τῶν ἀρχιτεκτόνων, εἰς τὸ νὰ διευθύνῃ τὴν ἀ: | 

ναστερέωσιν τοῦ ἐγκρεμνησμένου ναοῦ τοῦ Σολομῶντος. εἰς ὅ: | λους τοὺς ἄλλους, 

ἂς δίδεται νὰ ἠξεύρουν πῶς εἶναι μία ἀ: | μοιβαία ἀγάπη, κ(αὶ) μία ἀμοιβαία 

συνδρομὴ, διὰ καμίαν | χρείαν ὁποῦ ἠμπορεῖ νὰ ἀκολουθήσῃ. κ(αὶ) ἐδῶ θέλει εἶσθαι 

τὸ τέ: |155 λος διὰ κάθε ἕνα ὁποῦ θελήσει, να συναριθμηθῇ εἰς αὐτὴν | τὴν κοινότητα 
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τῶν ἐλευθέρων οἰκοδόμων. τέλος. | Ἄ[ς] εἶναι γνωστὸν, ὅτι εἰς τὴν μαρσίλλιαν 

ἐδόθησαν εἰς τύπον | αἱ φυγοῦρες ὁποῦ ἐρμηνεύουσι τὸν τρόπον, πῶς ἀποδέχον: | 

ται τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὴν αὐτὴν αἵρεσιν, κ(αὶ) εἶναι ἑπτὰ, |
160 [κ]ατὰ τὴν 

ἀναλογίαν τῶν ἑπτὰ λότζιων ἤτοι στάσεων. | Τέλος ἐν Κυρίῳ:~ || [14], Αρ. 10 Τέλη 

ἐπιστολῶν. | »Ἐῤῥώσθω εἰς μακραίωνας. | Αρ. 11 » ᾧ δώῃ ὁ ἐκ νεκρῶν ἀναστὰς 

σωτὴρ ἡμῶν, μακραίωνας | μετὰ λαμπρότητος τῆς ἀπὸ τύχης. τῆς ἀπὸ νοὸς, τῆς | ἀπὸ 

ψυχῆς, κ(αὶ) περιφρουρείη ἀπὸ ὀφθαλμοῦ βασκαίνοντος. |
 
Αρ. 12 » Εὐθυμοῦσα 

διαβίως ἐπιμήκιστον ἡ ὑμετέρα σοφωτάτη κε: | φαλὴ. | Αρ. 13 » ἐπιδίδου δὲ κ(αὶ) σὺ 

ἐπ’ ἄμεινον μεταφερόμενος, ἔστ’ τ’ ἂν ὑπ(έρ): | μεγας ἔσῃ κ(αὶ) ζηλωτὴς. | Αρ. 14 » 

ἐῤῥώσθω εἰς μακραίωνας ἡ ὑμετέρα θειοτάτη ψυχὴ κατ’ ἂμ: | φω, σώματι κ(αὶ) ψυχῇ, 

ἐμὲ διατρέφουσα. | Αρ. 15 » ἔῤῥωσο τρισευδαίμων εἰς βαθὺ γῆρας κ(αὶ) λιπαρὸν. 

ἀνδρῶν | μοι κράτιστε κ(αὶ) Σοφώτατε. | Αρ. 16 » εἰς γῆρας λιπαρὸν εὐδαιμόνων 

ἐλάσει, ἡ ὑμετέρα λογιότης. | Αρ. 17 » ὠδεύσο ἡ ὑμετέρα λογιότης μεγαλήνια ἄλυπον 

εἰς γῆρας | βαθὺ, μηδὲ μιᾶς τύχης βάσκανον ἐπηρείας πειρασαμένοι. | Αρ. 18 » ὁ τοῦ 

ἀν(θρωπ)ίνου βίου νομεύς, κ(αὶ) τῶν ἀγαθῶν βραβευτὴς, ἐπιδα: | ψιλεύοιτο τὰ αἴσια 

τῆς Σῆς ψυχῆς διαβούλια, ἐπιχορηγῶν κ(αὶ) τ[ι]: | θωνοῦν γῆρας, κ(αὶ) ἀργαθώνια 

ἔτη, κ(αὶ) νέστορος ὁλυμιάδ[ο]ς. | Αρ. 19 » ἔῤῥωσο μουσάων ἄνθεα βοσκόμενος. || 

[15], Αρ. 20 » ἐῤῥώσθω ἡ ὑμετέρα μοι σεβασμία κεφαλὴ, κ(αὶ) ὑπὲρ ἡμῶν | τῶν 

βριθομένων τοῖς ἁμαρτίμασι, δεομένη τοῦ θείου. | Αρ. 21 » ζήτῳ εἰς πολλὰς ἐτῶν 

περιόδους, αἰσίᾳ κ(αὶ) εὐδαίμονι συμβιοῦ: | σα τύχῃ. | Αρ. 22 » ἔῤῥωσο ἐπὶ τὸ 

κρεί[τ]τον, ὑπὸ τῆς ἄνωθ(εν) προνοία(ς) ποδηγετούμεν(ος) | Αρ. 23 » ἐῤῥὼ ἡ ἱερὰ 

κ(αὶ) Σεβασμία μοὶ κεφαλὴ εἰς μακροὺς λυκάβαν: | τας, ἐπὶ σ(ωτη)ρίους μονὰς 

ἐξάγουσα τὸ λογικὸν αὐτῆς ποίμνιον. | Αρ. 24 » ἔῤῥωσο Σοφώτατέ μοι ὑφηγητὰ, 

κ(αὶ) σύγγνωθί μοι ψελλίζοντι. | Αρ. 25 » ἔδει μὲν οὖν ῥαψῳδῆσαι κ(αὶ) πλεὶω, ἀλλὰ 

τοσαύτα εἰπὼν, τέ: | λος τῇ ἐπιστολῇ ἐπιτίθημι, τῇ συνηθείᾳ τῇ πάλαι, κ(αὶ) τῇ πα: | 

λιᾷ χαριζόμενος. | Αρ. 26 » εὐπραγέοις ἐς ᾀεὶ φαεσίμβροτον ἔξοχον εὖχος, 

παμφαέ(ων) | στεφάνων ἀξιεθειοτέρων | Αρ. 27 » ἔῤῥωσο νεστορίοις ἔτεσι βεβριθὼς. 

| Αρ. 28 » ἀρκεῖσοι τὰ γεγραμμένα, ἢ ἔτι ἐλᾷν ἀνάγκη τὸν κάλαμον, | ἀλλὰ κατὰ γε 

τὴν ἐμὴν ὡς ἰστὸς ἀράχνης, ὡς ὕφασμα πη: | νελόπης τὰ σὰ διαλέληνται 

περιληρήματα, ὅθεν κ(αὶ) τέλος | τῇ ἐπιστολῇ ἐπιτίθημι, κ(αὶ) εἴθε τῶν ἐλέγχων 

ἀπόναιο. | Αρ. 29 » ἔῤῥωσο εὐθύμως διάγουσας, εἰς ἐτῶν πολλῶν περιόδους. | Αρ. 30 

[»] Σύγγνωθί μοι ἐκλιπαρῶ, τοῦτὸ μὲν παρὰ χορδῶν φθεγξα: | μ[έ]ν[ου]. τοῦτο δὲ 

σολοικοβαρβαρίζοντ[ι]. | Αρ. 31 » ἔῤῥωσο ὑπὲρ τὸν μακροβιότανον παρ’ ἡμῶν 

μαθουσάλα. || [16], Αρ. 32 » ἔῤῥωσο τιμιώτατε, συμπροϊοῦσαν ἔχων ταῖς ἡλικίαις, 

τὴν | εἰς φιλοσοφίαν ἐπίδοσιν | Αρ. 33 » ἐῤῥωμένως κ(αὶ) εὐτυχῶς διαβιώης. 
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φιλοσοφίας ἐπιθυμία πρυ: | τάνευσις. ἀκύμονα καθηγητὰ ἀξιάγαστε. | Αρ. 34 » 

ἐῤῥωμένως διαβιώης. κ(αὶ) εὐτυχῶν ἐν οἷς [εὔ]χη κ(αὶ) βούλοιο. | Αρ. 35 » ἐπεὶ οὖν τὸ 

μέγα πορθμεύοντες πέλαγος, ἐφ’ ὅρμον κατην: | τήσαμεν, καιρὸς ἢδη τὰ ἱστία 

χαλάσαντες, ἰσολιμένων δια: | να παῦσαι τοῦ λόγου τὴν ἑρμηνείαν. | Αρ. 36 » ἐπεὶ 

γοῦν τούτοις ἱκανῶς διετρίψαμεν, μεταχωρείτω ἡμῖν | ἐντεῦθεν ὁ κάλαμος, τῷ 

μέλανι διαπλοϊζόμενος, ὡς ἂν | κ(αὶ) ἡμεῖς ἐπὶ τὸν λιμένα τοῦ σκοποῦ 

καθορμήσομεν. | Αρ. 37 » δώη δὲ σοὶ τὸ κρεῖττον, ἐῤῥώμενον τὸ ζῆν διὰ βίου παντὸς. 

| πάτερ μοι σεβασμιώτατε. | Αρ. 38 » ἔῤῥωσο φίλτατε εὐτυχῶν. | Τέλ(ος) χάριτι θείᾳ. 

|| [17], Αρ. 39 Περὶ τῶν ὀνείρων μερικὴ ἐξήγησις, ἐξ ἄλλων. κατὰ | ἀλφάβητον. | Τὰ 

ὀνείρατα δὲν εἶναι ἀείποτε ψεύστικα, διότι κ(αὶ) πολλὰ | ἀπὸ αὐτὰ ἀληθεύουσι. 

κ(αὶ) μάλιστα τὰ λεγόμενα εἶναι θεό: | πεμπτα. καθὼς κ(αὶ) ὁ ἄγγελος ὤφθη κατ’ 

ὄναρ τῷ Ἰωσήφ, |5 ἔτζι ὁ κάλλιστος νικηφόρος θέλει. κ(αὶ) ὅταν ὁ ἄν(θρωπ)ος ἰδῇ εἰς 

τὸν | ὕπνον του, πῶς τὸ ῥοῦχο του σχίζεται, σημαίνει πῶς ἐπλησίασε | ἡ ταφὴ του. 

καὶ ὁ Ἀρτεμίδωρος ὁ ὀνειροκρίτης γράφει, πῶς | ὅταν ἕνας ἰδῇ εἰς τὸν ὕπνον του, νὰ 

ἔχῃ αὐτιὰ, σημαίνει, | πῶς ἔχει νὰ χάσῃ τὴν ἐλευθερίαν του. ὁ δὲ μακάριος ἀλε: |10
 

ξανδρείας μελέτιος ὁ πηγὰς, ἰδὼν ὅτι διελύθη τὸ ὄνειρο ὁ: | ποῦ ἶδεν ὅτι ἕνας τοῦ 

ἔφερνε δύο βαρελόπουλλα κρασί, τὰ | ἀπεύγαλεν εἰπὼν, δὲν θέλω νὰ ἔχῃ χώραν ὁ 

δαίμων, νὰ μὲ | ποιήσῃ νὰ πιστεύῳ κ(αὶ) ἄλλα. Διὰ τὴν ὑπόθεσιν τῶν ὀνεί: | ρων 

ἔγραψε αὐτὸς ὁ ταράσιος κ(αὶ) ὁ σουίδας διὰ στίχων ἰαμ: |
15

 βικῶν, Κατὰ 

ἀλφάβητον. | ἐντεῦθεν ἄρχεται ὁ ὀνειροκρίτης. | Αρ. 40 Ἄστρα βλέπειν κάλλιστον 

ἀνθρώποις πέλει. | ὅταν βλέπῃς ἄστρα εἰς τὸν ὕπνον σου, εἶναι καλώτατον. | Αρ. 41 

Ἄγγελος ἰδεῖν, παρὰ θεοῦ ἀγγελίαν. | ἐὰν ἰδῇς ἄγγελον, νόησον πῶς ἔχεις μήνυμα 

καλὸν. | Αρ. 42 Ἄνθραξι βαίνων, ἐχθρικὴν δηλοῖ βλάβην || [18] ἂν περιπατῇς εἰς 

κάρβουνα, ἤξευρε ὅτι μέλλεις νὰ βλαβῇς. | Αρ. 43 Ἄρτους δυσώδεις ἐσθίεις, δηλοῖ 

νόσον. | ὅταν τρώγῃς ψωμὶ βρώμιον ἢ μαῦρον, ἔχεις νὰ ἀῤῥωστήσῃς. | Αρ. 44 Ἄπιν 

κρατῶν τίς, ἀστοχεῖ τῶν ἐλπίδων. | ἂν βαστᾷς ταῦρον εἰς χεῖρας σου, τὸ ὅ,τι ἐλπίζεις 

δὲν τὸ ἔχεις. | Αρ. 45 Ἀρθῇς πτεροῖς γίνωσκε, γῆν ναίειν ξένην. | ὅταν βλέπῃς πῶς 

πετᾶς, μέλλεις νὰ πάγῃς ἀλλοῦ. | Αρ. 46 Ἀργῶς κινεῖσθαι, δυστυχεῖς ποιεῖ τρίβους. | 

ὅταν ἀργὰ περιπατῇς, κάμνεις στράταν δυστυχισμένην. | Αρ. 47 Ἀνδράσι πλακῇς 

κ(αὶ) φίλοις, τόδ’ εὔθετον. | ἂν ἀγκαλιάζῃς φίλους εἰς τὸν ὕπνον σου, χαίρου. | Αρ. 

48 Βρονταὶ καθ’ ὕπνον, ἀγγέλων εἰσὶ λόγοι. | ὅταν σοῦ φαίνεται κ(αὶ) βροντᾷ, ἔχεις 

νέα μηνύματα. | Αρ. 49 Βρῶσις σύκων, δείκνυσι φλυνάφων ψόγους. | ἂν τρώγῃς 

σύκα. μωρολόγοι σὲ κατηγοροῦσι. | Αρ. 50 Βαλανείῳ λούεσθαι, θόρυβον λέγει. | ἂν 

λούεσαι εἰς λουτρὸν εἰς τὸν ὕπνον σου. ἔχεις Σύγχισιν. | Αρ. 51 Βότρεις κατέσθειν, 

ὀμβρικὴν δηλοῖ λύσιν. | τὸ φαγὶ τῶν σταφυλίων, εἶναι παύσιμον τῆς βροχῆς. | Αρ. 52 
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Βοΐδιον φαγεῖν κρέας, φαίνει λύπην. | ἂν τρώγῃς κρέας βοϊδινόν, εἶναι σημάδι τῆς 

λύπης. | Αρ. 53 Βόας θεωρεῖν, εἰς κακὴν πρᾶξιν φέρει. | Αρ. 54 //βαίνων κεράμους 

δυσμενῶν βλάβας φύγοις.// || [19], Αρ. 55 [---] | ὀποῦ [---] | Αρ. 56 Γέροντα σα[υτὸν] εἰ 

βλέπεις  [---] | ὅποιος βλέπει πῶς ἐγέρασε, τιμὴν κ(αὶ) ἀξίαν μέλλει νὰ πάρῃ. | Αρ. 57 

Γευσάμενος γλυκείων, ἐν κακοῖς πέσῇ. | ἂν τρώγῃς γλυκεῖα εἰς τὸ ὄνειρὸν σου, 

μέλλεις νὰ πάθῃς τὶ κακὸ. | Αρ. 58 Γυμνὸς καθεσθεὶς, σῶν ὑπεκστὴς πραγμάτων. | 

ὅταν ἰδῇς πῶς κάθησαι γυμνός, ἔχεις νὰ χάσῃς τὶ ἐδικὸν σου. | Αρ. 59 Γράμματα 

φέρων, πικρίας ἔξεις τρόπους. | ὅταν βαστᾷς γράμματα, ἤξευρε πῶς ἔχεις νὰ 

λυπηθῇς. | Αρ. 60 Γάλα, Σκεδάζει δυσμενῶν Συμβουλίας. | τὸ γάλα, δηλοῖ 

ἀπολύτρωσιν ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν τὴν Συμβουλήν. | Αρ. 61 Γένεια κόπτων, ἐκπεσεῖς 

τιμῆς τεῆς. | ὅταν ξυρίζῃς τὰ γένειά σου μέλλεις νὰ πάθῃς κακὸν τῇ τιμῇ σου. | Αρ. 62 

Δένδρων κοπέντων, ἀνδρῶν σημαίνει πτῶσιν. | τῶν δένδρων τὸ κόψιμον, σημαίνει 

ἀν(θρώπ)ων ξεπεσμὸν. | Αρ. 63 Δι’ ἀηδίαν νόει τὴν δυσωδείαν. | ὅταν γροικᾷς 

βρῶμαν εἰς τὸν [ὕ]πνον σου, θέλεις ἔχη ἀνορεξίαν. || [20], Αρ. 64 [---] εἶναι [π]ολλὰ 

καλὸν σου. | Αρ. 65 Διάδιμα φορεῖν, ευπραγίαν φέρει. | τὸ νὰ φορῇ τινὰς κορώνα, 

Σημαίνει καλὴν εὐδαιμονίαν. | Αρ. 66 Δίκτυα δίδειν, δυσπραγμοσήνην φέρει. | νὰ 

δίδῃς δίκτυα ἢ νὰ πέρνῃς δηλοῦν μπερδέματα. | Αρ. 67 Ἐλευθερώθης, εὑρεθεῖς ἐν 

πατρίδι. | λύτρωσιν παντὸς κακοῦ σημαίνει, νὰ εὑρίσκε(ται) εἰς τὸν τόπον του τίς. | 

Αρ. 68 Εὔδηλος ἐστὶ, βόρβορος, ψυχῆς ῥύπος. | ἡ λάσπη φανερώνει τῆς ψυχῆς τὴν 

ἀπαστροσύνην. | Αρ. 69 Ἐμπίπτειν εἰς θάλασσαν, Σημαίνει λύπην. | τὸ πέσμα εἰς 

θάλασσαν ἢ εἰς ποτάμι, φανερώνει θλίψιν. | Αρ. 70 Εὔχρηστον ἀνδρί, συμπλακῆναι 

φιλτάτῳ. | κράτει διὰ καλόν, ὅταν ἀγκαλιάζῃς κανένα σου φίλον. | Αρ. 71 Ἐλαίας 

τρυγᾷν, ἐμφαίνει καλὸν χρόνον. | ἂν τρυγᾶς ἐλιαῖς, σημαίνει καλοχρονιάν κ(αὶ) 

κέρδος. | Αρ. 72 Ἐκκλησίαις ἐστῶσιν, ἔγκλησιν φέρει. || [21] τὸ νὰ εὐρίσκεσαι εἰς 

ναὸν, ἢ εἰς κάστρο, δηλοῖ κλείσιμον. | Αρ. 73 Ἔνοπλον ἰδὼν ἑαυτὸν, τιμὴν λέγει. | 

ὅταν φαίνεσαι ἀρματωμένος, σημάδι αἰφ[ν]ηδίας τιμῆς. | Αρ. 74 Ἐχθροῖς συνέσθειν, 

εἰς καταλαγὴν φέρει. | νὰ τρώγῃς μὲ τοὺς ἐχθροὺς σου, ἔχεις νὰ τοὺς φιλιωθῇς. | Αρ. 

75 Ζώνης κοπείσης, ἔκπτωσις τιμῆς πέλει. | ὅταν κόπτεται τὸ ζωνάρι σου. σημαίνει 

βλάβην στὴν τιμὴν σου. | Αρ. 76 Ζάλη θαλάσσης, τὴν ἀπώλειαν λέγει. | ἡ φουρτούνα 

τῆς θάλασσας, φανερώνει χαλασμὸν κ(αὶ) ταραχήν. | Αρ. 77 Ζημίαν νόει, μέλανας 

ἵππους βαίνειν. | κράτει διὰ ζημίαν. ὅταν μαῦρον ἄλογο καβαλικεύσῃς. | Αρ. 78 

Ζῶντα βλέπειν τοκέα, σοὶ χαρὰν φέρει. | νὰ βλέπῃς ζωντανὸν τὸν π(ατέ)ρα σου, 

εἶναι χαρᾶς Σημάδι. | Αρ. 79 Ζωὴν, ἀνάπτειν λύχνον ἐκ τεθνεώτων. | νὰ ἀνάπτῃς 

λύχνον ἐκ τεθνεώτων. καλὸ διὰ τὴν ζωὴν σου. | Αρ. 80 Ζωὴν μακρὰν δείκνυσι, ἐκ 

πηγῆς πίνειν. | νὰ πίνῃς νερὸ ἀπὸ βρύσιν, δηλοῖ πολυετίαν. | Αρ. 81 Ζωὴν ζωγραφεῖ, 
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ὄψιν ὕδατι βλέπειν. | νὰ βλέπῃ τὶς τὸ πρόσωπὸν του εἰς νερὸ, δηλοῖ μακροζωΐαν. | 

Αρ. 82 Ζημίαν, ὠμόν, ζωγραφεῖ, φαγεῖν κρὲας. | ὅταν τρώγῃς ὠμὸν κρέας, μέλεις νὰ 

ζημι[ωθ]ῇς γλήγορα. Αρ. 83 Ἥλους κρατῶν, κέντρα τῶν ἐχθρῶν βλέπε. | τὰ καρφία, 

νόμιζε διὰ βέλη τῶν ἐχθρῶν σου. || [22], Αρ. 84 Ἥλους συνάγειν, ζημίαν δηλοῖ 

ἂκραν. | νὰ μαζώνῃς καρφία. εἶναι πρὸς ἐδικὴν σου βλάβην. | Αρ. 85 Ἥλιον ἰδεῖν ἐν 

[ν]έφει, κέρδος λέγει. | τὸ συννεφίασμα τοῦ ἡλίου. εἶναι μεγάλον σου κέρδος. | Αρ. 86 

Ἥλιον μήνην, ὡς καλὸν, τρέχειν ἅμα. | ὅταν ἰδῇς τὸν ἥλιον κ(αὶ) τὴν σελήνην μαζὶ 

νὰ τρέχουν, ἔχε διὰ καλό. | Αρ. 87 Ἥλιον βαίνειν ἐκ δυσμῶν, ἀρχῆς φθορά. | ὅταν ὁ 

ἥλιος ἔρχεται ἀπὸ τὴν δύσιν, εἶναι ἀπώλεια βασιλεί(ας). | Αρ. 88 Ἥλιον, πίπτειν 

οὐρανοῦ, κακόν πάνυ. | ὅταν θεωρῇς τὸν ἥλιον νὰ πεύτῃ ἀπὸ τὸν οὐ(ραν)ὸν, κράτει 

κακὸ. | Αρ. 89 Ἥλιον ἔνθεν κ(αὶ) μήνην, μάμου λύσις. | ὅταν ἰδῇς τὴν σελήνην 

χωρισμένην ἀπὸ τόν ἥλιον. χωρισμὸς | εἶναι ἀνδρογύνου. | Αρ. 90 Ἥλους βαστάζων, 

ἐχθρὸν προσδόκα βλέπειν. | ἀκαρτέρειε νὰ ἰδῇς τὸν ἐχθρὸν σου, ὅταν βαστᾷς 

καρφία. | Αρ. 91 Θεὸν προσκυνῶν, εἶ κακοῦ ἐλεύθερος. | ὅταν προσκυνᾷς τὸν θεὸν, 

εἶσαι ἀπὸ παντός κακοῦ ἐλεύθερ(ος). | Αρ. 92 Θανὼν καθ’ ὕπνους, φροντίδων ἔση 

δίχα. | ὅταν στὸν ὕπνον σου ἀποθάνῃς, εἶσαι ἀπὸ φροντίδαις ἐλεύθερ(ος). | Αρ. 93 

Θεός, στέγης σῆς ἐξιὼν, δεινὸν σφόδρα. | νὰ εὐγαίνῃ [ὁ] θ(εὸ)ς ἀπὸ τὸ σπῆτι σου, 

εἶναι πολλὰ κακὸν. | Αρ. 94 Θανεῖν θαλάττῃ ἀγρίᾳ, δηλοῖ λύπας | τὸ νὰ ἀποθαίνῃς 

μέσα στὴν φουρτούνα θαλάσσης. θέλεις λυπηθῇς. || [23], Αρ. 95 Θνῆξις θαλάσσης 

ἡμέρας, τοὖναρ καλόν. | τὸ νὰ ἀποθάνῃ τινάς στήν εὐδίαν τῆς θαλάσσης, εἶναι 

καλώτατον. | Αρ. 96 Θρίδακας ἔσθειν, Σωμάτων δηλοῖ νόσο[ν]. | νὰ τρώγῃ τινὰς 

μαρούλια, σημαίνει μέλλ[ου]σαν ἀσθένειαν. | Αρ. 97 Θῆρας θεωρεῖν, ὄχλησιν ἐχθρῶν 

λέγει. | νὰ βλέπῃ τινὰς θηρία, φανερώνει ταραχήν ἐχθρῶν. | Αρ. 98 Θῆρας, μάχεσθαι, 

ἐχθρῶν εὔνοιαν φράζει. | ὅταν ἀναμεταξύ των πολεμοῦν τὰ θηρία, οἱ ἐχθροί 

φιλιώνουν(ται). | Αρ. 99 Ἰχθύας ἰδεῖν, ἐπανάστασιν φέρει. | ὅταν ἰδῇς ψάρια. ἔλπιζε 

νὰ γένῃ ἐχθρῶν ἐπανάστασις. | Αρ. 100 Ἰλαρότητα, φαιδρῶς ἠμφιεσμένος. | ὅταν 

φορῇς εὔμορφα ῥοῦχα, εἶναι χαρᾶς Σημάδι. | Αρ. 101 Ἵππους μελανούς, οὐ καλόν 

πάντως, βλέπειν. | δὲν εἶναι καλὸν, ὅταν θεωρεῖς μαῦρα ἄλογα. | Αρ. 102 Ἰσχὺς, 

δείκνυσι κέρδος ὠφὲλειάν τε. | ἄν βλέπῃς κ(αὶ) εἶσαι δυνατὸς, ἔλπιζε πρᾶγμα 

ἐπικέρδιον. | Αρ. 103 Ἵππου δὲ λευκοῦ ὅψις, ἀγγέλων ὁράσεις. | ἄν ἰδῇς ἄσπρον 

ἄλογον, καρτέρει νέον τὶ μήνυμα. | Αρ. 104 Ἰμάτια σχεῖν μεμολυσμένα. κακὸν. | νὰ 

φορῇς λασπωμένα ῥοῦχα δὲν εἶναι γιὰ καλὸν σου. | Αρ. 105 Ἰλῦν πεπλευκὼς, τοῦ 

νοὸς νόει βλάβην. | ἂν περνᾷς τόπον λασπωμένον, εἶναι πρὸς βλάψιμὸν σου. | Αρ. 

106 Ἰστὸν ὑφαίνειν, κέρδιον δρόμον λέγει. || [24] νὰ ὑφαίνῃ τινὰς πανί, σημαίνει 

στράταν ἐπικερδῆ. | Αρ. 107 Κάμηλον ἐκδιώκειν, Σημαίνει μάχην. | νὰ κυνηγᾷς 
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[κ]ὰμηλον, φανερώνει ἔχθραν κ(αὶ) μάχην. | Αρ. 108 Κυνῶν ὑλαγμὸ[ς], ἐχθρικὴν 

δηλοῖ βλάβην. | νὰ γαυγίζουν τὰ σκυλία, σημαίνει πῶς οἱ ἐχθροὶ σου βλάπτον(ται). | 

Αρ. 109 Κολοκύνθιον ἢ κεράσιον, νόσον. | νὰ τρώγῃ τινὰς κολόκια ἢ κεράσια, 

φανερώνει ἀσθένειαν. | Αρ. 110 Κλασθεῖσα ῥάβδος, οὐ καλοῦ φέρει πὲρας. | νὰ ἰδῇς 

τζαγκισμένον τὸ ραβδὶ σου, δὲν φανερῆ τέλ(ος) καλὸν. | Αρ. 111 Κόρακα κράζειν ἢ 

γλαῦκα, κέρδος λέγει. | νὰ Σκούζῃ ὁ κόρακας ἢ κουκουβάγια, φανερώνει κέρδος. | 

Αρ. 112 Κύμβαλα μῆνιν, κ(αὶ) κιθαρίζειν, νόσον. | τὸ τύμπανο, μάχην, κ(αὶ) ἡ 

κιθάρα, ἀῤῥωστίαν Σημαίνει. | Αρ. 113 Κλῆμα κρατῆσαι. ἐγκαλεῖσθαι προσδόκα. | 

ὅταν βαστᾷς κλῆμα τοῦ ἀμπελίου, μέλλεις νὰ ἐγκαλεσθῇς. | Αρ. 114 Κηρίον βλέπειν. 

προσδόκα ἀγγελίαν. | ὅταν ἰδῇς κηρὶ ἢ νὰ δίδῃς. μηνύει νέον μήνυμα. | Αρ. 115 

Λακόμοια τε, δηλοῖ δακρύων ῥόον. | ὅταν βλέπῃς μαργαριτάρια. ἔχεις νὰ κλαύσῃς 

μαῦρα δάκρυα. | Αρ. 116 Λευκὴν θεᾶσθαι σάρκα ἰδίαν, καλόν. | νὰ ἰ[δ]ῇ τ[ὶς] ἄσπρον 

πολλὰ τὸ κορμὶ του, εἶναι ὑπὲρκαλον. | Αρ. 117 Λάκκῳ καθίσαι σαυτὸν, οὐ καλὸν 

τόδε. | νὰ κάθε(ται) τινὰς εἰς λάκκον, δὲν εἶναι τὸ ὅραμὰ του εὐάρεστον. | Αρ. 118 

//Κόπρῳ καθεσθεὶς ζημίας ἕξεις τρόπους.// || [25] Αρ. 119 Λευκὸν ἰδὼν τὶς πρᾶγμα, 

κέρδος ἐκφράζει. | ὅσαις φοραῖς ἰδεῖς ἄσπρον πρᾶγμα, ᾀεὶ κέρδος φανερώνει. | Αρ. 

120 Λέοντας ἰδεῖν, δυσμενῶν δηλοῖ μάχας. | τὸ νὰ ἰδῇ τινὰς λεοντάρια, σημαίνει 

ἔχθραν ἀναμεταξὺ ἐχθρῶν. | Αρ. 121 Λύκον βλέπειν ἥκοντα πρὸς σὲ, οὐ καλὸν. | τὸ 

νὰ βλέπῃς λύκον νὰ ἔρχεται πρὸς τοῦ λόγου σου, δὲν χρησιμεύει. | Αρ. 122 Λύκος 

κεχηνῶς, φληνάφους δηλοῖ τρόπους. | λύκος ὅταν σοῦ φανῇ μὲ ἀνοικτὸν στόμα. 

δέχου κ(αὶ) φλυαρίας νὰ | ἀκούσῃς. | Αρ. 123 Λίαν καλὸν, πέτεσθαι, πράξεως τόδε. | 

καλὸν ἔργον σημαίνει. ὅποιος ὀνειρεύεται πῶς πετᾶ. | Αρ. 124 Μάχην, μάχαιρα, 

ζωγραφεῖ, κρατουμένη. | μαχαῖρι ὅταν κρατῇς εἰς τὸν ὕπνον, Σημαίνει μάχην. | Αρ. 

125 Μολυσμὸν εἰς πρόσωπον, πικρίαν λέγει. | ἂν ἰδῇς τὸ πρόσωπὸ σου 

μαγαρισμένον, προσδόκα λύπην. | Αρ. 126 Μητρὶ πλακῆναι, καλὸν εἰς ὄναρ τόδε. | 

νὰ σὲ ἀγκαλιάζῃ ἡ μ(ητέ)ρα σου κοιμησμένον. εἶναι καλὸν σου. | Αρ. 127 Μῆλα 

συνάξαι ἢ εὐρεῖν, καλὸν πέλει. | νὰ κόπτῃς μῆλα ἀπὸ τὰ δένδρα, εἶναι πολλὰ καλὸν. 

| Αρ. 128 Μῦς δ’ ἂν φανῇ, εὔδολος ἐν τρόποις πέλει. | ἀν σοῦ φανῇ ποντικός, πονηρός 

ἄν(θρωπ)ος ἔχει ν[ὰ] [σ]ὲ ἀπατήσῃ. | Αρ. 129 Μικρὴν λαβεῖν νεάνιν, αὐξάνει κλέος. | 

νὰ λάβῃ τινὰς κοριτζάκι, σημεῖον ὅτι ἔχει νὰ λάβῃ τιμήν. || [26], Αρ. 130 Μέλλεις 

ἐᾶσαι φίλον σὸν, κλάσας κλάδον. | ἔχεις νὰ χάσῃς κανένα σου φίλον, κόπτων κλονὶ 

ἀπὸ δένδρον. | Αρ. 131 Μορφὴ πιθήκου, ἐστ’ ἐρωτοληψία. | νὰ ἰδῇς ἢ νὰ κρ[α]τῇς 

μαϊμούνα, σημαίνει ἔρωτα γυναικ(ός). | Αρ. 132 Νέφη, ἑαυτοῖς Συγκρούεσθαι, 

πάντιμον. | ὅταν κτυποῦνται τὰ νέφη, εὔκλειαν κ(αὶ) τιμὴν Σημαίνει. | Αρ. 133 

Νεκροὶ βόες, δηλοῦσι τοῦ λιμοῦ χρόνους. | τὰ ψόφια βόδια, φανερώνουσι πεῖνας 
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καιρὸν ὁποῦ μέλλει. | Αρ. 134 Νέφη τρέχοντα, πραγμάτων ἀγωνίαν. | ὅταν ἰδῇς κ(αὶ) 

τρέχουν τὰ σύννεφα, θέλει γένη μέγα(ς) ἀγών. | Αρ. 135 Νεκροὺς ὁρῶν, νέκρωσιν 

ἔξεις πραγμάτων. | ὅταν βλέπῃς τεθνεώτας. ἔλπιζε χαϊμὸν στὰ πράγματά σου. | Αρ. 

136 Ναοῖς εἰσιῶν, προσθήκην ζωῆς ἔξεις. | ὅταν εἰσέρχεσαι εἰς ἐκκλησίαν. προσδόκα 

αὔξησιν ζωῆς. | Αρ. 137 Ναὶ ζημίαν λέγει σοὶ. ξυρίζων Κάραν. | ὅταν ξυρίζεσαι εἰς 

τὴν κεφαλὴν, πρόσμενε μεγάλην σου ζημί(αν). | Αρ. 138 Νίκην κατ’ ἐχθρῶν, τὸ 

λεόντιον κρέας. | νὰ τρώγῃ τινὰς λεονταρίου κρέας, σημαίνει νίκην κάτ’ ἐχθρῶν. | 

Αρ. 139 Νεοσσὸς ὀφθεῖς, κ(αὶ) νεοσσιὰ, χρηστόν. | ὅταν βλέπῃς πουλία, κ(αὶ) 

φωλιὰν πουλίων, καλὸν κ(αὶ) εὐέλπιστον. | Αρ. 140 Ξηρῶν φανέ[ντ]ων δένδρων, οἱ 

τρόποι κενοὶ. | ὅταν σου φαίνονται ξηρὰ δένδρα, κ(αὶ) ᾑ ἐλπίδες σου μάταιαι. | Αρ. 

141 Ξηρὰ θάλασσα, ἐκκοπὴν φράζει κακοῦ. || [27] ὅταν ξηρανθῇ ἡ θάλασσα, μηνύει 

ὅτι ἔπαυσε τὸ κακὸ. | Αρ. 142 Ξένος προσελθὼν οἰκίᾳ, δηλοῖ φθόνον. | ἂν σοῦ ἔλθῃ 

ξένος εἰς τὸ σπῆτι, ἔχεις φθόνον κ[α]τά σοῦ κ(αὶ) ζηλίαν. | Αρ. 143 Ξένον σεαυτὸν 

ἐξιδεῖν, οὐκ εὔθετον. | δὲν εἶναι καλόν σου, ὅταν βλέπῃς τὸν ἑαυτὸν σου ὡς ξένον. | 

Αρ. 144 Ξένοις κακοῖς πεσεῖται, ὄψιν σαπρὰν σχῶν. | εἰς περισσὰ κακὰ ὑποπίπτεις, 

ὅταν ἰδῇς τὸ πρόσωπὸ σου ἄσχημον. | Αρ. 145 Ξίφη φορῶν, νόμιζε ἀσφάλειαν σὴν. | 

ἂν βαστᾷς ὅπλον ἢ σπαθία. δηλοῖ ἀσφάλειαν εἰς τὰ ἔχει σου. | Αρ. 146 Ξενηλατεῖς 

ἐχθρὸν σου. ἤν κτείνῃς ὄφιν. | διώχνεις κ(αὶ) νικᾶς τὸν ἐχθρὸν σου. ὅταν σκοτώνῃς 

ὀφίδια. | Αρ. 147 Ξένον βλέπειν γίνωσκε, ῥεῦμα ἤν περᾷς. | ἤξευρε πῶς ἔχεις νὰ ἰδῇς 

φίλον, ὅταν ἀπερνᾷς ποταμὸν. | Αρ. 148 Οἶνος κενωθεὶς ἀγγείων. παύει λύπας. | 

ὅταν εὐκαιρώσῃ τὸ κρασί ἀπό τό ἀγγεῖον, τελειώνουσι κ(αὶ) ᾑ θλίψαις. | Αρ. 149 

Ὄνῳ καθεσθεὶς. ἀπροσδόκητον κλέος. | ἀνέλπιστος τιμὴ θέλει σὲ ἔλθει, ἂν 

καβαλικεύσῃς γαϊδοῦρι. | Αρ. 150 Ὁρῶν ἔλαιον, ἐκφύγεις πᾶσαν βλάβην. | τὸ λάδι 

νὰ τὸ ἰδῇς, σημαίνει ἀποβολὴν κάθε κακουχίαν. | Αρ. 151 Οἶνος ῥυπώδης, ἐκτρανοῖ 

ἀῤῥωστείαν. | ἡ λάσπη τοῦ κρασίου. σημαίνει ἀῤῥωστίαν κ[(αὶ)] [λύπην]. | Αρ. 152 

Ὄναρ καθ’ ὕπνους. νητρεκὲς λαλεῖ τόδε. | νὰ ἰδῇ τινὰς ὄνειρον εἰς τὸ ὅραμά του, 

φανερώνει ἀλήθειαν. || [28], Αρ. 153 Ὀπώρας ἔσθειν, κώλυμμα προμηνύει. | ἂν ἰδῇς 

πῶς τρώγεις πορικὰ, φανερώνει μεγάλα ἐμπόδια. | Αρ. 154 Ὄρει προσέρπειν. 

πραγμάτων δηλοῖ βίαν. | νὰ τραβίζεσαι πρὸ τὸ βουνὸν, ἔχεις ἀνάγκην εἰς τὰ 

πράγματά [σ]ου. | Αρ. 155 Ὄργανα κρούειν, γειτόνων δηλοῖ μάχην. | ὅταν σημαίνουν 

παιγνίδια, ἔχουσι κ(αὶ) οἱ γείτονές σου πόλεμον. | Αρ. 156 Πᾶσαι τε μίξεις, πρόξενοι 

μακρῶν πόθων. | τῆς περισσῆς ἀγάπης σημάδι, εἶναι ἡ Συνουσία κ(αὶ) ἡ μίξις. | Αρ. 

157 Πετεινὰ κρατεῖν, κ(αὶ) πίνειν ὕδωρ, κέρδος. | σημάδι κέρδους εἶναι, νὰ πιάννῃς 

πουλλιὰ, κ(αὶ) νὰ πίνῃς νερὸ ἀπὸ βρύσιν. | Αρ. 158 Ποδῶν κοπέντων, μηδ’ ὅλως 

ἄρχου τρίβου. | ὅταν ἰδῇς νὰ κόπτων(ται) τὰ ποδάριά σου, μὴ κινηθεῖς εἰς στράταν. | 
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Αρ. 159 Πύθους ἰδών, ἤλπιζε κ(αὶ) ἀγγελίαν. | ὅταν ἰδῇς πυθάρια, ἀπάντεχε κ(αὶ) 

καλὰ μαντάτα. | Αρ. 160 Πόλον βλέπειν θέοντα. μυστικὸν τόδε. | τὸν οὐρανὸν ἂν 

βλέπῃς κινούμενον, ἔλπιζε μυστικὸν νὰ μάθῃς | Αρ. 161 Πλούσιος ὀφθεῖς, ἔξεις 

στενοχωρίαν. | ὅταν ἰδῇς νὰ εἶσαι πλούσιος. τότε ἀκαρτέρει ἄκραν πενίαν. | Αρ. 162 

Πόδας καθαίρειν, φροντίδων λαλεῖ λύσιν. | ὅταν πλύνῃς τὰ ποδάρια σου, 

ἐλευθερώνεσαι τῶν φροντίδων. | Αρ. 163 Πέτρᾳ κά[θεσθ]εῖς, ἐλπίδας χρηστὰς ἔχε. | 

ὅταν κάθεσαι εἰς πέτραν. ἔχε καλὸν θάῤῥος. | Αρ. 164 Ράπτειν χιτῶνας. πάγκαλον, 

μετὰ φίλων. || [29] νὰ ῥάπτῃς ῥοῦχα μαζὶ μὲ τοὺς φίλους σου, εἶναι πολλὰ καλόν. | 

Αρ. 165 Ῥοιὰ φανεῖσα ξηρά, εἰς μάτην πονεῖς. | ὁπόταν εἰς τὸν ὕπνον σου ῥοδιὰν 

ξηρὰν ἰδῇς, μάταια κοπιάζεις. | Αρ. 166 Ῥέπανον ἔσθειν, ἀπὸ φαρμάκων βλέπε. | 

φυλάγου μὴν φαρμακευθεῖς, ὁπόταν τρώγ[ῃ]ς ῥεπάνι. | Αρ. 167 Ῥόδον κρατεῖν, 

κάλλιστον, ὦρᾳ τοῦ ἦρος. | νὰ βαστᾷς τριαντάφυλλον εἰς τὴν ἄνοιξιν τοῦ 

καλοκαιρίου. καλὸν. | Αρ. 168 Ῥέουσαι τρίχαι, Σῆς κεφαλῆς, δεινῶδες. | νὰ 

πεύτουσιν ᾑ τρίχες τῆς κεφαλῆς σου, Σημαίνει κίνδυνον. | Αρ. 169 Ῥαστώνην δηλοῖ, 

κράββατος ἐστρωμμένος. | εὐπραξίαν κ(αὶ) καλὴν ζωὴν σημαίνει, τὸ στρωμμένον 

κρεβάτι. | Αρ. 170 Ῥαδιουργίαν, κριὸν ὀπτὸν ἐσθίειν. | ζημίαν κ(αὶ) κακοσύνην 

δηλοῖ, νὰ τρώγῃς κριάρι ἐψιμένον. | Αρ. 171 Ῥῆσιν ἀγαθήν, κώδιον κατεσθίειν. | 

καλὴν ἀγγελίαν σημαίνει. νὰ τρώγῃ τινὰς πετζὶ. | Αρ. 172 Στολὴν λευκήν, 

κάλλιστον, ἐν ὕπνῳ φέρειν. | νὰ φορῇ τινὰς ἄσπρον ῥοῦχον εἰς τὸν ὕπνον του, εἶναι 

πολλὰ καλόν. | Αρ. 173 Σάλπιγγος αἰσθάνεσθαι, θόρυβον λέγει. | νὰ ἀκούῃς 

τρουμπέττας εἰς τὸ ὄνειρον, μηνύει ταραχὴν. | Αρ. 174 Στολὴν φορεῖν μέλαιναν, οὐκ 

ἀληθέα. | τὸ νὰ φορῇ τίνας μαῦρον φόρεμα. δὲν εἶν[αι] [εὐ]τυχισμένον. | Αρ. 175 

Σεισμός, λέγει ὄχλησιν ἀνδρῶν κοσμικῶν. | ὁ σεισμὸς φανερώνει ταραχὴν κοσμικῶν 

ἀν(θρώπ)ων. || [30], Αρ. 176 Σφῆκες φανέντες, δυσμενῶν εἰσὶ βλάβαι. | ὅταν 

ὀνειρεύεσαι σφῆκες, ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς ἔχεις βλάβην. | Αρ. 177 Σταυρὸν θεᾶσθαι, 

μέλλουσαν τιμὴν δέχου. | ὅταν θεωρῇς στ[α]υρὸν, ἀπὸ μεγάλον πρόσωπον τιμᾶσαι. | 

Αρ. 178 Στύλον κρατῶν, ἤλπιζε τὴν θείαν χάριν. | ὅταν βαστᾷς κανένα στύλο, ἔχεις 

βοήθεια ἐκ θεοῦ. | Αρ. 179 Σελήνη αἱματώδης, ζημίαν φέρει. | ἡ αἱματωμένη σελήνη, 

φανερώνει ζημίαν κ(αὶ) θλίψιν. | Αρ. 180 Τόξον κρατεῖν κάματον, θλίψιν ἐκφράζει. | 

τὸ νὰ βαστᾷς δοξάρι, δείχνει βάσανον κ(αὶ) λύπην. | Αρ. 181 Τείχει καθεσθεῖς, 

εὐτυχὴς πέλειν δόκει. | ὅταν κάθεσαι εἰς κανένα τειχιὸν. τοῦτο σοῦ εἶναι διὰ 

ῥοιζικὸν. | Αρ. 182 Τυρὸν δέχεσθαι, κέρδος εἶναι προσδόκα. | ἐὰν κ(αὶ) πέρνῃς τυρὶ, 

ἔλπιζε νὰ σοῦ εἶναι κέρδος. | Αρ. 183 Τρώγων γλυκερὰ, πικρίας ἕξεις τρόπους. | ἂν 

τρώγῃς γλυκὰ, πίκραν μέλλεις νὰ ἔχῃς. | Αρ. 184 Τεθνεῶτα ἐνδύειν, ἢ λούειν. κακὸν. | 

νὰ ἰδῇς πῶς λούεις ἀποθαμμένον, ἢ τὸν ἐνδύεις. εἶναι κακόν [.] | Αρ. 185 Τυφλὸν 
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φαίνεσθαι, πάγκαλον πέλει λίαν. | τὸ νὰ φαντάζεσαι τυφλόν. σοῦ εἶναι πολλὰ 

καλὸν. | Αρ. 186 Τρώγωντ[ας ἢ] ᾂδοντας ἐμβλέπειν, καλὸν. | ἀν(θρώπ)ους νὰ θεωρῇς 

νὰ τρώγουν κ(αὶ) νὰ τραγῳδοῦν, εἶναι καλὸν σου. | Αρ. 187 Τρέχειν καθ’ ὕπνους, 

εὐσθενεῖς ποῖει τύχας. | Αρ. 188 //Συνθλᾷν μαχαίρ(αν), δυσμενῶν δηλοῖ θλάσιν.// || 

[31] ὅταν τρέχῃς εἰς τὸν ὕπνον σου, εἶναι διά καλὸν σου. | Αρ. 189 Ὕδωρ βλύζον 

κάτωθεν, ἐχθροὺς μηνύει. | ὅταν βλέπῃς κ(αὶ) ἀναβρεῖ νερόν, ἔχεις ἐχθροὺς. | Αρ. 190 

Ὑποδήματα καινὰ, ζημίαν λέγει. | τὰ καινούργια ὑποδήματα, σημαίνουσι ζημίαν. | 

Αρ. 191 Ὕδωρ πίνων ὑλῶδες, ἐν λύπαις ἔση. | ὅταν πίνῃς θολερὸ νερὸν, μέλλεις νά 

ἔχῃς θλίψαις κ(αὶ) βάσανα. | Αρ. 192 Ὑπό θανάτων, πάγκαλον, λαβεῖν στέφος. | ἀπὸ 

ἀποθαμμὲνους νὰ λάβῃς στέφανον, εἶναι καλὸν. | Αρ. 193 Ὕδωρ διαυγὲς ἐκπίνειν, 

χρηστόν τόδε. | νὰ πίνῃς νερὸ καθαρόν, σημαίνει καλὸν. | Αρ. 194 Ὑπὸ θανόντων 

ἀργυρίζεσθαι, μάχας. | νὰ πέρνῃς χρήματα ἀπὸ τεθνεῶτα. δηλοῖ φιλονοικίαν. | Αρ. 

195 Ὑπεκφυγεῖν βοῦν, ἄρκτον, ἐμφαίνει βίαν. | νὰ κηνυγᾶσαι ἀπὸ βόδι, ἢ ἀπό 

ἀρκοῦδα. ἔχεις ἀνάγκην. | Αρ. 196 Ὑπεκφλογός καίεσθαι οἶκον, σοί κέρδος. | τὸ νὰ 

καίεται σπῆτι κ(αὶ) νὰ φλέγεται, δηλοῖ μέλλον κέρδος. | Αρ. 197 Φανεὶς ὁ λαγώς, 

δυστυχεῖς ποιεῖ τρίβους. | ὅταν φανῇ ὁ λαγὼς, σημαίνει κακοστρατίαν κ(αὶ) 

δυστυχίαν. | Αρ. 198 Φυγεῖν θέλων, κώλυμμα ἔξεις ἐν βίῳ. | ὅταν γυρεύῃς νὰ φύγῃς 

κ(αὶ) δὲν δύνεσαι. μέγα ἔμποδον ἔχεις. | Αρ. 199 Φιλεῖν, ἐγείρει δυσμενῶν μακρὰς 

μάχας. | ὅτ[α]ν φιλῇ τινὰς, σημάδι μάχης ἀναμεταξὺ ἐχθρῶν του. || [32], Αρ. 200 

Φόρτωμα, δηλοῖ χρηστὴν ἐλευθερίαν. | τὸ φόρτωμα, σημαίνει πῶς ἔχεις νὰ 

ἐλευθερωθῇς ὀγλήγορα. | Αρ. 201 Φλοῖσβος θαλάσσης, πραγμάτων δηλοῖ κλόνον. | ἡ 

φουρτούνα τῆς [θ]αλάσσης, σημαίνει ταραχὴν. | Αρ. 202 Φυλακῇ μεῖναι [Σ]ὺν φίλῳ, 

θλίψιν λέγει. | ὅταν εὑρεθῇς μὲ τὸν φίλον σου εἰς φυλακὴν, δηλοῖ στενοχωρίαν. | Αρ. 

203 Φωστῆρας ἰδεῖν, πραγμάτων δηλοῖ φάος. | ὅταν θεωρῇς ἄστρα, ἔλπιζε νὰ ἰδῇς 

κάτι νέον πρᾶγμα. | Αρ. 204 Φίλος φανεὶς σοὶ, κέρδος, ἢν πλησιάσῃ. | ἂν ἰδῇς νὰ 

σιμώνῃ ὁ φίλος σου, κράτει το διὰ κέρδος. | Αρ. 205 Χείρας καιθαίρων, φροντίδων 

δηλοῖ λύσιν. | ὅταν νίπτῇς τὰ χέρια σου, ἤξευρε πῶς ἔχεις ἀμεριμνείαν. | Αρ. 206 

Χειρὸς πετασθεὶς κίρκος, ἄρχουσι βλάβην. | ὅταν τὸ γεράκι πετάξῃ ἀπὸ τὸ χέρι σου, 

εἶναι βλάβη τῶν ἀρχοντ(ῶν). | Αρ. 207 Χρυσὸν κρατῶν, ἄπρακτος ὧν θέλεις ἔση. | 

ὅταν βαστᾷς χρυσάφι, θέλεις μείνη ἄπρακτος εἰς τὸ ἔργον. | Αρ. 208 Χιτὼν ῥαγεὶς, 

ἔῤῥιξε φροντίδων βάρος. | ὅταν σπάσῃ τὸ ῥοῦχον σου. εὐγῆκες ἀπό ταῖς ἔγνοιες. | 

Αρ. 209 Χύσις ποταμοῦ. δυσμενῆ δηλοῖ κάραν. | ὅταν χύνῃ τὸ ποτάμι, ἐχθρὸς ἔρχεται 

κατὰ πάνω σου. | Αρ. 210 Χιὼν φανεῖσα, δυσμενῶν ἔχθρας φέρει. | ὅταν φανῇ χιόνι 

μέσα εἰς τὸν ὕπνον σου, ἔχεις ἔχθρας. | Αρ. 211 Χοίριον πωλεῖν. ἢ φαγεῖν. Ἀγγελίαν. 

|| [33] νὰ τρώγῃ τινὰς, ἢ νὰ πουλῇ, ἂς ἐλπίζῃ καλά μαντάτα. | Αρ. 212 Χρήματα, 
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δεινὸν, ψηλαφᾷν, ἢ κ(αὶ) βλέπειν. | νὰ πιάνῃ τινὰς, ἢ νὰ βλέπῃ τορνέσια, δὲν εἶναι 

εἰς καλὸν. | Αρ. 213 Ψωμὸς κρίθινος, ζωγραφεῖ χαρᾶς βὶον. | ὅταν πέρνῃς 

κριθαρένιον ψωμὶ, σημάδι χαρούμενης ζωῆς. | Αρ. 214 Ψωμὸν δέχεσθαι, προσδόκα 

φίλους νέους. | ὅταν πέρνῃς ἄσπρον ψωμὶ, καρτέρει νὰ ἰδῇς φίλους. | Αρ. 215 

Ψυχαγωγίαν, ταὺρους πολλοὺς ἐμβλέπειν. | χαρὰν βλέπεις, ὅταν ἰδῇς περισσοὺς 

ταύρους. | Αρ. 216 Ψυχρὸν, τὸ πίπτειν τεῖχον τοῦ σοῦ δώματος. | νὰ πέσῃ ὁ τεῖχος 

τοῦ σπητίου σου, εἶναι ζημία σου. | Αρ. 217 Ψάλλειν καθ’ ὕπνους κ(αὶ) γελᾷν, θλίψιν 

λέγει. | νὰ ψάλλῃς εἰς τό ὄνειρὸν σου κ(αὶ) νὰ γελᾷς. λύπην φανερώνει. | Αρ. 218 

Ψαύειν σταφυλὰς, κ(αὶ) τρυγᾶν, καλὸν τόδε. | νὰ πιάνῃς κ(αὶ) νὰ τρυγᾷς σταφύλια, 

πολλὰ καλὸν ὄνειρο. | Αρ. 219 Ψήφισμα χρηστὸν, ἡνίκα νεκρὸς τρέχει. | καλὸν 

μήνυμα, ὅταν βλέπῃς, κ(αὶ) περιπατεῖ ἀποθαμμένος. | Αρ. 220 Ψάθην κρατῶν τὶς, 

ἔξει στενοχωρίαν. | νὰ κρατῇς ψαθίον, λύπην κ(αὶ) στενοχωρίαν μέλλεις νὰ λάβῃς. | 

Αρ. 221 Ὠὰ κρατεῖν, ἔσθειν τε[,] σημαίνει λύπας. | ὅταν τρώγῃς ἢ βαστᾶς αὐγὰ, 

σημαίνει λύπην κ(αὶ) ἀῤῥωστίαν. | Αρ. 222 Ὠὸν δ’ ἐρυθρὸν, καιρὸν εὔθετον λέγει. | 

τὸ κόκκινον αὐγό, σημαίνει καλὸν καιρὸν κ(αὶ) ἴσιον. || [34], Αρ. 223  Ὡρολόγιον, 

ἀναγωγὴν ἐκ τόπου. | τὸ ὡρολόγιον εἰς τὸν ὕπνον, φανερώνει τόπου ἀλλαξίαν. | Αρ. 

224 Ὡραῖον ἐστίν, εἶπερ ἀνάπτεις λύχνον. | ἂν ἰδῇς κ(αὶ) ἀνά[π]τεις λυχνάρι, 

σημαίνει καλοζωΐαν. | Αρ. 225 Ὢ πῶς φαλακρὸς, ὀχληρὸς, κ(αὶ) ἐν ὕπνῳ. | ἂν ἰδῇς 

κ(αὶ) εἶσαι φαλακρὸς, ἔχεις πείραξιν βαρεῖαν. | Αρ. 226 Ὢ θαῦμα θλίψιν, τεθνεὼς, 

φυγαδεύει. | ὁ ἀποθαμμένος εἰς τὸ ὄνειρόν του, σημαίνει θλίψεων ἐλευθερί(αν). | Αρ. 

227 Ὠφέλιμον, τὸ παίζειν παιδίοις ἅμα. | νὰ παίζῃς μὲ τὰ παιδιὰ, σημαίνει 

γοργότατον κέρδος. | Αρ. 228 Ὡς δαπάνας δείκνυσι, σχεῖν παῖδας δύο. | τὸ νὰ ἰδῇς 

πῶς ἔχεις δύο παιδιά, φανερώνει ἐξοδίαν. | Αρ. 229 Καὶ δὲν μὲ πείθουσιν οἱ 

ὁνειροκρῖται ὁποῦ διδάσκουσιν, | ὅτι ἐὰν ἴδῳ εἰς τὴν αην. τῆς σελὴνης ὄραμα. εἰς 

χαρὰν μου ἀ: | ποβήσεται. ἐὰν εἰς τὴν, βαν. κ(αὶ) : γην: κἄν τε ἴδῳ καλὸν κἄν τε | 

κακὸν, οὐδεμίαν ἔχει ἐνέργειαν. ἔχει δὲ ἀγαθὴν τὴν ἐλπίδα, | τὸ φανὲν, εἰς τὴν. δην. 

κ(αὶ) εἰς τὴν. εην. Εἰς δὲ τὴν στην. ὅπερ |
5 ἂν ἴδῳ γενήσεται. εἰς τὴν ζην. ὅπερ ἴδω 

ἀποβήσεται. εἰς | τὴν .ηην. κ(αὶ) θην: ὅπερ ἴδω, χαρὰν σημαίνει. Εἰς τὴν .ιην. ὅπερ | ἴδω 

οὐκ ἀληθεύει. εἰς τὴν .ιαην. ταχέως ἀποβήσεται. εἰς τήν .ιβαν. | μὲ χαράν ἀποβήσεται. 

εἰς τὴν. ιγην: μετὰ τέσσαρας ἡμέρας | λυπήσεται. εἰς τὴν ιδην. κ(αὶ) ιεην: ἔνεργον ἔχει 

τῆς ζωῆς ἐπὶ πολὺ |10 χρόνον. εἰς τὴν ιστην. κ(αὶ) ιζην: μετὰ πολλάς ἡμέρας γενήσεται. 

εἰς || [35] τὴν ιηην. κ(αὶ) ιθην: ἀποβήσεται μετὰ ἀγαθῆς ἐλπίδος, ἐν ἡμέραις εἵκο: | σι. 

εἰς δὲ τὴν .κην. μοῦ λέγουσι νὰ μὴν φροντίζῳ ποσῶς τὸ ὄνειρὸν μου, | ὅτι οὔτε 

ἀληθεύει, οὔτε καμίαν ἐνέργειαν ἔχει. εἰς τὴν καην. εἴτι κ(αὶ) ἂν | ἴδῳ ἀληθεύει, κ(αὶ) 

μὲ περισσὴν μου χαρὰν. εἰς τὴν κβαν: εἶναι μόνον φαν: |15 τασία. εἰς τὴν κγην: ὁμοίως 
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φλυαρία κ(αὶ) μάχη. εἰς τὴν κδην: χαρὰ μου | κ(αὶ) σωτηρία. εἰς τὴν κεην: δειλία κ(αὶ) 

φόβος. εἰς τὴν κστην: σωτηρία κ(αὶ): | χαρά. εἰς τὴν κζην: κ(αὶ) κηην: γίνεται τὸ ὄραμὰ 

μου μετὰ ἡμέρας ἱκανὰς. | εἰς τὴν κθην: μετὰ τρεῖς ἡμὲρας ἀποβήσεται· κ(αὶ) εἰς τήν 

λην: εἴτι κ(αὶ) ἂν | εἰδῷ δὲν ἀληθεύει. |
20

 Αρ. 230 Προγνωστικὰ τῶν χρόνων, 

μεταφρασθέντα ἐκ τῆς | Ἱταλικῆς γλώσσης. κεφάλαια εἱκοσιοκτώ κατ’ ἀριθμὸν | τῶν 

κύκλων τοῦ ἡλίου. | ᾳψμδῳ : ~ κ(αὶ)  ᾳψοβω
 | Ἐμβαίνωντας ὁ ἥλιος εἰς τὸν α:ον 

βαθμὸν τοῦ κριοῦ. κατὰ τὴν καην τοῦ μαρ: |
5 τίου, ὁ κυριεύων τοῦ χρόνου θέλει 

εἶσθαι ὁ πλανήτης τοῦ ἡλίου, μὲ τὸ σημεῖον | τοῦ ζυγοῦ οἶκον τῆς ἀφροδίτης, κ(αὶ) ὁ 

χρόνος θέλει εἶσθαι εὐτυχέστατος. διὰ | τὴν ποιότητα ὅμως τοῦ σημείου, μᾶς 

φοβερίζει φθορὰν τῶν καρπῶν. κ(αὶ) πλη: | γὰς εἰς τὰ σώματα τὰ ἀν(θρώπ)ινα, κ(αὶ) 

πολέμους, ἀμὴ θέλει εἶσθαι αὐθωνία με: | γάλη, σίτου, λαδιοῦ, κρασιοῦ, μεταξιοῦ, 

κ(αὶ) ὅλων τῶν ἄλλ(ων) καρπῶν. κ(αὶ) ἡ ἀρχὴ |10
 τοῦ χειμῶνος θέλει εἶσθαι ψυχρὰ 

μὲ χαλάζι, κ(αὶ) εἰς τὸ τέλος γλυκὺς. ἡ πρώτη | ἄνοιξις ψυχρὰ, ἕως εἰς τὸν ἰούνιον[,] 

κ(αὶ) φοβερίζει ἀπὸ βροχαῖς, κ(αὶ) βρονταῖς. || [36] κ(αὶ) ξηρασίαις, κ(αὶ) θέλουν 

ψοφήσει βόες πολλοὶ. ὁ δημόκριτος λέγει, ὅτι θέ: | λουν εἶσθαι κρασία πολλὰ κ(αὶ) 

βαστακτερὰ. ὁ χρόνος θέλει εἶσθαι ἁρμόδιος | εἰς τὴν κλάδευσιν τῶν ἀμπελίων, κ(αὶ) 

νὰ κάμουν κήπους ἀπὸ φελλιάσμα: |
15

 τα. κ(αὶ) θέλει εἶσθαι πλ[ῆ]θος ἀπὸ ἀκρίδα. 

κ(αὶ) πόλεμος. εἰς αὐτὸν τὸν χρόνον | θέλουν φανῇ πολλοὶ πόλεμοι, ἐρημώσεις 

τόπων, πυρκαϊαὶ, πολλαὶ ἐναν: | τιότητες κ(αὶ) κακὰ. σημαίνει ἀκόμι συμφορὰν 

κ(αὶ) ταραχὴν εἰς τὰ τάγμα: | τα κ(αὶ) στάσιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν, κ(αὶ) εἰς τοὺς 

ἀν(θρώπ)ους διαφόρους λύπας, καθὼς | ἀκόμι φαίνεται ἡ μεγάλη σμίξις τοῦ κρόνου 

κ(αὶ) τοῦ διὸς ὁποῦ ἔγινεν εἰς τὰς |20
  εἰκοσιτέσσαρας τοῦ δεκεμβρίου, ᾳφνθῳ κ(αὶ) 

εἰς σημεῖον πύρινον. αἱ ὁποῖαι | σμίξεις σημαίνουσι μεγάλον κακὸν, κ(αὶ) πολέμους, 

κοντολογῆς εἰς ἀν(θρώπ)ους | ἀλέγρους, δηλαδὴ πασιχάρους θάνατον κακὸν. 

φαίνεται ἀκόμι νὰ ση: | μαίνῃ ἡ ῥηθεῖσα σμίξις διάφορα μίση κ(αὶ) σκάνδαλα 

ἀναμεταξὺ εἰς τοὺς ἡγε: | μόνας, διὰ τὰ ὁποῖα θέλουν συνέβῃ μεταβολαὶ τῶν ἐδικῶν 

τους ἐπαρ: |
25

 χιῶν, κ(αὶ) τοῦτο μὲ τὸ νὰ μεταβάλλεται ἡ ῥηθεῖσα σμίξις τῆς 

ὑδατώδους | τριπλότητος εἰς πυρίνην, ἡ ὁποῖα εἶναι κακίστη, κ(αὶ) σημαὶνει εἰς τὸ 

ἀν: | θρώπινον γένος, πολλὰ κ(αὶ) διάφορα κακά. κ(αὶ) διὰ τὸ ὁποῖον ἡ φράντζα | 

οὖσα ὑπὸ τὴν κυριότητα τοῦ διὸς διὰ τὸν προῤῥηθέντα ἀστερισμὸν, εἶ: | ναι 

ὑποκειμένη εἰς πολλὰ ἀσύμφορα κακὰ, κ(αὶ) ζημίας. ὁ αὐτὸς ἄρης εὑ: |30
 ρισκόμενος 

εἰς τὸν α:ον οἶκον τοῦ οὐ(ρα)νοῦ, σημαίνει ὅτι εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον | μᾶς θέλει 

ἀκολουθήσῃ μεγάλη αἱματοχυσία. κ(αὶ) ἐπειδὴ ἡ σελήνη κολλᾶ(ται) | μὲ τὸ σῶμα 

τοῦ κρόνου, δείκνυσι θάνατον μιᾶς μεγίστης κυρίας. κ(αὶ) εἰς | τὸν λαὸν ἀσθενείας, 

ἐξ αἰτίας τῆς θερμότητος κ(αὶ) τῆς ὑγρότητος. πόνον | τῆς κεφαλῆς, κακὸν 
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φραντζέζικον, δηλ(αδή) μάλα φράντζα. κ(αὶ) διάφορα ἄλλα ||35
 [37] κακά, κ(αὶ) εἰς 

ὅλον τὸ ὕστερον θέλουν φανῇ εἰς αὑτὸν τὸν χρόνον μεγάλοι πὸ: | [λ]εμοι εἰς τοὺς 

βασιλεῖς κ(αὶ) ἡγεμόνας, κ(αὶ) ἁκόμι θυμὸς μανιώδης τοῦ λαοῦ :~ | ᾳψμεῳ: ~ κ(αὶ) 

ᾳψογω | Ἐμβαίνωντας ὁ ἥλιος εἰς τὸν α:ον  βαθμὸν τοῦ κριοῦ, εἰς τὴν καην τοῦ 

μαρτίου, | ὁ κυριεύων τοῦ χρόνου, θέλει εἶσθαι ὁ πλανήτης τοῦ ἄρεος, μὲ τὸ σημεῖον 

τοῦ |40
 ζυγοῦ οἶκον τῆς ἀφροδίτης, κ(αὶ) διὰ τοῦτο ῥέπει ὁ χρόνος εἰς τὸ ἄγονον, μὲ 

με: | γαλωτάτην ξηρασίαν. ἡ ἀρχὴ τοῦ χειμῶνος θέλει εἶσθαι ψυχρὰ, ὑετώδης, μὲ | 

ἀνέμους μεγάλους, ὁποῦ νὰ ξεῤῥιζώνονται τὰ δένδρα, κ(αὶ) εἰς τὴν μέσην θέλει| 

εἶσται μέτριος, κ(αὶ) τὸ τέλος ψυχρώδης. τὸ ἕαρ ὑδατῶδες. τὸ θέρος θέλουν | 

ξηρανθῇ οἱ ποταμοὶ, κ(αὶ) θέλουν λείψῃ ᾑ δροσιαῖς. τὸ φθινόπωρον θέλει εἶσθαι |45 

παγωνῶδες ἢ παχνῶδες. πρέπει νὰ τρώγωμεν ὀλίγον ψωμὶ. κ(αὶ) νὰ πίνωμ(εν) | πολὺ 

κρασὶ, ἐπειδὴ λέγει ὁ δημόκριτος ὅτι μᾶς θέλει γένη πολύ. κ(αὶ) ᾑ ἐλιαῖς | θέλουν 

γένῃ ἀρκεταῖς. κ(αὶ) ὁ χρόνος θέλει εἶσθαι ἁρμόδιος, εἰς τὸ νὰ φυτεὺουν | ἀμπέλια, 

κ(αὶ) ὄχι δένδρα. θέλουν ἀποθάνῃ. ἀπὸ τὰ ζῷα, τὰ μεγάλα. κ(αὶ) τὰ | οἰκιακὰ. κ(αὶ) 

θέλουν εἶσθαι πολλοὶ παροξυσμοί. κ(αὶ) ἂς παρακαλῆται ὁ θεὸς, ὁποῦ |
50 νὰ μὴν 

εἶναι κ(αὶ) σεισμοί. εἰς αὐτὴν τὴν κίνησιν τοῦ κόσμου, φαίνε(ται) ὁ κρόν(ος) | εἰς τὸν 

δωδέκατον οἶκον τοῦ οὐρανοῦ, εἰς τετράγωνον ὄψιν τοῦ ἡλίου. παρα: | πλησίως ἡ 

σελήνη μὲν τοῦ ἄρεος συνημμένη εἰς τὸν γ:ον οἶκον, ὁποῦ μὲ τὸ νὰ | εἶναι οἱ ῥηθέντες 

φωστῆρες δυστυχεῖς, φαίνονται μεγάλα κακὰ, κ(αὶ) ἀπρόσφο: | ρα εἰς τὸ 

ἀν(θρώπι)νον γένος. ὁμοίως φαίνεται ὅτι δὲν θέλει μᾶς εἶσθαι πλέον ἀ: |55 γάπη, μήτε 

φιλία, μήτε ἀλήθεια. ἀμὴ φθορὰ κοινή. κ(αὶ) ἐπειδὴ εἰς αὐτὸν τὸν | χρόνον, τῇ 

δωδεκάτῃ τοῦ ὀκτωβρίου. ὥρᾳ καη: κ(αὶ) μισῇ θέλει μᾶς ἀκολουθήσει | ἡ ἔκλειψις 

τοῦ ἡλίου, νὰ βλέπῃς ὁποῦ πορευόμενος ὁ ἥλιος τὴν σελήνην διὰ τοῦ || [38] ὀγδόου 

οἴκου τοῦ οὐρανοῦ. κ(αὶ) ὑποκάτω εἰς τὸ σημεῖον τοῦ ζυγοῦ, σημαίνει διὰ αὐ: | τὸ 

θάνατον ἑνὸς μεγάλου, κ(αὶ) δυνατοῦ βασιλέως, ἢ ἡγεμόνος. θέλ[ει] ἔλθει πεῖν[α] |60 

κ(αὶ) θανατικὸν γενικὸν. διὰ τὸ ὁποῖον τοῦτο λέγω εἰς ἐσᾶς τοὺς βασιλεῖς, κ(αὶ) [ἡ:] | 

γεμόνας. ὁποῦ ἐγεννήθητε ὑποκάτω εἰς τὸ σημεῖον τοῦ ζυγοῦ, κ(αὶ) τοῦ κριοῦ, ὅτι | 

θέλετε πάθει περισσότερον ἀπὸ τοὺς ἄλλους, διάφορα, κ(αὶ) περισσότερα κακά. | 

ᾳψμϛῳ: ~ κ(αὶ) ᾳψοδῳ | Ἐμβαίνοντας ὁ ἥλιος εἰς τὸν κριὸν, κατὰ τὴν καην: τοῦ 

μαρτίου, ὁ κυριεύ(ων) |65 τοῦ χρόνου θέλει εἶσθαι ὁ ἑρμῆς. μὲ τὸ σημεῖον τοῦ ζυγοῦ. 

ὁ χρόνος θέλει εἶσθαι | ἄγονος, κ(αὶ) φθορὰ τῶν καρπῶν, πληγαὶ εἰς τοὺς 

ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) θάνατος τῶν σφηκῶν, | τῶν μελισσῶν, κ(αὶ) ἀσθένεια λοιμικὴ. 

κ(αὶ) ἡ ἀρχὴ τοῦ χειμῶνος θέλει εἶσθαι ψυ: | χρώδης, ἡ μέση μετρία, τὸ τέλος 

χειμωνικὸν, μὲ πολλοὺς παγετοὺς, κ(αὶ) βρο: | χαῖς, μεγαλειότης τῶν ποταμῶν. ἡ 

πρώτη ἄνοιξις ὑετώδης κ(αὶ) βλαπτικὴ εἰς |70 τὰ δένδρα. κ(αὶ) εἰς τὸ τέλος ἐν πολλοῖς 
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τόποις, θέλουν γένῃ χαλάζια. κ(αὶ) τὸ | θέρος ὑετῶδες κ(αὶ) γαληνὸν. χρησιμεύει νὰ 

γένῃ σπουδὴ εἰς τὴν συναγωγὴν | τῶν σιταρίων, διὰ νὰ μὴ φθαροῦν. τό φθινόπωρον 

ὕστερα, θέλει εἶσθαι ἀνε: | μῶδες, κ(αὶ) ὑγιεινὸν. τὰ ἀμπέλια θέλουν κάμῃ πολλὰ 

σταφύλια, κ(αὶ) εἶναι κα: | λὰ εἰς τὸ νὰ φυτεύουν, κ(αὶ) εἰς τὸ νὰ ξανακοιμίζουν, ἂς 

παρακαλῆται ὁ θεός |75 διὰ τοῦς καρπούς. ὁ χρόνος θέλει εἶσθαι ὑετώδης, κ(αὶ) θέλει 

εἶσθαι διχόνοια | εἰς τοὺς ἡγεμόνας. φαίνεται εἰς αὐτὸν τὸν χρόνον φθορὰ μιᾶς τινος 

ἐ: | παρχίας, ἢ πόλεως. κ(αὶ) νὰ συνέβουν πολλὰ ἄλλα ἀπρόσφορα, κ(αὶ) κακά | εἰς 

τὸ ἀν(θρώπ)ινον γένος. κ(αὶ) ἐπειδὴ ὁ ἄρης εὐρίσκεται εἰς τὸν ζ:ον οἶκον τοῦ οὐρα: |  

νοῦ, κ(αὶ) εἰς τετράγωνον ὄψιν τοῦ ἐρμοῦ, κ(αὶ) ὁ κρόνος εἰς τὸν ηον:, κ(αὶ) εἰς τετρά: 

|
80 γωνον τοῦ ἡλίου, σημαίνουσι θάνατον χιλιάδων ἀν(θρώ)πων, κ(αὶ) μάλιστα θέλει 

πο: || [39] λυπλασιασθῇ ἡ ὀξύτης, κ(αὶ) ἡ φρόνησις ἐκείνων. ἐπὶ πλέον θέλει 

ἀκολουθή: | σει [κ]ακότης εἰς τὸ ἀν(θρώπ)ινον γένος, κ(αὶ) φυλάκωσις πλέον τοῦ 

εἰθισμένου. μᾶς θέ: | [λ]ουν γένῃ ἀναμεταξὺ εἰς τοὺς ἐξουσιαστὰς διάφοροι πόλεμοι, 

κ(αὶ) εἰς διαφό: | ρους ἐπαρχίας, κ(αὶ) τόπους. ὁμοίως ὅτι δὲν θέλει γινώσκεται 

ἀναμεταξὺ εἰς |85 τοὺς φίλους, ποῖος νὰ εἶναι ὁ καλὸς κ(αὶ) πιστὸς. ὁ κρόνος ἀκόμι 

διὰ τὸν πρόῤῥη: | θέντα ἑρμῆν, κακῶς βλεπόμενον, ἀπὸ τὸν ἄρην. θέλουν εἶσθαι 

πολλαῖς ἀ: | πάταις, προδοσίαις, κ(αὶ) ψευδεῖς συμβουλαί, διὰ τὰ ὁποῖα θέλει 

ἀκολουθήσει εἰς: | διαφόρους τόπους, μεγάλη ζημία, κ(αὶ) φθορά.:~ | . ᾳΨμζῳ: ~ κ(αὶ) 

ᾳψοεῳ . |90Αὐτοὶ οἱ προειρημένοι χρόνοι, τότε ὁποῦ ὁ ἥλιος θέλει ἔμβει εἰς τὸν α:ον | 

βαθμὸν τοῦ κριοῦ, κ(αὶ) εἰς τὴν ἐδικήν του ὄψιν α.ην ὁποῦ θέλει γένει κ(ατὰ) τὴν 

καην 
| τοῦ μαρτίου, ὁ κυριεύων τοῦ χρόνου, θέλει εἶσθαι ὁ πλανήτης τοῦ διὸς, μὲ τὸ 

σημεῖ(ον) | τοῦ σκορπίου. οἶκον τοῦ ἄρεος. κ(αὶ) ὁ χρόνος θέλει εἶσθαι εὐτυχὴς ἀπὸ 

σιτάρι, κρα: | σὶ, λάδι, μετάξι, κ(αὶ) ἀλιευτικὴν, ἀμὴ διὰ τὴν ποιότητα τοῦ σημεῖου, 

δηλοῖ νὰ |
95 εἶναι ὁ χειμὼν μὲ πολλὰ χιόν  ια, θάνατος τῶν ζώων, εἰς τὰς μάνδρας 

ὁποῦ βό: | σκονται, κ(αὶ) τὸ μέσον τοῦ χειμῶνος μέτριον κ(αὶ) ἀνεμῶδες, κ(αὶ) τὸ 

τέλος ὑγρόν, κ(αὶ) | παγωνῶδες, ζοφερὸν, θέλει εἶσθαι μέτριον μὲ κάποιαις 

ἀῤῥωστίαις, κ(αὶ) εἰς τὸ | θέρος θέλει εἶσθαι παρομοίως μὲ τὸ ἕαρ. ὁ χρόνος θέλει 

εἶσθαι ἐπικύνδυν(ος) | εἰς τὰς γυναῖκας τᾶς ἐγκαστρωμένας, κ(αὶ) θέλει εἶσθαι 

αὐθωνία τοῦ σίτου λαδιοῦ, |100 κ(αὶ) τῶν καρπῶν. ὁ δημόκριτος λέγει, ὅτι αὐτὸν τὸν 

χρόνον δὲν θέλουν | πλημμυρίσουν οἱ ποταμοὶ, κ(αὶ) ὀλίγη χάλαζα. τὸ φθινόπωρον 

ὑετῶδες, | κ(αὶ) ᾑ ἐλιαῖς θέλουν γένῃ ἀρκεταῖς, τὸ κρέας κ(αὶ) τὰ λινάρια. θέλουν 

εἶσθαι | πόλεμοι, κ(αὶ) τὸ θέρος πολλαῖς βρονταῖς. εἰς αὐτὸν τὸν χρόνον μὲ τὸ νὰ εὑ: 

|| [40] ρίσκεται ὁ ἄρης εἰς τὸν ι.ον οἶκον τοῦ οὐ(ρα)νου, σημαίνει μὲ τοῦτο ὅτι θέλουν 

μ(ὲν) |
105 ἀκολουθήσει μεγάλοι πόλεμοι κ(αὶ) θάνατοι. κ(αὶ) ἐπειδὴ εὑρίσκεται εἰς 

σημεῖ[ο]ν ἀ: | κόλουθον ἀπὸ τὸν ἥλιον, κ(αὶ) τὸ ἴδιον σημαίνει, κ(αὶ) ἀκόμι δυναταῖς 
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ἀσθενείαι[ς], | κ(αὶ) ὀλίγη ἀλήθεια εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους. ὡσαύτως ἡ ἀφροδίτη εἰς τὸ 

μέσον τοῦ οὐρα: | νου, κ(αὶ) κεκαυμένη ἀπὸ τὸν ἥλιον, σημαίνει θάνατον τοῦ 

βασιλέως. τὸ αὐ: | τὸ σημαίνει ὁ ἄρης μὲ σημεῖον εἰς τὸ μέσον τοῦ οὐρανοῦ. κ(αὶ) 

ἐπειδὴ ὁ ζεὺς εὑρί: |
110 σκεται εἰς τὸν η:ον οἶκον τοῦ οὐρανοῦ. δίδει ὑποψίαν, ὅτι 

θέλει ἐξουσ ιάσει | θάνατος αἰφνίδιος. κ(αὶ) ἐπειδὴ εἶναι συνημμένος μὲ τὸν ἑρμῆν, 

σημαίνει | τοὺς πραγματευτὰς εἰς αὐτὸν τὸν χρόνον, νὰ μὴ στέκωνται ποτὲ εἰς μίαν 

ἀ: | λήθειαν. θέλει φανῇ ἀκόμι θάνατος τῶν μικρῶν παιδίων, ὡς δείκνυσι | ὁ ἑρμῆς 

εἰς τὸν η:ον οἶκον. θέλουν πλεονάσει διάφοραι ἀσθένειαι, θάνατ(οι) |115 τῶν θηρίων, 

κ(αὶ) βλάβη τῶν δένδρων, κ(αὶ) τῶν ἐκείνων καρπῶν. ὁ λαὸς θέλει | πάθει ζημίαν 

ἀπὸ τῶν κυρίων. ἡ γῆ δὲν θέλει καρποφορήσει καλὰ, κ(αὶ) κά | θὲ κακότης θέλει 

εἶσθαι μετρία, καθὼς δεικνύουσιν, ἡ σελήνη συνημμένη | μὲ τὸν κρόνον. κ(αὶ) ὁ ἴδιος 

κρόνος εἰς τὸν στ:ον οἶκον τοῦ οὐ(ρα)νοῦ. ὠσαύτως ὁ πλα: | νήτης τῆς ἀφροδίτης εἰς 

τὸν θ:ον οἶκον, κ(αὶ) τελευταῖον μὲ τὸ νὰ εὑρίσκεται |120 τὸ σημεῖον τοῦ λέοντος, εἰς 

τὸν ὡροσκόπον.:~ | .αΨμηῳ.:~ κ(αὶ) ᾳψοϛω. | Ὁ ἥλιος ἐμβαίνωντας εἰς τὸν α:ον 

βαθμὸν τοῦ κριοῦ, κ(ατὰ) τὴν καην τοῦ μαρ: | τίου, ὁ κυριεύων τοῦ χρόνου, θέλει 

εἶσθαι ὁ πλανήτης τῆς ἀφροδίτης, μὲ τὸ | σημεῖον τοῦ σκορπίου, οἶκον τοῦ ἄρεος. ὁ 

χρόνος θέλει εἶσθαι εὐτυχέστατ(ος), |
125 μὲ πολλὴν αὐθωνίαν, τοῦ σίτου, λαδιοῦ, 

μεταξιοῦ, ὅλων τῶν ἄλλων καρπῶν, | κ(αὶ) τῆς ψαρικῆς. ἡ ἀρχὴ τοῦ χειμῶνος θέλει 

εἶσθαι ψυχρὰ, μὲ χαλάζια, ἡ || [41] μέση θερμὴ, κ(αὶ) τὸ τέλος γλυκύ. τὸ ἕαρ ψυχρὸν, 

ἕως τὸ ἡλιοστάσιον τοῦ θέρους, | ὁποῦ [θ]έλει εἶναι τὸν Ἰούνιον, κ(αὶ) θέλει μᾶς 

φοβερίσει ἀπὸ βροχαὶς κ(αὶ) βρονταῖς. | [ὕ]στερον ὅμως θέλουν λείψει τὰ νερὰ ἀπὸ 

ταῖς βρύσαις, κ(αὶ) διὰ τοῦτο θέλουν |130 ψοφήσει βόες πολλοὶ. ὁ δημόκριτος λέγει, 

ὅτι τὸ φθινόπωρον θέλουν αὐ: | ξήσει οἱ ποταμοὶ. κ(αὶ) θέλουν ἀκολουθήσει ἀπὸ 

ἀσθενείαις, κ(αὶ) ἂς παρακαλοῦν | τὸν θεὸν, ὅτι νὰ μὴν εἶναι λοιμική. θέλει κάμει 

χρεία ὁποῦ νὰ εἶναι τὸ φα: | γὶ ὀλιγώτερον, κ(αὶ) περισσότερον τὸ κρασί. εἰς τὴν 

ἀρχὴν τοῦ χειμῶνος θέ: | [λ]ουν εἶσθαι νερὰ κ(αὶ) χιόν  ια πλέον τοῦ συνηθισμένου. εἰς 

αὐτὸν τὸν χρόνον |
135 θέλουν πλεονάσει μεγάλοι παροξυσμοὶ κ(αὶ) ἀσθένειαι, ἀπὸ 

αἰτίας τῶν μεγάλ(ων) | καύσεων, καθῶς δείχνει ὁ ζεὺς μὲ τὸ νὰ εὑρίσκεται εἰς τὸν 

ϛον: οἶκον τοῦ οὐρανοῦ. | ὡσαύτως θέλουν φανῇ μεγάλοι θάνατοι, κ(αὶ) συντόμως 

τῶν γερόντων κ(αὶ) τῶν | μικρῶν παιδίων, ὁποῦ νὰ μὴν ἠμποροῦν νὰ φανερώσουν 

ἐκεῖνο ὁποῦ ἐννοοῦν. | κ(αὶ) ἀποβαλμοὶ, δηλαδὴ ῥιψίματα τῶν γυναικών, καθὼς 

δεικνύει ὁ ἄρης συ: |
140 νημμένος μὲ τὸν κρόνον, κ(αὶ) εἰς τετράγωνον ὄψιν τὸν 

ἥλιον. ὁ ἑρμῆς κε: | κα[υ]μένος ἀπὸ τὸν ἥλιον, κ(αὶ) εἰς τετράγωνον μὲ τὸν ἄρην, 

κ(αὶ) εἰς τὸν ϛ:ον οἶκον | τοῦ οὐρανοῦ, κ(αὶ) ἡ ἀφροδίτη συνημμένη μὲ τὴν οὐρὰν τοῦ 

δράκοντος, κ(αὶ) διὰ τοῦ: | το θέλει φανῇ μεγάλος θάνατος, καθὼς βεβαιώνει ἡ 
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σελήνη, βαλμένη εἰς | τὸν ὄγδοον οἶκον. ὡσαύτως θέλει φανῇ νὰ διεγείρωνται 

σκάνδαλα, κ(αὶ) πόλε: |145 μοι, ὑπὸ διαφόρων, ἐναντίον τοῦ ἑαυτῶν βασιλέως. κ(αὶ) 

ἐπιπλέον θέ: | λουν συνέβη σκάνδαλα μεταξὺ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς, κ(αὶ) φίλους, καθὼς 

δεί: | κνυσιν ὁ ἄρης, συνημμένος μὲ τὸν κρόνον, κ(αὶ) εἰς τετράγωνον τοῦ ἡλίου, | εἰς 

τὸν γ:ον οἶκον τοῦ οὐρανοῦ. θέλουν πλεονάσει μεγάλαι δολιότηται, κ(αὶ) | ψεύματα, 

ἀναμεταξύ εἰς τοὺς γραμματεῖς, κ(αὶ) πραγματευτὰς, διὰ τὰ ὁποῖ(α) ||
150 [42] θέλει 

ἀκολουθήσει εἰς ἐκείνους μεγάλον κακὸν, καθὼς δείχνει ὁ ἐρμῆς κεκαυ: | μένος ἀπὸ 

τὸν ἥλιον, κ(αὶ) εἰς τετράγωνον ὄψιν τοῦ ἄρεος. τέλος δὲ εἰς τού[ς] | ὀφφικιάλιδες 

τοῦ βασιλέως. θέλει πέσει μεγάλη ζημία κ(αὶ) κακὸν, κ(αὶ) τοῦτο μ[ὲ] | το νὰ 

εὑρίσκεται ὁ κυριεύων τοῦ ι:ου οἴκου τοῦ οὐ(ρα)νοῦ, εἰς τετράγωνον ὄψιν τοῦ 

ἄρεο(ς).:~ | . ᾳΨμθῳ.:~ κ(αὶ) ᾳψοζω |155 Ὁ ἥλιος ἐμβαίνωντας εἰς τὸν α:ον βαθμὸν τοῦ 

κριοῦ, κ(ατὰ) τὴν κα:ην τοῦ μαρτίου, ὁ κυ | ριεύων τοῦ χρόνου θέλει εἶσθαι ὁ ἥλιος, 

μὲ τὸ σημεῖον τοῦ τοξότου. οἶκον τοῦ διὸς. | κ(αὶ) ὁ χρόνος θέλει εἶσθαι 

εὐτυχέστατος ἀπὸ σιτάρι. κ(αὶ) ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα πρὰ: | γματα τὰ φθηνὰ. κ(αὶ) εἰς 

τὴν ἀρχὴν τοῦ χειμῶνος, θέλει εἶσθαι μέτριος, ὑ: | δατώδης. μήτε θερμότης, μήτε 

ψυχρότης. εἰς τὴν μέσην θέλουν αὐξη: |
160 θῇ οἱ ποταμοὶ. κ(αὶ) εἰς τὸ τέλος θέλουν 

εἶσθαι, ψυχρότηται, κ(αὶ) ἄνεμοι. τὸ | ἕαρ νεφελῶδες, κ(αὶ) ὑδατῶδες. τὸ θέρος 

μέτριον, ἀμὴ πλεὸν περισσότε: | ρον δροσερόν. πρέπει νὰ γένῃ σπουδὴ διὰ τὸ θέρος 

ἀπὸ αἰτίαν τῶν βρο: | χῶν, ὅσον περισσότερον γληγορήτερα εἶναι δυνατὸν. τὸ 

φιθνόπωρον θέ: | λει εἶσθαι ἀσφαλὲς, διὰ τὴν πνοὴν τῶν ἐτησίων ἀνέμων, κ(αὶ) οἱ 

[κ]αρ: |
165 ποὶ θέλουν γένῃ καλοί κ(αί) γλήγορα. οἱ τρυγητοὶ θέλουν εἶσθαι 

βαστακτε: | ροὶ, κ(αὶ) ὅλα τὰ δένδρα θέλουν εἶσθαι καρποφόρα, κ(αὶ) καιρὸς 

ἁρμόδιος | εἰς τὸ νὰ. φυτεύουν. θέλουν ψοφήσῃ ζῶα μεγάλα, κ(αὶ) σκύλλοι πολλοὶ. ἡ 

| θάλασσα θέλει εἶσθαι μὲ καταιγίδας. θέλει εἶσθαι εἰρήνη, κ(αὶ) ἀσθενεία | τῶν 

βρεφῶν, κ(αὶ) ὄψιμος ἡ χρονία πλέον τοῦ συνηθισμένου. εἰς αὐτὸν τὸν |
170 χρόνον 

θέλει φανῆ μεγάλη αἱματοχυσία, πολλαῖς ζημίαις θέλουν συνέ: | βῃ, κ(αὶ) τοῦτο μὲ τὸ 

νὰ εὑρίσκεται ὁ κρόνος μὲ τὴν οὐρὰν τοῦ δράκοντος. | κ(αὶ) ἐπειδὴ ἀκόμι 

εὑρίσκεται εἰς τὸν α:ον οἶκον τοῦ οὐρανοῦ, σημαίνει διὰ τοῦτο, || [43] μεγάλους 

πολέμους, φόνους, κ(αὶ) κινδύνους τοῦ βασιλέως, σκάνδαλα, διχο: | νοίας. κ(αὶ) 

ζημίας εἰς τὰς πραγματείας. τὸ αὐτὸ σημαίνει ὁ ἄρης συνημμέ: |
175 νος μὲ τὸν δία, 

κ(αὶ) εἰς τετράγωνον ὄψιν τοῦ κρόνου, κ(αὶ) βαλμένος εἰς τὴν γωνί(αν) | τῆς γῆς, τὰ 

ὁποῖα θέλουν εἶσθαι ἐπὶ πολὺν καιρὸν. κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι θέλουν γυμνα: | σθῇ εἰς 

τὸ νὰ κάμνουν μεγάλας ὁδοιπορίας, κ(αὶ) θέλουν πηγαίνῃ ἔξω ἀπό τοὺς | ἐδικοὺς 

τους τόπους, προφασιζόμενοι διὰ τινας πραγματείας, καθὼς δείκνυ: | σιν ὁ ἑρμῆς εἰς 

τὸν τρίτον οἶκον, κ(αὶ) ἡ σελήνη εἰς τὸν ἔννατον. :~ |180 .ᾳΨΝῳ.: ~ κ(αὶ) ᾳψοηω 
.:~ | Ὁ 
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ἥλιος ἐμβαίνωντας εἰς τὸν α:ον βαθμον τοῦ κριοῦ κ(ατὰ) τὴν κα:ην τοῦ μαρτίου, | ὁ 

κυριεύων τοῦ χρόνου θέλει εἶσθαι ἡ σελήνη μὲ τὸ σημεῖο τοῦ τοξότου, οἶκον | τοῦ 

διὸς. ὁ χρόνος θέλει εἶσθαι εὐτυχὴς κ(αὶ) καλὸς. κ(αὶ) ἐπειδὴ μᾶς φοβερίζει πολλαῖς | 

βροχαῖς κ(αὶ) μεγαλώταταις, χαλάζια, ἀστροπελέκια. κ(αὶ) πολλὰς πηγὰς, ἡ ἀρχὴ |185 

τοῦ χειμῶνος θέλει εἶσθαι μετρία. ἡ μέση ὑγρὰ, λασπώδης, κ(αὶ) ἀνεμώδης. | εἰς τὸ 

τέλος τὰ νερὰ θέλουν αὐξήσῃ πολλὰ, κ(αὶ) θέλουν εἶσθαι διὰ μεγάλην βλά: | βην 

χαλάζι, κ(αὶ) χιόν  ια. κ(αὶ) ὕστερα ἀπὸ τὴν γέννησιν τοῦ ἀστέρος τοῦ κυνὸς, θέλει | 

εἶσθαι θέρμη, κ(αὶ) ἀδυναμίαι. οἱ ἐτήσιοι ἄνεμοι θέλουν φυσούσι. κ(αὶ) σημαίνει | 

σεισμούς. τὰ λιβάδια θέλουν εἶσθαι πλέον εὐτυχισμένα, ἀπὸ τοὺς δρυμῶνας. |190 ἀπὸ 

σιτάρι, λάδι, κ(αὶ) κρασὶ, κ(αὶ) αὐθωνία τῶν καρπῶν. κ(αὶ) ὁ χρόνος θέλει εἶσθαι | 

ἁρμόδιος εἰς τὰ ζῶα τὰ μικρά, εἰς τὰ μεγάλα ὅμως φθοροποιός, μάλιστα | εἰς τοὺς 

βόας. κ(αὶ) εἰς τὸ φθινόπωρον θέλει ἀκολουθήσει πόνος τῆς κεφαλῆς, κ(αὶ) | 

ἀπόστεμα τῶν ὀφθαλμῶν. κ(αὶ) ἂς παρακαλῆται ὁ θεὸς ὁποῦ τὸ πάγος | νὰ μὴν 

εἶναι ζημιῶδες εἰς τοὺς καρποὺς, κ(αὶ) ὅτι τὸ θέρος νὰ μὴν εἶναι |195 ἀπὸ ἀῤῥωστίαις 

πολλαῖς. εἰς αὐτὸν τὸν χρόνον μὲ τὸ νὰ εὑρίσκεται || [44] ὁ ζεὺς εἰς τὸν α:ον οἶκον 

τοῦ οὐ(ρα)νοῦ, σημαίνει ὅτι τὸ ἀν(θρώπι)νον γένος θέλει εἶσθ[α]ι | ὑγιεινὸν κατὰ τό 

σῶμα. ὡσαύτως ὁ κρόνος εἰς ι:ον οἶκον τοῦ οὐρανοῦ. κ(αὶ) ἡ | οὐρὰ τοῦ δράκοντος 

συνημμένη μὲ τὸν ἄρην, κ(αὶ) ὁ ῥηθεὶς ἄρης νὰ εἶναι εἰς | σημεῖον κινητὸν, 

σημαίνουσιν μεγάλους πολέμους, κ(αὶ) θανάτους, κ(αὶ) ὅτι οἱ |
200 βασιλεῖς, κ(αὶ) 

ἡγεμόνες, θέλουν ἐπιφορτίσῃ εἰς τοὺς αὐτῶν ὑπηκόους πο: | λλὰ δοσίματα. κ(αὶ) 

θέλουν εἶσθαι ἐξ ἐκείνων πολλὰ πράγματα ὁποῦ νὰ | μὴν εἶναι τοῦ δικαίου. θέλουν 

φανῇ μεγάλοι λησταί, κ(αὶ) κλέπται ὁμοίως. | οἱ δρόμοι δὲν θέλουν εἶσθαι σίγουροι, 

καθὼς δείχνει ὁ ἄρης, εἰς τὸν θ:ον οἶ: | κον τοῦ οὐρανοῦ, μὲ τὴν οὐρὰν τοῦ 

δράκοντος. κ(αὶ) ἐπειδὴ ὁ ῥηθεὶς ἄρης, εὑ: |205 ρίσκεται εἰς τὸν οἶκον τοῦ οὐρανοῦ, 

κ(αὶ) ὁ ῥηθεὶς κρόνος, εἰς ἐκεῖνον δὲν ἀ: | ποβλέπει. διὰ τοῦτο συμπεραίνεται ὅτι, ᾑ 

φυλακαῖς μὲ κάποιαν βί(αν), | νὰ ἀνοίγωνται, κ(αὶ) πολλοί, ἀπό ἐκείνας νὰ 

ἐξέρχωνται. κ(αὶ) τέλος μὲ | τὸ νὰ εὑρίσκεται ὁ ἐρμῆς εἰς τὸν ιβ:ον οἶκον, σημαίνει ὅτι 

οἱ πραγμα: | τευταὶ κ(αὶ) οἱ σοφοί, θέλουν κατέβῃ, ἀπὸ τὰς ἑαυτῶν στάσεις.:~ |210 . 

ᾳΨΝαῳ.: ~ ᾳψοθω. | Ἐμβαίνωντας ὁ ἥλιος εἰς τὸν α:ον βαθμὸν τοῦ κριοῦ, κ(ατὰ) τὴν 

καην τοῦ μαρτίου, | ὁ κυριεύων τοῦ χρόνου θέλει εἶσθαι ὁ πλανήτης τοῦ ἄρεος, μὲ τὸ 

σημεῖον τοῦ | αἰγοκέρου, οἶκον τοῦ κρόνου. κ(αὶ) ὁ χρόνος θέλει εἶσθαι ἄγονος, 

κ(αὶ) πόλεμοι | παμπληθεῖς. ὁ χειμὼν πολλαῖς βροχαῖς, κ(αὶ) πλῆθος ἀκρῖδος, κ(αὶ) 

ὅλος ὁ χρὸ: |215 νος μὲ μπώραις, κ(αὶ) ἀνέμους, κ(αὶ) εἰς μερικούς τόπους θέλει εἶσθαι 

ἀσθέ: | νεια λοιμικὴ, ὕστερα ἀπὸ τὴν ἰσημερίαν τοῦ ἕαρος. κ(αὶ) θέλουν εἶσθαι | 

συνεχεῖς βροχαὶ. οἱ ποταμοὶ θέλουν αὐξήσῃ πολλὰ, μάλιστα εἰς τὸν μῆ: | να τοῦ 
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μαρτίου, θέλει μεταστραφῆ εἰς νερὸν συχνὸν κ(αὶ) τερπνὸν. τὸ θέρο(ς) || [45] 

μέτριον, κ(αὶ) ὑγιεινὸν. τὸ φθινόπωρον ἀνεμῶδες, κ(αὶ) θερμὸν. θέλουν εἶσθαι |
220 

ἀσθένεια[ι], κ(αὶ) πόνος τῆς κεφαλῆς, καταῤῥοαὶ, κ(αὶ) βύχχας, κ(αὶ) μάλιστα εἰς 

τα[οὺ]ς | ὀρινοὺς τόπους. πρέπει νὰ παρακαλῆται ὁ θεὸς, ὁποῦ νὰ μὴν εἶναι πόλεμοι. 

| ὁ δημόκριτος λέγει, ὅτι θέλουν εἶσθαι τὰ κρασία καλὰ κ(αὶ) βαστακτερὰ. κ(αὶ) ὅ: | 

λος ὁ χρόνος θέλει εἶσθαι ἁρμόδιος, εἶναι ὅμως χρεία νὰ γένῃ ἐπιμέλεια εἰς | τὴν 

συνάθροισιν τῶν σιταρίων, διὰ τὰς βροχὰς. εἰς αὐτὸν τὸν χρόνον. μὲ |
225 τὸ νὰ 

εὑρίσκεται ὁ κρόνος εἰς τὴν γωνίαν εἰς τὸν ζ:ον οἶκον τοῦ οὐρανοῦ, σημαί: | νει μὲ 

τοῦτο ὅτι εἰς τὸν ῥηθέντα χρόνον θέλουν μᾶς ἀκολουθήσῃ μεγάλοι | πόλεμοι κ(αὶ) 

θάνατοι. κ(αὶ) ἐπειδή ὁ ρηθεὶς κρόνος εἶναι συνημμένος μὲ τὴν ἀ: | φροδίτην, 

σημαίνει ἐπὶ πλέον θάνατον μιᾶς μεγάλης πλουσίας κ(αὶ) περιφή: | μου κυρίας. 

ὡσαύτως ἡ σελήνη συνημμένη μὲ τὴν κεφαλὴν τοῦ δρά: |
230 κοντος, σημαίνει 

θάνατον ἀν(θρώπ)ων ἀξιεπαίνων, κ(αὶ) θέλει ἀκολουθήσει φθορὰ | κ(αὶ) ζημία διὰ 

τοὺς καρποὺς. ὁ βασιλεὺς θέλει ὁδοιπορήσει, κ(αὶ) τοῦτο μὲ τὸ νὰ | εὑρίσκεται ὁ 

ἥλιος εἰς τὸν νέον οἶκον τοῦ οὐρανοῦ, κ(αὶ) ἔσχατον τόπον μὲ τὸ | ν[ὰ] εὑρίσκεται ὁ 

ἄρης μὲ τὴν σελήνην, θέλουν ἀκουσθῇ διὰ τοῦτο εἰς τὸν | ῥηθέντα χρόνον μεγάλοι 

σεισμοί.:~ |
235 . ᾳΨΝΒῳ.: ~ ᾳψπω 

| Ἐμβαίνωντας ὁ ἥλιος εἰς τὸν κριὸν τῇ καῃ τοῦ 

μαρτίου, ὁ κυριεύων τ(οῦ) | χρόνου θέλει εἶσθαι ὁ ἑρμῆς, μὲ τὸ σημεῖον τοῦ 

αἰγοκέρου, οἶκον τοῦ κρόνου. | φανερώνει τὸν χρόνον μὴ γόνιμον, κ(αὶ) διχονοίας, 

κ(αὶ) θανάτους τῶν μεγάλ(ων) | ζώων, κ(αὶ) ἁρμόδιον εἰς τὰ μικρὰ ζῶα τὰ 

τετράποδα, κ(αὶ) ὀλίγον λάδι, κ(αὶ) αὐ: |240 θωνίαν κρασιοῦ, κ(αὶ) τῶν καρπῶν τῶν 

δένδρων. κ(αὶ) ἡ ἀρχὴ τοῦ χειμῶνος | θέλει εἶσθαι ψυχρὰ, κ(αὶ) ἡ μέση μετρία. κ(αὶ) 

τό τέλος ἀνεμῶδες. κ(αὶ) ἡ πρώτη || [46] ἄνοιξις ὑετώδης, ψυχρὰ κ(αὶ) παγωνώδης. 

τό θέρος θέλουν εἶσθαι διὰ τὴν | σφοδρότητα τῶν ἀνέμων μεγάλαις βροχαῖς, κ(αὶ) 

τὰ σιτάρια μὲ τὰ ἄλλα γε: | ννήματα θέλουν χαλάσουν κατὰ μέρος. πλημμῦραι διὰ 

ταῖς μεγάλαις |245 βροχαῖς. τὸ φθινόπωρον θέλουν γεννηθῇ ἄνεμοι ὑετώδεις, κ(αὶ) ἂς 

παρα: | καλῆται ὁ θεὸς, ὅτι νὰ μὴν εἶναι παροξυσμοὶ ὀξεῖς εἰς τοὺς νέους, κ(αὶ) εἰς 

τοὺς | μέσην ἡλικίαν ἔχοντας, θέλει ἀκόμι εἶσθαι, ἀπὸ τῶν παγετὼν ὁποῦ θέλουν | 

γένῃ, βλάβη εἰς τὰ σταφύλια, ἐν πολλοῖς τόποις, εἰς τὰ σπαρμένα θέλουν | ἔλθῃ 

θηρία τοῦ δάσους κ(αὶ) πουλλία. ἄς γίνεται εἰς τὸν θεὸν προσευχὴ ὁποῦ νὰ |250 μὴν 

εἶναι ἀσθένειαι, σεισμοί, κ(αὶ) ἀστροπελέκια. εἰ αὐτὸν τὸν χρόνον μὲ τὸ | νὰ 

εὑρίσκεται ὁ ἥλιος εἰς τὸν ἕκτον τοῦ οὐρανοῦ οἶκον, θέλει φανῆ νὰ βασι: | λεύσουν 

μεγάλαι ἀσθένειαι, κ(αὶ) πολλοί πόνοι, κ(αὶ) ὀφθαλμοπονίαι, κ(αὶ) θάνατοι | τῶν 

σφακτῶν. μᾶς θέλει γένη ἀκόμι μεγαλωτάτη στέρησις τοῦ λαδιοῦ, | κ(αὶ) αὐτὸ μὲ τὸ 

νὰ εὑρίσκεται τὸ σημεῖον τοῦ ζυγοῦ ὁ ὡροσκόπος, πάλιν ἑρ: |
255 μῆς ἀνατολικὸς, 
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κ(αὶ) συνημμένος μὲ τὸν κρόνον, σημαίνει μεγάλον κα: | κὸν, κ(αὶ) ζημίαν ὁποῦ ἔχει 

νὰ ἔλθῃ εἰς βασιλέα, κ(αὶ) εἰδικοὺς του σκριβάνους. ἀ: | ληθὲς ὅτι θέλουν βασιλεύσῃ 

μεγάλοι μουσικοὶ πλέον τοῦ συνηθισμένου. | ἐπὶ πλέον ἀκόμι μὲ τὸ νὰ εὑρίσκεται ἡ 

ἀφροδίτης εἰς τὸν ζ:ον οἶκον τοῦ οὐ(ρα)νοῦ, | σημαίνει μεγάλην εὐτυχίαν εἰς τὰς 

γυναῖκας. κ(αὶ) γυναικιζομένους ἀν(θρώπ)ους. |
260 εἶναι ἀληθὲς, ὅτι εἰς τὰς 

ἐγκαστρωμένας δηλοῖ θάνατον, ἢ ῥίψιμον [τ]ῶν | παιδίων, κ(αὶ) θάνατον τῆς 

πτωχολογ  ιᾶς, καθὼς ἀκόμι δείχνει ὁ κρόνος, | μὲ τὸ νὰ εὑρίσκε(ται) εἰς τὸν ε:ον 

οἶκον τοῦ οὐρανοῦ. κ(αὶ) τελευταῖον θέλουν φα: | νῇ μεγάλοι πόλεμοι, κ(αὶ) φόνοι, 

κ(αὶ) χύσεις αἱμάτων, κ(αὶ) τὸ μεγαλήτερον μέ: | ρος τῶν φυλακισμένων θέλουν 

φύγῃ. κ(αὶ) αὐτὸ μὲ τὸ νὰ εὑρίσκετ[αι] ὁ ἄ ||265 [47] ρης εἰς τὴν γωνίαν τῆς γῆς, εἰς 

οἶκον τοῦ κρόνου, χωρίς νὰ εἶναι ἐκείνη φαι: | νομένη ἀπὸ τὸν κρόνον.:~ | . ᾳΨΝΓῳ.: 

~ ᾳψπαω 
| Ἐμβαίνωντας ὁ ἥλιος εἰς τὸν α:ον βαθμὸν τοῦ κριοῦ, κ(ατὰ) τὴν κα:ην τοῦ 

μαρ: | τίου ὁ κυριεύων τοῦ χρόνου θέλει εἶσθαι ἡ ἀφροδίτη, μὲ τὸ σημεῖον τοῦ αἰγο: 

|
270 κέρου, οἶκον τοῦ κρόνου. κ(αὶ) ὁ χρόνος θέλει εἶσθαι εὐτυχέστατος, ἀπὸ σιτάρι, | 

λάδι, κρασὶ, μετάξι, κ(αὶ) ὅλων τῶν ἄλλων καρπῶν. κ(αὶ) ἡ ἀρχὴ τοῦ χειμῶνος | 

θέλει εἶσθαι ψυχρὰ μὲ χαλάζια, κ(αὶ) τὸ μέσον θερμὸν, κ(αὶ) τὸ τέλος γλυκὺ. ἡ | 

πρώτη ἄνοιξις ψυχρὰ, ὁμοῦ μὲ τὸ ἡλιοστάσιον τὸ θερινὸν. τὸ θέρος με: | ρικαῖς 

βροχαῖς κ(αὶ) βρονταῖς. κ(αὶ) ὁ δημόκριτος λέγει. ὅτι τὸ φθινόπωρον |
275 θέλουν 

αὐξηθῇ ᾑ βρύσαις, κ(αὶ) θέλει εἶσθαι ἀπὸ ἀσθενείαις. κ(αὶ) παρακαλεί: | σθῳ ὁ θεὸς, 

ὅτι νὰ μὴν εἶναι λοιμική. πρέπει νὰ περνοῦμεν μὲ ὀλίγον | φαγὶ. κ(αὶ) ὀλίγον 

περισσότερον τὸ κρασὶ. εἰς αὐτὸν τὸν χρόνον μὲ τὸ νὰ εὑ: | ρίσκεται ὁ ζεὺς 

ἐπανακάμπτων κ(αὶ) δυστυχὴς ἀπὸ τὸν κρόνον, σημαίνει ὅτι | ὁ βασιλεὺς θέλει 

τιμωρήσει τοὺς ἑαυτοῦ ἄρχοντας, ἢ θέλει τοὺς δώσει θάνατον, |
280 ἢ θέλει τοὺς 

συκώσει τὴν ἀρχοντιὰν ὁποῦ κρατοῦν. σημαίνει ἀκόμη νὰ μ(ὲν) | εἶναι μεγάλος 

πόλεμος. κ(αὶ) ἐπειδὴ εὑρίσκεται εἰς τὸν ὄγδοον οἶκον τοῦ οὐρα: | νου, σημαίνει ὅτι 

θέλουν ἀκολουθήσῃ θάνατοι αἰφνίδιοι. ὡσαύτως ὁ ἄρης | εἰς τετράγωνον ὄψιν τοῦ 

κρόνου, κ(αὶ) ὁ ζεὺς νὰ εἶναι εἰς σημεῖον ἀν(θρώπιν)ον. ση: | μαίνει μεγάλον 

πόλεμον, κ(αὶ) θάνατον τῶν στρατιωτῶν. κ(αὶ) ἐπειδὴ ὁ ῥη: |
285 θεὶς ἄρης μὲ τὸν 

ῥηθέντα δία, εὑρίσκεται κύριος τοῦ ι:ου οἴκου, δείχνει ὅτι | ὁ βασιλεὺς διὰ ἐκεῖνον 

τὸν πόλεμον, θέλει εὔγει ἀπὸ τὴν ἑαυτοῦ γῆν, | κ(αὶ) θέλει κάμει ὀδοιπορίαν. κ(αὶ) 

ἐπειδὴ ἀκόμι εἶναι φαινόμενος ἀπὸ τὴν || [48] σελήνην εἰς τετράγωνον ὄψιν, δείχνει 

εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους ἀσθενείας ἐπερχο: | μένας, ἀπὸ θερμότητος, κ(αὶ) ξηρότητος, 

πεῖνα, θανατικὸν, ζάλαις, κ(αὶ) |
290 πόνοι τῆς κεφαλῆς, δυσεντερία, νόσος γαλλικὴ, 

κ(αὶ) ἄλλαις ἀσθένειαις | φθοροποιαῖς. κ(αὶ) ἀκόμι θάνατος τῶν θηρίων, κ(αὶ) τῶν 

ποιμνίων. κ(αὶ) τὸ πλῆ: | θος ἀκόμι θέλει πάθει ζημίαν ἀπὸ τοὺς κυρίους, καθὼς 
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δηλοῖ ἡ σελή: | νη σμιγμένη μὲ τὸν κρόνον, κ(αὶ) τελευταῖον ὁ ἥλιος εὐρισκόμενος εἰς 

| τὸν γ:ον οἶκον τοῦ οὐρανοῦ, σημαίνει ὅτι ὁ βασιλεὺς θέλει κάμει ὁδοι: |295 πορίαν, 

κ(αὶ) θέλει συντροφευθῆ μὲ ἀνθρώπους τοῦ πολέμου.:~ | . ᾳΨΝδῳ.: ~  ᾳψπβω 
| Ὁ 

ἥλιος ἐμβαίνωντας εἰς τὸν α:ον βαθμὸν τοῦ κριοῦ, ὁ κυριεύων τοῦ χρό: | νου θέλει 

εἶσθαι ὁ κρόνος, μὲ τὸ σημεῖον τοῦ ὑδροχόου, οἶκον ἑαυτοῦ ἴδιον. | κ(αὶ) σημαίνει 

ὅτι ὁ χρόνος θέλει εἶσθαι μέτριος, μὲ αὐθωνίαν, κ(αὶ) πλουσιό: |
300 τητα ὅλων τῶν 

πραγμάτων, κ(αὶ) μὲ χαρὰν εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) θάνατον τῶν | προβάτων, 

κ(αὶ) τῶν ὀρνέων. κ(αὶ) ὅλον ταὸν χρόνον θέλουν εἶσθαι ἄνεμοι νό: | τιοι κ(αὶ) 

ἀνατολικοί. κ(αὶ) ἡ ἀρχή τοῦ χειμῶνος θέλει εἶσθαι ἀνεμώδης, ἡ | μέση μέτρια, κ(αὶ) 

τὸ τέλος παγωνῶδες κ(αὶ) ἀνεμῶδες. τὸ ἕαρ μέτρι(ον) | μὲ βροχαῖς νόστιμαις, κ(αὶ) 

τὸ θέρος μέτριον, ἐπειδὴ οἱ ἄνεμοι πνεύου: |
305 σι μὲ γλυκύτητα. κ(αὶ) οἱ καρποὶ 

θέλουν φθαρῇ, θέλουν γένῃ ὅμως πο: | λλοί. τὸ φθινόπωρον κλίνει εἰς ἀῤῥωστείας, 

μάλιστα εἰς τοὺς νέους τῆς μέ: | σης ἡλικίας, κ(αὶ) θέλει εἶσθαι εἰς τὰς γυναῖκας λύμη, 

κ(αὶ) ἐκ ταύτης θέλουν | ἀποθάνῃ. κ(αὶ) ὁ δημόκριτος λέγει, ὅτι νὰ εἶναι χαλάζι 

βλαβερὸν. κ(αὶ) ἂς | παρακαλῆται ὁ θεὸς. ὁποῦ νὰ μὴν εἶναι λοιμική. εἰς αὐτὸν τὸν 

χρό: |310 νον φαίνεται ὅτι τὸ ὑπήκοον θέλει πάθει μεγάλας βαρύτητας. κ(αὶ) τυ: || [49] 

ραννίας ἐξ αἰτίας τῶν ἑαυτῶν κυρίων, μεγάλας ἀῤῥωστίας διὰ | τὴν φθορὰν τοῦ 

αἱματος, ὡσὰν λοιμικαῖς κ(αὶ) ἄλλα. κ(αὶ) εἰς τοὺς γέροντας | κ(αὶ) κρονολίρους 

ἀν(θρώπ)ους θέλει συνέβη θάνατος, καθὼς δείκνυσιν ὁ κρόν(ος) |  συνημμένος μὲ 

τὸν ἥλιον. κ(αὶ) ἐπειδὴ ἀκόμι εὑρίσκεται μὲ τὴν κεφα: |
315 λὴν τοῦ δράκοντος, 

σημαίνει θάνατον τῶν προβάτων. κ(αὶ) τῶν ἄλλων | θηρίων. ὠσαύτως ὁ ζεὺς μὲ τὴν 

οὐρὰν τοῦ δράκοντος, κ(αὶ) ἐν κακῷ τό: | πῳ κείμενος, θάνατον τῶν ἄλλων 

ἀνθρώπων, ἀσθενείας, κ(αὶ) φόνους | τῶν ἀπίστων, κ(αὶ) πτωχίαν, παροξυσμὸν 

κ(αὶ) ἄλλα παρόμοια σημαίνει. | ἐπὶ τὸ πλέον ὅμως μὲ τὸ νὰ εὑρίσκεται ὁ ἥλιος εἰς 

τὸν δωδέκατον οἶκον τοῦ οὐ: |320 ρανοῦ, σημαίνει ὅτι ὁ βασιλεὺς θέλει ἔχει μεγάλην 

ἔννοιαν, κ(αὶ) συλλογισμοὺς | τῶν ἐδικῶν του φίλων, ὁποῦ μὲ αὐτὸν θέλουν 

ἐπανασταθῇ. κ(αὶ) τελευταῖον | μὲ τὸ νὰ εὑρίσκεται ὁ ἐρμῆς εἰς τὸν δωδέκατον 

οἶκον τοῦ οὐ(ρα)νοῦ, δείκνυσιν ὅ: | τι ὁ βασιλεὺς θέλει καλέσει εἰς τοῦ λόγου τοῦ 

ἀν(θρώπ)ους σοφούς, κ(αὶ) θέλει τιμήσει ἐκείνους.:[~] | . ᾳΨΝΕῳ ᾳψπγω 
|
325 

Ἐμβαίνωντας ὁ ἥλιος εἰς τὸν α:ον βαθμὸν τοῦ κριοῦ, κ(ατὰ) τὴν εἰκοστὴν α:ην τοῦ | 

μαρτίου, ὁ κιριεύων τοῦ χρόνου θέλει εἶσθαι ὁ πλανήτης τοῦ ἡλίου, μὲ τὸ σημεῖον | 

τοῦ ὑδροχόου, οἶκον τοῦ κρόνου. κ(αὶ) ὁ χρόνος θέλει εἶσθαι εὐτυχὴς ἀπὸ σιτάρι, | 

κρασὶ, κ(αὶ) ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα πράγματα τὰ εὐοίωνα. πλὴν κλίνει εἰς πολλαῖς | 

βροχαῖς, κ(αὶ) θέλουν ψοφήσει ὄρνεα. ὁ χειμὼν ἀπὸ τὸ μέρος τὸ ἀνατολικόν, |330 μὲ 

τὸ νὰ εἶναι ψύχρα παγωνώδης, κ(αὶ) οἱ ποταμοί θέλουν αὐξήσει, κ(αὶ) ὕστερα | ἀπὸ 
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τὴν ἰσημερίαν τὴν χειμερινήν, κλίνει εἰς πολλά χαλάζια, εἰς τόπους | τραχεῖς κ(αὶ) 

ὀρεινώδεις, ἀμὴ θέλουν εὐγάλει πολύν καρπόν. θέλει εἶσθαι ὁ | χρόνος ὑγιεινὸς, 

ἑξαιρουμένου τοῦ φθινοπώρου. πρέπει εἰς τὸν θερισμόν νὰ || [50] νὰ εἶναι σπουδὴ 

διὰ ταῖς βροχαῖς τὸ ὀγληγορώτερον ὁποῦ νὰ εἶναι [δ]υνατόν. |335 οἱ καρποί θέλουν 

εἶσθαι καλοὶ κ(αὶ) πρώϊμοι. οἱ τρυγητοί θέλουν εἶσθαι βα: | στακτεροὶ, κ(αὶ) ὅλα τὰ 

δένδρα θέλουν εἶσθαι εὐτυχισμένα. κ(αὶ) ὁ καιρὸς ἁρμό: | διος εἰς τὸ νὰ φυτεύουν. 

θέλουν ψοφήσουν ζῶα μεγάλα, κ(αὶ) οὐκ ὀλίγον ἡ | θάλασσα θέλει εἶσθαι μὲ 

καταιγίδας, κ(αὶ) ἄνεμοι μεγάλοι, κ(αὶ) εἰρήνη, κ(αὶ) ἡ | χρονία ὄψιμος πλέον τοῦ 

συνειθισμένου. εἰς αὐτοὺς τοὺς προειρημένους χρό[:] |
340 νους θέλουν φανῇ πολλοί 

κλέπται. κ(αὶ) εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους δὲν θέλει εὑρίσκεται | καμία εὐσπλαγχνία, 

καθὼς δείκνυσιν ὁ κρόνος εἰς τὸν θ:ον οἶκον τοῦ οὐ: | ρανοῦ. κ(αὶ) μέ τό νὰ εἶναι 

γυρισμένος εἰς τετράγωνον ὄψιν τοῦ ἄρεος, οἱ | στρατιῶται θέλουν ἔχει σκάνδαλα 

ἀναμεταξύ τους, κ(αὶ) θέλουν ἐναλλαγῇ, ἀ: | πό ἕνα τόπον εἰς ἄλλον. κ(αὶ) ἐπειδὴ ὁ 

ῥηθεὶς ἄρης εὐρίσκεται εἰς τὸν ιβ:ον οἶ: |345 κον, σημαίνει μὲ αὐτό ὅτι πολλοί θέλουν 

φονευθῇ, ἀπὸ μαχαῖρι κ(αὶ) σπα: | θί. ὁμοίως ὁ ἥλιος μὲ τὸ νὰ εὑρίσκεται εἰς τὸν θ:ον 

οἶκον, κ(αὶ) συνημμέν(ος) | [μ]ὲ τὴν κεφαλήν τοῦ δράκοντος, δηλοῖ ὅτι ὁ βασιλεὺς 

θέλει κάμει ὁδοι: | πορίαν. σημαίνει ἀκόμι θάνατον τῶν δυνατῶν, κ(αὶ) ἄλλων 

ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) | πρός τούτοις θέλουν ξεφανερωθῇ βασιλεῖς νέοι, οἱ ὁποῖοι μὲ 

βίαν |350 θέλουν νὰ βασιλεύουν, κ(αὶ) νὰ κυριεύσουν κανένα βασίλειον. ὡσαύ: | τως 

ἡ ἀφροδίτη κ(αὶ) ὁ ἑρμῆς δυστυχεῖς κ(αὶ) κεκαυμένοι. σημαίνει ὅτι εἰς τὸν | λαὸν 

θέλει ἔλθει καμία ζημία ἀπὸ τὸ μέρος τοῦ βασιλέως, κ(αὶ) θέλει ἔλθει | ζημία εἰς τὸν 

βασιλέα ἀπὸ τὸ μέρος τοῦ λαοῦ. κ(αὶ) τέλος ὁ κύριος τοῦ δεκάτου | οἶκου, 

εὐρισκόμενος κεκαυμένος, δείκνυσι κόπους κ(αὶ) ζημίας εἰς τοὺς |
355

 βασιλικοὺς 

ἄρχοντας.:~ | . ᾳΨΝϚῳ.: ~ ᾳψπδω. || [51] Ἐμβαίνωντας ὁ ἥλιος εἰς τὸν κριόν, κ(ατὰ) 

τὴν κα:ην τοῦ μαρτίου ὁ κυριεύων | τοῦ χρόνου θέλει εἶσθαι ὁ πλανήτης τῆς σελήνης. 

κ(αὶ) μὲ τὸ νὰ εὑρίσκεται εἰς τό μέσον | τοῦ οὐρανοῦ. εἰ τὸ σημεῖον τῶν ἰχθύων, 

οἶκον τοῦ διὸς, ὁ χρόνος θέλει εἶσθαι αὐθωνει |
360 σμένος ἀπὸ σιτάρι, κ(αὶ) κρασί, 

κ(αὶ) θέλουν γένει πολλὰ χαλάζια εἰς τόπους τραχεῖς | κ(αὶ) ὀρεινώδεις, κ(αὶ) θέλουν 

εὐγάλει πολλοὺς καρπούς, κ(αὶ) οἱ ποταμοί θέλουν αὐξήσει, κ(αὶ) | ὁ χρόνος θέλει 

εἶσθαι ὑγιεινὸς, ἑξαιρουμένου τοῦ φθινοπώρου, δεικνύοντος θά: | νατον τῶν 

γυναικῶν. ὁ δημόκριτος λέγει, ὅτι θέλουν γεννηθῇ φουσκαλίδες | τριγύρου εἰς τό 

στόμα, κ(αὶ) εἶναι χρεία εἰς τοὺς νέους μάλιστα κατὰ τὸ ἔαρ νὰ μετα: |365 χειρίζωνται 

τό κρασί, κ(αὶ) νὰ μὴ πίνουν νερόν μόνον. διὰ νὰ ἠμποροῦν νὰ | φυλάξουν τὸν 

ἑαυτόν τους. ᾑ ἐλιαῖς εἰς αὐτὸν τὸν χρόνον: μὲ τὸ νὰ εὑρίσκε(ται) | ὁ ζεὺς: δὲν θέλουν 

γένει παρὰ πολλαῖς. εἰς αὐτὸν τὸν χρόνον, εἰς τὸν τρίτον | οἶκον τοῦ οὐρανοῦ, 
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σημαίνει μὲ αὐτὸ εἰς τὸ γένος τῶν ἀν(θρώπ)ων καλὴν τύχην κ(αὶ) εὐ: | τυχίαν. κ(αὶ) 

ἐπειδὴ εἰς τὸν ὡροσκόπον εὑρίσκεται τὸ σημεῖον τοῦ ζυγοῦ, σημαίνει νὰ |
370 μᾶς 

εἶναι μεγαλωτάτη στέρησις τοῦ λαδιοῦ, ἐπὶ πλέον ὁ ἄρης συνημμένος | μ[ὲ] τὴν 

κεφαλὴν τοῦ δράκοντος, σημαίνει ὅτι οἱ ἄν(θρωπ)οι, θέλουν ἔμβει εἰς τὰ ἅρ: | ματα. 

κ(αὶ) ἀναμεταξύ τοὺς θέλουν σκανδαλίζονται. κ(αὶ) τελευταῖον ὁ κρόνος | μὲ τὸ νὰ 

εὑρίσκεται εἰς τὴν γωνίαν, σημαίνει ὅτι μᾶς θέλει γένει μεγάλος | πόλεμος, κ(αὶ) 

φόνος κάκιστος. . ᾳΨΝζῳ:  ᾳψπεω 
|
375 Ἐμβαίνωντας ὁ ἥλιος εἰς τὸν α:ον βαθμόν τοῦ 

κριοῦ τῇ καη τοῦ μαρτίου, ἐξουσια· | στὴς τοῦ χρόνου εἶναι ὁ πλανήτης τοῦ ἑρμοῦ, 

κ(αὶ) μὲ τὸ νὰ εὑρίσκε(ται) κατὰ τὴν μέσην τ(οῦ) | οὐ(ρα)νοῦ εἰς σημεῖον τῶν 

ἰχθύων, οἶκον τοῦ διός, εἰς τὴν ἐδικὴν του ὕψωσιν, κα:ην ὄ: | ψιν, ἠμποροῦμεν διὰ 

τοῦτο νὰ εἰποῦμεν. ὅτι αὐτὸς ὁ χρόνος ῥέπει εἰς εὐτελεστά: | την συλλογὴν τοῦ 

σίτου, κ(αὶ) θάνατον τῶν σφηκῶν, κ(αὶ) μελισσῶν, ἀσθένεια λοιμικὴ. ||380
 [52] κ(αὶ) 

φθορὰ εἰς τοὺς καρπούς. ἡ ἀρχή τοῦ χειμῶνος θέλει εἶσ[θ]αι ὑετώδης μ[ὲ] βρ[ο]ν: | 

ταῖς, κ(αὶ) ψυχρά. ἡ μέση μέτρια, κ(αὶ) τό τέλος μέ πολλά παγωτὰ κ(αὶ) βροχαῖς, 

κ(αὶ) με: | γαλειότης τῶν ποταμῶν. τὸ ἕαρ βροχερόν κ(αὶ) ὀμιχλῶδες, κ(αὶ) 

φθαρτικὸν εἰς τὰ: | δένδρα μέχρι τέλους τούτου, κ(αὶ) εἰς πολλοὺς τόπους θέλει γένει 

χαλάζι. κ(αὶ) τὸ θέρος | βροχερὸν κ(αὶ) ὁμιχλῶδες. πρέπει νὰ γίνεται ἐπιμέλεια εἰς 

τὴν συνάθροισιν |
385 τῶν σιταρίων διὰ νά μὴ φθείρονται. τὸ φθινόπωρον θέλει 

εἶσθαι ἀνεμῶδες | κ(αὶ) ὑγιεινόν, κ(αὶ) τὰ ἀμπέλια θέλουν κάμει σταφύλια 

παραπολλά, κ(αὶ) εἶναι καλὸν | νὰ φυτεύουν, κ(αὶ) νά λατρεύουν αὐτὰ. τό σιτάρι 

εὐκόλως θέλει φθαρῇ, κ(αὶ) | πρέπει νὰ παρακαλῆται ὁ θεὸς διὰ τοὺς καρπούς, κ(αὶ) 

ὅτι νὰ μὴν εἶναι διχόνοιαι | ἀναμεταξὺ εἰς τοὺς ἡγεμῶνας. εἰς αὐτὸν τὸν χρόνον 

θέλει φανῇ μεγάλος θά: |390  νατος τῶν πλουσίων κ(αὶ) ὀνομαστῶν γυναικῶν, κ(αὶ) 

τοῦτο μὲ τὸ νὰ εὑρίσκε(ται) ὁ κρό: | νὸς κ(αὶ) ἡ ἀφροδίτη σμιγμένοι. ὁμοίως ὁ ζεὺς 

εἰς τὸν α:ον οἶκον τοῦ οὐρανοῦ, | σημαίνει ὅτι οἱ ἄν(θρωπ)οι θέλουν εἶσθαι 

ἐλεύθεροι ἀπό κάθε κακὸν σωματικὸν. θέ: | λει ἐπὶ πλέον ἀκολουθήσει εἰς αὐτὸν τὸν 

χρόνον μεγάλος πόλεμος κ(αὶ) φόνος, | κ(αὶ) μάλιστα εἰς τὸν βασιλέα κ(αὶ) ἑαυτοῦ 

βοηθούς, καθὼς δεικνύουσιν ὁ κρόνος εἰς |
395 τὴν γωνὶαν, κ(αὶ) ὁ ἄρης εἰς τὸν 

ὄγδοον οἶκον τοῦ οὐρανοῦ:~ | . ᾳΨΝΗῳ.: ~ ᾳψπϛω 
| Ὁ ἥλιος ἐμβαίνωντας εἰς τὸν 

κριόν κατὰ τὴν κα:ην τοῦ μαρτίου, ὁ κυριεύων τοῦ | χρόνου εἶναι ὁ ζεύς. κ(αὶ) μὲ τὸ 

νὰ εὑρίσκεται εἰς τὴν μέσην τοῦ οὐρανοῦ. εἰς σημεῖον | τοῦ κριοῦ οἶκον τοῦ ἄρεος, 

ὁποὺ εἶναι ἡ ἐδικὴ του ὕψωσις, κ(αὶ) εἰς τὴν α:ην του ὄψιν, αὐ[:] |400 τὸς ὁ χρόνος διὰ 

τοῦτο ἡμποροῦμεν νὰ εἰποῦμεν, ὅτι νὰ εἶναι εὐτυχής, κ(αὶ) πλούσι(ος) | ἀπὸ σιτάρι, 

κριθάρι, κρασί, μέλι, λάδι, λινάρι, μετάξι, κ(αὶ) ἁλιευτικήν, | κ(αὶ) καλά σπέρματα, 

κ(αὶ) ὅλος ὁ χρόνος καλὸς κ(αὶ) γαληνιαῖος, ἐξα[ι]ρο[μ]έν(ων) || [53] [τι]νῶν 

Μα
ργ
αρ
ίτα

 Ιω
άν
νο
υ



474 

συγχύσεων τῶν στρατευμάτων. κ(αὶ) ἡ ἀρχή τοῦ χειμῶνος θέλει εἶσθαι ψυ: | χρὰ μὲ 

χαλάζι, ἡ μέση θερμή, κ(αὶ) τὸ τέλος γλυκύ. τὸ ἕαρ ψυχρόν ἕως τό θε: |
405 ρινὸν 

ἡλιοστάσιον, κ(αὶ) τότε κλίνει εἰς βροχαῖς κ(αὶ) βρονταῖς, κ(αὶ) θέλουν λείψει τὰ νε: 

| ρὰ ἀπὸ τὰς πηγὰς, κ(αὶ) θέλουν ψοφήσει βόδια πολλὰ. ὁ δημόκριτος λέγει ὅτι | 

ὕστερα ἀπὸ τὸ φθινόπωρον θέλουν αὐξηθῇ οἱ ποταμοὶ, θέλουν ἀκολουθήσει | ἀπὸ 

ἀσθενείας. πρέπει νὰ παρακαλοῦμεν τὸν θεὸν ὁποῦ νὰ μὴν εἶναι λοιμική. | χρεία 

ἐστὶ νὰ περνοῦμεν μὲ ὀλίγον φαγί, κ(αὶ) νά φυλαττώμεθα ἀπὸ τὸ νερόν. |
410 εἰς 

αὐτὸν τὸν χρόνον μὲ τὸ νὰ εὑρίσκεται ὁ ἥλιος εἰς τὸν ιβον: οἶκον μὲ τὸν ἄρην, | 

σημαίνει ὅτι ὁ βασιλεύς τοῦρκος, θέλει ἔχει μεγάλην θλίψιν κ(αὶ) σύγχισιν ἀπὸ τοὺς 

| ἐδικοὺς του ἐχθροὺς, κ(αὶ) ἴσως ἀπὸ ἐκείνους θέλει θανατωθῇ, μὲ μεγαλωτάτους 

φό: | νους στρατιωτῶν. ὁμοίως ὁ κρόνος ἐν τῷ ἀναβαίνειν εἰς τετράγωνον ὄψιν τοῦ | 

διὸς, σημαίνει μεγάλους πολέμους, διὰ τοὺς ὁποίους θέλουν ἀκολουθήσει εἰς τοὺς 

ἀν: |
415 θρώπους μεγαλώταται ἔννοιαι κ(αὶ) θλίψεις, ἀπὸ τὸ μέρος τοῦ βασιλέως. 

δείκνυσιν | ἀκόμι κίνδυνον τοῦ βασιλέως. διαφορὰς, διχονοίας, κ(αὶ) ζημίας εἰς τὰς 

πρα: | γματείας. κ(αὶ) ἐπειδὴ εὑρίσκεται εἰς σημεῖον στερεόν ἡ χρονία θέλει εἶσθαι 

μετρία, | βασιλευόντων τῶν πολέμων. κ(αὶ) οἱ λαοὶ παρεπίδημοι.:~ | .ᾳΨΝθῳ.: ~ 

ᾳψπζω 
|
420 

 Αὐτοῦ τοῦ χρόνου, τότε ὁποῦ ὁ ἥλιος θέλει ἔμβει εἰς τὸν α:ον βαθμὸν τοῦ 

κριοῦ, τῇ καη: | τοῦ μαρτίου, ὁ ἐξουσιαστῆς τοῦ εἶναι ἡ ἀφροδίτη, ἡ ὁποία μὲ τὸ νὰ 

εὑρίσκε(ται) ἐν τῷ | μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ κατὰ τὸν [κ]ριόν. οἶκον τοῦ ἄρεος, ὁποῦ 

εἶναι ἡ ἐδική του ὕψωσις, | κ(αὶ) ἡ α:η του ὄψις. κ(αὶ) διὰ τοῦτο εἶναι δυνατὸν νὰ 

λαληθῇ, ὅτι ἡ συνάθροισις θέ: | λει εἶσθαι εὐτυχής, κ(αὶ) αὐθωνία ὅλων τῶν 

πραγμάτων, σιταριοῦ, λιναριοῦ, στα |
425 φιλῆς, [λ]αδιοῦ, ψαρικῆς, κ(αὶ) τοῦ 

κρέατος. κ(αὶ) ἡ ἀρχὴ τοῦ χειμῶνος ψυχρὰ μὲ χα: || [54] λάζι, ἡ μέση θερμή, κ(αὶ) τὸ 

τέλος γλυκὺ. τὸ ἕαρ ψυχρόν μέχρι τῆς ἀρχ[ῆς τοῦ θέ]: | ρους. κ(αὶ) τὸ θέρος π[ο]λλὰ 

θερμόν. κ(αὶ) τὸ φθινόπωρον παγωνῶδες, ὑετῶδες, κ(αὶ) | νοσῶδες. κ(αὶ) μάλιστα εἰς 

τοὺς νέους θέλει εἶσθαι τζίμπλα, κ(αὶ) πόστεμμα εἰς τοὺς ὀφθαλ: | μούς, δηλα(δὴ) 

ὀφθαλμοπονίαι. κ(αὶ) οἱ κάμποι θέλουν εὐτυχήσει, πλέον ἀπὸ τὰ |
430 ὄρη, κ(αὶ) τὰ 

κρασία γινόμενα ὀλίγα, θέλουν χαλάσει. κ(αὶ) πρέπει τὸ τρύγος νὰ | γένῃ ἀργόν. 

θέλει γένει πλῆθος. ἐκ τῶν καρπῶν τῶν δένδρων. κ(αὶ) θέλει εἶσθαι | χρόνος 

ἐπιτήδειος εἰς τὸ νὰ ταξιδεύουν. κ(αὶ) ὁ δημόκριτος λέγει ὅτι θέλουν γέ: | νει πολλαὶ 

χάλαζαι, κ(αὶ) οἱ ἄνεμοι νά πνεύουν σφοδρῶς, κ(αὶ) πρέπει νὰ γίνεται | εὐχή, διὰ νὰ 

μὴν εἶναι σεισμοί. εἰς αὐτὸν τὸν χρόνον σημαίνει μεγάλους πολέ: |
435 μους κ(αὶ) 

φόνους τῶν ἀνθρώπων, κ(αὶ) οἱ βασιλεῖς κ(αὶ) ἡγεμῶνες, θέλουν ἐπιβὰ | λει εἰς τούς 

ἑαυτῶν ὑπηκόους μεγάλα δοσίματα, κ(αὶ) νὰ κάμνουν πράγματα | ἄδικα, κ(αὶ) 

θέλουν συκωθῇ πολλοί ἄνθρωποι κακοὶ κ(αὶ) ἀχρεῖοι, ὡς δείκνυσιν | ὁ ἥλιος κατὰ 
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ἀντίθετον ὄψιν τοῦ ἄρεος, κ(αὶ) ὁ κρόνος εἰς τὴν γωνίαν τοῦ δεκάτου | οἴκου τοῦ 

οὐρανοῦ. κ(αὶ) τελευταῖον ὁ ἄρης μὲ τὸ νὰ εὑρίσκεται κ(αὶ) αὐτὸς κατ’ |440 ἐναντίαν 

ὄψιν τοῦ ἡλίου, κ(αὶ) εἰς τὸν γ:ον οἶκον τοῦ οὐρανοῦ, κ(αὶ) ἡ ἀνακύκλωσις εἶνα[ι] | 

χρόνιος, σημαίνει δι’ αὐτὸ μεγάλους πολέμους, ἀνυποταξίαν εἰς τοὺς βασιλεῖς, | κ(αὶ) 

ἀφανισμὸν τινὸς βασιλείου. θέλουν φανῇ ἐπί πλέον μεγάλα σκάνδαλα, | κ(αὶ) 

δυσκολίαις, τὰ ὁποῖα θέλουν συνέβη μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν κ(αὶ) τῶν κα: | λῶν 

φίλων, κ(αὶ) ἀν(θρώπ)ων ὁποῦ ἤθελαν ἔχῃ ὁμοῦ καμίαν φιλίαν, ἢ συντροφίαν, |
445 

κ(αὶ) ἀκόμι εἰς τοὺς ἑαυτῶν οἴκους.:~ ᾳψπηω . ᾳΨΞῳ
.:~ | Ὁ ἥλιος ἐμβαίνωντας ἐν τῷ 

κριῷ, τῇ καη τοῦ μαρτίου, ὁ κυριεύων τοῦ χρόνου | θέλει εἶσθαι ὁ κρόνος, μέσον τοῦ 

οὐ(ρα)νοῦ, ἐν τῷ κριῷ, οἴκῳ τοῦ ἄρεος, δι’ αὐτὸ | ἠμποροῦμεν νὰ εἰποῦμεν ὅτι ὁ 

χρόνος θέλει εἶσθαι μεσὲος, ἀπ[ὸ] σιτάρι, || [55] κ(αὶ) ἄλλα τῆς ζωοτροφίας. διὰ δὲ 

τὴν καλοσύνην τοῦ κριοῦ, θέλουν εὐτυχήσει |
450 τὰ πρόβατα. ὀλίγη ὅμως ἡ 

ἁλιευτικὴ, μέτριον τὸ λάδι κ(αὶ) τὸ μέλι, κ(αὶ) θέλουν | πλεονάσει παροξυσμοί 

τριταῖοι κ(αὶ) τεταρταῖοι, κ(αὶ) ὅλον τὸν χρόνον θέλει βα: | σιλεύσει ὁ νότιος 

ἄνεμος. κ(αὶ) ὁ ἀφρικινός. κ(αὶ) ἡ ἀρχὴ τοῦ χειμῶνος ἀνεμώδης, | ἡ μέση μέτρια, τὸ 

τέλος ὑδατῶδες κ(αὶ) παγωνῶδες. τὸ ἕαρ μέτριον μὲ β: | ροχαῖς γλυκαῖς. τὸ θέρος 

μέτριον. ἐπειδὴ οἱ ἄνεμοι ἠδέως πνεύσουσι. κ(αὶ) |455 οἱ καρποὶ θέλουν φθαρῇ. κ(αὶ) 

τὸ φθινόπωρον κλίνει εἰς ἀσθενείας, μάλιστα εἰς | τὰς γυναῖκας τὰς ἀσελγεῖς, κ(αὶ) 

θέλουν ἀποθάνει. κ(αὶ) γεννήσεται αὐθωνία τῶν | δενδρίσχ  ιων καρπῶν, κ(αὶ) 

χρησιμεύει εἰς τὸ νὰ φυλάττουν αὐτούς. ὁ δημόκριτος | λέγει, ὅτι θέλει γένει χαλάζι 

πολλῆς βλάβης, κ(αὶ) παρακαλείσθω ὁ θεὸς ὅτι νὰ | μὴν εἶναι κ(αὶ) λοιμική. εἰς 

αὐτὸν τὸν χρόνον φαίνε(ται) νὰ κυριεύουν μεγάλοι |
460 λησταὶ, κ(αὶ) εἰς τοὺς 

ἀν(θρώπ)ους τοὺς γέροντας ὁλίγη πίστις κ(αὶ) εὐσπλαγχνία, ὡς δείκνυσιν | ὁ κρόνος 

εἰς τὸν θ:ον οἶκον τοῦ οὐ(ρα)νοῦ. τὸ ἴδιον ὁ ἄρης συνημμένος τῷ διΐ, κ(αὶ) | εἶναι 

ἐναντία, κ(αὶ) εἰς τὸν ζ:ον οἶκον τοῦ οὐρανοῦ, σημαίνουσι μεγάλους πολέμους κ(αὶ) | 

θ[α]νάτους, ἔτι δὲ θάνατον ἀν(θρώπ)ων πλουσίων, κ(αὶ) μεγάλης φήμης. κ(αὶ) νὰ 

μὴν | εἶναι ὁ χρόνος πολλὰ καλὸς. κ(αὶ) ὕστερον ἡ ἀφροδίτη εἰς τὴν γωνίαν εἰς τὸν 

ζ:ον |
465 οἶκον τοῦ οὐρανοῦ, ἀναγγέλλει εἰς τὰς γυναῖκας κ(αὶ) γυναικιζομένους 

ἀν(θρώπ)ους μεγάλην | εὐτυχίαν.:~  ᾳΨΞαῳ.: ~ ᾳψπθω 
| Ἐμβαίνωντας ὁ ἥλιος εἰς τὸν 

κριὸν, ὁ κύριος τοῦ χρόνου εἶναι ἡ σελήνη, ἐν | τῷ μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ, σημείῳ τοῦ 

ταύρου, οἴκῳ τῆς ἀφροδίτης, ὁποῦ εἶναι ἡ ἐδι: | κὴ του ὕψωσις. κ(αὶ) εἰς τὸ α:ον 

πέρας, κ(αὶ) ἐδικὴν του α:ην ὄψιν. διὰ τοῦτο ὁ χρόνος |
470 θέλει γένει εὐτυχὴς ἀπὸ 

σιτάρι, κρασί, καρπούς, λάδι, μετάξι, λινάρια, κ(αὶ) | ψα[ρ]ικήν. κ(αὶ) ὁ καιρὸς 

πολλὰ καλὸς κ(αὶ) ποθητός, κ(αὶ) πλουσιότης τῶν ὑδάτων, || [56] κ(αὶ) διὰ τοῦτο 

δὲν θέλουν ψοφήσει πρόβατα κ(αὶ) μελίσσια. τό ἕαρ μ[έτριον], | τὸ θέρος βροχερόν 

Μα
ργ
αρ
ίτα

 Ιω
άν
νο
υ



476 

κ(αὶ) νοσερόν. ὁ χειμὼν κοινός. τὸ φθινόπωρον ὑδατῶ: | δες. θέλουν φθαρῇ τὰ 

σιτάρια εἰς τὰ ἀλώνια, κατὰ τὸν λεβάντε περισ: |475 σότερον, παρὰ εἰς τὴν δύσιν. εἰς 

τοὺς προειρημένους χρόνους, μὲ τὸ νὰ εὑρι: | σκεται ὁ ζεὺς εἰς τὸν πρῶτον οἶκον τοῦ 

οὐ(ρα)νοῦ. σημαίνει ὅτι τὸ ἀν(θρώπ)ινον γένος θέλει | εἶσθαι ὑγιεινὸν κατὰ τὸ 

Σῶμα. ὁμοίως ὁ κρόνος εἰς τὸν ι:ον οἶκον, κ(αὶ) ἡ δρα: | κόντειος οὐρὰ, Συνημμένη τῷ 

ἄρεϊ, κ(αὶ) ὁ ῥηθεὶς ἄρης νὰ εἶναι εἰς σημεῖον | κινητὸν, σημαίνει μεγάλους πολέμους 

κ(αὶ) θανάτους, κ(αὶ) ὅτι οἱ βασιλεῖς κ(αὶ) ἡγεμῶ: |480 νες θέλουν ἐπιφορτίσει εἰς τοὺς 

ἑαυτῶν δούλους κ(αὶ) ὑπηκόους, πολλὰ τέλη, κ(αὶ) θέ: | λει γένει ἐξ ἐκείνων πρᾶγμα 

ὁποῦ νὰ εἶναι ἔξω τοῦ δικαίου. θέλουν φανῇ πολ: | λοὶ κ(αὶ) μεγάλοι λησταὶς κ(αὶ) 

κλέπται, κ(αὶ) οἱ δρόμοι δὲν θέλουν εἶσθαι σίγουροι, ὡς | δείκνυσιν ὁ ἄρης εἰς τὸν 

θ:ον οἶκον τοῦ οὐ(ρα)νου, σὺν τῇ δρακοντείῳ οὐρᾷ. κ(αὶ) ἐπειδὴ | ὁ ῥηθεὶς ἄρης 

εὑρίσκεται εἰς τὸν οἶκον τοῦ κρόνου, κ(αὶ) ὁ ζεὺς δὲν τὸν βλέπει, διὰ |
485 τοῦτο 

Συμπεραίνεται, ὅτι ᾑ φυλακαῖς μὲ κάποιαν δυναστείαν, θέλουν ἀνοί: | ξει, κ(αὶ) 

πολλοὶ ἀπὸ ἐκείναις θέλουν εὔγει. κ(αὶ) τέλος μὲ τὸ νὰ εὑρίσκε(ται) ὁ ἑρμῆς | εἰς τὸν 

δωδέκατον οἶκον, συνάγε(ται) ὅτι οἱ πραγματευταὶ κ(αὶ) οἱ Σοφοί, θέλουν | κατέβη 

ἀπὸ τὰς ἑαυτῶν στάσεις.:~ | .ᾳΨΞΒῳ.: ~ ᾳψϟω. |490 Ἐμβαίνωντας ὁ ἥλιος εἰς τὸν α:ον 

βαθμὸν τοῦ κριοῦ, κατὰ τὴν κα:ην τοῦ μαρ: | τίου, ὁ κυριεύων τοῦ χρόνου εἶναι ὁ 

ἄρης, κ(αὶ) μὲ τὸ νὰ εὑρίσκεται εἰς τὸ μέσον | τοῦ οὐρανοῦ, μὲ τὸ σημεῖον τοῦ 

ταύρου, εἰς τὴν ἐδικὴν του πρώτην ὄψιν, μᾶς ση: | μαδεύει, ὅτι ὁ χρόνος κλίνει εἰς 

ἀγωνίαν, κ(αὶ) κρύον πολύ, κ(αὶ) χιόν  ια, μέτ: | ριος εἰς τούς καρποὺς, μετάξι, λάδι, 

κρασὶ, κ(αὶ) ψαρικὴν. τὸ ἕαρ κ(αὶ) τὸ [θ]έρος ὑγ: ||
495

 [57] ρὰ, [τ]ὸ φθινόπωρον 

ξυρὸν, ὁ χειμὼν εὐφορώτατος, κ(αὶ) ἀνεμώδης, τὸ σιτάρι | θέλει γένει ἀκριβὸν. κ(αὶ) 

τῶ(ν) προβάτων ὁ καρπὸς ὀλίγος. ὁμοίως κ(αὶ) τῶν μελισ: | σῶν, κ(αὶ) τῶν λιναριῶν. 

τὸ κρέας ἀκριβὸν, τὰ ὄσπρια μέτρια. ὁ ἄρης δι: | δωσι πόλεμον. κ(αὶ) ἂς 

παρακαλοῦμεν τὸν θεὸν ὁποῦ νὰ μὴν εἶναι σεισμοὶ. εἰς | τοὺς προειρημένους 

χρόνους, μὲ τὸ νὰ εὑρίσκε(ται) ὁ κρόνος εἰς τὴν γωνίαν, εἰς τὸν |500  ἕβδομον οἶκον 

τοῦ οὐρανου, σημαίνει διὰ τοῦτο εἰς τὸν ῥηθέντα χρόνον, νὰ εἶναι | πόλεμοι κ(αὶ) 

φόνοι. κ(αὶ) ἐπειδὴ ὁ ῥηθεὶς κρόνος εἶναι Συνημμένος τῇ ἀφροδι: | τῃ, σημαίνει 

περισσότερον θάνατον μιᾶς μεγίστης γυναικὸς κυρίας πλου: | σίας τε κ(αὶ) 

περιφανοῦς. τὸ ἴδιον ἡ σελήνη συνημμένη τῇ δρακοντείῳ κε: | φαλῇ, σημαίνει 

θάνατον ἀξιεπαίνων ἀνδρῶν, κ(αὶ) θέλει ἀκολουθήσει φθορὰ, |505 κ(αὶ) ζημία πολλὴ 

εἰς τοὺς καρποὺς. ὁ βασιλεὺς θέλει κάμει ὁδοιπορίαν, κ(αὶ) τοῦτο | μὲ τὸ νὰ 

εὑρίσκε(ται) ὁ ἥλιος ἐν τῷ νέῳ οἴκῳ τοῦ οὐρανοῦ. κ(αὶ) τελευταῖον εὑρισκομὲ | νου 

τοῦ ἄρεος σὺν τῇ σελήνῃ. θέλουν ἀκουσθῇ διὰ τοῦτο εἰς αὐτὸν τὸν χρόνον με: | 

γάλοι σεισμοί.:~ ᾳΨΞγῳ.: ~ ᾳψϟαω 
| Εἰσερχομένου τοῦ ἡλίου τῷ κριῷ κατὰ τήν κα:ην 
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τοῦ μαρτίου, ὁ κυριεύων τοῦ χρόν(ου) |510  εἶναι ὁ ἑρμῆς, μὲ τὸ σημεῖον τῶν διδύμων, 

οἶκον ἑαυτοῦ ἴδιον. διὰ τοῦτο ἡ συλλο: | γὴ ῥέπει εἰς ἀφορίαν, μὲ πολέμους, κ(αὶ) 

θανάτους τῶν ζώων, κ(αὶ) σφηκῶν, κ(αὶ) μελισσῶν. | κ(αὶ) θάνατον ἀπὸ λοιμικὴν. 

κ(αὶ) ἡ ἀρχὴ τοῦ χειμῶνος θέλει εἶσθαι ψυχρώδης, ἡ μέση | μετρία. κ(αὶ) τὸ τέλος μὲ 

πολλὰ παγωτὰ κ(αὶ) βροχαῖς, μὲ μεγαλειότητα τῶν ποταμῶν. | τό ἕαρ ὑετῶδες κ(αὶ) 

βλαπτικὸν εἰς τὰ δένδρα, κ(αὶ) κατὰ τὸ τέλος ἐν πολλοῖς τόποις, θέ: |515 λουν εἶσθαι 

χαλάζια. τὸ θέρος βροχερόν. κ(αὶ) ὁμιχλῶδες, κ(αὶ) πρέπει νὰ γένῃ σπου: | δὴ εἰς τὴν 

συναγωγὴν τῶ(ν) σιταρι(ῶν), διὰ νὰ μή φθαροῦν. τὸ φθινόπωρον θέ: | λεὶ εἶσθ[α]ι 

ἀνεμῶδες κ(αὶ) ὑγιεινὸν. τὰ ἀμπέλια θέλουν κάμει σταφύλια πολ: || [58] λά. ὁ χρόνος 

εἶναι ὠφέλιμος εἰς τό νὰ φυτεύουν, κ(αὶ) νὰ ξανακοιμίζουν, κ(αὶ) νὰ | φελιάζουν. τὸ 

σιτάρι εὔκολα θέλει φθαρῇ, κ(αὶ) ἂς παρακαλῆται ὁ θεὸς διὰ τοὺς κ(αρ): |520 πούς. 

φαίνε(ται) εἰς αὐτοὺς τοὺς προειρημένους χρόνους μεγάλη φθορὰ, βασιλείας τινὸς, | 

ἢ πόλεως, κ(αὶ) νὰ ἀκολουθήσῃ φθορὰ εἰς τὸ ἀν(θρωπι)νον γένος. κ(αὶ) ἐπειδὴ ὁ 

ἄρης εὑρί: | σκε(ται) εἰς τὸν ζ:ον οἶκον τοῦ οὐρανοῦ, κ(αὶ) εἰς τετράγωνον ὄψιν τοῦ 

ἑρμοῦ, κ(αὶ) ὁ κρόνος εἰς | τὸν ὄγδοον οἶκον, κ(αὶ) εἰς τετραγωνισμὸν τοῦ ἡλίου, 

θάνατον χιλιάδων ἀν(θρώπ)ων ση: | μαίνουσι. μάλιστα θέλει πλεονασθῇ ἡ ὀξύτης 

τῶν ἀν(θρωπίν)ων. ἐπὶ πλέον θέλει συνέ: |525 βη εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους κακότης πλέον 

τοῦ συνηθισμένου. μεταξὺ ἐξουσιαστῶν, κ(αὶ) | διαφόρων ὁμοί(ων) ἐπαρχιῶ(ν), 

ἀκολουθήσωσι πόλεμοι, ὡς τόσον ὁποῦ νὰ μὴν ἐ: | γνωρίζε(ται) ἀναμεταξὺ εἰς τοὺς 

φίλους, ποῖος ὁ καλ(ός) κ(αὶ) πιστὸς. ὁ κρόνος ἀκόμι | διὰ τὸν προῤῥηθέντα ἑρμῆν, 

κατὰ τὴν ἔποψιν τοῦ ἄρεος, σημαίνει πολλαῖ(ς) | ἀπάταις κ(αὶ) ψευδοσυμβουλαῖς. 

διὰ τὰ ὁποῖα θέλει ἀκολουθήσει εἰς πολλούς τόπου(ς), |530
 μεγάλη ζημία:~ . αΨΞδῳ.: ~ 

ᾳψϟβω 
| Ὁ ἥλιος ἐμβαίνωντας εἰς τὸν α:ον βαθμὸν τοῦ κριοῦ, κατὰ τὴν κα:ην τοῦ 

μαρτίου, | ὁ ἐξουσιαστὴς τοῦ χρόνου εἶναι ὁ ζεὺς, μὲ τὸ σημεῖον τῶν διδύμων, οἶκον 

τοῦ [ἑ]ρ: | μοῦ. κ(αὶ) μὲ τὸ νὰ εὑρίσκε(ται) εἰς τὸ μέσον τοῦ οὐρανοῦ, ὁποῦ εἶναι ἡ 

ἐδικὴ του ὕψωσις, κ(αὶ) | ἡ αη τοῦ ὄψις, διὰ τοῦτο ἡμποροῦμεν νὰ εἰποῦμεν τὸν 

χρόνον εὔφορον, διὰ τὴν |
535 καλωσύνην τοῦ διὸς, κ(αὶ) τὴν ἀρχὴν τοῦ χειμῶνος 

ὑετῶδη, τὴν μέση μετ: | ρὶαν κ(αὶ) ἀνεμώδη, τὸ τέλος ὑγρὸν κ(αὶ) παγετῶδες. τὸ ἕαρ 

μέτριον μὲ κα: | ποιαις ἀῤῥωστίαις, τὸ θέρος ὅμοιον τῷ ἕαρι, τὸ φθινόπωρον ὑγρὸν, 

μὲ | ἀρχὴν μερικῶ(ν) ἀσθενειῶν. αὐτὸν ὁ χρόνος θέλει εἶσθαι ἐπικύνδυνος εἰς | τὰς 

ἐγκαστρωμένας γυναῖκας. ᾑ ἐλιαῖς θέλουν γένῇ ἀρκεταί, τὸ κρέας, |
540 κ(αὶ) τὰ 

λινάρια, θέλουν εἶσθαι ὀλίγον ἀκριβά. εἰς αὐτοὺς τοὺς προειρημ[έ]νους χρό: || [59] 

νοὺς, μὲ τὸ νὰ εὑρίσκε(ται) ὁ ἥλιος εἰς τὸν ιβ:ον οἶκον μὲ τὸν ἄρην, σημαίνει ὅτι ὁ | 

βασιλεὺς τοῦρκος θέλει ἔχει μεγάλην σύγχισιν ἀπὸ τοὺς ἐδικούς τοὺ ἐχθρούς, κ(αὶ) 

ἴσως | ἐξ αὐτῶν θέλει θανατωθῇ, μὲ μεγαλώτατον φόνον τῶν στρατιωτῶν. ὁμοί(ως) | 
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ὁ κρόνος εἰς τὴν ἀνάβασιν, κ(αὶ) εἰς τετράγωνον ὄψιν τοῦ διὸς, σημαίνει μεγαλω: |545 

τάτους πολέμους, διὰ τοὺς ὁποίους θέλει ἀκολουθήσει τοῖς ἀν(θρώπ)οις μεγαλώτατη 

ἔννοια | κ(αὶ) λύπη, ἐκ μέρους τοῦ ἑαυτῶν βασιλέως. δείκνυσιν ἀκόμι σκάνδαλα, δι: | 

χονοίας, κ(αὶ) κινδύνων τοῦ βασιλέως, κ(αὶ) ζημίας εἰς τάς πραγματείας. κ(αὶ) 

ἐπειδὴ | εὑρίσκε(ται) εἰς σημεῖον στερεὸν, ὁ χρόνος θέλει εἶσθαι μέτριος.:~ | . αΨΞεῳ.: 

~ αψϟγω 
|
550 Ἐμβαίνωντας ὁ ἥλιος εἰς τὸν κριὸν, τῇ καῃ τοῦ μαρτίου, ὁ κυριεύων τοῦ 

χρόνου | εἶναι ὁ κρόνος, ἐν τῷ μέσῳ τοῦ οὐ(ρα)νοῦ, εἰς τὸν ζυγὸν, οἶκον τῆς 

ἀφροδίτης. κ(αὶ) διὰ | τοῦτο ὁ χρόνος εἶναι μέτριος, κ(αὶ) χαρὰ εἰς τοὺς 

ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) ὅλον τὸν χρόνον θέλει | φυσᾷ ὁ νότιος ἄνεμος κ(αὶ) ὁ ἀφρικινὸς. 

ἡ ἀρχὴ τοῦ χειμῶνος ἀνεμώδης, |
555 ἡ μέση μέτρια, τὸ τέλος παγετῶδες κ(αὶ) 

ἀνεμῶδες. τὸ ἕαρ μέτριον μὲ βρο: | χαῖς νόστιμαις. τὸ θέρος μέτριον, ἐπειδὴ οἱ ἄνεμοι 

θέλουν πνεύει γλυκέως. | οἱ καρποὶ θέλουν φθαρῇ. τὸ φθινόπωρον κλίνει εἰς 

ἀσθενείας, κ(αὶ) μάλιστα εἰς | τὰς ἀσώτους γυναῖκας, θέλουν ἀποθάνει πολλύ μέρος 

τούτων. ὁ δημόκριτος | λέγει ὅτι θέλουν γένει χαλάζια μεγάλης βλάβης. κ(αὶ) πρέπει 

νὰ παρακαλῆται | ὁ θεὸς ὁποῦ νὰ μὴν εἶναι νόσος λοιμικὴ. εἰς αὐτὸν τὸν χρόνον 

θέλουν |
560 φανῇ πολλοὶ κ(αὶ) μεγάλοι κλέπται, κ(αὶ) εἰς τοὺς γηραλαίους ἄνδρας 

ὀλίγη πί: | στης κ(αὶ) εὐσπλαγχνία, ὡς δείκνυσιν ὁ κρόνος εἰς τὸν θ:ον οἶκον τοῦ 

οὐρανοῦ. ὁ: | μοίως ὁ ἄρης συνημμένος τῷ διΐ, κ(αὶ) εἶναι ἐνάντια, κ(αὶ) εἰς τὸν ζ:ον 

οἶκον | τοῦ οὐρα[ν]οῦ, σημαίνουσι μεγάλους πολέμους κ(αὶ) θανάτους. κ(αὶ) 

μάλιστα τῶν πλουσί(ων) || [60] κ(αὶ) ἐπιφανεστάτων ἀνθρώπων. μὲ τὸ νὰ εἶναι ὁ 

χρόνος πολλὰ καλὸς. κ(αὶ) τε: |565 λευταῖον ἡ ἀφροδίτη εἰς τὴν γωνίαν τοῦ ἑβδόμου 

οἴκου τοῦ οὐρανοῦ, φανερώνει εἰς | τὰς γυναῖκας, κ(αὶ) ἀνθρώπους γυναικιζομένους 

μεγάλην εὐτυχίαν.:~ | . αΨΞϚῳ.: ~ ᾳψϟδω 
| Ἐμβαίνωντας ὁ ἥλιος εἰς τὸν α:ον βαθμὸν 

τοῦ κριοῦ, κατὰ τὴν κα:ην τοῦ μαρτίου, ὁ κυ: | ριεύων τοῦ χρόνου θέλει εἶσθαι ὁ 

ἥλιος, μὲ τὸ σημεῖον τοῦ καρκίνου, οἶκον τῆς σελήνης. |
570 κ(αὶ) ὁ χρόνος θέλει 

εἶσθαι εὑφορότατος, μὲ αὐθωνίαν ὅλων τῶν πραγμάτων τῶ(ν) | φθινῶν, οἱ τρυγητοὶ 

καλοὶ, κ(αὶ) οἱ καρποὶ πολλοὶ, μετάξι, λάδι, κρέας, κ(αὶ) | ψαρικὴ. κ(αὶ) ὅλος ὁ 

χρόνος [θ]έλει εἶσθαι ὑγιεινός κ(αὶ) ἥσυχος. ὁ χειμὼν θερμ(ὸς) | κ(αὶ) τὸ ἕαρ ὑγρὸν. 

τὸ δὲ θέρος κ(αὶ) τὸ φθινόπωρον μὲ ἀνέμους. θέλει εἶσθαι αὐ: | θωνία τῶν προβάτων, 

κ(αὶ) μέλι πρός αὐτάρκειαν. κ(αὶ) ἀπὸ τὰ ὄσπρια, κ(αὶ) πο: |
575 λὺ κρασί, θέλουν 

σαπῇ οἱ καρποὶ τῶν κήπων, κ(αὶ) θέλει γένει θάνατος τῶν | νηπίων. εἰς αὐτοὺς τοὺς 

προειρημένους χρόνους, θέλουν φανῇ πολλοὶ λησ: | ταὶ, κ(αὶ) εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους 

δὲν θέλει εὑρεθῇ καμία εὑσπλαγχνία, καθὼς δείκνυσιν | ὁ κρόνος εἰς τὸν θ:ον οἶκον 

τοῦ οὐρανοῦ, κ(αὶ) νὰ ἀποβλέπῃ εἰς τετράγωνον ὄ[ψ]ιν | τοῦ ἄρεος. οἱ στρατιῶται 

θέλουν ἔχει σκάνδαλα ἀναμεταξὺ τους, κ(αὶ) θέλουν με: |580 τακινηθῇ ἀπὸ ἕνα τόπον 
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εἰς ἄλλον. κ(αὶ) ἐπειδή ὁ ῥηθεὶς ἄρης εὑρίσκε(ται) εἰς τὸν | ιβ:ον οἶκον, σημαίνει διὰ 

τοῦτο, ὅτι πολλοὶ θέλουν φωνευθῇ ἀπὸ μαχαῖρι κ(αὶ) σπα: | θὶ. τὸ ἴδιον ὁ ἥλιος μὲ τὸ 

νὰ εὑρίσκε(ται) εἰς τὸν θ:ον οἶκον, κ(αὶ) συνημμένος τῇ | δρακοντείῳ κεφαλῇ, 

σημαίνει ὅτι ὁ βασιλεὺς θέλει κάμει ὁδοιπορίαν. σημαί: | νει ἀκόμι θάνατον τῶν 

δυνατῶν κ(αὶ) ἄλλων ἀν(θρώπ)ων. κ(αὶ) θέλουν φανῇ βασι: |585 λεῖς νέοι, οἱ ὁποῖοι 

μὲ δυναστείαν θέλουν βασιλεύσουν, κ(αὶ) νὰ ἐξουσιάσουν | καμίαν κυριότητα. 

ὡσαύτως ἡ ἀφροδίτη κ(αὶ) ὁ ἑρμῆς δυστυχεῖς κ(αὶ) [κ]εκαυμέ: || [61] νοι, σημαίνει ὅτι 

εἰς τὸν λαὸν, θέλει ἔλθει κάποια ζημία ἀπὸ τὸ μέρος τοῦ βασι: | λέως, κ(αὶ) θέλει 

ἔλθει ζημία ὁμοίως εἰς τὸν βασιλέα ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ. κ(αὶ) τελευ: | ταῖον ὁ 

κυριεύων τοῦ δεκάτου οἴκου δυστυχὴς, κ(αὶ) εὑρισκόμενος εἰς οἶκον πίπτον: |590 τα, 

κ(αὶ) κεκαυμένος, σημαίνει κόπους κ(αὶ) ζημίας εἰς ἄρχοντας τοὺς βασιλικούς.:~ | . 

ᾳΨΖ.ῳ:~ ᾳψϟΕω 
| Ἐμβαίνωντας ὁ ἥλιος κατὰ τὴν κα:ην τοῦ μαρτίου ἐν τῷ κριῷ, ὁ 

κυριεύων | τοῦ χρόνου εἶναι ὁ πλανήτης τῆς σελήνης, ἐν τῷ μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ, εἰς 

τὸν λέοντα. κ(αι) | οἶκον ἑαυτοῦ ἴδιον. διὰ τοῦτο ἡμποροῦμεν νὰ εἰποῦμεν ὅτι τὸν 

χρόνον νὰ εἶναι |595 εὔφορον, κ(αὶ) τὸ θέρος μὲ πολλὰ νερὰ, κ(αὶ) ἀσθενείας, κ(αὶ) 

τὸν χειμῶνα μὲ πολλὰς | ψύχρας. κ(αὶ) παγωνιαῖς. οἱ ποταμοὶ θέλουν αὔξει. ὕστερα 

ἀπὸ τὴν χειμερι: | νὴν ἰσημερίαν. θέλουν γένει χαλάζια πολλά, εἰς τραχεῖς κ(αὶ) 

ὀρεινώδεις τόπους, | θέλουν εὐγάλει ὅμως πολλοὺς καρποὺς. ὁ χρόνος θέλει εἶσθαι 

ὑγιεινὸς, ἐξαιρου: | μένου τοῦ φθινοπώρου. ὁ δημόκριτος λέγει ὅτι θέλουν γεννηθῇ 

φίστουλες τρι: |600 [γ]ύρου εἰς τὸ στόμα, κ(αὶ) εἶναι χρεία μάλιστα εἰς τοὺς νέους, νὰ 

μεταχειρίζων(ται) τὸ κρασί | κατὰ τὸ ἔαρ. ᾑ ἐλιαῖς εἰς αὐτὸν τὸν χρόνον, θέλουν 

γένει ἀρκεταί. κ(αὶ) αὐθωνία. | εἰς τοὺς προειρημένους χρόνους, μὲ τὸ νὰ 

εὑρίσκε(ται) ὁ ζεὺς εἰς τὸν α:ον οἶκον τοῦ οὐ: | ρανοῦ, σημαίνει ὅτι τὸ γένος τῶν 

ἀν(θρώπ)ων, θέλει εἶσθαι ὑγιεινὸν κατὰ τὸ σῶμα. | ὁμοίως ὁ κρόνος εἰς τὸν ι:ον 

οἶκον, κ(αὶ) ἡ οὐρὰ τοῦ δράκοντος, συνημμένη μὲ τὸν |605 ἄρην, κ(αὶ) ὁ ῥηθεὶς ἄρης 

νὰ εἶναι εἰς σημεῖον κινητὸν, σημαίνουσιν μεγάλους | πολέμους κ(αὶ) θανάτους, 

κ(αὶ) ὅτι οἱ βασιλεῖς κ(αὶ) οἱ ἄρχοντες, θέλουν ἐπιφορτίσει | εἰς τοὺς ῥαγιάδες κ(αὶ) 

ὑπηκόους τους, πολλὰ δοσίματα, κ(αὶ) θέλουν κάμει εἰς ἐκείνου(ς) | ἀδικίας. θέλουν 

φανῇ μεγάλοι ἀποστάται κ(αὶ) κλέπται, κ(αὶ) ᾑ στράταις νὰ μὴν | εἶναι σί[γ]ουρες, 

καθὼς δείκνυσιν ὁ ἄρης εἰς τὸν θ:ον οἶκον τοῦ οὐρανοῦ, μὲ τὴν οὐ: ||610 [62] ρὰν τοῦ 

δράκοντος. κ(αὶ) ἐπειδὴ ὁ ῥηθεὶς ἄρης εὑρίσκε(ται) εἰς τὸν οἶκον τοῦ κρόνου, κ(αὶ) | 

ὁ ζεὺς δὲν τὸν βλέπει, κρίνεται μὲ τοῦτο, ὅτι ᾑ φυλακαῖς μέ κάποιαν βίαν θέ: | λουν 

ἀνοιχθῇ, κ(αὶ) πολλοὶ ἀπὸ ἐκείνας θέλουν εὐγῇ. κ(αὶ) τέλος μὲ τὸ νὰ εὑρίσκε(ται) ὁ | 

ἑρμῆς εἰς τὸν δωδέκατον οἶκον, ἐπιδείκνυσιν ὅτι οἱ πραγματευταί, κ(αὶ) οἱ σοφοὶ, | 

θέλουν κατέβη ἀπὸ τὰς ἐδικὰς τῶν τάξεις.:~ |
615 . ᾳΨΞηῳ.: ~ ᾳψϟϛω 

| Ἐμβαίνωντας ὁ 
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ἥλιος εἰς τὸν α:ον βαθμὸν τοῦ κριοῦ, τῇ εἰκοστῇ πρώτῃ τοῦ μαρτίου, ὁ κυ | ριεύων 

τοῦ χρόνου θέλει εἶσθαι ὁ πλανήτης τοῦ ἄρεος, μὲ τὸ σημεῖον τοῦ λέοντος, οἶκον τοῦ 

| ἡλίου. κ(αὶ) μὲ τὸ νὰ εὑρίσκε(ται) ἐν τῷ μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ, εἰς τὴν ἐδικὴν του α:ην 

ὄψιν, μᾶς | σημαδεύει ὅτι ὁ χρόνος θέλει εἶσθαι ἄγονος. ἡ ἀρχὴ τοῦ χειμῶνος 

ψυχρώδης, ὑε: |
620 τώδης, καὶ ἀνεμώδης ὁποῦ νὰ ξεῤῥιζώνων(ται) τὰ δένδρα, τὸ 

μέσον μέτριον, τὸ τέ: | λος ψυχρῶδες. τὸ ἕαρ ὑδατῶδες, κ(αὶ) ὁμοίως θέλει εἶσθαι τὸ 

θέρος. κ(αὶ) τὸ φθινό: | πωρον ἐπειδὴ κλίνει νὰ εἶναι θερμὸν κ(αὶ) νοσερὸν, ἀπὸ 

καταῤῥοαῖς, βύχχας, | κ(αὶ) στένωσιν τοῦ στήθους, διὰ τοῦτο εἶναι χρεία, νὰ 

τρώγουν ὀλίγον ψωμί, κ(αὶ) νὰ πί: | νουν πολύ κρασί. ὁ δημόκριτος λέγει ὅτι ᾑ 

ἐλιαῖς θέλουν γενῇ ἀρκεται. ὁ |
625 χρόνος θέλει εἶσθαι ἁρμόδιος εἰς ταῖς 

καταβολλάδαις, ὄχι ὅμως εἰς τὸ κλαδεύειν. | θέλουν ἀποθάνει πολλά ζῶα μεγάλα 

κ(αὶ) ὀσπητικὰ, κ(αὶ) τῶν ἀγρίων θηρίων θέ: | λει γένει πλῆθος πολὺ. εἰς τὰς 

γυναῖκας θέλουν ἀκολουθήσουν ἀῤῥωστιαῖς. κ(αὶ) | εἰς τὰ στρατεύματα ταραχαῖς, 

κ(αὶ) γενέστω προσευχὴ εἰς τὸν θεὸν ὁποῦ νὰ μὴν | εἶναι σεισμοί. εἰς τοὺς 

προειρημένους χρόνους, μὲ τὸ νὰ εὑρίσκεται ὁ κρόνος |630 εἰς τὴν γωνίαν, εἰς τὸν ζ:ον 

οἶκον τοῦ οὐρανοῦ, σημαίνει διὰ τοῦτο ὅτι εἰς τὸν ῥηθέντα | χρόνον, μᾶς θέλουν 

γένει μεγάλοι πόλεμοι κ(αὶ) φόνοι, κ(αὶ) ἐπειδὴ ὁ ῥηθεὶς κρόν(ος), | εἶναι 

συνημμένος μὲ τὴν ἀφροδίτην, σημαίνει περισσότερον μί[α]ς μεγάλη(ς) || [63] κυρίας 

πλουσίας κ(αὶ) ὀνομαστῆς. τὸ ἴδιον ἡ σελήνη συνημμένη τῇ δρακον: | τείῳ κεφαλῇ, 

σημαίνει θάνατον ἀξιεπαίνων ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) γενήσεται φθορὰ κ(αὶ) |
635 ζημία 

μεγάλη εἰς τοῦς καρποὺς. ὁ βασιλεὺς θέλει ἐκστρατεύσει, κ(αὶ) τοῦτο μὲ τὸ νὰ | 

εὑρίσκεται ὁ ἄρης μὲ τὴν Σελήνην, θέλουν ἀκουσθῇ δι’ αὐτὸ εἰς τὸν ῥηθέντα | 

χρόνον, μεγάλοι σεισμοί.:~ . αΨΞθῳ.: ~ ᾳψϟζω 
|
 Ὅταν ὁ ἥλιος θέλει ἔμβει εἰς τὸν α:ον 

τοῦ κριοῦ βαθμὸν, κ(αὶ) τὴν κα:ην τοῦ μαρτίου, | ὁ κυριεύων τοῦ χρόνου, εἶναι ὁ 

ζεὺς, μὲ τὸ σημεῖον τοῦ λέοντος, οἶκον τοῦ ἡλίου. καὶ |
640 διὰ τοῦτο σημαίνει ὅτι ὁ 

χρόνος ἔσται εὐτυχέστατος, μὲ πολλὴν ἀφθονίαν τοῦ σι: | ταριοῦ, λαδιοῦ, κρασιοῦ, 

μεταξιοῦ, ψαρικῆς, κ(αὶ) ὅλων τῶν ἄλλων καρπῶν. ἡ ἀρ: | χὴ τοῦ χειμῶνος ψυχρὰ μὲ 

χαλάζι, ἡ μέση θερμὴ, κ(αὶ) τὸ τέλος γλυκερὸν. τὸ | ἕαρ ψυχρὸν κ(αὶ) βροχερὸν, ἕως 

τὸ ἡλιοστάσιον τοῦ θέρους ὁποῦ εἶναι ὁ Ἰούνιος, κ(αὶ) | θέλουν ὀλιγοστεύσει τὰ 

νερὰ τῶν βρύσεων, κ(αὶ) διὰ τοῦτο θέλουν κινδυνεύσει |645 πολλὰ βόδια κ(αὶ) ἄλλα 

κτηνὰ. ὕστερα ὅμως ἐν τῷ φθινοπώρῳ θέλουν αὐ: | ξήσει οἱ ποταμοί. ὁ δημόκριτος 

λέγει ὅτι μᾶς θέλουν εἶναι ἀπὸ ἀῤῥωστίαις. | κ(αὶ) πρέπει νὰ παρακαλῆται ὁ θεὸς 

διὰ νὰ [μ]ὴν εἶναι κ(αὶ) θανατικόν. πρέπει | νὰ μεταχειριζώμεθᾳ ὀλιγωτέραν τροφήν, 

κ(αὶ) περισσότερον κρασί. εἰς αὐ: | τοὺς τοὺς προειρημένους χρόνους, μὲ τὸ νὰ 

εὑρίσκε(ται) εἰς τὸν ιβ:ον οἶκον μὲ τὸν |650  ἄρην, σημαίνει ὅτι ὁ τοῦρκος βασιλεὺς, 
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θέλει ἔχει μεγαλωτάτην σύγχυσιν ἀπὸ | τοὺς ἐδικοὺς του ἐχθροὺς, κ(αὶ) ἴσως ἀπὸ 

αὐτοὺς θέλει θανατωθῇ, μὲ μεγαλώτα: | τον φόνον τῶν στρατιωτῶν. τὸ ἴδιον ὁ 

κρόνος ἐν τῇ ἀναβάσει, κ(αὶ) εἰς τε: | τράγωνον τοῦ διὸς ὄψιν, σημαίνει μεγάλους 

πολέμους. διὰ τοὺς ὁποίους θέλει ἀ: | κολουθήσει εἰς τοὺς ἀνθρώπους, μεγαλωτάτη 

ἔννοια κ(αὶ) λύπη, ἀπὸ τὸ μέρ(ος) |
655 τοῦ ἑαυ[τ]ῶν βασιλέως. δείκνυσιν ἀκόμι 

κίνδυνον τοῦ βασιλέως, σκάνδαλα[:] || [64] διχονοίας, κ(αὶ) ζημίας εἰς τὰς 

πραγματείας. κ(αὶ) ἐπειδὴ εὑρίσκε(ται) εἰς σημεῖον στε: | ρεὸν, ἡ χρονὶα θέλει εἶσθαι 

μετρία, κ(αὶ) θέλουν πλεονάσει οἱ πόλεμοι.:~ | . ᾳΨοῳ.: ~ ᾳψϟηω  
|
660  Τοῦ ἡλίου 

ἐμβαίνωντος εἰς τὸν α:ον βαθμὸν τοῦ κριοῦ, τῇ κα:ῃ τοῦ μαρτίου, ὁ κυ: | ριεύων τοῦ 

χρόνου, ἔσεται ὁ πλανήτης τῆς ἀφροδίτης, μὲ τὸ σημεῖον τῆς π(α)ρ: | θένου, οἶκον 

τοῦ ἐρμοῦ. κ(αὶ) ὁ χρόνος ἔσται εὐτυχέστατος, κ(αὶ) πλέον ἡ παιδιά: | δαις ἀπὸ τὰ 

βουνὰ, ἐπειδὴ εἰς τὰ δάση μᾶς φοβερίζει τὸ σημεῖον τῆς παρθέ: | νου. κ(αὶ) τὸ κρασὶ 

γινόμενον ὀλίγον, θέλει χαλάσει, κ(αὶ) διὰ νὰ μὴν χαλάσῃ | εἶναι καλὰ εἰς τὸ νὰ 

τρυγήσουν ἀργῶς. κ(αὶ) θέλει εἶσθαι ἀφθονία τῆς ξυλοκαρ: |665 πίας, κ(αὶ) ὀλίγη τῶν 

πουλιῶν. ἡ ἀρχὴ τοῦ χειμῶνος θέλει εἶσθαι μετρία κ(αὶ) βρο: | χερὴ, τὸ μέσον 

νεφελῶδες, κ(αὶ) τὸ τέλος ψυχρὸν. τὸ ἕαρ μέτριον κ(αὶ) ὑγρὸν, | τὸ θέρος πολλὰ 

θερμόν, κ(αὶ) τὸ φθινόπωρον παγωνῶδες κ(αὶ) νοσερὸν, μάλιστα | εἰς τοὺς νέους. 

γενήσεται κακόν τῶν ὀφθαλμῶν, κ(αὶ) εἰς τοὺς θαλαττεύοντας ὁ | χρόνος θέλει 

εἶσθαι ἐπιτήδειος κ(αὶ) καλὸς, κ(αὶ) σημαίνει πολέμους, κ(αὶ) θάνατον |
670 τῶ(ν) 

γερόντων κ(αὶ) τῶν ζώων. ὁ δημόκριτος λέγει ὅτι θέλει γένει πολὺ χαλ[άζ]ι | 

βλαβερὸν, κ(αὶ) μεγαλώτατοι κ(αὶ) σφοδροὶ ἄνεμοι, ὁποῦ πρέπει νὰ γίνεται π: | 

ροσευχὴ, ὁποῦ νὰ μὴν εἶναι κ(αὶ) σεισμοί. εἰς αὐτοὺς τοὺς προειρημένους χρόνου(ς) | 

σημαίνων(ται) μεγάλοι πόλεμοι, κ(αὶ) φόνοι τῶν ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) ὁ βασιλεὺς κ(αὶ) 

οἱ ἄρχον: | τες, θέλουν βάλει εἰς τοὺς ὑπηκόους τῶν μεγάλα δοσίματα, κ(αὶ) νὰ 

κάμνουν |
675 πράγματα ἄδικα, κ(αὶ) θέλουν συκωθῇ πολλοὶ ἄνθρωποι κακοὶ κ(αὶ) 

ἀχρεῖοι, | καθὼς δείκνυσιν ὁ ἥλιος κατ’ ἀντίθετον ὄψιν τοῦ ἄρεος, κ(αὶ) ὁ κρόνος εἰς 

τὴν | γωνίαν τοῦ ι:ου οἴκου τοῦ οὐ(ρα)νοῦ. κ(αὶ) τελευταῖον μὲ τὸ νὰ εὑρίσκεται ὁ 

ἄρης εἰς ἀν: | τίθετον ὄψιν τοῦ ἡλίου, κ(αὶ) εἰς τὸν γ:ον οἶκον τοῦ οὐρανοῦ, κ(αὶ) ἡ 

ἀνακύκλ[ω]σις εἶναι || [65] πολυκαιρινή, σημαίνει διὰ αὐτὰ μεγάλους πολέμους, 

κ(αὶ) ἀνυποταξίαν εἰς τὸν |680
 ἑαυτῶν βασιλέα, μὲ ἀπώλειαν τινὸς βασιλείας. θέλουν 

φανῇ ἐπὶ πλέον | μεγάλα σκάνδαλα κ(αὶ) διχόνοιαι, τὰ ὁποῖα θέλουν συνέβη μεταξὺ 

τῶν ἀ: | δελφῶν κ(αὶ) καλῶν φίλων, κ(αὶ) ἀν(θρώπ)ων ὁποῦ ἤθελαν ἔχῃ ἀναμεταξὺ 

τους καμί(αν) | συντροφίαν ἢ φιλίαν, κ(αὶ) ἀκόμι εἰς τὰς ἐδικὰς τῶν οἰκίας.:~ | . 

αΨΟαῳ.: ~ ᾳψϟθω. |
685 Ὁ κυριεύων τοῦ χρόνου εἶναι ὁ κρόνος μὲ τὸ σημεῖον τῆς 

παρθένου. οἶκον τοῦ | ἑρμοῦ, τοῦ ἡλίου ἐμβάντος ἐν τῷ κριῷ. τῇ εἰκοστῇ πρώτῃ τοῦ 
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μαρτίου. ὁ χρόν(ος) | ῥέπει εἰς τὸ μέτριον ὅλων τῶν πραγμάτων, διὰ δὲ τὴν ποιότητα 

τοῦ τῆς | παρθένου σημείου, σημαίνει χαλασμὸν εἰς τὰ σπέρματα. κ(αὶ) εἶναι 

κίνδυνος | νὰ θαλασσοπορῇ τινὰς. ἡ ἀρχὴ τοῦ χειμῶνος θέλει εἶσθαι ψυχρὰ μὲ 

χαλάζι, |690  ἡ μέση θερμὴ, κ(αὶ) τὸ τέλος γλυκὺ. τὸ ἔαρ ψυχρὸν, ἕως τὸ ἡλιοστάσιον 

τοῦ θέ: | ρους. ὁ δημόκριτος λέγει, ὅτι τὸ φθινόπωρον θέλουν αὐξηθῇ οἱ ποταμοὶ, | 

κ(αὶ) θέλουν ἀκολουθήσει ἀσθένειαις, δηλαδὴ τριταῖοι παροξυσμοί. || Αρ. 231 Σένα 

Προκομμένω ναύτη Μια |  φωτίστα μόνον Ἀνάπτη Σὲ μία νύκτα σκοτινὴ || [66], Αρ. 

232 Σένα Ποοκομμένον ναύτη Μίὰ | φωτίστα μόνον ἀνάπτη Σὲ μια | νίκτα σκοτινή 

Καὶ τὸν πόλον γιὰ | νὰ εὔρη Καὶ τὸν δρόμον τοῦ νὰ ξεύ | ρη Εἴναι πάντα ἰκανή 

Καθὼς σὲ |5  ἔνα ὀδοιπόρον Ἔιναι πολλὰ μαγάλ[ο]ν | δῶρον· Ἔνα ἴχνος Τοῦ Ποδὸς 

Γιὰ νὰ | μὴν τὸν ἀπατίση Καὶ ὀπίσω τὸν | γυρίση Καμμία σφαλερά ὀδὸς || Αρ. 233 

Τέτοιαν Ποικιλίαν ἔχει Καλοκέρι | ὄταν βρέχη Κι ἔπειτα ἤλιος φανὴ | Καὶ 

φαινομενη Ἴρις Ποῦ χρωμάτων | τότε Πλήρης Γίνονται κι οἴ | οὐρανὴ Καὶ Ἀπὸ τὸ 

Περιστέρη, |
5 παντελώς δὲν διαφέρη Ποῦ | στὸν ἤλιον ὅταν πετὰ. Ὦντας | Πρῶτα 

μένα χρῶμα Τότε ὄλον | τὸ σῶμα, Πέρνη χρῶμα ἀρκε[τ]ά | αὐτός ὀποῦ σάς γράφη 

είναι |10 ο Κ Χ Χάββας Ι(ουλ) 25. || [67], Αρ. 234 ὁποίος εμενα μέμφετα· Καὶ, | ὁποίος 

θαρρὴ πῶς σφάλλω οἴο | Πρώσοπω Ποῦ λάτρευα Ἄς δὴ δεν | λέγω ἄλλω Δίκαιη δὲν 

Προβάλλω | Καὶ τότε Ἀθωώνεται Ἐλπίζω Ἠ |5 καρδία μοῦ Ἐγὼ κι ἀν ἐσκλαβόθικα | 

εἴναι τέτοια Η σκλαβία μου Καὶ | Εἴναι μὲ χαρά μου. Γιατί αὐτὸ τὸ | [[πρώσοπ 

Ποωσοπω]] || [68], Αρ. 235 Αἰνίγματα μερικά πάνυ ὡραῖα. | τὸ αὐτὸ ἐστὶ 

θεολογικόν.:~ | Θεός τὸ διττὸν οὐκ ἔχων τῶν πνευμάτων, | ἔχει τὸ τριττόν οὐδενὸς 

τῶν σωμάτων. | αὐτὸς μετασχὼν οὐ ῥεούσης τετράδος. |
5 αἰσθητικῆς πέφυκεν ἔξω 

πεντάδος. | κίνησιν οὐ πάσχων δὲ διπλῆς ἑξάδος, | φέρει τὸ σεπτὸν τῆς ἀρίσης 

ἑπτάδος.:~ | Αρ. 236 ἕτερο κ(αὶ) αὐτὸ θεολογικόν. | Πρώτου φάος ὤν δεύτερον θεῖον 

σέλας, | φωτὸς τρίτου φώτιζε τὸν τριττὸν ζόφον. | ὕλης τετρακτὴν, κ(αὶ) θυρῶν τὴν 

πεντάδα, | τὴν μὲν χαλίνου, τῇ δὲ σωφρονεῖν δίδου. |
5
 τῆς ἑξάδος δὲ τὴν διπλῆν 

ἀταξίαν, | εἰς τάξιν ἀσκέδαστον ἄξαις σῷ σθένει. | μερῶν μελῶντε τὴν δισέβδομον 

θέσιν, |  φέρων κρατύναις εἰς νεωτάτην πλάσιν. | τῆς ὀγδόης φύγοιμι τὴν τιμωρίαν, 

|
10

 τῆς ἐννάτης μάθοιμι τὴν ὑμνῳδίαν. | τοῦ παντελείου τὸ τρισόλβιον κράτος, | 

μετουσίᾳ λάβοιμι, κᾄν οὐκ οὐσίᾳ.:~ | Αρ. 237 ἕτερα. α:ον
 | Ἄπνους μὲν εἰμι τοὺς 

βροτοὺς δὲ ῥωννύω, || [69] τὴν κλῆσιν ἔσχων, εὐαρίθμητον πάνυ, | ἀσπάζομαι γὰρ τὸ 

τριακῶς δὶς μόνον, | δὶς τριάκοντα κ(αὶ) μίαν πρὸς τοῖς δέκα.:~ |
5 Αρ. 238 ἄλλο: γ:ον

 | 

Ἰχθὺς ἠ χύτρα τὸ δ’ ἐψόμενον ἔνδον, | ἔμπνουν λογικόν αἰσθητικὸν τε κρέας. Αρ. 239 

ἄλλο.  βον | Ἔστι τι πτηνὸν μονοσύλλαβον πέλον, | κλώνοις κάθηται μονοσυλλάβου 

δένδρου, | κ(αὶ) κατεσθίει μονοσύλλαβον θήραν.:~ | Αρ. 240  ἄλλο. δον 
| Ζῶον τι 
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πεζὸν ἀλλὰ νηκτὸν εὑρέθει, | ἔμψυχον ἀλλ’ ἄψυχον, ἔμπνουν ἀλλ’ ἄπνουν. | ἕρπον 

βαδίζον κ(αὶ) πτεροῖς κεχρημένον, | ἄκουε κ(αὶ) θαύμαζε κ(αὶ) δίδου λύσιν.:~ |
5 

Αρ. 

241 . ἄλλο . ε:ον | [Τ]ετρασχελὲς ὑπάρχω κ(αὶ) ψυχῆς δίχα, | αὐχένος πλουτῶ, τῆς 

κάρας τετμημένης, | ἄπνουν γὰρ ἀλλ’ ἔμπνους τε τὴν λύσιν δίδου. | Αρ. 242 ἔτερον | 

Ἴππον εἶδον τρέχοντα ἐν τῷ λευκῷ πεδίω, | κ(αὶ) τρεῖς ἄνδρες ἄριστοι αὐτὸν 

κρατοῦσι, | κ(αὶ) δύο ὄπισθεν αὐτοῦ ἀκολουθοῦσι.  Αρ. 243 τὸ αἴνιγμα τῆς σφιγγός | 

ποῖον εἶναι ἐκεῖνο τὸ ζῶον, ὁποῦ τό πρωΐ περιπατεῖ μέ τέσσαρα πο: | δά[ρ]ια[,] τό 

μεσιμέρι μὲ δύο, κ(αὶ) τό βράδυ μέ τρία; || [70], Αρ. 244 ἀνθρώπου μέλος εἰμὶ, ὁ κ(αὶ) 

τέμνει με σίδηρος, γράμματος ἀφαιρου: | μένου, δύεται ἡέλιος. | Αρ. 245 ἔζων ὅτ’ 

ἔζων, πλήν λόγου παντός δίχα. | ἔθανον ἄρτι, κ(αὶ) γέμω παντός λόγου. | Αρ. 246 τὴν 

γῆν πιαίνω κ(αὶ) κινῶ τὰς ὀλκάδας, ἐν τέτρασι γράμμασι συλ[:] | λαβὴν φέρω, ἂν 

γοῦν κεφαλὴν ἀφελῃς μου τὴν πρώτην, εὕ: | ροις μέλος με κοινὸν ἐν πᾶσι ζώοις. | Αρ. 

247 πόλῳ ἀμφιθέῳ χθονὶ περιπαλεύομαι. δὶς δίστοιχος πέλω κ(αὶ) | διττοσύλλαβος, 

νοΐ ὁρῶμαι ὀφθαλμῷ οὐκ ὀπτάνομαι. | Αρ. 248 ἄβροτος εἰμὶ κ(αὶ) γλυκύς παρὰ 

πάντων, ὁ μὴ θέλων θέλει με κ(αὶ) | ὁ μισών ποθεῖ με, κ(αὶ) ὁ πολλά με ἀγαπών, ποτὲ 

καλόν οὐκ ἔχει.:~ | Αρ. 249 φυτὸν λίμνης, ἄνθος θαλάσσης, αἷ[μ]α ξύλου, ἐλύπησ(ον) 

ἄνδρα δίκαι(ον).:~ | Αρ. 250 ὁ πατὴρ μου ἐξήγαγὲ με ἐκ κοιλίας μητρός μου, κ(αὶ) ἐξ 

ἐμοῦ ἐξή: | γαγε τὴν μητέρα τῶν ὑιῶν μου, κ(αὶ) οἱ ὑιοὶ μου ἐγέννησαν τὴν μη: | τέρα 

τοῦ πατρός μου. | Αρ. 251 ὁ ποτὲ μου πατήρ, ἄρτι μου εἶναι ὑιός, ἐάν καλή μου ἡ 

τύχη πάλιν | π(α)τήρ, εἰ δὲ κακή μου ἡ τύχη πάλιν ὑιός. ἐπί ἀγεννήτου πόδας κά: | 

θει ὦ βασιλεῦ, κ(αὶ) ἐπί τό δέρμα τῆς μητρὸς αὐτοῦ καθεύδεις, ἢ λῦ: | σε μοι τόν 

λόγον, ἢ δός μοι τόν ὑιόν μου, τόν ἄνδρα τῆς μητρός μου.:~ | Αρ. 252 τοῦ παντός 

αὐτός συγκινοῦμαι κ(αὶ) τρέχω, πάλιν τὸν αὐτόν οὐκ ἀφείς | τόπον τρέχω, ὁρίζομαι 

δὲ κ(αὶ) τόπον μικρόν ἔχω, πῶς γοῦν κινοῦ: | μια μὴ κινούμενος λέγε. | Αρ. 253 ξύλου 

μέν ἡ κλείς ἡ δέ κιγκλίς ὑδάτων, διέδρα λαγώς κ(αὶ) κύω[ν] συνεσχέθη. || [71], Αρ. 

254 ἔστι τί ζῶον λογικόν δέσποτα στεφηφόρε, ὁρῶν οὐκ ἔχον ὀφθαλμούς | ἐκτός 

ποδῶν βαδίζον, ἐστερημένον κεφαλῆς σώας ἔχον τάς φρέ: | νας, πνεύμονος ἄτερ 

κ(αὶ) λοβοῦ καρδίας κ(αὶ) κοιλίας, ἐστερημέ: | νου τοῦ παντός, τινὸς οὐ λελειμμένον, 

τὶ τοῦτον, φράσον ἔξειπε, | ἢ νουνεχὴς ὑπάρχεις. |5 
Αρ. 255 κατώτερον μέν εἰμὶ τῶν 

ὅλων μέρος, ἀνώτερον δὲ γίνομαι πάν: | των τῶν ἄλλων, πρώτου γράμματος 

ἀφαιρεθέντος μόνου. τοῦ δευ: | τέρου δὲ πάλιν ἐκβεβλημένου, κλῆσιν παρ εὐθύς 

λαμβάνω τε: | τραπόδου. Αρ. 256 ποῖον πουλλί κάμνει γεννήματα ἄπτερα; | Αρ. 257 

ποῖον ἀπὸ τὰ πουλλία ζωοτοκεῖ. κ(αὶ) ἔχει γάλει εἰς τούς μαστούς; | Αρ. 258 κ(αὶ) ἐξ 

ἐναντίας ποῖον ἐκ τῶν χερσαίων κ(αὶ) τετραπόδων ὠοτοκεῖ;  | Αρ. 259 » πατήρ 

γυμν(ός) μὲ ἔσπειρεν, μὲ ἔνδυσεν μητέρα | κ(αὶ) ἔτζι μὲ ἀνάθρεψεν λοιπόν ἀπὸ ἀέρα. 
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| κ(αὶ) ὅταν μὲ ἀνέθρεψεν μήτηρ ἡ ποθητή μου, | τριγύρω μου ἐστέκοντο ὅλοι οἱ 

ἀδελφοί μου. | κ(αὶ) ὁ καθείς στό σπῆτι του ἦτον κατοικημένος, |
5 δυσένδητος 

τρισένδητος ἦτον ἐνδεδημένος. | ἕνας ἦτον ὁ πρώταρ[χ]ος τῆς γενεαλογίας, | κ(αὶ) 

ἦταν σχεδόν χίλιοι ὑιοί τῆς εὐλογίας. | κ(αὶ) [[περιτριγυρί]] τώρα εἴμεθα γυμ[ν]οί 

ἐνδεδυμένοι ὅλοι | κ(αὶ) περιτριγυρίζομεν εἰς κάθε μίαν πόλιν. |
10 κ(αὶ) ὁμοιοῦμεν 

τοῦ πατρὸς κατὰ τὴν ἱστορίαν | /μακρύν ψιλόν τὸ μῆκος σου χολέτρα ἡ κοιλία./  | 

πέντε εἰσίν τὰ γράμματα τοῦ ὁνόματός μου, | ὁ φ[ευ]ρ[ε]τὴς τοῦ ψήφους μου εἶναι 

διδασκαλός μου | ἐπ[τ]ακόσια εἴσανε τὰ ἀριθμητικὰ μου |
15 //περίπου ὀγδοήκοντα 

τὰ περιστατικά μου. | ὁ φευρετὴς τοῦ ποταμοῦ ποιγῆς τε κ(αὶ) τῆς βρύσις | 

παρακαλῶ διδάσκαλε τοῦτο νὰ μου ξηγήσῃς.// || [72], Αρ. 260 ἐπιστολαί 

ἑλληνικαί.:~ | τοῖς ἐρασμίοις κ(αὶ) τριποθήτοις τὴν ἐκ ψυχῆς πρόσρησιν. | Ἀκήκοα 

τὰ περὶ τῆς ἐλεύσεώς μου αὐτόθι. ὅτι δὲ οὐκ ἀνάγκη. οὐ παντάπασιν ἐλπίδος | 

ἐκπέπτωκα, κ(αὶ) γε εἰ ἐστί. συνοῦντες μοι ἐξαγγελῆτε τὸ ἐφιέμενον. κ(αὶ) ὅτι 

συγγνώ: | μην μοι δούλῳ τῷ πιστῷ ὑμῶν παρασχοίητε. τῇ ῥαθυμίᾳ οὐδ’ ὅλως 

προσδοκεῖν ἔχω. |5 ἐῤῥωμένοι, ὄλβιοι. κ(αὶ) προκόπτοντες διαβιοῖτε ὡς ἐπεύχομαι. | 

Αρ. 261 τοῖς αὐτοῖς τούς ἐκ ζεούσης καρδίας ἀσπασμοὺς. | οὐκ ὀλίγας τὰς 

εὐχαριστήσεις ὑμῖν ἀνατίθημι, ζητήσασί με τῇ παρελθούσῃ συναριστῆ: | σαι, κ(αὶ) 

τοῦτ’ αὐτὸ οὐ κληρωσαμένοι, τοῦ ἀδυνάτου ἕνεκεν ἐλεύσεως κ(αὶ) ἐπανόδου τῆς 

ἐμῆ(ς). | οὐκ ἀγνοῶ κ(αὶ) τῇ τραπέζῃ καθεζόμενος, ἀπρίτιτε ταῖν χεροῖν λαβόμενος 

κρατῆ: | ρα μεμεστωμένον αἵματος σταφυλῆς, ὑπὲρ εὐδαιμονίας ἐκπίνειν ὑμῶν, του 

δὲ |5 ποθὲν αὐτῇ καταλιμπάνειν τῇ κύλικι. εὐφραίνειν τε παμπλείστως καρδίαν ἐ: | 

μὴν ἐπικλήσει τῇ ὑμῶν, ταύτῃ τῇ πόσει, ὡς νεκταρώδῳ μοι ἀμβροσίαν παρε: | χούσῃ. 

ὑμεῖς δὲ εἰ μέμνησθέ μου ᾀεὶ ταῖς φρέσι κατέχοντος κ(αὶ) ἀπόντων τὰς ὑ: | μετέρας 

ὄψιας εὐπρεπεῖς, κ(αὶ) ταύτας διηνεκῶς φανταζομένου, ὁ παροχεὺς τῶν ἀ: | γαθῶν 

ὑγείᾳ μακροβίῳ διατηρῆσαι ὑμᾶς. κ(αὶ) νοσφισμὸς ὑμῖν εἴθε οὐ γένοιτο |
10 

πεφιλημένοις μοι τῷ κλεινῷ δούλῳ κ(αὶ) οὐκέτῃ.:~ | Αρ. 262 τοῖς αὐτοῖς ἀπολογία, 

μυρίας προσαγορεύσεις. | οὐκ ἠγνώουν κ(αὶ) οὐ κατώννουν βέλτιστοι, δεξάμενος τό 

πάρ ὑμῶν ἐπιστόλοιο, | πρὸς τὰ αὐτόθι τὴν πορείαν ποιῆσαι. ἴνα μὴ παρήκοος 

γένωμαι. κ(αὶ) ἀλαζὼν νομι: | σθήσωμαι. τὰς δεήσεις ὑμῶν χάριν τῆς ὑμετέρας 

καλοκαγαθίας γιγνομένας τὸ | παράπαν δεχόμενος. τὸ δὲ ῥηθὲν προηφθάσαν μὲ ἐν 

τῷ τῆς ἱερᾶς λειτουργίας |5 καιρῷ. οὐκ ἔκρινα θεμιτὸν ταύτην ἐμπαραβλέψαι. κ(αὶ) 

πρὸς ὑμᾶς [ἐ]πιφοιτᾷν, || [73] παρεχομένους μοι αἰτοῦντι. ὡς θαῤῥῶ, τὴν συγγνώμην 

τουτουΐ ἐμοῦ τοῦ ἐγκλήματος. | ὅθεν κ(αὶ) ἄλλη ἔστω μοι ἡ ἐντολὴ παρ’ ὑμῶν. ὥστε 

προθύμως ἔχοντι ὑπουργῆσαι | τοῖς ὑμετέροις τιμίοις ἐντάλμασι, κ(αὶ) ἑταιρείας 

ἕνεκα ἀγαθῆς, μάλιστα δὲ προ: | σφιλοῦς συγγενείας. μέχρι θανάτου τὸ ζῇν ἐνθῆναι 
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στέργοντι. διὸ κ(αὶ) τοῦ σὺν ὑμὶν |
10 γεύσασθαι ἄλλος γένοιτο ὁ καιρὸς, ὡς 

ἐκλιπαρῶ, ταῦτα γράφων ἐν βίᾳ οὐκ ὀλί: | γῃ. εὐτυχοίητε εὐφραινόμενοι ἀμφοτέροις 

τοῖς αἰῶσιν. ἐν τούτῳ γε μὲν τῶν | λυπηρῶν ἁπάντων ἀνωτεροῦντες, κ(αὶ) 

φαντασιῶν πονηρῶν ἐκλυτρούμενοι. ἐν δὲ | τῷ προσδοκωμένῳ, τῆς βασιλείας 

οὐρανῶν κεκληρούμενοι ἔντευξι, οὐκ οὐσίᾳ ἀλ: | λὰ μετουσίᾳ θεοὶ χρηματίσητε.:~ |15 

Αρ. 263 Πρὸς τὸν εὐνούστατον κ(αὶ) ὡραιότατον.:~ | Σὲ τὸν ἀκριβέστατὸν μοι 

φίλον κ(αὶ) Περιπόθητον, ὅλῳ θυμῷ κ(αὶ) ζεούσῃ καρδίᾳ ἀγαπῶ | κ(αὶ) ὑπερφιλῶ. 

ὥσπερ τοὺς ἐμοῦς ὀφθαλμοὺς. εἰ δὲ βουληθείην τοὺς σοὺς ἐξυφάναι τῇ χάρι: | τῃ 

ἐπαίνους, κ(αὶ) τὴν ἄπειρον στοργὴν ἥν σώζω πρὸς σὲ. δεηθοίμην ἄν ἰσχύος θεία(ς) | 

τα[ι]νός, τὴν χεῖρα κινῆσαι ἐφ’ ὕλῃ λευκῇ, διὰ καλάμου διαπλοϊζομένου τῷ μέλανι. |5 

ἄρτι δὲ χείλεσι κεκλεισμένοις τῷ ὑπερμεγέθει τῶν σῶν ἀρετῶν, σὸν ἀλαλάζω | 

ἐφύμνιον τὸ συγχωρούμενὸν μοι τῇ φύσει. κ(αὶ) σὺν τούτῳ ἀγάγω τὰ σὰ πολυθρήλ: | 

λυτα, εἰκόνα ἀρετῆς σὲ κηρύττων, κ(αὶ) ἄνθος τῆς ὡραιότητος. δεῦρο ἐράσμιε δεῦ: | 

ρο πρὸς μὲ ἐκκλιπαρῶ, ἴνα σὺ μὲν ἴδῃς ὡς δυνατὸν τὴν πυρκαϊάν τῆς καρδίας | μου, 

σῷ πόθῳ τῷ νοερῷ. ἐγὼ δὲ μεγίστης πεπληρωθῶ θυμηδίας, τῇ ὄψει τῆς σῆς |10
 τῳόντι 

λυσιτελοῦς χρησιμότητος. ἐπανάγαγε τὰς σὰς διατριβὰς ἄχρι τοῦδε ὦ ἀ: | ξιάγαστε, 

οὒχ ἅπαξ τᾶς δεῆσις ποιοῦμαι. κ(αὶ) ἕξεις μὲ παρακλήτορα τῷ διευθυν: | τῆρι τῶν 

ὁρατῶν. κ(αὶ) τῶν ἀοράτων δημιουργῷ, τῷ μεγάλῳ φημὶ κ(αὶ) οὐρανίῳ θεῷ. | ὑπέρ 

τῆς ὑμετέρας εὐδαιμονίας κ(αὶ) ἐπὶ μήκιστον εὐζωΐας. πλήρωσον τὴν αἴτη: || [74] σιν 

ἐμοῦ. στέργοντος ὑπέρ σοῦ τιθέναι τὴν ζωὴν. μέχρι χωρισμοῦ τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ σώ: 

|
15 ματος. ἐῤῥωμένως κ(αὶ) εὐτυχῶς διαβιώης, αἰσίᾳ κ(αὶ) εὐδαίμονει τύχῃ συνζῶν, 

ἀξιέ: | ραστὲ μοι κ(αὶ) Παμπόθητε.:~ | Αρ. 264 Μακαριώτατε θειότατε κ(αὶ) 

λογιώτατε δέσποτα. | Τὴν ὑμετέραν σεβασμιωτάτην μακαριότητα ταπεινῶς 

προσκυνῶ, κ(αὶ) τὴν ἱερωτάτην | αὐτῆς δεξιὰν εὐλαβῶς κατασπάζομαι. δεόμενος 

τοῦ ἀρχιποιμένος χριστοῦ κ(αὶ) θεοῦ τῶν | ὅλων. ἵνα διατηρῇ τὴν αὐτῆς θειοτάτην 

μακαριότηταν. ἀδιάσειστον εἰς τὸν ἁγιώτατον | κ(αὶ) ἀποστολικὸν αὐτῆς θρόνον, 

πρὸς καταρτισμὸν τοῦ ὑπ’ αὐτῆς ἰθυνομένου χριστων: |
5
 νύμου πληρώματος. κ(αὶ) 

καύχημα ἑμοῦ τοῦ ταπεινοῦ. οὐκ ἔστιν ἀληθῶς, δέσποτα ἀ: | ξιάγαστε, ἀμφιβολία τὶς 

πρὸς τοὺς ἐραστὰς τῶν καλῶν, ὅτι διεπέρασε τὸ σὸν ἀξιέ: | παινον ὄνομα ἅπασαν 

τὴν ὑφήλιον. ἐπεῖ γὰρ ὁ θεὸς οὐ μόνον τοῖς ἐνδομυχοῦσι | κοσμήμασι τῆς ψυχῆς, 

ἀλλὰ κ(αὶ) τοῖς ἔξωθεν, τῇ τῶν μαθημάτων ἐμπειρίᾳ φημί, | τῇ ἡμερότητι κ(αὶ) 

ἐπιεικείᾳ τοῦ εἴδους, τῇ γνώμῃ ἀμεγαλαύχῳ κ(αὶ) τοῖς καθεξῆς. μάλι: |
10

 στα δὲ τῇ 

φιλοθέᾳ ψυχῇ. τοῦτο ἀξίως ἐκόσμησε, κ(αὶ) σὲ τῷ μεγάλῳ ἀξιώματι τῆς τῶν | 

λογικῶν προβάτων φροντίδος ἀνύψωσε, κ(αὶ) πάντας κλίνειν. τὸν αὐχένα, κ(αὶ) εὐ: | 

λαβῶς ἅπτεσθαι τῆς ἀρχιερατικῆς σου πορφύρας εἰργάσατο. παρανόμως δ’ ἐ: | 
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ξελασθέντι, κ(αὶ) κατηγορηθέντι ἀδίκως. πάλιν τῇ πολυωρίᾳ τῆς θείας προνοίας | 

αὐτοῦ τὸν θῶκον ἐνεχειρίσατο. κ(αὶ) ἦρε σε πεπτωκότα ἐφ’ ὕψος, τοῖς πονηροῖς |15 

ἀποδοὺς τὸ ἀνταπόδομα πονηρὸν κ(αὶ) κατάλληλον. σὺ δὲ ὡς γνήσιος δοῦλος τοῦ | 

οὐρανίου αὐτοῦ, μέχρι θανάτου τῶν χρηζόντων ἔνεκα τὸ ζῇν παραδιδόναι προ: | 

κρίνας. λέουσιν ὡς ὡρυομένοις τὴν νῆσσον ἄρχουσιν, ἔνδον τοῖς πανδαμα: | τωρσι 

χρόνοις, ἀνδρείως ἀντέστησας, κ(αὶ) ἐξ ὀλέθρου ταύτην ἐξήγαγες. σὺ | ἔτι οὖσαν 

ζεζοφωμὲντην τῷ σκότει τῆς ἀγνωσίας, χρηματίας αἴτιος ἀνδρῶν ||20 [75] ἐπελεύσεως 

ἔσω αὐτῆς σοφίας οὐκ ἀμοιρούντων, μετέβαλες εἰς εὐμάθειαν. κ(αὶ) | ἀμουσίᾳ 

συνεχομένην, ἐπήγαγες εἰς μουσικὴν ἱεράν. κατακηλοῦσαν οὐ τὰ ἐξω: | τερικὰ 

αἰσθητήρια, ἀλλ’ αὐτὴν τὴν ψυχὴν τὴν νοερὰν κ(αὶ) ἀθάνατον. σὺ ὁ ὄντως | 

φιλοσοφώτατος κ(αὶ) ἀξιέραστος δεσπότης, οὐμὴν ἀλλὰ κ(αὶ) καρτερόφρων φανεὶς, 

γεν: | ναιότατος ἐδείχθης κ(αὶ) στεῤῥὸς. τοιαύτῃ γὰρ νόσῳ δεινοτάτῃ συσχεθείς, 

ἀγογγύστως |
25 πρὸς τὰ πόῤῥω κατέληξας. ὁ δὲ ζωοδότης αὔθις τὴν τοῦ σώματος 

ῥῶσιν σοὶ ἐχαρί: | σατο. πολλοῖς τε κινδύνοις περιπεσόντι ἀγάπῃ τῇ τῶν πτωχῶν. 

πλουσίας τὰς δω: | ρεὰς ἀξίως ἀντεδωρήσατο. οὕς δὲ στεφάνους αἰῶνι τῷ ἐσομένῳ 

παρέξειν προ: | ευτρεπίζει. οἶδεν αὐτὸς ὁ τοὺς δικαίους ἀμειβόμενος κάλλεσι τῆς 

παραδείσου τρυφῆς. | τοιοῦτον τοίνυν σὲ ἐγνωκότες θειότατον, πολλὰς δουλικὰς τῇ 

σῇ μακαρίῳ μεγαλειό: |
30 τητι ἀπονέμομεν προσκυνήσεις. ἵνα τῶν μακαρίων εὐχῶν 

κ(αὶ) εὐλογιῶν τυχόντες | αὐτῆς, ἐκφύγωμεν πᾶσαν βλάβην τοῦ πολεμήτορος. αὐτὴ 

δὲ δεχομένη κ(αὶ) παρ’ ἡ: | μῶν μικρὸν κ(αὶ) ταπεινὸν τουτί τό ἐνδόσιμον, κιβώτιον 

φημὶ μετὰ νίτρων. τῶν ἐξ ἁ: | γίας πόλεως ἱερουσαλὴμ, μὴ ἐμβλέψατω τῷ δώρῳ, 

ἀλλὰ τῇ προθυμίᾳ τοῦ ἐπιστέλ: | λοντος. κ(αὶ) εἴθε διαφυλάξοι τὸ κρεῖττον τὴν 

ἐλλόγιμον αὐτῆς μακαριότητα ἐῤ: |
35 ῥωμένην κ(αὶ) ὑγιαίνουσαν. διεγεῖρον αὐτὴν 

ᾀει εἰς ἔργα σωτηριώδη κ(αὶ) κοσμο: | χαρσμόσυνα. ἀμὴν. | Τῆς ὑμετέρας 

σεβασμιωτάτης μακαριότητος | ὁ τῶν θεραπόντων ἐλάχιστος ἀλλ’ εὐγνώμων | 

Πέτρος καρίδης.:~ ||
40

 [76], Αρ. 265 Τῷ ἀκρατάτῳ τῶν φίλων, εὐπράττειν. | ἄρτι 

πέπεισμαι, ὦ βέλτιστε τῶν ἀνδρῶν. ἥκιστα διδοὺς ἀπιστίαν τοῖς περισοῦ θρυλ: | 

λουμένοις. τὰς ἐμὰς πληρώσασιν ἀκοὰς, οἰκείοις ὀφθαλμοῖς περισκοπήσας σῶν | 

ἀρετῶν τὸν διάκοσμον. τούτου. γε χάριν τὸ σὸν ἐνστέρνησμαι ἀξἰέραστον ὄνομα, | 

κ(αὶ) τῇ σειρᾷ προσδεθεὶς τῶν ὑμετέρων ἀγαθοεργιῶν ψυχῇ τε και· σώματι, οὐ |
5
 

δύναμαι μὴ πειθαρχεῖν τοῖς κελεύσμασι τοῦ λογικοῦ σου· φυράματος. ἔτι τῆς | 

προτέρας εὐνοίας ἡμῶν ἀπημαυρωθείσης τῇ αἴγλῃ τῆς σῆς παρουσίας, τῷ τοῦ ἡ: | 

λίου ἐξομοιώθημεν ἰδιώματι. κ(αὶ) πῶς; ὡς γὰρ ἀνατέλλοντος τοῦ ἡλίου. ἡ τῶν λοι: | 

πῶν ἀστέρων λαμπρότης οὔκ ἔτι διαυγάζει. οὕτω τῆς σῆς πρὸς με ἀγάπης ἀνα: | 

τειλάσης, πᾶν ἴχνος τῶν προτέρων ἰνδαλμάτων ἀπημαύρωται. ἔῤῥωσο τρι: |
10
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σευδαίμων εἰς βαθὺ γῆρας κ(αὶ) λιπαρὸν, μουσάων ἄνθεα βοσκόμενος. κ(αὶ) τρίβους 

| ἀγαθὰς διανύων τριπόθητε κ(αὶ) ἐράσμιε.:~ || [78], Αρ. 266 ἡ παροῦσα βίβλος 

περιέχει ὁράσεις τινὰς τοῦ προφήτου δανιήλ, ἅς ἀ: | πεκάλυψεν αὐτῷ ὁ θεὸς, ἐν 

χείλεσιν αὐτου, ἐν ἡμέραις ἀλεξάνδρου βα: | σιλέως, ἥντινα ἰδὼν τὶς ὀνόματι ἀλέξιος 

κατὰ τοὺς ϛψνζ: περιέ: | πεσεν αὐτῷ πόθος ἐπιστρέψαι ταύτην τὴν βίβλον ἀπὸ τῆς 

ἀραβικῆς | διαλέκτου, εἰς ἑλληνικὴν, ἥτις περιέχει πᾶσαν ἀλήθειαν. ὁ γοῦν ῥη: |5 θεὶς 

Ἀλέξιος, ὥρμητο ἐκ τῆς κωνσταντινουπόλεως, ἐμπέπτωκε δὲ | εἰς χεῖρας τῶν 

ἀράβων, κ(αὶ) ἦν οἰκέτης τοῦ σουλτὰν Ἰαθατίνη, ἐκλήθη | δὲ χᾶς ἀλέξιος, ὡς ἔμαθε 

τὰ τῶν ἀράβων γράμματα καλῶς. | Ἔστω τοίνυν ὑμιν γνωστὸν, ὡς ὁ πάντων 

πλάστης θεὸς, ὁ ἐκ τοῦ μὴ | ὄντος εἰς τὸ εἶναι, τὰ πάντα παραγαγὼν, τὰ τε ὁρατὰ 

κ(αὶ) τὰ ἀόρατα, |
10 μετέδωκε τῷ ἀν(θρώπ)ῳ κ(αὶ) θείου φυσήματος, εἰς τὸ 

γινώσκειν κ(αὶ) ἐρευνᾶν τὰς | αὐτοῦ δυνάμεις, καθὼς κ(αὶ) ὁ μελῳδὸς δαβὶδ εἴρηκεν 

ἐν τοῖς ψαλμοῖς, | ἐθαυμαστώθη ἡ γνῶσις σου ἐξ ἐμοῦ. ἄνθρωπος οὖν ἔστι, ἐπίγειος 

θεὸς, | κατ’ εἰκόνα τ[οῦ] [κ]τίσαντος αὐτὸν, σῶμα ἔχων δωδεκάμελον, κατηρτι: | 

σμέ[ν]ο[ν] [εἰς] ἁρμοὺς τριακοσίους ἑξήκοντα, ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ κ(αὶ) τὰ ἐξῆς. |15 ὅτι 

περὶ τούτου δὲ διηγεῖται κατὰ μέρος ὁ μέγιστος ἐν ἕλλησιν Ἰπποκρά: | της, καθ’ ἡμᾶς 

δὲ ὁ μακάριος ποιητὴς ὁ δαμασκηνός, ἄν(θρωπ)ος ἑρμη: | νεύεται διὰ τὸ ἄνω 

θεωρεῖν. τρία δὲ ἐστὶ κατ’ οὐσίαν ἀγνώριστα τοῖς | ἀνθρώποις κ(αὶ) ἀ[ό]ρατα, θεὸς. 

ἄγγελος. ψυχή, μόνῳ τῷ θεῷ γνωρι: || [79] ζόμενα κατ’ οὐσίαν. θεὸς μὲν ἐστὶν οὐσία 

ἀναίτιος, αἰτία παναλκὴς, |20 πάσης οὐσίας αἰτιατικῆς, ἀσήμαντος παρ’ ἀνθρώποις, 

ὕπαρξις πά: | σης ὑπάρξεως ποιητικῆς, ἀκοινώνητον γὰρ ὄνομα ἔλεγεν ὁ σοφώ: | 

τατος σολομὼν τὸν θεὸν, ἀκατανόητον γὰρ ὄνομά ἐστὶ, δηλοῖ δὲ θεὸς, | παρὰ τὸ 

θέειν, πατὴρ δέ, ὡς τὰ πάντα τηρεῖν. τρία δὲ εἰσὶ πνεύ: | ματα. πνεῦμα τὸ ἅγιον, 

πνεῦμα ὁ ἅγγελος, κ(αὶ) πνεῦμα ἡ ψυχὴ, εὐ: |
25 θύκτιστος ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ 

γενομένη, οὐ τὸ μὲν τὸ σῶμα πρότερον, ἡ | δὲ ψυχὴ ὕστερον, ὡς ὁ παράφρων 

ἐληδώρησεν ὡριγένης, ἀλλὰ με: | τὰ τοῦ σώματος κ(αὶ) ἡ ψυχὴ πλασθεῖσα ἐκ τοῦ μὴ 

ὄντος εἰς τὸ εἶναι. κ(αὶ) | τὸ μὲν σῶμα ἐκ τῶν τε[σς]άρων στοιχείω[ν] σ[υ]νίσταται, 

κ(αὶ) εἰς αὐτὰ πάλιν | ἀναλύεται. ἡ δὲ ψυχὴ ἀθάνατος οὖσα, ἐξερχομένη ἐκ τοῦ 

σώματος, |30 διαμένει κ(αὶ) φυλάττεται ἐν τόποις οἷς οἶδεν ὁ κύριος, ἐκδεχομένη τὴν | 

παρὰ τοῦ μέλλοντος κριτοῦ κ(αὶ) θεοῦ τῶν ὅλων δικαίαν ἀπόφασιν. | Ἱστέον ὅτι ἡ 

παροῦσα δέλτος ἄρχεται ἀπὸ τοῦ ὀκτωβρίου μηνὸς, οὕτω | γὰρ ἐκτεθήκασιν ταύτην 

οἱ πάλαι ποιηταὶ κ(αὶ) διδάσκαλοι, ὃς ἐστὶν ἀρ: | χὴ τοῦ μετοπώρου. ἐν τέτρασι γὰρ 

καιροῖς ὁ πάντων δημιουργὸς τὸν |35 κύκλον τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐστεφάνωσε. κ(αὶ) ἔστι τὸ 

μετόπωρον μῆνες τρεῖς. | μετόπωρον δὲ αὐτὸ ὠνόμασαν, διὰ τὸ παρελθεῖν τὰς 

ὁπώρας, οἷον | ὀκτώβριον, νοέμβριον κ(αὶ) δεκέμβριον. ὁ χ[ει]μὼν δὲ μῆνας τρεῖς, | 
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Ἰαννουάριον, φευρουάριον, κ(αὶ) μάρτιον. χειμὼν δ’ οὗτος ὠνόμασται, διὰ | τὸ 

ἐξάρχεσθαι τοὺς χειμερινοὺς ποταμοὺς, κ(αὶ) γίνεσθαι κρύσταλλον. τὸ |40 ἕαρ μῆνας 

τρεῖς ἀπρίλλιον, μάϊον κ(αὶ) Ἰούνιον. Ἔαρ δ’ αὐτοὺς ὠνόμασ(αν), | διὰ τὸ ἐᾷν τὴν 

γῇν τὴν ἑαυτῆς δύναμιν ἐν τῷ λιβάνῳ κ(αὶ) τοῖς δένδροις. || [80] θέρος μῆνας τρεῖς, 

Ἰούλιον, αὔγουστον, κ(αὶ) σεπτέμβριον. θέρος δ’ αὐτοὺς ὠ: | νόμασαν, διὰ τὸ 

θερίζειν τοὺς πυροὺς, ἤγουν σιτάρια, κ(αὶ) εἰσὶν οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς ἐρ: | γασίαν. 

ἐπειράθην δὲ δηλῶσαι ὑμῖν τὰ τοιαῦτα μετὰ πολλῆς ἀκριβεῖ(ας), |
45 κ(αὶ) τοῦ 

γινώσκειν ἐξαιρέτως, ὅτι εἴτι φανῆται σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ κ(αὶ) ἐν | τῇ γῇ, 

ἀνάγκη ἐστὶ τοῦ ἀναπτύξαι τὴν παροῦσαν δέλτον, κ(αὶ) ἐὰν ἔνδει: | ξις καλῶν ἐν τῷ 

κόσμῳ μέλλει γενέσθαι, ὀφείλομεν ἡμεῖς τοῦ ποιεῖν | εὐχαριστίαν τῷ θεῷ πολλὴν. 

ἐὰν δὲ ἀπόδειξις κακοῦ, ἡμεῖς οἱ ἄν(θρωπ)οι | γινώσκειν αὐτὸ, κ(αὶ) ἀπέχειν ἀπὸ 

ἔχθρας κ(αὶ) καταλαλιᾶς, ψεύδους τε |
50 κ(αὶ) ἐπιορκίας, κ(αὶ) μεταμελεῖσθαι ἀπὸ 

τοῦ ἄχθους τῶν ἁμαρτιῶν, κ(αὶ) παρα: | κλήσεις ποιεῖν, κ(αὶ) δέεσθαι συγχωρήσεως 

κ(αὶ) ἀφέσεως τῶν ἀμέτρων κα: | κῶν ἡμῶν, αὐτὸς δὲ ὡς εὔσπλαγχνος κ(αὶ) 

φιλάνθρωπος κ(αὶ) μακρόθυ: | μος θεὸς συγγνώμην παρέξει, ἐὰν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς 

κ(αὶ) διανοίας ἐ: | πιστρέψωμεν, καθὼς γέγραπται ἐν τῇ βίβλῳ τοῦ λόγου, τὸ, οὐ 

θελή: |55 σει θέλω τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὡς τὸ ἐπιστρέψαι κ(αὶ) ζῇν αὐτὸν. | 

Γραφὴ τοῦ αὐτοῦ Ἀλεξίου.:~ | Καὶ μαρτυρεῖ μοι αὐτὸς, ὁ πάντα τὰ τε ἐν τῷ οὐρανῷ 

κ(αὶ) ἐν τῇ γῆ γι: | νώσκων, ὁ δεσπότης μου χριστὸς, ὅτι ἡ παροῦσα βίβλος τελεὶα ἐξ 

ἐμοῦ | τοῦ τλήμονος ἐγένετο ἀλεξίου. κ(αὶ) ὅς τις μέλλει ἀντιγράψειν αὐτὴν, ἀρὰν |60 

τίθημι, τοὺ μὴ ἀλλοιῶσαι τὸ ὄνομά μου.:~ στίχοι τοῦ αὐτοῦ. | ὅστις ἐν χεροῖν τὴν δε 

τὴν βίβλον λάβει, | κ(αὶ) τὰ ἐν αὐτῇ πάντα ὀρθῶς διέλθοι, | εὐχέσθω κᾀμοὶ τῷ 

γράψαντι τοιαῦτα, | ἀλεξίῳ ταπεινῷ, πτωχῷ κ(αὶ) ξένῳ, ||
65 

[81] ὅπως τῶν ἐμῶν 

ἁμαρτιῶν τῷ ἄχθει, | διὰ τῶν ὑμῶν παρακλήσεων θείων, | συγγνώμην δώοι ὁ θεὸς 

τοῦ ἐλέους.:~ | Ἁρχὴ τοῦ μετοπώρου, ἤτοι τοῦ ὀκτωβρίου. | Χρὴ γινώσκειν ὅτι ὁ 

παρὼν ὀκτώβριος, ἔχει ἡμέρας λα: ἔθος δὲ |70 ἔχει ἐν τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ, ἐκφυσᾷν ἄνεμον 

νότον, κ(αὶ) οἱ ποιηταὶ οἵτινες συ: | νῆψαν τὴν παροῦσαν δέλτον, ἐκ στόματος 

δανιὴλ τοῦ προφήτου, οὕτως ἔδω: | καν δόγμα, ὡς εἴπερ ἡ αη ἡμέρα τοῦ παρόντος 

μηνὸς φθάσῃ εἰς ἡμέ: | ραν κυριακὴν, χειμὼν γλυκὺς γ[ίν]εται ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ, 

κ(αὶ) ἐν τῷ | καιρῷ τοῦ θέρους θάλπος ἔσται, πρόβατα, βό[ε]ς, βούτυρος, μέλι εἰς 

πλῆ: |75 θος ἔσονται. | Ἐὰν δὲ ἡ αη ἡμέρα αὐτοῦ φθάσῃ εἰς ἡμέραν δευτέραν, χειμὼν 

ἐπιτήδει(ος) | φανῆ, πλὴν μετὰ ὑετοῦ. τὸ δὲ καλ[ο]καῖρι οὐκ ἔστ[αι] μ[ὲ]τ[ὰ] θάλπους. 

τὴν σπο: | ρὰν δὲ βλάβη φθάσει, κ(αὶ) νοσήματα διάφορα γενήσονται.:~ | Ἐὰν δὲ ἡ 

αη αὐτοῦ ἡμέρα φθάσῃ εἰς ἡμέραν γ:ην χειμὼν δριμὺς γε: |
80 νήσεται, μετὰ χιόνος 

κ(αὶ) ψύχους, κ(αὶ) παγετοῦ κ(αὶ) [ὀμ]ίχλης, ὥστε κ(αὶ) τοῖς ἀν(θρώπ)οις  | κατάῤῥοι 
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γενήσονται, κ(αὶ) νόσοι διάφοροι κ(αὶ) βηχία. | κ(αὶ) ξηραὶ φθίσεις ἐπὶ τὸ | 

πλεῖστον.:~ | Ἐὰν δὲ ἡ αη ἡμέρα αὐτοῦ φθάσῃ εἰς τετράδα, χειμὼν ἐπιτήδειος φα: |85 

νήσεται. ἤγουν οὔτε πολὺ ψυχρὸς, οὔτε μετὰ θάλπους, ὑετὸς δὲ εἰς πλῆ: | θος ἔσται. 

μετόπωρον δὲ κ(αὶ) ἕαρ κ(αὶ) θ[έρο]ς, ἐ[π]ιτήδειον γενήσεται μετὰ | ὀπὼρας πολλῆς, 

κ(αὶ) θάνατος ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγος.: | Ἐὰν δὲ ἡ αη ἡμέρα αὐτοῦ φθάσῃ εἰς ἡμέραν ε:ην 

χειμὼν γλυκὺς ἔσται, || [82] κ(αὶ) ὁπώρα κ(αὶ) μέλι εἰς πλῆθος ἔσονται, κ(αὶ) νόσοι 

κ(αὶ) θάνατοι πολλοὶ ἐν τῷ πα: |90 ρόντι χρόνῳ. | Ἐὰν δὲ ἡ αη ἡμέρα αὐτοῦ φθάσῃ 

εἰς ἠμέραν ϛ:ην σῖτος κ(αὶ) κριθὴ κ(αὶ) | ὅσπρια εἰς πλῆθος ἔσονται, κ(αὶ) αἱ ἄμπελοι 

εὐτηχήσουσι, θάνατος δὲ νη: | πίων κ(αὶ) μειρακίων πολὺς. | Ἐὰν δὲ ἡ αη αὐτοῦ 

φθάσῃ εἰς ἡμέραν σάββατον, χειμὼν δριμὺς γε: |
95 νήσεται, μετὰ ἀνέμου πολλοῦ, 

κ(αὶ) κρυστάλλου, κ(αὶ) χιόνος ἀμέτρου. σῖτος κ(αὶ) | κριθὴ ὀλιγοστὰ γενήσονται, 

νόσοι τε ἀνδρῶν κ(αὶ) μειρακίων θάνατος. | Ἀρχὴ τῶν ἀποκαλύψεων δανιή[λ]. 

λόγος πρῶτος. | Περὶ ἐκλείψεως τοῦ ἡλίου. | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ ἀμαυρώσῃ ὁ 

ἥλιος κ(αὶ) κρατηθῇ, ἔχει κανό: |
100 να τῆς ἀποδείξεως, ὅτι τριστάται μετὰ τῶν 

στρατιωτῶν σύνδεσμον ποιή: | σωσι κατὰ τοῦ β[ασι]λέως αὐτῶν, κ(αὶ) [ὁ] αὐτὸς 

βασιλεὺς τρέψει αὐτοὺς, κ(αὶ) | πατάξει αὐτοὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, ἀκρὶς τε 

πολλὴ φανεῖται, κ(αὶ) τρεῖς | μῆνας ἐν τῇ γῇ ὑετὸς οὐ φανεῖται, κ(αὶ) ἐπιδρομὴ 

ἀλλοφύλων εἰς τὰς χώ: | ρας γίνεται, κ(αὶ) διὰ τοῦτο [φό]βος κ(αὶ) στενοχωρὶα ἐν τῷ 

παρόντι χρόνῳ.:~ |
105 Περὶ ἐκλείψεως τῆς σελήνης. | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ 

ἀμαυρωθῇ ἡ σελήνη, ἔχε κανόνα ἀπο: | δείξεως, ὅτι εἰς τὸ μέρος τῆς δύσεως φόβοι 

κ(αὶ) στενοχωρίαι, κ(αὶ) θάνατος | πολὺς γενήσεται, κ(αὶ) ἐκ τοῦ ψύχους ἡ σπορὰ 

βλαβήσεται, κ(αὶ) εἰς τὸν βα: | σιλέα τῆς αὐτῆς βαβυλ[ῶ]νος [δια]λογισμοὶ κ(αὶ) 

ἔννοιαι ἐπέλθωσι, διὰ |110 τὸ ἐπαναστῆναι ἐπ αὐτὸν ἐχθροὺς πολλοὺς. θάνατος τῶν 

ἀνθρώπων, κ(αὶ) | θνῆσις ἑρπετῶν κ(αὶ) ἰχθύων πολλὴ, ἔστι τε ὀμμάτων πόνος, κ(αὶ) 

τραύματα || [83] ἐπὶ τῶν σαρκῶν φανήσονται. κ(αὶ) ἐν τῇ ἀνατολῇ κ(αὶ) τῇ δύσει 

ἀνταρσίαι κ(αὶ) | ἔχθραι γενήσονται, κ(αὶ) ἐπιβουλαὶ. μάλιστα δὲ ἄνθρωπος μέγας 

εὐγενὴς, | μοῦρτον ἐν τῇ δύσει ποιήσει, κ(αὶ) ζητήσει λαβεῖν τὴν βασιλείαν αὐτῆς.:~ 

|
115 Περὶ τοῦ δίσκου τοῦ ἡλίου.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ δίσκον ποιήσῃ ὁ ἥλιος 

γύρωθεν ὅμοιον | ἅλωνι, ἔχε κανόνα ἀποδείξεως, ὅτι εἰς πᾶσαν πόλιν κ(αὶ) χώραν 

ἀκατα: | στασίαι γενήσονται εἰς μέσον ἀνθρώπων. κ(αὶ) ἔννοιαι ὡσαύτως κ(αὶ) 

ζημίαι | εἰς τοὺς πραγματευτὰς.:~ Περὶ τοῦ δίσκου τῆς σελήνης. |
120 Ἐὰν ἐν τῷ 

παρόντι μηνὶ, δίσκον ποιήσῃ ἡ σελήνη γύρωθεν, ἔχε κα: | νόνα ἀποδείξεως, ὅτι εἰς 

πᾶσαν τὴν γῆν. φόβος κ(αὶ) ἔννοιαι κ(αὶ) κακοκαρ: | δίαι τῶν ἀν(θρώπ)ων 

γενήσονται, περισσοτέρως δὲ ἐκ κλεπτῶν κ(αὶ) ληστῶν ἐν | τῇ ὁδῷ. [Π]ερὶ γέννας τῆς 

σελήνης | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς σελ[ήνη]ς θεάσωνται ταύτην. |125 
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ὅτι αἱ δύο αὐτῆς ἄκραι ἐν τῷ ἅμα ἐπὶ τὰ ἄνω ἔχουσιν ἰσότητα, ἔχει κα: | νόνα 

ἀποδείξεως, ὅτι ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ, σεισ[μ]οὶ ἐν τῇ γῇ δειχθήσονται, | κ(αὶ) 

ἀῤῥωστίαι κ(αὶ) τραύματα εἰς ἀνθρώπους. ἐὰν δὲ φανῇ ἡ μία ἄκρα | τῆς ἄλλης 

ὑψηλοτέρα. ἔνδειξιν ποιεῖ. ὅτι μέχρι τῆς ἑτέρας γέννας τῆς σε: | λήνης, ταραχὴ 

ἀνέμων γενήσεται. ἐν δὲ τῷ καιρῷ τοῦ ἕ[α]ρος ἄνεμος |130 μέγας ἐμφυσήσει, κ(αὶ) τὰ 

μὴ φθάσαντα δένδρα τελείως ἐκφυῆναι τὸν | καρπὸν αὐτῶν, τὰ πλεῖστα 

ξηρανθήσονται. τὰ δὲ φθάσαντα ἐκφυῆναι | τὸν καρπὸν αὐτῶν, ἡ ῥίζα αὐτῶν 

δυν[ατὴ] γενή[σ]ε[ται], κ(αὶ) οἱ κλάδοι αὐ: | τῶν παμμεγέθεις μετὰ βάρους τῆς 

ὁπώρας, κ[(αὶ)] ἡ γῆ βλύσει δρόσον | οὐκ ὀλίγην. Περὶ ἐκχύσεως τῶν ἀστέρων. ||135
 

[84] Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ ἄστρα ἀπ’ οὑρανοῦ ἐκχυθῶσιν, ἔχε κανόνα ἀπο: | 

δείξεως, ὅτι θάνατος πολὺς γενήσεται, κ(αὶ) θνῆσις κτηνῶν ὁμοίως, ἐξαιρέτως. | δὲ 

ἐπὶ τὰ μέρη τῆς δύσεως. κ(αὶ) ὑετὸς ὀλιγοστὸς γενήσεται, κ(αὶ) θνῆσις εἰς τοὺς | 

ἰχθύας, κ(αὶ) πόλεμοι κ(αὶ) μάχαι ἀναμέσον τῶν βασιλέων κ(αὶ) ἔννοιαι εἰς τὰς | 

χώρας.:~ Περὶ ἐκπτώσεως τῶν ἀστέρων. |
140 Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ ἄστρα εἰς 

πλῆθος ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ ἐκπέσω: | σιν, ἔχε κανόνα ἀποδείξεως, ὅτι ἐν ἐκείνῳ τῷ 

μέρει, ὅθεν ἔλαχε τοῦ | ἐκπεσεῖν τὸ ἄστρον, οἷον ἀνάπαλιν, ὅτι ἀπὸ δύσεως εἰς 

ἀνατολήν, ἢ ἀ: | πὸ ἀνατολῆς εἰς δύσιν, κ(αὶ) ἁπλῶς ἀντικατάλληλον, ἐν ἐκείνῳ τῷ 

μέρει | ὅθεν φθάσει τοῦ πεσεῖν τὸ ἄστ[ρ]ον, ἔχε κανόνα ἀποδείξεως, ὅτι εἰς |
145 

ταύτας τὰς χώρας, ἔννοια κ(αὶ) θλίψις κ(αὶ) κλαυθμὸς γενήσεται ἐν τῷ πα: | ρόντι 

χρόνῳ.:~ Χρὴ γινώσκειν τὸν φιλομαθῆ κ(αὶ) τοῦτο, | ὅτι τὰ νυνὶ λεγόμ[ένα] ἄστ[ρα], 

οὐκ εἰσὶ κυρίως ἐκ τῶν ἐξ ἀρχῆς γεννημέ: | νῶν ἄστρων, ἀλλὰ τῷ θείῳ προστάγματι 

κατ’ αὐτὸν τὸν καιρὸν συνίσταν: | ται, διὰ τῶν νῦν εἰ[ρη]μένων σημείων, κ(αὶ) 

ἄλλων τινῶν πολλῶν, τῶν κατα |
150 τὸν οἰκεῖον καιρ[ὸν] γινομένων, ἃ κ(αὶ) παρὰ 

πολλῶν κομῆται λέγονται, | κ(αὶ) δῆλον ἐκ τοῦ, ποτὲ μὲν ἐξ ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν 

ποιεῖσθαι τὸν δρόμον, | ποτὲ δὲ ἐκ [βο]ῤῥᾶ πρὸς νότο. διὸ οὐδὲ ἐν τῇ γῇ εἰδὲ τὶς 

πεπτωκέναι | ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ πάντοτε ἐν τῷ ἀέρι διαχέονται. ἀστέρες γὰρ οὐδέπο: | 

τε πίπτουσιν, εἰμὴ ἐν τῇ τοῦ χριστοῦ παρουσίᾳ. τότε γὰρ φησὶν, οἱ οὐρα: |
155 νοὶ 

εἰλιθήσονται, κ[(αὶ)] [ο]ἱ ἀστέρ[ε]ς πεσοῦνται κάτω.:~ | Περὶ τῆς ἐμφαινομένης ζώνης 

.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ φανῇ ἡ ζώνη εἰς τὸ μέρος τῆς ἀνατολῆς || [85] ἔχε 

κανόνα ἀποδείξεως, ὅτι ἐν ἐκείνῳ τῷ μέρει νοσήματα πολλὰ τοῖς | ἀνθρώποις 

γενήσονται, κ(αὶ) ἀκαταστασίαι, κ(αὶ) ἐπιδρομαὶ. εἰς δὲ τὸ μέρος |160 τῆς βαβυλῶνος, 

κ(αὶ) εἰς τὰς πλησίον πόλεις, κ(αὶ) χώρας αὐτῆς, ὑετὸς εἰτι | πλῆθος γενήσεται, κ(αὶ) 

ἀῤῥωστίαι ἀντικατάλληλοι. ὁμοίως κ(αὶ) εἰς τὸ μέρ(ος) | τῆς δύσεως. ὁ δὲ ῥὴξ τῶν 

δυτικῶν τοὺς οἰκείους δούλους ὀργισθῆ, κ(αὶ) ἐξ | αὐτῶν εἰρκτῇ παραδώσει, κ(αὶ) 

πολλοὺς αὐτῶν τυφλώσει. | ἐὰν δὲ ταύτην εἰς τὸ μέρος τῆς δύσεως θε[ά]σωνται, 
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ἔνδειξιν δηλοῖ, |165 ὅτι εἰς τοὺς χώρας αἰγύπτου ἀκρίβεια γενήσεται, κ(αὶ) στένωσις, 

κ(αὶ) νόσοι | μετὰ θανάτου, κ(αὶ) εἰς τὰ μέρη τῆς δύσεως ἔννοια, κ(αὶ) ἀνταρσίαι, 

κ(αὶ) ἀλ: | ληγορίαι ἀκουσθήσονται ἐν τῷ παρόν[τ]ι χρόνῳ. | Περὶ ἐμφανίσεως 

ῥομφαίας ἐν οὐρανῷ. | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ ἐν τῷ οὐρανῷ φανῇ πρὸς τὴν 

ἀνατολὴν |170 ῥομφαῖᾳ ὅμοιον, ἔχε κανόνα ἀποδείξεως, ὅτι εἰς τὰς χώρας θαρσεῖς | 

κ(αὶ) εἰς τὰς πλησίον πόλεις αὐτῆς, στενοχωρίαι κ(αὶ) ἐπιδρομαὶ γενήσονται, | κ(αὶ) 

διὰ τοῦτο οἱ ἄνθρωποι τρωθήσονται. ἐὰν δὲ εἰς τὸ μέρος τῆς δύ: | σεως θεάσωνται 

ταύτην, ἔνδειξιν δηλοῖ, ὅτι [φ]όνος, κ(αὶ) αἱμάτων χύσις | πολλὴ ἐν παντὶ κόσμῳ, 

ἐξαιρέτως δὲ ἐν τῷ μέρει τῆς δύσεως, κ(αὶ) ἡ |
175 βασιλεία τοῦ αὐτοῦ μέρους, τὸ 

πρόσωπον αὐτῆς ἀποστρέψει ἀπ[ὸ] τοῦ σπλάγ: | χνου τῆς χώρας αὐτῆς, κ(αὶ) διὰ 

τοῦτο οἱ ἰδιῶται εἰς θλίψιν κ(αὶ) ἔννοιαν, κ(αὶ) | θορύβους ἔσονται ἐν τῷ παρόντι 

χρόνῳ.:~ | Περὶ ἐρυθρότητος τῆς ἀπ’ οὐρανοῦ. | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ ἐρυθρότης 

φανῇ ἀπ’ οὐρανοῦ, ἔχε κανὸ: |
180

 να ἀποδείξεως, ὅτι ἐὰν φανῇ εἰς τὸ μέρος τῆς 

ἀνατολῆς. ἔνδειξιν || [86] δηλοῖ, ὅτι ψυθιρισμὸς ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) ἔννοιαι, κ(αὶ) 

διαρπαγαὶ, κ(αὶ) ἀντάρσεις ἐν ταῖς | χώραις θαρσεῖς. ἀλλὰ τῷ ἐπιόντι καιρῷ 

εὐστάθεια κ(αὶ) εἰρὴνη, κ(αὶ) κατάστα: | σις αὐτῶν γενήσεται, κ(αὶ) ἀμεριμνία ἐν 

ταύταις ταῖς χώραις φανεῖται. | ἐὰν δὲ ταῦτα ἐν τῷ μέρει τῆς δύσεως ἴδωσι, πόλεμος 

μικρόντι κ(αὶ) ἐν: |
185 νοια εἰς τὰς χώρας αὐτᾶς γενήσεται, κ(αὶ) χειμὼν δριμὺς 

φανεῖται, μετὰ | παγετοῦ κ(αὶ) κρυστάλλου, κ(αὶ) τὰ ὕδατα περισσεύσωσι.:~ | Περὶ 

σημ[εί]ου ξένου ἐν τῷ οὐρανῷ.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ, ἐν τῷ οὐρανῷ φανῇ 

σημεῖον ξένον, ἔχε | κανόνα ἀποδείξεως, ὅτι τοῖς ἰδιώταις ἐκ τῶν ῥηγῶν αὐτῶν 

πλημμέ: |190 λεια ἐπέλθη, κ(αὶ) ἔθος νέον ἀπαιτηθῇ πάρ αὐτῶν, κ(αὶ) ἡ ὀπώρα εἰς | 

πλῆθος γενήσεται, κ(αὶ) οἱ πραγματευταὶ εἰς ἀδιαφορίαν ἔσονται ἐν τῷ | παρόντι 

χρόνῳ.:~ Περὶ σημείου ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ. | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ ἐν τῷ 

ἀέρι φανήσηται σημεῖον εἰς ὁ: | μοίωμα ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ, ἔχε κανόνα 

ἀποδείξεως, ὅτι με: |
195 γάλου βασιλέως θάνατος γενήσεται, κ(αὶ) θόρυβος 

ἀνθρώπων ἔσται εἰς | τὰς αὐτοῦ χώρας, κ(αὶ) ἀ[κ]ρίβεια γενήσεται, κ(αὶ) εἰς τοὺς 

ὁδοιπόρους κ(αὶ) πραγ: | ματευτὰς φόβος.:~ Περὶ βροντῆς μετὰ ψόφου. | Ἐὰν ἐν τῷ 

παρόντι μηνί βρ[ο]ντὴ μετὰ ψόφου, ἤτο[ι] κτύπου γενήσε(ται), | ἔχε κανόνα 

ἀποδείξεως, ὅτι ἄν(θρωπ)ος μέγας θανεῖται, ἢ χαωθῆ, εἰδὲ |200 εἰς τὴν ε:ην ἡμέραν τοῦ 

αὐτοῦ μηνὸς, ἢ τὴν ϛ:ην ἢ τὴν ζ:ην ἡ βροντὴ γένηται, | ἔνδειξιν ποιεῖ, ὅτι οἱ μεγάλοι 

ἄν(θρωπ)οι κ(αὶ) οἱ μεγιστάνες τῶν αὐτῶν χωρῶν | συντριβήσονται, ὁπώρα δὲ κ(αὶ) 

σῖτος κ(αὶ) κριθὴ, κ(αὶ) ὄσπρια πολλὰ γενή: | σονται, κ(αὶ) αἱ ἄμπελοι 

εὐτυχήσουσιν. εἰς δὲ τὴν η:ην ἡ βροντὴ γέννητ[αι] || [87] ἡ ἐν τοὶς δένδροις ὁπώρα 

πληγήσεται. εἰδὲ εἰς τὴν θ:ην ἡμέραν αὐτοῦ |205 γένηται ἡ βροντὴ, οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς 
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ταραχὰς ἔσονται, σπορὰ δὲ κ(αὶ) σταφυλαὶ | πολλαὶ γενήσονται. εἰδὲ εἰς τὴν ι:ην 

ἡμέραν γένηται, αὐθωνίαν ἄγαν | δηλοῖ, πλὴν δὲ βασιλεία μία ἐντὸς τοῦ κάστρου 

αὐτοῦ πληγήσεται. εἰδὲ | εἰς τὴν ια:ην ἡ βροντὴ γένηται, ἀκρὶς πολλὴ φανήσεται, 

ζημίαν δὲ πολ: | λὴν οὐ ποιήσει. εἰδὲ εἰς τὴν ιβ:αν, τὴν σπορὰν ἡ ἀκρὶς βλάψει, κ(αὶ) ἡ 

|
210 σπορὰ εἰς τιμὴ ἔλθει. [εἰ]δὲ εἰς τὴν ιγ:ην, σῖτος κ(αὶ) κριθὴ ἄγαν γενήσον(ται), | 

κ(αὶ) εὖ ἔσται εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ὅθεν συνέβη τοῦ γενέσθαι τὴν βροντήν. | εἰδὲ εἰς 

τὴν ιδ:ην, ἡ βασιλεία τῶν αὐτῶν μερῶν εἰς ἔξοδον πολὺν ἔλθη, | ἤτε κ(αὶ) τὸ 

βεστιάριον αὐτοῦ [κ]ενώ[θή]σεται. εἰ[δὲ] εἰς τὴν ιε:ην, ἔνδειξιν | δηλοῖ τελείαν, ὅτι ἐξ 

αὐτῆς τῆς ἡμέρας μέχρι τελειώσεως τοῦ παρόντος |215 μηνὸς ἐὰν βροντήσῃ, τὰ πάντα 

[εἰ]ς τὸ καλὸν κ(αὶ) συμφέρον ἐστὶ, πα: | σῶν τῶν χωρῶν, κ(αὶ) πάντων τῶν 

ἀνθρώπων. οἱ δὲ μαθηματικοὶ οὕτως | ἔδωκαν δόγμα, ὅτι ἐὰν βροντὴ γένηται ἐν τῷ 

παρόντι μηνὶ, κ(αὶ) ἡ σε: | λήνη τύχῃ εἰς πλεονα[σμὸ]ν τοῦ φωτὸς αὐτῆς γίνω[σκ]ε 

ὅτι ἐν τῷ πα: | ρόντι ἐνιαυτῷ ἄνεμος, ὑετὸς, κ(αὶ) ὑγρασία πάνυ γενήσεται. ἡ δὲ σε: 

|
220 λήνη εἰ εἰς λῆψιν λάχῃ τοῦ τελειοῦσθαι, γνώσῃ, ὅτι, ἅτινα ὄπισθεν | τούτων 

ἐδηλώσαμεν, τὸν ἐρχόμενον χρόνον γίνεται.:~ | Περὶ δυνάμεως ἀστραπῆς πολλῆς.:~ | 

Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ ἀστραπαὶ εἰς πλῆθος φανῶνται, ἔχε κα: | νόνα ἀποδείξεως, 

ὅτι ἐὰν εἰς τὴν α:ην ἡμέραν αὐτοῦ ἐξαστράψῃ, ἔν: |
225 δειξιν δηλοῖ, ὅτι φουσάτου 

πληθὺς ἐγερθήσεται ἐκ μέρους τῆς ἀνατολῆς, | κ(αὶ) καταλάβη τὸ μέρος τῆς δύσεως, 

κ(αὶ) ἔσονται οἱ ἄν(θρωπ)οι τῆς δύσεως, εἰς || [88] ἐννοίας κ(αὶ) θλίψεις πολλὰς, 

κ(αὶ) ἐκ τῆς συνοχῆς τοῦ φουσάτου, τοὺς ἰδιώτας | πλημμέλεια φθάσει, μᾶλλον δὲ 

κ(αὶ) ἀπὸ κλεπτῶν, κ(αὶ) σεισμὸς ἔν τῇ | γῇ πολὺς δειχθῆ ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ.:~ |
230 

Περὶ λαύρας τῆς ἀπ’ οὐρανοῦ.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ λαύρα ἀπ’ οὐρανοῦ ἐπὶ 

τὴν γῆν πεσῆται, ἔ: | χε κανόνα ἀποδείξεως, ὅτι ἄφνω ἀῤῥωστίαι γενήσονται, κ(αὶ) 

θάνατος | ἄωρος, κ(αὶ) κλαυθμὸς εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) ζημ[ὶ]α κ(αὶ) ἔννοια εἰς 

τὴν ἀγορὰν, | κ(αὶ) λησταὶ εἰς ὁδοὺς φανήσονται.:~ |
235 Περὶ ὑετοῦ πάν[υ] πολλοῦ. | 

Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι [μ]ηνὶ ὑετὸς [ἄ]γαν ἔλθῃ, ἔχε κανόνα ἀποδεί: | ξεως, ὅτι τὰ ὕδατα 

εἰς πλῆθος ἔσονται, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι ἐν εἰρήνῃ κ(αὶ) χαρᾷ | τᾶς ἀρούρας αὐτῶν 

ποιήσωσιν, κ(αὶ) [α]ἱ πραγματευταὶ εἰς διάφορον ἔσονται, | κ(αὶ) αἱ ἐκτιτρώσκουσαι 

γυναῖκες, ἀβλαβῶς τέξωσιν, οἰδὲ ἰχθύες ἄγαν |240 θνήξωσι.:~ Περὶ χαλάζης.:~ | Ἐὰν 

ἐν τῷ π[αρ]όντι μηνὶ χάλαζα πεσ[ῆται], ἔχε κανόνα ἀποδεί: | ξεως, ὅτι ἐν αὐτῇ τῇ 

χώρᾳ θάνατος πολὺς γενήσεται. κ(αὶ) ἐν ταῖς | χώραις τῆς βαβυλῶνος αὐτόβουλοι 

ἐγερθήσονται κατὰ τῆς βασιλείας | αὐτῶν, ἀλλ’ οὐκ εὐδοκήσουσι, οὐδὲ 

πολυημερεύσουσι, κατακρατηθήσον(ται) |
245 γὰρ ὑπὸ τοῦ βασιλέως αὑτῶν, κ(αὶ) 

καρατομήσει κ(αὶ) ἀφανίσει αὑτοὺς.:~  | Περὶ βροχῆς χοὸς ἐρυθροῦ.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ 

παρόντι μηνὶ χοῦν ἐρυθρὸν ἐπιβρέξῃ, ἔχε κανόνα | ἀποδείξεως, ὅτι ἄν(θρωπ)οι 
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μεγάλοι θανοῦνται, κ(αὶ) ἡ ὁπῶρα πᾶσα εἰς | πλῆθος ἔσεται, κ(αὶ) οἱ ἰδιῶται εὖ 

παρὰ τοῦ βασιλέως ἔσονται κ(αὶ) κ[ρί] ||250
 [89] σις δικαία εἰς αὐτοὺς γενήσεται.:~ | 

Περὶ ἐπιβρέξεως βατράχων. κ(αὶ) ὄφεων.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ βατράχους ἢ 

ὄφεις ἐπιβρέξῃ τῇ γῇ, ἔχε | κανόνα ἀποδείξεως, ὅτι σῖτος κ(αὶ) κριθὴ ἅγαν 

γενήσεται, κ(αὶ) ὄσπριον ὀ: | μοίως, κ(αὶ) ἡ γῆ βλύσει δρόσον. θνήξουσι δὲ τὰ 

τετράποδα, κ(αὶ) ἔννοιαι |
255 εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, διότι ἡ κεφαλὴ αὑτῶν μέλλει 

ἁδικῆσαι αὑτοῦς, κ(αὶ) οἱ | γαιοῦχαι τὰς ἀροὺρας αὐτῶν οὐκ ἐργάσονται, κ(αὶ) 

ζημίαι εἰς ἀν(θρώπ)ους γενή: | σονται, ἐξαιρέτως δὲ εἰς τοὺς πραγματευτὰς, κ(αὶ) 

θνῆσις ἀν(θρώπων) γενήσεται.:~ | Περὶ κονιορτοῦ ἐκ τοῦ ἀὲρος. | Ἐὰν ἐν τῷ 

παρόντι μηνὶ, ὡσει κονιορτὸς ἀπὸ τοῦ ἀέρος φανῆται, |260 ἔνδειξιν δηλοῖ, ὅτι μάχαι 

κ(αὶ) ταραχαὶ ἀν(θρώπ)ων κ(αὶ) χωρῶν, ἕτερος μεθ’ ἑτὲ: | ρου γένηται, κ(αὶ) λεῖψις 

ὑετῶν κ(αὶ) τῶν πάντων ὑδάτων, κ(αὶ) ἄν(θρωπ)οι τριστάται, | κ(αὶ) πρόσωπα 

ἐκλεκτὰ ἀφανισθήσονται, κ(αὶ) ἔννοιαι τοῖς ἀν(θρώπ)οις ἔσονται.:~ | Περὶ 

μεταβάσεων ἡμέρας εἰς νύκτα.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ, ἡ ἡμέρα εἰς νύκτα 

μετέλθῃ, ἔχε κανό: |
265

 να ἀποδείξεως, ὅτι στενότης. κ(αὶ) ταραχαὶ. κ(αὶ) ἔννοιαι 

ἐπιπέσουσι τοῖς ἀν: | θρώποις, κ(αὶ) ὅσπρια κ(αὶ) λοιπὰ ἐδώδιμα σπανίσουσι. κ(αὶ) 

νῆες παλαιαὶ | ἐν τῇ θαλάσσῃ ναυαγήσουσι.:~ Περὶ ταραχῆς ἁνέμων. | Ἐὰν ἐν τῷ 

παρόντι μηνὶ, ταραχὴ ἁνέμων γένηται, ἔχε κα: | νόνα ἀποδείξεως, ὅτι οἱ ἄν(θρωπ)οι 

εἰς ἐννοίας, κ(αὶ) φόβους. κ(αὶ) ταραχὰς ἔ: |
270 σονται, κ(αὶ) ζημία πάντων τῶν 

ἀγοραὶων, κ(αὶ) ῥήξ μέγας τῆς χώρας ἀ: | φανισθήσεται, κ(αὶ) εἰς ἑαυτοῦ χώρας 

αἱμάτων ἐκχύσεις γίνονται, κ(αὶ) | ταραχὴ οὐκ ὀλίγη. ὄσπρια δὲ κ(αὶ) κόκκοι εἰς 

πλῆθος ἔσονται. κ(αὶ) εἰς || [90] τὴν τελείωσιν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἀῤῥωστίαι, μετὰ 

θανάτου εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) θνῆσις | τετραπόδων οὐκ ὀλίγη γενήσεται.:~ 

Περὶ φωνῆς τῆς ἀπ’ οὐρανοῦ. |
275 Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ, φωνὴ ἀπ’ οὑρανοῦ 

ἀκουσθήσεται, ἔχε κανό: | να, ὅτι ῥῆγες μετ’ ἀλλήλων μάχην στήσουσιν, κ(αὶ) φόβος 

κ(αὶ) ἐπιβουλαὶ ἐπέλ: | θωσιν εἰς τοὺς ἰδιώτας ὑπὸ τῆς μάχης αὐτῶν, κ(αὶ) ζημία εἰς 

τοὺς τὴν ἀγο: | ρὰν προσεδρεύοντας.:~ Περὶ φωνῆς τῆς ἐκ βάθρων γῆς.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ 

παρόντι μηνὶ, φωνὴ ἐκ βάθρων τῆς γῆς ἀκουσθήσεται, ἔ: |280 χε κανόνα ἀποδείξεως, 

ὅτι καιρὸς μετὰ ὑετοῦ κ(αὶ) ὑγρασίας πολλῆς | διέλθῃ, κ(αὶ) παγετὸς οὐκ ὀλίγος 

γενήσεται. εἰδὲ μᾶλλον ἐν καιρῷ τοῦ χει: | μῶνος λάχῃ τὸ παρὸν σημεῖον, ὁπώρα εἰς 

πλῆθος γενήσεται.:~ | Περὶ σεισμοῦ τῆς Γῆς.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ σεισμὸς 

γένηται, ἔχε κανόνα, ὅτι ᾗ |
285 ἡμέρα ἂν γένηται, σφαγὴ πολλὴ γενήσεται. κ(αὶ) 

ὄσπρια κ(αὶ) σέλινα | κ(αὶ) πάντα χλόης εἴδη εἰς πλῆθος ἔσονται, κ(αὶ) ἄν(θρωπ)ος 

μέγας ἐκλεκτός | λείψει κ(αὶ) ἀφανισθήσεται. εἰδὲ κ(αὶ) σεισμὸς νυκτὸς ἐπέλθῃ, 

ἑτέραν | ἔνδειξιν δηλοῖ. ὅτι οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς συνοχὰς, κ(αὶ) φόβους κ(αὶ) ἐννοίας, 
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κ(αὶ) ἀῤῥω: | στίας ἔσονται, κ(αὶ) εἰς μάχας κ(αὶ) πολέμους. τὰ δὲ πρόβατα εἰς 

θνῆσιν |290 ἔλθωσιν. κ(αὶ) βασιλεῖαι τῆς βαβυλῶνος κ(αὶ) τῆς αἰγύπτου, μετὰ τῶν σα: 

| τραπῶν αὐτῶν, ἐν τῷ ἅμα συγκρατήσουσι πόλεμον, κ(αὶ) πολλοὶ ἐξ αὐ: | τῶν 

πεσοῦνται, κ(αὶ) ἀφανισθήσονται οὐκ ὀλίγοι ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ. | θεὸς δὲ ἐστὶ 

κυρίως ὁ γιγνώσκων τὰ συμβησόμενα.:~ || [91] Περὶ τῶν συμβησομένων κατὰ τὸν 

νοέμβριον. |
295 Περὶ τοῦ δίσκου τῆς σελήνης.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ, δίσκον 

ποιήσῃ ἡ σελήνη, ἔχε κανόνα | ἀποδείξεως, ὅτι εἰς τὴν γῆν τῆς βαβυλῶνος σύγχυσις, 

κ(αὶ) ἐμφύλιος πό: | λεμος, κ(αὶ) μάχη ἐν μέσῳ τῶν σατραπῶν αὐτῆς γενήσεται, κ(αὶ) 

πρέσβεις | εἰς τὴν κεφαλὴν τῆς βαβυλῶνος πέμψουσι, κ(αὶ) εἰς τὴν συμπλήρωσιν τοῦ 

|
300 χρόνου, ἡ δουλεία αὐτῶν εὖ γενήσεται, κ(αὶ) πρὸς τὸ καλὸν στραφήσον(ται) .:~ | 

Περὶ τῆς γέννας τῆς σελήνης.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ, τὴν σελήνη θεάσωνται ἐν 

τῇ νεομηνίᾳ | αὐτῆς, τὰς δύο ἄκρας αὐτῆς ἴσας ἔχουσαν. ἔχε κανόνα ἀποδείξεως, | 

ὅτι πληθύνουσιν οἱ βόες, κ(αὶ) οἱ κριοὶ, κ(αὶ) αὐθωνία παντὸς πράγματος γέ: |
305 

νήσεται. εἰδὲ ἡ μία μερὶς τῆς σελήνης προέχει τῆς ἄλλης, χειμὼν | μέγας, κ(αὶ) ψύχος, 

κ(αὶ) χιὼν γενήσεται, κ(αὶ) θνῆσις εἰς τοὺς κριοὺς κ(αὶ) ἐρίφους.:~ | Περὶ ἐκχύσεως 

τῶν ἀστέρων.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ ἄστρα ἐκχυθῶσι, κέρκον ἤτοι οὐρὰν ποιή: 

| σωσιν, ἔχε κανόνα ἀποδείξεως, ὅτι αἱ βασιλεῖαι πᾶσαι πλουτήσουσι, κ(αὶ) |
310 οἱ 

ἱδιῶται πενητεύσουσι, κ(αὶ) ἡ τιμὴ σίτου κ(αὶ) κριθῆς κ(αὶ) τῶν τούτοις ὁμοίων | 

ὑψώσει, θάνατος τε ἄωρος ἀν(θρώπ)οις γενήσεται, κ(αὶ) μάχαι εἰς τὰς χώρας, φι: | 

λονεικίαι τε μέσον φι(λοσό)φων, κ(αὶ) γραμματέων, κ(αὶ) οἱ ἀγοραίοι 

ζημιωθήσονται. | ἐξαιρέτως δὲ ἐν κείνῳ τῷ μέρει, ὅθεν ἡ κέρκος ἔλαχε. | Περὶ 

ἐκπτώσεως κ(αὶ) κενώσεως ἀστέρων. |315 Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ ἄστρα ἐκπέσωσιν, 

ἔχε κανόνα, ὅτι οἱ || [92] ῥῆγες τῶν χωρῶν, πόλεμον πρός ἀλλήλους ἐνδείξουσι. κ(αὶ) 

ἐκ τῶν πολλῶν κα: | κώσεων εἰς τοὺς ῥωμαίους φόβος ἐπέλθη, κ(αὶ) τὰ ὕδατα εἰς 

λεῖψιν ἔλθωσι, κ(αὶ) | χλόη ὀλίγη γενήσεται.:~ Περὶ τῆς φαινομένης ζώνης.:~ | Ἐὰν 

ἐν τῷ παρόντι μηνί, ἐν τῷ οὐρανῷ ζώνη φανῆται, ἔχε κανόνα, |
320 ὅτι ἐὰν εἰς τὸ 

μέρος τῆς ἀνατολῆς φανῇ, ἔνδειξιν δηλοῖ, ὅτι φόβος κ(αὶ) στε: | νοχωρία εἰς τὰς 

χώρας δειχθήσονται, μάλιστα δὲ εἰς τὰς χώρας θαρσεῖς, | κ(αὶ) τῆς βαβυλῶνος, κ(αὶ) 

θάνατος τοῦ ῥηγὸς τῶν αὐτῶν μερῶν. κ(αὶ) τὸν ἐρχόμε: | νον χρόνον εἷς μέγας: ῥὴξ 

εἰς τὰς χώρας αὐτοῦ, οὐ δυνήσει καθίσεται, | διότι ἀκαταστασίαι κ(αὶ) ἐπιδρομαὶ 

μετ’ αὐτοῦ γίνονται. κ(αὶ) αὖθις τῷ ἐ: |325 πιόντι χρόνῳ ὑετὸς πολὺς δειχθῆ. ἐὰν δὲ 

θεάσωνται ταῦτα εἰς τὸ | μέρος τῆς δύσεως, πάλιν ὁμοίαν ἔνδειξιν ποιήσει, ὡς 

προείπομεν.:~ | Περὶ ῥομφαίας τῆς ἐν οὐρανῷ.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ, ὅμοιον 

ῥομφαίᾳ φανῆται ἐν τῷ ἀέρι, | ἔχε κανόνα ἀποδείξεως, ὅτι ἐὰν πρὸς τὸ μέρος τῆς 

ἀνατολῆς φανῆ(ται), |
330 πολλοὶ ἄν(θρωπ)οι χωρισθήσονται, τοῦ ποιεῖν κούρσα 
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μέχρι τριῶν ἐνιαυτῶν | ἢ ὁ βασιλεὺς τῆς βαβυλῶνος ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ μεταβῆ, 

τρεῖς δὲ ἐνιαυ: | τοὺς τραύματα ἐκφανήσονται εἰς τὰς σάρκας τῶν ἀν(θρώπ)ων. κ(αὶ) 

νόσοι διά: | φοροι οὐκ ὀλίγοι φανήσονται, κ(αὶ) πρὸς ὀλίγον καιρὸν ἀκρίβεια 

πάντων | γενήσεται, κ(αὶ) ὁ ῥὴξ τῆς βαβυλῶνος εἰς εὖ γενήσεται μετὰ τῶν σατρά: |335 

πων καὶ ἰδιωτῶν. ἐὰν δὲ εἰς τὸ μέρος τῆς δύσεως ἴδωσιν αὐτὴν, ἔνδει: | ξιν ποιεῖ, ὅτι 

οἱ τοῦρκοι μεθ’ ἑτέρων πόλεμον ποιήσουσι, κ(αὶ) μετὰ τρεῖς | ἐνιαυτοὺς οἱ τοῦρκοι 

ἡττηθήσονται, κ(αὶ) εἰς οὐδὲν ἔλθωσι.:~ | Περὶ ἐρυθρότητος οὐρανοῦ.:~ || [93] Καὶ 

ἐὰν ἐρυθρότης ἐν τῷ οὐρανῷ φανῆται ἐν τῷ παρόντι μηνὶ, ἔχε κα: |340 νόνα, ὅτι ἐὰν 

πρὸς τὸ μέρος τῆς ἀνατολῆς, ἔνδειξιν ποιεῖ, ὅτι ὁ σῖτος κ(αὶ) | ἡ κριθὴ, κ(αὶ) τὰ 

τούτοις ὅμοια ἐν τῇ γῇ σαπήσονται. ἐὰν δὲ ἐν τῇ νυκτῇ, | κ(αὶ) μετὰ τὴν ἐρυθρότητα, 

ἢ κ(αὶ) πρὸ ταύτης, ἄστρον μέγα πεσῆται, δηλοῖ | ὅτι μία βασιλεία ἀφανισθήσεται. 

εἰδὲ ἡ ἐρυθρότης αὕτη πρὸς δυ: | σμὰς φανῇ, πόλεμον κ(αὶ) αἱματοχυσίαν, κ(αὶ) 

ἀκαταστασίαν δηλοῖ εἰς τὰ |345 μέρη τῆς δύσεως, κ(αὶ) ἔννοιαι κ(αὶ) μέριμναι εἰς τοὺς 

κατὰ θάλασσαν πλέοντας. | Περὶ Σημείου ξένου ἐν οὐρανῷ.:~ | Εἰ δὲ σημεῖον ξένον 

ἐν τῷ οὐρανῷ φανῆται, ἔχε κανόνα, ὅτι μάχαι | ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) ὀλιγότης ὀπωρῶν 

γενήσεται, λῃστεῖαι τε εἰς τὰς ὁδοὺς, κ(αὶ) αὐθω: | νὶα παντὸς ἔσται πράγματος. 

κ(αὶ) εἰς τὴν συμπλήρωσιν τοῦ χρόνου, εἰς χα: |350 ρὰν κ(αὶ) εὐμένειαν οἱ ἄν(θρωπ)οι 

ἔσονται, καθῳνιζόμενοι, ἤτοι μεθύοντες | διὰ παντὸς.:~ Περὶ ἐμφανίσεως 

ἀνθρωπομόρφου ἐν οὐρανῷ.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ φάσμα ὅμοιον ἀν(θρωπ)ῳ 

ἐν τῷ ἀέρι φανῆ(ται), | ἔχε κανόνα ἀποδείξεως, ὅτι αἱ βασιλεῖαι μαχήσονται, κ(αὶ) 

πρὸς ἀλλή: | λους ἀκαταστασίαν ἐνδείξωσι, κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις γενήσονται, 

κ(αὶ) ὁπῶ: |
355 ραι ὀλίγαι φανήσονται, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι καλῶς ἕξουσιν, οἱ δὲ 

κλέπται, κ(αὶ) | λῃσταὶ κακῶς. κ(αὶ) οἱ ἰδιῶται πλημμελήσουσι.:~ | Περὶ βροντῆς 

μετὰ ψόφου.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ βροντή γένηται, ἔχε κανόνα ὅτι ἐὰν | εἰς 

τὴν α:ην τοῦ παρόντος μηνὸς βροντήσῃ ἀῤῥωστίαι γενήσονται. οἱ |360 [σ]οφοὶ δὲ κ(αὶ) 

οἱ ἀστρολόγοι ἔδωκαν κώδικα, ὅτι ἐὰν ἐξ ἀρχῆς τοῦ μηνὸς | [μ]έχρι κ(αὶ) τῆς 

διχομηνίας αὐτοῦ, ἤτοι τοῦ τέλους βροντὴ γένηται, τὰ αὐτὰ || [94] δηλοῖ. ἔνιοι δὲ 

τῶν αὐτῶν ἔφασαν, ὅτι ἐὰν κ(αὶ) μέχρι διχομηνίας βροντὴ: | σῃ, εἰς εὖ κ(αὶ) 

διάφορον, κ(αὶ) ὑγείαν τῶν ἀνθρώπων ἔσται. ἐὰν δὲ εἰς τὴν αην 
| τοῦ αὐτοῦ 

βροντήσῃ, ὑετὸν δηλοῖ. εἰδὲ πλήρης ἡ σελήνη ὅταν βροντήσῃ, |
365 ἔσται χειμὼν 

δριμὺς, μετὰ παγετοῦ κ(αὶ) ἀνέμων, λεῖψις τε σίτου, κ(αὶ) κρι: | θῆς ἔσται, κ(αὶ) 

ὁπώρας. εἰδὲ ἡ σελήνη ἐν τῇ βροντῇ διχόμηνος ἔσται, | χειμὼν μέγας ἐν τῷ ἐπιόντι 

χρόνῳ.:~ Περὶ ἀστραπῶν.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ, ἀστραπαὶ φανῶσι εἰς πλῆθος, 

ἔχε κα: | νόνα, ὅτι ἐγερθήσονται σατράπαι ἀπὸ ἀνατολῆς μετὰ φουσάτων, κ(αὶ) |370 

καταλάβωσι τὰ μέρη τῆς δύσεως. κ(αὶ) συγκροτήσωσι πόλεμον, κ(αὶ) οὐαὶ | τοῖς 
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δυτικοῖς, ὅτι πᾶν γένος φοβηθήσεται.:~ | Περὶ λαύρας τῆς ἀπ’ οὐρανοῦ.:~ | Ἐὰν ἐν 

τῷ παρόντι μηνὶ, λαύρα κ(αὶ) θῦον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ διέλ: | θῃ, ἔχε κανόνα, ὅτι 

θλίψεις κ(αὶ) ἔννοιαι, κ(αὶ) αἱμάτων χύσεις, κ(αὶ) ὁλι: |
375 γωρίαι κ(αὶ) θόρυβοι εἰς 

ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) μάλιστα ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ, ὅθεν | ἔλαχεν ἡ ἄκρα τοῦ πυρὸς. 

ἐπιδρομὴ τὲ ἁλλοφύλων γενήσεται κ(αὶ) | ποδαλγίαι.:~ Περὶ ὑετοῦ πάνυ πολλοῦ.:~ | 

Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ, ὑετὸν ἅγαν γένηται, ἔχε κανόνα ἀποδεί: | ξεως, ὅτι κλέπται 

μετάμελοι τοῦ κλέπτειν γενήσονται. ἐὰν δὲ ὁ ὑετὸς |
380 μέσος ἔλθῃ δηλοῖ, ὅτι 

αἱματοχυσίαι εἰς ἀν(θρώπ)ους γενήσονται, καταχρηστι: | κῶς δὲ ἐν ἐκείνῳ τῷ μέρει. 

ὅθεν ἡ βροχή ἐγένετο.:~ | Περὶ χαλάζης.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ, χάλαζα 

φανῆται, ἔχε κανόνα, ὅτι εἰς | τὰ μέρη τῆς αἰγύπτου, ἔννοιαι κ(αὶ) στενότης γένηται. 

ἐὰν δὲ ἡ χάλαζα ||385
 [95] εἰς πλῆθος ἔλθῃ, ἀῤῥωστίαι ἅμα κ(αὶ) θάνατος ἐν ἐκείνῳ 

τῷ τόπῳ γενὴ: | σεται.:~ Περὶ ἐπιβρέξεως χοὸς ἐρυθροῦ.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ 

χοῦν ἐρυθρὸν ἐπιβρέξῃ, ἔχε κανόνα, ὅτι ἀῥ: | ῥωστίαι, κ(αὶ) θάνατος ἄωρος ἄγαν 

γενήσεται, κ(αὶ) ληστεῖαι κ(αὶ) ἁρπαγαὶ πολλαὶ | κατὰ τὰς ὁδοὺς, ἀλλ’ εἰς ἐκεῖνα 

μόνον τὰ μέρη ὅθεν ἔλαχεν πεσεῖν. κ(αὶ) οἱ |
390 ἄν(θρωπ)οι κάτοχοι, κ(αὶ) 

δαιμονικαῖς ἀῤῥωστίαις ἐμπεσοῦνται, κ(αὶ) χρόνος ξηρὸς | γενήσεται, κ(αὶ) λεῖψις 

τῶν ὑδάτων.:~ | Περὶ ἐπιβρέξεως βατράχων, ἢ ὄφεων.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ 

φανῶσι ταῦτα, ἔνδειξιν δηλοῖ, ὅτι ὁπώρα | ὀλίγη γενήσεται, κ(αὶ) ἡ γῆ 

ξηρανθήσεται, κ(αὶ) ἀῤῥωστίαι δειναὶ, κ(αὶ) ὀπισθά: |
395 τονος εἰς ἀν(θρώπ)ους, 

κ(αὶ) πυρετὸς πολὺς, κ(αὶ) ἄν(θρωπ)ος μέγας ἐκκλείψει, κ(αὶ) νῆαι κα: | τὰ θάλατταν 

ναυαγήσουσι.:~ Περὶ κονιορτοῦ ἀπὸ ἀέρος.:~ | Ἐὰν τοιοῦτον συμβῇ, ἔνδειξιν δηλοῖ, 

ὅτι ὑετὸς ἑκούσιος ἐπέλθη, κ(αὶ) | τὰ ὕδατα περισσεύσουσιν. οἱ δὲ ἄν(θρωπ)οι εἰς 

ἐννοίας ἔσονται, κ(αὶ) ἀδια: | φορίας, σῖτος δὲ κ(αὶ) κριθὴ. κ(αὶ) ὄσπρια εἰς πλῆθος 

ἔσονται. ἐν τῷ πα: |
400 ρόντι χρόνῳ.:~ Περὶ μεταβάσεως ἡμέρας εἰς νύκτα.:~ | Ἐὰν 

τοιοῦτον συμβῇ. ἔνδειξιν δηλοῖ, ὅτι σῖτος κ(αὶ) κριθὴ κ(αὶ) φοίνικες | εἰς πλῆθος 

ἔσονται, κ(αὶ) ἡ γῆ βλύσει ἐκ βάθρων αὐτῆς νοτίδα, κ(αὶ) ζωΰφια | πολλὰ 

γενήσονται, κ(αὶ) βῆχοι, κ(αὶ) κατὰῤῥοοι τοῖς ἀν(θρώπ)οις.:~ | Περὶ ταραχῆς 

ἀνέμων.:~ |
405 Εἰδὲ σάλος ἀνέμου γένηται, ἔνδειξιν δηλοῖ, ὅτι ὁ βασιλεὺς ἐξ οὗ | περ 

ἐξῆλθεν ὁ ἄνεμος, ταραχὴν μέλλει ποιῆσαι, κ(αὶ) τοὺς ἰδὶους αὐτοῦ | [ἀ]ρχηγοὺς 

καταναλώσει, κ(αὶ) ἐξ αὐτῶν καρατομήσει, κ(αὶ) οἱ ἰδιῶται ἐν || [96] λύπῃ ἔσονται, 

βαρυνόμενοι ταῖς φορολογίαις.:~ | Περὶ φωνῆς τῆς ἀπ’ οὐρανοῦ.:~ |
410 Καὶ ἐὰν 

τοιοῦτον συμβῇ, ἔχε κανόνα, ὅτι θνῆσις τετραπόδων γενήσε(ται), | κ(αὶ) νόσος τοῖς 

ἀν(θρώπ)οις, κ(αὶ) ὄχλος πασῶν τῶν χωρῶν, κ(αὶ) οἱ ἰδιῶται εἰς ἐννοί(ας) | κ(αὶ) 

πλημμελείας ἔσονται, ἀπὸ τῆς ἀγανακτήσεως τοῦ ἄρχοντος αὐτῶν, κ(αὶ) | λῃστεῖαι 

ἐν ταῖς ὁδοῖς. κ(αὶ) κλεψὶα τοῖς ἀγοραίοις ἐνσκήψει.:~ | Περὶ φωνῆς τῆς ἐκ βάθρων 
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γῆς.:~ |
415 Καὶ εἰ τοιοῦτον συμβῇ, ἔχε κανόνα, ὅτι σῖτος κ(αὶ) κριθὴ εἰς πλῆθος γέ: | 

νηται, ζημία δὲ ἐν τῇ ὁπώρᾳ, κ(αὶ) θνῆσις τετραπόδων, κ(αὶ) θάνατος με: | γιστάνου 

τινὸς ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ, κ(αὶ) πολλαὶ νῆες ναυαγήσουσι.:~ | Περὶ σεισμοῦ τῆς γῆς.:~ 

| Ἐὰν τοιοῦτον συμβῇ ἐν ἡμέρᾳ, ἔχε κανόνα, ὅτι κεφαλὴ μία |
420 φανεῖται, κ(αὶ) 

τόπους πολλοὺς κυριεύσει ἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς, κ(αὶ) τοὺς πτω: | χοὺς ἐγερεῖ, κ(αὶ) 

πλουσίους ποιήσει. ἐν αὐτῷ δὲ τῷ χρόνῳ, πολλαὶ συνο: | χαὶ, κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις 

κ(αὶ) ἀκαταστασίαι γενήσονται. | εἰδὲ ὁ σεισμὸς ἐν νυκτὶ γένηται, ἔνδειξιν ποιεῖ, 

ὀλιγότητα σίτου κ(αὶ) | κριθῆς. εἰδὲ μετὰ βροντῆς κ(αὶ) ἀστραπῆς γένηται, ἔνδειξιν 

δηλοῖ, ἀ: |
425 κρασίαν ἀέρων, ψύχος κ(αὶ) χιόνια κ(αὶ) κρύσταλλον. κ(αὶ) θνῆσις 

τετρα: | πόδων, κ(αὶ) τῶν νηπίων, ἐκ τοῦ ψύχους τοῦ πολλοῦ.:~ | θεὸς μέντοι ἐστὶν ὁ 

ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ κ(αὶ) ἐς ᾀεὶ γινώσκων | τὰ συμβησόμενα.:~ || [97] Ὁ δεκέμβριος 

μὴν, ἔχει ἡμέρας: λα. κ(αὶ) ὁ χειμὼν αὔξει. εἰς γοῦν |
430 τὴν κε:ην τοῦ αὐτοῦ μηνός· 

ἔστιν ἡ κατὰ σάρκα γέννησις τοῦ σωτῆρος χ(ριστο)ῦ, | κ(αὶ) θεοῦ τῶν ὅλων, κ(αὶ) 

ἔσῃ γνωρίζων οὕτως, ὅτι ἐὰν ἡ γέννα τοῦ χριστοῦ, | λάχῃ εἰς ἡμέραν κυριακήν, 

χειμὼν γλυκὺς γενήσεται, κ(αὶ) ἐν τῷ και: | ρῷ τῆς ὁπώρας, ὑγρασία κ(αὶ) ὑετὸς 

ἔλθει, πρόβατα δὲ, βόες, μέλι, | κ(αὶ) στέαρ εἰς πλῆθος ἔσονται. Ἐὰν δὲ εἰς ἡμέραν 

δευτέραν, χειμὼν |
435 ἐπιτήδειος γενήσεται, κ(αὶ) τὸν ἐρχόμενον ἀπρίλλιον κ(αὶ) 

μάϊον, ὑετὸς | φανήσεται πολὺς, κ(αὶ) ἐν τῷ καλοκαιρίῳ εἰς τὴν ὥραν τῆς ὁπώρας 

νό: | σοὶ πολλαὶ τοῖς ἀν(θρώπ)οις. Ἐὰν δὲ εἰς ἡμέραν τρίτην, ὁ χειμὼν παρα: | 

ταθήσεται, κ(αὶ) τὸ καλοκαῖρι εὔρωστον ἔσται. Ἐὰν δὲ εἰς ἡμέραν λά: | χῃ δ:ην 

χειμὼν δριμὺς γενήσεται κ(αὶ) ἀναιδὴς, ὁπώρα δὲ κ(αὶ) αὐθωνία |440 ἔσται, νόσοι τε 

πολλαὶ. Ἐὰν δὲ εἰς ἡμέραν ε:ην λάχῃ, χειμὼν ἐ: | πιτήδειος γενήσεται, κ(αὶ) ἐν τῷ 

θέρει θάλπος μέγα, κ(αὶ) θάνατος πολὺς | ἐν ἀν(θρωπ)οις. Ἐὰν δὲ εἰς ἡμέραν ϛ:ην 

λάχῃ ὁ χειμὼν εἰς μῆκος πα: | ραταθήσεται, κ(αὶ) χείμαῤῥοι ἐξέλθωσι, κ(αὶ) χιὼν 

κ(αὶ) κρύσταλλο[ς] γενήσεται, | κ(αὶ) ὑετὸς, κ(αὶ) ἐν τῷ ἕαρι ὀφθαλμίαι τοῖς 

ἀν(θρώπ)οις, κ(αὶ) μειρακίων θάνα: |
445 τος. Ἐὰν δὲ εἰς ἡμέραν ἑβδόμην, χειμὼν 

δριμὺς γενήσεται, | κ(αὶ) σάλος ἀνέμου πολλοῦ, ἐξαιρέτως δὲ εἰς τὸν μάϊον μῆνα, 

κ(αὶ) τὸν | Ἰούνιον, κ(αὶ) ἐν τῷ καιρῷ τοῦ θέρους θάλπος ἔσται, σῖτος δὲ κ(αὶ) κρι: | 

θὴ ὀλιγοστὰ φανήσονται.:~ | Περὶ ἐκλείψεως ἡλίου.:~ |
450 Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ, 

ἔκλειψις ἡλίου γένηται, ἔνδειξιν ποιεῖ, || [98] ὅτι ὁ χειμὼν μετὰ κρύους γενήσεται, 

κ(αὶ) ὑετοῦ πολλου. ἐν δὲ τῷ καιρῷ του | ἕαρος, χλόη πολλή φανεῖται, διὰ τὸ τὴν 

γῆν βλύζειν τοὺς κρουνοὺς αὐτῆς. ἢ | κ(αὶ) εἰς τὰ ἄνω μέρη τῆς ἀνατολῆς, ἤτοι εἰς 

τοὺς μέροπας στενοχωρίαι γε: | νήσονται, ἰχθύες δὲ κ(αὶ) πᾶν πετεινὸν εἰς πλῆθος 

ἔσονται, κ(αὶ) εἰς τὰς χώ: |455 ρας τῆς δύσεως κοπετοὶ κ(αὶ) πιθανολογίαι ἔσονται.:~ | 

Περὶ ἐκλείψεως τῆς σελήνης.:~ | Ἐὰν συμβῇ τοιοῦτον, ἔνδειξιν δηλοῖ, ὅτι πολλαὶ 
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αὗραι. ἤτοι δοῦλαι | θανήσονται, σῖτος δὲ κ(αὶ) κριθὴ, κ(αὶ) τὰ τούτοις ὅμοια εἰς 

πλῆθος ἔσονται, | κ(αὶ) ἡ ὁπώρα κ(αὶ) τὰ πρόβατα ἐν αὐθωνίᾳ ἔσται, κ(αὶ) ἡ χλόη 

εἰς πλῆθος |
460 γίνεται, κ(αὶ) οἱ ἀγωραῖοι ζημιωθήσονται.:~ | Περὶ τοῦ δίσκου τοῦ 

ἡλίου.:~ | Καὶ ἐὰν ὁ ἥλιος ποιήσῃ γύροθεν δίσκον, δηλοῖ δριμύτητα χειμῶν(ος), | 

κ(αὶ) ὑετὸν πολύν, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι ἐκπαγήσουσιν, ὁμοίως κ(αὶ) τὰ πρόβατα 

κ(αὶ) | τὰ ἀρνία εἰς ἀφανισμὸν ἔσονται, κ(αὶ) χλόη εἰς πλῆθος ἔσται, κ(αὶ) κρου: |465 

νοὶ βλύσουσιν ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ.:~ | Περὶ τοῦ δίσκου τῆς σελήνης.:~ | Ἐὰν δὲ 

τοιοῦτον συμβῇ. δηλοῖ ὅτι ψῦχος κ(αὶ) παγετὸς γενήσεται δρι: | μὺς, κ(αὶ) θνῆσις 

τετραπόδων, κ(αὶ) ἀῤῥωστίαι πολλαὶ, ἐξαιρέτως δὲ παλ: | μοὶ, κ(αὶ) κλόνοι εἰς τὰς 

χώρας βαβυλῶνος, κ(αὶ) εἰς θαρσεῖς, κλημακτὴρ |
470 ἤτοι κίνδυνος κ(αὶ) θλίψεις εἰς 

ἀν(θρώπ)ους ἔσται. σπορὰ δὲ κ(αὶ) λοιπὰ ἐδὼ: | διμα εἰς αὐθωνίαν ἔσται, κ(αὶ) εὖ 

τοῖς ἀγοραίοις.:~ | Περὶ νεοφανείας τῆς σελήνης.:~ | Καὶ ἐὰν φανῇ ἡ σελήνη ἔχουσα 

τὰς δύο ἄκρας αὐτῆς ἴσας, [κ(αὶ)] || [99] ἐπὶ τὰ ἄνω εὐθεὶας, αὐθωνίαν σημαίνει 

πολλὴν. ἐὰν δὲ ἡ μία ἄκρα |
475

 αὐτῆς ἔσται ὀρθία κ(αὶ) οὐκ εὐθὴς, ὐγρασίαν 

σημαίνει γῆς, κ(αὶ) χιόνια, κ(αὶ) ὑε: | τὸν, κ(αὶ) πᾶν γένος τῶν ὑδάτων ἔσται βλύζον 

κ(αὶ) πλημμυροῦν. κ(αὶ) χλόη | ἐπὶ τῆς γῆς πολλὴ ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ φανήσεται.:~ 

| Περὶ ἐκχύσεως τῶν ἁστέρων.:~ | Ἐὰν δὲ τοιοῦτον συμβῇ, ἔνδειξιν ποιεῖ, ὅτι 

ἀλληγορίαι κ(αὶ) κομψίαι |480
 εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους ἐπέλθωσι. καταχρηστικῶς δὲ εἰς 

τὰς ἄνω χώρας τῆς | ἀνατολῆς, κ(αὶ) τῶν σατραπῶν κ(αὶ) τῶν μερόπων θαρσεῖς, 

κ(αὶ) αὐτοῦ τοῦ | κλήματος, κοπετὸς, κ(αὶ) παλμὸς, κ(αὶ) θόρυβος, κ(αὶ) 

ἀπροσδόκητοι λῄ: | σταὶ, κ(αὶ) πληγαὶ, κ(αὶ) πανουργίαι. κ(αὶ) ἔσονται αἱ χῶραι 

αὐτῶν ἐν κεκυ: | τῷ κ(αὶ) θρήνῳ, κ(αὶ) ἔσονται αἱματοχυσίαι ἐν τῷ τόπῳ, ἐν ᾧ 

συνέβη |485
 τοῦ ἐκχυθῆναι τὰ ἅστρα ταῦτα. πάλιν ἑτὲραν ἔνδειξιν ποιεῖ, ὅ: | τι εἰς τὰς 

χώρας τῶν ὀρέων κ(αὶ) ἀκρωρείων, κ(αὶ) τερμάτων τῶν ὁρίων, | θάνατος πολὺς 

φανεῖται, κ(αὶ) ζωΰφια κ(αὶ) κυνόμυια, κ(αὶ) ὑετὸς ἄγαν, | κ(αὶ) οἱ κρουνοὶ ἔσονται 

εἰς πλημμύραν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ.:~ | Περὶ ἐκπτώσεως τῶν ἀστέρων.:~ |
490

 Ἐὰν ἐν 

τῷ παρόντι μηνὶ ἄστρα ἐκπέσωσι, κ(αὶ) ποιήσωσι λαμπηδό: |
 να, ἔχε κανόνα, ὅτι 

θάνατος ἄγαν γενήσεται, κ(αὶ) στενότης κ(αὶ) θόρυβ(ος), | κ(αὶ) θνῆσις τετραπόδων, 

κ(αὶ) ἄν(θρωπ)ος μέγας ἀφανὴς γενήσεται, πλὴν εἰς | ἐκεῖνο τὸ μέρος, ὅθεν τὰ 

τοιαῦτα σημεῖα ἐφάνησαν, κ(αὶ) τοὺς ἰδιὼτας | ὑπὸ τῶν πολλῶν κινήσεων τῶν 

σατραπῶν, κ(αὶ) τῶν διαφόρων φουσάτ(ων), |495
 θλίψις κ(αὶ) στενοχωρία καταλάβει 

ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ.:~ | Περὶ τῆς ἐμφαινομένης ζώνης.:~ || [100] Ἐὰν αὕτη φανῆται 

κατὰ τὸ μέρος τῆς ἀνατολῆς, θάνατον πολὺν | σημαίνει. κ(αὶ) θρῆνον ἀν(θρώπ)ων, 

κ(αὶ) ταραχὴν, κ(αὶ) μάχην, κ(αὶ) χύσεις αἱμάτων. | Ἐὰν δὲ εἰς τὸ μέρος τῆς δύσεως 

φανῇ, ἔνδειξιν ποιεῖ, ὅτι εἰς τὴν ὥρ(αν) |
500

 τοῦ καλοκαιρίου, ἀνὴρ τὶς φανήσεται. 
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τρεῖς μῆνας εὐμοιρία κ(αὶ) εὐημε: | ρία παντὸς εἴδους ἐν τῷ κόσμῳ γενήσεται. εἰς δὲ 

τὴν ἀρχὴν τοῦ με: | τοπώρου, θάνατος κ(αὶ) ἀῤῥωστίαι πολλαὶ γενήσονται, κ(αὶ) ἐν 

τῇ χώρᾳ τῆς | βαβυλῶνος τρεῖς μῆνας πόλεμοι, κ(αὶ) ἀκαταστασίαι ἔσονται κ(αὶ) 

θόρυβ(οι).:~ | Περὶ τῆς φαινομένης ῥομφαίας ἐν οὐ(ρα)νω.:~ |
505

 Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι 

μηνὶ ῥομφαίας ὅμοιον ἐν τῷ οὐρανῷ φάνη(ται), | κατὰ ἀνατολὰς, σῖτος, κ(αὶ) κριθὴ 

κ(αὶ) ὄσπρια εἰς πλῆθος ἔσονται. τρεῖς | δὲ μῆνας αἱ ὑποταγαὶ ἀπιστίαν ἐνδείξωσιν 

εἰς τοὺς ἑαυτῶν κυρίους, | κ(αὶ) μετὰ ταύτα πάλιν μεταμεληθῶσι. κ(αὶ) ὑετὸς πολὺς 

γενήσεται ἐν | τῷ παρόντι χρόνῳ. ἐὰν δὲ εἰς τὰς δυσμὰς αὕτη φανῇ, θνῆσιν τῶν |510
 

τετραπόδων δηλοῖ, κ(αὶ) φουσάτα φανήσονται, κ(αὶ) ὀχλήσεις ποιήσουσι, κ(αὶ) | 

αἱμάτων ἐκχύσεις, ὡς κ(αὶ) τὰ κῶλα αὐτῶν ἐν τῇ γῇ σαφῶς φανεῖται | ἐν αὐτῷ τῷ 

χρόνῳ.:~ Περὶ ἐρυθρότητος οὐρανοῦ.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ ἐρυθρότης ἀπ’ 

οὐρανοῦ φανῇ ἐν τῇ ἀνα: | τολῇ, θρῆνος, κωκυτὸς, ταραχὴ, παλμός, στένωσις, κ(αὶ) 

θλῖψις ἔσται |515 τοῖς ἀν(θρώπ)οις τοῦ αὐτοῦ μέρους, ἐν ᾧ ἡ ἐρυθρότης φανῆ. ἐὰν δὲ 

εἰς | δυσμᾶς, ἔνδειξιν ποιεῖ, ὅτι ἐν αὐτῷ τῷ χρόνῳ ἡ ὁπώρα κ(αὶ) ἡ | χλόη τῆς γῆς 

πλουσία ἔσται.:~ Περὶ σημεί(ου) ξένου ἐν τῷ οὐρανῷ. | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ 

σημεῖον ξενοχάραγου, ὅπερ οὐδέν ἐστὶ | δηλούμενον τῶν ὦδε ἀποκαλύψεων, ἐν τῷ 

οὐρανῷ, φανῇ ἔνδειξ[ιν]. ||
520

 [101] ποιεῖ, ὅτι σῖτος, κ(αὶ) κριθὴ, κ(αὶ) ὄσπρια εἰς 

πλῆθος ἔσονται, ἢ κ(αὶ) θνῆσις τετραπόδων, | εἰς δὲ τοὺς ἀν(θρώπ)ους τραυματὶαι 

κ(αὶ) κλημακτήρ, κ(αὶ) ἀπροσδόκητοι πληγαὶ εἰς τὰς σὰρ: | κας αὐτῶν φανήσονται, 

κ(αὶ) ἔννοια, κ(αὶ) κλόνος. οἱ δὲ ἀγοραῖοι ῥητῶς ἐν ἀδια: | φορία ἔσονται.:~ Περὶ 

ὁμοιώσεως ἀν(θρώπ)ου ἐν τῷ οὐρανῷ.:~ | Ἐὰν τοιοῦτον συμβῇ, ἔνδειξιν ποῖει, 

ὑγρασίας κ(αὶ) ὑετοῦ πολλοῦ, κ(αὶ) βλάβην |525 τῆς ὁπώρας, ἀκρίβειὰ τε σίτου κ(αὶ) 

κριθῆς, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς πολέμους, κ(αὶ) ἀκα: | ταστασίας, κ(αὶ) μάχας 

ἔσονται, κ(αὶ) οἱ ἰδιῶται ὑπὸ τοῦ βασιλέως αὐτῶν | βασανισθήσονται. κ(αὶ) εἰς τὴν 

πλήρωσιν τοῦ ἐνιαυτοῦ, εἰς ἀκαταστσίαν κ(αὶ) | ἐπανάστασιν αὐτοῦ ἔσονται, ὅθεν 

κ(αὶ) θόρυβοι ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ.:~ | Περὶ βροντῆς μετὰ ψόφου.:~ |
530 Ἐὰν 

τοιοῦτον συμβῇ, ἔνδειξιν ποίει, εἰς βλάβην τῆς ὁπώρας, κ(αὶ) ὑγρα: | σίαν πολλήν, αἱ 

ἄμπελοι δὲ εὐτυχήσουσιν. ἐὰν δὲν ἐν ταύτῃ τῇ βροντῇ, | κ(αὶ) ἡ σελήνη τύχῃ 

γεννωμένη, δηλοῖ χειμῶνα δριμὺν, κ(αὶ) πλημμύραν τῶν | ὑδάτων, κρουνῶν τε κ(αὶ) 

ποταμῶν. ἐὰν δὲ μετὰ ἤχου τῆς αὐτῆς βροντῆς | κ(αὶ) ἀστραπῆς, δώσωσιν ἀστραπὰς 

αἱ νεφέλαι, πάλιν δηλοῖ χειμῶνα δρι: |535 μὺν, σῖτος δὲ κ(αὶ) κριθὴ κ(αὶ) ὄσπρια εἰς 

πλῆθος ἔσονται. οἱ δὲ μαθημα: | τικοὶ κ(αὶ) σοφοὶ. οὕτως ἔδωκαν κώδικα, ὅτι ἐὰν 

βρονταὶ μετὰ ψόφου ἡ: | χήσωσιν, ἀφανισμὸς ἄωρος γενήσεται, εἰς χώραν ἀπίστων 

τῶν τὸν | θεὸν ἀγνοούντων.:~ Περὶ ἀστραπῶν μεγίστων.:~ | Καὶ ἐὰν ἀστραπαὶ 

πολλαὶ γίνωνται, ἔνδειξιν ποιεῖ, ὅτι ἐν ἐκείνῳ τῷ |540 μέρει, ὅθεν ἔλεχεν ἡ ἀστραπὴ, ἡ 
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βασιλεία τοῦ αὐτοῦ μέρους. μεγάλον | ἀν(θρώπ)ον μεμετρημένον χαώσει, κ(αὶ) τὸ 

πρᾶγμα αὐτοῦ κληρονομήσει, κ(αὶ) χλόη | εἰς πλῆθος γενήσεται. οἱ δ’ ἄν(θρωπ)οι εἰς 

ἀδιαφορίαν ἔσονται, κ(αὶ) εἰρήνη ἔσται || [102] ἐν πᾶσι τοῖς θεάμασι τῶν ὁρίων, 

κ(αὶ) ἔσονται κατευθύν[ο]ντες ἐν τῷ παρόντι | χρόνῳ.:~ Περὶ λαύρας τῆς ἀπ’ 

οὐρανοῦ.:~ |
545 Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ, πῦρ ἀπ’ οὐρανοῦ ἐπὶ τὴν γῆν φανῆται, 

ἔνδει: | ξιν ποιεῖ εἰς πολέμους κ(αὶ) ἀκαταστασίας κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις. κ(αὶ) ἐν 

αὐ: | τῷ τῳ χρόνῳ οἱ ἄν(θρωπ)οι κακοὶ φανήσονται, φιλάργυροι, ἀνελεήμονες, ὑ: | 

περήφανοι, ἄστοργοι, προδόται, ἀκρατεῖς, ἀμνήμονες φιλίας. εἰς μέντοι | τοὺς ἐν 

ταῖς ὁδοῖς ληστὰς κράτησις κ(αὶ) φόνος ἐπιβήσεται, εἰς δὲ τοὺς πραγ: |550 ματευτὰς 

εὐ γένηται.:~ Περὶ ὑετοῦ ἄγαν.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ ὑετὸς πάνυ φανῆται, 

ἔνδειξιν ἔχε εἰς | πλημμύραν κρουνῶν τε κ(αὶ) ποταμῶν. κ(αὶ) εἰς τὸ δεύτερον κλίμα 

τοῦ κόσμου, | μέγα κάστρον ἀφανισθήσεται. εἰς δὲ τοὺς φορολόγους, ἤτοι τοὺς τὰ 

δημό: | σια εἰσπράττοντας εὖ ἔσται, μάλιστα δὲ κ(αὶ) τοὺς ἐν τῷ ἀγρῷ καὶ πεδίοις οἱ: 

|
555 κοῦντας.:~ Περὶ χαλάζης.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ χάλαζα εἰς πλῆθος ἔλθῃ, 

ἔχε κανόνα τῆς | ἀποδείξεως. ὅτι ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ. ὅθεν ἔλαχε πεσεῖν τὴν χάλαζαν, 

| οἱ ἀν(θρώπ)οι ἐγερθήσονται. κ(αὶ) μίαν χεῖρα ποιήσουσι, κ(αὶ) τοὺς ἐν τοῖς πεδίοις 

| κυριεύσουσι, κ(αὶ) κατὰ τῆς βασιλείας αὐτῶν γενήσονται, μέχρις ὅλου τοῦ ἔ: |
560 

τους. ἔπειτα ἕτεροι ἄν(θρωποι), θόρυβον ποιήσουσι κατ’ αὐτῶν, κ(αὶ) καταναλώ: | 

σουσιν αὐτοὺς, κ(αὶ) τὰ σκῦλα αὐτῶν ἐφαρπάσουσι, κ(αὶ) τὰ λάφυρα κυριεύ: | 

σουσι, κ(αὶ) χαρήσον(ται) πολλοί, κ(αὶ) πλουτήσουσιν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ.:~ | 

Ἱστέον ὅτι τὰ σκῦλα κ(αὶ) τὰ λάφυρα εἰσὶ, τὰ ἀπὸ τῶν πολέμων λαμβα: | νόμενα. 

πλὴν τὰ μὲν σκῦλα εἰσὶ τῶν τεθνεώτων. τὰ δὲ λάφυρα |
565 τῶν ζώντων.:~ Περὶ 

ἐπιβρέξεως χοὸς ἐρυθροῦ.:~ || [103] Ἐάν τοιοῦτον συμβῇ, ἔνδειξιν ποιεῖ, εἰς ἔννοιαν 

κ(αὶ) θόρυβον ἀν(θρώπ)ων. κ(αὶ) | ταραχὴν τῶν χωρῶν, κ(αὶ) εἰς εὖ τῶν ἀγοραίων, 

κ(αὶ) τοὺς ἐν τῇ ἀγορᾷ στενότης | ἐπέλθη. κ(αὶ) πολλοὶ καρατομηθήσονται ἐκ χειρὸς 

τῶν ληστῶν.:~ | Περὶ ἐπιβρέξεως βατράχων, κ(αὶ) ὄφεων.:~ |
570 Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι 

μηνὶ βατράχους, ἢ ὅφεις, ἤ σκώληκας ἐπὶ τὴν γῆν | βρέξῃ, ἔχε κανόνα τέλειον, ὅτι ἐν 

ἀρχῇ τῆς ἀνοίξεως τοῦ καιροῦ, ἀῤῥω: | στίαις φανήσονται, κ(αὶ) θάνατος γυναικῶν, 

κ(αὶ) ζημία ἐν τῇ ὁπώρᾳ, κ(αὶ) εἰς τοὺς | ἀν(θρώπ)ους κλόνος, κ(αὶ) θόρυβος γένηται. 

κ(αὶ) εἰς τοὺς ἰδιῶτας πλημμέλειαι οὐκ ὁ: | λίγαι ἐπέλθωσιν ὑπὸ τοῦ βασιλέως αὐτῶν 

|
575 Περὶ κονιορτοῦ ἀπὸ τοῦ ἀέρος.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ κόνις ὑπὸ τοῦ ἀέρος 

φανῇ, ἔνδειξιν ποιεῖ, | εἰς μαντάτα τε κ(αὶ) ἀλληγορίας. θόρυβοι δὲ, ἔννοιαι κ(αὶ) 

σύγχυσις εἰς τοὺς | ἀνθρώπους ἔλθωσι, κ(αὶ) οἱ ἰδιῶται εἰς πάκτα κ(αὶ) πλημμέλειαν 

ἔσονται. ὑπὸ | χειρὸς τῶν ὑπεξουσιαζόντων αὐτούς, κ(αὶ) χρόνος μετὰ στενότητος 

φανεῖται, κ(αὶ) |
580 πᾶν ὕδωρ εἰς ξηρότητα ἐπέλθη. πρόβατα δὲ πίονα κ(αὶ) 
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βούτυρον κ(αὶ) με: | λι εἰς πλῆθος ἔσονται. κ(αὶ) οἱ ἀγοραῖαι εἰς ἀδιαφορίαν.:~ | Περὶ 

μεταβάσεως ἡμέρας εἰς σκότος.:~ | Ἐὰν τοιοῦτον συμβῇ, ἔνδειξιν ποιεῖ, ὅτι ἡ ὀπώρα 

εἰς ζημίαν ἔσται. κ(αὶ) | οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς θλίψιν, καταχρηστικῶς δὲ εἰς τοὺς ἰδιώτας, 

κ(αὶ) ἡ βασιλεῖα ἐ: |
585 πιθήσει εἰς τούτους ζυγὸν, κ(αὶ) πλημμέλειαν οὐκ ὀλίγην, 

λῃστεῖαι τε κατὰ τὴν | ὁδὸν κ(αὶ) ἁρπαγαὶ.:~ Περὶ ταραχῆς ἀνέμων.:~ | Καὶ ἐὰν 

σάλος ἀνέμων γένηται, ἔχε κανόνα, ὅτι μέγας ῥήξ ἐν τῷ | παρόντι χρόνῳ 

ἀφαν[ι]σθήσεται. κ(αὶ) στρατιῶται πολλοὶ ἐξελασθήσονται, κ(αὶ) || [104] οἱ 

ἄν(θρωπ)οι ἀπὸ τόπου εἰς τόπον, κ(αὶ) ἀπὸ χώρας εἰς χώρ[α]ν διέλθωσι, κ(αὶ) 

δορυ[ά]: |
590 λωτοι γενήσονται, κ(αὶ) πολλαὶ χῶραι ἀφανισθήσονται. κ(αὶ) μετὰ 

δεκαπέντε | ἡμέρας τῆς παρούσης ταραχῆς τῶν ἀνέμων. ψῦχος πολὺ γενήσεται.:~ | 

Περὶ φωνῇς τῆς ἀπ’ οὐρανοῦ.:~ | Ἐὰν τῷ παρόντι μηνὶ, φωνὴ ἀπ’ οὐρανοῦ 

ἀκουσθήσεται, ἔνδειξιν ποιεῖ | ὀργῆς κ(αὶ) ἀγανακτήσεων τοῦ θεοῦ. κ(αὶ) ἔσονται οἱ 

ἄν(θρωπ)οι γογγύζοντες, κ(αὶ) ἀκρὶς |595 πολλὴ φανήσεται, κ(αὶ) σεισμὸς γενήσεται, 

κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι οὐκ ἔσονται ἐν εὐημε: | ρίᾳ ὑπό τε τῶν κλεπτῶν, κ(αὶ) τῶν εἰς 

τὴν ὁδὸν λῃστῶν. οἱ ἰδιῶται δὲ εἰς | πλημμέλειαν ἔσονται, κ(αὶ) ζυγὸν βαρὺν ὑπὸ 

τοῦ βασιλέως αὐτῶν, κ(αὶ) οἱ | στρατιῶται εἰς οὐδὲν ἔσονται.:~ Περὶ φωνῆς ἐκ 

βάθρων γῆς.:~ | Ἐὰν δὲ ἐν τῷ παρόντι μηνὶ φωνὴ ἐκ βάθρων τῆς γῆς ἀκουσθῇ, θόρυ: 

|
600 βοι τῶν μεγάλων χωρῶν, κ(αὶ) οἱ ῥῆγες με τ’ ἀλλήλων μάχην κινήσουσιν, κ(αὶ) | 

αἱμάτων χύσεις γενῆσον(ται), κ(αὶ) ἐν τῷ τέλει τοῦ ἐνιαυτοῦ, ζημία εἰς τοὺς πραγ: | 

ματευτὰς ἐπέλθη, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι ἔσονται πεποιθότες ἐν εἰρήνῃ κ(αὶ) εὐπα: | 

θείᾳ.:~ Περὶ σεισμοὺ τῆς γῆς.:~ | Ἐὰν τοιοῦτον συμβῇ, συνοχὰς, κ(αὶ) μάχας 

ἀν(θρώπ)ων κ(αὶ) αἱμάτων χύσεις δη: |
605 λοῖ, κ(αὶ) αἱ ὑποταγαὶ, κ(αὶ) οἱ πυλωροὶ 

οὐ κατευθυνοῦσι, κ(αὶ) χώρα μία ἀφαν: | σθήσεται. κ(αὶ) τετραπόδων θνῆσις 

γενήσε(ται). σῖτος δὲ κ(αὶ) κόκκος πολὺς ἔσται. εἰ | δὲ ὁ αὐτὸς σεισμὸς εἰς ὥραν 

ἀσύμφωνον λάχῃ, ἤτοι ὅταν δύο ἄστρα κα: | κὰ λάχωσιν εἰς τὴν αὐτὴν ὥραν, μέγας 

ἄν(θρωπ)ος ἐκλεκτος ἀφανισθήσε(ται). | εἶδε ἐν νυκτὶ λάχῃ, αὐθωνία παντὸς 

πράγματος γενήσεται ἐν τῷ πα: |
610 ρόντι χρόνῳ.:~ θεὸς δὲ ἐστὶν ὁ γινώσκων τὰ 

συμβησόμενα ἐν | τῷ κόσμῳ μόνος.:~ || [105] Μὴν Ἰανουάριος, ἡμέρας ἔχων λα. ἐν ᾧ 

ἡ ἀρ: | χὴ τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ κανδολογίου, κ(αὶ) ἔχε κατὰ νοῦν πάντοτε τὴν | 

παροῦσαν ἀποκάλυψιν τοῦ κανδολογίου, ἤτοι τὴν πρώτην τοῦ Ἰανουα: |615 ρίου, ὃς 

περιλαμβάνει τὴν κατὰ σάρκα περιτομὴν Ἰησοῦ, Χριστοῦ[,] τοῦ | θεοῦ κ(αὶ) 

βασιλέως τῶν ὅλων οὕτως. ὅτι ἐὰν λάχη ἡ αη αὐτοῦ εἰς | ἡμέραν κυριακήν, ἔνδειξιν 

δηλοῖ, ὅτι μέσος χειμὼν γενήσεται, ἤγουν | οὔτε ψυχρὸς, οὔτε θερμὸς, ἢ κ(αὶ) εἰς τὴν 

ὥραν τῆς ὀπώρας, ὑγρασία | κ(αὶ) ὑετὸς γενήσεται πολὺς. κ(αὶ) τὸ ἕαρ πλὴν ὑετοῦ 

φανήσεται, κ(αὶ) ἐν τοῦ: |620 τῳ τῷ χρόνῳ αἱ βασιλεῖαι χαρᾶς πολλῆς πλησθήσονται. 
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ὁ δὲ σῖτος | ἡ κριθὴ, κ(αὶ) ὁ κόκκος ἐν αὐθωνίᾳ ἔσονται, κ(αὶ) μέλι πολὺ γενήσεται, | 

κ(αὶ) θάνατος ἀνδρῶν φανήσεται. Ἐὰν δὲ εἰς ἡμέραν δευτέραν λάχῃ, | χειμὼν 

ἐπιτήδειος γενήσεται. κ(αὶ) τὸ θέρος εὔκρατον ἔσται[,] κ(αὶ) ἐν τῷ μετοπώ: | ρῳ 

ὑετὸς οὐκ ἔσται, διὰ τοῦτο κ(αὶ) πυρετοὶ τοῖς ἀν(θρώπ)οις γενήσονται, κ(αὶ) νόσοι 

ἀντι: |
625 κατάλληλοι, κ(αὶ) ἡ τοῦ φλέγματος πλησμονὴ ἔσται, θάνατὸς τε πολὺς 

κ(αὶ) με: | λι ὀλίγον. Ἐὰν εἰς ἡμέραν λάχῃ γ:ην χειμὼν δριμὺς γενήσεται, κ(αὶ) ἐν τ[ῷ] 

| καιρῷ τῆς ὁπώρας ὑγρασία κ(αὶ) ὑετὸς φανεῖται[,] κ(αὶ) ὀπώρα ὀλίγη, νόσοι | τε 

πολλαὶ κ(αὶ) θάνατος, ἐξαιρέτως δὲ ἐπὶ τῶν γυναικῶν[,] κ(αὶ) ἡ κατὰ θα: | λατταν 

ἐμπορία ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ δύσκολος. Ἐὰν δὲ εἰς ἡ: |
630 μέραν λάχῃ δ:ην σῖτος 

κ(αὶ) κριθὴ κ(αὶ) ὄσπρια ἐν ὀλιγότητι ἔσονται, | ὁπώρα δὲ εἰς πλῆθος, κ(αὶ) τὸ 

φθινόπωρον μετὰ θάλπους ἐκβήσε(ται), | θάνατὸς τε εἰς ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) χειμὼν 

γλυκὺς, κ(αὶ) εἰς τὴν ὥραν τοῦ μετοπώρου, | ὑγρασία κ(αὶ) ὑετὸς πολὺς, κ(αὶ) 

χειμὼν ἐπιτήδειος. Ἐὰν δὲ εἰς ἡμέρ(αν) || [106] λάχῃ ε:ην πρόβατα κ(αὶ) ὁπώρα εἰς 

πλῆθος ἔσται, μέλι τε ὀλίγον, κ(αὶ) χει: |
635 μὼν μέσος γενήσεται, κ(αὶ) ἐν τῷ ἕαρι 

σφοδρὸς ἄνεμος πνεύσει, κ(αὶ) ἐν τῷ | μετοπώρῳ κατάπαυσις κ(αὶ) εἰρήνη ἐν παντὶ 

τόπῳ φανήσεται. Ἐὰν | εἰς ἡμέραν ἕκτην λάχῃ, χειμὼν δριμὺς γενήσεται, ἐν δὲ τῷ 

ἔαρι ὑε: | τὸς κ(αὶ) ὑγρασία πολλή, ἐν δὲ τῷ μετοπώρῳ ξηρότης, θάνατός τε ἔσται | 

νηπίοις. Ἐὰν δὲ εἰς ἡμέραν σάββατον, ἐν μὲν τῷ χειμῶνι ἄνε: |640 μος πνεύσει πολὺς, 

τὸ δὲ γε ἕαρ κ(αὶ) τὸ θέρος δίχα θάλπους φανήσε(ται), | τὸ δὲ μετόπωρον ξηρὸν. 

σῖτος οὖν, κ(αὶ) κριθὴ, κ(αὶ) ὄσπρια ὀλίγα ἔσται, κ(αὶ) | αἱ γυναῖκες ἐκτρώσουσι τὰ 

ἔμβρυα, κ(αὶ) νόσος τοῖς ἀν(θρωπ)οῖς συμβῆ.:~ | Περὶ ἐκλείψεως τοῦ ἡλίου. λόγος 

αος
.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ, ἔκλειψις ἡλίου γένηται, ἔνδειξιν ποιεῖ, ὅτι |645 ἐὰν ἐν 

τῇ ὥρᾳ τῆς δύσεως αὐτοῦ, ἔχε κανόνα, ὅτι εἰς τὰ μέρη τῆς δύ: | σεως, φόβος κ(αὶ) 

τρόμος γενήσεται. Ἐὰν δὲ ἐν ὥρᾳ ἑτέρᾳ, δηλοῖ ὅτι | εἰς πλάτος χρόνου ἔσονται οἱ 

ἄν(θρωπ)οι κατευθύνοντες ἐν ὅλαις ταῖς χώ: | ραις, τρώγοντες κ(αὶ) πίνοντες ἐν 

ἀμεριμνίᾳ, αὐθωνία δέ σίτου, κριθῆς, | κ(αὶ) ὁσπρίων, κ(αὶ) παντὸς πράγματος ἐν τῷ 

παρόντι χρόνῳ.:~ |
650 Περὶ ἐκλείψεως τῆς σελήνης.:~ | Ἐὰν τοιοῦτον συμβῇ, ἔχε 

κανόνα, ὅτι ἄνταρσις, κ(αὶ) ἀκαταστασία, | κ(αὶ) ὑπερηφανία ἀνθρώπων φανῆ, εἰς 

τάς χώρας τῶν μερόπων, τῶν | ἐν τῷ μέρει τῆς βαβυλῶνος. τοὺς ἐν τῇ συρίᾳ δὲ 

οἰκοῦνταις, ζημίᾳ | ἐπέλθη. ἐὰν δὲ ἡ παροῦσα ἔκλειψις μετὰ λαμπηδόνος τοῦ ὄρθρου 

|
655 γένηται, ἔνδειξιν ποιεῖ, εἰς αὐθωνίαν παντὸς πράγματος ἐν ὅλῳ τῷ κό: | σμῳ, 

σῖτος δὲ, κ(αὶ) κριθὴ, κ(αὶ) ὄσπρια εἰς πλῆθος ἔσται, κ(αὶ) ὀπώρα καὶ || [107] χλόη 

τῆς γῆς ὁμοίως.:~ Περὶ τοῦ δίσκου τοῦ Ἡλίου.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνί, δίσκον 

ποιήσῃ ὁ ἥλιος, ἔνδειξιν ποιεῖ εἰς θάνατον | κ(αὶ) ἀφανισμὸν ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) 

θνῆσιν προβάτων, κ(αὶ) βλάβην τῶν δένδρων, κ(αὶ) ἀῤῥω: |
660 στίαν πολλὴν, κ(αὶ) 
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κλόνον κ(αὶ) ἀδιαφορίαν τῶν ἀν(θρώπ)ων.:~ Περὶ τοῦ δίσκου τῆς☾.:~ | Καὶ ἐὰν 

δίσκον ποιήσῃ ἡ σελήνη, ἔνδειξιν ποιεῖ, ὅτι ὑγρασία, κ(αὶ) ὑετός | πολὺς ἔσται. κ(αὶ) 

περισσεύσουσι τὰ ὕδατα, κ(αὶ) οἱ κρουνοί, κ(αὶ) ἐν τῷ ἕαρι, χλόη | πολλὴ γενήσεται, 

κ(αὶ) κατάῤῥοι τοῖς ἀν(θρώπ)οις, κ(αὶ) βηχία, κ(αὶ) νόσοι εἰς τὰ τετρά: | ποδα.:~ 

Περὶ νεοφανείας τῆς σελήνης.:~ |
665 Καὶ ἐὰν ἡ σελήνη φανῇ ἐν τῇ νεομηνίᾳ αὐτῆς, 

ἔχουσα τὰς δύο κεραί(ας) | κατευθυνούσας ἐν ἰσότητι ὀρθείας, κ(αὶ) οὐκ ἐξέχουσα 

τὴν μίαν ἐν τῷ ἄνῳ | μέρει, ἔνδειξιν ποιεῖ, εἰς χλόην κ(αὶ) χόρτον πολὺν, κ(αὶ) εἰς 

πλῆθος τῆς ὁπώρας, |  ἐὰν δὲ ἡ μία ἄκρα αὐτῆς ἔσται ἐξέχουσα τῆς ἑτέρας, δηλοὶ ὅτι, 

τὰ δέν: | δρα ζημία φθάσει ἐκ τοῦ ψύχους, ἤ ἀπὸ χαλάζης, μέλι δὲ εἰς πλῆθος |
670 

γενήσεται.:~ Περὶ ἐκχύσεως ἀστέρων.:~ | Εἰ δὲ ἄστρα ἐκ τοῦ οὐ(ρα)νοῦ ἐκχυθώσιν, 

ἔνδειξιν δηλοῖ, ὅτι μετ’ ὀλίγας | ἡμέρας ἡ βασιλεῖα τοῦ αὐτοῦ μέρους δυνατή 

γενήσεται. ἐν δὲ τῇ δύσει | κοπετόν, κ(αὶ) αἱμάτων χύσεις δηλοῖ, ἔχθρα πάλιν κ(αὶ) 

ἐμφύλιος πόλεμος | γένηται εἰς ὅλα τὰ ῥηγάτα, ἐξαιρέτως δὲ εἰς τὸ δεύτερον κλίμα, 

κ(αὶ) |
675 θάνατος ἀν(θρώπ)ων γενήσεται, κ(αὶ) θνήσις εἰς τοὺς ἰχθύας ἐμπέσει.:~ | 

Περὶ ἐκπτώσεως ἄστρων.:~ | Ἐὰν τῷ παρόντι μηνί, ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἄστρα 

ἐκπέσωσιν, ἔνδειξιν | δηλοῖ, φόβον κ(αὶ) ἔννοιαν ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) εἰς θλίψιν κ(αὶ) 

στενότηταν τῶν ἰδιωτῶν | ἐκ τῆς ζημίας τῶν φουσάτων, σῖτος δέ, κ(αὶ) κριθὴ, κ(αὶ) 

ὄσπρια εὐτυχήσωσιν, ||
680

 [108] εἰς δὲ τὸν ἐρχόμενον καιρὸν, σεισμὸς γενήσε(ται), 

κ(αὶ) θνῆσις εἰς τὰ τετράποδα. | Περὶ τῆς ἐμφαινομένης ζώνης.:~ | Ἐὰν αὕτη φανῆται 

εἰς τὸ μέρος τῆς ἀνατολῆς, ἔνδειξιν ποιεῖ, ὅτι ἐχ: | θρὸς μέγας κατὰ τῆς χώρας τῶν 

ἀνατολῶν ἐγερθήσεται. κ(αὶ) καταναλώ: | σει τὸν αὐτὸν βασιλέα, κ(αὶ) πολλοὺς 

σατράπας αὐτοῦ χαώσει, κ(αὶ) τᾶς ἀμ: |685 πέλους ψηλάψει χιὼν, κ(αὶ) κρύσταλλος 

πολὺς γενήσεται. σῖτος δὲ, κ(αὶ) κριθὴ | αὐθωνήσουσι, κ(αὶ) θάνατος ἀν(θρώπ)οις 

φανήσεται, ἐν δὲ τῷ χειμῶνι ἐν ὑγιείᾳ | ἐπανακληθήσονται.:~ Περὶ τῆς ἐμφαινομένης 

ῥομφαίας ἐν οὐ(ρα)νῷ.:~ | Ἐὰν ὅμοιον ῥομφαίας ἐν τῷ οὐρανῷ φανῆται περὶ τὰ 

ἀνατολικὰ | μέρη, ἐνδείκνυσιν ὅτι, σατράπης κατὰ τοῦ ἄρχοντος αὐτοῦ χεῖρα ὑ: |690 

ψώσει, εἶτα ὁ βασιλεὺς αὐτοῦ θανατώσει αὐτὸν, κ(αὶ) ἡ βασιλεῖα αὐτοῦ ἀ: | 

νορθωθήσεται, κ(αὶ) ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις πολλοὶ χαωθήσονται, ὅθεν συνέ: | βη τὸ 

τοιοῦτον σημεῖον. εἰδὲ φανῇ πρὸς τὸ μέρος τῆς δύσεως, ἔχε κα: | νόνα, ὅτι εἰς τάς 

χώρας τοῦ γένους τῶν φράγγων κ(αὶ) πάρθων, ἔννοιαι | κ(αὶ) παλμός, θόρυβοὶ τε 

κ(αὶ) ταραχαὶ γενήσον(ται).:~ Περὶ ἐρυθρότητος οὐ(ρα)νοῦ.:~ |
695 Καὶ ἐὰν 

ἐρυθρότης ἐν τῷ οὐρανῷ φανῇ ἐν τῷ μέρει τῆς ἀνατολῆς, | ἔνδειξιν δηλοῖ, ὅτι ἐν 

ἐκείνῳ τῷ τόπῳ πόλεμος κ(αὶ) ἀκαταστασίαι πολ: | λαὶ γενήσονται, κ(αὶ) αἱμάτων 

ἐκχύσεις, κ(αὶ) θόρυβοι, κ(αὶ) ταραχὴ, κ(αὶ) κλόνος, | Ἐὰν δὲ εἰς τ[ὸ] μέρος τῆς 

δύσεως, ὡς ἐδηλώσαμεν αὖθις γενήσεται, | εἰς δὲ τοὺς ἱδιώτας εὖ ἔσται, κ(αὶ) 
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κουφισμὸς ἀπὸ τοῦ βασιλέως αὐτῶν, |
700 κ(αὶ) ἡ ὁπώρα εἰς πλῆθος ἔσται.:~ Περὶ 

σημεῖου ξένου ἐν οὐ(ρα)νῷ.:~ | Καὶ ἐὰν τοιοῦτον συμβῇ, ἔνδειξιν ποιεῖ, ὅτι αἱ 

γυναῖκες ἐκτιτρώ: | ξουσι, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι πρὸς ἀλλήλους μάχας ἐγείρουσι, κ(αὶ) 

σφαγῶσι μαχαίρᾳ. || [109] κ(αι) εἰς τοὺς ἀγοραίους ἔννοιαι ἐπέλθωσι, κ(αὶ) 

ἀδιαφορίαι, κ(αὶ) κλέπται εἰς | τὰς ὀδοὺς.:~ Περὶ σημείου ἀν(θρώπιν)ου ἐν 

οὐρανῷ.:~ |
705 Ἂν δὲ ὅμοιον ἀνθρώπου σχήματι ἐν οὐρανῷ φανῇ ἐνδείκνυσι ὅτι, | 

χειμὼν δριμὺς, κ(αὶ) χρόνος μετὰ στενότητος, ἢ κ(αὶ) εἰς φόβον κ(αὶ) ἔννοιαν | τῶν 

ἀν(θρώπ)ων, ὅθεν ἔλαχε τὸ τοιοῦτον σημεῖον, κ(αὶ) ἡ κεφαλὴ τῶν αὐτῶν χω: | ρῶν 

ἀφανισθήσεται, κ(αὶ) πολλοὶ ἄν(θρωπ)οι στρατιῶται ἐκ τοῦ φουσάτου αὐτοῦ ἐν τῷ 

| ἅμα χαωθήσονται, κ(αὶ) αἱμάτων ἔκχυσις ἐν τῷ αὑτῷ γενήσεται χρόνῳ.:~ |
710 Περὶ 

βροντῆς μετὰ ψόφου.:~ | Ἂν δὲ βροντὴ γένηται ὁμοῦ τῇ γεννήσει τῆς σελήνης, μάχας 

κ(αὶ) πό: | λεμον, κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις δηλοῖ, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι ἔσονται ἐν 

θλίψει, κ(αὶ) ἐν: | νοίᾳ, κ(αὶ) θορύβῳ πολλῷ. ἐὰν δὲ ἡ σελήνη εἰς λείψιν τύχῃ, ὅσα 

προεί: | πομεν ἐν τῷ ἐρχομένῳ καιρῷ φανήσονται. εἰς δὲ τὴν συμπλήρωσιν |
715 τοῦ 

παρόντος χρόνου ἔσονται οἱ ἄν(θρωπ)οι κατευθύνοντες ἐν χαρᾷ, κ(αὶ) εἰρή: | νῃ, 

κ(αὶ) ἀγάπῃ, ὑετὸς δὲ κ(αὶ) ὑγρασία ἔσται πολλή.:~ Περὶ ἀστραπῶν. | Ἐὰν ἐν τῷ 

παρόντι μηνὶ, ἀστραπαὶ πολλαὶ φανοῖντο, ἔνδειξιν δηλοῖ, | εἰς ἔννοιαν κ(αὶ) 

ἀγανακτήσεις τῶν χωρῶν τῆς βαβυλῶνος κ(αὶ) τῆς αἰγύπτου, | κ(αὶ) καρατομίαι, 

κ(αὶ) ἀκαταστίαι ἐν ταύταις ταῖς χώραις, κ(αὶ) τὰ ὕδατα εἰς |
720 πλῆθος βλύσουσι, 

κ(αὶ) ὑετὸς ἄγαν φανεῖται, κ(αὶ) ἐν τῷ καιρῷ τοῦ θέρους ἀῤῥω: | στίαι γενήσονται, 

κ(αὶ) θάνατος φανεῖται.:~ Περὶ λαύρας τῆς ἀπ οὐ(ρα)νοῦ.:~ | Καὶ ἐὰν ἐν τῷ παρόντι 

μηνὶ, πῦρ ἀπ’ οὐ(ρα)νοῦ ἐπὶ τὴν γῆν ἐπιβρέξῃ, μά: | χας κ(αὶ) πολέμους, κ(αὶ) 

συνοχὰς, κ(αὶ) αἱμάτων αἰνίττεται ἐκχύσεις.:~ | Περὶ ὑετοῦ πάνυ πολλοῦ.:~ |
725 Ἐὰν 

δὲ ὑετὸς πάνυ [ἐ]πέλθῃ, ἔνδειξιν δηλοί, εἰς ὀμματόπονον τῶν ἀν(θρώπ)ων. || [110] η 

δὲ σπορὰ εἰς πλῆθος ἔσται, κ(αὶ) ἀμήσονται ἤτοι θερίσουσιν οἱ ἄν(θρωπ)οι σῖτον | 

πολὺν, θάνατος δὲ μετὰ ἁρπαγῆς γένηται εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) ἀρρωστίαι δύ: 

| σκολοι.:~ Περὶ χαλάζης. | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ χάλαζαν ἐπιβρέξῃ. ἔνδειξιν 

δηλοῖ, ὅτι κυνήγια |730 πολλά γενήσονται, καταχρηστικῶς δὲ ἐν ταῖς ἀλώπεξι, κ(αὶ) 

θνῆσις πτηνῶν κ(αὶ) | κτηνῶν, κ(αὶ) τὰ βεστιάρια τῶν κεφαλάδων περισσεύσουσι, 

κ(αὶ) οἱ ἰδιῶται ἔ: | σονται ἐν αὐθωνίᾳ, ὅτι ἀναπαυθήσον(ται). σπορὰ δὲ κ(αὶ) 

αἶτνος εἰς πλῆθος | ἔσται, κ(αὶ) οἱ πραγματευταὶ εἰς τὴν ξηρὰν διαφορεύσουσι, οἱ δὲ 

κατὰ θάλατ: | ταν οὔ.:~ Περὶ ἐπιβρέξεως χοὸς ἐρυθροῦ.:~ |
735 Ἐὰν δὲ χοῦν ἐρυθρὸν 

ἐπιβρέξῃ, ἔνδειξιν δηλοῖ, ἀῤῥωστίαν ἀν(θρώπ)ων, | κ(αὶ) θρῆνον μέγαν, κ(αὶ) 

κωκυτὸν μετὰ ψόφου χειρῶν αὐτῶν, ἐκ τῆς ἀ: | δικίας τῆς βασιλείας αὐτῶν, κ(αὶ) 

ὁπώρα εἰς λείψιν ἔσται, κυνήγιὰ τε πολ: | λὰ, κ(αὶ) σπορὰ εἰς πλῆθος φανήσεται ἐν 
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τῷ παρόντι χρόνῳ.:~ | Περὶ ἐπιβρέξεων βατράχων, κ(αὶ) ὄφεων. |
740 Ἐὰν τοιοῦτον 

συμβῇ, ἢ κ(αὶ) σκώληκας ἐπιβρέξῃ, εἰς στενότητα κ(αὶ) κοπετὸν | κ(αὶ) θρῆνον τῶν 

ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, κ(αὶ) ἀκρίβειαν παντὸς πράγματος, κ(αὶ) ἀῤῥω: | στίαν τοῖς 

ἀν(θρώπ)οις. κ(αὶ) οἱ ἰδιῶται ἔσονται κακουχούμενοι κ(αὶ) θλιβόμενοι ὑπὸ | τοῦ 

βασιλέως αὐτῶν. κ(αὶ) οἱ ἀγοραῖοι ἔσονται εἰς θλίψιν κ(αὶ) ἔννοιαν, κ(αὶ) εἰς | 

ἀδιαφορίαν ἐκ τῶν κατὰ τὰς ὀδοὺς ληστῶν, κ(αὶ) πάντες οἱ ἄν(θρω)ποι ἐν θλίψει 

|
745 ἔσονται.:~ Περὶ κονιορτοῦ ἀπὸ τοῦ ἀέρος.:~ | Ἐὰν τι τοιοῦτον συμβῇ, εἰς 

θόρυβος πολὺν τῶν χωρῶν δηλοῖ, κ(αὶ) εἰς θλί: | ψιν τε κ(αὶ) μάχας, κ(αὶ) πολέμους 

τῶν ῥηγὼν μετ’ ἀλλήλων. κ(αὶ) αἱμάτων | ἔκχυσις γενήσεται. ἐς ὕστερον δὲ 

συνθήκας, [κ](αὶ) ἀγάπας ποιήσουσι, || [111] σπορὰ δὲ κ(αὶ) χλόη εἰς πλῆθος ἔσται. 

κ(αὶ) εἰς τὸ τέλος τοῦ αὐτοῦ χρόνου οἱ |
750 ἄν(θρωπ)οι ζήσονται μετὰ κέρδους 

πολλοῦ.:~ Περὶ μεταβάσεως ἡμέρ(ας) εἰς νύκτα. | Ἐὰν δὲ ἡ ἡμέρα εἰς νύκτα μετέλθῃ, 

ἔνδειξιν ποιεῖ, εἰς ὄσπριον κ(αὶ) χλόην | πολλὴν, κ(αὶ) ὁ χειμὼν μεθ’ ὑγρότητος 

διέλθη, κ(αὶ) οἱ ἀγοραῖοι μετὰ χαράς ἔ: | σονται, νῆες ὅμως ναυαγήσουσι.:~ Περὶ 

ταραχῆς ἀνέμων.:~ | Ἐὰν σάλος ἀνέμων γένῃ, ἔνδειξιν ποιεῖ, ὅτι ὁ ῥὴξ τῆς ἀνατολῆς, 

ἄ: |
755 θροισμα φουσάτων ποιήσει, κ(αὶ) κατὰ τοῦ ἐχρθοῦ αὐτοῦ ἐπέλθη, κ(αὶ) 

πολλοὶ | ἐκ τῶν σατραπῶν κ(αὶ) μεγιστάνων αὐτοῦ πεσοῦνται. κ(αὶ) εἰς τὰς χώρας 

τῆς | ἀνατολῆς. θλίψις κ(αὶ) ἔννοια γενήσεται, κ(αὶ) εἰς τοὺς ἰδιώτας ζημία ἐπέλθη | 

ἐκ τῆς ἐπιδρομῆς τῶν φουσάτων, εἰς δὲ τὴν πλήρωσιν τοῦ χρόνου, ἀ: | γάπην  

ποιήσουσι, κ(αὶ) εἰς συνθήκας ἔλθουσι.:~ |
760 Περὶ φωνῆς τῆς ἀπ’ οὐρανοῦ.:~ | Ἐὰν 

ἐν τῷ παρόντι μηνὶ, λαλιὰ ἀπ’ οὐρανοῦ ἀκουσθῇ, ἔνδειξιν ποιεῖ, εἰς | δριμύτητα τοῦ 

χειμῶνος, κ(αὶ) λεῖψιν ὁπώρας κ(αὶ) χλόης, κ(αὶ) εἰς συνοχὴν τῶν | ἀ(νθρώπ)ων, 

μετὰ κωκυτοῦ πολλοῦ, κ(αὶ) φόβος κ(αὶ) παλμὸς γενήσεται, κ(αὶ) εἰς τοὺς | ἰδιῶτας 

θλίψις πολλή, ὅτι οἱ ῥῆγες βαρύνουσι τὸν κλοιὸν τῆς πλημμε: |765 λείας αὐτῶν, κ(αὶ) 

ἔσονται εἰς προνομὴν, κ(αὶ) θνῆσι ἐπέλθη εἰς τὰ στρατόπε: | δα.:~ Περὶ φωνῆς τῆς 

ἀπὸ γῆς.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ, φωνὴ ἐκ βάθρων τῆς γῆς ἀκουσθῇ ἀῤῥω: | 

στίαν κ(αὶ) θάνατον πολὺν δηλοῖ, κ(αὶ) εἰς ἔννοιαν ἀνθρώπων, κ(αὶ) τὰ ὕδατα | εἰς 

πλημμύραν ἔλθωσιν, ἢ κ(αὶ) σεισμὸς γενήσεται. σῖτος κ(αὶ) κριθὴ εἰς |
770 πλῆθος 

ἔσται, κ(αὶ) μέλι, κ(αὶ) οἱ ἰδιῶται ἔσονται ἐν ἀναπαύσει, ὑπὸ σπλάγ: | χνους τοῦ 

ῥηγὸς αὐτῶν[.]:~ Περὶ σεισμοῦ Γῆς.:~ || [112] Ἄν δὲ σεισμὸς γένηται, ἐνδείκνυσιν ὅτι 

οἱ ἄν(θρωπ)οι ἔσονται ἐν εἰρήνῃ, | πλὴν μετὰ μικρὸν φουσάτα ἀθροισθήσονται εἰς 

πόλεμον, ἀλλὰ πόλε: | μος οὐ γενήσεται, παῖδες δὲ κ(αὶ) μειράκια ἀῤῥωστήσουσι 

δυσκόλως, |775 κ(αὶ) εἰς τὴν συμπλήρωσιν τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἀκρίβεια γενήσεται. Ἐὰν δὲ 

| ὁ σεισμὸς τὴν νύκτα γένη, εἰς ἐννοίας, κ(αὶ) θλίψεις μεγάλας τῶν ἀν: |  θρώπων, 

κ(αὶ) εἰς πάντα τὰ κλίματα θρῆνος κ(αὶ) κτασμὸς πολὺς γενή: | σεται, κ(αὶ) 
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μονόζωνοι ἐξέλθωσι λῃσταὶ, κ(αὶ) πολλοὺς καρατομήσουσι, κ(αὶ) ἀῤ: | ῥωστίαι 

ἀπροσδόκητοι φανήσονται, ἢ κ(αὶ) ὑετὸς κ(αὶ) ὑγρασία πολλὴ. |
780 Θεὸς μέντοι 

ἐστὶν ὁ γινώσκων τὰ συμβησόμενα ἐν κόσμῳ.:~ | Μὴν φευρουάριος, ἔχει ἡμέρας κη, 

ἐπὰν δὲ | ἐστὶ βίσεκτος, ἔχει ἡμέρας κθ. εἰς γοῦν τὴν α:ην αὐτοῦ. ἐὰν ῥητῶς κ(αὶ) | 

ἀναλόγως, ὑετὸς φανήσεται. κ(αὶ) εἰς τὴν δευτέραν, ἢ ἀπὸ μακρόθεν ἀ: | στραπαὶ 

φανῶνται. κ(αὶ) ἡ ἰσχὺς τοῦ χειμῶνος ἀδυνατήσει. κ(αὶ) εἰς τὴν ιε:ην 
|
785 τοῦ αὐτοῦ, ἡ 

γῆ ἀρχὴν λάβει τοῦ θερμανθῆναι, κ(αὶ) ἄνεμος εὔρος πνεύσει. | ὅς τις ἐγκυμοσύνην 

εἰσβάλλει τοῖς δένδροις εἰς ἐκφύησιν.:~ | Περὶ ἐκλείψεως τοῦ ἡλί(ου) λόγος. αος
.:~ | 

Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ ἔκλειψις ἡλίου γένηται, ἔνδειξιν ποιεῖ, ὅτι εἰς | τὰς χώρας 

ἁπάσας θόρυβοι, κ(αὶ) κωκυτὸς, κ(αὶ) συνοχαὶ, κ(αὶ) ἔννοιαι |790 πολλαὶ γενήσονται. 

κ(αὶ) ὁ σουλτάνος τῶν σαρακηνῶν πολλὰς πονηρίας ποιή: | σει, κ(αὶ) πληγαὶ 

δειχθῶσιν ἐν τοῖς ποσὶ τῶν ἵππων, κ(αὶ) ἄν(θρωπ)οι ἐγερθήσονται, | κ(αὶ) 

συναθροισθήσονται κατὰ τῶν χωρῶν τοῦ αὐτοῦ σουλτάνου, κ(αὶ) ἔσονται | αἱ 

τοιαῦται χῶραι εἰς διαρπαγήν, κ(αὶ) μετ’ ὀλίγον εἷς ἄν(θρωπ)ος ἐκ τῶν ἰδιωτῶν. || 

[113] φανήσεται, κ(αὶ) στάσει τὴν χεῖρα αὐτοῦ, κ(αὶ) μοῦρτον ποιήσει, κ(αὶ) 

ἐπιστραφήσονται |
795 οἱ ἄν(θρωπ)οι, κ(αὶ) ποιήσουσι διαθήκας μετ’ αὐτοῦ, κ(αὶ) 

καθίσει εἰς τὸν θρόνον τῆς βα: | σιλείας, κ(αὶ) κληρονομήσει τὰς χώρας τῶν 

σαρακινῶν, μέχρι κ(αὶ) τοῦ ὑπο: | τεταγμένου καιροῦ αὐτοῦ.:~ Περὶ ἐκλείψεως τῆς 

σελήνης.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ ἔκλειψις τῆς σελήνης γένηται, ἔνδειξιν ποιεῖ, | 

εἰς ὑγρασίαν, κ(αὶ) ὑετὸν πολὺν. Ἰχθύες δὲ κ(αὶ) πτηνὰ εἰς πλῆθος ἔσονται, κ(αὶ) |800
 

ἡ σπορὰ πᾶσα εὖ γενήσεται. Ἐὰν ἡ ἔκλειψις δὲ εἰς μέλαινα τὴν χώραν | μεταβάλῃ, 

ἐνδείκνυσιν ὅτι φουσάτα τῶν ῥωμαίων. κ(αὶ) ἀῤῥάβων ἐν τῷ | ἅμα ὀφθήσονται, 

κ(αὶ) συγκροτήσουσι πόλεμον, κ(αὶ) αἱμάτων ἔκχυσις γενή: | σεται ἐξ ἀμφοτέρων. 

θλίψις δὲ κ(αὶ) ἔννοιαι ἐκ τῶν λῃστῶν εἰς τὰς ὁδοὺς | ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ 

φανήσον(ται).:~ Περὶ τοῦ δίσκου τοῦ ἡλίου.:~ |
805

 Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ, δίσκον 

ποιήσῃ ὁ ἥλιος, ἔνδειξιν ποιεῖ, εἰς ἀῤ: | ῥωστίαν τῶν ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) εἰς ὑετὸν 

κ(αὶ) ὑγρασίαν πολ[λ]ὴν, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς κατάῤ: | ῥουν κ(αὶ) βηχίον ἔσονται 

κλυδωνιζόμενοι. χλόη δὲ εἰς πλῆθος γενήσεται | ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ.:~ Περὶ τοῦ 

δίσκου τῆς σελήνης.:~ | Ἐὰν τοιοῦτον συμβῇ, ἔνδειξιν ποιεῖ εἰς ὑγρασίαν, κ(αὶ) 

ὑετὸν πολὺν, κ(αὶ) οἱ |810
 κρουνοὶ βλύσουσι, κ(αὶ) οἱ ποταμοὶ περισσεύσουσι, κ(αὶ) 

ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἀνοίξεως | χλόη πολλὴ φανήσεται, κ(αὶ) εἰς τοὺς ἰδιώτας εὖ ἔσται ὑπὸ 

τοῦ ἄρχοντος αὐ: | τῶν, κ(αὶ) εἰρήνη ἔσται εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, θάνατος δὲ 

πολύς.:~ | Περὶ νεοφανείας τῆς σελήνης.:~ | Ἐὰν ἡ σελήνη φανῇ ἔχουσα κατ’ ἴσον 

τὰς δύο ἄκρας αὐτῆς ὁρώσας |815
 ἄνω, ἔνδειξιν ποιεῖ, χειμῶνος δριμέως. ἐὰν δὲ ἐξέχῃ 

ἡ μία τῆς ἐ: | τέρας, ὑετὸν πολὺν, κ(αὶ) πλημμύραν τῶν ὑδάτων δηλοῖ. κ(αὶ) οἱ 
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γαλοῦχοι εὖ || [114] ἔξουσιν, ὅτι αἱ σποραὶ αὐτῶν πληθήσον(ται), κ(αὶ) ἀμητὸς ἔσται 

πολύς.:~ | Περὶ ἐκχύσεως τῶν ἀστέρων.:~ | Ἐὰν ἄστρα ἐκχυθῶσιν, ἔνδειξιν δηλοῖ, 

ὅτι μία κεφαλὴ θανεῖται. κ(αὶ) οἱ |820 ῥῆγες πάντες ὄχλον ἐνδείξουσι, κ(αὶ) πόλεμοι 

γενήσονται ἐν ἐκείνοις τοῖς | μέρεσι, κ(αὶ) ἀκαταστασίαι, κ(αὶ) εἰς τὰς πλησίον κ(αὶ) 

μακρὰν χώρας κοπετοὶ | ἔσονται. κ(αὶ) εἰς τὸ β:ον κλίμα τὸ δίμοιρον. ἔννοιαι 

γενήσονται, κ(αὶ) τὰ ὕδα: | τα τῶν ἐκείσε μερῶν περισσεύσουσι. κ(αὶ) ἡ ὁπώρα 

ὠσαύτως. κ(αὶ) σάλος | ἀνέμου. κ(αὶ) ἡ θάλαττα εἰς ταραχὰς ἔλθει.:~ Περὶ 

ἐκπτώσεως ἀστέρ(ων). |
825 Ἐὰν ἄστρα ὡς βολίδες πεσοῦνται, ἔνδειξιν ποιεῖ ὅτι 

ἄν(θρωπ)ος μέγας θα: | νεῖται, κ(αὶ) λάβει τὸν τόπον αὐτοῦ ἕτερος. κ(αὶ) εἰς τοὺς 

ἀν(θρώπ)ους τὸ τυχὸν ζημία | οὐ γενήσεται, εἰς δὲ τοὺς πραγματευτὰς, κ(αὶ) 

ἀγοραίους διάφορον τόσον οὐκ | ἔσται, πλὴν ἐν τῷ κόσμῳ εἰρήνης.:~ Περὶ τῆς 

ἐμφαίνομεν(ης) ζώνης. | Ἐὰν αὕτη φανῆται ἐν τῇ ἀνατολῇ, ἔνδειξιν ποιεῖ. εἰς θνῆσιν 

τῶν οἰκείων |
830 δούλων, κ(αὶ) τῶν σατραπῶν τῆς βασιλείας τοῦ αὐτοῦ μέρους, ἢ 

κ(αὶ) μᾶλλον | μοῦρτον ποιήσουσιν οἱ σατράπαι κατ’ αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ δύσει 

φανῇ, | ἐνδείκνυσιν ὅτι, μία κεφαλὴ ἄθροισμα φουσάτων ποιήσει, κ(αὶ) κατὰ τοῦ | 

ἐχθροῦ αὐτῆς ἐξελεύσεται, κ(αὶ) ἔξοδον ποιήσει, πλὴν τὸν ἐχθρὸν αὐτῆς οὐ | 

τροπώσεται. ἕτεροι δὲ μαθηματικοὶ ἔδειξαν, ὅτι ἐχθροὶ ἀγνώριστοι |
835 

ἐγερθήσονται, κ(αὶ) πολλὰς χώρας κουρσεύσουσι, κ(αὶ) ἀφανίσουσι, κ(αὶ) εἰς τάς 

χώρ(ας) | τῆς αἰγύπτου πόλεμος, κ(αὶ) μάχη γενήσεται, κ(αὶ) εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους 

φόβος κ(αὶ) τα: | ραχὴ κ(αὶ) κλόνος μετὰ παλμοῦ εἰς τὰς τοιαύτας χώρας. πλὴν ὑετὸς 

| πολὺς φανήσεται, κ(αὶ) εἰς τὰ μέρη τῆς δύσεως ἀκρὶς πολλή, μέχρι τρία | ἔτη, κ(αὶ) 

λιμὸς γενήσεται ἄγαν ἰσχυρός, κ(αὶ) ἐκ τοῦτοι οἱ ἄν(θρωπ)οι ἀπὸ χώ ||840
 [115] ρας 

εἰς χώραν πορευθήσον(ται).:~ Περὶ ὁμοιώσεως ῥομφαί(ας) ἐν οὐρανῷ. | Ἄν δὲ 

τοιούτον συμβῇ κατὰ μέρος τῆς ἀνατολῆς, θνῆσις τῶν προβάτ(ων) | δηλοῖ, κ(αὶ) τῶν 

ἑτέρων τετραπόδων, κ(αὶ) ὑετὸς ὀμβρήσει πολὺς. στενότης δὲ | κ(αὶ) ἀκρίβεια 

γενήσεται, κ(αὶ) κατάῤῥοι εἰς ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) θάνατος αἰφνίδιος. ἐὰν | δὲ ταύτην 

εἰς τὸ μέρος τῆς δύσεως ἴδωσιν, ἔνδειξιν δηλοῖ, ὅτι οἱ ἄν(θρωπ)οι ἀλ: |
845 λήλοις 

μάχας ποιήσουσι, κ(αὶ) μετὰ τῶν ῥηγάδων τῆς δύσεως πόλεμοι, κ(αὶ) | 

ἀκαταστασίαι πολλαὶ γενήσονται, κ(αὶ) οἱ ἄῤῥαβες συνάψουσι πόλεμον, κ(αὶ) | 

ὑπερνικήσουσιν αὐτοὺς κατὰ κράτος, κ(αὶ) ἐκ τῆς πολλῆς βίας πάκτα κ(αὶ) | 

ὁμήρους δώσουσιν εἰς χεῖρας ἀῤῥάβων, κ(αὶ) συνθήκας ποιήσουσι μετ’ αὐ: | τῶν ἐν 

τούτῳ τῷ χρόνῳ.:~ Περὶ τῆς ἐν οὐρανῷ ἐρυθρότητος.:~ |
850

 Καὶ ἐὰν ἐρυθρότης ἐν 

οὐρανῷ φανῇ εἰς τὰ μέρη τῆς ἀνατολῆς, ὑγρα: | σία κ(αὶ) ὑετὸς ἄγαν γενήσεται. ἐὰν 

δὲ ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὄρθρου φανῇ δηλοῖ, | ὅτι μία βασιλεῖα χαωθῆ. ἐὰν δὲ εἰς τὰ μέρη 

τῆς δύσεως φανῆται, τὰ | αὐτὰ γενήσονται ἐν τῇ δύσει. ἅπερ ἐδηλώσαμεν γενέσθαι 
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ἐν τῇ ἀνα: | τολῇ.:~ Περὶ σημείου ξένου ἐν οὐρανῷ.:~ |
855

 Καὶ ἐὰν σημεῖον ξένον ἐν 

τῷ οὐρανῷ φανῆται, ἔνδειξιν δηλοῖ ὅτι ἐν τῷ | παρόντι χρόνῳ αἱ ἐγκυμονοῦσαι 

γυναῖκες ἀμ[β]λώσουσιν οὐκ ὀλίγαι, κ(αὶ) | οἱ ἄν(θρωπ)οι αὐθάδεις κ(αὶ) 

ὑπερήφανοι γενήσονται, κ(αὶ) φιλονεικίαι πρὸς ἀλ: | λήλους, κ(αὶ) στάσεις, κ(αὶ) 

κοῦρσα, κ(αὶ) κατὰ τὰς ὁδοὺς λῃσταὶ, κ(αὶ) τοὺς πραγμα: | τευτὰς ζημιώσουσι 

μεγάλως.:~ Περὶ ὁμοιότητος ἀν(θρώπ)ου ἐν οὐρανῷ. |
860

 Καὶ ἐὰν σημεῖον ὅμοιον 

ἀν(θρώπ)ου ἐν οὐρανῷ φανῆ, ἔνδειξιν ποιεῖ, ὅτι ῥῆ: | γας μέγας ἀφανὴς γενήσεται, 

κ(αὶ) ἔννοιαι πολλαὶ ἔσονται ἐν ἐκείνοις τοῖς | μέρεσιν εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) 

εἰς τοὺς ἰδιώτας θλῖψις κ(αὶ) κωκυτὸς γενήσεται, || [116] υπὸ τῶν μελλόντων 

διαβῆναι φουσάτων.:~ Περὶ βροντῆς.:~ | Καὶ ἂν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ βροντὴ γένηται, 

ἔνδειξιν δηλοῖ ὅτι ἐν τῷ πα: |
865 ρόντι χρόνῳ οἶνος, κ(αὶ) ὁπώρα πολλὴ γενήσεται. 

ἐὰν δὲ ἄγαν βροντήσῃ δη: | λοῖ ὅτι εἰς τὸν ἀπρίλλιον μῆνα ἡμέραι καλαὶ μετὰ 

φαύσεως κ(αὶ) ἡλίου γε: | νήσονται, κ(αὶ) εἰς τὸ πρωῒ ψύχος μέγα ἔσται, ὅ κ(αὶ) 

ζημίαν ἐνδείξει εἰς τὰ | κλήματα τῆς ἀμπέλου. εἰδὲ ἡ βροντὴ λάχῃ εἰς τὸ πύρωμα τῆς 

σελή: | νης, ἢγουν ὅταν εἶναι ὁλόφωτος, δηλοῖ θάνατον πολὺν, λείψιν τε τῆς |
870 

ὁπώρας. ἐὰν δὲ ἡ σελήνη εἰς πλήρωμα ἔσται, ἤγουν εἰς τὸ τέλος, | δηλοῖ ὅτι ἔσονται 

ταῦτα, ἅπερ προεγράψαμεν εἰς τὸν ἐρχόμενον | χρόνον. οἱ δὲ σοφοὶ. κ(αὶ) 

μαθηματικοὶ οὕτως ἔδειξαν, ὅτι ἐὰν ἡ σε: | λήνη εἰς λείψιν εὑρεθῇ, οἶνος κ(αὶ) σπορὰ 

κ(αὶ) ἀμητὸς πολὺς ἐν τούτῳ τῷ | χρόνῳ.:~ Περὶ ἀστραπῆς.:~ |
875 Καὶ ἐὰν ἀστραπαὶ 

εἰς πλῆθος φανήσονται. ἔνδειξιν δηλοῖ, ὅτι ὑετὸς | πάνυ γενήσεται, κ(αὶ) τὰ ὕδατα 

περισσεύσουσιν, ὁπώρα, κ(αὶ) χλόη, κ(αὶ) | σπορὰ εἰς πλῆθος. κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι 

εὐπαθεῖς, κ(αὶ) καθωνιζόμενοι ἔσονται. | κ(αὶ) εἰς τοὺς πραγματευτὰς εὐλογία ἔσται. 

μία δέ κεφαλὴ μεμετρη: | μένη ἐν ταῖς ἀμφόδοις ἐκ χειρῶν τῶν λῃστῶν πληγήσεται, 

κ(αὶ) θανεῖ(ται) |
880 ἐν μαχαίρᾳ.:~ Περὶ λαύρας τῆς ἀπ’ οὐρανοῦ.:~ | Ἂν δὲ λαύρα 

ἀπ’ οὐρανοῦ ἐπὶ τὴν γῆν ἐπέλθῃ, ἔχε κανόνα ὅτι | μέγας ῥήξ κτανθήσεται, κ(αὶ) οἱ 

ἰδιῶται εἰς θλίψιν κ(αὶ) ἔννοιαν ἔσονται, | κ(αὶ) οἱ ὁδοιπόροι ἐκ τῶν ληστῶν 

ζημιωθήσονται, κ(αὶ) θνῆσις εἰς τά τε: | τράποδα πολλὴ ἐπέλθη, κ(αὶ) εἰς τὸ πλήρωμα 

τοῦ χρόνου, θόρυβος εἰς |885 τοὺς ἀν(θρώπ)ους κατὰ κράτος γενήσεται.:~ Περὶ ὑετοῦ 

πάνυ πολλοῦ. || [117] Ἐάν ὑετὸς πολὺς διέλθῃ, ἔνδειξιν ποιεῖ χρόνου καλοῦ, κ(αὶ) οἱ 

ἄν(θρωπ)οι ἔσον(ται) | καθῳνιζόμενοι, κ(αὶ) αἱ βασιλεῖαι τοὺς ἰδιώτας 

τιθασσεύσουσιν, ἢ κ(αὶ) ἡμε: | ρώσουσι, κ(αὶ) φοίνικες πολλοὶ γενήσονται.:~ Περὶ 

χαλάζης.:~ | Ἐὰν χάλαζα ἐπέλθῃ, ἔνδειξιν ποιεῖ, εἰς ἔννοιαν κ(αὶ) θόρυβον τῆς κε: |890 

φαλῆς τοῦ αὐτοῦ μέρους, κ(αὶ) εἰς τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου κλόνος. κ(αὶ) θόρυ: | βος 

γενήσεται εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους τοὺς ἱδιώτας ἀπὸ τῶν φουσάτων τῶν χωρῶν, | 

ὄσπρια δὲ κ(αὶ) σπορὰ, ὀλιγοστὰ γενήσονται. τοὺς δὲ ὁδοιπόρους κ(αὶ) πραγ: | 
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ματευτὰς ζημία κ(αὶ) ἔννοια ἐπέλθη ἐκ τῶν λῃστῶν, κ(αὶ) τῶν κατὰ τὴν ὁ: | δὸν 

κλεπτῶν.:~ Περὶ ἐπιβρέξεως χοὸς ἐρυθροῦ.:~ |
895 Ἐὰν χοῦς ἐρυθρὸς ἐκ τοῦ ἀέρος 

ἐπέλθῃ, ἔνδειξιν ποιεῖ ὅτι δύσκολος | καιρὸς φανεῖται, μετὰ θορύβου κ(αὶ) κωκυτοῦ 

πολλοῦ, κ(αὶ) τῶν ὁδοιπόρων κ(αὶ) | πραγματευτῶν ἡ ὁδὸς ἐκκοπήσεται, κ(αὶ) εἰς 

τάς χώρας τῆς βαβυλῶνος, ἢ | κ(αὶ) τῶν μαύρων, ἀῤῥωστίαι κ(αὶ) παλμὸς κ(αὶ) 

πόλεμος γενήσεται, κ(αὶ) πολλοὶ | ἄν(θρωπ)οι τῶν ἐκεῖσε χαωθήσονται.:~ Περὶ 

ἐπιβρέξεως βατράχων ἢ σκωλήκ(ων). |900 Ἐὰν βατράχους κ(αὶ) σκώληκας ἐπιβρέξῃ, 

ἔνδειξιν ποιεῖ, ὅτι σῖτος βραχὺς | γενήσεται, κ(αὶ) εἰς τιμὴν ἔλθη, κ(αὶ) θνῆσις 

τετραπόδων, κ(αὶ) ἀῤῥωστίαι ἀν(θρώπ)ων, | οἷον ῥῖγον, συκαμένα, κλημαντῆρες, 

ὀπισθότονοι, κ(αὶ) θάνατος πολὺς | γυναίων, κ(αὶ) μειρακίων, μᾶλλον δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ 

τοῦ παρόντος χρόνου.:~ | Περὶ κονιορτοῦ ἀπὸ τοῦ ἀέρος.:~ |
905 Ἐὰν δὲ κόνις ἀπὸ 

τοῦ ἀέρος ἐπὶ τὴν γῆν φανῆται, δηλοῖ μάχας, | κ(αὶ) πολέμους ἀν(θρώπ)ων πρὸς 

ἀλλήλους, κ(αὶ) οἱ ῥηγάδες εἰς δύναμιν ἔσονται, | οἱ δὲ ἰδιῶται εἰς ἐννοίας κ(αὶ) 

πλημμελείας ἀπὸ τῶν ῥηγάδων, ἀλλὰ | εἰς τὴν τελείωσιν τοῦ χρόνου ἐν εἰρήνῃ κ(αὶ) 

εὐπαθείᾳ ἔσονται, κ(αὶ) κατάστα: || [118] σις καλοῦ ἐν τῷ κόσμῳ φανήσεται.:~ |
910 

Περὶ μεταβάσεως ἡμέρας εἰς νύκτα. | Καὶ ἐὰν ἡ ἡμέρα εἰς νύκτα μετέλθῃ, δηλοῖ εἰς 

ἔννοιαν κ(αὶ) ταραχὰς | ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) θνῆσις τετραπόδων, εὐφορία δὲ καρπῶν, 

κ(αὶ) σπορὰ κ(αὶ) ἔτ: | να εἰς πλῆθος ἔσονται, κ(αὶ) τοὺς εἰς τὴν ἀγορὰν σχολάζοντας 

εἰς διάφορον | γενήσεται, κ(αὶ) καθῳνιζόμενοι ἔσονται οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς τὴν 

πλήρωσιν τοῦ χρόν(ου). |
915 Περὶ ταραχῆς ἀνέμων.:~ | Καὶ ἐὰν σάλος ἀνέμου 

γένηται, δηλοῖ εἰς ὀπώραν ὁλίγην, κ(αὶ) ὁ ῥὴξ | τῶν αὑτῶν μερῶν ἐν τῷ πολέμῳ 

καρατομηθήσεται. ἔννοιαὶ τε κ(αὶ) | ἀνάγκαι εἰς τοὺς ἀγοραίους ἀν(θρώπ)ους. εἰς δὲ 

τοὺς ὁδοιπόρους φόβος ἐπιπέ: | σει ὑπὸ τῶν λῃστῶν κ(αὶ) κλεπτῶν, εἰς δὲ τὴν 

συμπλήρωσιν τοῦ χρόνου |920 οἱ ἄν(θρωπ)οι ἐν εὐημερίᾳ κ(αὶ) εὐθύτητι ἔσονται.:~ | 

Περὶ φωνῆς τῆς ἀπ’ οὐρανοῦ.:~ | Ἐὰν δὲ φωνὴ ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ ἀκουσθῆ, δηλοῖ εἰς 

ψῦχος μέγα κ(αὶ) ὀλιγω: | ρίας ἀν(θρώπ)ων. κ(αὶ) εἰς μάχας τῶν ῥηγῶν τῆς ἁνατολῆς. 

πόλεμοι τὲ κ(αὶ) ἀκα: | ταστασίαι φανήσονται πολλαὶ. κ(αὶ) εἰς τοὺς ἱδιώτας 

ἐπηρεία κ(αὶ) θλίψις γενή: |
925 σεται ἀπὸ τῶν φουσάτων. κ(αὶ) πτωχεύσουσιν οἱ 

ἄν(θρωπ)οι, κ(αὶ) ἔσονται εἰς φόβον. | Περὶ φωνῆς τῆς ἐκ βάθρων γῆς.:~ | Ἐὰν φωνὴ 

ἐκ βάθρων γῆς ἀκουσθῇ, δῆλοι εἰς θάλπος τοῦ μετοπώρου, | κ(αὶ) τοῦ ἕαρος, κ(αὶ) 

χρόνος ἀνωφελὴς φανεῖται, κ(αὶ) χλόη οὐκ ἔσται, κ(αὶ) ἀκρίβια | γενήσεται. κ(αὶ) 

ἄθροισμα τινὲς ἄν(θρωπ)οι ποιήσουσι, κ(αὶ) μοῦρτον ἀνάψουσι κατὰ |
930 τῆς 

κεφαλῆς αὐτῶν. κ(αὶ) ἔννοιαι κ(αὶ) θόρυβοι γενήσονται εἰς τὰς χώρας ἔκ | τε τῶν 

λῃστῶν, κ[(αὶ)] τῶν κατὰ τὰς ὁδοὺς κλέπτων.:~ Περὶ σεισμοῦ.:~ || [119] Ἐὰν ἐν τῷ 

παρόντι μηνὶ σεισμὸς ἐν ἡμέρᾳ γένηται, δηλοῖ εἰς ἄθροισμα | τῶν κλέπτων. κ(αὶ) 
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λῃστῶν. κ(αὶ) ἀρπάγων, κ(αὶ) μονοζώνων κατὰ τῆς κεφαλῆς | αὐτῶν, ἢ κ(αὶ) 

ἀῤῥωστίαι φανήσονται. εἰς δὲ τὴν συμπληρῶσιν τοῦ χρόνου, οἱ ἄν: |
935 θρωποι ἐν 

εὐμενείᾳ ἔσονται, κ(αὶ) πᾶν προσφάγιον ἐν αὐθωνία ἔσται. κ(αὶ) εἰς | τὰς χῶρας τῶν 

ῥωμαίων θρῆνος κ(αὶ) στένωσις γενήσεται, ἢ κ(αὶ) θάνατος πολὺς. | εἰ δὲ κ(αὶ) ὁ 

σεισμὸς εἰς νύκτα λάχῃ, δηλοῖ ὅτι τὰ πεδία τῶν χώρων ἀφανι: | σθήσονται ἀπὸ τῶν 

ξένων φουσάτων, ἢ κ(αὶ) τῶν ἰδίων, κ(αὶ) μέσον εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους | κομψεῖαι, 

κ(αὶ) ἔννοιαι, κ(αὶ) θρῆνος, κ(αὶ) φόβος γενήσονται. κ(αὶ) τὰ ὕδατα περισσεύ: |
940 

σουσι, κ(αὶ) θάνατος ἐφήβων, ἢτοι νέων ἐν τούτῳ τ[ῷ] χρόνῳ.:~ | Θεὸς μέντοι ἐστὶν, 

ὁ γινώσκων τὰ συμβησόμενα. | Μὴν μάρτιος, ἡμέρας ἔχων λ:αν Περὶ ἐκλείψεως 

ἡλίου.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ, ἔκλειψις ἡλίου γένηται, ἔχε κανόνα εἰς ευ: | 

φορίαν καρπῶν, κ(αὶ) αὐθωνίαν πολλὴν, κ(αὶ) ἡ ὁπώρα πολλὴ γενήσεται, κ(αὶ) 

ἄν(θρωπ)ος |945 μεμετρημένος εἰς τὰ μέρη τῆς βαβυλῶνος θανεῖται. ἐὰν δὲ ὁ ἥλιος εἰς 

ἀ: | ληθινάδα τὴν χώραν μεταβάλῃ, ἔνδειξιν ποιεῖ, εἰς κλόνον κ(αὶ) θόρυβον, κ(αὶ) 

πό: | λεμον τῶν ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) εἰς δυστυχίαν τῆς σπορᾶς, κ(αὶ) πᾶσαι αἱ χῶραι 

μετὰ | στεναγμῶν ἔσονται.:~ Περὶ ἐκλείψεως τῆς σελήνης.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι 

μηνὶ, ἔκλειψις τῆς σελήνης γένηται, δηλοῖ εἰς στραγ: |950
 γαλίας κ(αὶ) μερίμνας πασῶν 

τῶν χωρῶν, ἑρπετὰ δὲ τῶν ὑδάτων, κ(αὶ) ἱ: | χθύες εἰς πλῆθος ἔσονται, κ(αὶ) εἰς τὰς 

χώρας τῆς αἰγύπτου πόλεμοι κ(αὶ) ἀκα: | ταστασίαι, ἢ κ(αὶ) αἱμάτων χύσεις, κ(αὶ) 

ὑετὸς ἀκαριαῖος ἐν τούτῳ ἔσται τῷ χρόνῳ. || [120] οἱ δὲ φι(λόσο)φοι κ(αὶ) 

μαθηματικοὶ οὕτως ἔδειξαν ὅτι μέγας ῥὴξ ἢ ἄν(θρωπ)ος μεμετρη: | μένος 

ἀφανισθήσεται. ἐὰν δὲ ἡ σελήνη εἰς ζόφον τὴν χρόαν μεταβάλη, δη: |
955 λοῖ ὅτι τὰ 

κλήματα ἀλλαγήσονται, κ(αὶ) ὀμματόπονος, κ(αὶ) ὀδοντόπονος γενήσε(ται), | κ(αὶ) 

εἰς τοὺς λάρυγκας τῶν ἀν(θρώπ)ων πληγὴ ἐπέλθη. ἐὰν δὲ ἡ σελήνη τὴν χρον(ιὰ) | 

αὐτῆς εἰς λευκότητα μεταβάλῃ, δηλοῖ εἰς εὐλογίαν τοῦ αὐτοῦ χρόνου, κ(αὶ) εἰς | 

ὑετὸν πολὺν, ἢ κ(αὶ) αὐθωνία γενήσεται, καταχρηστικῶς δὲ εἰς τὴν τελείωσιν | τοῦ 

χρόνου.:~ Περὶ τοῦ δίσκου τοῦ ἡλίου.:~ |
960 Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ δίσκον ποιήσῃ 

ὁ ἥλιος. δηλοῖ ὅτι εἰς ὅλον | τὸν χρόνον εὐλογία γενήσεται. καταχρηστικῶς δὲ ἐὰν 

εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ | παρόντος μηνὸς γένηται, δηλοῖ ἀῤῥωστίαν πολλὴν. κ(αὶ) εἰς 

δίκας κ(αὶ) μάχας ἀν: | θρώπων ἀλλήλοις, κ(αὶ) ὑγρασία κ(αὶ) ὑετὸς πολὺς 

γενήσεται, κ(αὶ) ἄν(θρωπ)ος μέγας | μέλλει ἀποδιδράσκειν ἀπὸ προσώπου τοῦ 

ῥηγὸς αὐτοῦ.:~ |
965 Περὶ τοῦ δίσκου τῆς σελήνης.:~ | Ἐὰν δίσκον ἡ σελήνη ποιήσῃ, 

δηλοῖ ὑετὸν κ(αὶ) ὑγρασίαν τῆς γῆς, κ(αὶ) χλόην | πολλὴν, κ(αὶ) τὰ ὕδατα 

περισσεύσουσι. κ(αὶ) οἱ κρουνοὶ βλύσουσι, κ(αὶ) τοὺς ἱδιώτας ὁ | ῥὴξ αὐτῶν 

τιθασεύσει κ(αὶ) πραΰνει, κ(αὶ) πᾶσαι αἱ χῶραι ἔσονται σκιρτῶ: | σαι, 

καταχρηστικῶς δὲ ἐὰν ἐν τῇ αη τοῦ μηνὸς τὸ παρὸν σημεῖον γένηται. |970 ἐὰν δὲ εἰς 

Μα
ργ
αρ
ίτα

 Ιω
άν
νο
υ



511 

τὴν πληρῶσιν. εἰς μάχας κ(αὶ) εἰς μέριμναν τῶν ἀνθρώπων δη: | λοῖ.:~ Περὶ 

νεοφανείας τῆς σελήνης.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ θεάσωνται τὴν σελήνη ἐν τῇ 

νουμηνίᾳ αὐ: | τῆς, τάς δύο αὐτῆς ἄκρας ἴσας ἔχουσαν, δηλοῖ εἰς λείψιν παντὸς πράγ: 

| ματος. ἐὰν δὲ θεάσωνται ταύτην ἐξέχουσαν κατὰ τὸ ἕν μέρος. δηλοῖ |
975 εἰς 

εὐφορίαν τῶν καρπῶν τῆς γῆς, κ(αὶ) εἰς ὁπώραν πολλήν, κ(αὶ) ἡ ἀγορὰ πᾶ: || [121] 

σα ἐν αὐθωνίᾳ ἔσται. κ(αὶ) χρόνος εὐλογημένος κ(αὶ) εἰρηνικὸς φανεῖται. ἐὰν | δὲ εἰς 

αὐτὴν τὴν ἡμέραν κ(αὶ) ὑετὸς ἔλθῃ, δηλοῖ εἰς ὀρθότητα πάντων ἀν(θρώπ)ων. | κ(αὶ) 

εἰς καιρὸν εἰρηνικὸν, κ(αὶ) εὐκρασίαν τῶν ἀέρων, κ(αὶ) αὐθωνίαν παντὸς πράγ: | 

ματος.:~ Περὶ ἐκχύσεως τῶν ἀστέρων. |
980 Ἐὰν ἄστρα ἐκχυθῶσι, δηλοῖ ὅτι. ὁ 

περιέχων βασιλεὺς τὸ τῆς καισ: | σαρείας θέμα θανεῖται, ἢ βασιλεία μεγάλη τῆς 

δύσεως. κ(αὶ) εἰς ταύτας τὰς | χώρας παλμὸς, κ(αὶ) ἔννοιαι. κ(αὶ) στερνοτυπίαι 

ἔσονται. κ(αὶ) ἀκρίβεια γενήσε(ται) | παντὸς πράγματος. κ(αὶ) εἰς μέσον τῶν 

ἀν(θρώπ)ων μάχαι, κ(αὶ) πόλεμοι φανήσον(ται). | ἐὰν δὲ τὰ τοιαῦτα ἄστρα πρὸς τὸ 

μέρος τῆς δύσεως ἐκχυθῶσι, δηλοῖ |
985 εἰς μάχας κ(αὶ) ἀκαταστασίας ἀν(θρώπ)ων 

κ(αὶ) δικασήματα, ἢ κ(αὶ) τῶν κλεπτῶν κ(αὶ) | ἁρπάγων τὸ ὅμοιον γενήσεται. κ(αὶ) 

τὰ πεδία τῶν χώρων εἰς ἀφανισμὸν | ἔλθωσι. κ(αὶ) ἄν(θρωπ)οι πολλοὶ ἄθροισμα 

ποιήσουσι, κ(αὶ) μοῦρτον συνάψουσι, κ(αὶ) πολ: | λοὺς ἀφανίσουσιν, ἢ κ(αὶ) κατὰ 

τῆς πίστεως αὐτῶν λαλήσουσιν ὑπέρογκα. κ(αὶ) | αἱμάτων ἐκχύσεις γίνονται, κ(αὶ) 

ἀκαταστασίαι πολλαὶ. κ(αὶ) εἰς τοὺς ἱδιῶτας |
990 κωκυτὸς γένηται ἀπὸ τοῦ ῥηγὸς 

αὐτῶν, μετὰ δὲ ταῦτα, αἱ τοιαῦται κε: | φαλαὶ, κ(αὶ) οἱ τριστάται σπεῖραν 

ποιήσουσι, κ(αὶ) τοὺς τὰ μοῦρτα ποιήσαντας κα: | ταναλώσουσι. κ(αὶ) μετὰ ταῦτα 

αἱ χῶραι αὗται εἰς ἀνάπαυσιν ἔλθωσι, | κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι ἀγαλλιάσονται.:~ Περὶ 

ἀστέρων ἐκπτώσεως.:~ | Ἐὰν ἄστρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τῷ παρόντι μηνὶ ἐκπέσωσιν, 

ἔνδειξιν |
995 ποιεῖ, ὅτι βασιλεία μεγάλη θανεῖται. καταχρηστικῶς δὲ ἐν ἐκείνῳ τῷ | 

τόπῳ. ὅθεν τὰ ἄστρα ἔλαχον πεσεῖν, ἀνάγκη πολλὴ κ(αὶ) τρόμος ἐπε: | λεύσεται ὑπὸ 

τῶν ξένων φουσάτων, κ(αὶ) τῶν κλεπτῶν, ὕστε: | ρον δὲ εἰῤήνη πάλιν γενήσεται, 

κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι ἔσονται ἀγαλλιώμενοι.:~ || [122] Περὶ τῆς φαινομένης ζώνης.:~ 

|
1000

 Καὶ ἐὰν ἡ ζώνη ἐν οὐρανῷ φανῆται πρὸς τὸ μέρος τῆς ἄρκτου, δηλοῖ ὅτι | δύο 

ῥηγάδες ἐν τῷ ἅμα ὀφθήσονται ἐξ ἀνατολῶν. κ(αὶ) συνάψουσιν πόλεμον, | κ(αὶ) 

πολλοὶ ἐξ ἀμφοτέρων πεσοῦνται. ἐὰν δὲ φανῇ αὕτη πρὸς τὰ μέρη | τῆς δύσεως, δηλοῖ 

εἰς θάνατον ἀν(θρώπ)ων. κ(αὶ) εἰς στενότητα τοῦ αὐτοῦ χρόνου, | καταχρηστικῶς δὲ 

εἰς τὰ μέρη τῆς δύσεως. τινὲς δὲ τῶν μαθηματικῶν, |1005 ἔδειξαν ἄλλως, ὅτι θάνατος 

ἀν(θρώπ)ων ἄγαν γενήσεται, ἐξαιρέτως δὲ γυναι(κῶν) | κ(αὶ) ὑετός μέτριος ἐπέλθῃ. 

κ(αὶ) εἰς μοῦρτον ἐγερθήσονται οἱ ἄν(θρωπ)οι κατὰ τῆς | κεφαλῆς αὐτῶν, κ(αὶ) 

ποιήσουσι ζημίας πολλὰς, πλὴν εἰς τὸ μέρος τῆς βα: | βυλῶνος. κ(αὶ) μετὰ ταῦτα 
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κρατηθήσονται παρὰ τοῦ βασιλέως βαβυλῶνος. | κ(αὶ) ἀφανίσει αὐτοὺς. εἰδὲ ἡ ζώνη 

αὕτη φανῇ εἰς τὴν συμπλήρωσιν τοῦ |
1010 παρόντος μηνὸς, δηλοῖ εἰς πτωχίαν τῶν 

ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) τρεῖς ἐνιαυτοὺς φόβος | κ(αὶ) ταραχὴ γενήσεται εἰς πάντας, κ(αὶ) 

χρόνος κατάβροχος, κ(αὶ) ἡ γῆ βλύ: | ζουσα δρόσον. ἥτις κ(αὶ) τοὺς πυροὺς βλάψεις, 

κ(αὶ) εἰς σαπρίαν ποιήσει.:~ | Περὶ τῆς φαινομένης ῥομφαίας ἐν οὐ(ρα)νῷ.:~ | Καὶ 

ἐὰν ὅμοιον ῥομφαίας ἐν οὐρανῷ φανῆται, ἐν τῷ μέρει τῆς ἀνατο: |1015 λῆς, δηλοῖ ὅτι, 

οἱ ἀγοραῖοι τῆς ἀνατολῆς πλουτήσουσι, κ(αὶ) οἱ βάναυσοι. οἱ | διὰ τοῦ πυρὸς 

δηλαδὴ τὰς τέχνας αὐτῶν ἐργαζόμενοι. κ(αὶ) οἱ τούτοις ὅμοιοι, | ὑγρασία δὲ κ(αὶ) 

ὑετὸς ἄγαν γενήσεται. ἐὰν δὲ εἰς τὸ μέρος τῆς δύσεως | φανῇ, δηλοῖ ὅτι, τρεῖς 

ἐνιαυτοῦς ἀῤῥωστίαι. κ(αὶ) θάνατος γένηται. κ(αὶ) ὑε: | τὸς πολὺς δειχθῆ, κ(αὶ) 

ἰχθύες ὁμοίως. κ(αὶ) ἀττέλαβος. εἶδος δηλαδὴ κνω: |1020 δάλου. ἤτοι πωλιοῦ μικροῦ, 

εἰς ἀκρώρειαν τῶν βουνῶν πολὺς ἔσται. κ(αὶ) οἱ | ἀγοραῖοι εἰς θλίψιν ἔσονται ὑπὸ 

τῶν [ῥ]ηγάδων αὐτῶν, κ(αὶ) αὕτη ἡ θλίψις || [123] διαμένεῖ εἰς αὑτοὺς ἔτη τρία.:~ 

Περὶ ἐρυθρότητος οὐρανοῦ.:~ | Ἄν δὲ ἐρυθρότης ἐν οὐρανῷ ἐμφανισθῇ εἰς τὰ μέρη 

τῆς ἀνατολῆς, κ(αὶ) ἡ αη 
| τοῦ μηνὸς λάχῃ, γίνωσκε ὅτι εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους 

σκίρτησις κ(αὶ) χαρὰ ἔσται, κ(αὶ) αὐ: |1025 θωνία παντὸς π[ρ]άγματος. ἐὰν δὲ εἰς τὴν 

τελείωσιν τοῦ μηνὸς λάχῃ, δη: | λοῖ καλὸν εἰς τοὺς ἱδιώτας ἀπὸ τῶν ῥηγών. κ(αὶ) ἐὰν 

πρὸς τὸ μέρος τῆς | δύσεως φανῇ, ἡ σελήνη δὲ εἰς ὀλιγότητα αὐτῆς λάχῃ, δηλοῖ 

χειμῶνα | μετὰ ψύχους, κ(αὶ) χιόνα κ(αὶ) κρύσταλλον οὐκ ὀλίγον. κ(αὶ) ἄν(θρωπ)ος 

μέγας κατὰ | τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ χεῖρα ὑψώσει, κ(αὶ) ἔργα κατὰ ποιήσει, κ(αὶ) πεδία 

|
1030 ἀφανίσει τῶν κάστρων, κ(αὶ) τοὺς ἐν τῷ πεδίῳ θλίψις κ(αὶ) ζημία ἐπέλθη.:~ | 

Περὶ Σημεί(ου) ξένου ἐν οὐρανῷ.:~ | Ἄν δὲ σημεῖον ξένον ἐν τῷ ἀέρι φανῇ, δηλοῖ 

θάνατον κατὰ πᾶσαν | χώραν, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς ἔννοιαν ἔσονται. σῖτος δὲ 

κ(αὶ) κριθὴ κ(αὶ) ὄσπρια εἰς | πλῆθος γενήσονται, κ(αὶ) ὁπώρα ὁμοίως. κ(αὶ) εἰρήνη 

ἐν κόσμῳ, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι |
1035 ἔσονται πεποιθότες, καταχρηστικῶς δὲ εἰς τὴν 

πλήρωσιν τοῦ ἐνιαυτοῦ.:~ | Περὶ ὁμοιώσεως Ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ.:~ | Ἄν δὲ ὅμοιον 

ἀν(θρώπ)ου ἐν οὐρανῷ φανῇ, δηλοῖ εἰς ἀφανισμὸν βασιλείας | μεγάλης. κ(αὶ) οἱ 

ἄν(θρωπ)οι εἰς ἔννοιαν ἔσονται κ(αὶ) εἰς ἀφανισμὸν, κ(αὶ) ἀκρίβειαν, | κ(αὶ) οἱ 

πραγματευταὶ εἰς ἀδιαφορίαν ἔσονται ὑπὸ τῶν λῃστῶν κ(αὶ) ἁρπάγων, |1040 ὁπῶραι 

δὲ κ(αὶ) φοίνικες πολλοὶ ἔσονται, κ(αὶ) μέλι ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ.:~ | Περὶ 

βροντῆς.:~ | Ἄν δὲ βροντὴ γένηται μετὰ ψόφου. δηλοῖ πλῆθος χλόης. εἰδὲ ἐν τῷ | 

καιρῷ τῆς βροντῆς, ἡ σελήνη μετὰ τῆς λαμπρότητος αὐτῆς εὑρεθῇ. ἢ | νεόμηνος, 

εὐλογίαν σίτου δηλοῖ. κ(αὶ) εἰς εἰρήνην ἀν(θρώπ)ων. κ(αὶ) εὐημερίαν πολλὴν. ||
1045

 

[124] κ(αι) ἀνάπαυσιν. ἐὰν δὲ ἡ σελήνη διχόμηνος ἐστὶν, ἢ εἰς λείψιν, ἔνδειξιν δηλοῖ, 

| κάλλους κ(αὶ) εὐρωστίας τοῦ σώματος τῶν ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) εἰς κατάστασιν κ(αὶ) 
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εἰρήνην τοῦ | σύμπαντος κόσμου, κ(αὶ) εἰς αὐθωνίαν σίτου κ(αὶ) κριθῆς, κ(αὶ) οἴνου 

κ(αὶ) ἐλαίου, κ(αὶ) ὁ: | σπρίου πολλοῦ ἐν τῷ δε τῷ χρόνῳ.:~ Περὶ Ἀστραπῆς.:~ | Ἄν 

δὲ ἀστραπαὶ γένωνται, δηλοῖ ὅτι εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ χ[ει]μῶνος, θνῆσις |
1050 

τετραπόδων γενήσεται, κ(αὶ) ἔννοιαι ἀντικατάλληλοι εἰς τοὺς ἀν(θρωπ)οὺς, κ(αὶ) 

τοὺς πραγ: | ματευτὰς ἀκαριαῖον διάφορον φθάσει, πρόβατα δὲ κ(αὶ) λάχανα εἰς 

πλῆ: | θος.:~ Περὶ λαύρας τῆς ἀπ’ οὐρανοῦ.:~ | Καὶ ἐὰν λαύρα ἀπ’ οὐρανοῦ ἐκπέσῃ, 

δηλοῖ ὅτι οἱ ἐν τῷ πεδίῳ ἄν(θρωπ)οι, εἰς | θλίψιν κ(αὶ) ἔννοιαν ἔσονται, ἐκ χειρὸς 

τοῦ ῥηγὸς αὐτῶν, κ(αὶ) χειμὼν δριμὺ[ς] |
1055 γενήσε(ται), κ(αὶ) ἀκαταστασίαι κ(αὶ) 

μάχαι τῶν ῥηγῶν ἐν ἀλλήλοις, κ(αὶ) πάντες οἱ | ἄν(θρωπ)οι κακῶς ἔσονται.:~ Περὶ 

ὑετοῦ πολλοῦ.:~ | Καὶ ἐὰν ὑετὸς πολὺς γένηται, δηλοῖ ὅτι οἱ ἄν(θρωπ)οι ἐν εὐημερία 

ἔσονται, κ(αὶ) | ὁπώρα κ(αὶ) χλόη εἰς πλῆθος ἔσται. κ(αὶ) ἰχθῦες πολλοὶ 

φανήσον(ται), θνῆσις δὲ τε: | τραπόδων ἄγαν γενήσε(ται), κ(αὶ) οἱ τεχνῖται ἐν 

διαφορᾶ ἔσον(ται).:~ Περὶ χαλάζης. |
1060 Ἐὰν δὲ χάλαζα ἐπέλθῃ. δηλοῖ αἱμάτων 

ἐκχύσεις, κ(αὶ) τὰ φουσᾶτα ἐν ὄ: | χλῳ κ(αὶ) ἀγριότητι ἔσονται, κ(αὶ) πόλεμον 

συνάψουσι μεθ’ ἑτέρων, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς | φόβον κ(αὶ) τρόπον ἔσονται, κ(αὶ) 

ἡ τρίβος τῶν ἀγοραίων ἐν φόβῳ γένηται ἐκ | τῶν κλεπτῶν, κ(αὶ) λῃστῶν τῶν ἐν τῇ 

ὁδῷ, κ(αὶ) αἱ χῶραι πᾶσαι εἰς τρόμον ἔλ: | θουσι.:~ Περὶ ἐπιβρέξεως χοὸς ἐρυθροῦ.:~ 

|
1065 Ἐὰν χοῦν ἐρυθρὸν ἐπιβρέξῃ, δηλοῖ εἰς ἔννοιαν κ(αὶ) κλόνον τῶν ἀν(θρώπ)ων | 

πάνυ, κ(αὶ) λιμός γενήσεται, κ(αὶ) ἐμφύλιος πόλεμος, κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις, | πλὴν 

εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον, ὅθεν ἔλαχε τοῦ πεσεῖν αὐτὸν. κ(αὶ) αἱ χῶραι τοῦ || [125] 

τόπου ἐκείνου εἰς θλίψιν ἔσον(ται), κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς ἀδιαφορίαν ἐν τούτῳ τῷ 

χρόνῳ.:~ | Περὶ ἐπιβρέξεως βρατράχων ἢ σκωλήκων.:~ |
1070 Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνί, 

βατράχους ἢ σκώληκας βρέξῃ, δηλοῖ ὅτι ἐν τῷ πα: | ρόντι χρόνῳ ὑετὸς ἄγαν 

γενήσεται, κ(αὶ) οἱ κρουνοὶ κ(αὶ) τὰ ῥεύματα περισσεύου: | σι, τὴν δὲ ὁπώραν 

ζημίαν φθάσει, εὐφορία δὲ καρπῶν ἑτέρων, κ(αὶ) ἔθνος ὁ: | μοίως μετὰ χλόης 

γένηται, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι ἐν εἰρήνῃ κ(αὶ) εὐμενείᾳ ἔσονται κα: | μῶντες, πλὴν 

ἀρρωστίαι πολλαὶ γενήσονται ἐν τῷδε τῷ χρόνῳ.:~ |
1075 Περὶ κονιορτοῦ ἀπὸ τοῦ 

ἀέρος.:~ | Ἐὰν κονιορτὸς ἀπὸ τοῦ ἀέρος ἐπέλθῃ, δηλοῖ ὅτι ἐν τῷ καιρῷ τοῦ θέρους | 

θάλπος ἄγαν γενήσεται, κ(αὶ) ἡ ὁπώρα εἰς πλῆθος ἔλθη, ἀρρωστίαι δὲ πολ: | λαὶ 

ἔσονται, κ(αὶ) χλόη, πάνυ ὀλίγη, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι ἔσονται καθεζόμενοι μετὰ | 

φόβου ὑπὸ τῶν ἀλληγοριῶν, πολεμοί τε ἔσονται οὐκ ὀλίγοι. κ(αὶ) μάχαι ἀλλε: |1080 

πάλληλοι, κ(αὶ) εἰς τοὺς καταλλάκτας κ(αὶ) πραγματευτὰς ζημία ἔσται.:~ | Περὶ 

μεταβάσεως ἡμέρας εἰς νύκτα.:~ | Ἐὰν ἡ ἡμέρα εἰς σκότος μετέλθῃ, δηλοῖ εἰς 

μετακίνησιν βασιλέως | ἀπὸ τόπου εἰς τόπον, κ(αὶ) οἱ ἐν τῷ πεδίῳ ἄν(θρωπ)οι εἰς 

κακὴν καρδίαν ἔσονται, | ἀπὸ τῆς πολλῆς πλημμελείας. ἥν ἐπιθήσει αὐτοῖς ἡ κεφαλὴ 
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αὐτῶν, εὐ: |1085 φορία δὲ τῶν καρπῶν τῆς γῆς κ(αὶ) ὁπώρας, τοῖς δὲ ἀγοραὶοις κ(αὶ) 

τοῖς ἐν τῷ | φόρῳ πᾶσι, τὸ τυχὸν διάφορον οὐκ εἰσέλθη.:~ Περὶ ταραχ(ῶν) ἀνέμων. | 

Ἐὰν σάλ(ος) ἀνέμ(ου) γένη(ται), δηλοῖ ὑγρασί(αν), κ(αὶ) ὑετὸν πολὺν κ(αὶ) χλόην, 

κ(αὶ) τὴν ὁπώρ(αν) | σαπρία διαφθείρει, κ(αὶ) εἰς τοὺς ἀν(θρωπ)ούς κλημακτὴρ 

συμβῆ. θάνατος δὲ γυναι: | κῶν κ(αὶ) κορασίδων πολὺς ἔσται.:~ Περὶ φωνῆς τῆς ἀπ’ 

οὐρανοῦ.:~ |
1090 Ἐὰν δὲ φωνὴ ἀπ’ οὐρανοῦ ἀκουσθῇ, δηλοῖ εἰς θλίψιν τῶν 

ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) δικα[:] || [126] σήματα γυναικῶν μετὰ τῶν συζύγων αὐτῶν, κ(αὶ) 

οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς μάχας ἔσονται | ἕτερος μεθ’ ἑτέρου, κ(αὶ) ἀρρωστίαι 

ἀπροσδόκητοι, δηλονότι ὀπισθότονος. κα: | τάῤῥους. νεσσαρὰ, κ(αὶ) ἠμικράνου 

πόνος, ἐκ χυμοῦ, κ(αὶ) χολῆς. κ(αὶ) φλέγματ(ος). | Περὶ φωνῇς τῆς ἐκ βάθρων Γῆς.:~ 

|
1095 Ἐὰν φωνῇ ἐκ βάθρων Γῆς ἀκουσθῇ, δηλοῖ ὅτι βασιλεία μία ἀφα: | νισθήσεται, 

κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς ἐννοίας κ(αὶ) κολάσεις ἔσονται, κ(αὶ) εἰς τὴν τελείωσιν | τοῦ 

χρόνου, ἀκρίβεια παντὸς πράγματος γενήσεται, κ(αὶ) ὁ φόρος κ(αὶ) ἡ με: | 

ταχείρησις τῶν πραγματευτῶν εἰς τὸ χεῖρον ἔλθη. ὑπὸ τῶν κλεπτῶν κ(αὶ) | τῶν εἰς 

τὰς ὀδοὺς ἁρπάγων κ(αὶ) λῃστῶν.:~ Περὶ σεισμοῦ γῆς.:~ |
1100 Ἐὰν σεισμὸς ἐν ἡμέρᾳ 

γένη(ται) τῷ παρόντι μηνί, δηλοῖ εἰς θέαμα, κ[(αὶ)] | εἰς θλίψιν, κ(αὶ) κωκυτὸν, κ(αὶ) 

ἀλληγορίαν ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) εἰς τὰς χώρας τῆς αἱγύ: | πτου πόλεμος, κ(αὶ) 

αἱμάτων ἐκχύσεις γενήσονται, κ(αὶ) θνῆσις τῶν κτηνῶν, | κ(αὶ) ἡ βασιλεία τοῦ 

αὐτοῦ τόπου θανεῖται, κ(αὶ) ἀκαταστασία. κ(αὶ) θόρυβος. κ(αὶ) | παλμὸς γένηται, 

ὑπὸ τῶν κλεπτῶν κ(αὶ) ἁρπάγων ἐν τῇ ὁδῷ, κ(αὶ) ἀῤῥωστίαι |
1105 ἀλλεπάλληλοι 

γενήσονται. εἰδὲ ὁ σεισμὸς ἐν νυκτί ἐπέλθῃ, δηλοῖ ἀνά: | λωσιν ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) 

πολέμους, κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ, κ(αὶ) ἐν | ἐκείναις ταῖς 

πόλεσιν, ἢ κ(αὶ) θάνατος, κ(αὶ) καταλαλιαὶ, κ(αὶ) ἀσέβειαι γενήσον(ται), | ἐὰν δὲ ἐν 

τῷ σεισμῷ ἅμα κ(αὶ) ἄστρον μέγα μεμετρημένον πεσῆται ἀπ’ | οὐρανοῦ, δηλοῖ ὅτι οἱ 

ἐν τῷ πεδίῳ εἰς θλίψιν λάχωσιν ἀπὸ τῶν κούρσων |1110 τῶν ἀλλοτρίων ἀν(θρώπ)ων, 

κ(αὶ) ὁλκὴν ἀργυρίου ἀπαιτήσει αὐτοὺς ὁ δεσπόζων, | πλείονα τῆς κατ’ ἔτος 

τελεταρχίας, κ(αὶ) ἐν ἀνάγκῃ μεγάλῃ ἔσονται.:~ | Ὁ θεὸς μέντοι ἐστὶν ὁ γινώσκων τὰ 

συμβησόμενα, ὡς | τοῦ παντὸς δεσπότης κ(αὶ) κύριος.:~ || [127] Μὴν ἀπρίλλιος, 

ἡμέρας ἔχων τριάκοντα. ἐν τῷ παρόντι |1115 μηνὶ ὁ προπάτωρ ἡμῶν ἀδὰμ ἐτελεύτησε. 

| Περὶ ἐκλείψεως τοῦ ἡλί(ου). λόγος. αος
.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ ἔκλειψις τοῦ 

ἡλίου γένηται, δηλοῖ ὅτι ἐπὶ πᾶ: | σαν πόλιν κ(αὶ) χώραν κ(αὶ) κλίμα, μανδάτα 

ἀκουσθήσονται, κ(αὶ) διηγήσεις με: | γάλαι κ(αὶ) ὑπέρογκοι, κ(αὶ) τὰ δένδρα 

βλαβήσονται, εἰδὲ τὴν χρόαν αὐτοῦ ὁ |
1120 ἥλιος εἰς κοκκινάδα μεταβάλῃ, δηλοῖ 

πολέμους, κ(αὶ) αἱματοχυσίας, κ(αὶ) τοὺς | πυροὺς κ(αὶ) κριθὰς ζημία φθάσει, κ(αὶ) 

ἔκτρωσις τῶν γυναικῶν γενήσεται, | κ(αὶ) βασιλεὺς μέγας μεμετρημένος, ἢ 
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ἄν(θρωπ)ος ὀνομαστὸς θανεῖται.:~ | Περὶ ἐκλείψεως τῆς σελήνης.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ 

παρόντι μηνὶ ἔκλειψις τῆς σελήνης γένηται, δηλοῖ ὅτι ἐν |
1125 παντί τόπῳ κ(αὶ) 

κλίματι ὁπώρα ὀλίγη γενήσεται, ἢ κ(αὶ) τὰς ἀμπέλους ζη: | [μ]ία φθάσει, κ(αὶ) μέσον 

εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους ἀκαταστασίαι κ(αὶ) δικασήματα γενήσον(ται), | ὀμματόπονὸς 

τε κ(αὶ) κεφαλόπονος, ἢ κ(αὶ) ἀῤῥωστία μὲν, ἀλλ’ ὀλίγη, εἰς δὲ | τὰς ἐν τῇ ἀνατολῇ 

χώρας. κ(αὶ) ἐν τῇ ἀπαμεία, παλμὸς κ(αὶ) κωκυτὸς μετὰ |  θορύβου, κ(αὶ) πό[λ]εμοι 

ἔσονται ἐν τῷ δε τῷ χρόνῳ.:~ |
1130 Περὶ τοῦ Δίσκου τοῦ ἡλίου.:~ | Ἐὰν δίσκον 

ποιήσῃ ὁ ἥλιος γύροθεν, δηλοῖ ὅτι οἱ πτωχοὶ κ(αὶ) οἱ ἀδύνα: | τοι ἐν παντὶ κόσμῳ 

πλουτήσουσιν, ἢ κ(αὶ) ὄχλον κ(αὶ) ἄθροισμα ποιήσουσιν | εἰς τοὺς μεγάλους 

σατράπας, κ(αὶ) εἰς τοὺς στρατιώτας, ἀῤῥωστίαι δὲ ἔσον(ται) | κ(αὶ) θάνατος 

νηπίοις, ἢ κ(αὶ) σάλος ἀνέμων φανήσεται.:~ |
1135 Περὶ τοῦ δίσκου τῆς σελήνης.☾.:~ || 

[128] Ἄν δὲ τοιοῦτον συμβῇ, ἔνδειξιν δηλοῖ ὅτι, μεμετρημένος σατράπης εἰς | θρόνον 

βασιλικὸν καθίσει, κ(αὶ) αἱ χῶραι τοῦ αὐτοῦ θέματος προσκυνήσουσιν | αὐτὸν. 

κ(αὶ) ὑπεξουσιάσει τὰ πάντα, σὺν τοῖς βεστιαρίοις, κ(αὶ) ὁ θρόνος τῆς βα: | σιλείας 

στέρξει εἰς αὐτὸν, κ(αὶ) τὰ φρέατα βλύσουσι. σπορὰ δὲ κ(αὶ) χλόη, καὶ |
1140 πᾶσα 

βοτάνη ἄγαν γενήσονται, οἱ δὲ ἀγοραῖοι διάφορον οὐχ ἕξουσιν.:~ | Περὶ νεοφανείας 

τῆς σελήνης.:~ | Ἄν δὲ ἡ σελήνη φανῇ ἔχουσα τάς δύο αὐτῆς ἄκρας ἴσας, δηλοῖ ὅτι | 

πολλαὶ γυναῖκες ἀμβλωθήσονται ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς γεννήσεως αὐτῶν. κ(αὶ) | ὡδίνας 

δώσουσι πικρὰς. ἐὰν δὲ φανῇ ἐξέχουσα τὸ ἐν μέρος αὐτῆς, δη: |
1145 λοῖ ὅτι μόρος 

ἄγαν γενήσεται εἰς τὰ θηλάζοντα νήπια. Ἐὰν δὲ ὁ παρ[ώ]ν | μὴν κ(αὶ) ἡ αη τῆς 

σελήνης ἐν τῷ ἅμα φθάσωσι. κ(αὶ) ἔσται ἐξέχουσα, δηλοῖ | ὑετὸν, κ(αὶ) ὑγρασίαν, 

κ(αὶ) χλόην πολλὴν.:~ Περὶ ἐκχύσεως ἀστέρων.:~ | Ἄν δὲ ἄστρα ἐν οὐρανῷ 

ἐκχυθῶσι, δηλοῖ ὅτι ἄν(θρωπ)ος μέγας θανεῖται, ἢ | βασιλεία μία. κ(αὶ) πόλεμος 

κ(αὶ) ἀκαταστιασίαι ἔσονται ἐν μέσῳ τῶν βασιλέων |
1150 τῶν πλησίον αὐτοῦ. 

μάλιστα δὲ ἐν βαβυλῶνι κ(αὶ) ῥωμανίᾳ, πολλοὶ χαωθήσον(ται) | ἀπὸ τῶν 

ἀκαταστασιῶν. κ(αὶ) ἀῤῥώστιαι, κ(αὶ) θάνατος, οὐκ ὀλίγος, μᾶλλον δὲ ἐν | ταῖς 

χώραις τῆς σαρακηνίας, κ(αὶ) φόβος κ(αὶ) ἔκκοψις ὁδῶν ἐκ τῶν λῃστῶν.:~ | Περὶ 

ἐκπτώσεως ἀστέρων.:~ | Ἄν δὲ τοιοῦτον συμβῇ ἔνδειξιν ποιεῖ εἰς ἐννοίας κ(αὶ) 

θορύβους τῶν ἀν: |
1155 θρώπων, κ(αὶ) μαντάτα κ(αὶ) κομψείαι ἀκουσθήσον(ται), 

κ(αὶ) οἱ ἀγοραῖοι εἰς ζημίαν ἔ: | σονται, κ(αὶ) βασιλεία μία συντριβήσεται. κ(αὶ) 

ἔννοια ἐπέλθη εἰς τοὺς ἰδιώ: | τας, κ(αὶ) θρῆνος μέγας ὑπὸ τῆς ἀδικίας τῆς βασιλείας 

τῶν χωρῶν, κ(αὶ) ἐκ | τῶν ἀλλοτρίων φουσάτων.:~ Περὶ τῆς φαινομένης ζώνης. || 

[129] Ἂν δὲ τὴν ζώνην κατὰ ἀνατολὰς θεάσων(ται), δηλοὶ ὅτι εἰς αὐτὰ τὰ μέρη τῆς 

|
1160 ἀνατολῆς, κ(αὶ) εἰς τὰ αὐτῆς κλίματα μέριμναι. κ(αὶ) καταλαλιαὶ ἔσονται, κ(αὶ) 

ἀνο: | μίαι, ἢ κ(αὶ) εἰς βαβυλῶνα κ(αὶ) εἰς τὰ μακρὰν αὐτῆς, ἀῤῥωστίαι 
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ἀπροσδόκητοι | ἔσονται. κ(αὶ) ὑετὸς ἄγαν γενήσε(ται). εἰς δὲ τὰς χώρας τῆς δύσεως 

ἀκαρεὶ αἱ: | ματων ἔκχυσις ἔσται, κ(αὶ) ῥῆγες κ(αὶ) σατράπαι τοὺς ἰδίους δούλους 

κ(αὶ) οἰκείους | αὐτῶν ἀποῤῥίψουσιν. ἐὰν δὲ εἰς τὰ μέρη τῆς δύσεως αὕτη φανῇ. 

δηλοῖ |
1165 ὅτι εἰς τάς χώρας τῆς αἰγύπτου ἀκρίβεια πυροῦ γενήσεται, κ(αὶ) εἰς τὰ 

μέρη | τῆς δύσεως, παλμὸς κ(αὶ) ἀκαταστασίαι, φόβος κ(αὶ) στενοχωρία, κ(αὶ) 

ἐπιδρομὴ | μερόπων ἔσται.:~ Περὶ τῆς ἐν οὐ(ρα)νῷ ἐμφαινομένης ῥομφαίας. | Ἂν δὲ 

ῥομφαίας ὅμοιον ἐν οὐρανῷ φανῆται ἐν τῇ ἀνατολῇ, ἔνδειξιν ποιεῖ | ὅτι εἰς τάς 

χώρας τῆς σαρακηνίας, κ(αὶ) εἰς τὰ μετόχια αὐτῆς σφίξεις, κ(αὶ) ἔν: |1170 νοιαι, κ(αὶ) 

στενοχωρίαι γενήσονται, κ(αὶ) πολλοὶ τῶν ἐκείσε ἀφανισθήσονται. | ἐὰν δὲ αὕτη 

φανῇ εἰς τὸ μέρος τῆς δύσεως, δηλοῖ αἱμάτων ἐκχύσεις, κ(αὶ) | φθορὰν ἀν(θρώπ)ων 

ἐν τῷ αὐτῷ μέρει. κ(αὶ) θλίψις πάνυ πολλὴ εἰς τοὺς ἱδιώτας | ὑπὸ τῶν βασιλέων 

αὐτῶν, κ(αὶ) πάντες ἄν(θρωπ)οι ἐκ τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν εἰς | πλημμελείαν ἔσονται. 

κ(αὶ) ὑετὸς ἄγαν γενήσεται, κ(αὶ) χιὼν, κ(αὶ) κρύσταλλος, κ(αὶ) |
1175 τὰ ὕδατα 

περισσεύσουσι.:~ Περὶ ἐρυθρότητος οὐρανοῦ.:~ | Ἂν δὲ τοιοῦτον συμβῇ, δηλοῖ εἰς 

κλημαντήρα κ(αὶ) ὄχλον τῶν τῆς σαρα: | κηνίας χωρῶν, μετὰ δὲ τὴν συμπλήρωσιν 

τοῦ ἐνιουτοῦ, εἰρήνη κ(αὶ) κα: | τάστασις ἐν τῷ κόσμῳ φανεῖται. ἐὰν δὲ ἡ ἐρυθρότης 

πρὸς τὰ μέρη | τῆς δύσεως φανῇ, δηλοῖ εἰς ἔννοιαν, κ(αὶ) ὄχλον, κ(αὶ) πόλεμον, κ(αὶ) 

ἀκατα: |
1180 στασίαν τῶν χωρῶν τῆς δύσεως, χειμὼν δὲ κ(αὶ) κρύσταλλος, κ(αὶ) 

παγετὸς | ἄγαν γενήσε(ται), κ(αὶ) τὰ ὕδατα περισσεύσουσι.:~ Περὶ σημεί(ου) ἐν 

οὐ(ρα)νῷ.:~ || [130] Καὶ ἐὰν σημεῖον ξένον ἐν τῷ οὐρανῷ φανῇ, ἐνδείκνυσι ὅτι ἐν τῷ 

ἐ: | νεστώτι χρόνῳ, ὑετὸς ἄγαν γενήσεται, τοὺς δὲ πλουσίους κ(αὶ) ἄρχοντας | τῶν 

χωρῶν, ὁ βασιλεὺς αὐτῶν ὁλκὴν χρυσί(ου) ἀπαιτήσει, κ(αὶ) διὰ τοῦτο |1185 ἔσονται 

εἰς ἔννοιαν. κ(αὶ) θλίψιν βαρεῖαν. κ(αὶ) σχεδίαι πολλαὶ κ(αὶ) τριήρεις | 

ποντισθήσονται ἐκ τοῦ σάλου τῆς θαλάσσης.:~  Περὶ ὁμοιώσεως ἀν(θρώπ)ου. | Καὶ 

ἐὰν σημεῖον ὅμοιον ἀν(θρώπ)ῳ ἐν οὐρανῷ φανῇ, δηλοῖ ἔννοια, κ(αὶ) θόρυ: | βον τῶν 

ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) θάνατον αἰφνίδιον, κ(αὶ) ἀῤῥωστίαι, κ(αὶ) ποδαλγίαι ἔσον(ται). | 

κ(αὶ) εἰς τροπὴν κ(αὶ) ἀφανισμὸν βασιλείας μεγάλης. κ(αὶ) εἰς κτασμὸν κ(αὶ) ἐκχύ: 

|
1190 σεις αἱμάτων, κ(αὶ) εἰς θλίψιν κ(αὶ) πενίαν τῶν ἱδιωτῶν, ἢ κ(αὶ) πάντων 

ἀν(θρώπ)ων. | Περὶ βροντισμοῦ.:~ | Ἐὰν δὲ βροντισμὸς γένηται, δηλοῖ εἰς καλλονὴν 

κ(αὶ) εἰρήνην, κ(αὶ) εὐημερί(αν) | τοῦ αὑτοῦ τόπου, κ(αὶ) αὐθωνίαν πάντων τῶν 

ἀγαθῶν. Ἐὰν δὲ μετὰ βρον: | τῆς κ(αὶ) ἄνεμος ἔσται, δηλοῖ εἰς σαπρίαν τῆς ὁπώρας, 

κ(αὶ) ἀρούρας, κ(αὶ) κλη: |1195 μᾶτων. εἰδὲ ἡ σελήνη γέμουσᾳ λάχῃ, αὐθωνία παντὸς 

εἴδους. κ(αὶ) σίτου | κ(αὶ) ἔτνους. εἰδὲ εἰς λεῖψιν λάχῃ, ἅπερ νῦν ἐδηλώσαμεν τὸν 

ἐρχόμε: | νον χρόνον φανήσονται.:~ Περὶ Ἀστραπῆς.:~ | Ἐὰν δὲ ἀστραπαὶ εἰς πλῆθος 

γένων(ται), δηλοῖ εἰς ἀρρωστίας πολλὰς, μᾶλ: | λον δὲ εἰς τὰς πόλεις κ(αὶ) χώρας τῆς 
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βαβυλῶνος. ἐὰν δὲ μετὰ τῆς ἀστρα: |
1200 πῆς κ(αὶ) ἄνεμος πολὺς ἔσται, 

καταχρηστικῶς εἰς τὰ μέρη τῆς ἀνατολῆς, | μέγας ἄν(θρωπ)ος σατράπης 

ἀφανισθήσεται. Ἐὰν δὲ ἐκ τοῦ μέρους τῆς δύσε(ως) | ἐκφυσήσῃ, δηλοῖ χρόνον καλὸν 

κ(αὶ) εὐλογημένον. κ(αὶ) αὐθωνίαν παντὸς ἀ: | γαθοῦ. ἀναίτιοι δὲ ἄν(θρωπ)οι, κ(αὶ) 

ἐλεήμονες σκοτωθήσονται πλὴν ἀφορμῆς, | βηχίον δὲ κ(αὶ) κρυότης κρανίου κ(αὶ) 

αὐχένος γενήσε(ται) τοῖς ἀν(θρώπ)οις κ(αὶ) θάνατος. ||1205
 [131] Περὶ λαύρας τῆς ἀπ’ 

οὐρανοῦ.:~ | Ἐὰν δὲ λαύρα ἀπ’ οὐρανοῦ ἐκπέσῃ, δηλοῖ ὅτι ἐν ἐκείνῳ τῷ κλίματι, ὅ: | 

θεν τὸ πῦρ ἔλαχε τοῦ πεσεῖν, φόβος κ(αὶ) τρόμος κ(αὶ) θέαμα κ(αὶ) ἀκαταστα: | σίαι, 

κ(αὶ) ὀργῆ θεοῦ, ὡσαύτως κ(αὶ) πόλεμος κ(αὶ) θρῆνοι βαρεῖς δειχθήσον(ται), θνῆ: | 

σις δὲ εἰς τὰ τετράποδα, κ(αὶ) ζημία εἰς τὰ δένδρα.:~ Περὶ ὑετοῦ πολλοῦ. |1210 Ἐὰν 

ὑετὸς ἄγαν γένη(ται), δηλοῖ εὐλογί(αν) χρόν(ου), κ(αὶ) διάφορον τῶν ἀν(θρώπων), 

κ(αὶ) σπορὰ | πολλὴ γενήσεται. ἔνιοι δὲ οὕτως ἔδειξαν, ὅτι οὔτε ἔνδειξις καλοῦ, οὔτε 

κακοῦ, | εἰμὴ χόρτος πολὺς κ(αὶ) χλόη οὐκ ὀλίγη.:~ Περὶ χαλάζης.:~ | Ἐὰν χάλαζα 

ἐπέλθῃ, δηλοῖ θάνατον οὐκ ὀλίγον. κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις, | καταχρηστικῶς δὲ εἰς 

τὸ μέρ(ος) τῆς βαβυλῶν(ος), κ(αὶ) ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ ὑγρα: |
1215 σία κ(αὶ) ὑετὸς 

πολύς ἔσται, κ(αὶ) χόρτος ἄγαν, κ(αὶ) ἡ βασιλεία βαβυλῶνος τόν ἑ: | χθρὸν αὐτῆς 

τρώσει.:~ Περὶ βροχῆς χοὸς ἐρυθροῦ.:~ | Ἐὰν χοῦν ἐρυθρὸν βρέξῃ, ἔνδειξιν ποιεῖ, εἰς 

ὀλιγωρίας ἀν(θρώπ)ων. κ(αὶ) εἰς θλί: | ψιν τῶν πόλεων, κ(αὶ) φόβον κ(αὶ) θρῆνον 

πάντων ἀν(θρώπ)ων, χλόη δὲ κ(αὶ) βοτάνη | εἰς πλῆθος ἔσον(ται).:~ Περὶ ἐπιβρέξεως 

βατράχων κ(αὶ) σκωλήκων. |
1220 Ἐὰν τοιοῦτὸν τι συμβῇ, δηλοῖ ἀῤῥωστίας 

δυσκόλους. οἷον φθίσεις, λοιμικὰ, | κ(αὶ) κλημαντήρας, κ(αὶ) θνῆσις εἰς τὰ 

τετράποδα. οἱ δὲ λοιποὶ ἄν(θρωπ)οι, εἰς ἔννοι(ας) | κ(αὶ) ταραχὰς κ(αὶ) φόβους 

ἔσονται. ὑπὸ τῶν πλημελημάτων τῆς βασιλείας | αὐτῶν.:~ Περὶ κονιορτοῦ ἀπὸ τοῦ 

ἀέρος.:~ | Ἐὰν τοιοῦτον γένηται, δηλοῖ ὅτι ἄν(θρωπ)οι ἐγερθήσονται ἐν μέσῳ τῶν 

χωρῶν, |1225 κ(αὶ) τὴν χεῖρα αὐτῶν ὑψώσουσι κατὰ τοῦ ῥηγὸς αὐτῶν, κ(αὶ) μούρτα 

ποιή: | σουσι κ(αὶ) ἀφανίσουσι πολλούς, κ(αὶ) πολλὰς χώρας πυρικαύστους 

ποιήσουσι, | κ(αὶ) πολλοὶ καρατομηθήσονται. κ(αὶ) μετὰ ταῦτα ὁ ῥὴξ 

ἀθροισθήσεται, κ(αὶ) || [132] τροπώσεται αὐτοὺς, κ(αὶ) τὰ λάφυρα αὐτῶν λάβῃ, 

κ(αὶ) τὰ σκῦλα αὐτῶν κερ[:] | δήσει, κ(αὶ) τὸ γένος αὐτῶν χαώσει.:~ Περὶ 

μεταβάσεως ἡμέρ(ας) εἰς νύκτα. |
1230 Ἄν ἡ ἡμέρα σκοτάσῃ, δηλοῖ εἰς σαπρίαν τῶν 

ἀρούρων, κ(αὶ) τῆς ὁπώρας, | κ(αὶ) εἰς θνῆσιν τῶν τετραπόδων, κ(αὶ) μάχαι 

γενήσονται ἐν ἀν(θρώπ)οις, κ(αὶ) μαντάτα | ἀλληγορίας, κ(αὶ) εἰς θλίψιν κ(αὶ) 

ἀδιαφορίαν τῶν πραγματευτῶν.:~ | Περὶ ἀνέμου.:~ | Ἄν δὲ σάλος ἀνέμου γένηται, 

δηλοῖ εἰς βλάβην τῆς ὁπώρας, κ(αὶ) λεῖψιν |1235
 τῶν ὑδάτων, κ(αὶ) χλόης. ἐὰν δὲ μετὰ 

τοῦ ἀνέμου κ(αὶ) βροχὴ ἔλθῃ, δηλοῖ | πυρκαϊὰν τῆς σπορᾶς, ἔκ τε τοῦ ἡλίου, κ(αὶ) 
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τοῦ ψύχους, κ(αὶ) χειμὼν μετὰ ψύ: | χους γενήσεται, κ(αὶ) χιὼν κ(αὶ) κρύσταλλος 

ὁμοίως, κ(αὶ) θνῆσις τετραπόδω[ν] | ἐν τῶδε τῷ χρόνῳ.:~ Περὶ φωνῆς ἀπ’ οὐρανοῦ.:~ 

| Ἄν τοιοῦτὸν τι ἐπισυμβῇ δηλοῖ εἰς πόλεμον κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις, κ(αὶ) ἔν: |1240 

νοιαν ἀν(θρώπ)ων ἐκ τῆς ἀλληγορίας, κ(αὶ) ἀκοῆς τῶν χωρῶν, ἢ κ(αὶ) χειμὼν δρι: | 

μὺς γενήσεται. κ(αὶ) ψύχος μέγα, κ(αὶ) θνῆσις εἰς τὰ τετράποδα ἐν τῷ παρόν[:] | τι 

χρόνῳ.:~ Περὶ φωνῆς τῆς ἐκ βάθρων γῆς.:~ | Καὶ ἐὰν φωνὴ ἐκ γῆς ἀκουσθῇ, δηλοῖ 

θάλπος μέγα ἐν τῷ καιρῷ τοῦ | θέρους, κ(αὶ) λεῖψιν τῶν ὑδάτων, κ(αὶ) τῶν ῥεόντων 

πηγῶν τε κ(αὶ) ποταμῶν. κ(αὶ) |
1245 ἔννοιαν κ(αὶ) ταραχὴν τῶν ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) 

μάχας αὐτῶν, ὁμοίως κ(αὶ) ἡ βασιλεία | τοῦ αὐτοῦ τόπου, ὅθεν ἔλαχεν ἐξελθεῖν τὴν 

φωνήν θανεῖται, κ(αὶ) αἱ χῶραι | αὐτοῦ εἰς ἔννοιαν ἔσονται διὰ τοῦτο.:~ Περὶ 

σεισμοῦ.:~ | Ἄν δὲ σεισμὸς ἐν ἡμέρα γένηται, δηλοῖ εἰς νέφη κ(αὶ) ὑετὸν πολὺν, | 

κ(αὶ) ἄν(θρωπ)ος μέγας θανεῖται. ἐὰν δὲ ὁ σεισμὸς μῆκος ποιήσῃ, εἰς τὰς χώρ[α]ς |1250 

τῶν ῥωμαίων φόβος, κ(αὶ) παλμὸς, κ(αὶ) ἔννοια γένηται, ἢ κ(αὶ) θνῆσις τετρα: || 

[133] πόδων. ἔνιοι δὲ ἔδειξαν ὅτι σκοτωμὸς κ(αὶ) αἱματοχυσία γενήσεται εἰς τὰ | 

μέρη τῆς βαβυλῶνος, κ(αὶ) εἰς τὰς χώρας ἠσᾶν, πολλοὶ κτανθῶσι, διὰ τὸ | ἰσότητα μὴ 

ἔχειν ἀμφοτέρους. ἐὰν δὲ ὁ σεισμὸς τὴν νύκτα ἐπέλθῃ, | ἐνδείκνυσι θάνατον πολὺν 

γενέσθαι ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ, ἢ κ(αὶ) θάλπος |1255 ὁμοίως, κ(αὶ) ἔννοιαι καθ’ ὤραν. 

κ(αὶ) ὄχλον ἐνδείξουσιν οἱ ἄν(θρωπ)οι, ἕτερας μεθ’ | ἑτέρου. ἐὰν δὲ μετὰ τοῦ σεισμοῦ 

κ(αὶ) χάλαζα ἐπέλθῃ, δηλοῖ ὅτι εἰς τὰς | χώρας τῆς σαρακηνίας, κτασμὸς κ(αὶ) 

αἱματοχυσία πολλὴ γενήσεται, εἰς | δὲ τάς χώρας τῆς βαβυλῶνος χαρὰ, διὰ τὸ τὴν 

βασιλείαν αὐτῶν ὑψω: | θήσεσθαι. τοὺς γὰρ ἐχθροὺς αὐτῆς τροπώσηται, κ(αὶ) 

ὑποκάτω τῶν ποδῶν |1260 αὐτῆς θήσει. ἐὰν δὲ ἐν τῷ σεισμὼ ἡ σελήνη λάχῃ τριάκοντα 

ἡμερῶν, | ὅτε κ(αὶ) σῶα ἐστὶ κ(αὶ) οὐ φανεῖται, δηλοῖ ὅτι ἡ βασιλεία βαβυλῶνος εἰς 

ἔν: | νοιαν κ(αὶ) θλίψιν γένηται. ἐκ τῶν ἐπανισταμένων αὐτῆς ἐχθρῶν. κ(αὶ) εἰς τὰς | 

χώρας τῆς δαμασκοῦ, κ(αὶ) τὰς πόλεις τὰς κύκλῳ αὐτῆς, αὐθωνία, | κ(αὶ) εὐπορία 

καρπῶν. κ(αὶ) παντὸς πράγματος ἔσται. ἐὰν δὲ | ἡ σελήνη εἰκοσιοκτὼ ἡμερῶν. ἢ 

εἰκοσιεννέα λάχῃ, |
1265 πλῆθος νεφῶν δηλοῖ, μετὰ ὑετοῦ πολλοῦ, κ(αὶ) | θνῆσις 

ἀνθρώπων, κ(αὶ) ἀῤῥωστίαι δύ: | σκολοι κατὰ κράτος. ἐν τῷ πα: | ρόντι χρόνῳ.:~ 

|
1270 Θεὸς μέντοι κυρίως ἐστὶν ὁ γινώσκων | τὰ συμβησόμενα.:~ || [134] Μὴν μάϊος, 

ἡμέρας ἔχων. λα:αν λόγος πρῶτος. | Περὶ ἐκλείψεως ἡλίου.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι 

μηνὶ ἄστρα ἐξ ἐκλείψεως τοῦ ἡλίου συμβάσης |1275 φανῶσιν, ἢ οὔ, δηλοῖ ὅτι μαντάτα 

ὑπέρογκα ἀκουσθήσονται. κ(αὶ) καινὰ | τινα φανερωθήσονται εἰς πᾶσαν χώραν, 

κ(αὶ) κλίμα, κ(αὶ) αἱ ὁπῶραι εἰς πλῆ: | θος γενήσονται, κ(αὶ) εἰς πολλὰς χώρας τῆς 

βαβυλῶνος, ἔννοια κ(αὶ) ἀφα: | νισμοὶ γενήσονται. ἐὰν δὲ ἡ χρόα τοῦ ἡλίου εἰς 

ἀληθινάδα μεταβληθῇ, | δηλοῖ ἀκαταστασίαν κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις ἐν τῷ δὲ τῷ 
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χρόνῳ.:~ |
1280 οὐκ οἶδα ὅτι οὐ γέγραπται, τὸ, περὶ ἐκλείψεως τῆς σελήνης. | Περὶ 

ἐκχύσεως ἀστέρων.:~ | Ἐὰν ἄστρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐκχυθῶσι, δηλοῖ ὅτι εἰς 

βασιλεύουσαν πό: | λιν μεμετρημένην θόρυβος γένηται, κ(αὶ) ἀκρίβεια σίτου κ(αὶ) 

κριθής κ(αὶ) κόκκ(ου) | ἔσται. κ(αὶ) ἔννοιαι κ(αὶ) σφίξεις γενήσονται ἐν αὐταῖς. κ(αὶ) 

εἰς τὰς χώρας τοῦ | ἰαμανίου, κ(αὶ) τῶν πλησίον χωρῶν κ(αὶ) πεδίων κατάστασις, 

κ(αὶ) εἰρήνη, κ(αὶ) εὐη: |1285 μερία γενήσεται, ἢ κ(αὶ) αὐθωνία μεγάλη ἐν ταύταις.:~ | 

κ(αὶ) τὸ περὶ τοῦ δίσκου. ἡλίου τε κ(αὶ) σελήνης, κ(αὶ) περὶ τῆς νεομηνίας | αὐτῆς, 

εἰσὶν ἀναπόδεικτα.:~ | Περὶ ἐκπτώσεως τῶν ἀστέρων.:~ |
1290 Ἐὰν ἄστρα ἀπ’ 

οὐρανοῦ ἐκπέσωσι, δηλοῖ ὅτι ὁ ῥὴξ τῆς δύσεως, μά: | χὴν μετὰ τ[οῦ] πλησίον αὐτοῦ 

βασιλέως ποιήσει, κ(αὶ) πόλεμον συνάψωσι, κ(αὶ) | πολλοὶ ἐξ ἀμφοτέρων πεσοῦνται. 

ἐὰν δὲ μέγα ἄστρον ὀνομαστὸν πεσῆται, | δηλοῖ ὅτι μέγας μεμετρημένος κ(αὶ) 

ἐξάκουστος βασιλεὺς θανεῖται, κ(αὶ) α[ἱ] || [135] χῶραι αὐτοῦ εἰς τροπὴν ἔσονται 

κ(αὶ) ἀφανισμὸν.:~ |
1295 Περὶ τῆς φαινομένης ζώνης.:~ | Ἐὰν ἡ ζώνη φανῆται περὶ τὰ 

ἀνατολικὰ μέρη δηλοῖ, ὅτι θνῆσις τετραπόδων | κ(αὶ) χλόη ἄγαν γενήσεται, κ(αὶ) αἱ 

βασιλεῖαι πᾶσαι τοὺς οἰκείους οἰκέτας ἀποῤῥί: | ψουσι, κ(αὶ) τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 

δοροτομήσουσιν. ἐὰν δὲ αὕτη πρὸς τὰ μέρη τῆς | δύσεως φανῇ, δηλοῖ ὅτι οἱ 

ἄν(θρωπ)οι κ(αὶ) αἱ πόλεις τῆς δύσεως. εἰς ἔννοιαν, κ(αὶ) βίαν, |1300 κ(αὶ) ταραχήν, 

κ(αὶ) θόρυβον ἔσονται, κ(αὶ) οἱ ἰδιῶται κλαύσωσι ὑπὸ τῶν κακῶν, | ἅπερ μέλλει 

ἐνδεῖξαι ὁ βασιλεὺς αὐτῶν πρὸς αὐτοὺς, ἢ κ(αὶ) ὑετὸς ἄγαν | γενήσεται ἐν ἐκείνῳ τῷ 

τόπῳ. τὸ δὲ ἄθροισμα τῶν φι(λοσό)φων κ(αὶ) μαθημα: | τικῶν, οὕτως ἔφησαν, ὅτι 

μεγάλη βασιλεῖα ἀθροισθήσεται, κ(αὶ) τοὺς γύροθεν | ἐχθροὺς αὐτοῦ τροπώσεται.:~ 

Περὶ ὁμοιώσεως ῥομφαίας.:~ |
1305 Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ ῥομφαίας ὅμοιον ἐν 

οὐρανῷ φανῇ, δηλοῖ | ὅτι σῖτος, κ(αὶ) κριθὴ, κ(αὶ) ἔτνος, κ(αὶ) ὁπώρα, εἰς πλῆθος 

ἔσονται ἐν τῷ δὲ τῷ χρό: | νῳ. ἐὰν δὲ εἰς τὰ μέρη τῆς ἀνατολῆς φανῆται, ἢ κ(αὶ) 

θάνατος ἂγαν γενή: | σεται, κ(αὶ) ὅσοι παρὰ τοῦ βασιλέως ἐν εἱρκτῇ διάγουσιν 

ἐξελεύσονται, κ(αὶ) εἰς | τὴν προτέραν τάξιν αὐτῶν κατησταθῶσιν, ἢ κ(αὶ) ὑετὸς 

πολύς γενήσεται. |
1310 ἐὰν δὲ εἰς τὸ μέρος τῆς δύσεως φανῇ, δηλοῖ εἰς ὁπώραν 

πολλὴν. κ(αὶ) εἰς | ὑετὸν κ(αὶ) ὑγρασίαν.:~ Περὶ ἐρυθρότητος οὐρανοῦ.:~ | Ἐὰν 

ἐρυθρότης εἰς τὸν οὐρανὸν φανῇ ἐν τῇ ἀνατολῇ, δηλοῖ χλόην | ἄγαν γενέσθαι, κ(αὶ) 

πλῆθος ὑδάτων. εἰς δὲ τὴν τελείωσιν τοῦ χρόνου φόβ(ος) | κ(αὶ) ἀκαταστασία ἔσται 

ὑπὸ τῶν λῃστῶν, κ(αὶ) τῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς κλεπτῶν. ἐὰν |1315 δὲ ἡ ἐρυθρότη πρὸς τὰ 

μέρη τῆς δύσεως φανῆται, ταῦτα κακεῖσε | ἔσονται, ἅπερ προεδηλώσαμεν.:~ Περὶ 

σημεί(ου) ξένου ἐν οὐρανῷ.:~ || [136] Ἂν δὲ τοιοῦτὸν τι συμβῇ δηλοῖ ὅτι, ἡ βασιλεία 

τῶν ἐκεῖσε μερῶν, πολλοὺς οἰ: | κείους δούλους αὐτῆς, ἢ κ(αὶ) σατράπας 

καρατομήσει, κ(αὶ) πᾶν εἶδος ἀκριβὸν | γενήσεται, κ(αὶ) κωκυτός, κ(αὶ) φόβος, κ(αὶ) 

Μα
ργ
αρ
ίτα

 Ιω
άν
νο
υ



520 

θρῆνος εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους ἔσται, κ(αὶ) ἔννοιαι πολ: |
1320 λαὶ ὁμοίως.:~ Περὶ 

ὁμοιώσεως ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ. | Ἂν δὲ τοιοῦτον συμβῇ, ἔχε κανόνα ἀποδείξεως, 

εἰς σεισμὸν γῆς, κ(αὶ) ἀῤ: | ῥωστίαν, κ(αὶ) θάνατον πολὺν, κ(αὶ) ἄν(θρωπ)οι 

ἐγερθήσονται, κ(αὶ) χεῖρας ὑψώσουσι κατὰ | τῆς κεφαλῆς αὐτῶν, κ(αὶ) μοῦρτα 

ποιήσουσιν εἰς τὰς χώρας, κ(αὶ) ὀχλήσεις. κ(αὶ) | αἱμάτων ἐκχύσεις γενήσονται. κ(αὶ) 

διὰ τοῦτο εἰς ἔννοιαν κ(αὶ) ταραχὴν ἔσονται |1325 οἱ ἄν(θρωπ)οι. ὡσαύτως δὲ κ(αὶ) 

οἱ πραγματευταὶ εἰς στενοχωρίαν, κ(αὶ) αἱ ὁδοὶ κρα: | τηθήσονται ὑπὸ τῶν 

λῃστῶν.:~ Περὶ βροντῆς.:~ | Ἂν δὲ βροντὴ μετὰ ψόφου γένῃ, δηλοῖ ὑγρασίαν κ(αὶ) 

ὑετὸν πολὺν. κ(αὶ) | ἀῤῥωστίαν κ(αὶ) θάνατον τῶν ἀν(θρώπ)ων. ἐὰν δὲ αὕτη ἐν 

ἀρχῇ τοῦ μηνὸς γένῃ, | κ(αὶ) ἡ σελήνη διχόμηνος εὑρεθῇ, δηλοῖ εἰς ποδάγραν, κ(αὶ) 

ἀῤῥωστίας δεινὰς, |1330 ἐν τῷ ἐρχομένῳ χρόνῳ. ἐὰν δὲ ἐν ὥρᾳ τοῦ ὄρθρου γένηται. 

δηλοῖ θνή: | σιν τῶν προβάτων. κ(αὶ) ὑετὸν πολὺν, κ(αὶ) αὐθωνίαν ἐν τῷδε τῷ 

χρόνῳ.:~ | Περὶ ἀστραπῆς ἄγαν.:~ | Ἂν δὲ ἀστραπαὶ εἰς πλῆθος φανήσονται, δηλοῖ 

πολέμους, κ(αὶ) ἀκαταστα: | σίας, κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις, κ(αὶ) ἡ ὁδὸς τῶν 

ἀγοραίων κ(αὶ) ὁδοιπόρων ἐκκο: |
1335 πήσεται, διὰ τὸ πληθυνθῆναι τοὺς κλέπτας, 

κ(αὶ) ἅρπαγας τῶν ὁδῶν. κ(αὶ) δου: | λεῖαι κακαὶ. κ(αὶ) ἀφοβία θ(εο)ῦ φανεῖ(ται) 

τοῖς ἀν(θρώπ)οις.:~ | Περὶ λαύρ(ας) ἀπ’ οὐ(ρα)νοῦ.:~ | Ἂν δὲ λαύρα ἀπ’ οὐρανοῦ ἐπὶ 

τὴν γῆν πέσῃ, δηλοῖ φόβον, κ(αὶ) ἔννοιαν, | κ(αὶ) δόλον τῶν ὁδοιπόρων τε κ(αὶ) 

ἀγοραίων, κ(αὶ) εἰς σπορὰν ὀλίγην. κ(αὶ) χλόη ὀλι: |
1340 γη γενήσεται, κ(αὶ) 

ἀῤῥωστίαι ἀπροσδόκητοι εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους.:~ Περὶ ὑετοῦ. ||
 
[137] Ἐὰν ὑετὸς 

ἄγαν διέλθῃ, δηλοῖ ὅτι ἡ βασιλεία τοῦ αὐτοῦ μέρους νέον | πάκτος ἀπαιτήσει τοὺς 

ἰδιώτας. κ(αὶ) διὰ τοῦτο ἔσονται εἰς ἔννοιαν. κ(αὶ) θλίψιν | ἀνυπόφορον. μᾶλλον δὲ 

ἡ αὐτὴ βασιλεία πολλοὺς οἰκείους. κ(αὶ) σατράπας | αὐτῆς καρατομήσει. ἐὰν δὲ ὁ 

ὑετὸς πάνυ ἄγαν γένηται, δηλοῖ θλίψιν |1345 πολλὴν, θόρυβὸν τε κ(αὶ) θρῆνον, κ(αὶ) 

οἱ ἄν(θρωπ)οι ἔσονται κωκύζοντες. κ(αὶ) ἀκρίβεια | σίτου, κ(αὶ) κριθῆς, κ(αὶ) 

κόκκου γενήσεται.:~ Περὶ χαλάζης.:~ | Ἐὰν χάλαζα ἐπέλθῃ, δηλοῖ ὅτι ὁ ῥήξ τοῦ 

αὐτοῦ τόπου ἐν μέσῳ τοῦ | πολέμου καρατομηθήσεται, κ(αὶ) πολλοὶ στρατιῶται ἐν 

τῷ ἅμα χαωθήσον(ται). | ἐὰν δὲ ἡ χάλαζα εἰς πλῆθος γένηται, κ(αὶ) τὸ πρόσωπον τῆς 

γῆς σκεπά: |1350 σῃ, δηλοῖ ὅτι πολλοὶ ἵπποι μετὰ τῶν ἀράβων κτανθῶσι. κ(αὶ) πολλά 

τε: | τράποδα θανοῦνται.:~ Περὶ ἐπιβρέξεως χοὸς ἐρυθροῦ.:~ | Ἐὰν τοιοῦτον τὶ 

συμβῇ, δηλοῖ εἰς θλίψιν κ(αὶ) ἔννοιαν κ(αὶ) θόρυβον τῶν ἀν(θρώπ)ων, | 

καταχρηστικῶς δὲ εἰς τὰ μέρη τῆς ἰνδίας. κ(αὶ) εἰς τάς πόλεις ἀσάρ. κ(αὶ) αἱ | 

βασιλεῖαι τοῦ αὐτοῦ μέρους. τοὺς ἰδιώτας αὐτῶν ὁλκὴν χρυσί(ου) κ(αὶ) ἀργυρί(ου) | 

ἀπαρτήσουσι νέαν. κ(αὶ) διὰ τοῦτο ἔσονται εἰς θλίψιν, ὑετὸς δὲ κ(αὶ) χλόη ὀλίγα.:~ 

|
1355

 Περὶ ἐπιβρέξεως βατράχων.:~ | Ἐὰν βατράχους. ἢ κ(αὶ) σκώληκας βρέξῃ, δηλοῖ 
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ἔννοιαν. κ(αὶ) θόρυβον τῶν | ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) ἀκρίβειαν σίτου, κ(αὶ) κριθῆς. κ(αὶ) 

οἴνου κ(αὶ) ἐλαίου, κ(αὶ) παντὸς πράγματος, | κ(αὶ) ἔννοιαι πολλαὶ εἰς πᾶσαν πόλιν 

τε κ(αὶ) χώραν γενήσονται, κ(αὶ) οἱ ῥῆγες |1360
 ἀδικίας ἐνδείξουσιν εἰς τοὺς ἰδιώτας, 

κ(αὶ) ὁλκὴν ἀργυρίτου ἀπαιτήσουσιν | αὑτοὺς. οἱ δὲ λοιποὶ ἄν(θρωπ)οι εἰς 

ἀδιαφορίαν ἔσονται.:~ Περὶ κονιορτοῦ. | Ἐὰν κονιορτὸς ἀπὸ τοῦ ἀέρος ἐπὶ τῆς γῆς 

φανῇ, δηλοῖ ὅτι ἐν τῷ και: | ρῷ τοῦ θέρους, θάλπος μέγα γενήσεται, κ(αὶ) τὰ ὕδατα 

εἰς λεῖψιν ἔσονται, || [138] κ(αὶ) ἡ χλόη ὁμοίως, κ(αὶ) θάνατος γένηται, μέλι δὲ κ(αὶ) 

φοίνικες εἰς πλῆθος. κ(αὶ) αἱ |
1365 βασιλεῖαι κατάστασιν ποιήσουσιν εἰς τὰς χώρας 

αὐτῶν, κ(αὶ) εὐμένειαν ἐνδείξουσιν | εἰς τοὺς ἱδιώτας, κ(αὶ) εἰρήνη γενήσεται ἐν 

παντὶ τῷ κόσμῳ, καταχρηστικῶς δὲ | ἐπὶ τέλει τοῦ χρόνου.:~ Περὶ μεταβάσεως 

ἡμέρας εἰς νύκτα. | Ἐὰν ἡ ἡμέρα εἰς νύκτα μετέλθῃ, δηλοῖ εἰς βλάβην τῆς ὁπώρας, 

κ(αὶ) | ἔννοιαν τῶν πραγματευτῶν, ἐκ τοῦ πληθυνθῆναι τοὺς ἅρπαγας κ(αὶ) κλέ: |1370 

πτας εἰς τὰς ὀδοὺς. σῖτος δὲ κ(αὶ) κριθὴ, κ(αὶ) προσφάγια ἐν αὐθωνίᾳ ἔσον(ται), | 

κ(αὶ) ἄν(θρωπ)ος μέγας θανεῖται ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ.:~ Περὶ ἀνέμων.:~ | Ἐὰν σάλος 

ἀνέμων γένῃ δηλοῖ, ὅτι τὰ πάντα ἐν τῷδε τῷ χρόνῳ | ἐν ἀκριβεία ἔσονται, κ(αὶ) 

κεφαλὴ μία ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς μεταβήσεται, | κ(αὶ) εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους 

ἀῤῥωστίαι γενήσονται, οἷον ῥῖγος μετὰ πυρετοῦ, χυμός |
1375 τὲ κ(αὶ) χολὴ. κ(αὶ) 

φλέγμα διαδραμεῖται εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, ζημία δὲ ὀλίγη.:~ | Περὶ φωνῆς τῆς ἀπ’ 

οὐρανοῦ.:~ | Ἐὰν τοιοῦτον τι συμβῇ, δηλοῖ ἀκαταστασίαν, κ(αὶ) πολέμους, κ(αὶ) 

αἱμάτων | ἐκχύσεις, κ(αὶ) ἐννοίας πολλὰς τῶν ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) ἀῤῥωστίας, κ(αὶ) 

θάνατον ἄωρ(ον), | κ(αὶ) ζημίαν εἰς τὴν ὁπώραν, κ(αὶ) ἀδιαφορίαν τῶν ἀγοραίων. 

κ(αὶ) θλίψιν εἰς τοὺς |
1380 ἱδιώτας, διὰ τὸ τὴν σπορὰν βλαβῆναι, ὑετὸς δὲ ἄγαν 

γενήσεται.:~ | Περὶ φωνῆς τῆς ἐκ βάθρων γῆς.:~ | Ἐὰν τοιοῦτον τι συμβῇ, δηλοῖ ὅτι 

δύο ῥῆγες ἐν τῷ ἅμα ὀφθήσον(ται), | κ(αὶ) συγκροτήσουσι πόλεμον, κ(αὶ) εἷς ἐκ τῶν 

δύο πεσεῖται ἐν τῷ πολέμῳ, κ(αὶ) | εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ πολὺς θόρυβος γενήσεται 

κ(αὶ) ἀφανισμός, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι |
1385 εἰς θλίψιν ἔσονται.:~ Περὶ σεισμοῦ τῆς 

Γῆς.:~ | Ἐὰν σεισμὸς γένῃ ἐν ἡμέρᾳ, δηλοῖ εἰς μάχας βασιλέων πρὸς ἀλλήλ(ους) || 

[139] κ(αὶ) θόρυβον τῶν χωρῶν, κ(αὶ) ὑετὸν πολὺν, κ(αὶ) θάνατον ἄωρ[ον] εἰς τὰς 

χώρ(ας) | τῆς σαρακηνίας, κ(αὶ) εἰς τὰς πλησίον πόλεις αὐτῆς. ἐὰν δὲ ὁ σεισμὸς τὴν | 

νύκτα γένῃ, δηλοῖ εἰς θνῆσιν τῶν βοῶν κ(αὶ) τῶν προβάτων, κ(αὶ) εἰς φόβον. |
1390 

κ(αὶ) ἔννοιαν, κ(αὶ) θόρυβον τῶν ἀν(θρώπ)ων, ἐξαιρέτως δὲ εἰς τὰς πόλεις τῆς βαβυ: 

| λῶνος, κ(αὶ) τῶν χωρῶν ἡσᾶν, θάνατος δὲ νηπίων πολύς. κ(αὶ) γυναῖκες | 

ἀμβλωθήσονται. ἐὰν δὲ ἐν τῷ σεισμῷ κ(αὶ) χάλαζα ἐν τῷ ἅμα ἐπέλθῃ, | δηλοῖ 

πολέμους, κ(αὶ) ἀκαταστασίας, κ(αὶ) αἰμάτων ἐκχύσεις. κ(αὶ) ἐν τῷ πολέ: | μῳ μία 

βασιλεία ἀφανισθήσεται. ἐὰν δὲ ἐν τῷ σεισμῷ. κ(αὶ) ῥομφαί(ας) |
1395 ὅμοιον ἐν 
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οὐρανῷ φανῇ, δηλοῖ ὅτι μία βασιλεία τὸν ἐχθρὸν αὐτῆς | ὑπὸ τοὺς πόδας θήσει, 

χλόη δὲ κ(αὶ) βοτάνη ἄγαν γενήσεται ἐν τῷ πα: | ρόντι χρόνῳ.:~ θεὸς δὲ μόνος ἐστὶν 

ὁ γινώσκων ἅπαντα.:~ | Μὴν Ἰούνιος, ἡμέρας ἔχων: λ : Περὶ ἐκλείψεως ἡλίου.:~ | 

Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ. ἡλίου ἔκλειψις γένῃ. ἔχε κανόνα. ὅτι ἄν(θρωπ)ος με: |
1400 

γας θανεῖται. ἐὰν δὲ ἐν τῷ ἐκλείπειν τὸν ἥλιον, ἡ δ:η μοίρα αὐτοῦ εἰς λαμ: | πρότητα 

φανῇ. δηλοῖ ὅτι κεφαλὴ μία ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς μεταβήσεται. κ(αὶ) εἰς | ἕτερον 

τόπον ἔλθῃ, κ(αὶ) στέρξει ἐν αὐτῷ.:~ Περὶ ἐκλείψεως Σελήνης.:~ | Ἐὰν ἔκλειψις τῆς 

σελήνης γένῃ, ἔνδειξιν ποιεῖ ὅτι τὴν σπορὰν κ(αὶ) τὴν | ἄρουραν ζημία φθάσει ὑπὸ 

τοὺ θάλπους. κ(αὶ) αἱ βασιλεῖαι πᾶσαι τὰ πράγ: |1405 ματα τῶν ἱδιωτῶν κινητὰ κ(αὶ) 

ἀκίνητα ἐφαρπάσουσι μετὰ πιθανότητος, | κ(αὶ) δώσουσιν αὐτὰ τῶν στρατιωτῶν, 

χάριν τῆς ῥόγας αὐτῶν, κ(αὶ) ἀῤῥωστίαι | πολλαὶ γενήσονται τοῖς ἀν(θρώπ)οις, ἀπὸ 

τε χολῆς, κ(αὶ) χυμοῦ, κ(αὶ) τοῦ φλέγματ[ος], | ἢ κ(αὶ) ἀπὸ ῥιγοπυρετοῦ, κ(αὶ) εἰς τὰ 

μέρη τῆς δύσεως ἔννοια, κ(αὶ) φόβος, κ(αὶ) || [140] αἱμάτων ἐκχύσεις κατὰ κράτος, 

κ(αὶ) ὑετὸς πολὺς δειχθῇ, ἐξαιρέτως δὲ |
1410 εἰς τὰ μέρη τῆς βαβυλῶνος, κ(αὶ) τὰ 

ὕδατα περισσεύσουσι, κ(αὶ) ἀκρὶς πολλ[ὴ] |
 φανήσεται, ζημίαν δὲ τοσαύτην οὐ 

ποιήσει, εἰς δὲ τὰ ἄνω μέρει τῆς ἀνα: | τολῆς τῶν μερόπων, πολλοὶ ἀφανισθήσονται 

ἐν μίᾳ καιροῦ ῥοπῇ.:~ |
 Περὶ τοῦ δίσκου τοῦ ἡλίου.:~ | Ἂν δὲ δίσκον ποιήσῃ ὁ ἥλιος, 

δηλοῖ ὅτι ὄσπριὸν τε κ(αὶ) φοίνικες εἰς ὀ: |
1415 λιγότητα ἔσονται. κ(αὶ) εἰς ἔννοιαν, 

κ(αὶ) θλίψιν τῶν ἱδιωτῶν ἀπὸ τῆς ἀκριβεί(ας) | τῆς ἀνελπίστου, κ(αὶ) τοῖς 

πραγματευταῖς ἀδιαφορία :~ Περὶ τοῦ δίσκου☾.:~ | Ἂν δὲ δίσκον ποιήσῃ ἡ σελήνη, 

δηλοῖ εἰς ὑγρασίαν κ(αὶ) ὑετὸν πάνυ, κ(αὶ) | εἰς πλῆθος τῶν ὑδάτων, οἱ γὰρ κρουνοὶ 

βλύσουσι, κ(αὶ) αἱ ἄρουραι εἰς εὐφορί(αν) | ἔσονται, κ(αὶ) χλόη εἰς πλῆθος, φοίνικες 

δὲ κ(αὶ) μέλι, κ(αὶ) πρόβατα εἰς λεῖψιν |
1420 ἔσονται, κ(αὶ) οἱ ἰδιῶται ἀνάπαυσιν 

ἕξουσιν ὑπὸ τοῦ βασιλέως αὐτῶν.:~ | Περὶ νεομηνίας τῆς σελήνης.:~ | Ἂν δὲ φανῇ ἡ 

σελήνη ἔχουσα τὰς δύο ἄκρας αὐτῆς ἵσα, δηλοῖ ὅτι | ὑετὸς ὀλίγος γενήσεται. κ(αὶ) 

τὰ ὕδατα κ(αὶ) οἱ κρουνοὶ ξηρανθήσονται. ἐὰν | δὲ φανῇ ἐξέχουσα ἡ μία κεραία 

αὐτῆς, κ(αὶ) ἐπὶ τὰ ἄνω ὁρῶσα, δηλοῖ |
1425 ἀῤῥωστίαν ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) πληγὰς 

τῶν σαρκῶν αὐτῶν. φοίνικες δὲ εἰς πλῆθος ἔσον(ται), | κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι ἐν χαρᾷ 

κ(αὶ) κέρδει πολλῷ. ἔνιοι δὲ ἔδειξαν, ὅτι θάνατος ἄγαν | γενήσεται ἐν τῷ δὲ τῷ 

χρόνῳ.:~ Περὶ ἐκχύσεως ἀστέρων.:~ | Ἂν δὲ ἄστρα ἐκχυθώσιν ἀπ’ οὐρανοῦ, δηλοῖ 

εἰς ποδαλγίαν κ(αὶ) ἀῤῥώστι(ας), | ἕτεροι δὲ κ(αὶ) φόβον κ(αὶ) θόρυβον πασῶν τῶν 

χωρῶν, κ(αὶ) λείψιν τῆς ὁπώρ(ας), |
1430 σὺν τούτῳ δὲ τῷ σημείῳ εἰ κ(αὶ) ῥομφαίας 

ὅμοιον ἐν τῷ οὐρανῷ φανῇ, πρὸς | τὸ μέρος τῆς Ἀνατολῆς, γίνωσκε ὅτι αἱ βασιλεῖαι 

τῆς γῆς εἰς τάς πόλεις, || [141] αυτῶν θόρυβον ποιήσουσι, κ(αὶ) εἰς ἱδιώτας ζημία 

ἐπέλθῃ, κ(αὶ) εἰς τὰς χώρ(ας) | τῶν ἀῤῥάβων θάνατος. ἐὰν δὲ πρὸς τὸ μέρος τῆς 
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δύσεως ἡ τοιαύτη | ῥομφαῖα φανῇ ἐξελθοῦσα, δηλοῖ ὅτι οἱ ἐπὶ φόρου ἄν(θρωπ)οι 

ὄχλησιν ποιήσουσι, |
1435 κ(αὶ) τῶν ἀρχόντων τὰ πράγματα ἁρπάσουσι. εἰς δὲ τὰς 

χώρας τῆς σα: | ρακηνίας ἔννοια, κ(αὶ) φόβος, κ(αὶ) ἀκρίβεια γενήσεται σίτου. κ(αὶ) 

οἱ ἄν(θρωπ)οι ἀλ: | λήλοις θορυβηθήσονται, κ(αὶ) δικασήματα ποιήσουσιν, εἰς δὲ 

τὰς ἑτέρας πό: | λεις αὐθωνία κ(αὶ) εἰρήνη.:~ Περὶ ἐκπτώσεως ἀστέρων.:~ | Ἂν δὲ 

ἄστρα ἐξ οὐρανοῦ πέσωσι, δηλοῖ στένωσιν τοῦ παρόντος χρόνου, |1440 κ(αὶ) θνῆσιν 

τετραπόδων, κ(αὶ) σαπρίαν τῆς ὁπώρας, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς ἀδιαφο: | ρίαν 

ἔσονται, κ(αὶ) οἱ ἀγοραῖοι ζημιωθήσονται. ἐὰν δὲ ἄστρον μέγα πε: | σῆται, δηλοῖ ὅτι 

μέγας ἄν(θρωπ)ος θανεῖται, ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ ὅθεν ἔλαχε | τοῦ πεσεῖν αὐτὸ.:~ Περὶ 

τῆς φαινομένης ζώνης.:~ | Ἂν δὲ ἡ ζώνη φανῇ περὶ τὰ ἀνατολικὰ μέρη, δηλοῖ ὅτι ἡ 

βασιλεία |1445 τοῦ αὐτοῦ μέρους. τὰς χώρας κ(αὶ) πόλεις αὐτῆς εἰς ἀφανισμὸν φέρει, 

κ(αὶ) | οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς ἐννοίας κ(αὶ) θρήνους ἔσονται. κ(αὶ) θνῆσις τετραπόδων 

γενήσε(ται), | σῖτος δὲ κ(αὶ) κριθὴ, κ(αὶ) ὅσπρια, κ(αὶ) τὰ τούτοις ὅμοια εἰς πλῆθος 

ἔσονται. | οἱ πλούσιοι δὲ κ(αὶ) οἱ ἄρχοντες τῶν αὐτῶν χωρῶν χαωθήσονται, κ(αὶ) ἡ | 

βασιλεία τῶν αὐτῶν μερῶν, τὸν ἐχθρὸν αὐτῆς τροπώσει. οἱ δὲ μα: |
1450 θηματικοὶ 

κ(αὶ) οἱ σοφοὶ οὕτως ἔφησαν, ὅτι μεγάλοι ἄν(θρωπ)οι ὁμόνοιαν | ποιήσουσι μετὰ 

φουσάτων τῆς βασιλείας τῶν αὐτῶν μερῶν, κ(αὶ) χεῖ: | ρα ὑψώσουσι κατ’ αὐτῆς, 

κ(αὶ) μετὰ ταῦτα ὁ βασιλεὺς τροπώσει αὐ: | τοὺς, κ(αὶ) ἀγάγει τούτους εἰς τὰς χεῖρας 

αὐτοῦ μετ’ ἐξουσίας, κ(αὶ) καρατομήσει | τούτους, κ(αὶ) τὰ ἄρθρα αὐτῶν δώσει τοῖς 

πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ, κ(αὶ) τοῖς θη: ||
1455

 [142] ρίοις τῆς γῆς. ἐὰν δὲ ἡ ζώνη αὕτη 

φανῇ εἰς τὰ μέρη τῆς δύσεως, δηλοῖ ὅτι | πολλὰ κακὰ, κ(αὶ) πόλεμοι, κ(αὶ) αἱμάτων 

ἐκχύσεις, εἰς τοὺς ἐν ταῖς πόλεσιν ἀν(θρώ)πους. | τῶν αὐτῶν μερῶν ἔσονται, 

καταχρηστικῶς δὲ εἰς τὰς χώρας τῶν ἀῤῥάβων, | ὀμοίως κ(αὶ) εἰς τὰς πόλεις τῆς 

σαρακηνίας.:~ Περὶ ὁμοιώσεως ῥομφαί(ας).:~ | Ἂν δὲ ὅμοιον ῥομφαίας ἐν τῷ 

οὐρανῷ φανῇ, δηλοῖ ὅτι εἰς τὰ μέρη τῆς |
1460 ἀνατολῆς θάνατος, κ(αὶ) ἀῤῥωστίαι 

ἀπροσδόκητοι φανήσονται, κ(αὶ) ὁ βασιλεὺς | τῶν ἀνατολικῶν νέον κάστρον 

παραλάβει. ἐὰν δὲ εἰς τὰ μέρη τῆς δύσε(ως) | αὕτη φανῇ, δηλοῖ ὅτι μέγας ἄν(θρωπ)ος 

μοῦρτον, κ(αὶ) ἀνυποληψίας ποιήσει εἰς | τὴν βασιλείαν τῆς δύσεως, ἢ κ(αὶ) 

φουσάτα ἀθροισθήσονται τοῦ διώξειν αὐτὸν, | κ(αὶ) πόλεμον συγκροτήσουσι, κ(αὶ) 

οἱ ἱδιῶται θορυβηθήσονται, κ(αὶ) ἀπὸ τόπου εἰς |1465 τόπον ἐπέλθωσι. μετὰ δὲ ταῦτα 

κατάστασιν ποιήσει ἡ βασιλεία αὕτη, | εἰς τὸ στρατόπεδον αὐτῆς, κ(αὶ) εἰς τοὺς 

ἱδιώτας τῶν χωρῶν, ἢ κ(αὶ) πασῶν | πόλεων αὐτῆς, κ(αὶ) στέρξει ἡ βασιλεία αὐτοῦ 

καλῶς, μέχρι κ(αὶ) τοῦ ὑποτεταγ: | μένου καιροῦ αὐτοῦ. κ(αὶ) εἰς τὰς χώρας τῆς 

σαρακηνίας ἀπευδόκητοι λῃσταὶ, | κ(αὶ) ἀῤῥωστίαι πολλαὶ φανήσονται, ἢ κ(αὶ) 

θνῆσις ἐπέλθῃ εἰς τὰ πρόβατα, χλόη |
1470 δὲ κ(αὶ) βοτάνη εἰς πλῆθος ἔσται.:~ Περὶ 
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ἐρυθρότητος οὐρανοῦ.:~ | Καὶ ἐὰν ἐρυθρότης ἐν τῷ ἀέρι γένηται εἰς τὸ μέρος τῆς 

ἀνατολῆς, δηλοῖ | ὅτι θορυβηθήσονται αἱ βασιλεῖαι, κ(αὶ) μάχας ποιήσουσιν ἕτερα 

μεθ’ ἑτέρας, | κ(αὶ) ἀκρίβεια γενήσεται, κ(αὶ) ψῦχος πολύ, μᾶλλον δὲ εἰς τὴν ὥραν 

τοῦ χειμώ: | νος ἐπὶ τὰ μέρη τῆς ἀνατολῆς. ἐὰν δὲ εἰς τὰ μέρη τῆς δύσεως, ἅπερ ἐ: |1475 

δηλώσαμεν, ἐκεῖσε γενήσονται.:~ Περὶ σημεί(ου) ξένου ἐν ὀυρανῷ.:~ | Καὶ ἂν 

σημεῖον ξένον ἐν τῷ οὐρανῷ φανῇ, δηλοῖ εἰς ἀκρίβειαν παντὸς. | πράγματος, κ(αὶ) 

τοῖς ἐν τῷ φόρῳ τὸ τυχὸν διάφορον οὐκ ἔσται, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι ἔσον(ται). || 

[143] ἐν [θ]λίψει, διὰ τὴν ἀκρίβειαν τῶν αὐτῶν πραγμάτων, κ(αὶ) εἰς [θ]λίψιν τῶν ἀ: | 

γοραίων, κ(αὶ) θνῆσιν τετραπόδων, καταχρηστικῶς δὲ ταῦτα γενήσονται ἐν |1480 τῇ 

ἀρχῇ τοῦ χρόνου.:~ Περὶ ὁμοιώσεως ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ.:~ | Ἐὰν τοιοῦτόντι 

συμβῇ, δηλοῖ εἰς ἀλληγορίαν, κ(αὶ) ἔννοιαν, κ(αὶ) κωκυτὸν ἀν(θρώπ)ων, | κ(αὶ) εἰς 

ἀκαταστασίαν κ(αὶ) μάχας, ἢ κ(αὶ) πόλεμον τῶν βασιλέων πρὸς ἀλλήλους, | κ(αὶ) 

μέσον τῶν τοιούτων πολέμων βασιλεία μία θανεῖται. κ(αὶ) διὰ τοῦτο οἱ ἱδιῶται | εἰς 

ἔννοιαν κ(αὶ) ζάλας ἔσονται.:~ Περὶ βροντῆς μετὰ ψόφου.:~ |
1485 Ἐὰν τοιοῦτον 

συμβῇ εἰς τὴν αην τοῦ μηνὸς, δηλοῖ ὅτι θόρυβος ἐν ταῖς χώ: | ραις ἔσται, κ(αὶ) ἔννοια 

μεγάλη. κ(αὶ) ἄν(θρωπ)ος μέγας μεμετρημένος ἐν τῷ πολέμῳ | πεσεῖται, ἢ ἀπὸ τῆς 

βασιλείας. ἐὰν δὲ ἡ βροντὴ μετὰ ψόφου γένηται, δη: | λοῖ ὅτι ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ 

ἔχθρα, κ(αὶ) μάχη γενήσεται μέσον ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) τοῦ | τόπου ἐκείνου, μᾶλλον 

δὲ αἱμάτων ἐκχύσεις, κ(αὶ) πόλεμος ἰσχυρὸς, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρω)ποι |1490 φεύξονται ἀπὸ 

τόπου εἰς τόπον, ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιημένα. ἐὰν δὲ | ἅμα τῇ βροντῇ, κ(αὶ) ἡ 

σελήνη γεγεννημένη εὑρεθῇ, δηλοῖ ὅτι ὁ τῶν πάντων | θεὸς τὸν μέγαν αὐτοῦ θυμὸν 

ἐκχέει ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ, κ(αὶ) τοῖς | ἀν(θρώπ)οις ἐκείνης τῆς γῆς, διὰ τὸ 

λαλῆσαι ὑπέρογκα πρὸς αὐτὸν τὸν πλά: | στην κ(αὶ) δημιουργὸν τῶν ἁπάντων θεόν. 

ἐὰν δὲ ἐν τῷ τὴν βροντὴν γενέ: |1495 σθαι ἡ σελήνη ἔσται παρελθοῦσα τὴν διχομηνίαν 

αὐτῆς, κ(αὶ) ἐστιν ἐν τῷ | τέλει, ἔσῃ γνωρίζων, ὅτι ἐν τῷ ἐρχομένῳ καιρῷ μέλλει 

ταῦτα γίνεσθαι.:~ | Περὶ Ἀστραπῆς.:~ | Ἐὰν ἀστραπαὶ εἰς πλῆθος ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ 

ἐκλάμψωσι, δηλοῖ ὅτι ἐν | τῷ παρόντι χρόνῳ ὑετὸς ὀλίγος γενήσεται, κ(αὶ) τὰ 

ὕδατα, κ(αὶ) οἱ κρουνοὶ εἰς |1500 λείψιν ἔσονται, κ(αὶ) σῖτος κ(αὶ) κριθή, κ(αὶ) χλόη 

ὀλιγοστὰ γεν[ή]σονται, κ(αὶ) μανδάτα || [144] κ(αὶ) κομψεῖαι, κ(αὶ) μάχαι 

ἀν(θρώπ)οις ἀκουσθήσον(ται).:~ Περὶ λαύρας ἀπ’ οὐ(ρα)νοῦ.:~ | Ἐὰν τοιοῦτὸν τι 

συμβῇ, δηλοῖ ὅτι πόλεμοι γενήσονται μέσον ἀν(θρώπ)ων. κ(αὶ) | πολλοὶ στρατιῶται 

πεσοῦνται, κ(αὶ) ἀκρίβεια γενήσεται, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς ἐννοίας | μεγάλας 

ἔσονται ἀπὸ τοῦ τοιούτου φόβου.:~ Περὶ ὑετοῦ πολλοῦ.:~ |
1505 Ἐὰν ὑετὸς ἄγαν 

γένηται, δηλοῖ εἰς ἀῤῥωστίαν πολλὴν, κ(αὶ) ὄχλον ἄμε: | τρον ἐνδείξουσιν οἱ 

ἄν(θρωπ)οι, καταχρηστικῶς δὲ ἐν τῷ τέλει τοῦ ἐνιαυτού, κ(αὶ) | πολλοὶ ἀφανεῖς 
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γενήσονται, κ(αὶ) οἱ ἀγοραῖοι εἰς ἀδιαφορίαν ἔσονται.:~ | Περὶ χαλάζης.:~ | Ἐὰν 

χάλαζα ἐπέλθῃ, δηλοῖ εἰς ἡμερότητα τῶν ἀνέμων, κ(αὶ) εἰς ὀχλή: |
1510 σεις κ(αὶ) 

αἱματοχυσίας ἐν τῷ δε τῷ χρόνῳ. ἤ κ(αὶ) εἰς ἔννοιαν ἔσονται πᾶσαι | αἱ πόλεις, κ(αὶ) 

ἀκρίβεια γενήσεται, κ(αὶ) ἀῤῥωστίαι ἀπευδόκητοι.:~ | Περὶ ἐπιβρέξεως χοὸς 

ἐρυθροῦ.:~ | Ἐὰν τοιοῦτον συμβῇ, δηλοῖ ὅτι ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ ὑετὸς ὀλίγ(ος) 

γενήσε(ται), | ἢ κ(αὶ) ἀῤῥωστίαι πολλαὶ. σῖτος δὲ κ(αὶ) κριθὴ, κ(αὶ) ὄσπριον εἰς 

πλῆθος ἔσονται, |
1515 κ(αὶ) οἱ ἱδιῶται ἐν χαρᾷ, ὅτι αἱ βασιλεῖαι αὐτῶν, αὐτοὺς 

ἀναπαύσουσι κ(αὶ) ἔσται | εἰρήνη μεγάλη.:~ Περὶ ἐπιβρέξεως βατράχων κ(αὶ) 

σκωλήκων.:~ | Ἐὰν τοιοῦτὸν τι συμβῇ, δηλοῖ ὅτι τὴν σπορὰν ζημία φθάσει, κ(αὶ) ἡ 

φωνὴ | αὐτῶν ὑψωθῆ, κ(αὶ) θόρυβος, κ(αὶ) σφίξις γένῃ, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς 

ἀκαταστασίας | κ(αὶ) κωκυτοὺς ἔσονται, κ(αὶ) διάφορον τὸ τυχὸν εἰς τὰς χώρας 

αὐτῶν οὐκ ἔσται.:~ |
1520 Περὶ κονιορτοῦ ἀπὸ τοῦ ἀέρος.:~ | Ἐὰν κονιορτὸν ἀπὸ τοῦ 

οὐρανοῦ θεάσωνται, δηλοῖ ξηρότητα χρόνου, κ(αὶ) | θάλπος τοῦ θέρους, κ(αὶ) 

λείψιν τῶν ὑδάτων, κ(αὶ) τῆς χλόης, κ(αὶ) μαντάτα κομ: | ψείας ἀκουσθήσοντα[ι], 

κ(αὶ) ἔννοιαν πασῶν τῶν πόλεων, κ(αὶ) εἰς πολέμους τῶν || [145] βασιλέων ἕτερος 

μεθ’ ἑτέρου, λῃσταὶ δὲ κ(αὶ) ἅρπαγες πολλοὶ φανήσονται, κ(αὶ) τάς |
1525 ὁδοὺς 

δεσμεύσουσι.:~ Περὶ μεταβάσεως ἡμέρας εἰς νύκτα.:~ | Ἐὰν ἡ ἡμέρα εἰς νύκτα 

μεταβῇ, δηλοῖ ὅτι αἱ βασιλεῖαι μάχας ποιήσου: | σιν ἀλλήλοις, κ(αὶ) πολλοὶ 

στρατιῶται ἀφανισθήσονται, κ(αὶ) λεῖψις σίτου, κ(αὶ) κριθῆς. | κ(αὶ) ὀσπρίων ἔσται. 

κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς ἔννοιαν κ(αὶ) θόρυβον ἔσονται.:~ | Περὶ ταραχῆς ἀνέμων.:~ 

|
1530 Ἐὰν ταραχὴ τῶν ἀνέμων γένηται, δηλοῖ ὅτι εἰς τάς χώρας τῶν ζανκίων, | κ(αὶ) 

τῆς Ἰνδίας θρῆνος, κ(αὶ) στένωσις γενήσεται, κ(αὶ) εἰς ἔννοιαν κ(αὶ) θόρυβον 

ἔσονται | οἱ ἄν(θρωπ)οι ἐκεῖνοι, κ(αὶ) πολλαὶ νῆες ναυαγήσουσι.:~ Περὶ φωνῇς ἀπ’ 

οὐρανοῦ. | Ἐὰν φωνῇ ἐκ τῶν οὐρανῶν ἀκουσθῇ, δηλοῖ ὅτι ἀῤῥωστίαι μετὰ θανάτου 

| ἁρπάγου γενήσονται, κ(αὶ) τὴν ὁπώραν ζημία φθάσει, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς 

ἀδιαφορί(αν) |
1535 ἔσονται. κ(αὶ) οἱ ἱδιῶται ἀμητὸν ὀλίγον συκώσουσι, κ(αὶ) τὰ 

φουσάτα ἀλλήλοις ἀ: | ταξίας ποιήσουσιν, ὑετὸς δὲ κ(αὶ) ὑγρασία ἄγαν γένη.:~ | 

Περὶ φωνῇς ἀπὸ βάθρων γῆς.:~ | Ἐὰν τοιοῦτον συμβῇ, δηλοῖ ὅτι σαπρία φθάσει τὴν 

ὀπώρα, ἢ κ(αὶ) χλ[όη] ὀλι: | γη γενήσεται, κ(αὶ) εἰς μάχας ἔσονται οἱ βασιλεῖς 

ἀλλήλοις, κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύ: |1540 σεις γενήσονται, κ(αὶ) βασιλεία μία τραυματισθῆ, 

ἢ καρατομηθῆ, κ(αὶ) κομψεῖαι | ἔσονται τοῖς ἀν(θρώπ)οις.:~ Περὶ σεισμοῦ τῆς γῆς.:~  

| Ἂν δὲ ἐν τῷ παρόντι μηνὶ σεισμὸς γένηται, δηλοῖ ὅτι εἰς τὰ μέρη τῆς | δύσεως, 

ἄλλοι δὲ εἰς τὰ μέρη τῆς συρίας, πόλεμος κ(αὶ) αἱματοχυσία γενή: | σεται. κ(αὶ) ἡ 

βασιλεῖα αὐτῶν χαωθῆ, ὁπώρα δὲ εἰς πλῆθος ἔσται, κ(αὶ) οἱ ἄνεμοι |
1545 

ταραχθήσονται ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἕαρος, κ(αὶ) θάνατος γυναικῶν πολὺς γενήσε(ται), | 
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μάλιστα δὲ εἰς τὴν πλήρωσιν τοῦ χρόνου, κ(αὶ) τὸ πλεῖον μέρος τῶν χωρῶν ἐξα: || 

[146] λειφθήσεται τῆς βαβυλῶνος, κ(αὶ) πολλοὶ σατράπαι κ(αὶ) δυνατοὶ τῆς 

βασιλείας ἐν | ἕν κάστρῳ ἀποκλεισθήσονται, κ(αὶ) αὐτὸ τὸ κάστρον ἀφανισθήσεται 

ἅμα σὺν | αὐτοῖς. κ(αὶ) ἡ βασιλεία τοῦ αὐτοῦ κάστρου, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ θανεῖται. 

πλὴν τὰ |1550 τοιούτα γενήσονται, ἐὰν τὴν νύκτα ὁ σεισμὸς γένῃ, εἰδὲ μήγε, οὔ. ἐὰν | 

δὲ ὁ σεισμὸς τύχῃ τῇ τριακοστῇ τοῦ μηνός, δηλοῖ εἰς ὑετὸν πολὺν, κ(αὶ) εἰς φο: | βον 

κ(αὶ) ἐννοίας τῶν πόλεων. ἢ κ(αὶ) εἰς τοὺς ἐν τῷ πεδίῳ ἀν(θρώπ)ους. ἐὰν δὲ ὁ | 

παρὼν μὴν κη, ἢ κθ ἡμερῶν εὑρεθῇ ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ σεισμοῦ, δηλοῖ ὅτι | ἐν ταῖς 

χώραις τῆς σαρακηνίας φουσάτα πολλὰ ἀθροισθήσονται. ἐὰν δὲ |1555 ἐν τῷ σεισμῷ 

κ(αὶ) ὀ παρὼν μὴν ιε ἡμερῶν, ἢ κ(αὶ) εἴκοσι εὑρεθῇ. δηλοῖ ὅτι | ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ 

ὑετὸς πολὺς δειχθῆ, κ(αὶ) τὰ δένδρα ζημία φθάσει, | κ(αὶ) ἀστοχήσουσι. ἡ δὲ 

βασιλεία τοῦ αὐτοῦ μέρους πόλιν μίαν ἐπανοίξει, | κ(αὶ) κληρονομήσει ταύτην.:~ 

Θεὸς δὲ ἐστὶ μόνος ὁ γινώσκων τὰ | συμβησόμενα, ὁ λόγῳ τὰ πάντα 

συστησάμενος.:~ |
1560

 Μὴν Ἰούλιος, ἡμέρας ἔχων λα:αν Περὶ ἐκλείψεως ἡλίου.:~ | Ἐὰν 

ἔκλειψις ἡλίου γένῃ ἐν τῷ παρόντι μηνὶ, δηλοῖ ὅτι αἱ πλησιάζουσαι | βασιλεῖαι τῷ 

κυρίῳ τῆς σαρακηνίας, εἰς θέλημα κ(αὶ) ἀρέσκειαν γενήσονται τοῦ | αὐτοῦ κριτοῦ, ἢ 

κ(αὶ) ἡ ῥωμαίων βασιλεία ἔσται εἰς προσκύνησιν τῶν φραγκῶν, | ἐὰν δὲ οἱ ῥωμαῖοι 

ἐπιδεξιωθώσι αὐτοὺς, σκέπονται. θάνατος δὲ πολὺς |1565 γενήσεται, ἢ κ(αὶ) τὰ ὕδατα 

εἰς λείψιν ἔσονται, χλόη δὲ, κ(αὶ) βοτάνη ὀλιγο: | στη γενήσεται.:~ Περὶ ἐκλείψεως 

τῆς σελήνης. | Ἐὰν ἔκλειψις τῆς σελήνης γένηται, δηλοῖ ὑετὸν κ(αὶ) ὑγρασίαν 

πολλὴν, | κ(αὶ) οἱ κρουνοὶ βλύσουσι. σῖτος δὲ κ(αὶ) κριθὴ εἰς πλῆθος γενήσονται. 

ἰχθῦες || [147] κ(αὶ) πετεινὰ τοῦ ἀέρος ὀλιγοστὰ, οἱ δὲ ἄν(θρωπ)οι ζημιωθήσον(ται) 

ὑπὸ τῶν πολλῶν ὑ: |
1570 δάτων.:~ Περὶ τοῦ Δίσκου τοῦ ἡλίου.:~ | Ἂν δὲ δίσκον 

ποιήσῃ ὁ ἥλιος, δηλοῖ ὅτι βασιλεῖαι θανοῦνται ἐν ταῖς | πόλεσιν αὐτῶν, κ(αὶ) οἱ 

ἄν(θρωπ)οι εἰς ἔννοια ἔσονται διὰ τοῦτο, φόβος δὲ κ(αὶ) παλ: | μὸς, κ(αὶ) θόρυβος, 

κ(αὶ) ἀλληγορίαι, κ(αὶ) μικροψυχία ἔσται αὐτοῖς, ὑπὸ τῶν εἰς | τὰς ὀδοὺς λῃστῶν 

κ(αὶ) ἁρπάγων. κ(αὶ) τὸ ταξίδιον τῶν πραγματευτῶν οὐ γενή: |1575 σεται ἐπιτήδειον, 

κ(αὶ) τὰ ὕδατα εἰς λεῖψιν ἔσονται ἐν τῷ τοιούτῳ χρόνῳ.:~ | Περὶ τοῦ δίσκου τῆς 

σελήνης.:~ | Ἂν δὲ τῇ σελήνῃ τοῦτο συμβῇ, δηλοῖ ὑετὸν κ(αὶ) ὑγρασίαν πολλὴν, 

κ(αὶ) θνῆσιν | τετραπόδων, κ(αὶ) ἑρπετῶν, κ(αὶ) κομψεῖαι ἀκουσθήσονται, κ(αὶ) οἱ 

ἄν(θρωπ)οι εἰς μάχας | ἔσονται, χλόη δὲ κ(αὶ) βοτάνη πολλή.:~ Περὶ νεοφανείας 

αὐτῆς.:~ |
1580 Ἂν δὲ αὕτη φανῇ ἔχουσα τὰς δύο ἄκρας ἴσας, δηλοῖ εἰς θάνατον 

πολὺν, | κ(αὶ) αὐθωνίαν σίτου, οἴνου, κ(αὶ) ἐλαίου, κ(αὶ) παντὸς προσφαγίου. ἐὰν 

δὲ φανῇ ἡ | μία κεραία αὐτῆς ἐξέχουσα τῆς ἄλλης, δηλοῖ ἀκρίβειαν παντὸς πράγ: | 

ματος προσφαγίου. ἐὰν δὲ αἱ δύο ἄκραι αὐτῆς ἐπιβλέπουσιν εἰς τὰ ἄνῳ | μέρη, δηλοῖ 
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ὅτι εὐλογημένος χρόνος φανεῖται, κ(αὶ) εὐάρεστος τοῖς ἀν(θρώπ)οις. ὡσαύ: |1585 τως 

κ(αὶ) εἰῤήνη γενήσεται αὐτοῖς.:~ Περὶ ἐκχύσεως ἀστέρων.:~ | Ἂν δὲ ἄστρα εἰς 

πλῆθος ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ ἐκχυθώσι, δηλοῖ γαλήνην τῶν | ἀνέμων, κ(αὶ) ἀῤῥωστίας 

πολλὰς, κ(αὶ) πληγὰς ἀπροσδοκήτους εἰς τὰ τῶν ἀν(θρώπ)ων | σώματα. ἐὰν δὲ ἐν τῷ 

ἐκχυθήνται τὰ ἄστρα κ(αὶ) φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀ: | κουσθῇ, δηλοῖ ὅτι ἡ βασιλεία 

τοῦ αὐτοῦ μέρους χαωθήσεται, θνῆσις δὲ γε: |1590 νήσεται τῶν τετραπόδων. ἐὰν δὲ ἐν 

τῷ ἐκχυθήναι ταῦτα ἴδωσι, ὅτι δύο | ἄστρα, ἐν ἑνὶ ἄστρῳ μεγάλῳ, ὁ κ(αὶ) ἀρκτοῦρος 

καλεῖται ἐκχυθώσιν, ἔνδειξιν || [148] ποιεῖ, ὅτι ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ φόβος ἐπέλθη.:~ 

Περὶ ἐκπτώσεως ἀστέρ(ων). | Καὶ ἐὰν ἄστρα ἐξ οὐρανοῦ εἰς πλῆθος πέσωσι, δηλοῖ 

εἰς θέαμα, κ(αὶ) θρῆ: | νον, κ(αὶ) φόβον, κ(αὶ) ἀγανάκτησιν τῶν χωρῶν, κ(αὶ) εἰς 

μάχας κ(αὶ) πολέμους τῶν |1595 βασιλέων πρὸς ἀλλήλους, κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις. ἐὰν 

δὲ ἄστρον μέγα πέ: | σῃ, δηλοῖ ἡ βασιλεία ὅτι θανεῖται ἐν ἐκείνῳ τῷ μέρει, ὅθεν 

ἔλαχε τοῦ πε: | σεῖν αὐτὸ.:~ Περὶ τῆς ἐμφαινομένης ζώνης.:~ | Καὶ ἐὰν αὕτη φανῇ εἰς 

τὸ μέρος τῆς ἀνατολῆς, δηλοῖ εἰς πλῆθος χλόης, | πόλεμοι δὲ κ(αὶ) ἀκαταστασίαι 

φανήσονται πρὸς τὰ μέρη τῆς ἀνατολῆς, κα: |
1600 ταχρηστικῶς δὲ εἰς τὰ μέρη τῆς 

βαβυλῶνος. ἐν δὲ τῷ τέλει τοῦ χρόνου ἀγά: | πας ποιήσουσιν. ἐὰν δὲ εἰς τὸ δυτικὸν 

μέρος φανῇ, δηλοῖ θνῆσιν τῶν τε: | τραπόδων, κ(αὶ) ἡ βασιλεία τῆς αἰγύπτου μεθ’ 

ἑτέρας πόλεμον συγκροτήσει, | ὕστερον δὲ ἀγαπήσουσιν. εἰς δὲ τάς χώρας τῆς 

δύσεως θόρυβος ἔσται.:~ | Περὶ ὁμοιώσεως ῥομφαίας. |
1605 Καὶ ἐὰν ἐν οὐρανῷ 

τοιοῦτον τι συμβῇ περὶ τὸ μέρος τῆς ἀνατολῆς, δηλοῖ ὅτι | ἡ βασιλεία τοῦ αὐτοῦ 

τόπου ἐκ τοῦ κάστρου αὐτῆς μεταβήσεται, οἱ δὲ ἄν(θρωπ)οι κ(αὶ) αἱ | χῶραι ἔσονται 

ἐν εἰρήνῃ, κ(αὶ) εὐμενείᾳ ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ, κ(αὶ) ἡ ὁπώρα εἰς | πλῆθος ἔσται. ἐὰν 

δ’ αὕτη εἰς τὰ μέρη τῆς δύσεως φανῇ, δηλοῖ ὅτι αἱ βα: | σιλεῖαι τοῦ αὐτοῦ μέρους 

συγκροτήσουσι πόλεμον, κ(αὶ) αἱμάτων ἔκχυσις γενή: |
1610 σεται, ἐς ὕστερον δὲ 

ἀγάπην ποιήσουσιν. ἔχθρα δὲ κ(αὶ) δικασίματα. κ(αὶ) | αἱματοχυσία, κ(αὶ) θρῆνος ἐν 

τῷ πεδίῳ γενήσεται ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν. | ἐὰν δὲ φανῇ ὁμοίᾳ πυρὸς ἐκ τοῦ μέρους 

τῆς μεσημβρίας, δηλοῖ εἰς λιμὸν | κ(αὶ) ἀκρίβειαν τοῦ χρόνου, κ(αὶ) θάνατος μετὰ 

ἁρπαγῆς γενήσεται, εἰς τὰς χώρ(ας) | τῶν μερόπων, κ(αὶ) τρία ἔτη ἀκρὶς 

δειχθήσεται.:~ Περὶ ἐρυθρότητος.:~ ||
1615

 [149] Καὶ ἂν ἐρυθρότης ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ 

φανῇ εἰς τὰ μέρη τῆς δύσεως, δηλοῖ ὅτι | μέσον τούρκων, ἀῤῥάβων, κ(αὶ) τοῦ ξανθοῦ 

γένους πόλεμος, κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις | γενήσονται, ὁμοίως δὲ κ(αὶ) εἰς τὰ μέρη τῆς 

δύσεως, ὕστερον δὲ νίκη τῶν ἀῤῥά: | βων γενήσεται.:~ Περὶ σημείου ξένου ἐν τῷ 

οὐρανῷ.:~ | Καὶ ἐὰν τοιοῦτον συμβῇ, δηλοῖ ὅτι ἡ βασιλεία τοῦ αὐτοῦ μέρους εἰς 

πτώχι(αν) |1620 οὐκ ὀλίγην ἔλθη, κ(αὶ) τοὺς ἱδιώτας ὁλκὴν ἄγαν ἀργυρίου ἀπαιτήσει 

ὁ αὐτὸς βα: | σιλεὺς, κ(αὶ) εἰς πλημμέλειαν κ(αὶ) θρῆνον ἔσονται ἕνεκεν τούτου, χλόη 
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δὲ κ(αὶ) χόρ: | τος πάνυ γενήσεται, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς ἀδιαφορίαν ἔσονται.:~ | 

Περὶ ὁμοιώσεως ἀν(θρώπ)ου ἐν οὐρανῷ.:~ | Καὶ ἐὰν σημεῖον ὅμοιον ἀνθρώπου ἐν 

τῷ οὐρανῷ φανῇ, δηλοῖ εἰς μάχας κ(αὶ) |
1625 πολέμους τῶν ἀν(θρώπ)ων πρὸς 

ἀλλήλους, κ(αὶ) οἱ ἱδιῶται εἰς πλημμέλειαν ἔσονται ὑ: | πὸ τῆς ἀδικίας τῶν βασιλέων 

αὐτῶν, μᾶλλον δὲ ἡ βασιλεῖα αὕτη συντριβή: | σεται, κ(αὶ) ἔννοια ἔσται κατὰ πᾶσαν 

πόλιν κ(αὶ) χώραν.:~ | Περὶ ἐπιβρέξεως χοὸς ἐρυθροῦ.:~ | Καὶ ἐὰν τοιοῦτον τι συμβῇ, 

δηλοῖ εἰς θλίψιν κ(αὶ) θόρυβον τῶν χωρῶν τῆς ἀνα: |
1630 τολῆς, κ(αὶ) μία βασιλεία 

αὐτῆς συντριβήσεται, κ(αὶ) θνῆσις τετραπόδων γένη(ται), | κ(αὶ) τοὺς πάντας 

ἀν(θρώπ)ους ζημία φθάσει ἐκ τῶν φουσάτων, τῶν μελλόντων διαδρα: | μεῖν εἰς τὰς 

πόλεις κ(αὶ) εἰς τὰ πεδία.:~  Περὶ βροχῆς βατράχ(ων) ἤ σκωλήκ(ων).:~ | Καὶ ἐὰν 

τοιοῦτον συμβῇ, δηλοῖ ζημίαν τῆς σπορᾶς, κ(αὶ) ἐν ἀκριβεία γενήσεται | σῖτος κ(αὶ) 

κριθὴ, κ(αὶ) αἱ χῶραι εἰς θλίψιν ἔσονται, κ(αὶ) οἱ ἐν τῷ πεδίῳ ὡσαύτως ἐκ |1635 τῶν 

πλημμελειῶν τῆς βασιλείας αὐτῶν, κ(αὶ) ἐν ἀθυμίᾳ ἔσονται οἱ πραγμα: | τευταὶ εἰς 

τὰς κινήσεις κ(αὶ) ταξίδια αὐτῶν.:~ Περὶ κονιορτοῦ ἀπὸ τοῦ ἀέρ(ος).:~ | Καὶ ἐὰν 

κονιορτὸς ἀπὸ τοῦ ἀέρος ἐπέλθῃ, δηλοῖ ὅτι οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς μάχας || [150] κ(αὶ) 

δικασήματα ἔσονται, κ(αὶ) θνῆσις τετραπόδων γενήσεται, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς 

ἀδια: | φορίαν ἔσονται, κ(αὶ) τὴν σπορὰν ζημία φθάσει.:~ Περὶ μεταβάσεως 

ἡμέρ(ας). |
1640 Ἐὰν δὲ ἡ ἡμέρα εἰς σκότος μετέλθῃ, δηλοῖ ἀῤῥωστίαν πολλὴν, κ(αὶ) 

θάνατον | οὐκ ἀγαθόν, καταχρηστικῶς δὲ εἰς τοὺς νέους κ(αὶ) εἰς τὰ μοιράκια. κ(αὶ) 

εἰς τὴν βα: | σιλείαν τοῦ αὐτοῦ μέρους παράδοξον τι ἐπέλθη, κ(αὶ) πολλοὶ 

ἄν(θρωπ)οι ἀφανισθή: | σονται.:~ Περὶ ταραχῆς ἀνέμων.:~ | Ἐὰν ταραχὴ τῶν 

ἀνέμων γένηται, δηλοῖ ὅτι ἡ βασιλεῖα τῶν αὐτῶν πό: |
1645 λεων κ(αὶ) χωρῶν 

θανεῖται, κ(αὶ) τὸ γένος τῶν ὑδάτων εἰς ὀλιγότητα ἔλθη, κ(αὶ) οἱ | ἐν ἄστυ, κ(αὶ) οἱ 

ἱδιῶται εἰς θλίψιν κ(αὶ) μέριμναν ἔσονται, ἀπὸ τοῦ κλοιοῦ τῆς | βασιλείας αὐτῶν, 

κ(αὶ) πᾶσαι αἱ χῶραι εἰς θόρυβον κ(αὶ) ἔννοιαν ἔσονται.:~ | Περὶ φωνῇς ἀπ’ 

οὐρανοῦ.:~ | Ἐὰν φωνῆ ἀπ’ οὐρανοῦ ἐνεχθῇ, δηλοῖ πεῖναν κ(αὶ) ἔννοιαν τῶν χωρῶν 

τῆς |1650 δύσεως, κ(αὶ) εἰς πολέμους κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις εἰς τὸ μέρος αὐτῶν, κ(αὶ) 

οἱ ῥῆγες | τοῦ αὐτοῦ μέρους συνθλασθήσονται, εἰς δὲ τὰ τετράποδα θνῆσις 

γενήσεται | ἄγαν  ἐν τῷ δὲ τῷ χρόνῳ.:~ Περὶ φωνῇς ἐκ βάθρων γῆς.:~ | Ἐὰν τοιοῦτον 

συμβῇ, δηλοῖ ὅτι αἱ βασιλεῖαι τῆς γῆς μάχας ποιήσουσιν ἀλ: | λήλοις. κ(αὶ) ἡ τιμὴ τοῦ 

σίτου, κ(αὶ) τῆς κριθῆς, κ(αὶ) ἔτνους ὑψώσει, κ(αὶ) ἔννοιαι ἀκατάλ: |
1655 ληλοι 

ἐπέλθωσιν εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) εἰς τοὺς πραγματευτὰς ζημία γενήσεται, | ὑπὸ 

τῶν πολλῶν τῶν εἰς τὰς ὀδοὺς λῃστῶν.:~ Περὶ σεισμοῦ Γῆς.:~ | Ἐὰν σεισμὸς γένῃ ἐν 

ἡμέρᾳ, δηλοῖ εἰς θάνατον ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) εἰς θόρυβον | κ(αὶ) ἔννοιαν αὐτῶν. ἐὰν 

δὲ ἐν τῷ σεισμῷ κ(αὶ) βροντὴ γένηται, δηλοῖ ὅτι ἐν | ταύταις ταῖς χώραις θλίψις 
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κ(αὶ) στενοχωρία γενήσεται, κ(αὶ) ἡ βασιλεῖα τῶν |
1660 ἐκεῖσε μερῶν ἐπ[ι]βήσεται, 

κ(αὶ) πολλαὶ χῶραι τῶν ἐκεῖσε ἐξαλειφθήσονται, ||
 
[151] κ(αὶ) στενοχωρία πολλὴ 

γενήσεται, κ(αὶ) κωκυτὸς εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους. εἰ δὲ εἰς νύκτα ὁ | σεισμὸς λάχῃ, 

ἑτέραν ἔνδειξιν δηλοῖ, ὅτι ἡ βασιλεία τῆς αἰγύπτου θλασθήσε(ται), | κ(αὶ) εἰς τὴν 

βαβυλῶνα θλίψις κ(αὶ) στενοχωρία ἐπέλθῃ, κ(αὶ) εἰς τάς χώρας τοῦ ἡσᾶν, | πόλεμος 

κ(αὶ) αἱμάτων ἔκχυσις ἔσται ἐν τῷ τοιούτῳ χρόνῳ.:~ |
1665 Θεὸς μέντοι ἐστὶν ὁ 

γινώσκων τὰ συμβησόμενα.:~ | Μὴν αὔγουστος, ἡμέρας ἔχων λα:αν ἔνδειξις ἄγαν 

ἐπιτηδεία, εἰς | τὸ γινώσκειν ῥαδίως, ἐν ποίῳ μηνὶ ὑετὸς μέλλει γενέσθαι, κ(αὶ) ἐὰν 

πο: | λὺς ἢ ὀλίγος, ἢ οὒ. δεῖ γινώσκειν, κ(αὶ) καθ’ ἕκαστον χρόνον ἐπιτηρεῖ τὴν | ιηην 

ἡμέραν τοῦ παρόντος μηνὸς, μετὰ κ(αὶ) τῆς κε:ης τοῦ αὐτοῦ, ἐν νυκτὶ, μέλ: |1670 λεις 

γὰρ θεωρεῖν ἐπὶ τὸν ἀέρα, ἀπὸ ὥρας δειλινοῦ τῇ ιηη τοῦ παρόντος, | μέχρι κ(αὶ) 

ὥρας ἀποδείπνου, κ(αὶ) ἐὰν ἐν τῷ οὐρανῷ νέφη φανοῦνται, γνώρισ(ον) | ὅτι ἐν τῷ 

μηνὶ τῷ ὀκτωβρίῳ ἐν τῇ αη ἑβδομάδι αὐτοῦ ὑετὸς μέλλει ἔρχε: | σθαι τοσοῦτος, ὥστε 

κ(αὶ) τὰ δένδρα ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ βλαβήσονται, κ(αὶ) τὴν ὁ: | πώραν ζημίαν 

φθάσει. ἐὰν δὲ ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτὸς νέφος φανῇ, δηλοῖ |
1675 ὅτι ἐν τῷ μέσῳ τῆς 

ἑβδομάδος τοῦ ὀκτωβρίου, ἢ εἰς τὴν ιε:ην τοῦ αὐτοῦ ὑετὸς | φανήσεται. ἐὰν δὲ ἐν τῷ 

ὄρθρῳ τὸ νέφος φανῇ, γνώρισον ὅτι ἐπὶ τῷ τέ: | λει τοῦ αὐτοῦ μηνὸς, ἢ κ(αὶ) εἰς τὴν 

ὑστέραν ἑβδομάδα, ὁ ὑετὸς φανήσεται. | ἐὰν δὲ ἐκ τῆς ιηης ἡμέρας τοῦ αὐγούστου, 

μέχρι κ(αὶ) τῆς κεης τοῦ αὐτοῦ, οὔτε | ἡμέραν, οὔτε νύκτα νέφος φανεῖται, δηλοῖ ὅτι 

τὸν ὀκτώβριον μῆνα, |1680 ὑετὸς τὸ σύνολον οὐ φανήσεται. ἐὰν δὲ εἰς τάς τοιαύτας 

νύκτας τὰς | ιη. νέφος πολὺ φανῆται, γίνωσκε ὅτι τὸν ὀκτώβριον μῆνα, ὑετὸς, | 

πολὺς γενήσεται. ἐὰν δὲ νεφέλη μικρὰ φανῆτα[ι], ὑετὸς ὀλίγος γενή: || [152] σεται. 

τοὺς δὲ ἄλλους μῆνας πάλιν οὕτω γνωρίζε, ὅτι εἰς τὸν μῆνα τὸν νοέμ: | βριον, τὴν 

ιθ:ην αὐτοῦ δοκίμασον, κ(αὶ) τὸν δεκέμβριον τὴν κθ:ην αὐτοῦ δοκί: |1685 μασον, κ(αὶ) 

καθεξῆς τοὺς λοιποὺς μῆνας, καθ’ ἕνα μῆνα, μίαν νύκτα κ(αὶ) ἡ: | μέραν δοκιμάζε, 

μέχρι κ(αὶ) τῆς κε:ης τοῦ αὐτοῦ, ἢ ἐν ἡμέρᾳ η:η κ(αὶ) ὁκτὼ | μηνῶν ἀποκάλυψιν δηλοῖ, 

ὅτι μέχρι κ(αὶ) μηνὸς τοῦ μαΐου, κ(αὶ) ἐκ τούτου ῥα: | δίως εὑρήσεις τὸ ζητούμενον.:~ 

| Περὶ ἐκλείψεως τοῦ ἡλίου.:~ |
1690 Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ ἔκλειψις τοῦ ἡλίου 

γένηται, δηλοῖ ὅτι βασιλεία | μεγάλη θανεῖται, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς ἐννοίας κ(αὶ) 

ταραχὰς ἔσονται, χλόη δὲ | κ(αὶ) σῖτος κ(αὶ) κριθὴ ἄγαν γενήσεται, ἡ δὲ τιμὴ αὐτῶν 

ὑψωθῆ, κ(αὶ) οἱ πραγ: | ματευταὶ εἰς ζημίαν ἔσονται, ὑπὸ τῶν εἰς τὰς ὀδοὺς λῃστῶν, 

κ(αὶ) ἁρπάγων | κ(αὶ) κλέπτων.:~ Περὶ ἐκλείψεως τῆς σελήνης.:~ |
1695 Ἐὰν τοιοῦτον 

συμβῇ, δηλοῖ ὅτι φουσάτα ταραχθήσονται, κ(αὶ) τὰ μέρη τῆς | βαβυλῶνος βλάψουσι, 

κ(αὶ) πόλεμον συνάψουσι, κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις γε: | νήσονται. ἡ νίκη δὲ τοῦ 

βασιλέως βαβυλῶνος γενήσεται. οἱ δὲ μαθημα: | τικοὶ οὕτως ἔφησαν, ὅτι εἰς τὴν 

Μα
ργ
αρ
ίτα

 Ιω
άν
νο
υ



530 

ὥραν τοῦ χειμῶνος ψῦχος, κ(αὶ) χιὼν, κ(αὶ) κρύ: | σταλλος ἄγαν γενήσεται. 

καταχρηστικῶς δὲ εἰς τὰς χώρας τῆς βαβυλῶν(ος). |1700 μετὰ δὲ ταῦτα πόλεμος βαρὺς 

γενήσεται μετὰ βασιλείας ἑτέρας, ἐσύ: | στερον δὲ νικήσει αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς 

βαβυλῶνος. καταχρηστικῶς δὲ κ(αὶ) | εἰς τὰς πλησίον κ(αὶ) μακρὰν χώρας 

βαβυλῶνος, πόλεμος γενήσεται, κ(αὶ) | γυναῖκες πολλαὶ ἀμβλωθήσονται.:~ Περὶ τοῦ 

δίσκου τοῦ ἡλίου.:~ | Ἐὰν δίσκον ποιήσῃ ὁ ἥλιος, δηλοῖ ὅτι εἰς ἐκεῖνα τὰ μέρη, ὅθεν 

|
1705 ἔλαχε τοῦ κλῖναι τὸν ἥλιον ἐν τῷ τὸν δίσκον ἔχειν, χρόνους ἑπτὰ, ἐν: || [153] 

νοια κ(αὶ) παλμὸς γενήσεται εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) θάνατος τετραπόδων, ἢ 

κ(αὶ) μάχαι | κ(αὶ) τριχώματα γενήσονται εἰς τοὺς ἱδιώτας, κ(αὶ) ἀδιαφορία 

φανεῖται εἰς τοὺς ἀγο: | ραίους, αὐθωνία δὲ σίτου κ(αὶ) κριθῆς.:~ Περὶ τοῦ δίσκου 

τῆς σελήνης.:~ | Ἐὰν δίσκον ποιήσῃ ἡ σελήνη, δηλοῖ εἰς εὐλογίαν τῶν τετραπόδων 

τῶν |1710 ἡμέρων, τῶν δὲ ἀγρίων θνῆσις γενήσεται, κ(αὶ) τὰ πετεινὰ τοῦ ἀέρος πλη: | 

θυνθήσονται, χλόη δὲ κ(αὶ) ἔτνος ἔσται, κ(αὶ) ἰχθύες εἰς πλῆθος, κ(αὶ) αἱ χῶραι | εἰς 

ἀνάπαυσιν ἔσονται.:~ Περὶ νεομηνίας τῆς σελήνης.:~ | Ἐὰν αὕτη φανῇ ἔχουσα τὰς 

δύο ἄκρας αὐτῆς ἴσας, δηλοῖ ὅτι τὰ δεν: | δρα καρποὺς καλοὺς ἐκφύσουσι, κ(αὶ) 

πλῆθος φύλλων ἐνδείξωσι, κ(αὶ) ἡ ὁπώ: |
1715 ρα ἔσται πολλὴ. ἐὰν δὲ θεάσωνται 

ταύτην ἔχουσαν τὴν μίαν ἄκραν | αὐτῆς προέχουσαν τῆς ἑτέρας, δηλοῖ εἰς θνῆσιν 

τετραπόδων κ(αὶ) ὀρνέων, | ἐὰν δὲ ἡ μία ἄκρα αὐτῆς ἐπὶ τὸ μεσημβρινὸν μέρος 

ἐξέχῃ, δηλοῖ | εἰς πλῆθος σίτου, κριθῆς, ὀσπρίου, κ(αὶ) τῶν τοιούτων, ἢ κ(αὶ) 

σταφυλὴ πολλὴ.:~ | Περὶ ἐκχύσεως ἀστέρων.:~ |
1720 Ἐὰν ἄστρα εἰς πλῆθος ἀπ’ 

οὐρανοῦ ἐκχυθώσιν, ἔνδειξιν ποιεῖ ὅτι βασι: | λεία μεγάλη θανεῖται, ἢ κ(αὶ) δύο 

ρηγάδες ἐπὶ τὰ ἀνώτερα μέρη τῆς | ἀνατολῆς πόλεμον συγκροτήσουσι, κ(αὶ) ἡ 

βασιλεία βαβυλῶνος τοὺς σατρά: | πας αὐτῆς, εὑρήσει ἐπιβούλους, κ(αὶ) βλάψει 

αὐτούς. πλὴν ταῦτα εἰ ἐν τῷ | μέρει τῆς ἀνατολῆς ἐκχυθῶσι γενήσονται. ἐὰν δὲ πρὸς 

τὸ μέρος τῆς δύ: |1725 σεως ἐκχυθῶσι, δηλοῖ εἰς πεῖναν κ(αὶ) θλίψιν τῶν αὐτῶν μερῶν, 

ἢ κ(αὶ) εἰς | τὰς χώρας τῆς σαρακηνίας. κ(αὶ) εἰς τὸ κερμάνιν. ἐὰν δὲ ἐν τούτῳ τῷ ση: 

| μείῳ κ(αὶ) χάλαζα μετὰ μικρὸν ἐπέλθῃ, δηλοῖ ὅτι τὸν ἐρχόμενον χρόνον | αὐθωνία 

σίτου γενήσεται, ῥῖγος δὲ κ(αὶ) ἀῤῥωστίαι ἀντικατάλληλοι φανήσον(ται).:~ || [154] 

Περὶ ἐκπτώσεως ἀστέρων. |1730
 Ἐὰν τοιοῦτον συμβῇ, δηλοῖ ὅτι ἡ βασιλεία τοῦ αὐτοῦ 

μέρους θανεῖται, κ(αὶ) μά: | χαι κ(αὶ) δικασήματα γενήσονται εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, 

κ(αὶ) παλμὸς ὑπὸ τῶν εἰς τὰς | ὁδοὺς κλέπτων κ(αὶ) ἁρπάγων, σπορὰ δὲ κ(αὶ) 

βοτάνη πολλὴ γενήσεται.:~ | Περὶ τῆς ἐμφαινομένης ἐν οὐρανῷ ζώνης.:~ | Ἐὰν αὕτη 

φανῇ περὶ τὸ μέρος τῆς ἀνατολῆς, δηλοῖ ὅτι εἰς τὰς χώρα(ς) |1735
 κ(αὶ) πόλεις αὐτῆς, 

κ(αὶ) τῶν μακρὰν ἀπ’ αὐτῆς, πεῖνα, κ(αὶ) δεῖγμα, κ(αὶ) θλίψις, | κ(αὶ) ἀῤῥωστίαι 

ἀπροσδόκητοι φανήσονται εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους. ἐὰν δὲ εἰς τὸ τῆς | δύσεως μέρος, 
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μία κεφαλὴ τῶν ἐκείσε μερῶν χαωθῇ, κ(αὶ) εἰς τὸ μέρ(ος) | τῆς ἀνατολῆς θλίψις 

γενήσεται.:~ Περὶ ῥομφαίας ἐν οὐρανῷ. | Ἐὰν ῥομφαίας ὅμοιον ἐν τῷ οὐρανῷ φανῇ 

πρὸς τὸ μέρος τῆς ἀνα: |1740
 τολῆς, δηλοῖ ὅτι εἰς τὰ μέρη τῶν ἀῤῥάβων πόλεμος, κ(αὶ) 

ἀκαταστασίαι | ἔσονται, ἐὰν δὲ εἰς τὰ μέρη τῆς δύσεως, δηλοῖ ὅτι ἐν τῷ παρόντι χρό: 

| νῳ πολλοὶ ἄν(θρωπ)οι χαωθήσ[ον]ται, κ(αὶ) εἰς τὰ μέρη τῶν περσών, τρεῖς χρόνους 

| πεῖνα, κ(αὶ) θλίψις, κ(αὶ) ἔννοια ἔσται, ἀπὸ τῶν κλέπτων κ(αὶ) ἁρπάγων, κ(αὶ) | 

πάντες ἄν(θρωπ)οι εἰς φιλονεικίαν κ(αὶ) μάχας ἔσονται.:~ Περὶ ἐρυθρότητος.:~ |
1745

 

Ἐὰν ἐρυθρότης ἐν τῷ οὐρανῷ φανῆται, δηλοῖ ὅτι ἐν τῷ παρόντι χρό: | νῳ ψύχος, 

κ(αὶ) χιὼν, κ(αὶ) κρύσταλλος γενήσεται, εἰ πρὸς τὸ μέρος τῆς ἀνατο: | λῆς. ἐὰν δὲ εἰς 

τὸ τῆς δύσεως, δηλοῖ ἔννοιαν κ(αὶ) ἀκαταστασίαν, κ(αὶ) πο: | λέμους τῶν μερῶν τῆς 

δύσεως. μετὰ δὲ ταῦτα βασιλεία μία αὐτῆς θα: | νεῖται οὒ, ἀλλὰ τοὺς ἐχθροὺς αὐτῆς 

ταπεινώσει κ(αὶ) ὑποτάξει.:~ |
1750

 Περὶ σημείου ξένου ἐν τῷ οὐρανῷ.:~ | Ἐὰν 

σημεῖον ξένον ἐν τῷ οὐρανῷ φανῆται, δηλοῖ εἰς ἀῤῥωστίας δυσκόλους, ||  [155] κ(αι) 

εἰς ἔννοιαν τῶν ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) φόβον, κ(αὶ) στενότητα, κ(αὶ) θόρυβον πασῶν 

τῶν | χωρῶν, καταχρηστικῶς δὲ εἰς τὸ μέρος τῆς βαβυλῶνος, εἰς δὲ τὸ μέρος | τῆς 

δύσεως αὐθωνία γενήσεται.:~ Περὶ ὁμοιώσεως ἀνθρώπου.:~ |
1755 Ἐὰν τοιοῦτὸν τι 

συμβῇ, δηλοῖ εἰς ἔννοιαν κ(αὶ) θλίψιν τῶν ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) μαντά: | τα κ(αὶ) 

κομψεῖαι ἀκουσθήσονται. κ(αὶ) εἰς ἐκεῖνο τὸ μέρος ὅθεν ἔλαχε τὸ πα: | ρὸν σημεῖον, 

ὁ ῥὴξ αὐτοῦ συντριβήσεται, κ(αὶ) ἐκ τῶν φουσάτων, ἢ κ(αὶ) τῶν | τριστάτων τῆς 

αὐτῆς βασιλείας, οἱ ἱδιῶται εἰς πτωχίαν ἔλθωσι, μετὰ δὲ | ταῦτα εἰς εἰρήνην 

ἐπιστραφήσονται.:~ Περὶ βροντῆς.:~ |
1760 Ἐὰν βροντὴ γένηται, ἔνδειξιν ποιεῖ, ἐὰν εἰς 

τὴν α:ην τοῦ παρόντος μηνὸς, | ὅτι ὑετὸς πολὺς γενήσεται, ἡ δὲ ὁπώρα εἰς πλῆθος 

ἔσται, ὁμοίως κ(αὶ) ἡ σπο: | ρὰ κ(αὶ) ἡ χλόη, εἰς εὖ ἔσται, κ(αὶ) εἰς πλῆθος, εἰς δὲ τοὺς 

ἀν(θρώπ)ους ῥῖγος, κ(αὶ) πυρετὸς | πολὺς δειχθῆ. ἐὰν δὲ ἅμα σὺν τῇ βροντῇ, κ(αὶ) 

ἄστρον μέγα πεσῆται, ἔν: | δειξιν δηλοῖ εἰς σκοτωμὸν ἀν(θρώπ)ου μεμετρημένου, 

κ(αὶ) ἀφανισμὸν τῶν πόλεων. |
1765 ἐὰν δὲ ἐν τῷ ἅμα τῆς βροντῆς κ(αὶ) ἡ σελήνη 

γεγεννημένη εὑρεθῆ μετὰ | τῆς λαμπηδόνος αὐτῆς, ἔνδειξιν δηλοῖ εἰς στένωσιν τοῦ 

ἐνιαυτοῦ, κ(αὶ) ἀκρι: | βειαν κ(αὶ) λεῖψιν τῆς ὁπώρας, σταφυλὴ δὲ εἰς πλῆθος 

γενήσεται. ἐὰν δὲ | ἡ σελήνη εἰς λεῖψιν κ(αὶ) ὀλιγότητα τῆς λαμπηδόνος αὐτῆς λάχῃ, 

δηλοῖ ὃ: | τὶ ἅτινα ἄνωθεν ἐδηλώσαμεν, εἰς τὸν ἐρχόμενον χρόνον γενήσονται.:~ |
1770 

Περὶ ἀστραπῆς.:~ | Ἐὰν ἀστραπαὶ πολλαὶ φανῶσιν, ἐνδείκνυσιν ὅτι ἐν τῷ παρόντι 

χρό: | νῳ οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς ἔννοιαν κ(αὶ) ταραχὰς ἔσονται, κ(αὶ) ἡ βασιλεία τοῦ 

αὐτοῦ μέρ(ους) | ὅθεν αἱ ἀστραπαὶ ἐδείχθησαν, συντριβήσεται, ἢ ἀῤῥωστήσει, κ(αὶ) 

διὰ τοῦ: | το εἰς θλίψιν κ(αὶ) ἔννοιαν ἔσονται.:~ Περὶ λαύρας ἀπ’ οὐρανοῦ.:~ ||
1775

 

[156] Ἐὰν πῦρ ἀπ’ οὐρανοῦ ἐπέλθῃ, δηλοῖ ὅτι ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ, πόλεμοι κ(αὶ) | 
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αἱμάτων ἐκχύσεις φανήσονται, ἢ κ(αὶ) ψύχος πολὺ γενήσεται ἐν τῷ καιρῷ | τοῦ 

χειμῶνος, κ(αὶ) εἰς ἔχθραν, κ(αὶ) κοῦρσος ἔσονται αἱ χῶραι, κ(αὶ) αἱ βασιλεῖαι | 

ὠσαύτως, κ(αὶ) ἔννοιαι, κ(αὶ) ἐπιβουλαὶ ἔσονται πρὸς ἀλλήλους, φόβος τε | κ(αὶ) 

θόρυβος πρὸς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) εἰς ἐμποδισμὸν ἔσονται οἱ ὁδοιπόροι ὑ: |1780 

πὸ τῶν κλεπτῶν κ(αὶ) ἁρπάγων τῶν ἐν τῇ ὁδῷ.:~ Περὶ ὑετοῦ.:~ | Ἐὰν ὑετὸς εἰς 

πλῆθος γένηται, δηλοῖ ὅτι ἐν ὅλῳ τῷ χρόνῳ πολὺς γε: | νήσεται, κ(αὶ) τὸ γένος τῶν 

γεννημᾶτων περισσεύσει, κ(αὶ) τὴν σπορὰν ζημία | φθάσει, κ(αὶ) ἀῤῥωστίαι 

ἀπροσδόκητοι φανήσονται εἰς τούς ἀν(θρώπ)ους, ἢ κ(αὶ) θνῆ: | σις τετραπόδων, 

κ(αὶ) ἀκρίβεια σίτου, κ(αὶ) ὀσπρίων, κ(αὶ) τραύματα εἰς τοὺς ἀν: |
1785 θρώπους 

φανήσονται, οἷον ποδαγρίαι, κ(αὶ) ὀπισθότονοι, κ(αὶ) τὰ τούτων ἐ: | νάντια εἰς τὸ 

γένος τῶν ἀν(θρώπ)ων.:~ Περὶ χαλάζης.:~ | Ἐὰν χάλαζα εἰς πλῆθος φανῆται, δηλοῖ 

ἀκρίβειαν σίτου κ(αὶ) κριθῆς, κ(αὶ) εἰς | ἔννοιαν τῶν ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) 

ἀκαταστασίαν ποιήσουσι πρὸς ἀλλήλους, κ(αὶ) αἱμάτων | ἐκχύσεις γενήσονται, 

κ(αὶ) ἀῤῥωστίαι κ(αὶ) θάνατος οὐκ ὀλίγος, κ(αὶ) εἰς θόρυβον ἔ: |1790 σονται αἱ χῶραι 

πᾶσαι, κ(αὶ) ἡ βασιλεία τοῦ αὐτοῦ μέρους τοὺς ἱδιώτας ἀ: | δικήσει, κ(αὶ) οἱ 

ἄν(θρωπ)οι πάντες σὺν αὐτοῖς εἰς θλίψιν ἔσονται.:~ | Περὶ ἐπιβρέξεως χοὸς 

ἐρυθροῦ.:~ | Ἐὰν χοῦν ἐρυθρὸν ἐπὶ γῆν βρέξῃ, δηλοῖ λιμὸν, κ(αὶ) δεῖγμα εἰς τὰς χώ: | 

ρας τῶν φραγκῶν, ἢ κ(αὶ) εἰς αἴγυπτον. κ(αὶ) οἱ πραγματευταὶ εἰς ἔννοιαν κ(αὶ) |1795 

περικοπὴν ἔσονται, ὑπὸ τῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς κλεπτῶν.:~ | Περὶ βροχῆς βατράχων κ(αὶ) 

Σκωλήκων.:~ | Ἐὰν βατράχους κ(αὶ) σκώληκας βρέξῃ, ἔνδειξιν ποιεῖ εἰς μάχας κ(αὶ) 

πολέ: || [157] μους τῶν βασιλέων πρὸς ἀλλήλους, κ(αὶ) εἰς ἔννοιαν πάντων 

ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) εἰς ἀῤ: | ῥωστίας αὐτῶν, κ(αὶ) τὴν σπορὰν ζημία φθάσει, κ(αὶ) 

ἀκρίβεια φανήσεται, |
1800 καταχρηστικῶς. δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ χρόνου.:~ Περὶ 

κονιορτοῦ.:~ | Ἐὰν τοιοῦτον συμβῇ, ἔνδειξιν ποιεῖ εἰς χρόνον ἀνωφελῆ, κ(αὶ) εἰς 

λεῖψιν | τῶν ὑδάτων, κ(αὶ) ὑετοῦ, κ(αὶ) χλόης, κ(αὶ) εἰς ἀδιαφορίαν ἀν(θρώπ)ων, 

κ(αὶ) ἔννοιαν τῶν | πραγματευτῶν. σεισ[μ]ὸς δὲ γενήσεται ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ, 

κ(αὶ) εἰς τὰς | χώρας πάσας θόρυβος.:~ Περὶ μεταβάσεως ἡμέρας εἰς νύκτα. |1805 Ἐὰν 

τοιοῦτον συμβῇ, δηλοῖ εἰς ἀῤῥωστίαν, κ(αὶ) θάνατον ἄγαν τῶν ἀν(θρώπ)ων, | κ(αὶ) 

εἰς ἀκρίβειαν προσφαγίου, ἢ κ(αὶ) εἰς μάχας ἔσονται αἱ βασιλεῖαι, κ(αὶ) αἱ: | μάτων 

ἐκχύσεις γενήσονται, κ(αὶ) ἀλληγορίαι ἀκουσθήσονται.:~ | Περὶ ταραχῆς ἀνέμων.:~ | 

Ἐὰν σάλος ἀνέμου γένηται, δηλοῖ ὅτι εἰς τὰς χώρας τῆς δύσεως, ἢ κ(αὶ) εἰς |1810 τὰς 

χώρας τῆς παρπαρίας, λιμὸς κ(αὶ) δεῖγμα, κ(αὶ) θλ[ί]ψις, κ(αὶ) αἱμάτων | ἐκχύσεις 

γενήσονται, κ(αὶ) θνῆσις τετραπόδων, κ(αὶ) ἡ σπορὰ βλαβήσεται. | ἐκ τῆς χαλάζης, ἢ 

κ(αὶ) ἐξ ὑετοῦ πολλοῦ.:~ Περὶ φ[ων]ῆς ἀπ’ οὐ(ρα)νοῦ.:~ | Ἐὰν φωνὴ ἐξ οὐρανοῦ 

ἀκουσθῇ, δηλοῖ εἰς ἀῤῥωστίαν ἄγαν ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) | ἄν(θρωπ)ος μέγας θανεῖται 
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ἐν ἐκείναις ταῖς χώραις, ὅθεν ἡ φωνὴ ἀκούσθη, |1815 κ(αὶ) ὁ χειμὼν δριμὺς γενήσεται, 

κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι, ἤ κ(αὶ) αἱ χῶραι εἰς θόρυβον | κ(αὶ) ἔννοιαν ἔσονται, κ(αὶ) τοὺς 

ὁδοιπόρους ἔννοια κ(αὶ) θάμβος καταλάβει, | διὰ τὸ τοὺς κλέπτας κ(αὶ) ἅρπαγας 

τῶν ὁδῶν πληθυνθῆναι.:~ | Περὶ φωνῇς ἐκ βάθρων γῆς.:~ | Ἐὰν φωνὴ ἐκ βάθρων γῆς 

ἀκουσθῇ, δηλοῖ ὅτι τὴν βασιλείαν τοῦ αὐτοῦ |
1820 μέρους, ἐχθροὶ πολλοὶ 

ἐπεγερθήσονται, κ(αὶ) τάς χώρας αὐτοῦ ἐξαλείψουσι. || [158] μετὰ δὲ ταῦτα ὁ αὐτὸς 

βασιλεὺς τρώσει αὐτοὺς, κ(αὶ) γενήσονται ὑπὸ τοὺς πόδας | αὐτοῦ, ἢ κ(αὶ) σεισμοὶ 

πάνυ δειχθήσονται.:~ Περὶ σεισμοῦ.:~ | Ἐὰν δὲ ἐν τῷ παρόντι μηνὶ σεισμὸς γένηται, 

δηλοῖ εἰς ἀῤῥωστίας κ(αὶ) θα: | νατον, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς ἔννοιαν κ(αὶ) θόρυβον 

ἔσονται. ἐὰν δὲ ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ |
1825 σεισμοῦ κ(αὶ) βροντὴ γένηται, χειμὼν δριμὺς 

φανεῖται, κ(αὶ) εἰς τὰς χώρας τῆς | βαβυλῶνος, κ(αὶ) εἰς τὰς πλησίον αὐτῆς, αἱμάτων 

ἐκ[χ]ύσεις γενήσονται με: | γάλαι κ(αὶ) πολλαὶ. ἐὰν δὲ ὁ σεισμὸς τὴν νύκτα γένηται, 

δηλοῖ εἰς εὐλογί(αν) | τοῦ χρόνου, κ(αὶ) αὐθωνίαν παντὸς πράγματος, κ(αὶ) 

σατράπαι κατὰ τῆς κεφα: | λῆς αὐτῶν χεῖρα ὑψώσουσι, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς 

ἐννοίας κ(αὶ) θάμβος ἔσονται, |1830 ἐκ τῶν κλεπτῶν κ(αὶ) ἁρπάγων εἰς τὰς ὀδοὺς, διὰ 

τὸ αὐτοὺς πληθυνθῆ: | ναι, ἢ μᾶλλον κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις. κ(αὶ) ἀκαταστασίαι 

φανήσονται εἰς | τοὺς ἀν(θρώπ)ους.:~ Θεὸς μέντοι ἐστὶν ὁ γινώσκων ἅπαντα.:~ | 

Μὴν Σεπτέμβριος, ἡμέρας ἔχων τριάκοντα.:~ | Περὶ ἐκλείψεως τοῦ ἡλίου.:~ |
1835 Ἐὰν 

ἐν τῷ παρόντι μηνὶ, ἡλίου ἔκλειψις γένηται, δηλοῖ εἰς θάνατον ἀν: | θρώπου οὐ 

μικροῦ, κ(αὶ) φουσάτα ἀθροισθήσονται, κ(αὶ) ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐπέλθωσι, | κ(αὶ) ἐξ 

αὐτῶν πολλοὶ καρατομηθήσονται, ἐὰν δὲ ὁ ἥλιος τὴν χρόαν εἰς ἐ: | ρυθρότητα 

μεταβαλῆται, δηλοῖ ὅτι εἰς πᾶσαν πόλιν κ(αὶ) χώραν πόλεμοι | δειχθήσονται, κ(αὶ) 

θόρυβος κ(αὶ) αἱματοχυσίαι γενήσον(ται).:~ Περὶ ἐκλείψεως ☾.:~ |
1840 Ἐὰν δὲ τῇ 

σελήνῃ τοῦτο συμβῇ. δηλοῖ εἰς καλοσύνην τῶν βασιλέων με: | τὰ ἀν(θρώπ)ων. κ(αὶ) 

χλόη μὲν, κ(αὶ) ὁπώρα πολλὴ γενήσεται, ἀκρὶς δὲ πολλὴ, | κ(αὶ) ἄν(θρωπ)οι τινὲς 

ἐγερθήσονται κατὰ τῶν πόλεων κ(αὶ) πεδίων, κ(αὶ) πόλεμοι κινή: || [159] σουσιν, ἐς 

ὕστερον δὲ αἱ βασιλεῖαι αὐτοὺς ὑπερνικήσουσι, κ(αὶ) ἀποκτείνουσιν, ἢ | μᾶλλον οἱ 

αὐτοὶ μουρτάτοι οἱ ἐπαναστάντες, ἐμφύλιον πόλεμον συνάψουσι, |
1845 κ(αὶ) 

ἀλλήλους παραδώσουσιν, οἱ δὲ λοιποὶ ἐν τῷ πολέμῳ κτανθήσονται, ὑετὸς | δὲ 

ὀλιγοστὸς γενήσεται, κ(αὶ) τὰ ὕδατα ἐν λείψει ἔσονται, εἰς δὲ τὰ μέρη τῆς | δύσεως 

πόλεμος κ(αὶ) παλμὸς.:~ Περὶ τοῦ Δίσκου τοῦ ἡλίου.:~ | Ἐὰν δίσκον ποιήσῃ ὁ ἥλιος, 

δηλοῖ ὅτι ἄν(θρωπ)ος ἐμμέριμνος, ἢ βασιλεία μία | ἐν τῷ πολέμῳ κτανθήσεται, κ(αὶ) 

τὰ φουσάτα αὐτῆς εἰς ἀκαταστασίαν ἔσοντ[αι] [κ(αὶ)] |1850 αἱμάτων ἐκχύσεις, κ(αὶ) 

οἱ ἄν(θρωπ)οι θορυβηθήσονται, ὑπὸ τῶν εἰς τὰς ὀδοὺς ἁρπάγων | κ(αὶ) λῃστῶν, 

κ(αὶ) ἡ τιμὴ σίτου, κ(αὶ) κριθῆς, κ(αὶ) κόκκου ὑψωθήσεται, κ(αὶ) τὸν ἐρχόμενον | 
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χρόνον εἰρήνη κ(αὶ) κατάστασις ἐν παντὶ κόσμῳ.:~ Περὶ τοῦ δίσκου σελήν(ης).:~ | 

Ἐὰν δὲ τοῦτο τῇ σελήνῃ συμβῇ. δηλοῖ εἰς λεῖψιν τῶν ὑδάτων, ἡ δὲ [ὁπ]ώ: | ρα πολλὴ, 

κ(αὶ) σχεδίαι μετὰ τῶν πλωτήρων ἐν τῇ θαλάσσῃ, ναυαγήσουσι, κ(αὶ) |
1855 

ὑποβρύχιαι φανήσονται, κ(αὶ) ἀκρὶς πολλὴ φανεῖται. ἀλλ’ οὐδὲν βλάψει.:~ | Περὶ 

νεομηνίας τῆς σελήνης.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ φανῇ ἡ σελήνη ἔχουσα τὰς [δύ]ο 

ἄκρας αὐτῆς | ἴσας, δηλοῖ ὅτι εἰς τὰ σώματα τῶν ἀν(θρώπ)ων χολικὰ κ(αὶ) αἰματικὰ 

ἐκφύσου: | σιν. ἐὰν δὲ ἡ μία ἄκρα αὐτῆς ἔσται ἐξέχουσα τῆς ἑτέρας, κ(αὶ) ἐπιβλέ: |1860 

πουσα τὰ ἄνω μέρη· εὐρωστίαν τῶν ἀν(θρωπ)ίνων δηλοῖ σωμάτων, κ(αὶ) εἰς εἰ: | 

ρήνην κ(αὶ) ἀνάπαυσιν αὐτῶν. κ(αὶ) εἰς πᾶσαν χώραν εὐημερία κ(αὶ) διά: | φορον 

ἔσται, κ(αὶ) οἱ ἱδιῶται εἰς ἄνεσιν ὑπὸ τῆς καλῆς ἀγαθοσύνης τῆς | βασιλείας αὐτῶν. 

ἐὰν δὲ φανῇ ἔχουσα τὰς δύο ἄκρας αὐτῆς ὁρώ: | σας ἄνω, δηλ[οῖ] εἰς εὐλογημένον 

χρόνον. κ(αὶ) αὐθωνίαν σίτου κ(αὶ) κριθῆς |
1865 κ(αὶ) ὀσπρίων, κ(αὶ) παντὸς 

προσφαγί(ου).:~ Περὶ ἐκχύσεως ἀστέρων. || [160] Ἐὰν ἄστρα ἀπ’ οὐ(ρα)νοῦ 

ἐκχυθώσιν ἐν τῷ μέρει τῆς ἀνατολῆς, γίνωσκε, ὅτι | εἰς τὰ μέρη θαρσεῖς πόλεμος, 

κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις, κ(αὶ) ἀκαταστασίαι ἔ: | σονται, κ(αὶ) ὑετὸς ὀλίγος, κ(αὶ) οἱ 

ἄν(θρωπ)οι βλαβήσονται. ἐὰν δὲ εἰς τὰ μέρη τῆς | δύσεως ἐκχυθῶσι, τὰ αὐτὰ κ(αὶ) ἐν 

αὐτῇ γενήσονται, ἐσύστερον δὲ ἡ |1870 βασιλεία τῆς δύσεως τροπώσεται τοὺς ἐχθροὺς 

αὐτὴς, κ(αὶ) πολλοὺς ἐξ αὐτῶν | καρατομήσει.:~ Περὶ ἐκπτώσεως Ἀστέρων.:~ | Ἐὰν 

ἄστρα ἐξ οὐρανοῦ πέσωσι, δηλοῖ ὅτι ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ θνῆ: | σις τῶν κτηνῶν 

γενήσεται, κ(αὶ) σχεδίαι ναυαγήσουσιν ἐν τῷ πόντῳ, κ(αὶ) βα: | σιλεία μία ἐν ἐκείνῳ 

τῷ μέρει θανεῖται, κ(αὶ) ἔννοιαι κ(αὶ) θόρυβοι ἐπιπέ: |
1875 σουσι ἐν τοῖς 

ἀν(θρώπ)οις.:~ Περὶ τῆς ἐμφαινομένης ζώνης.:~ | Ἐὰν αὕτη φανῆται εἰς τὸ 

ἀνατολικὸν μέρος, δηλοῖ εἰς τὰ μέρη θαρ: | σεῖς πόλεμον, κ(αὶ) αἱμάτων ἔκχυσιν. 

ἔνιοι δὲ τῶν μαθηματικῶν ἔδει: | ξαν, ὅτι ἡ βασιλεία τῆς μεγάλης καισσαρείας 

θανεῖται, ἢ μέγαν πό: | λεμον συνάψει μεθ’ ἑτέρας βασιλείας τῶν ἄκρων τῆς 

ἀνατολῆς, κ(αὶ) |
1880 αἱμάτων ἐκχύσε[ι]ς πολλαὶ, κ(αὶ) ὑπερνικήσει αὐτοὺς ὁ 

βασιλεὺς τῶν ἄκρων | τῆς ἀνατολῆς, κ(αὶ) πολλοὺς ἐκ τοῦ ῥωμαϊκοῦ γένους 

καταναλώσει, αὐθωνία | δὲ παντὸς πράγματος γενήσεται ἐν παντὶ τόπῳ, ἢ κ(αὶ) ἡ 

βασιλεία τῆς | βαβυλῶνος πόλεμον συγκροτήσει, μεθ’ ἑτέρας βασιλείας, κ(αὶ) πολλοὶ 

| ἐξ αὐτῶν ἀναλωθήσονται. ἐὰν δὲ αὕτη εἰς τὸ δυτικὸν μέρος φανῇ, δη: |1885 λοῖ ὅτι 

ὁπώρα κ(αὶ) φοίνικες εἰς πλῆθος ἔσονται, κ(αὶ) ἡ τιμὴ παντὸς εἴδους | εἰς χαμήλωσιν 

ἔσται, κ(αὶ) χλόη κ(αὶ) βοτάνη ἄγαν γενήσεται, κ(αὶ) εἰς τὰ μέρη | τῆς δύσεως 

αἱματοχυσίαι ὑπὸ τῶν λῃστῶν.:~ Περὶ ῥομφαίας.:~ | Ἐὰν ῥομφαίας ὅμοιον ἐν τῷ 

οὐρανῷ φανῇ εἰς τὰ μέρη τῆς ἀνατολῆς. || [161] δηλοῖ εἰς μέσον μεγάλων 

ἀν(θρώπ)ων δικασήματα κ(αὶ) ταραχὰς, κ(αὶ) μερόπων γένος |1890
 πόλεμον συνάψει 
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μεθ’ αὐτῶν, κ(αὶ) νικήσει αὐτοὺς. ἐὰν δὲ φανῇ αὕτη εἰς τὸ | μέρος τῆς δύσεως, δηλοῖ 

ὅτι ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ, ὑετὸς πολὺς κατά: | βήσεται, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι τῶν 

μερῶν τῆς δύσεως μετ’ εἰρήνης ἔσονται.:~ | Περὶ ἐρυθρότητος οὐρανοῦ.:~ | Ἐὰν 

τοιοῦτον συμβῇ περὶ τὸ μέρος τῆς ἀνατολῆς, δηλοῖ στενότητα κ(αὶ) λι: |1895 μὸν τοῦ 

αὐτοῦ χρόνου, εἰς αὐτὸ τὸ μέρος. ἐὰν δὲ εἰς τὰ μέρη τῆς δύσεως | αὕτη φανῇ, πάλιν 

τὰ αὐτὰ, ἅπερ ἐδηλώθη ἐν τῇ ἀνατολῇ, κᾳκεῖσε | γενήσονται, ἢ κ(αὶ) πόλεμοι 

δειχθήσονται εἰς τὰ τοιαῦτα μέρη, ὕστερον δὲ | ἀγάπην ποιήσουσι, κ(αὶ) 

εἰρηνεύσουσι, κ(αὶ) εὐημερία φανεῖται, κ(αὶ) τοῖς ἰδιώταις ἀ: | νάπαυσας ὑπὸ τῆς 

βασιλείας αὐτῶν.:~ Περὶ Σημείου ξένου.:~ |
1900 Ἐὰν σημεῖον ξένον ἐν τῷ οὐρανῷ 

φανῇ, δηλοῖ ὅτι ἐν τῷ παρόντι χρό: | νῳ ἄν(θρωπ)οι πολλοὶ ἀφανεῖς γενήσονται, 

κ(αὶ) οἱ ἱδιῶται εἰς πλημμέλειαν κ(αὶ) κω: | κυτοὺς ἔσονται, ὑπὸ τῆς ἀδικίας τῆς 

βασιλείας αὐτῶν. κ(αὶ) βασιλεία μία | συντριβήσεται, ἢ μέγας ἄν(θρωπ)ος χαωθή, 

κ(αὶ) τοὺς πραγματευτὰς ζημία | φθάσει.:~ Περὶ ὁμοιώσεως ἀν(θρώπ)ου ἐν τῷ 

οὐρανῷ.:~ |
1905 Ἐὰν τοιοῦτὸν τι συμβῇ, δηλοῖ εἰς μάχας τῶν ἀν(θρώπ)ων κ(αὶ) 

δικασήματ[α,] [κ(αὶ)] | πολέμους τῶν βασιλέων πρὸς ἀλλήλους, κ(αὶ) τοὺς ἱδιώτας 

ζημία φθάσει, ὑ: | πὸ τῆς ἐπιδρομῆς τῶν φουσάτων, μᾶλλον δὲ μία βασιλεία 

συντριβήσε(ται), | κ(αὶ) ταπεινωθῆ ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ.:~ Περὶ βροντῆς.:~ | Ἐὰν 

βροντὴ γένηται ἐν τῇ α:η τοῦ παρόντος μηνὸς, δηλοῖ εἰς βλάβην τοῦ |1910 οἴνου, κ(αὶ) 

εἰς ἐρήμωσιν σίτου, κόκκου, κ(αὶ) ὀσπρίων. εἰ δὲ εἰς τὰς ε ἢ: η του αὐ: | τοῦ γένηται, 

κ(αὶ) ἡ σελήνη εἰς αὔξησιν ἐστὶν, ἀῤῥωστίαι δυναταὶ φανήσον(ται) || [162] μετὰ 

θερμασίας, κ(αὶ) φθίσεις, κ(αὶ) νόσοι, κ(αὶ) θάνατος ἄωρος εἰς τοὺς ἀν(θρώ)πους. | 

φανήσεται. εἰ[δ]ὲ εἰς τάς ζ: τοῦ αὐτοῦ βροντὴ γενήσεται, πλῆθος νεφῶν κ(αὶ) | ὑετοῦ 

πολλοῦ δηλοῖ, κ(αὶ) θνῆσιν ἑρπετῶν ἀγρίων τῆς γῆς. εἰδὲ εἰς τὰς ι: |
1915 βροντήσῃ, 

δηλοῖ ὅτι πολλαὶ γυναῖκες ἀμβλωθήσονται κ(αὶ) βλαβῶσιν, ὁ: | μοίως κ(αὶ) τὴν 

ὁπώραν ζημία φθάσει. εἰδὲ εἰς τὴν ιγην, δηλοῖ εἰς στένω: | σιν καιροῦ, κ(αὶ) θνῆσιν 

τετραπόδων ἀγρίων τῆς γῆς. εἰδὲ εἰς τὴν ιε:ην | δηλοῖ εἰς θάνατον τῶν ἐφήβων κ(αὶ) 

κορασίων, σταφυλὴ δὲ κ(αὶ) σῖτος κ(αὶ) κρι: | θ[ὴ], κ(αὶ) κόκκος ἐξ’ ὀλίγου 

γενήσονται, καταχρηστικῶς δὲ εἰς τὴν πλήρω: |1920 σιν τοῦ χρόνου. εἰδὲ εἰς τὴν κ:ην 

τοῦ αὐτοῦ, δηλοῖ εἰς θνῆσιν πετεινῶν, στα: | φυλὴ δὲ κ(αὶ) σῖτος, κ(αὶ) κόκκος, κ(αὶ) 

κρίθη, κ(αὶ) ἐλαία εἰς πλῆθος ἔσονται ἐν | τῷ παρόντι χρόνῳ. εἰδὲ εἰς τὴν κε:ην τοῦ 

αὐτοῦ, δηλοῖ εἰς ὑγείαν τῶν ἀν: | θρώπων, κ(αὶ) εἰς ἀνάπαυσιν τῶν φουσάτων, κ(αὶ) 

εἰρήνην τῶν χωρῶν, κ(αὶ) εἰς | ὑετὸν πολὺν, κ(αὶ) αὐθωνίαν παντὸς πράγματος. εἰδὲ 

εἰς τὴν πληρῶσιν τοῦ |
1925 μηνὸς βροντήσῃ, δηλοῖ εἰς πλῆθος ἰχθύων, κ(αὶ) πτηνὼν 

τῶν εἰς τὸν ἀέρα, κ(αὶ) | εἰς πλῆθος τῶν ὁπωρῶν, κ(αὶ) αἱ ὁδοὶ εἰς εὐκολίαν ἔσονται, 

ὁμοίως κ(αὶ) οἱ | πραγματευταὶ διάφορον ἕξουσιν ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ.:~ Περὶ 
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ἀστραπῆς. | Ἐὰν ἀστραπαὶ εἰς πλῆθος γένωνται, δηλοῖ ὅτι ἐν τῷ παρ[ό]ντι χρόνῳ | 

κτασμοὶ κ(αὶ) αἱμάτων ἔκχυσις γενήσεται, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι του αὐτοῦ μέρους, 

|
1930 ὅθεν ἡ ἀστραπὴ ἐξανέτειλεν, εἰς θλίψιν κ(αὶ) θόρυβον ἔσονται, κ(αὶ) κομ: | ψεῖαι 

ἀκουσθήσονται, κ(αὶ) ὑετὸς πολὺς γενήσεται, κ(αὶ) αὐθωνία σίτου, κ(αὶ) κρι: | θῆς, 

κ(αὶ) ὀσπρίων ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ.:~ Περὶ λαύρας ἀπ’ οὐ(ρα)νοῦ.:~ | Ἐὰν λαύρα 

ὁμοία πυρὸς ἐν τῷ οὐρανῷ φανήται, δηλοῖ εἰς λεῖψιν | τῶν ὑδάτων, κ(αὶ) εἰς 

ὀλιγότητα χλόης, κ(αὶ) θνῆσιν τῶν προβάτων, κ(αὶ) εἰς τοὺς ||1935
 [163] ἀν(θρώπ)ους 

ἀῤῥωστίαι πολλαὶ γενήσονται, οἷον ῥῖγος κ(αὶ) πυρετὸς, κ(αὶ) ἡ βασιλεία τῶν | 

αὐτῶν μερῶν, τοὺς ἰδιώτας ὁλκὴν χρυσίου ἀπαιτήσει, κ(αὶ) οἱ πραγματευταὶ εἰς | 

ἀδιαφορίαν ἔσονται, κ(αὶ) αἱ χῶραι εἰς ταραχὰς, καταχρηστικῶς δὲ ἐν τῇ τε: | 

λειώσει τοῦ χρόνου.:~ Περὶ ὑετοῦ πολλοῦ.:~ | Ἐὰν ὑετὸς πάνυ φανῆται, δηλοῖ εἰς 

πλῆθος σίτου κ(αὶ) κριθῆς, κ(αὶ) οἱ ἀγο: |
1940

 ραῖοι εἰς ἀδιαφορίαν ἔσονται. εἰδὲ ὁ 

ὑετὸς βαρὺς ἄγαν γένηται, αἱ χῶ: | ραι τῶν αὐτῶν μερῶν εἰς ἐννοίας κ(αὶ) ταραχὰς 

ἔσονται ὑπὸ τῆς βασιλεί(ας), | κ(αὶ) τῶν φουσάτων αὐτῆς, ἡ τιμὴ δὲ σίτου, κριθῆς, 

κ(αὶ) τῶν ὁμοίων εἰς χαμή: | λωσιν ἔλθη.:~ Περὶ χαλάζης.:~ | Ἐὰν χάλαζα ἐπέλθῃ, 

γίνωσκε ὅτι εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, ἀῤῥωστίαι ἐκπλει: |
1945

 ροῦ, κ(αὶ) ἑτέραι 

ἀπευδόκητοι πληγαὶ φανήσονται, κ(αὶ) ἄν(θρωπ)ος μέγας ἐν ταύταις | ταῖς χώραις 

συντριβήσεται, κ(αὶ) οἱ ἀγοραῖοι εἰς ἀδιαφορίαν ἔσονται ἐν τῷ | παρόντι χρόνῳ, 

ὑετὸς δὲ ἄγαν γενήσεται, κ(αὶ) χλόη κ(αὶ) βοτάνη ὁμοίως.:~ | Περὶ ἐπιβρέξεως χοὸς 

ἐρυθροῦ.:~ | Ἐὰν χοῦν ἐρυθρὸν βρέξῃ, δηλοῖ εἰς χρόνον ἀνωφελῆ, κ(αὶ) ἀνομβρία 

|
1950

 γενήσεται, κ(αὶ) τὰ ὕδατα εἰς λεῖψιν ἔσονται, κ(αὶ) οἱ ἱδιῶται εἰς ἔννοιαν 

ἔσον(ται) | ἐκ τῶν ἀδικιῶν τῆς βασιλείας αὐτῶν, ὁμοίως κ(αὶ) αἱ χῶραι πᾶσαι εἰς ἐν: 

| νοίας κ(αὶ) θορύβους ἔσοντα[ι] ἢ κ(αὶ) θνῆσις κτηνῶν ἔστ[αι]. κ(αὶ) χλόη ὀλίγη.:~ | 

Περὶ ἐπιβρέξεως βατράχων κ(αὶ) σκωλήκων.:~ | Ἐὰν τοιοῦτον συμβῇ, δηλοῖ εἰς 

ποδαλγίαν, κ(αὶ) ἄωρον θάνατον τῶν ἀν: |
1955

 θρώπων, κ(αὶ) εἰς μάχας κ(αὶ) 

πολέμους ἀλλήλων βασιλέων, κ(αὶ) ἀδιαφορία | εἰς τοὺς πραγματευτὰς, κ(αὶ) θνῆσις 

τῶν κτηνῶν, καταχρηστικῶς δὲ ἐν τῇ | τελειώσει τοῦ χρόνου.:~ Περὶ κονιορτοῦ ἀπὸ 

τοῦ ἀέρος. || [164] Ἐὰν τοιοῦτον συμβῇ, δηλοῖ εἰς πολέμους κ(αὶ) μάχας τῶν 

ἀν(θρώπ)ων πρὸς ἀλλή: | λους, κ(αὶ) χειμὼν δριμὺς γίνεται, σῖτος δὲ κ(αὶ) κριθὴ, 

κ(αὶ) ἔτνος εἰς πλῆθος κ(αὶ) |1960 χλόη, κ(αὶ) εἰς τὴν τελείωσιν τοῦ χρόνου μαντάτα 

κ(αὶ) ἀλληγορίαι ἀκουσθήσον(ται). | Περὶ μεταβάσεως ἡμέρας εἰς νύκτα.:~ | Ἐὰν 

τοιοῦτον συμβῇ, δηλοῖ εἰς μετακίνησιν τῆς βασιλεί[α]ς τῶν αὐτῶν χω: | ρῶν, κ(αὶ) 

ἔννοιαι κ(αὶ) θόρυβοι εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους ἐκ τῶν ἀκαταστασιῶν, κατά: | 

χρηστικῶς δὲ ἐν τῇ τελειότητι τοῦ χρόνου, κ(αὶ) ἀδιαφορία εἰς τοὺς ἀγοραί(ους), 

|
1965 κ(αὶ) λόγοι ἀλληγοριῶν ἀκουσθήσονται.:~ Περὶ ταραχῆς ἀνέμων. | Ἐὰν δὲ 
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ταραχὴ ἀνέμων γένηται, δηλοῖ ὅτι ἄν(θρωπ)οι μεμετρημένοι κ(αὶ) | σατράπαι 

συντριβήσονται, ἐν ταύταις ταῖς χώραις, κ(αὶ) θλίψις κ(αὶ) ἔννοια | κ(αὶ) θόρυβοι εἰς 

τοὺς ἀν(θρώπ)ους φανήσονται, σῖτος δὲ κ(αὶ) κριθὴ, κ(αὶ) τὰ τούτοις ὃ: | μοια εἰς 

πλῆθος ἔσονται, ὡσαύτως κ(αὶ) ἄγαν ὑετὸς, κ(αὶ) μῆλα εἰς πλη: |
1970 σμονὴν ἐν τῷ 

αὐτῷ ἔτει.:~ Περὶ φωνῇς ἀπ’ οὐρανοῦ.:~ | Ἐὰν φωνὴ ἀπ’ οὐρανοῦ ἀκουσθῇ, δηλοῖ 

ὅτι ἄν(θρωπ)ος μέγας ἐν ταύταις | ταῖς χώραις συντριβήσεται, κ(αὶ) εἰς πενίαν ἔλθη, 

κ(αὶ) εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους ἀῤ: | ῥωστίαι δύσκολοι φανοῦνται, κ(αὶ) οἱ αγοραῖοι εἰς 

ἀδιαφορίαν ἔσονται, διὰ | τὸ τοὺς κλέπτας κ(αὶ) ἅρπαγας τῶν ὁδῶν πληθυνθῆναι. 

κ(αὶ) μαντάτα κ(αὶ) ἀλ: |
1975 ληγορίαι ἀκουσθήσονται.:~ Περὶ φω[ν]ῇς ἐκ βάθρων 

γῆς.:~ | Ἐὰν δὲ ἐκ βάθρων γῆς ἀκουσθῇ ἡ φωνή, δηλοῖ εἰς μάχας κ(αὶ) πολέ: | μους 

τῶν βασιλέων. κ(αὶ) τῶν χωρῶν ἀλλήλοις. κ(αὶ) θόρυβος εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) 

| ἡ ὁπώρα ἐν τοῖς δένδρεσιν βλαβήσεται, σῖτος δὲ, κ(αὶ) κριθὴ, κ(αὶ) ἔτνος, κ(αὶ) | 

χλόη εὐτηχήσουσι, μαντάτα δὲ κ(αὶ) ἀλληγορίας εἴπωσιν ἐν τῷ αὐτῷ ἔτει.:~ |
1980 

Περὶ σεισμοῦ γῆς.:~ ||
 
[165] Ἐὰν ἐν τῷ παρόντι μηνὶ σεισμὸς γένηται, δηλοῖ εἰς 

λεῖψιν σίτου κ(αὶ) κριθῆς | κ(αὶ) ἔτνους ἐν παντὶ τόπῳ. εἰδὲ ἐν τῷ σεισμῷ ὁ παρὼν 

μὴν λ: | ἡμερῶν εὑρεθῇ σῶος, εἰς πλῆθος προβάτων δηλοῖ, κ(αὶ) εἰς αὐ: | θωνίαν 

σίτου, κ(αὶ) ἄλλων ὁμοίων. εἰδὲ εἰς τὴν κθ:ην εὑρε: |
1985 θῇ, ἀνεμοζάλην δηλοῖ 

δυνατὴν, κ(αὶ) ἀῤῥωστίας | ἀπροσδόκητους. ἐὰν δὲ ὁ σεισμὸς τὴν | νύκτα γένηται, 

δηλοῖ εἰς πλῆθος | σίτου κ(αὶ) κριθῆς, κ(αὶ) προσφα: | γίου, κ(αὶ) ὄμβρου πολλοῦ, 

κ(αὶ) |1990 οἱ κρουνοὶ βλύσουσι, | κ(αὶ) οἱ δοῦλοι ἀποδρά: | σουσιν ἀπὸ τῶν | κυρίων 

αὐ: | τῶν. |
1995 κ(αὶ) εἰς τὰς χώρας τῶν μαύρων, κ(αὶ) εἰς τὰς πλη: | σίον, ἢ κ(αὶ) 

μακρὰν ἀπ’ αὐτῶν, ἀῤῥωστίαι | κ(αὶ) θάνατος ἄγαν γενήσονται.:~ | Θεὸς ἀλλ’ οὖν 

ἐστὶν ὁ γινώσκων τὰ μέλλοντα, ἀπ’ ἄκρων γῆς, ἕως ἄ: | κρων αὐτῆς, ἢ ποταμῶν, ἕως 

περάτων τῆς οἱκουμένης.:~ |
2000 Τέλος τῶν ἀποκαλύψεων τοῦ προ: | φήτου δανιήλ. 

τῷ δὲ ἁ: | γίῳ θεῷ χάρις.:~ || [166], Αρ. 267 Ἀρχὴ σὺν θεῷ ἁγίῳ, τοῦ ἑτέρου 

βροντολογίου κ(αὶ) σεισμολογίου, κ(αὶ) εἴτινος | ἄλλου σημείου μεγάλου, ἐν οὐρανῷ 

κ(αὶ) ἐν γῇ φαινομένου, λόγοι | ἀποδείξεως εἱκοσιοκτὼ, εἰσὶ δὲ τῶν μαθηματικῶν.:~ | 

Γραφὴ Ἀλεξίου.:~ | Ἐγὼ σὲ φιλοτιμούμενος, ἐκμαθεῖν τὰς τῶν ζωδίων κινήσεις, ἵνα 

οὐδὲ του: |5 των ἄπειρος ᾗς, σειμηοῦσθαι σοι δεῖ τὰ ζώδια. ἐπειράθην γὰρ δηλῶσαι | 

σοι μετὰ πολλῆς ἀκριβείας, τοῦ γινώσκειν καθ’ ἕκαστον ζώδιον, ποίαν ἡ: | μέραν 

ἔχει δεσπόζειν, κ(αὶ) ἔκτοτε ζητεῖν, ὅπερ σημεῖον συνέβη γενέσθαι. | ποιῆσον οὖν 

οὕτω.:~ | Κάμε ἀρχὴν ἀπὸ τὴν γένναν τῆς σελήνης, ἕως τῆς ἡμέρας, ἐν ᾗ μέλ: |10
 λεις 

ἐρευνᾷν τὸ ζητούμενον, κ(αὶ) τὴν ποσότητα τῶν ἡμερῶν ὧν ἔχ[ει] ἡ σελήνη | 

διπλασίασον, κ(αὶ) ἐπίθες τούτοις κ(αὶ) ἄλλα πέντε, κ(αὶ) ποίησον αὐτὰ ποσὸν, | εἶθ’ 

οὕτως μέρισον αὐτὰ, κ(αὶ) δὸς ἑκάστῳ ζωδίῳ ἀπὸ πέντε. ἄρξου δὲ | ἀπὸ τοῦ ζωδίου 
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τοῦ ἡλίου, ἐν ᾧ εὑρέθη ὅτι ἐγεννήθη ἡ σελήνη, κ(αὶ) ὅπου | καταντήσει ὁ δάκτυλὸς 

σου, εἴτε εἰς τὸ ἕν, εἴτε εἰς τὰ δύο, εἴτε εἰς τὰ τρία, |15
 εἴτε εἰς τὰ τέσσερα, εἴτε εἰς τὰ 

πέντε, κ(αὶ) καθεξῆς, εἰς ἐκεῖνο τὸ ζώδιον | εἶναι ἡ σελήνη. τὸ δὲ ζῴδιον ἔχει μοίρας 

τριάκοντα.:~ || [167] Χρη γινώσκειν ὅτι ὁ ἥλιος εἰσέρχεται εἰς τὸν κριὸν εἰς τὰς ιβ 

μαρτίου, κ(αὶ) | ποιεῖ ἐκεῖ ἡμέρας λ. κ(αὶ) ὥρας: ι, κ(αὶ) οὕτως ἐξέρχεται ἀπ’ αὐτοῦ. | 

κ(αὶ) εἰς τὰς ιβ ἀπριλλίου εἰσέρχεται εἰς τὸν ταῦρον. |
20

 κ(αὶ) εἰς τὰς ιβ: μαΐου 

εἰσέρχεται εἰς τὸν δίδυμον. | κ(αὶ) εἰς τὰς ιβ: ἰου[ν]ίου εἰσέρχεται εἰς τὸν καρκῖνον. | 

κ(αὶ) εἰς τὰς δώδεκα ἰουλίου εἰσέρχεται εἰς τὸν λέοντα. | κ(αὶ) εἰς τὰς δώδεκα 

αὐγούστου εἰσέρχεται εἰς τὴν παρθένον. | κ(αὶ) εἰς τὰς ἕνδεκα σεπτεμβρίου 

εἰσέρχεται εἰς τὸν ζυγόν. |
25

 κ(αὶ) εἰς τὰς ἕνδεκα ὀκτωβρίου εἰσέρχεται εἰς τὸν 

σκορπίον. | κ(αὶ) εἰς τὰς ἕνδεκα νοεμβρίου εἰσέρχεται εἰς τὸν τοξότην. | κ(αὶ) εἰς τὰς 

ἕνδεκα δεκεμβρίου εἰσέρχεται εἰς τὸν αἰγόκερον. | κ(αὶ) εἰς τὰς ἕνδεκα Ἰανουαρίου 

εἰσέρχεται εἰς τὸν ὑδροχόον. | κ(αὶ) εἰς τὰς δέκα φευρουαρίου εἰσέρχεται εἰς τὸν 

ἰχθῦν.:~ |
30

 Περὶ ἐκλείψεως τοῦ ἡλίου: κεφ. α:ον
~ | Ἐὰν ὁ ἥλιος ἐκλείψῃ, κ(αὶ) ἡ 

σελήνη εἰς ζώδιον τὸν κριὸν λάχῃ, ἔνδειξιν ποιεῖ | εἰς φόβον κ(αὶ) ἔννοιαν τῶν 

βασιλέων, κ(αὶ) ἄν(θρωπ)ος μέγας θανεῖται, κ(αὶ) λείψεις προ: | σφαγίου γενήσεται, 

κ(αὶ) σίτου κ(αὶ) κριθῆς. κ(αὶ) θνῆσις τῶν ζώων, κ(αὶ) θόρυβος εἰς τὰς | χώρας ὑπὸ 

τῶν κλεπτῶν κ(αὶ) ἁρπάγων, κ(αὶ) θλίψεις κ(αὶ) ἀκαταστασίαι εἰς |
35 πάντας 

ἀν(θρώπ)ους, ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ταῦρον λάχῃ, ἔνδειξιν ποιεῖ εἰς 

ζημίαν τῶν δένδρων. κ(αὶ) θα: | νατον γυναικῶν, κ(αὶ) ναυάγησιν τῶν σχεδίων, 

κ(αὶ) εἰς περίσσευμα τῶν κτη[:] | νῶν, κ(αὶ) χωρισμὸν ἀνδρογύνων.:~ || [168] Εἰ δὲ εἰς 

τὸν δίδυμον λάχῃ, ζημίαν τῶν σπορῶν δηλοῖ, κ(αὶ) θάνατον νηπίων |
40

 κ(αὶ) 

γερόντων, κ(αὶ) ἡ θάλαττα εἰς ὀλιγότητα ἔλθη.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν καρκῖνον λάχῃ, 

λεῖψιν τῶν ὑδάτων δηλοῖ, ἢ κ(αὶ) εἰς ἀκρίβειαν | κ(αὶ) θάνατον πολὺν τῶν 

ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) θνῆσιν τῶν πετεινῶν τοῦ ἀέρος, ἢ κ(αὶ) τῶν κτη: | νῶν, κ(αὶ) οἱ 

ἄν(θρωπ)οι ἄστοργοι φανῶσιν, οὔτε θεὸν διότι φοβηθῶσιν, οὔτε προφήτου | 

μνησθήσονται.:~ |
45 Εἰ δὲ εἰς τὸν λέοντα λάχῃ, εἰς θάνατον μεγάλων ἀν(θρώπ)ων 

κ(αὶ) πραγματευτῶν δη: | λοῖ, κ(αὶ) εἰς θνῆσιν κτηνῶν. κ(αὶ) εἰς φιλαργυρίαν 

ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) εἰς θάνατον κλεπτῶν | κ(αὶ) ἁρπάγων, κ(αὶ) βασιλεία 

ἐξελεύσεται ἐκ μέρους τῶν ἀνατολῶν, κ(αὶ) τὴν βασιλεί(αν) | τῶν χωρῶν αὐτῶν 

συνθλάσει, κ(αὶ) χλόη κ(αὶ) προσφάγιον εἰς πλῆθος ἔσον(ται).:~ | Εἰ δὲ εἰς τὴν 

παρθένον λάχῃ, ζημίαν δηλοῖ τῆς σπορᾶς, κ(αὶ) σημεῖα πολ: |
50 λὰ ἐπὶ τὸν ἀέρα 

φανοῦνται, κ(αὶ) εἰς ἀδιαφορίαν τῶν ἀγοραίων, κ(αὶ) εἰς λεῖ: | ψιν τοῦ ὄμβρου, ἢ 

κ(αὶ) ἀῤῥωστίαι κ(αὶ) θάνατοι φανήσονται, κ(αὶ) πόλεμοι γενή: | σονται μετὰ τῶν 

μερόπων, κ(αὶ) τοῦ ῥηγὸς τῆς καισσαρείας.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ζυγὸν λάχῃ, εἰς πόλεμον 
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κ(αὶ) μάχας θαρσεῖς δηλοῖ, οἱ κ(αὶ) | μοῦρτα ποιήσουσι, κ(αὶ) χεῖρας ἀροῦσι κατὰ 

τῆς βασιλείας αὐτῶν, κ(αὶ) αἱ ὁ: |
55 δοὶ κρατηθήσονται ὑπὸ τῶν κλεπτῶν κ(αὶ) 

ἀρπάγων, κ(αὶ) ζημίαι πολλαὶ γε: | νήσονται εἰς τὰς πόλεις τοῦ πρώτου κλίματος, 

κ(αὶ) θάνατος εἰς τὰ κοράσια.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν σκορπίον λάχῃ, εἰς πολέμους κ(αὶ) 

μάχας τῶν ὑψηλῶν με: | ρῶν τῆς ἀνατολῆς δηλοῖ, ὁπώρα δὲ κ(αὶ) σταφυλὴ ἄγαν 

γενήσεται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν τοξότην λάχῃ, εἰς σεισμὸν τῆς γῆς πρὸς τὰ μέρη θαρσεῖ[ς] 

|
60 κ(αὶ) σπαχανίου δηλοῖ, κ(αὶ) ἀκρὶς ἄγαν δειχθῆ, κ(αὶ) θάνατος γενήσεται εἰς τοὺς 

| σοφοὺς τε κ(αὶ) γραμματεῖς, κ(αὶ) οἱ ἱδιῶται εἰς πλημμελείας δεινὰς ἔσονται ἀ: ||  

[169] πὸ τῆς βασιλείας αὐτῶν, διότι ὀλκὴν χρυσίου ἀπαιτηθῶσι, κ(αὶ) μέγας | ἄρχων 

ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ σπαχανίου θανεῖται.:~ | Είδὲ εἰς τὸν αἰγόκερον λάχῃ, πολέμους κ(αὶ) 

αἱμάτων ἐκχύσεις δηλοῖ, κ(αὶ) |65 θνῆσιν τῶν κτηνῶν, κ(αὶ) φόβος γενήσεται εἰς τὰς 

ὀδοὺς, ὑπὸ τῶν κλέπτων, κ(αὶ) | πεῖνα κ(αὶ) στένωσις, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι θαρσεῖς 

κ(αὶ) τῶν ἰνδῶν, μοῦρτα ποιήσουσι κατὰ | τῆς κεφαλῆς αὐτῶν, κ(αὶ) πόλεμοι κ(αὶ) 

αἱμάτων ἐκχύσεις φανήσονται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ὑδροχόον λάχῃ, εἰς ἀκαταστασίας 

τῶν ῥωμαίων δηλοῖ κ(αὶ) [εἰς] | κωκυτὸν πολὺν, ἢ κ(αὶ) εἰς θάνατον, κ(αὶ) πεῖνα, 

κ(αὶ) στενότητα παγκόσμιον τῶν |
70 ἀτζουπάδων, κ(αὶ) σεισμὸς γενήσεται μετὰ 

ἤχου. κ(αὶ) ὑετὸς ὀλίγος δειχθῆ, κ(αὶ) τὰ | ὕδατα εἰς λεῖψιν ἔσονται, ἢ κ(αὶ) χλόη 

ὀλιγοστὴ γενήσεται, ὄφεις δὲ κ(αὶ) σκορ: | πίοι, κ(αὶ) πᾶν δάκνον ἰοβόλον, εἰς 

πλῆθος φανῶσι κατὰ πᾶσαν χώραν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ἰχθῦν λάχῃ, εἰς παλμὸν κ(αὶ) 

φόβον ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, κ(αὶ) εἰς ἀνυ: | δρίαν ἐν παντὶ τόπῳ, κ(αὶ) θάνατος 

γυναίων ἀρχουσῶν γενήσεται. ἐὰν δὲ |
75 εἰς τὴν ἔκλειψιν ταύτην μ[έ]γα ἄστρον 

ἄντικρυς αὐτῆς εὑρεθῆ, ἔνδειξιν δη: | λοῖ ὅτι ἅπερ ἀνωτέρω ἐδηλώσαμεν ἐξ’ ὀλίγου 

ἔσονται. Ἐὰν δὲ ἄστρον | μέγα τῆς μάχης ἄντικρυς αὐτοῦ λάχῃ, δηλοῖ ὅτι πάντα τὰ 

δηλωθέντα, | γενήσον(ται) ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ.:~ | Περὶ ἐκλείψεως σελήνης: κεφ: βον 

|
80 Ἐὰν ἡ σελήνη κρατηθῇ, κ(αὶ) εἰς ζώδιον τὸν κριὸν λάχῃ, δηλοῖ εἰς θνῆ: | σιν 

κτηνῶν κ(αὶ) πετεινῶν, κ(αὶ) κυνήγιον πολὺ γενήσεται, κ(αὶ) λείψις ὑδάτων, | [κ(αὶ)] 

πόλεμος, κ(αὶ) αἱμάτων ἔκχυσις, εἰς τὰς πόλεις τοῦ ἡσᾶν, κ(αὶ) στενοχω: | ρία εἰς 

πᾶσαν πόλιν κ(αὶ) χώραν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ταῦρον λάχῃ, εἰς μάχας κ(αὶ) 

ἀκαταστασίαν δηλοῖ, κ(αὶ) κομ: |
85 ψείας τῶν ἀν(θρώπ)ων. κ(αὶ) πεῖνα, κ(αὶ) 

ἀκρίβεια, κ(αὶ) ζημία γενήσεται. κ(αὶ) εἰς θόρυ: || [170] βον κ(αὶ) πλησμονὴν κακίας, 

κ(αὶ) φόβον τῶν χωρῶν, κ(αὶ) κωκυτὸν τῶν ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) | ἀλληγορίας πολλὰς 

ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν δίδυμον λάχῃ, εἰς θνῆσιν γυναίων τῶν μερῶν 

θαρσεῖς | δηλοῖ, κ(αὶ) τῶν ἐκείσε μερῶν, κ(αὶ) εἰς κίνησιν τῶν πραγματευτῶν, κ(αὶ) 

μοῦρ: |90
 τα γενήσονται εἰς τὰ μέρη τῶν ἀτζουπάδων, κ(αὶ) τὰ ὕδατα εἰς λείψιν ἔ: | 

σονται, κ(αὶ) ἄνεμος ξηρὸς πνεύσει.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν καρκῖνον λάχῃ, εἰς πλῆθος 
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νεφῶν κ(αὶ) ὄμβρου δηλοῖ, κ(αὶ) τὰ | ὕδ[α]τα περισσεύσουσι, κ(αὶ) ἄνεμος οὐκ 

ἐκφυσήσει, κ(αὶ) τὰ δένδρα ζημία | φθάσει, κ(αὶ) πόλεμοι κ(αὶ) ἀκαταστασίαι 

γενήσονται εἰς τὰ μέρη τῶν ἀτζου: |
95

 πάδων, κ(αὶ) τῶν τούρκων, μετὰ ἑτέρων 

γενῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν λέοντα λάχῃ, εἰς θάνατον βασιλέων δηλοῖ, κ(αὶ) πόλεμοι | 

κ(αὶ) μάχαι εἰς τὰς χώρας τῶν ἀτζουπάδων γενήσονται, κ(αὶ) ἀρρωστίαι κ(αὶ) | 

θάνατος μεγιστάνων. καταχρηστικῶς δὲ εἰς τὰς χώρας τοῦ σπαχανί(ου) | κ(αὶ) εἰς 

θαρσεῖς, κ(αὶ) αἱ χῶραι εἰς ἔννοιαν κ(αὶ) φόβους ἔσονται ἐκ τῶν κλε: |100
 πτῶν, κ(αὶ) 

ἁρπάγων τῶν εἰς τὰς ὀδοὺς.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὴν παρθένον λάχῃ. εἰς πολέμους κ(αὶ) 

μάχας, κ(αὶ) αἱμάτων | ἐκχύσεις ἐν παντὶ τόπῳ δηλοῖ, κ(αὶ) θόρυβος κ(αὶ) κ(αὶ) 

κωκυτὸς εἰς τὰς χώρ(ας), | κ(αὶ) ἀκαταστασίαι οὐκ ὀλίγαι, κ(αὶ) καρδιόπονος, κ(αὶ) 

πληγαὶ φανήσονται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ζυγὸν λάχῃ, εἰς στενότητα τῶν ἄνω χωρῶν τῆς 

ἀνατολῆς |
105

 δηλοῖ, κ(αὶ) εἰς ἔννοιαν ἔσονται οἱ βεστιάριοι τῶν βασιλέων, κ(αὶ) 

δεῖγμα εἰς | τὰς χώρας τοῦ σπαχανίου, ἢ κ(αὶ) εἰς θαρσεῖς, κ(αὶ) κωκυτὸς ἄγαν εἰς 

τὰς χώ: | ρας αὐτῶν ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν σκορπίον λάχῃ, πόλεμον 

κ(αὶ) μάχας εἰς πᾶσαν χώραν || [171] δηλοῖ, κ(αὶ) ἔννοιαι, κ(αι) ἀῤῥωστίαι κακαὶ 

γενήσονται εἰς τὰς χώρας τοῦ σπα: |110
  χανίου, κ(αὶ) κακοκαρδισμὸς εἰς τὰ μέρη τῆς 

δρυὸς τῆς μαμβρῆ, κ(αὶ) λεῖψις | ὑδάτων, κ(αὶ) θάνατος, κ(αὶ) φαρμακεῖαι εἰς τοὺς 

ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) τῶν ἑρπετῶν τῆς γῆς.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν τοξότην λάχῃ. εἰς θάνατον 

μεγάλων ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, κ(αὶ) εἰς τοὺς | στύλους τῆς πίστεως, καταχρηστικῶς δὲ 

εἰς τὰς χώρας τοῦ σπαχανίου, κ(αὶ) εἰς | λεῖψιν τῶν ὑδάτων, κ(αὶ) εἷς σατράπης 

χαωθῆ εἰς τὰς χώρας τοῦ σπαχανίου, |115
 ἢ κ(αὶ) εἰς θέαμα κ(αὶ) θαῦμα δυνατὸν τοῦ 

θεοῦ ἐμπέσει. κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι αὐτοῦ εἰς | θλίψιν ἔσονται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν 

αἰγόκερω λάχῃ, θνῆσιν κτηνῶν δηλοῖ. θάμβος δὲ κ(αὶ) ἀῤ: | ῥωστίαι ἐπέλθωσιν εἰς 

τοὺς στρατιώτας. [κ(αὶ)] στένωσις σίτου, κριθῆς, ἔτνους, κ(αὶ) | οἴνου, κ(αὶ) παντὸς 

πράγματος. κ(αὶ) θλίψις κ(αὶ) βαρύτης εἰς τοὺς ἰδιώτας ἐκ τῶν |
120

 βασιλέων 

αὐτῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ὑδροχόον λάχῃ. εἰς θλίψιν κ(αὶ) θόρυβον δηλοῖ βασιλέων | 

τῶν ῥωμαίων, κ(αὶ) πόλεμον συνάψωσι μετὰ τῶν μερόπων ἀῤῥαβίας. | κ(αὶ) 

στενότης κ(αὶ) παρευγαλμὸς εἰς τὰς χώρας τῶν ῥωμαίων, κ(αὶ) ἡ βασιλεία | αὐτῶν 

νικηθήσεται, κ(αὶ) οἱ ἄραβες ἐπιδράμωσιν εἰς τὰς χώρας αὐτῶν[.] |
125

 κ(αὶ) 

ἐξαλείψωσιν αὐτοὺς.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ἰχθῦν λάχῃ, πόλεμοι κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις εἰς 

τὰς χώρ(ας) | θαρσεῖς, κ(αὶ) τῆς βαβυλῶνος γενήσονται, ἢ κ(αὶ) τῆς τουρίζας, κ(αὶ) 

λεῖψις ὑετοῦ | κ[(αὶ)] χλόης, κ(αὶ) θλίψις κ(αὶ) ὠμότης εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) 

θόρυβος εἰς τὰς πόλεις | τ[ῆς] ῥωμανίας. ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἐκλείψει τῆς σελήνης, κ(αὶ) μέγα 

ἄστρον |
130

 ἀντικρυς αὐτῆς λάχῃ, γνώρισον ὅτι ἅπερ ἐδηλώσαμεν, ὀλίγα τούτων | 

γενήσονται. εἰδὲ ἄστρον κακὸν τῆς μάχης ἄντικρύ αὐτῆς λάχῃ, ἔν[:] || [172] δείξιν 
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ποιεῖ, ὅτι ἅπερ ἐδηλώσαμεν, χείρονα τούτων γενήσεται.:~ | Περὶ τοῦ δίσκου τοῦ 

ἡλίου. κεφ(άλαι)ον γον
.:~ | Ἐὰν ὁ ἥλιος δίσκον ποιήσῃ γύροθεν, κ(αὶ) εἰς ζώδιον τὸν 

κριὸν ἡ σελήνη λά: |
135

 χῃ, θόρυβον τῶν χωρῶν δηλοῖ, κ(αὶ) θνῆσιν τετραπόδων, 

κ(αὶ) ὑγρασίαν κ(αὶ) ὑε: | τὸν πολὺν, ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ταῦρον 

λάχῃ, εἰς ψύχος, κ(αὶ) πολέμους, κ(αὶ) μάχας τῶν ἀν: | θρώπων δηλοῖ, κ(αὶ) χιὼν 

κ(αὶ) δριμύτης φανεῖται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν δίδυμον λάχῃ, εἰς θλίψιν κ(αὶ) ἔννοιαν τῶν 

ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, κ(αὶ) |
140

 θνῆσιν τετραπόδων, κ(αὶ) ἀρρωστίαι βαρεῖαι, ἢ κ(αὶ) 

ἄνεμος πολύς.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν καρκῖνον λάχῃ, χλόην πολλὴν δηλοῖ, κ(αὶ) εἰς 

κρυότητα | κάρας τῶν ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) ὑετὸς κ(αὶ) ὑγρασία πολλὴ γενήσεται.:~ | 

Εἰ δὲ εἰς τὸν λέοντα λάχῃ, θάλπος τοῦ θέρους δηλοῖ, κ(αὶ) παλμὸν τῶν | κρανίων, 

ἀπὸ χολῆς κ(αὶ) χυμοῦ, κ(αὶ) πόλεμον κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις.:~ |
145

 Εἰ δὲ εἰς τὴν 

παρθένον λάχῃ, πλῆθος τῆς σπορᾶς δηλοῖ, κ(αὶ) αὐθωνί(αν) | αὐτῆς, κ(αὶ) εἰρήνην 

εἰς τὰς χώρας, κ(αὶ) κατάστασιν, κ(αὶ) κρίσιν δικαίαν ἐν: | δείξωσιν αἱ βασιλεῖαι εἰς 

τὰς χώρας αὐτῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ζυγὸν λάχῃ, αὐθωνίαν δηλοῖ, μάχαι δὲ κ(αὶ) 

δικασήματα | ἔσονται μέσον ἀν(θρώπ)ων, ἢ κ(αὶ) μόρος κορασίων, κ(αὶ) ἄνεμος 

πολύς.:~ |
150

 Εἰ δὲ εἰς τὸν σκορπίον λάχῃ, πλῆθος νεφῶν, κ(αὶ) ὑετοῦ δηλοῖ, κ(αὶ) 

ἀῤῥω: | στίαν ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) μοῦρτα ποιήσουσι κατὰ τῆς βασιλείας αὐτῶν, αἱ 

χῶρα[ι] | δὲ εἰς θόρυβον ἔσονται, ἢ κ(αὶ) ἀκρὶς εἰς πλῆθος φανεῖται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν 

τοξότην λάχῃ, θάλπος τοῦ θέρους δηλοῖ, κ(αὶ) φοίνικες. κ(αὶ) | μέλι ἄγαν 

γενήσονται, κ(αὶ) ἀῤῥωστίαι πολλαὶ, κ(αὶ) θερμασίαι, κ(αὶ) ξηροὶ ||
155

 [173] πόνοι 

εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους φανήσονται, κ(αὶ) εἰρήνη τοῦ κόσμου, κ(αὶ) αἱ βασιλεῖαι εὖ 

ποιήσου: | σι μετὰ τῶν ἰδιωτῶν ἀν(θρώπ)ων.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν αἰγόκερω λάχῃ, 

πόλεμοι μετὰ τῶν βασιλέων κ(αὶ) ῥηγῶν, | κ(αὶ) σατραπῶν, κ(αὶ) ἀκρίβεια 

γενήσεται, κ(αὶ) λείψις τῶν ὑδάτων πάντων, κ(αὶ) οἱ | ἱδιῶται εἰς λεῖψιν γενήσονται 

ὑπὸ τῆς ἀπορίας, κ(αὶ) μελλούσης εἰς αὐτοὺς ἔρ: |
160

 χεσθαι ἀκριβείας.:~ | Εἰ δὲ εἰς 

τὸν ὑδροχόον λάχῃ, λεῖψιν μέλιτος κ(αὶ) φοινίκων δηλ[ο]ῖ, κ(αὶ) [π]ό: | λεμοι, κ(αὶ) 

ἀῤῥωστίαι φανήσονται εἰς τὰς χώρας, ἢ κ(αὶ) εἰς τὰς βασιλείας, κ(αὶ) | εἰς ἀνάγκην 

ἔσονται οἱ ἄν(θρωπ)οι ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ἰχθῦν λάχῃ, θνῆσιν 

κτηνῶν δηλοῖ, κ(αὶ) ψυχρότητα, κ(αὶ) ὑετὸν, |
165

 κ(αὶ) χλόην, κ(αὶ) πόλεμοι κ(αὶ) 

μάχαι εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους πρὸς ἀλλήλους φανήσονται, κ(αὶ) | θόρυβοι εἰς τοὺς ἐν 

τῷ πεδίῳ ὑπὸ τῶν κλεπτῶν.:~ | Περὶ τοῦ δίσκου τῆς σελήνης κεφ(άλαι)ον δον
.:~ | 

Ἐὰν ἡ σελήνη ποιήσῃ δίσκον κ(αὶ) εἰς ζώδιον τὸν κριὸν λάχῃ, δηλοῖ εἰς χει: | μῶνα 

γλυκὺν, κ(αὶ) θάλπος τοῦ θέρους. κ(αὶ) εἰρήνην τῶν χωρῶν, κ(αὶ) οἱ ἱδιῶται |170 εὖ 

ἔσονται. ὑπὸ τῶν δεσποζόντων αὐτῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ταῦρον λάχῃ, εἰς χαρὰν 

δηλοῖ, κ(αὶ) εὐημερίαν τῶν ἀν(θρώπ)ων, | κ(αὶ) εἴσοδον τῶν βεστιαρίων, κ(αὶ) 
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σπορὰ εὖ γενήσεται, κ(αὶ) χλόη ὁμοίως, κ(αὶ) οἱ | στρατιῶται εἰς πόλεμον κ(αὶ) 

μάχας ἔσονται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν δίδυμον λάχῃ, στένωσιν κ(αὶ) ἀκρίβειαν χρόνου 

δηλοῖ, κ(αὶ) |
175 πόλεμοι πάνυ φανήσονται, κ(αὶ) θόρυβος εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, 

κ(αὶ) τετραπόδων | θνῆσις, κ(αὶ) ἀκαταστασίαι πασῶν τῶν χωρῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν 

καρκῖνον λάχῃ, ἀφανῆ τὰ τούτου ἐσόμενα.:~ || [174]  Εἰ δὲ εἰς τὸν λέοντα λάχῃ, 

θνῆσιν κτηνῶν κ(αὶ) ἑρπετῶν δηλοῖ τῆς γῆς, κ(αὶ) | ἀῤῥωστίαν εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, 

κ(αὶ) μάχας κ(αὶ) πολέμους ἐνδείξουσι, κ(αὶ) ἀλληγορίαι |180 ἀκουσθήσονται, κ(αὶ) 

θόρυβοι ἔσονται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὴν παρθένον λάχῃ, ἀνάκλησιν κ(αὶ) εὐημερίαν τῶν 

χωρῶν | δηλοῖ, κ(αὶ) εἰς περίσσευμα τῶν ὑδάτων, θνῆσις δὲ τετραπόδων γενήσε(ται), 

| κ(αὶ) κατάστασις κ(αὶ) ἀνάπαυσις τῶν ἱδιωτῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ζυγὸν λάχῃ, 

πλῆθος χλόης κ(αὶ) ὁπώρας δηλοῖ, κ(αὶ) ἀ: |
185 κρὶς φανήσεται, ἢ κ(αὶ) θάνατος 

μειρακί(ων), κ(αὶ) οἱ ἀγοραῖοι εἰς ἀδιαφορίαν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν σκορπίον λάχῃ, 

ἀκαταστασίαν κ(αὶ) θόρυβον τῶν χω: | ρῶν δηλοῖ, ὑπὸ τῶν εἰς τὰς ὀδοὺς κλεπτῶν 

κ(αὶ) ἁρπάγων.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν τοξότην λάχῃ, μάχας κ(αὶ) πολέμους τῶν 

ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, | χλόη δὲ, κ(αὶ) τὰ ὕδατα εἰς ὀλιγότητα ἔσονται, κ(αὶ) ἀῤῥωστίαι 

χολικαὶ, φοί: |190 νικες δὲ κ(αὶ) μέλι εἰς πλῆθος ἔσονται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν αἰγόκερον 

λάχῃ, χειμῶνα δριμὺν δηλοῖ, κ(αὶ) θνῆσιν | κτηνῶν, κ(αὶ) θόρυβον εἰς τὰς χώρας τῆς 

βαβυλῶνος, κ(αὶ) θαρσεῖς, κ(αὶ) εἰς | τὰς μακρὰν ἀπ’ αὐτῆς, ἀκρίβεια δὲ σίτου κ(αὶ) 

κριθῆς, κ(αὶ) τῶν ὁμοίων | γενήσεται εἰς αὐτὰς τὰς χώρας.:~ |
195 Εἰ δὲ εἰς τὸν 

ὑδροχόον, σάλος ἀνέμων, κ(αὶ) λεῖψις χλόης φανήσε(ται), | κ(αὶ) πόλεμος κ(αὶ) 

μάχαι γενήσονται, κ(αὶ) οἱ ἱδιῶται εἰς πλημμέλειαν ἔσον(ται). | ὑπὸ τῆς ἀδικίας τῶν 

βασιλέων.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ἰχθῦν λάχῃ, εἰς νέφος, κ(αὶ) ὑετὸν, κ(αὶ) ὑγρασίαν δηλοῖ, 

κ[(αὶ)] | τὰ ὕδατα περισσεύσουσι, κ(αὶ) αἱ βασιλεῖαι κρίσεις δικαίας ποιήσουσι, 

κ(αὶ) |
200 βηχίον εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους φανήσεται, μάλιστα εἰς τοὺς γέροντας.:~ ||

 

[175] Περὶ ἐκχύσεως τῶν ἀστέρων. κεφ(άλαι)ον εον
.:~ | Ἐὰν ἄστρα ἐκχυθῶσιν, ἢτοι 

ποιήσωσιν κέρκον, κ(αὶ) ἡ σελήνη εἰς ζώδιον τὸν κριὸν | λάχῃ, μάχας, κ(αὶ) 

πολέμους. κ(αὶ) κωκυτοὺς εἰς τὰς χώρας τῆς βαβυλῶνος δηλοῖ, | κ(αὶ) εἰς τὸ αὐτὸ 

μέρος ἀκρίβειαν, κ(αὶ) οἱ ἰδιῶται εἰς θλίψιν ἔσονται ὑπὸ τῆς ἀδι: |
205  κίας τῆς 

βασιλείας τῶν αὐτῶν μερῶν, κ(αὶ) πᾶσαι αἱ χῶραι εἰς θόρυβον ἔσον(ται).:~ | Εἰ δὲ 

εἰς τὸν ταῦρον λάχῃ, πεῖναν κ(αὶ) στενοχωρίαν τῶν ἀν(θρώπ)ων τῶν ἄνω με: | ρῶν 

τῆς ἀνατολῆς δηλοῖ, κ(αὶ) θάνατος αὐτόθι, κ(αὶ) ἔννοια, κ(αὶ) παλμὸς ὑπὸ | τῶν εἰς 

τὰς ὀδοὺς κλεπτῶν κ(αὶ) ἁρπάγων, κ(αὶ) στεναγμὸς κ(αὶ) φόβος εἰς τοὺς λοιπούς[.] | 

Εἰ δὲ εἰς τὸν δίδυμον λάχῃ, ἀκριβεία σίτου, κριθῆς, κ(αὶ) τῶν ὁμοίων, ἐξαι: |210 ρέτως 

δὲ εἰς τὰς ἄνω χώρας τῆς ῥωμανίας, κ(αὶ) ἀῤῥωστίαι δύσκολοι μετὰ θα: | νάτου εἰς 

τὰς αὐτὰς χώρας.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν καρκῖνον λάχῃ, εἰς ἀῤῥωστίαν, κ(αὶ) πολέμους, 
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κ(αὶ) αἱμάτων ἐκ: | χύσεις εἰς τὰς χώρας τοῦ ἡσᾶν, ἢ κ(αὶ) ἐν τῇ ἀρμενίᾳ δηλοῖ, εἰς δὲ 

ῥωμανί(αν) | εἰρήνη καλὴ, κ(αὶ) κατάστασις ἔσται, κ(αὶ) ἡ ὁπώρα εἰς αὐθωνίαν 

γενήσεται, κ(αὶ) |
215 σταφυλαὶ, κ(αὶ) οἱ φοίνικες ὡσαύτως.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν λέοντα 

λάχῃ, πολέμους κ(αὶ) ἀ[κα]ταστασίας τῶν βασιλέων | δηλοῖ, κ(αὶ) ἀῤῥωστία, ἢ κ(αὶ) 

χολικὰ εἰς τὰς σάρκας τῶν ἀν(θρώπ)ων φανοῦνται, κ(αὶ) | θάνατος γενήσεται, 

μάλιστα δὲ εἰς τὰς χώ[ρ]ας τῆς τουρκίας, κ(αὶ) πόνο[ς] κ(αὶ) θλί: | ψις τῶν 

ἀν(θρώπ)ων μεγάλη φανή[σ]εται.:~ |
220 Εἰ δὲ εἰς τὴν παρθένον λάχῃ, θάνατον 

βασιλέων ἀντακίας δηλοῖ, κ(αὶ) | πόλεμον κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις εἰς τὰ μέρη τῆς 

βαβυλῶνος, κ(αὶ) τῶν ῥινο: | κούργων, ἢ κ(αὶ) ἀκρίβεια γενήσεται. κ(αὶ) φόβος εἰς 

τὰς αὐτὰς χώρας, ὑπὸ | τῶν εἰς τὰς ὀδοὺς λῃστῶν κ(αὶ) ἁρπάγων.:~ || [176] Εἰ δὲ εἰς 

τὸν ζυγὸν λάχῃ, πόλεμον κ(αὶ) ἀκαταστασίαν πολλὴν δηλοῖ, κ(αὶ) θό: |
225 ρυβον, 

κ(αὶ) ἔννοιαν εἰς τὰς χώρας τῶν φράγκων, μετὰ βασιλεί[α]ς τῆς δύσε(ως), | ἐς 

ὕστερον δὲ νῖκος γενήσεται τοῦ βασιλέως τῆς δύσεως.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν σκορπιὸν 

λάχῃ, θάνατον πολύν, κ(αὶ) θνῆσιν τῶν κτηνῶν, ἢ κ(αὶ) | τῶν ἰχθύων δηλοῖ, κ(αὶ) τὰ 

ὕδατα περισσεύσουσι, κ(αὶ) πόλεμος κ(αὶ) μάχαι ἐν | ταύταις ταῖς χώραις, ὅθεν τὰ 

ἄστρα ἐξεχύθησαν ἔσονται, κ(αὶ) θλίψις καὶ |
230 στενοχωρία εἰς τοὺς αὐτόθι 

ἀνθρώπους.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν τοξότην λάχῃ, πλῆθος δυνάμεων, κ(αὶ) βεστιαρίων τῶν 

βα: | σιλέων δηλοῖ, μάλιστα δὲ τῶν περσῶν, κ(αὶ) τῶν αὐτόθι βασιλέων, κ(αὶ) ῥη: | 

γῶν, κ(αὶ) εἰς πενίαν τῶν ἰδιωτῶν, κ(αὶ) ἀκρίβειαν, κ(αὶ) ἀῤῥωστίαν ἀν(θρώπ)ων, 

κ(αὶ) | θνῆσιν κτηνῶν, κ(αὶ) θόρυβον τῶν χωρῶν, κ(αὶ) δίκαι εἰς τοὺς γραμματικοὺς 

ἀλ: |235 λήλους, κ(αὶ) οἱ ἀγοραῖοι εἰς ζημίαν ἔσονται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν αἰγόκερω λάχῃ, 

εἰς ἀκαταστασίας κ(αὶ) πολέμους τῶν χω: | ρῶν Ἰνδίας, κ(αὶ) εἰς τὰς πλησιαζούσας 

χώρας τῶν αὐτῶν μερῶν, κ(αὶ) αἱμά: | των ἐκχύσεις δηλοῖ. χλόη δὲ κ(αὶ) ὑετὸς τόσος 

οὐ φανεῖται, κ(αὶ) φόβον με: | γάλον ἕξουσιν ὑπὸ τῶν κλ[ε]πτῶν, κ(αὶ) λῃστῶν, κ(αὶ) 

ἁρπάγων.:~ |
240 Εἰ δὲ εἰς τὸν ὑδροχόον λάχῃ, αὐθωνίαν σίτου, κ(αὶ) κριθῆς, κ(αὶ) 

ἔτνους δηλοῖ, | ἢ κ(αὶ) σ[ει]σμὸς γένηται, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς φόβον ἔσονται ὑπὸ 

τῶν κλεπτῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ἰχθῦν λάχῃ, μεγάλου ἀν(θρώπ)[ου] θάνατον δηλοῖ, 

κ(αὶ) τοὺς οἰκέτας | αὐτοῦ, ἢ κ(αὶ) τοὺς ἑτέρους ἀν(θρώπ)ους, ἔννοια κ(αὶ) θλίψις οὐ 

λείψει δι’ αὐτὸν, ὑετὸς | δὲ ἄγαν φανήσεται, κ(αὶ) εἰρήνη ἐν τῷ κόσμῳ.:~ |
245 Περὶ 

ἐμφανίσεως τῆς ζώνης. κεφ(άλαι)ον ϛον
.:~ | Ἐὰν ἡ ζώνη φανῇ. κ(αὶ) ἡ σελήνη εἰς 

ζώδιον τὸν κριὸν λάχῃ, ἀγαθὰ || [177] τροφῆς δηλοῖ, πόλεμος δὲ κ(αὶ) αἱμάτων 

ἐκχύσεις γενήσονται εἰς τὰς χώρας | βαβυλῶνος, κ(αὶ) εἰς τὰς πλησίον αὐτῆς, εἰδὲ εἰς 

τὰ μέρη τῆς δύσεως φανῇ αὕ: | τη, ἀῤῥωστίαν, κ(αὶ) θάνατον μετὰ ἁρπαγῆς δηλοῖ εἰς 

τὰς χώρας τῶν ῥωμαί(ων), |250 κ(αὶ) πόλεμον ἐμμέριμνον τῶν βασιλέων.:~ | Εἰ δὲ εἰς 

τὸν ταῦρον λάχῃ, ἀγαθὰ τροφῆς τῶν χωρῶν ἡσᾶν δηλοῖ, κ(αὶ) | εὐχὰς ποιήσουσιν 
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εἰς θεὸν ἐκ καρδίας. εἰδὲ εἰς τὸ μέρος τῆς δύσεως αὕτη | φανῇ, μόρον νηπίων, κ(αὶ) 

θνῆσιν κτηνῶν δηλοῖ, κ(αὶ) ἔννοιαν λάβωσιν οἱ ἰ: | διῶται ὑπὸ τῆς πλημμελείας τῆς 

βασιλείας αὐτῶν.:~ |
255 Εἰ δὲ εἰς τὸν δίδυμον λάχῃ, εἰς εὖ τῶν γραμματικῶν δηλοῖ, 

κ(αὶ) οἱ παῖδες | ἐπιμεληθήσονται τοῦ μανθάνειν. εἰδὲ εἰς τὰ μέρη τῆς δύσεως φανῇ, 

ἀῤῥω: | στιαν δηλοῖ, κ(αὶ) τὰ ὕδατα εἰς λείψιν ἔσονται, κ(αὶ) ὑετὸς πολὺς οὐ 

γενήσεται. θα: | νατος δὲ μετ’ ἁρπαγῆς, κ(αὶ) τὴν ὁπώραν ζημία φθάσει.:~ | Εἰ δὲ εἰς 

τὸν καρκῖνον λάχῃ, εἰς ἄθ[ρ]οισμα [τ]ῶν λῃστῶν δηλοῖ, κ(αὶ) οἱ ἄν: |260 θρωποι χεῖρα 

ὑψώσουσι κατὰ τῆς κεφαλῆς αὐτῶν, τοῦ ποιῆσαι μοῦρτα. | εἰδὲ εἰς δυσμὰς φανῇ, 

θνῆσιν τετραπόδων δηλοῖ, κ(αὶ) τοῖς ἰδιώταις εὖ ἔσται | ἀπὸ τῆς βασιλείας αὐτῶν, 

κ(αὶ) εἰς ἔννοιαν ὁ ῥήξ τῆ[ς] βαβυλῶνος.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν λέοντα λάχῃ, εἰς εὖ τῶν 

ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, κ(αὶ) αἱ βασιλεῖαι ἀδικί(ας) | ποιήσουσιν εἰς τοὺς ἰδιώτας. εἰ[δ]ὲ 

εἰς τὴν δύσιν, πλῆθος κτην[ῶ]ν γενήσεται.:~ |
265 Εἰ δὲ εἰς τὴν παρθένον λάχῃ, καλῶν 

μαντάτ[ω]ν δήλωσιν σημαίνει, κ(αὶ) |
 δριμύτητα τοῦ χειμῶνος. εἰδὲ εἰς τὰ μέρη τῆς 

δύσεως φανῇ, ἀγαθὰ τρο: | φ[ῆ]ς δηλοῖ, κ(αὶ) ζημίαν τῶν γραμματικῶν ἀν(θρώπ)ων, 

κ(αὶ) φόβον ὑπὸ τῶν κλεπτῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ζυγὸν λάχῃ, ψευδοπροφῆται 

φανήσονται, κ(αὶ) ἀγαθὰ πολ: | λὰ εἰς τὰ μέρη τῆς βαβυλῶνος δηλοῖ. εἰδὲ εἰς τὴν 

δύσιν φανῇ, πλῆθο[ς] ||270
 [178] κτηνῶν δηλοῖ, θάνατον δὲ μειρακίων, κ(αὶ) εἰς τοὺς 

ἰδιώτας εὖ ἔσται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν σκορπίον λάχῃ, εἰς ζημίαν τῶν ἀγοραίων δηλοῖ, 

κ(αὶ) κλέπται | κ(αὶ) ἅρπαγες πολλ[ο]ὶ φανήσονται. εἰ δὲ εἰς δυσμὰς φανῇ, φόβος εἰς 

τὰς | νήσους ἐπέλθη, κ(αὶ) θνῆσις τετραπόδων, ἀλληγορίαι ἀκουσθήσονται, κ(αὶ) μό: 

| ρος βασιλείας μεγάλης.:~ |
275 Εἰ δὲ εἰς τὸν τοξότην λάχῃ, εἰς εὖ τῶν ὑπερασπιστῶν 

τῆς πίστεως, κ(αὶ) | εἰς ἀκαθαρσίαν τῶν λαϊκῶν, ἢ κ(αὶ) πενήτων. εἰδὲ εἰς δύσιν 

φανῇ, εἰς | ἀγαθὰ τροφῆς δηλοῖ, κ(αὶ) εἰς καλὴν δουλείαν τῶν ἀν(θρώπ)ων.:~ | Εἰ δὲ 

εἰς τὸν αἰγόκερον λάχῃ, εἰς εὖ τῶν στρατιωτῶν δηλοῖ. κ(αὶ) εἰς αὐθω: | νίαν κ(αὶ) 

ἀγαθὰ τοῦ κόσμου. Ἐὰν δὲ εἰς τὴν δύσιν φανῇ, εἰς καλὸν τῶν |280 Ἰνδῶν, κ(αὶ) τῶν 

ὑπηρετῶν τῆς πίστεως δηλοῖ.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ὑδροχόον λάχῃ, εἰς καλὸν χρόνον 

πάντων ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) εἰς | εὖ τῶν βαναύσων, εἰδὲ εἰς τὸ μέρος τῆς δύσεως φανῇ, 

εἰς εὖ τῶν ἱε: | ρέων κ(αὶ) ἀναγνώστων δηλοῖ. κ(αὶ) βλάβην ἀγοραί(ων). κ(αὶ) λεῖψιν 

ἰχθύων κ(αὶ) πτηνῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ἰχθῦν λάχῃ, εἰς καλὸν τῶν δουλειῶν τῶν 

ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, κ(αὶ) |285 εἰς ἀγαθὰ τροφῆς, κ(αὶ) εἰς μάθησιν ἐπιστήμης. εἰδὲ εἰς 

τὴν δύσιν φανῇ, | εἰς εὖ δηλοῖ τῶν ὑπηρετῶν τῆς πίστεως, κ(αὶ) ζημίαν τῶν 

ἀγοραίων, κ(αὶ) εἰς | λεῖψιν ἰχθ[ύ]ων, κ(αὶ) πτηνῶν τοῦ ἀέρος, κ(αὶ) τῶν ὑδάτων.:~ | 

Περὶ ὁμοι[ώ]σεως ἀν(θρώπ)ου ἐν τῷ οὐρανῷ, κεφ(άλαι)ον  ζον
.:~ | Ἐὰν ἐν τῷ 

οὐρανῷ ὅμοιον ἀνθρώπου φανῇ. κ(αὶ) ἡ σελήνη εἰς ζώδιον τὸν |
290 κριὸν λάχῃ, 

θάνατον μεγάλης βασιλείας δηλοῖ, κ(αὶ) αἱ χῶραι αὐτῆς [κ]ω: | κύσουσι κ(αὶ) 
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θρηνήσουσι, κ(αὶ) φόβος γενήσεται, ὑπὸ τῶν εἰς τὰς ὀδοὺς κλεπτῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν 

ταῦρον λάχῃ, εἰς ἀῤῥωστίαν κ(αὶ) θάνατον, κ(αὶ) θλίψιν κ(αὶ) ἔν: || [179] νοιαν 

ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, κ(αὶ) μία βασιλεία θανεῖται, ἢ κλασθῇ ἐν πολέμῳ, κ(αὶ) φόβος | 

ἐπέλθῃ εἰς τοὺς ἰδιώτας, ὑπὸ τῶν εἰς τὰς ὀδοὺς κλεπτῶν κ(αὶ) ἁρπάγων.:~ |
295 Εἰ δὲ 

εἰς τὸν δίδυμον λάχῃ, σεισμὸν τῆς γῆς, κ(αὶ) ἀῤῥωστί[α]ν δηλοῖ, ἔνιοι δὲ | μοῦρτα 

ποιήσουσι κατὰ τῶν χωρῶν τῆς βασιλείας, κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις ἐν: | δείξωσι, 

κ(αὶ) ζημία φθάσει τοὺς ἀγοραίους.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν καρκῖνον λάχῃ, ἀλληγορίαν, 

κ(αὶ) θορύβους, κ(αὶ) θλ[ί]ψιν τῶν ἀν(θρώπ)ων | δηλοῖ. κ(αὶ) μάχας. κ(αὶ) 

ἀκαταστασίας τῶν βασιλέων πρὸς ἀ[λλ]ήλου[ς], κ[(αὶ)] μία βασι: |
300 λεία ἐν τῷ 

πολέμῳ κτανθήσεται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν λέοντα λάχῃ, δικασήματα τῶν ἀν(θρώπ)ων 

πρὸς ἀλλήλους δηλοῖ, κ(αὶ) | εἰς τοὺς ἰδιώτας θλίψις κ(αὶ) ἔνν[ο]ια ἐπέλθη ἀπὸ τῆς 

βασιλείας αὐτῶν, κ(αὶ) βασι: | λεία μία θαν[εῖ]ται, κ(αὶ) εἰς ἔννοιαν διὰ τοῦτο 

ἔσονται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὴν παρθένον λάχῃ, ἀλληγορίαν κ(αὶ) θορύβους τῶν 

ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, κ(αὶ) |
305 ἰδιώτας ζημία φθάσει ἀπὸ τῶν φουσάτων. μετὰ δὲ 

τα[ῦ]τα εἰς εἰρήνην κ(αὶ) | εὐμένειαν κατασταθήσονται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ζυγὸν λάχῃ, 

πόλεμον κ(αὶ) αἱματοχυσίαν μέσον τῶν ῥηγῶν δη: | λοῖ, κ(αὶ) βασιλεία μία 

κτανθήσεται ἐν τῷ πολέμ[ῳ], κ(αὶ) σὺν αὐτῇ πολλοὶ ἄν(θρωπ)οι.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν 

σκορπίον λάχῃ, θάνατον βασιλέως δηλοῖ, κ(αὶ) στένωσιν ἀγα: |310 θῶν τροφῆς, εἰς δὲ 

τὰς χώρας ἔννοιαι ἔσονται, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς ἀκαταστασί(αν), | τοὺς δὲ 

ἀγοραίους ζημία φθάσει.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν τοξότην λάχῃ, πολέμους τῶν βασιλέων 

πρὸς ἀλλήλους δηλοῖ, | κ(αὶ) θάλπους τοῦ θέρους, κ(αὶ) οἱ ἰδιῶται εἰς πλημμέλειαν 

ἔσονται ἀπὸ τῆς βασιλεί(ας) | αὐτῶν, σῖτος εὖ ἔσται, τὸ δὲ ἔτνος ἐν σαπρίᾳ φθάσει.:~ 

|
315 Εἰ δὲ εἰς τὸν αἰγόκερον λάχῃ, μοῦρτον τῶν ἀν(θρώπ)ων κατὰ τῶν χωρῶν δ[η]: || 

[180] λοῖ, κ(αὶ) στένωσιν ἀγαθῶν τροφῆς, ἢ κ(αὶ) ἀκρίβεια γενήσεται, κ(αὶ) θάνατος 

βα: | σιλείας μεγάλης, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς ἐμφύλιον πόλεμον γένωνται.:~ | Εἰ δὲ 

εἰς τὸν ὑδροχόον λάχῃ, εἰς ὄχλησιν βασιλείας, ἢ κ(αὶ) κτασμὸν αὐ: | τῆς δηλοῖ, κ(αὶ) 

αἱματοχυσίας, κ(αὶ) φόβον κ(αὶ) ἔννοιαν εἰς τὰς αὐτὰς χώρας |320  κ(αὶ) ἀλληγορίας 

εἰς τοὺς ἰδιώτας ἀπὸ τῶν φουσάτων.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ἰχθῦν, ἄδηλον.:~ | [Π]ερὶ τ[ῆς] 

ἐν οὐρανῷ ἐρυθρότητος, κεφ(άλαι)ον ηον
.:~ | Ἐὰν ἐρυθρότης ἐν οὐρανῷ φανῇ πρὸς 

ἀνατολὰς, κ(αὶ) ἡ σελήνη εἰς ζώδι(ον) | τὸν κριὸν λάχῃ, εἰς καλὸν τῶν ἀν(θρώπ)ων 

δηλοῖ, κ(αὶ) λύτρωσιν τῆς ἐννοίας |325 αὐτῶν, κ(αὶ) εἰς διάφορον ἔσονται. εἰδὲ εἰς τὰ 

δυτικὰ μέρη φανῇ, εἰς ἀκα: | ταστασίαν δηλ[ο]ῖ, κ(αὶ) μοῦρτα ποι[ή]σους[ι]ν οἱ 

τούρκοι εἰς τὸν ῥήγα αὐτῶν, κ(αὶ) | οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς ἔννοιαν, ὕστερον δὲ νίκη τοῦ 

ῥηγὸς γενήσεται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ταῦρον λάχῃ, κ(αὶ) ἐν τῇ ἀνατολῇ φανῇ, θόρυβον 

δηλοῖ, | εἰς χώρας ἀλλοτρίων ἐθνῶν, κ(αὶ) αἱματοχυσίας, ὕστερον δ[ὲ] διαλλαγήσον: 
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|
330 ται. εἰδὲ ἐν τῇ δύσει φανῇ, εἰς τὰς πόλεις κ(αὶ) χώρας αὐτῆς, ταραχαὶ | κ(αὶ) 

ἀκαταστασίαι γενήσονται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν δίδυμον λάχῃ, κ(αὶ) ἐν τῇ ἀνατολῇ φανῇ, 

εἰς περίσσευμα | τῶν ὑδάτων, κ(αὶ) τῆς χλόης δηλοῖ, θόρυβος δὲ ἐπέλθη ἐν ταῖς 

χώραις | τῆς ἀρμενίας, κ(αὶ) τῶν ἐθνῶν ταπρίων. εἰδὲ ἐν τῇ δύσει φανῇ, ἀλλη: |
335 

γορίας δηλοῖ κακὰς, κ(αὶ) ἀκαταστασίας κ(αὶ) πολέμους χωρῶν τῆς αἰγύ: | πτου, 

κ(αὶ) εἰ εἰς τὸν κ[ην]αίον, ἢ κ(αὶ) φόβος τοῖς ἐκεῖσε ὑπὸ τῶν λῃστῶν[.:]~ | Εἰ δὲ εἰς 

τὸν καρκῖνον λάχῃ, κ(αὶ) ἐν τῇ ἀνατολῇ φανῇ, εἰς ὑετὸν κ(αὶ) | [ὑ]γρασίαν πολλὴν 

δηλοῖ, κ(αὶ) μάχας τῶν βασιλέων κ(αὶ) τῶν χωρῶν, κ(αὶ) φό: || [181] βος ὑπὸ τῶν εἰς 

τὰς ὀδοὺς λῃστῶν, εἰδὲ ἐν τῇ δύσει φανῇ, τὰ δηλούμενα εἰς |
340 τὰ μέρη αὐτῆς 

φανοῦνται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν λέοντα λάχῃ, ἐν τῇ ἀνατολῇ, εἰς εὖ τῶν βασιλέων κ(αὶ) 

τῶν | τριστάτων δηλ[οῖ], εἰς δὲ τὰς χώρας τῆς τουρκίας. πόλεμοι γενήσονται ὑπὸ | 

τῆς βασιλείας, κ(αὶ) οἱ ἰδιῶται εἰς ἔννοιαν ἔσονται ὑπὸ τῆς πλημμελείας | τῶν ῥηγὼν 

κ(αὶ) βασιλέων. εἰ δὲ ἐν τῇ δύσει φανῇ, θάλπος θέρους δηλοῖ, κ(αὶ) |345 ἀῤῥωστίας ἐκ 

χολῆς κ(αὶ) πολέμους κ(αὶ) δικασίας εἰς τὰς χώρας τῆς δύσεως.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὴν 

παρθένον λάχῃ, ἐν τῇ ἀνατολῇ, λεῖψιν τῶν ὑδάτων δη: | λοῖ κ(αὶ) σαπρίαν τῶν 

δένδρων, κ(αὶ) ἀλληγορίας. εἰδὲ ἐν τῇ δύσει φανῇ, | πολέμους κ(αὶ) ἀκαταστασίας 

τῶν χωρῶν ἡσαῦ, κ(αὶ) δαμασκοῦ ἐνδείκνυσι, | κ(αὶ) ἀδικίαν ἐπιδείξουσιν οἱ 

βασιλεῖς εἰς τοὺς αὐτῶν ἰδιώτας.:~ |
350 Εἰ δὲ εἰς τὸν ζυγὸν λάχῃ, κ(αὶ) ἐν τῇ ἀνατολῇ 

φανῇ, σάλον ἀνέμου δη: | λοῖ, κ(αὶ) ὀλιγότητα χλόης, κ(αὶ) στενοχωρίαν κ(αὶ) 

πεῖναν εἰς τὰς χώρας τῆς φραγκίας | κ(αὶ) εἰς κωνσταντινούπολιν, κ(αὶ) θόρυβον. 

εἰδὲ ἐν τῇ δύσει φανῇ, εἰρήνην δηλοῖ, κ(αὶ) πλῆ: | θος ἀγαθῶν τροφῆς, κ(αὶ) 

κατάστασιν τῶν ἰδιωτῶν ἀπὸ τῆς βασιλείας αὐτῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν σκορπιὸν λάχῃ, 

κ(αὶ) ἐν τῇ ἀνατολῇ φανῇ[,] ἀκαταστασίαν κ(αὶ) μέρι: |
355 μναν, κ(αὶ) αἱμάτων 

ἔκχυσιν εἰς τὰς χώρας τοῦ Ἰακὼβ, κ(αὶ) θόρυβον εἰς τοὺς ἐκεῖ: | σε ἀν(θρώπ)ους. εἰδὲ 

ἐν τῇ δύσει φανῇ ἵλεως, κ(αὶ) εὖ εἰς τὰς χώρας γωνίων τῶν ἐ: | θνῶν. κ(αὶ) αὐθωνία, 

κ(αὶ) πλῆθος τροφῆς εἰς τὰ αὐτὰ μέρη.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν τοξότην λάχῃ, ἐν τῇ ἀνατολῇ, 

εἰς κάκωσιν κ(αὶ) ἀκρίβειαν | [τ]ῶν μερῶν θαρσεῖς, κ(αὶ) λεῖψιν προσφαγίου δηλοῖ. 

εἰδὲ ἐν τῇ δύσει φανῇ |360 πόλεμον κ(αὶ) αἱματοχυσίας εἰς τὰς χώρας τῆς αἰγύπτου, 

κ(αὶ) αἱ βασιλεῖαι ἀ: | δικήσουσι τοὺς ἰδιώτας αὐτῶν.:~ || [182] Εἰ δὲ εἰς τὸν 

αἰγόκερον λάχῃ, ἐν τῇ ἀνατολῇ, θνῆσιν κτηνῶν δηλοῖ, κ(αὶ) ἔν: | νοιαν ἄγαν εἰς τὰς 

χώρας Ἰνδίαν, κ(αὶ) τῶν αὐτῶν μερῶν κ(αὶ) στένωσιν. εἰδὲ εἰς | δυσμὰς φανῇ, 

πολέμους κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις εἰς τὰς χώρας τῶν φράγκ(ων) |365 δηλοῖ, ἢ κ(αὶ) εἰς 

ἀκαταστασίαν πολλὴν ἐν ἐκείναις ταῖς χώραις, ἢ κ(αὶ) εἰς ἀλε: | ξάνδρειαν.:~ | Εἰ δὲ 

εἰς τὸν ὑδροχόον λάχῃ, κ(αὶ) ἐν τῇ ἀνατολῇ φανῇ, λεῖψιν ὑετοῦ δη: | λοῖ κ(αὶ) χλόης, 

κ(αὶ) σάλον ἀνέμου, κ(αὶ) θόρυβον, κ(αὶ) μάχας εἰς τὰς χώρας τῶν | ζαγκίων. εἰδὲ ἐν 
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τῇ δύσει φανῇ, φθορὰν τῆς σπορᾶς δηλοῖ, κ(αὶ) ἀκρὶς |
370 φανεῖται, ζημίαν δὲ 

πολλὴν οὐ ποιήσει, κ(αὶ) εἰς τὴν τελείωσιν τοῦ χρόνου αὐ: | θωνία γενήσεται παντὸς 

ἀγαθοῦ.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ἰχθῦν λάχῃ ἐν τῇ ἀνατολῇ, ὑγρασίαν κ(αὶ) ὑετὸν πολὺν | 

δηλοῖ, κ(αὶ) χειμὼν δριμὺς γενήσεται, κ(αὶ) πόλεμος κ(αὶ) ἀκαταστασία εἰς τὰς | 

χώρας τῆς ἀλεξάνδρειας μετὰ φράγκων, κ(αὶ) αἱματοχυσίαι, κ(αὶ) φόβος |
375 κ(αὶ) 

παλμὸς εἰς τὰς αὐτὰς χώρας.:~ | Περὶ σημείου ξένου ἐν τῷ οὐρανῷ. κεφ(άλαι)ον 

θον
.:~ | Ἐὰν σημεῖον ξένον ἐν τῷ οὐρανῷ φανῇ, κ(αὶ) ἡ σελήνη εἰς ζώδιον τὸν 

κρι(ὸν) | λάχῃ, θάνατον πολὺν ἐν τῷ κόσμῳ δηλοῖ, κ(αὶ) θνῆσιν τῶν ἀν(θρώπ)ων, 

ἀγα: | θὰ δὲ τροφῆς εἰς πλῆθος ἔσονται, κ(αὶ) διάφορον τῶν ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) 

εἰρήνη, κατά: |
380 χρηστικῶς δὲ εἰς τὰς χώρας ἡσᾶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ταῦρον λάχῃ, 

ὑγρασίαν κ(αὶ) ὑετὸν πολὺν δηλοῖ, κ(αὶ) οἱ ἄρχον: | τες ἀπαιτηθῶσι παρὰ τοῦ 

βασιλέως ὁλκὴν χρυσίου, κ(αὶ) σχεδίαι ποντι: | σθῶσι ἐν τῷ πόντῳ.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν 

δίδυμον λάχῃ, ἔνιοι μοῦρτα ποιήσουσι κατὰ τοῦ βασιλέ(ως), ||385
 [183] κ(αι) αὐτὸν 

ἀποκτείνουσι. στένωσις δὲ [εἰ]ς πᾶσαν χώραν γενήσεται, κ(αὶ) εἰς | θλίψιν ἔσονται οἱ 

ἄν(θρωπ)οι ἀπὸ τῆς ἀκριβείας κ(αὶ) τοῦ φόβου.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν καρκῖνον λάχῃ, εἰς 

ἀκρίβειαν παντὸς ἀγαθοῦ δηλοῖ, κ(αὶ) εἰς | θλίψιν κ(αὶ) ἀδιαφορίαν ἀν(θρώπ)ων, 

κ(αὶ) θνῆσιν τετραπόδων, κ(αὶ) ζημίαν εἰς τοὺς ἀγο: | ραίους ἐν ἔτει τῷ αὐτῷ.:~ |
390 

Εἰ δὲ εἰς τὸν λέοντα λάχῃ, ἀφανισμὸν τριστατῶν δηλοῖ, κ(αὶ) τοὺς ἰδιώτας | ὁλκὴν 

χρυσίου ἀπαιτήσουσι. χλόη δὲ κ(αὶ) ἔτνος εἰς πλῆθος γενήσονται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὴν 

παρθένον λάχῃ, θλίψεις κ(αὶ) ἀῤῥωστίας δυσκόλους τῶν ἀν[:] | θρώπων δηλοῖ, κ(αὶ) 

θάνατος γενήσεται, κ(αὶ) θόρυβος τῶν χωρῶν, σπορὰ δὲ | κ(αὶ) χλόη πολλὴ 

γενήσεται.:~ |
395 Εἰ δὲ εἰς τὸν ζυγὸν λάχῃ, εἰς ἀφανισμὸν ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ[,] κ(αὶ) 

οἱ ἰδιώται ἀδικη: | θῶσιν ἀπὸ τοῦ βασιλέως αὐτῶν, κ(αὶ) θάνατος ἀν(θρώπ)ου 

μεγάλου ἔσται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν σκορπίον λάχῃ, πλῆθος ὁπώρας δηλοῖ, κ(αὶ) 

ἀλληγορίαν, κ(αὶ) ἀ: | διαφορίαν εἰς τοὺς ἀγοραίους, κ(αὶ) οἱ ἰδιῶται εἰς ἀνάγκην 

ἔσονται ὑπὸ τῆς ἀμέ: | τρου ἀπαιτήσεως τῶν χωρῶν αὐτῶν.:~ |
400 Εἰ δὲ εἰς τὸν 

τοξότην λάχῃ, πολέμους κ(αὶ) μάχας τα[ῶ]ν ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, κ(αὶ) βλά: | βην τῆς 

ὁπώρας, κ(αὶ) φόβον ὑπὸ τῶν εἰς τὰς ὀδοὺς κλεπτὼν, αὐθωνία δὲ κ(αὶ) | εἰρήνη 

γενήσεται ἐν τῇ τελειώσει τοῦ χρόνου.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν αἰγόκερον λάχῃ, θνῆσιν 

κτηνῶν δηλοῖ, κ(αὶ) ἀῤῥωστίαν κ(αὶ) | τραύματα εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) 

ἐννοίας ὠσαύτως, κ(αὶ) ζημ[ί]ας εἰς τοὺς ἀγο: |405 ραίους, σῖτος δὲ κ(αὶ) κριθὴ, κ(αὶ) 

τὰ τούτοις ὅμοια εἰς πλῆθος ἔσονται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ὑδροχόον λάχῃ, ἄμβλημα κ(αὶ) 

ἔκτρωμα γυναίων δηλοῖ, | κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς ἐμφύλιον πόλεμον ἔλθωσι, κ(αὶ) 

τοὺς ἰδιώτας ζημίας κ(αὶ) φ[ό]βος || [184] καταλάβει ὑπὸ τῶν εἰς τὰς ὀδοὺς 

κλεπτῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ἰχθῦν λάχῃ, ζημίαν τῶν ἀγοραίων δηλοῖ, κ(αὶ) μάχας τῶν 
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|
410 ῥηγῶν ἀλλήλων, κ(αὶ) εἰς τὸ τέλος τοῦ χρόνου θόρυβος εἰς πᾶσαν χώραν ἔσται.:~ 

| Περὶ ἐκπτώσεως ἀστέρων, κεφάλαιον, ιον
.:~ | Ἐὰν ἄστρα ἐκπέσωσι, καθάπερ βολὶς, 

κ(αὶ) ἡ σελήνη, εἰς ζώδιον τὸν | κριὸν λάχῃ. δηλοῖ εἰς ἀφανισμὸν ἀν(θρώπ)ου 

μεμετρημένου, κ(αὶ) ζημία φθάσει | τοὺς ἀν(θρώπ)ους τῶν αὐτόθι μερῶν, ὅθεν τὰ 

ἄστρα ἔλαχεν τοῦ πεσεῖν, κ(αὶ) ἄ: |415 θροισμα φουσάτων γενήσεται ἐν τῷ παρόντι 

χρόνῳ.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ταῦρον λάχῃ, εἰς ἔννοιαν κ(αὶ) θλίψιν τῶν ἀν(θρώπ)ων 

δηλοῖ, κ(αὶ) | ζημίαν εἰς τοὺς ἀγοραίους, κ(αὶ) χαωμὸν ἀν(θρώπ)ου μεγάλου, κ(αὶ) 

εἰς κάκωσιν | τῶν γυναίων, κ(αὶ) θόρυβον εἰς ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) μαντάτα κομψείας 

ἀκουσθήσον(ται).:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν δίδυμον λάχῃ, εἰς πτῶσιν μιᾶς βασιλείας δηλοῖ, 

κ(αὶ) ἀφανισ: |
420 μὸν τῶν αὐτόθι χωρῶν, κ(αὶ) τοὺς γραμματικοὺς ἢ κ(αὶ) 

φι(λοσό)φους, ζημία φθάσει ὑπὸ | τοῦ βασιλέως αὐτῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν καρκῖνον 

λάχῃ, εἰς ζημίαν ὁπώρας δηλοῖ, κ(αὶ) ἀν(θρώπ)ων, ὑετὸς | δὲ ἄγαν δειχθῇ, κ(αὶ) 

θάνατος βασιλείας μεγάλης, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι διὰ τοῦτο εἰς κω: | κυτὸν ἔλθωσι, 

θνῆσις δὲ κτηνῶν, κ(αὶ) κλέπται δειχθήσονται, κ(αὶ) πολλὰς ποιή: |425 σουσι ζημίας, 

κ(αὶ) πολλοὺς καρατομήσουσιν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν λέοντα λάχῃ, μάχας κ(αὶ) πολέμους 

τῶν βασιλέων πρὸς | ἀλλήλους δηλοῖ. κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις γενήσονται, κ(αὶ) μία 

βασιλεῖα ἐν τῷ | πολέμῳ κτανθῆ, κ(αὶ) τὰς χώρας αὐτῆς ἀφανίσουσιν.:~ | Εἰ δὲ εἰς 

τὴν παρθένον λάχῃ, θάνατον βασιλέως τῶν αὐτῶν μερῶν |
430 δηλοῖ, κ(αὶ) 

λογαρίασιν εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους κ(αὶ) δικασήματα, κ(αὶ) ἀκαταστασίαν εἰς τὰς || 

[185] χώρας, κ(αὶ) τοὺς ἀγορ[α]ίους τὸ τυχὸν διάφορον οὐκ εἰσέλθη, σῖτος δὲ κ(αὶ) 

κριθὴ | κ(αὶ) τὰ τούτοι[ς] ὅμοια εἰς πλῆθος ἔσονται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ζυγὸν λάχῃ, 

ποντισμὸν σχεδίων δηλοῖ, κ(αὶ) θάνατον βασιλέ(ων), | κ(αὶ) θνῆσιν τετραπόδων, 

κ(αὶ) θόρυβον ἀν(θρώπ)ων τῶν αὐτῶν μερῶν.:~ |
435 Εἰ δὲ εἰς τὸν σκορπίον λάχῃ, εἰς 

καρατομίαν τῆς αὐτόθι βασιλεί[ας] ἐν | τῷ πολέμῳ δηλοῖ, κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις 

γενήσονται, κ(αὶ) πάντες ἄν(θρωπ)οι θο: | ρυβηθήσονται δι’ αὐτὸν. κ(αὶ) ἀλλότρια 

φουσάτα ἐπιδρομεύσουσι τὰς χώρας του.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν τοξότην λάχῃ, 

ἀκαταστασίαν, κ(αὶ) πόλεμον τῶν ἀν(θρώπ)ων ἀλ: | λήλων δηλοῖ, κ(αὶ) ἀλληγορίαι 

ἀκουσθήσονται, κ(αὶ) τὰ ὕδατα εἰς ψύξιν ἔλθω: |440 σι, κ(αὶ) ἐν τῷ θέρει θάλπος μέγα 

γενήσε(ται), ἢ κ(αὶ) χλόη ὀλίγη φανεῖται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν αἰγόκερον λάχῃ, θάνατον 

μεγάλου ἀν(θρώπ)ου δηλοῖ, κ(αὶ) τοὺς ἰδιώ: | τας ἔννοια κ(αὶ) ζημία φθάσει ἀπὸ τῶν 

φουσάτων. ὅτι τὴν χεῖρα αὐτῶν μα: | κρύνουσιν εἰς αὐτοὺς, κ(αὶ) θνῆσις 

τετραπόδων γενήσεται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ὑδροχόον λάχῃ, σεισμὸν δηλοῖ, κ(αὶ) 

αὐθωνίαν σίτου, κ(αὶ) ἔτνους, |
445 κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς ἐννοίας κ(αὶ) ταραχὰς 

ἔσονται, ὑπὸ τῶν εἰς τὰς ὀδοὺς κλεπτῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ἰχθῦν λάχῃ, ὑετὸν δηλοῖ, 

[ἢ] κ(αὶ) μέγας ἄν(θρωπ)ος θανεῖται, κ(αὶ) οἱ | ἄν(θρωπ)οι αὐτοῦ λυπηθήσονται, 
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κ(αὶ) οὐ βλαβήσονται, κ(αὶ) οἱ ἀγοραῖοι εἰς ἀδιαφορί(αν) | ἔσονται, εἰρήνη δὲ 

φανήσεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.:~ | Περὶ ἐμφανίσεως ὁμοίου ῥομφαίας ἐν οὐ(ρα)νῳ, 

κεφ(άλαι)ον, ιαον
.:~ |

450 Ἐὰν ῥομφαίας ὅμοιον ἐν τῷ οὐρανῷ φανῇ, κ(αὶ) ἡ σελήνη 

εἰς ζώδιον | λάχῃ τὸν κριὸν, θλίψιν κ(αὶ) ἔννοιαν τῶν ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, κ(αὶ) ὑετὸς 

ἄγαν | γενήσεται, κ(αὶ) τοῖς ἀγοραῖοις εὖ ἔσται. εἰδὲ ἐν τῇ δύσει φανῇ, εἰς δι: | 

κασήματα τῶν ἀγοραίων δηλοῖ, κ(αὶ) εἰς ὑετὸν αὖθις πολὺν.:~ || [186] Εἰ δὲ εἰς τὸν 

ταῦρον λάχῃ, κ(αὶ) ἐν τῇ ἀνατολῇ φανῇ, χρόνον δύσκολον δη: |455 λοῖ, κ(αὶ) ὑετὸς 

πολὺς γενήσεται, κ(αὶ) πόλεμοι κ(αὶ) κτασμὸς ἀν(θρώπ)ων. εἰδὲ ἐν τῇ | δύσει φανῆ, 

εἰς πολέμους αὖθις κ(αὶ) κτασμοὺς τῶν μερῶν αὐτῆς δηλοῖ, κ(αὶ) οἱ | ἰδιῶται εἰς 

πλημμέλειαν ἔσονται ἀπὸ τῆς κυριευούσης αὐτῶν βασιλείας.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν 

δίδυμον λάχῃ, κ(αὶ) ἐν τῇ ἀνατολῇ θεαθῇ, πλῆθος ἀγα: | θῶν δηλοῖ, ἢ κ(αὶ) χλόη 

ἄγαν γενήσεται, ἀῤῥωστία δὲ κ(αὶ) θάνατος οὐκ ὀλίγ(ος), |460 εἰδὲ ἐν τῇ δύσει φανῇ, 

εἰς ὑετὸν κ(αὶ) ὁπώραν πολλὴν δηλοῖ.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν καρκῖνον λάχῃ κ(αὶ) ἐν τῇ 

ἀνατολῇ, θάνατον κ(αὶ) ἀῤῥώστι(αν) | κακὴν δηλοῖ ἐν τῇ ἀνατολῇ, κ(αὶ) ἡ βασιλεία 

τῶν αὐτῶν μερῶν, κάστρον | νέον κερδήσει. εἰδὲ ἐν τῇ δύσει φανῇ, ἄν(θρωπ)ος 

μέγας κατὰ τῆς βασιλεί(ας) | γένηται, κ(αὶ) μετὰ τῶν ἰδιωτῶν ἐνωθῆ, κ(αὶ) ποιήσει 

μοῦρτον, ὕστερον δὲ ἡ |465 βασιλεία τροπώσει αὐτὸν, κ(αὶ) σταθήσεται γενναίως.:~ | 

Εἰ δὲ εἰς τὸν λέοντα λάχῃ κ(αὶ) ἐν τῇ ἀνατολῇ, βασιλεὺς μέγας ἐκ τῶν | χωρῶν αὐτοῦ 

ἀποδράσει, ὁπώρᾳ δὲ πολλῆ γενήσεται, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι ἐν | εἰρήνῃ ἔσονται. εἰδὲ 

ἐν τῇ δύσει φανῇ, εἰς κάκωσιν τῶν ἰδιωτῶν δηλοῖ, | κ(αὶ) αἱμάτων ἔκχυσιν, 

ὕστε[ρ]ον δὲ καλῶς ἕξουσι, κ(αὶ) πεποιθότες καθί: |
470 σουσιν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὴν 

παρθένον λάχῃ κ(αὶ) ἐν τῇ ἀνατολῇ, εἰς μέσον τῶν ἀ: | ράβων, αἱματοχυσία γίνεται. 

εἰδὲ ἐν τῇ δύσει φανῇ, τινὲς μοῦρτον | ἐνδείξουσι, κ(αὶ) οὐκ ὀλίγους κτείνουσι, κ(αὶ) 

εἰς θαρσεῖς πόλεμος γενήσε(ται), | κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις μέχρι τριῶν ἐνιαυτῶν.:~ 

|
475 Εἰ δὲ εἰς τὸν ζυγὸν λάχῃ κ(αὶ) ἐν τῇ ἀνατολῇ, ἐμφύλιος πόλεμος γε: |

 νήσεται, 

κ(αὶ) πολλοὶ κτανθῶσι. εἰδὲ ἐν τῇ δύσει, ὑετὸν πολὺν δηλοῖ, || [187] κ(αὶ) οἱ 

ἄν(θρωπ)οι πλουσιόδωροι φανήσονται ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν 

σκορπίον λάχῃ κ(αὶ) ἐν τῇ ἀνατολῇ, δικασήματα ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, κ(αὶ) | πολλοὶ 

κτανθῶσι, εἰδὲ ἐν τῇ δύσει, ἡ βασιλεία, ἡ βασιλεία τοῦ αὐτοῦ μέρους |
480 

συντριβήσεται, κ(αὶ) οἱ αὐτοῦ ἄν(θρωπ)οι ὑπὸ ἑτέραν βασιλείαν βιαίως 

πεσοῦνται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν τοξότην λάχῃ κ(αὶ) ἐν τῇ ἀνατολῇ, ἡ βασιλεία 

βαβυλῶνος ἐκ τοῦ τό: | που αὐτῆς μεταβήσεται, κ(αὶ) εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους τρεῖς 

ἐνιαυτοὺς ἀῤῥωστίαι βαρεῖαι γε: | νήσονται, ἢ κ(αὶ) θάνατος, κ(αὶ) πεῖνα. εἰδὲ ἐν τῇ 

δύσει φανῇ, οἱ τούρκοι ἄθροισμα | ποιήσουσι, κ(αὶ) καταναλώσουσι τοὺς ῥωμαίους, 

μετὰ δὲ ταῦτα οἱ τοῦρκοι τρα: |485 πήσονται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν αἰγόκερον λάχῃ, κ(αὶ) 
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εἰς ἀνατολὴν θεαθῇ, εἰς περίσσευμα | ἀγαθῶν τροφῆς, ἢ κ(αὶ) τῶν ὑδάτων δηλοῖ, 

κ(αὶ) ἄθροισμα φουσάτων γενήσε(ται), | κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις κατὰ π[ο]λὺ.:~ | Εἰ 

δὲ εἰς τὸν ὑδροχόον λάχῃ κ(αὶ) ἐν τῇ ἀνατολῇ, μέγας ἄν(θρωπ)ος μοῦρτον |
490 

ποιήσει κατὰ τῆς βασιλείας αὐτῶν, ὕστερον δὲ κτανῇ αὐτὸν ὁ βασιλεύς, | εἰδὲ ἐν τῇ 

δύσει φανῇ, πεῖναν δηλοῖ εἰς τὰς χώρας τῶν φράγκων.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ἰχθῦν λάχῃ 

κ(αὶ) ἐν τῇ ἀνατολῇ, ὑετὸν ἄγαν δηλοῖ, κ(αὶ) θνῆ: | σιν τετραπόδων, κ(αὶ) εἰς 

στένωσιν ἀγαθῶν. εἰδὲ ἐν τῇ δύσει φανῇ, ἐμφύ: | λιον δηλοῖ πόλεμον, κ(αὶ) ἡ 

βασιλεία τῆς δύσεως πόλεμον ἕξει μετὰ ἀ: |495 ράβων, νικηθήσεται ὅμως.:~ | Περὶ τῆς 

γέννας τῆς σελήνης. κεφ(άλαι)ον, ιβον
.:~ | Ἐὰν τὴν σελήνην θεάσωνται ἐξελθοῦσαν, 

ἐν τῷ ζωδίῳ, κριοῦ, εἰς πε: | ρ[ί]σσευμα τῶν κτηνῶν δηλοῖ, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι ἐν 

καρδίᾳ καλῇ ἔσονται. εἰδὲ | ταύτην θεάσωνται, τὸ ἕν μέρος αὐτῆς ἀνορθούμενον 

ἔχουσαν, πλῆθος ||
500

 [188] σίτου, κριθῆς, ὀσπρίου, κ(αὶ) ὁπώρας δηλοῖ, εἰρήνη δὲ 

τοῦ [κ]όσμου.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ταῦρον λάχῃ, εἰς εὐκολόγενναν τῶν γυναίων δηλοῖ. 

ἐὰν δὲ | τὸ ἕν μέρος αὐτῆς συκωμένον φανῇ, θάνατον νηπίων, κ(αὶ) ὑετὸν πολὺν, | 

κ(αὶ) χλόην δηλοῖ γενέσθαι.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν δίδυμον λάχῃ, ἔννοιαν κ(αὶ) ἀῤῥωστίας 

τῶν ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ. |505  εἰ δὲ τὸ ἑν μέρος αὐτῆς συκωμένον φανῇ, εἰς αὐθωνίαν 

σίτου κ(αὶ) κριθῆς | δηλοῖ, κ(αὶ) εἰρήνην τοῦ κόσμου, αἱ βασιλεῖαι δὲ γνώμην 

ἀντικατάλληλον δείξουν. | Εἰ δὲ εἰς τὸν καρκῖνον λάχῃ, εἰς πολέμους κ(αὶ) μάχας, 

κ(αὶ) λείψιν ὑδά: | των δηλοῖ. εἰδὲ τὸ ἕν μέρος αὐτῆς συκωμένον φανῇ, ἀῤῥωστίαν, 

κ(αὶ) θα: | νατον τῶν γυναίων δηλοῖ, φοίνικες δὲ κ(αὶ) μέλι πολὺ γενήσονται.:~ |
510 

Εἰ δὲ εἰς τὸν λέοντα λάχῃ, ὑγρασίαν, κ(αὶ) ὑετόν, κ(αὶ) χλόην πολλὴν δη: | λοῖ. εἰ δὲ 

τὸ ἕν μέρος αὐτῆς συκωμένον φανῇ, αὐθωνίαν σίτου καὶ | κριθῆς δηλοῖ, κ(αὶ) 

ἀῤῥωστίας, κ(αὶ) τραύματα τοῖς ἀν(θρώπ)οις ὑπὸ τῶν κλεπτῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὴν 

παρθένον λάχῃ, πλῆθος ὁπώρας κ(αὶ) χλόης δηλοῖ. εἰδὲ τὸ | ἕν μέρος αὐτῆς 

συκωμένον φανῇ, λεῖψιν σίτου κ(αὶ) κριθῆς, κ(αὶ) πασῶν τῶν |
515 ὁπωρῶν, κ(αὶ) 

θόρυβον κ(αὶ) παλμὸν εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ζυγὸν λάχῃ, εἰς 

ἀῤῥωστίαν κ(αὶ) θλίψιν τῶν ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ. εἰδὲ | τὸ ἕν μέρος αὐτῆς συκωμένον 

φανῇ, εἰς εἰρήνην κ(αὶ) εὐημερίαν τῶν ἀν: | θρώπων, εἰς τὰς πόλεις κ(αὶ) εἰς τὰ πεδία 

δηλοῖ ὑπὸ τῆς δικαιοσύνης τῆς | βασιλείας αὐτῶν.:~ |
520 Εἰ δὲ εἰς τὸν σκορπίον λάχῃ, 

εἰς θλίψιν, κ(αὶ) ἔννοιαν, κ(αὶ) ἀῤῥωστίας τῶν | ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ. εἰδὲ τὸ ἕν μέρος 

αὐτῆς ἀνορθούμενον φανῇ, πλῆθος ὄμ: | βρου κ(αὶ) ὑγρασίας. κ(αὶ) χλόης δηλοῖ, 

κ(αὶ) πόλεμοι κ(αὶ) ἀκαταστασίαι φανήσονται || [189] ἐν μέσῳ τῷ ἀν(θρώπ)ων, ἢ 

κ(αὶ) θόρυβος εἰς πᾶσαν χώραν γενήσεται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν τοξότην λάχῃ, εἰς 

περίσσευμα τῶν κτηνῶν δηλοῖ, κ(αὶ) αὐθωνί(αν) |
525 σίτου κ(αὶ) κριθῆς, κ(αὶ) οἱ 

λεπτουργοὶ εἰς δουλείαν ἔσονται, εἰδὲ τὸ ἕν μέρος αὐ: | τῆς συκωμένον φανῇ, εἰς 
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ζημίαν τῶν δένδρων δηλοῖ, κ(αὶ) ψύχος μέγα, κ(αὶ) | θνῆσιν τῶν προβάτων, κ(αὶ) αἱ 

χῶραι εἰς εἰρήνην ἔσονται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν αἰγόκερον λάχῃ πλῆθος παντὸς ἀγαθοῦ 

δηλοῖ, κ(αὶ) χειμὼν | δριμὺς γενήσεται. εἰδὲ τὸ ἕν μέρος αὐτῆς συκωμένον φανῇ, 

πλῆθος τῶν |530  ὑδάτων δηλοῖ, κ(αὶ) θνῆσιν τετραπόδων. κ(αὶ) θορυβηθήσονται οἱ 

ἄν(θρωπ)οι.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ὑδροχόον λάχῃ, πλῆθος σίτου, κριθῆς, ὁπώρας, κ(αὶ) 

χλόης | δηλοῖ. εἰδὲ τὸ ἕν μέρος αὐτῆς συκωμένον φανῇ, σαπρίαν τῶν δένδρων | 

δηλοῖ, κ(αὶ) ἀκρὶς φανήσεται, καταχρηστικῶς δὲ ἐν τῇ δύσει.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ἰχθῦν 

λάχῃ, εἰς ὑγρασίαν κ(αὶ) χλόην, κ(αὶ) ὑετὸν δηλοῖ ἄγαν, |
535 κ(αὶ) οἱ ἰδιῶται εἰς 

καλὴν καρδίαν ἔσονται, ἀπὸ τῆς κυριευούσης αὐτῶν κε: | φαλῆς, κ(αὶ) εἰρήνη εἰς 

πᾶσαν χώραν. εἰδὲ τὸ ἕν μέρος αὐτῆς συκωμέν(ον) | φανῇ, εἰς καλοσύνην 

ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, κ(αὶ) σπορὰ κ(αὶ) θέρος εὖ γενήσεται, κ(αὶ) | τὰ ὕδατα εἰς 

πλησμονὴν ἔσται.:~ | Περὶ βροντῆς μετὰ θορύβου, κεφ(άλαι)ον ιγον
.:~ |

540 Ἐὰν 

βροντήσῃ, κ(αὶ) ἡ σελήνη εἰς τὸ τοῦ κριοῦ ζώδιον λάχῃ, εἰς εὖ τῶν ἀν(θρώπ)ων | 

δηλοῖ, κ(αὶ) μαντάτα τῆς εἰρήνης, κ(αὶ) πλῆθος χλόης, κ(αὶ) εὐλογία ἐν τούτῳ τῷ | 

χρόνῳ, κ(αὶ) αὐθωνία μεγίστη.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ταῦρον λάχῃ, λειτουργίαν 

ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, κ(αὶ) σῖτος κ(αὶ) κρι: | θ[ὴ] εἰς μέσον ἔσται, κ(αὶ) λεῖψις πετεινῶν, 

κ(αὶ) πωλίων τῶν ὑδάτων, ὁπώρα |
545 δὲ πολλὴ γενήσεται, κ(αὶ) ἀδιαφορία 

ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) μία βασιλεία ἄθροισμα ||
 
[190] ποιήσει κατὰ τοῦ ἐχθροῦ αὐτῆς, 

κ(αὶ) πόλεμος εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν δίδυμον λάχῃ, εἰς 

κακοτροποσύνην τῆς βασίλει(ας) δηλοῖ, | κ(αὶ) ὁπώρα ἄγαν γενήσεται, κ(αὶ) σαπρία 

εἰς τὸ ἔτνος, κ(αὶ) θνῆσις τετραπόδων, | κ(αὶ) πόλεμον συγκροτήσουσι δύο βασιλεῖς 

ἐ[ν] τῇ ἄκρᾳ τῆς γῆς, κ(αὶ) θόρυβ(ος) |
550 γενήσεται εἰς τὰς χώρας, ὑπὸ τῶν εἰς τὰς 

ὀδοὺς λῃστῶν κ(αὶ) ἁρπάγων.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν καρκῖνον λάχῃ, πλῆθος νεφῶν κ(αὶ) 

ὑετοῦ δηλοῖ, κ(αὶ) ἀλληγο: | ρίας κ(αὶ) ἐμφυλίους πολέμους εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, 

κ(αὶ) ἐννοίας εἰς πᾶσαν χώραν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν λέοντα λάχῃ, θερμότητα τοῦ θέρους 

δηλοῖ, κ(αὶ) ἀῤῥωστίαν εἰς | τὴν βασιλείαν τῶν τούρκων, κ(αὶ) λείψιν ὄμβρου. κ(αὶ) 

ἐν τῇ τελειώσει τοῦ χρό: |
555 νου ἀκρίβεια μεγάλη δειχθήσεται.:~ |

 Εἰ δὲ εἰς τὴν 

παρθένον λάχῃ, ἔννοιαν κ(αὶ) θορύβους τῶν ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, | κ(αὶ) ἀλληγορίας, 

κ(αὶ) ὁ ῥὴξ δαμασκοῦ συντριβήσεται, κ(αὶ) ἔννοιαι εἰς τὰς | πλησίον αὐτοῦ χώρας 

ἐπέλθωσιν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ζυγὸν λάχῃ, πνιγμὸν ἀν(θρώπ)ων ἐν τῷ πόντῳ δηλοῖ, 

κ(αὶ) θνῆ: |
560 σιν κτηνῶν, κ(αὶ) βασιλεία μία θανεῖται, πλὴν ἐὰν ἐκκενωθῇ κ(αὶ) 

ἄστρον | ἐν ἐκείνῳ τῷ μέρει. κ(αὶ) διὰ τοῦτο οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς ἔννοιαν ἔσονται.:~ | 

Εἰ δὲ εἰς τὸν σκορπίον λάχῃ, θνῆσιν μεγάλης βασιλείας δηλοῖ, ὅθεν | ἐβρόντισεν. ἐὰν 

δὲ κ(αὶ) ἄστρον μέγα πεσῆται, οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς θλίψιν κ(αὶ) θό: | ρυβον ἔσονται 

ὑπὸ τῶν ξένων φουσάτων.:~ |
565 Εἰ δὲ εἰς τὸν τοξότην λάχῃ, δικασήματα κ(αὶ) 

Μα
ργ
αρ
ίτα

 Ιω
άν
νο
υ



552 

ἀκαταστασίαν εἰς τοὺς | ἀν(θρώπ)ους δηλοῖ, ἢ κ(αὶ) ἀλληγορίας, κ(αὶ) λεῖψις τῶν 

ὑδάτων φανεῖται, κ(αὶ) τὸ θέ: | ρος μετὰ θάλπους ἔσται, κ(αὶ) χλόη ὀλίγη.:~ | Εἰ δὲ 

εἰς τὸν αἰγόκερον λάχῃ, θνῆσιν κτηνῶν δη[λ]οῖ, κ(αὶ) ἀφανισμὸν || [191] ἀν(θρώπ)ου 

μεγάλου, κ(αὶ) εἰς τοὺς ἰδιώτας ζημία κ(αὶ) ἔννοια ἐπέλθη ἐκ τῶν φουσάτων.:~ |
570 Εἰ 

δὲ εἰς τὸν ὑδροχόον λάχῃ, σίτον, κριθὴν, κ(αὶ) ἔτνος πολὺ δηλοῖ, ἢ κ(αὶ) | σεισμὸς 

γενήσεται, κ(αὶ) εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους φόβος κ(αὶ) στενοχωρία ἐπέλθη ὑπὸ τῶν | εἰς 

τὰς ὀδοὺς ἁρπάγων κ(αὶ) λῃστῶν, ἢ κ(αὶ) ἀλληγορίαι ἀκουσθήσονται.:~ | Εἰ δὲ εἰς 

τὸν ἰχθῦν λάχῃ, θάνατον ἀν(θρώπ)ου μεγάλου δηλοῖ, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι οὐ | 

λυπηθήσονται δι’ αὐτὸν, κ(αὶ) τοὺς ἀγοραίους διάφορον οὐκ εἰσέλθη, εἰρήνη δὲ |575  

ἔσται, κ(αὶ) ὑετὸς πολὺς γενήσεται.:~ | Περὶ δυνάμεως ἀστραπῆς. κεφ(άλαι)ον. 

ιδον
.:~ | Ἐὰν ἀστραπαὶ γένωνται, κ(αὶ) ἡ σελήνη εἰς ζώδιον τὸν κριὸν λάχῃ, θνῆ: | 

σιν κτηνῶν δηλοῖ, κ(αὶ) κτασμὸς, κ(αὶ) ἀκαταστ[α]σίαι εἰς τὰς χώρας τῆς βαβυ: | 

λῶνος, κ(αὶ) περσίας, κ(αὶ) ἔννοιαι ἔσονται διὰ τοῦτο, αὐθωνία δὲ παντὸς πράγ: |580 

ματος.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ταῦρον λάχῃ, εἰς ἀῤῥωστίαν κ[(αὶ)] θάνατον γυναικῶν δηλοῖ, 

| σῖτος δὲ κ(αὶ) κριθὴ, κ(αὶ) ὄσπριον εἰς πλῆθος ἔσται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν δίδυμον λάχῃ, 

εἰς κράτησιν τῶν ὁδῶν ὑπὸ τῶν λῃστῶν | κ[(αὶ)] κλέπτων δηλοῖ, κ(αὶ) αἱματοχυσίας, 

μᾶλλον δὲ εἰς τὰς χώρας τῆς ἀρ: |
585 μενίας. κ(αὶ) τῆς αἰγύπτου.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν 

καρκίνον λάχῃ, πλῆθος νεφῶν κ(αὶ) ὑετοῦ δηλοῖ, κ(αὶ) μαντά: | τα ἀλληγορίας, κ(αὶ) 

κομψείας, κ(αὶ) μάχας τῶν ἀν(θρώπ)ων ἀλλήλων, κ(αὶ) θόρυβος | κ(αὶ) 

ἀκαταστασία ἔσται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν λέοντα λάχῃ, θάλπος τοῦ θέρους δηλοῖ, κ(αὶ) 

ἀῤῥωστίαν εἰς |
590 τὸ[ν] ῥήγα τῆς τουρκίας, ὑετός δὲ κ(αὶ) ὕδατα ἐν ὀλιγότητι 

ἔσονται, κ(αὶ) εἰς τὴν | τελείωσιν τοῦ χρόνου [ἀ]κρίβεια γενήσεται.:~ || [192]  Εἰ δὲ 

εἰς τὴν παρθένον λάχῃ, θλίψιν κ(αὶ) ἔννοιαν τῶν αν(θρώπ)ων δηλοῖ, κ(αὶ) μαν: | 

τάτα ἀλληγορίας, κ(αὶ) ἡ βασιλεία τοῦ ἡσᾶν συντριβήσεται, κ(αὶ) εἰς τὰς αὐτοῦ χώ: | 

ρας ἔννοιαι ἔσονται.:~ |
595

 Εἰ δὲ εἰς τὸν ζυγὸν λάχῃ, ἄν(θρωπ)οι πολλοὶ ἐν τῇ 

θαλάσσῃ ποντισθήσον(ται), κ(αὶ) θνῆ: | σις τετραπόδων, κ(αὶ) ἔννοιαι εἰς αὐτὰ τὰ 

μέρη, ὅθεν ἡ ἀστραπὴ ἐξῆλθε.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν σκορπίον λάχῃ, πόλεμον κ(αὶ) 

ἀκαταστασίαν, κ(αὶ) αἱματοχυσί(αν) | δηλοῖ. ἐὰν δὲ κ(αὶ) ἄστρον μέγα ἐν τῷ ἅμα 

πεσῆται, ἔννοια κ(αὶ) θλίψις εἰς | τοὺς αὐτόθι ἀν(θρώπ)ους φανεῖται ὑπὸ τῶν ξένων 

φουσάτων.:~ |
600 Εἰ δὲ εἰς τὸν τοξότην, ὄχλον κ(αὶ) θάνατον δηλοῖ, κ(αὶ) μαντάτα 

ἀλληγορί(ας) | ἀκουσθήσονται, κ(αὶ) πολλὴ τῶν ὑδάτων λείψις κ(αὶ) τῶν κρουνῶν, 

κ(αὶ) σκώ: | ληκες ἄγαν φανήσονται, κ(αὶ) ἡ χλόη ὀλίγη.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν αἰγόκερω 

λάχῃ, θνῆσιν κτηνῶν δηλοῖ, κ(αὶ) θάνατον με: | γάλ[ω]ν ἀν(θρώπ)ων, ἢ κ(αὶ) τῶν 

ἰδιωτῶν, μᾶλλον δὲ εἰς θλίψιν ἔσονται.:~ |
605 Εἰ δὲ εἰς τὸν ὑδροχόον λάχῃ, σπορὰν τε 

κ(αὶ) ὅσπριον πολὺ δηλοῖ, ἢ | κ(αὶ) σεισμὸς γενήσεται, τοὺς δὲ ἀν(θρώπ)ους ζημία 
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κ(αὶ) ἔννοια φθάσει, ὑπὸ | τῶν εἰς τὰς ὀδοὺς λῃστῶν, κλεπτῶν κ(αὶ) ἁρπάγων.:~ | Εἰ 

δὲ εἰς τὸν ἰχθῦν λάχῃ, θάνατον μεγάλου ἀν(θρώπ)ου δηλοῖ, κ(αὶ) εἰς τοὺς | αὐτοὺς 

ἀν(θρώπ)ους θλίψις οὐκ εἰσέλθῃ, κ(αὶ) οἱ πραγματευταὶ εἰς ἀδιαφορίαν |610 ἔσονται, 

κ(αὶ) φόβος πολὺς γενήσεται, κ(αὶ) ἀκαταστασίαι, κ(αὶ) ὑετὸς πολύς.:~ | Περὶ 

λαύρας τῆς ἀπ’ οὐρανοῦ, κεφ(άλαι)ον ιεον
.:~ | Ἐὰν πῦρ ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ γῆς 

ἔλθῃ, κ(αὶ) ἡ σελήνη εἰς ζώδιον τὸν | κριὸν λάχῃ, χειμῶνα δριμῦν δηλοῖ, κ(αὶ) 

δικασήματα εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, κ[(αὶ)] οἱ | ἰδιῶται ἀδικηθήσονται. ὑπὸ τῆς 

ἀδιακρισίας τοῦ βασιλέως αὐτῶν.:~ ||
615

 [193] Εἰ δὲ εἰς τὸν ταῦρον λάχῃ. εἰς ἔννοιας 

κ(αὶ) θορύβους τῶν ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ κ(αὶ) τῆν ὁ: | πώραν ζημία φθάσει, ἢ κ(αὶ) 

θνῆσις τῶν κτηνῶν γενήσεται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν δίδυμον λάχῃ, εἰς ἐμπρησμὸν χωρῶν, 

ἢ κ(αὶ) ταμείων δηλοῖ, | κ(αὶ) τοὺς ὁδοιπόρους ζημία φθάσει, κ(αὶ) ἀκ[ρ]ίβεια 

γενήσεται, ἢ κ(αὶ) ἀδικία εἰς τοὺς | ἀν(θρώπ)ους ἄγαν, κ(αὶ) χλόη ὀλίγη φανεῖται.:~ 

|
620 Εἰ δὲ εἰς τὸν καρκῖνον λάχῃ, εἰς ὄχλους κ(αὶ) πολέμους αἱ βασιλεῖαι πρὸς | 

ἀλλήλους ἔσονται, κ(αὶ) ἀκρίβεια γενήσεται, κ(αὶ) χλόη ὀλίγη, κ(αὶ) θλίψις κ(αὶ) 

ἀκα: | ταστασία ὑπὸ τοῦ τοιούτου καιροῦ.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν λέοντα λάχῃ, ἀῤῥωστίαν 

κ(αὶ) θάνατον δηλοῖ, κ(αὶ) λ[εῖ]ψιν | προσφαγίου, κ(αὶ) πολέμους κ(αὶ) αἱμάτων 

ἐκχύσεις, ἀκρὶς δὲ ἄγαν φανεῖ(ται), |
625 κ(αὶ) ζημία εἰς τοὺς ἀγοραίους, κ(αὶ) οἱ 

ὁδοιπόροι εἰς φόβον ἔσονται.:~ | Εἰ δὲ τὴν παρθένον λάχῃ, χειμῶνα δριμὺν δηλοῖ, 

κ(αὶ) οἱ ῥῆγες | εἰς πολέμους ἔσονται πρὸς ἀλλήλους, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς 

φόβους.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ζυγὸν λάχῃ, λεῖψιν τῶν ὑδάτων δηλοῖ, κ(αὶ) ἀῤῥωστίαν ἐκ | 

τοῦ κρανίου, κ[(αὶ)] θνῆσιν τῶν προβάτων, κ(αὶ) ῥῖγος εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους. κ(αὶ) 

οἱ ἰδιῶται |
630 εἰς θλίψιν ἔσον(ται). ὑπὸ τῆς ὁλκῆς ἀργυρίου, κ(αὶ) ἐκ τῶν 

ἀλληγοριῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν σκορπίον λάχῃ, εἰς ἀῤῥωστίαν κ(αὶ) θάνατον πολὺν 

δηλοῖ, | κ(αὶ) εἰς ἔννοιαν ἔσονται οἱ ἄν(θρωπ)οι, κ(αὶ) ζημία εἰς τοὺς ἀγοραίους ὑπὸ 

τῶν κλεπτ(ῶν).:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν τοξότην λάχῃ, εἰς πεῖναν κ(αὶ) δίψαν δηλοῖ, κ(αὶ) 

θάλπος τοῦ | θέρους, κ(αὶ) ἀνάλωσις κ(αὶ) αἱμάτων ἔκχυσις γενήσεται, κ(αὶ) εἰς τοὺς 

στύλους τῆς |
635 πίστεως καλὸν οὐκ ἔσται, εἰς δὲ τοὺς στρατιώτας διάφορον 

γενήσεται.:~ | [Ε]ἰ δὲ εἰς τὸν αἰγόκερω λάχῃ, θόρυβον κ(αὶ) πολέμους κ(αὶ) 

αἱματοχυσίας | δηλοῖ, κ(αὶ) ἀλληγο[ρί]αι [ἀ]κουσθήσονται, κ(αὶ) ἔσονται οἱ 

ἄν(θρωπ)οι εἰς ἐννοίας[.]:~ || [194] Εἰ δὲ εἰς τὸν ὑδροχόον, πολέμους κ(αὶ) μάχας τῶν 

ῥηγῶν δηλοῖ, κ(αὶ) κομψεί(ας), | κ(αὶ) ἀκαταστασίας εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, 

ἐμπρησμὸς δὲ ἄγαν δειχθῇ ἐν τούτῳ χρόνῳ. |640 Εἰ δὲ εἰς τὸν ἰχθῦν, πτῶσιν μεγάλης 

βασιλείας δηλοῖ, κ(αὶ) ζημίαν εἰς | τοὺς ἀγοραίους, ἐκ τῶν ἀκαταστασιῶν τῶν 

χωρῶν, κ(αὶ) θλίψις εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, | κ(αὶ) θνῆσις κτηνῶν, σῖτος δὲ, κ(αὶ) 

κριθὴ, κ(αὶ) χλόη εἰς πλῆθος κ(αὶ) εἰς αὐθωνί(αν) ἔσον(ται).:~ | Περὶ ὑετοῦ ἄγαν 
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πολλοῦ, κεφ(άλαι)ον .:~ ιστον
.:~ | Ἐὰν ὑετὸς εἰς πλῆθος φανῆται, κ(αὶ) ἡ σελήνη εἰς 

τὸ τοῦ κριοῦ λάχῃ ζώδι(ον), |645 αὐθ[ων]ίαν, κ(αὶ) διάφορον τῶν ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, 

κ(αὶ) σπορὰ κ(αὶ) χλόη ἄγαν ἔσται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ταῦρον λάχῃ, ὑγρασίαν κ(αὶ) 

ὑετὸν ὀλίγον δηλοῖ, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι. | εἰς διάφορον κ(αὶ) καλοκαρδίαν ἔσονται, 

κ(αὶ) εὖ τῶν ἰδιωτῶν ὑπὸ τῆς βασιλεί(ας). | Εἰ δὲ εἰς τὸν δίδυμον λάχῃ, ἐν ἐκείνῳ τῷ 

τόπῳ, ὅθεν ὁ ὑετὸς εἰς πλῆ: | θος ἐφάνη, τριστάτης μέγας ἀφανισθήσεται παρὰ τῆς 

βασιλείας, ἢ κ(αὶ) |
650 ζημία τὴν σπορὰν φθάσει.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν καρκῖνον λάχῃ, 

ἀῤῥωστίαν ἐν χειμῶνι δηλοῖ, κατά: | χρηστικῶς δὲ ἐν τῇ τελειώσει τοῦ χρόνου. κ(αὶ) 

οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς ἀδιαφορίαν | ἔσονται, κ(αὶ) πολλαὶ γυναῖκες ἀποβάλωσι τὰ 

ἔμβρυα.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν λέοντα λάχῃ, θάλπος τοῦ θέρους δηλοῖ, κ(αὶ) στένωσιν τοῦ 

|
655 χρόνου, κ(αὶ) ἀῤῥωστίας δυσκόλους, ὄσπριον δὲ ὀλίγον γενήσεται, κ(αὶ) ἀπὸ | 

κόνεως τοὺς ἀν(θρώπ)ους ζημία φθάσει ἐν τῷ τοιούτῳ χρόνῳ.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὴν 

παρθένον λάχῃ, εἰς λεπτουργίαν κ(αὶ) ἑτέρας δουλείας τῶν | ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, 

κ(αὶ) ἡ ὁπώρα εἰς πλῆθος ἔσται, κ(αὶ) θνῆσις τῶν κτηνῶν γενήσε(ται), | κ(αὶ) σχεδίαι 

ἐν τῇ θαλάσσῃ καταποντισθήσονται.:~ |
660 Εἰ δὲ εἰς τὸν ζυγὸν λάχῃ, εἰς καλὴν 

καρδίαν τ[ῶ]ν ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, κ(αὶ) εἰς διά: ||
 
[195] φορον, κ(αὶ) εἰρήνη κ(αὶ) 

αὐθωνία πάντων τῶν ἀγαθῶν, τοὺς δὲ ἰδιώτας ζημία | φθάσει ὑπὸ τῶν 

στρατιωτῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν σκορπιόν, πλῆθος ὑετοῦ κ(αὶ) ὑγρασίας δηλοῖ, κ(αὶ) οἱ 

ἄν(θρωπ)οι κ(αὶ) οἱ | ἀγοραῖοι εἰς διάφορον ἔσονται, κ(αὶ) πετεινὰ τοῦ ἀέρος εἰς 

πλῆθος φανῶσι, |
665 κ(αὶ) σαπρία φθάσει τὴν ὁπώραν, ἢ κ(αὶ) ἀρρωστίαι πολλαὶ 

γενήσονται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν τοξότην λάχῃ, θάλπος τοῦ θέρους δηλοῖ, κ(αὶ) μάχας εἰς 

τοὺς | ἀν(θρώπ)ους, διάφορον δὲ ἕξουσι, κ(αὶ) εἰρήνη ἔσται ἐν τῷ κόσμῳ.:~ | Εἰ δὲ 

εἰς τὸν αἰγόκερω, εἰς εὖ τῶν ἰδιωτῶν ἀπὸ τῆς βασιλείας αὐτῶν δη: | λοῖ, κ(αὶ) πάντες 

εἰς διάφορον ἔσονται, ὑετὸν δὲ κ(αὶ) ὑγρασία ὀλίγη.:~ |
670 Εἰ δὲ εἰς τὸν ὑδροχόον, 

αὐθωνίαν σίτου, κ(αὶ) κριθῆς, κ(αὶ) ὀσπρίων δηλοῖ, | ἀῤῥωστία δὲ κ(αὶ) 

ὀμματόπονος, κ(αὶ) βηχίον, κ(αὶ) κεφαλόπονος εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους | φανεῖται ἐν 

τῷ δὲ τῷ χρόνῳ.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ἰχθῦν λάχῃ, εἰρήνην τοῦ κόσμου, κ(αὶ) ἀγαθὰ 

πολλὰ δηλοῖ, | κ(αὶ) διάφορον εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) εἰς τοὺς ἰδιώτας 

εὐημερίαν ἀπὸ τῆς βασιλεί(ας) |675 αὐτῶν, φοίνικες δὲ κ(αὶ) μέλι εἰς λεῖψιν ἔσονται.:~ 

| Περὶ χαλάζης, κεφάλαιον, ιζον
.:~ | Ἐὰν χάλαζα ἐπέλθῃ, κ(αὶ) ἡ σελήνη εἰς ζώδιον 

τοῦ κριοῦ λάχῃ, ἀκατα: | στασίαν κ(αὶ) στένωσιν τῶν φουσάτων δηλοῖ, κ(αὶ) 

ἔννοιαν ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) ἀλληγορίας | κ(αὶ) ζημίας εἰς τοὺς ἀγοραίους, κ(αὶ) 

θόρυβον εἰς τὰς χώρας.:~ |
680 Εἰ δὲ εἰς τὸν ταῦρον λάχῃ, ἀῤῥωστίαν, κ(αὶ) αἱμάτων 

ἐκχύσεις δηλοῖ, μά: | λιστα δὲ εἰς τὰ χώρας τῶν ἐφ’ ὑψηλῶν τῆς ἀνατολῆς, κ(αὶ) 

ἀλληγορίαι φα: | ν[ή]σονται, χλόη δὲ ἄγαν γενήσεται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν δίδυμον λάχῃ, 
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πόλεμον κ(αὶ) αἱματοχυσίαν δηλοῖ, κ(αὶ) μόρον || [196] ἀν(θρώπ)ου μεγάλου. κ(αὶ) 

τραύματα εἰς τὰ κτηνά, κ(αὶ) ἐννοί(ας) κ(αὶ) θορύβους τοῖς ἀν(θρώπ)οις.:~ |
685 Εἰ δὲ 

εἰς τὸν καρκῖνον λάχῃ, ἀκρίβειαν δηλοῖ, κ(αὶ) ὑετὸν κ(αὶ) χειμῶνα, κ(αὶ) | πεῖνα, 

κ(αὶ) στένωσιν, κ(αὶ) θλίψιν, κ(αὶ) ἀῤῥωστίαν, κ(αὶ) διὰ τοῦτο θόρυβος τοῖς 

ἀν(θρώπ)οις.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν λέοντα λάχῃ, πολέμους κ(αὶ) μάχας τῶν βασιλέων 

δηλοῖ, κ(αὶ) | θόρυβον κ(αὶ) αἱματοχυσίαν, κ(αὶ) ἀῤῥωστίαν, κ(αὶ) ἀλληγορίαν.:~ | 

Εἰ δὲ εἰς τὴν παρθένον λάχῃ, θόρυβον τῶν χωρῶν δηλοῖ, κ(αὶ) ζημίαν πάν: |690 των 

ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) οἱ ἰδιῶται εἰς ἐννοίας ἔσονται ἀπὸ τῆς βασιλείας αὐτῶν, ἢ | κ(αὶ) 

θάνατος μετὰ ἁρπαγῆς δειχθῆ.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ζυγὸν λάχῃ, ῥῖγος, κ(αὶ) ἀῤῥωστίας 

δυσκόλους δηλοῖ, κ(αὶ) ἄν(θρωπ)ος | μέγας ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ θανεῖται, κ(αὶ) οἱ 

ἄν(θρωπ)οι εἰς ἀδιαφορίαν ἔσον(ται).:~ | Τοῦ δὲ σκορπίου μένει ἀναπόδεικτον.:~ 

|
695 Εἰ δὲ εἰς τὸν τοξότην λάχῃ, ἀῤῥωστίας δυσκόλους δηλοῖ, κ(αὶ) στένωσιν ἀ: | 

γαθῶν, κ(αὶ) θόρυβον εἰς τὸν κόσμον, κ(αὶ) ζημίαν εἰς τοὺς ἀγοραίους.:~ | Εἰ δὲ εἰς 

τὸν αἰγόκερον, δηλοῖ ὅτι βασιλεία (ἀόριστος ὅμως) ἄθροι: | σμα ποιήσει, κ(αὶ) 

θραύσει τὸν ἐχθρὸν αὐτῆς, κ(αὶ) λάφυρα κ(αὶ) σκῦλα κερδῆ: | σει, κ(αὶ) ἀγαθά, οἷον 

σῖτος, κριθὴ, κ(αὶ) πᾶν προσφάγιον εἰς πλῆθος ἔσονται, |
700 κ(αὶ) τοῖς ἐν τῇ ὁδῷ 

κατευχίταις εἶ ἔσται.:~ | Καὶ τοῦ ὑδροχόου αὖθις ἄδηλον.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ἰχθῦν 

λάχῃ, εἰς θλίψιν κ(αὶ) ἔννοιαν τοῦ βασιλέως τῶν αὐ: | τῶν μερῶν δηλοῖ, κ(αὶ) τοὺς 

ἰδιώτας ζημία φθάσει ἀπὸ τῶν φουσάτων, | χλόη δὲ ὀλίγη γενήσεται.:~ |
705 Περὶ 

ἐπιβρέξεως χοὸς ἐρυθροῦ κεφ(άλαι)ον, ιηον
.:~ | Ἐὰν χοῦν ἐρυθρὸν βρέξῃ, κ(αὶ) ἡ 

σελήνη εἰς ζώδιον τὸν κριὸν λάχῃ, ἐν: || [197] νοίας πολλὰς τῶν ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, 

κ(αὶ) πεῖνα κ(αὶ) δεῖγμα αὐτῶν, κ(αὶ) αἱμάτων ἔκ: | χυσιν ἐν τῷ πόντῳ, κ(αὶ) 

ἀδιαφορίαν εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) χλόη οὐ φανεῖται, κ(αὶ) λεῖψις | ὑετοῦ 

γενήσεται.:~ |
710 Εἰ δὲ εἰς τὸν ταῦρον λάχῃ, θόρυβον τῶν χωρῶν, κ(αὶ) ξηρότητα τοῦ 

χρόν(ου) | δηλοῖ, κ(αὶ) εἰς βλάβην τῶν ἀν(θρώπ)ων τῶν αὐτῶν μερῶν, κ(αὶ) λεῖψιν 

τῆς ὁπώρας, σῖτος | δὲ, κ(αὶ) κριθὴ εὖ ἔσται.:~ | Τοῦ διδύμου δὲ ἄδηλον ἐστὶν, ὁμοίως 

κ(αὶ) τῶν λοιπῶν.:~ | Περὶ ἐπιβρέξεως βατράχων κ(αὶ) ἱχώρων.:~ ιθον
.:~ |

715 Καὶ 

εὐθὺς τὰ τοῦ κριοῦ ἄδηλα εἰσὶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ταῦρον λάχῃ, ἀῤῥωστίαν κ(αὶ) 

θάνατον ἄγαν δηλοῖ, κ(αὶ) θνῆσιν | τετραπόδων, κ(αὶ) ἔννοιαν εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους 

ἀπὸ τῆς ὁλκῆς τοῦ ἀργυρίου τῆς βα: | σιλείας αὐτῶν, κ(αὶ) θόρυβον τῶν χωρῶν.:~ | 

Εἰ δὲ εἰς τὸν δίδυμον λάχῃ, πεῖναν, κ(αὶ) στενότητα παντὸς ἀγαθοῦ δηλοῖ, κ(αὶ) |720 

θόρυβον τῶν χωρῶν, κ(αὶ) τῶν ἰδιωτῶν, κ(αὶ) ἀδιαφορίαν εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους.:~ | 

Εἰ δὲ εἰς τὸν καρκῖνον. γαλήνην τῶν ἀνέμων δηλοῖ. κ(αὶ) ἄγαν ἀῤῥωστίαν, | κ(αὶ) 

θνῆσιν τετραπόδων, κ(αὶ) θόρυβον κ(αὶ) ὄχλον εἰς τὰς χώρας, σῖτος δὲ κ(αὶ) χλόη | 

εἰς πλῆθος ἔσονται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν λέοντα, εἰς θλίψεις κ(αὶ) ἐννοίας τῶν ἰδιωτῶν 
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ἀπὸ τῆς βασιλείας |
725 αὐτῶν δηλοῖ, κ(αὶ) ζημίαν τῶν πραγματευτῶν, κ(αὶ) 

πλημμέλειαν, ὑπὸ τῶν εἰς τὰς | ὁδοὺς ἁρπάγων κ(αὶ) λῃστῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὴν 

παρθένον λάχῃ, μάχας κ(αὶ) πολέμους τῶν βασιλέων δηλοῖ, κ(αὶ) | θλίψιν εἰς τοὺς 

ἰδιώτας, κ(αὶ) ἀῤῥωστίας δυσκόλους, κ(αὶ) ζημίαν τῆς σπορᾶς, μά: | λιστα δὲ εἰς τὴν 

ἀρχὴν τ[οῦ] χρόνου.:~ ||
730

 [198] Ει δὲ εἰς τὸν ζυγὸν, ἀῤῥωστίας ἀπευδοκήτους δηλοῖ, 

κ(αὶ) τραύματα. κ(αὶ) | θάνατον αἰφνίδιον, κ(αὶ) μάχας κ(αὶ) πολέμους τῶν 

βασιλέων, κ(αὶ) ἔννοιαν εἰς τοὺς | ἀγοραίους, κ(αὶ) θνῆσιν κτηνῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν 

σκορπίον, πλῆθος νεφῶν κ(αὶ) ὑετοῦ δηλοῖ, κ(αὶ) χλόη εὖ ἔσται, | ἔννοιαι δὲ κ(αὶ) 

θλίψεις εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) εἰς τοὺς ἰδιώτας πλημμελεία ἐπέλθῃ |735 ὑπὸ τῆς 

ἀδικίας τῆς βασιλείας αὐτῶν, ἢ κ(αὶ) ὑπὸ πολλῆς ἀῤῥωστίας, ὕ: | στερον δὲ 

διάφορον ἕξουσιν οἱ ἄν(θρωπ)οι.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν τοξότην, βλάβην ὁπώρας, κ(αὶ) 

λεῖψιν χλόης δηλοῖ, κ(αὶ) ῥί: | γος κ(αὶ) μόρον γυναικῶν, κ(αὶ) ἀκαταστασίαν, ἥν 

ποιήσουσιν ἀλλήλοις οἱ ἄν(θρωπ)οι, | κ(αὶ) θλίψιν τῶν ἰδιωτῶν, ὑπὸ τῆς ἀδικίας τῆς 

βασιλείας αὐτῶν.:~ |
740 Εἰ δὲ εἰς τὸν αἰγόκερω λάχη, μόρος γυναικῶν γενήσεται, 

κ(αὶ) ζημία τῆς | ὁπώρας, κ(αὶ) εἰς τὰ λοιπά, ὁμοίως τοῖς ἄνω εἰρημένοις.:~ | Εἰ δὲ εἰς 

τὸν ὑδροχόον λάχῃ, πεῖναν κ(αὶ) στένωσιν τροφῆς, κ(αὶ) ἀκρίβειαν | σίτου δηλοῖ, 

κ(αὶ) ἀῤῥωστίας ἀπευδόκητος. κ(αὶ) διάφορον ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) εἰς δυσκολί(αν) | 

τῆς στράτας τῶν κατευχιτῶν.:~ |
745

 Εἰ δὲ εἰς τὸν ἰχθῦν λάχῃ, πληγὰς ἀπευδοκήτους 

εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους δηλοῖ, | κ(αὶ) κεφαλόπονον κ(αὶ) ῥῖγος, κ(αὶ) κατάῤῥουν, κ(αὶ) 

μόρον γυναικῶν, κ(αὶ) νηπί(ων). | κ(αὶ) μάλιστα εἰς τὴν [ἀ]ρχὴν τοῦ χρόνου.:~ | Περὶ 

κονιορτοῦ τοῦ ἀπὸ ἀέρος, κεφ(άλαι)ον, κον
.:~ | Ἐὰν κονιορτὸς φανῆται, κ(αὶ) ἡ 

σελήνη εἰς τὸ τοῦ κριοῦ ζώδιον λάχῃ, θάλ: |750 πος τοῦ θέρους, κ(αὶ) ὁπώραν πολλὴν 

δηλοῖ. κ(αὶ) ἀῤῥωστίας ἐκ χολῆς, ἢ κ(αὶ) ἀλ: | ληγορίαι ἀκουσθήσονται, κ(αὶ) ὑπὸ 

τῶν κλεπτῶν εἰς τοὺς ἀ(νθρώπ)ους ζημία γενήσεται | Εἰ δὲ εἰς τὸν ταῦρον λάχῃ, ἡ 

βασιλεία τῶν αὐτῶν μερῶν, κατὰ τῶν || [199] ἐπιστησάντων αὐτῷ, ἄθροισμα ποιήσει 

κ(αὶ) χαώσει αὐτοὺς, κ(αὶ) πολλοὶ ζημιωθή: | σονται ὑπὸ τῶν φουσάτων αὐτοῦ.:~ |
755 

Εἰ δὲ εἰς τὸν δίδυμον λάχῃ, λεῖψιν τῶν ὑδάτων, κ(αὶ) θάλπος τοῦ θέρους δη: | λοῖ, 

φοίνικες δὲ κ(αὶ) μέλι πολὺ γενήσονται, κ(αὶ) εἰρήνη κ(αὶ) εὐημερία ἔσται.:~ | Εἰ δὲ 

εἰς τὸν καρκῖνον λάχῃ, ὑγρασίαν κ(αὶ) ὑετὸν δηλοῖ κ(αὶ) ἀλληγορίας. | κ(αὶ) αἱ ὁδοὶ 

εἰς φόβον ἔσονται ὑπὸ τῶν λῃστῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν λέοντα λάχῃ, ἐμπρησμὸν δηλοῖ, 

κ(αὶ) εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους ἀδια: |
760 φορίαν. κ(αὶ) θνῆσιν κτηνῶν, κ(αὶ) οἱ 

ἄν(θρωπ)οι μάχας ἀναμεταξὺ τοὺς ποιήσουσιν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὴν παρθένον λάχῃ, 

ξηρότητα τοῦ χρόνου δηλοῖ, κ(αὶ) λεῖψιν τῶν | ὑδάτων, κ(αὶ) ὑετοῦ, κ(αὶ) 

ἀδιαφορίαν ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) ζημίαν ἀγοραίων, κ(αὶ) σεισμὸν | ὡσαύτως.:~ | Εἰ δὲ 

εἰς τὸν ζυγὸν λάχῃ, μάχας κ(αὶ) δικασήματα τῶν ἀν(θρώπ)ων ἀλ: |765 λήλων δηλοῖ, 
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κ(αὶ) δριμύτητα τοῦ χειμῶνος, σῖτος δὲ κ(αὶ) κριθὴ. κ(αὶ) χλόη εἰς | πλῆθος 

ἔσονται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν σκορπίον λάχῃ, εἰς περίσσευμα παντὸς γένους τῶν | 

ὑδάτων δηλοῖ, κ(αὶ) ὑετὸς πολὺς γενήσεται, κ(αὶ) σχεδίαι οὐκ ὀλίγαι ἐκ | τοῦ σάλου 

τῆς θαλάσσης ποντισθῶσι, κ(αὶ) ἡ ὁπώρα ζημιωθήσεται.:~ |
770 Εἰ δὲ εἰς τὸν τοξότην 

λάχῃ, θόρυβον κ(αὶ) ἀλληγορίας, κ(αὶ) θλίψεις ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, ἢ | κ(αὶ) 

ἀδιαφορία, σῖτος δὲ κ(αὶ) κριθὴ εἰς πλῆθος ἔσονται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν αἰγόκερον 

λάχῃ, θλίψιν τῶν ἰδιωτῶν ὑπὸ τῆς βασιλείας | αὐτῶν δηλοῖ, κ(αὶ) ξηρὸς χρόνος 

φανεῖται, κ(αὶ) λεῖψις τῶν ὑδάτων, πρόβα: | τα δὲ κ(αὶ) μέλι, κ(αὶ) ἐξίγκιον εἰς 

πλῆθος ἔσονται.:~ |
775 Εἰ δὲ εἰς τὸν ὑδροχόον, θόρυβον πασῶν τῶν χωρῶν δηλοῖ, 

κ(αὶ) εἰς μάχ(ας) ||
 
[200] βασιλέων ἀλλήλοις, κ(αὶ) πόλεμοι κ(αὶ) αἱμάτων ἐκχύσεις 

γενήσονται, κ(αὶ) εἰς | τὴν πλήρωσιν τοῦ χρόνου, εἰρήνη γενήσεται εἰς τοὺς 

ἀν(θρώπ)ους.:[~] | Εἰ δὲ εἰς τὸν ἰχθῦν, μάχας κ(αὶ) πολέμους τῶν ἀν(θρώπ)ων 

ἀλλήλων δηλοῖ, | κ(αὶ) εἰς εὖ τῶν βασιλέων, κ(αὶ) οἱ ἰδιῶται εἰς λύπην ἔσονται ὑπὸ 

τῆς βασιλεί(ας) |
780 αὐτῶν, κ(αὶ) ἀδιαφορία ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) λεῖψις παντοίας 

τροφῆς, εἰς δὲ τὴν τελείω: | σιν τοῦ χρόνου πάντα εὖ γενήσονται.:~ | Περὶ 

μεταβάσεως ἡμέρας εἰς νύκτα, κεφ(άλαι)ον. καον
.:~ | Ἐὰν ἡ ἡμέρα εἰς νύκτα 

μεταβληθῇ, κ(αὶ) ἡ σελήνη εἰς ζώδιον τὸν κριὸν | λάχῃ, εἰς θλίψιν κ(αὶ) θάμβος τῶν 

ἰδιωτῶν, ὑπὸ τῆς ἀδικίας τῆς βασιλεί(ας) |785 αὐτῶν δηλοῖ, σῖτος δὲ κ(αὶ) κριθὴ, κ(αὶ) 

ἔτνος εὖ γενήσονται, εἰς δὲ τοὺς ἀν(θρώπ)ους | ἀδιαφορία ἔσται ἐν τούτῳ τῷ 

χρόνῳ.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ταῦρον λάχῃ, βλάβην τῆς ὁπώρας δηλοῖ, ἢ κ(αὶ) τῆς σπο: | 

ρᾶς, κ(αὶ) θνῆσιν τῶν τετραπόδων, κ(αὶ) μάχας ἀν(θρώπ)ων κ(αὶ) ἀλληγορίας.:~ | Εἰ 

δὲ εἰς τὸν δίδυμον λάχῃ, θνῆσιν τῶν προβάτων δηλοῖ, κ(αὶ) θλίψιν |790 κ(αὶ) ζημίαν 

ὑπὸ τῶν εἰς τὰς ὀδοὺς ἁρπάγων, ἀγαθὰ δὲ τροφῆς εἰς πλῆθος | γενήσονται. κ(αὶ) 

ἄν(θρωπ)ος μέγας ἀφανισθήσεται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν καρκῖνον λάχῃ, ἔχθραν τῶν 

βασιλέων ἀλλήλων δη: | λοῖ, κ(αὶ) εἰς μέσον αὐτῶν πολλοὶ κτανθῶσι, κ(αὶ) ἡ τιμὴ 

τοῦ σίτου ὑψωθή: | σεται. μάλιστα δὲ εἰς αὐτὴν τὴν ἀρχὴν τοῦ χρόνου.:~ |
795 Εἰ δὲ εἰς 

τὸν λέοντα λάχῃ, θάλπος τοῦ θέρους δηλοῖ, κ(αὶ) θάνατον νέ(ου), | κ(αὶ) βασιλεία 

μία κτανθήσεται, κ(αὶ) αἱ χῶραι εἰς θόρυβον ἔσονται[.:]~ | Εἰ δὲ εἰς τὴν παρθένον, 

ξηρότητα τοῦ χρόνου δηλοῖ, κ(αὶ) λεῖψιν τῶν ὑδάτων, | κ(αὶ) χλόης, κ(αὶ) εἰς 

ἀδιαφορίαν ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) ζημίαν τῶν πραγματευτῶν, κ(αὶ) ἀκα: || [201] 

ταστασίαι ἔσονται, κ(αὶ) σεισμὸς τῆς γῆς γενήσεται.:~ |
800 Εἰ δὲ εἰς τὸν ζυγόν λάχῃ, 

μετάβασιν βασιλείας εἰς ἑτέραν χώραν τῶν | αὐτῶν μερῶν δηλοῖ, κ(αὶ) ἔννοιαν εἰς 

τοὺς ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) ἀδιαφορίαν τῶν ἀγοραί(ων), | κ(αὶ) ἀλληγορίαι ὁμοίως 

φανήσονται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν σκορπίον λάχῃ, πεῖναν κ(αὶ) στενότητα τοῦ αὐτοῦ 

χρόνου δη: | λοῖ, κ(αὶ) ζημίαν σπορᾶς τε κ(αὶ) ὀσπρίου, κ(αὶ) σχεδίαι ἐν τῷ πόντῳ 
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ἀφανισθήσον(ται).:~ |
805 Εἰ δὲ εἰς τὸν τοξότην λάχῃ, φοίνικες, σῖτος, κ(αὶ) ἔτνος, 

κ(αὶ) χλόη πολλὴ γε: | νήσεται, κ(αὶ) τοῖς ἀν(θρώπ)οις κρυότης, κ(αὶ) κατάῤῥους 

ἐπέλθῃ, κ(αὶ) σάλος ἀνέμου.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν αἰγόκερον λάχῃ, εἰς ἀδιαφορίαν κ(αὶ) 

ἔννοιαν τῶν ἀν(θρώπ)ων δη: | λοῖ, κ(αὶ) τοῖς ἰδιώταις πλημμέλεια ἐπέλθῃ, ἀπό τῆς 

περιττῆς ὁλκῆς τοῦ ἀρ: | γυρίου, κ(αὶ) διὰ τοῦτο ἔννοια εἰς τὰς χώρας, κ(αὶ) εἰς τὰς 

ὀδοὺς φόβος.:~ |
810 Εἰ δὲ εἰς τὸν ὑδροχόον, ἀκαταστασίαν τῶν βασιλέων δηλοῖ. κ(αὶ) 

λεῖψιν ὑετοῦ | κ(αὶ) ὑγρασίας κ(αὶ) χλόης, κ(αὶ) ἀῤῥωστίαι δύσκολοι, κ(αὶ) οἱ 

ἰδιῶται ἀδικηθῶσι παρὰ | τοῦ βασιλέως αὐτῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ἰχθῦν, θνῆσιν 

κτηνῶν δηλοῖ, κ(αὶ) εἰς φόβον κ(αὶ) ἔννοι(ας) τῶν ἀν: | θρώπων, σῖτος δὲ κ(αὶ) 

ἀγαθὰ τροφῆς, εἰς πλῆθος ἔσονται, κ(αὶ) τοῖς πραγμα: |
815 τευταῖς εὖ ἔσται.:~ Περὶ 

ταραχῆς ἀνέμων, κεφ(άλαι)ον. κβον
.:~ | Ἐὰν σάλος ἀνέμου γένηται, κ(αὶ) ἡ σελήνη 

εἰς ζώδιον τὸν κριὸν λάχῃ, | ἀῤῥωστίας ἐκ χυμοῦ δηλοῖ, κ(αὶ) τραύματα εἰς τοὺς 

ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) βλάβην τῆς ὁπώ: | ρας, κ(αὶ) θάνατον ἐφήβων, κ(αὶ) ἀλληγορίαι. 

κ(αὶ) ἔννοιαι, κ(αὶ) κωκυτὸς εἰς τὰς | χώρας.:~ |
820 Εἰ δὲ εἰς τὸν ταῦρον λάχῃ, λεῖψιν 

πάντων ὑδάτων δηλοῖ, κ(αὶ) χειμῶνα | δριμὺν, κ(αὶ) θνῆσιν τετραπόδων, κ(αὶ) χιόνα 

κ(αὶ) κρύσταλλον πολὺν, κ(αὶ) ἀδιαφο[ρί](αν)[.:]~ || [202] Εἰ δὲ εἰς τὸν δίδυμον λάχῃ 

ἀῤῥωστίας ἐκ χολῆς δηλοῖ, κ(αὶ) βασιλεία ἐκ | τοῦ τόπου αὐτῆς μεταβήσεται, κ(αὶ) 

εἰς ῥῖγος οἱ ἄν(θρωπ)οι πεσοῦνται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν καρκῖνον, λοιμὸν κ(αὶ) θόρυβον 

τῶν χωρῶν τῆς ἁρμενί(ας) δη: |825 λοῖ, κ(αὶ) σχεδίαι πολλαὶ ποντισθήσονται.:~ | Εἰ δὲ 

εἰς τὸν λέοντα, ἄν(θρωπ)ος μέγας ἐν ταύταις ταῖς χώραις θανεῖ(ται), κ(αὶ) λεῖ: | ψις 

ὑετοῦ, κ(αὶ) οἱ ἰδιῶται ἀδικηθῶσιν ὑπὸ τοῦ βασιλέως αὐτῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὴν 

παρθένον, πεῖναν κ(αὶ) στένωσιν τῶν χωρῶν δηλοῖ, ἢ κ(αὶ) πλεῖ: | στοι ἄν(θρωπ)οι 

ὑπὸ πείνης κτανθῶσιν, ἅγαν δὲ θνῆσις κτηνῶν γενήσεται.:~ |
830 Εἰ δὲ εἰς τὸν ζυγὸν, 

θλίψιν κ(αὶ) ἔννοια κ(αὶ) κλημαντῆρας ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, αὐθυ: | νίαν δὲ ἀγαθῶν, 

κ(αὶ) τὰ δένδρα πολλὴν ὁπώραν βαστάσουσι, κ(αὶ) ῥοδωνιὰ ἔσται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν 

σκορπίον ἄν(θρωπ)ος κτανθῆ μέγας, κ(αὶ) τοῖς ἀν(θρώπ)οις θόρυβος κ(αὶ) ὄ: | χλος, 

κ(αὶ) πόλεμοι, σῖτος δὲ κ(αὶ) χλόη κ(αὶ) ἔτνος εἰς πλῆθος ἔσον(ται), κ(αὶ) ἀγαθὰ 

πολλὰ. | Εἰ δὲ εἰς τὸν τοξότην, ἀλληγορίας δηλοῖ, κ(αὶ) χρόνον ξηρὸν πρόβατα δὲ 

κ(αὶ) |
835 μέλι, κ(αὶ) ἐξύγκιον, κ(αὶ) φοίνικες εἰς πλῆθος ἔσον(ται), κ(αὶ) οἱ 

πραγματευταὶ εἰς ἀ: | διαφορίαν ἔσοντα.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν αἰγόκερω, οἱ στρατιῶται 

τοῖς ἰδιώταις πολλὰς ἀδικί(ας) ποιή: | σουσι, κ(αὶ) αἱ ὁδοὶ ἐκκοπήσονται ὑπὸ τῶν 

κλεπτῶν κ(αὶ) λῃστῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ὑδροχόον, ἄνεμος πολὺς δειχθῆ, κ(αὶ) λεῖψις 

της χλόης, |840 κ(αὶ) ἡ σαπρία τῆς ὁπώρας, κ(αὶ) φόβος ἢ θάνατος ἐφήβων ἔσται.:~ | 

Εἰ δὲ εἰς τὸν ἰχθῦν, ἡ σπορὰ κ(αὶ) τὰ ὄσπρια ἐκκαῇ, κ(αὶ) χειμὼν δριμύς | 

γενήσεται.:~ Περὶ φωνῆς τῆς ἀπ’ οὐ(ρα)νοῦ κεφ(άλαι)ον κγον
.:~ | Ἐὰν φωνὴ ἐξ 
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οὐρανοῦ διέλθῃ, κ(αὶ) ἡ σελήνη εἰς ζώδιον τὸν κριὸν λάχῃ, | πόλεμον κ(αὶ) αἱμάτων 

ἐκχύσεις δηλοῖ, κ(αὶ) θόρυβον εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους ἐκ τῶν ||845 [203] ἀκαταστασιῶν 

τῶν χωρῶν, κ(αὶ) χειμὼν δριμὺς γενήσεται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ταῦρον λάχῃ, ἀῤῥωστίαν 

κ(αὶ) θάνατον αἰφνίδιον δηλοῖ, κ(αὶ) σα: | πρίαν εἰς τὴν ὁπώραν, κ(αὶ) ἀδιαφορίαν 

ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) ἀλληγορίαν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν δίδυμον, πολέμους κ(αὶ) 

ἀκαταστασίας τῶν ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, ἢ κ(αὶ) | τῶν πλησίον αὐτῶν, κ(αὶ) θνῆσιν 

τῶν κτηνῶν, κ(αὶ) φόβον ἐκ τῶν κλεπτῶν κ(αὶ) ἁρ: |
850 πάγων τῶν ὁδῶν, κ(αὶ) 

ἀῤῥωστίαν, κ(αὶ) μόρον, κ(αὶ) οἱ ἰδιῶται εἰς πλημμέλειαν ἐ: | σονται ὑπὸ τῆς ἀδικίας 

τῆς βασιλείας αὐτῶν.:~ | Τὰ δὲ ἐπόμενα αὐτοῦ τοῦ κεφ(αλαί)ου, εἰσὶν ἀναπόδεικτα, 

καθὼς κ(αὶ) | ὅλον τὸ, κδ.ον κεφ(άλαι)ον τὸ. Περὶ φωνῆς τῆς ἐκ βάθρων γῆς.:~ | Καὶ 

ἄρχεται λοιπὸν τὸ, Περὶ σεισμοῦ κεφ(άλαι)ον κε ον
.:~ |

855 Καὶ ἄδηλα αὖθις τὰ ἐν τῷ 

ζωδίῳ τοῦ κριοῦ συμβησόμενα.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ταῦρον λάχῃ ἡ σελήνη ἐν τῷ σεισμῷ, 

λεῖψιν ὑδάτων δηλοῖ, | κ(αὶ) εἰς ἀδικίας τῶν βασιλέων, κ(αὶ) θνῆσιν κτηνῶν, κ(αὶ) 

στένωσιν ἀγαθῶν τροφῆς. | μάλιστα δὲ εἰς τὰς χώρας τῶν τούρκων, κ(αὶ) ἡσᾶν, κ(αὶ) 

τῶν ῥωμαίων. εἰδὲ ὁ σει: | σμὸς μετὰ θορύβου γένηται, ἀκαταστασίαν τῶν χωρῶν 

τῶν αὐτῶν μερῶν |860 δηλοῖ. ὅθεν ἐφάνη, κ(αὶ) δρασμὸν ἀπὸ χώρας εἰς χώραν ἐκ τοῦ 

φόβου τοῦ | ἐπερχομένου αὐτοῖς.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν δίδυμον, εἰς ἀῤῥωστίας κ(αὶ) 

ποδάγρας ὑδροπικῶν δηλοῖ, κ(αὶ) μὰ: | χας κ(αὶ) πολέμους τῶν βασιλέων, κ(αὶ) 

φόβον ἐν τῇ θαλάσσῃ τῆς αἰγύπτου, κ(αὶ) αἱ: | ματοχυσίας τῶν ἐκεῖσε μερῶν, κ(αὶ) 

θνῆσιν βοῶν κ(αὶ) προβάτων, κ(αὶ) φόβον |
865 ἀν(θρώπ)ων ὑπὸ τῶν εἰς τὰς ὁδοὺς 

ἁρπάγων κ(αὶ) λῃστῶν, λεῖψιν τε ὑδάτων, κ(αὶ) ζημί(αν) | τῶν ἀγοραίων, κ(αὶ) τῶν 

κατευχητῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν καρκῖνον, ζημίαν κ(αὶ) θλίψιν τῶν ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, 

κ(αὶ) ψύχος πολ[ύ] || [204] ἐν χειμῶνι, κ(αὶ) πλῆθος νεφῶν κ(αὶ) ὑετοῦ, κ(αὶ) 

σαπρίαν τῆς ὁπώρας. εἰ δὲ τὴν νύ: | κτα ὁ σεισμὸς γένηται, κωκυτὸν κ(αὶ) αἱμάτων 

ἔκχυσιν δηλοῖ, [κ](αὶ) ἀφανισμὸν |
870 τῶν χωρῶν ἡσᾶν κ(αὶ) ἁρμενίας, κ(αὶ) 

ἐμφύλιον πόλεμον ἀν(θρώπ)ων πρὸς ἀλλήλ(ου)ς, | ἢ κ(αὶ) ἀλληγορίαι 

ἀκουσθήσονται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν λέοντα λάχῃ, εἰς ὥραν τοῦ μετοπώρου, ἀῤῥωστίαι, 

κ(αὶ) θάνατος | ἐκ χυμοῦ, κ(αὶ) χολῆς συμβήσονται, κ(αὶ) θάλπος πολὺ γενήσεται, 

κ(αὶ) λεῖψις ὑ: | δάτων πάντων. κ(αὶ) εἰς μέσον τῶν τουρκῶν ἐμφύλιος πόλεμος 

γενήσεται, |
875 κ(αὶ) μία βασιλεία κτανθῆ, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς ὄχλον 

ἐπαναστήσονται, κ(αὶ) τὰ πε: | δία κ(αὶ) αἱ χῶραι εἰς ἀφανισμὸν ἔσονται ἐξ’ 

αὐτῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὴν παρθένον, ἀῤῥωστίαν κ(αὶ) θάνατον ἄγαν δηλοῖ, κ(αὶ) τῆς 

σπο: | ρᾶς ζημίαν, εἰρήνη δὲ ἔσται, κ(αὶ) αἱ βασιλεῖαι εἰς τοὺς ἰδιώτας κρίσιν 

δίκαι(αν) | ἐνδείξουσιν, κ(αὶ) μέλι κ(αὶ) φοίνικες εἰς πλῆθος ἔσονται, κ(αὶ) εἰς τὰς 

χώρας τοῦ ἡ: |
880 σᾶν, κ(αὶ) τῶν ῥηγάδων τῶν ἐκεῖσε, πόλεμοι πρὸς ἀλλήλους 
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γενήσονται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ζυγὸν λάχῃ, εἰς κάκωσιν πάντων δηλοῖ, κ(αὶ) φόβος 

κ(αὶ) ἔν: | νοιαι εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) χλόη ὀλίγη γενήσεται οὔ, ἀλλ’ εἰς 

πλῆθος, κ(αὶ) ἡ βασι: | λεία τῶν ῥωμαίων κ(αὶ) τῶν φράγκων πόλεμον 

συγκροτήσουσι πρὸς ἀλ: | λήλους. κ(αὶ) πολλοὶ στρατιῶται καρατομηθήσονται, 

κ(αὶ) πεῖνα κ(αὶ) δεῖγμα εἰς |885 τοὺς φράγκους ἔσται, ὕστερον δὲ πάντων συνθήκας 

ποιήσουσι, κ(αὶ) εἰρήνην.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν σκορπίον, ὑγρασίαν κ(αὶ) ὑετὸν δηλοῖ, 

κ(αὶ) θνῆσιν κτηνῶν, | κ(αὶ) ἀῤῥωστίαν εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους, κ(αὶ) ἀκρὶς ὀλιγοστὴ 

φανεῖται, κ(αὶ) χειμὼν δρι: | μὺς, κ(αὶ) βηχίον, κ(αὶ) φθίσεις εἰς τοὺς ἀν(θρωπ)οὺς 

κ(αὶ) εἰς τὰ μέλη τῆς ἀνατολῆς | θάνατος. κ(αὶ) στένωσις γενήσεται, κ(αὶ) πολλοὶ 

ἄν(θρωπ)οι ἀφανισθήσονται.:~ |
890 Εἰ δὲ εἰς τὸν τοξότην, χαύνωσιν τῶν ἀν(θρώπ)ων 

δηλοῖ, κ(αὶ) λεῖψιν χλόης κ(αὶ) || [205] τροφῆς, κ(αὶ) ἀῤῥωστίαι δύσκολοι 

φανήσονται, καταχρηστικῶς δὲ εἰς τὰς γω: | νίας τῆς γῆς, ἥ κ(αὶ) εἰς τοὺς 

στρατιώτας, κ(αὶ) θνῆσις προβάτων, κ(αὶ) ἑτέρων κτηνῶν. κ(αὶ) | χειμὼν δριμὺς 

γενήσεται, κ(αὶ) εἰς τὴν τελείωσιν τοῦ χρόνου αἱ δουλεῖαι τῶν ἀν(θρώ)πων | εὖ 

γενήσονται.:~ |
895 Εἰ δὲ εἰς τὸν αἰγόκερον, πλῆθος σίτου κ(αὶ) κριθῆς δηλοῖ, ἢ κ(αὶ) 

χλόης, κ(αὶ) εἰς | τὰς χώρας τῆς Ἰνδίας κ(αὶ) τῶν γύροθεν αὐτῆς πόλεμος. κ(αὶ) 

αἱμάτων ἐκχύ: | σεις γενήσονται, κ(αὶ) μάχας αἱ βασιλεῖαι αὗται ἐνδείξουσι, κ(αὶ) 

πολλοὶ ἄν(θρωπ)οι δι’ | αὐτὰς κτανθῶσιν, ὕστερον δὲ ἀγάπην ποιήσουσιν.:~ | Εἰ δὲ 

εἰς τὸν ὑδροχόον, ἔννοιας κ(αὶ) θλίψεις τῶν ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, κ(αὶ) φόβος ὑ: |900 πὸ 

τῶν κλεπτῶν, κ(αὶ) ἀρπάγων, κ(αὶ) ζημίαι εἰς τοὺς ἀγοραίους, κ(αὶ) ἀλληγορίαι 

ἔσον(ται). | κ(αὶ) οἱ κατευχῆται εἰς ἔννοιαν ἔλθωσιν, αἱ βασιλείαι δὲ ψεύματα πολλὰ 

εἴ: | πωσιν ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ἰχθῦν, ὑγρασιάν κ(αὶ) ὑετὸν δηλοῖ, 

κ(αὶ) διάφορον ἀν(θρώπ)ων κ(αὶ) αὐ: | θωνίαν εἰς πᾶσαν ἀγορὰν, κ(αὶ) συζυγίαι 

πολλαὶ γενήσονται. μάλιστα δὲ |
905 εἰς τὰς χώρας τῆς ἀλεξανδρείας, κ(αὶ) εἰς τὰς 

χώρας ἡσᾶν, φουσάτα ἐξ ἀλ: | λοδαπῆς γῆς φανῶσι, κ(αὶ) πολλὰς πόλεις κ(αὶ) χώρας 

ἀφανίσουσι, κ(αὶ) ἀλλη: | γορία, κ(αὶ) φόβος, κ(αὶ) κωκυτὸς ἐκεῖσαι ἔσται.:~ | Περὶ 

θάλπους δίχα τῆς ὥρας. κεφ(άλαι)ον κϛον
.:~ | Ἐὰν θάλπος παρ’ ὥραν γένηται. κ(αὶ) 

ἡ σελήνη εἰς ζώδιον τὸν κριὸν λάχῃ, |910 ῥιγοπυρετὸν δηλοῖ, κ(αὶ) ἀῤῥωστίας ἐκ τοῦ 

ψύχους, κ(αὶ) θλίψιν κ(αὶ) αἰματοχυσί(αν) | μάλιστα δὲ εἰς τὰς χώρας θαρσεῖς, κ(αὶ) 

βαβυλῶνος, κ(αὶ) εἰς τὰς πλησίον αὐ: | τῶν ἐν τῶν παρόντι χρόνῳ.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸ[ν] 

ταῦρον λάχῃ, εἰς ἐνδυνάμωσιν τῶν βασιλέων δηλοῖ, [κ(αὶ)] || [206] εἰς πτωχείαν τῶν 

ἰδιωτῶν, κ(αὶ) εἰς ἀνισότητα ἀνδρογύνων, κ(αὶ) ψύξιν τῶν |
915 ὑδάτων, κ(αὶ) 

σαπρίαν τῶν ὁπωρῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν δίδυμον, εἰς εἰρήνην κ(αὶ) διάφορον τῶν 

ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, ἢ κ(αὶ) χαρ(ὰν) | εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ χρόνου, τοῖς δὲ γραμματικοῖς 

κ(αὶ) σοφοῖς εὖ ἔσται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν καρκῖνον, ὑετὸν κ(αὶ) περίσσευμα τῶν 
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ὑδάτων δηλοῖ, κ(αὶ) εἰς | εὖ τῶν ἰδιωτῶν, βηχίον δὲ κ(αὶ) κατάῤῥους εἰς τοὺς 

ἀν(θρώπ)ους ἀκολουθήσει[.:]~ |
920 Εἰ δὲ εἰς τὸν λέοντα, εἰς εὖ τῶν βασιλέων δηλοῖ, 

ὁμοίως κ(αὶ) εἰς καλήν | καρδίαν, κ(αὶ) εἰς λεῖψιν σίτου, κ(αὶ) τῶν ὁμοίων, κ(αὶ) 

ἀδιαφορίαν ἀν(θρώπ)ων κ(αὶ) ἀῤ: | ῥωστίαν ἐκ χολῆς κ(αὶ) πυρετοῦ, κ(αὶ) λεῖψιν 

τῶν ὑδάτων πάντων δηλοῖ, εἰς | τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ τοῦ χρόνου.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὴν 

παρθένον, θλίψεις κ(αὶ) ἐννοίας τῶν ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, κ(αὶ) τὰ ἀν: |925 δρόγυνα εἰς 

δικασήματα ἔσονται, κ(αὶ) ἀῤῥωστίαι δαιμονικαὶ, κ(αὶ) κάτοχοι | πλεῖστοι. εἰς δὲ τὸ 

παραθαλάσσιον μέρος μία κεφαλὴ μεγάλη θανεί(ται), | κ(αὶ) ἀκαταστασίαι εἰς τὰς 

χώρας τοῦ ἡσᾶν γενήσονται.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ζυγὸν, εἰρήνη τῶν χωρῶν πασῶν 

γενήσεται, κ(αὶ) θάνατος | ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) θνῆσις κτηνῶν, μάλιστα δὲ εἰς τὴν 

ἀρχὴν τοῦ χρόνου.:~ |
930 Εἰ δὲ εἰς τὸν σκορπίον, στένωσιν κ(αὶ) ἔννοιαν τῶν 

ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, κ(αὶ) φό: | βον ὑπὸ τῶν εἰς τὰς ὁδοὺς κλεπτῶν κ(αὶ) ἁρπάγων, 

μάλιστα δὲ εἰς τὰς | μέσον χώρας τῆς ἀνατολῆς, κ(αὶ) θάνατον αὐτόθι.:~ | Εἰ δὲ εἰς 

τὸν τοξότην, εἰς χαρὰν κ(αὶ) εὖ τῶν ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, κ(αὶ) οἱ ἀγο: | ραῖοι 

διαφορεύσουσι, κ(αὶ) εἰς τοὺς ἰδιώτας εὖ ἔσται ἀπὸ τῆς βασιλείας τῶν.:~ |
935 Εἰ δὲ εἰς 

τὸν αἰγόκερον, εἰς εὖ τῶν μοναχῶν δηλοῖ. κ(αὶ) πλῆθος ἀγαθῶν | [τ]ροφῆς, κ(αὶ) εἰς 

λεπτουργίαν ἀν(θρώπ)ων, κ(αὶ) εἰρήνη πάντων ἔστ[α]ι.:~ || [207]  Εἰ δὲ εἰς τὸν 

ὑδροχόον, ἀκαταστασίαν τῶν βασιλέων εἰς τὸ σῶμα αὐτῶν | δηλοῖ, κ(αὶ) λεῖψιν 

ὑδάτων, κ(αὶ) σαπρίαν τῆς ὁπώρας, κ(αὶ) θνῆσιν τετραπόδων, κ(αὶ) | ἐνδυνάμωσιν 

τῶν ζαγκίων, οἱ τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν πατάξουσι, κ(αὶ) ἀφανίσου: |940 σι τελείως ἐν 

τῷ παρόντι χρόνῳ.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ἰχθῆν λάχῃ, λεῖψιν τῆς θαλάττης δηλοῖ, ἢ κ(αὶ) 

τῶν φρεάτων, σῖ: | τος δὲ κ(αὶ) κριθὴ, κ(αὶ) ὄσπριον εἰς πλῆθος ἔσονται, κ(αὶ) τοῖς 

ἀγοραῖοις ἀδιαφορία.:~ | Περὶ ψύχους δίχα τῆς ὥρας, κεφ(άλαι)ον, κζον
.:~ | Ἐὰν 

ψύχος γένηται δίχα τῆς ὥρας, κ(αὶ) ἡ σελήνη εἰς ζώδιον τὸν κριὸν λά: |
945 χῃ, 

μαντάτα ἀλληγορίας δηλοῖ, κ(αὶ) εἰς ἐννοίας ἔσονται οἵ ἄν(θρωπ)οι, κ(αὶ) ἡ 

βασιλεία | θαρσεῖς μετὰ βασιλείας ἑτέρας πόλεμον συνάψει. κ(αὶ) πολλοὶ ἐξ ἀμφοτέ: | 

ρων κτανθῶσιν ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ταῦρον λάχῃ, εἰς εὖ τῶν 

ἰδιωτῶν ὑπὸ τῆς βασιλείας αὐτῶν | δηλοῖ, κ(αὶ) οἱ ἄν(θρωπ)οι εἰς διάφορον ἔσονται, 

ἢ κ(αὶ) χλόη εἰς πλῆθος γενήσεται.:~ |
950 Εἰ δὲ εἰς τὸν δίδυμον λάχῃ, ἄδηλον.:~ | Εἰ δὲ 

εἰς τὸν καρκῖνον λάχῃ, χειμῶνα δριμὴν δηλοῖ, κ(αὶ) ζημίαν τῆς | σπορᾶς, κ(αὶ) τῆς 

ὁπώρας ὑπὸ τοῦ ἄγαν ὑετοῦ.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν λέοντα λάχῃ, εἰς πτωχείαν τῶν 

ἰδιωτῶν δηλοῖ, ἐκ τῆς ὁλ: | κῆς τῆς ἀπαιτουμένης παρὰ τῆς βασιλείας αὐτῶν, κ(αὶ) 

θλίψιν εἰς τοὺς ἀγο: |
955 ραίους, κ(αὶ) ἀδιαφορίαν ἀν(θρώπ)ων, ὑπὸ τῶν εἰς τὰς 

ὁδοὺς ἁρπάγων κ(αὶ) λῃστῶν, | λεῖψις δὲ ὑετοῦ, κ(αὶ) τῶν ὑδάτων τῆς γῆς ἔσται.:~ | 

Εἰ δὲ εἰς τὴν παρθένον, φόβον, κ(αὶ) ἀλληγορίας, κ(αὶ) θλίψιν, κ(αὶ) ἀδιαφορί(αν) | 
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εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους δηλοῖ, κ(αὶ) εἰς λειτουργίαν οὐκ ἔσονται οἱ ἄν(θρωπ)οι, κ(αὶ) 

φόβος εἰς τοὺς | ἰδιώτας ἐ[κ] τ[ῶ]ν ὄχλων τῶν φουσάτων, κ(αὶ) ζημία ὁμοίως τούτοις 

ἀκολουθ[ήσει].:~ ||
960

 [208] Εἰ δὲ εἰς τὸν ζυγὸν, ἀῤῥωστίας δυσκόλους δηλοῖ, κ(αὶ) 

θάνατον αἰφνίδιον, κ(αὶ) | πόλεμον εἰς τοὺς ἀν(θρώπ)ους πρὸς ἀλλήλους, κ(αὶ) 

λεῖψιν τῆς ὁπώρας κ(αὶ) χλόης.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν σκορπίον, ὑετὸν κ(αὶ) ὑγρασίαν 

πολλὴν δηλοῖ, κ(αὶ) οἱ ἰδιῶται | εἰς θλίψιν ἔσονται ὑπὸ τῆς βασιλείας αὐτῶν, κ(αὶ) 

τῆς ἀδικίας τῶν ταύτης | φουσάτων, κ(αὶ) ἀδιαφορία τῶν ἀν(θρώπ)ων ἐκ τῆς 

ἀκαταστασίας.:~ |
965 Εἰ δὲ εἰς τὸν τοξότην, εἰρήνην δηλοῖ, κ(αὶ) τοῖς ἰδιώταις εὖ 

ἔσται ὑπ[ὸ] [τ]ῆς | δικαιοκρισίας τῶν βασιλέων, χλόη δὲ κ(αὶ) σῖτος, κριθὴ κ(αὶ) 

φοίνικες εἰς | πλῆθος ἔσονται ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν αἰγόκερον, 

θλίψιν κ(αὶ) ἔννοιαν τῶν ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, κ(αὶ) θνῆσιν | τῶν κτηνῶν, κ(αὶ) λεῖψιν 

τῶν ὑδάτων, κ(αὶ) ἀδιαφορίαν εἰς τοὺς πραγματευ: |
970 τὰς, κ(αὶ) μάλιστα εἰς τὴν 

ἀρχὴν τοῦ χρόνου.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ὑδροχόον, σάλον ἀνέμου ἐν χειμῶνι δηλοῖ, κ(αὶ) 

ζημί(αν) εἰς | τὴν ὁπώραν, κ(αὶ) τοῖς ἀν(θρώπ)οις κρυότης κ(αὶ) κατάῤῥους ἐπέλθη, 

ἢ κ(αὶ) βηχίον κ(αὶ) | στενογουργούρησις σταφυλῆς.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ἰχθῦν, ὑετὸν 

πολλὴν δηλοῖ, κ(αὶ) εἰς περίσσευμα πάντων ὑ: |975 δάτων, ὁπώρα δὲ κ(αὶ) χλόη ἄγαν 

γενήσονται.:~ | Περὶ χιόνος πὰρ ὥρας, κεφ(άλαι)ον, κηον
.:~ | Ἐὰν χιὼν ἐπέλθῃ πὰρ’ 

ὥραν, κ(αὶ) ἡ σελλήνη εἰς ζώδιον τὸν κριὸν λα: | χῃ, δηλοῖ τῶν ἀν(θρώπ)ων ἐννοίας, 

κ(αὶ) ἀῤῥωστίας μετὰ θανάτου πολλοῦ, κ(αὶ) ὁλ: | κῆ ἀργυρί(ου) ἀπαιτηθῆ τοῖς 

ἰδιώταις, κ(αὶ) φόβος ἔσται ὑπὸ τῶν κλεπτῶν.:~ |
980 Εἰ δὲ εὶς τὸν ταῦρον λάχῃ, 

διάφορον τῶν πραγματευτῶν δηλοῖ, κ(αὶ) δρι: | μὴν χειμῶνα, κ(αὶ) θνῆσιν τῶν 

προβάτων, κ(αὶ) λεῖψιν τῆς χλόης, κ(αὶ) αἱ χῶρα[ι] | εἰς [εἰ]ρὴνην ἔσονται.:~ || [209] 

Εἰ δὲ εἰς τὸν δίδυμον, ἀλληγορίας, κ(αὶ) φόβους, κ(αὶ) ἔννοιας δηλοῖ, κ(αὶ) εἰς λύπην 

| τῶν κατευχιτῶν ὑπὸ τῶν ἁρπάγων κ(αὶ) λῃστῶν.:~ |
985 Εἰ δὲ εἰς τὸν καρκῖνον, 

θλίψιν τῶν ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, κ(αὶ) ὑετὸν πολὺν, κ(αὶ) χειμῶ: | να δριμὺν, κ(αὶ) 

διάφορον τῶν ἀν(θρώπ)ων πασὼν τῶν χωρῶν.:~ | Τοῦ λέοντος αὖθις ἄδηλον. | Εἰ δὲ 

εἰς τὴν παρθένον λάχῃ, πεῖναν κ(αὶ) στένωσιν κ(αὶ) θλίψιν τῶν ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, | 

οἱ ἀν(θρωπ)οι δὲ ἀδικηθήσονται ὑπὸ τῆς βασιλείας, κ(αὶ) ἀῤῥωστίαι κ(αὶ) 

θάνατ(ος) πολὺς.:~ |
990 Εἰ δὲ εἰς τὸν ζυγὸν, εἰς εὖ δηλοῖ, κ(αὶ) διάφορον τῶν 

πραγματευτῶν. κ(αὶ) εἰς χει: | μῶνα δριμὺν, κ(αὶ) λεῖψιν τῆς ὁπώρας, ὑδάτων τε κ(αὶ) 

χλόης.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν σκορπίον, θλίψιν κ(αὶ) διαλογισμοὺς τῶν ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, 

κ(αὶ) ἀκατα: | στασίαν εἰς πᾶσαν χώραν, κ(αὶ) ζημίαν εἰς τοὺς πραγματευτὰς ὑπὸ 

κλεπτῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν τοξότην, εὖ κ(αὶ) διάφορον τῶν ἀν(θρώπ)ων δηλοῖ, κ(αὶ) 

εἰς ἀνάπαυσιν |995 ἔσον(ται) οἱ ἰδιῶται ὑπὸ τῆς βασιλείας των, κ(αὶ) διάφορον τῶν 

πραγματευτῶν | κ(αὶ) τῶν κατευχιτῶν.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν αἰγόκερον, χαρὰν κ(αὶ) 
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εὐφροσύνην τῶν ἰδιωτῶν κ(αὶ) μοναχῶν | δηλοῖ, κ(αὶ) εἰς λειτουργίαν τῆς γῆς, κ(αὶ) 

σπορὰ, σῖτος, κριθὴ, κ(αὶ) τὰ ὅμοια εἰς | πλῆθος ἔσονται, χειμὼν δὲ δριμὺς, κ(αὶ) 

εἰρήνη τοῦ κόσμου.:~ |
1000 Εἰ δὲ εἰς τὸν ὑδροχόον, διάφορον τῶν ἰδιωτῶν κ(αὶ) 

μοναχῶν δηλοῖ, κ(αὶ) | εἰς θλίψεις κ(αὶ) διαλογισμοὺς τῶν ἑτέρων ἀν(θρώπ)ων, ἢ 

κ(αὶ) βηχίον κ(αὶ) στένωσις αὐτῶν, | κ(αὶ) θνῆσις τῶν προβάτων, κ(αὶ) ὅχλον 

ἐνδείξωσιν οἱ κλέπται ἐν τῷ παρόντι | χρόνῷ.:~ | Εἰ δὲ εἰς τὸν ἰχθῦν λάχῃ, ὑετὸν 

κ(αὶ) περίσσευμα τῶν ὑδάτων δηλοῖ, κ(αὶ) |1005 θάνατον ἀν(θρώπ)ων ἐφήβων, κ(αὶ) 

γυναίων, κ(αὶ) βλάβην τῆς ὁπώρ[α]ς, κ(αὶ) μαν[τάτο] || [210α] ἀλληγορίας, κ(αὶ) 

κομψεῖαι ἀκουσθήσονται, μάλιστα δὲ εἰς τὴν πλήρωσιν τοῦ | χρόνου.:~ | Ὁ γοῦν 

ὑψιμέδων θεὸς ἐστὶν, ὁ γινώσκων τὰ συμβησό: | μενα, ῥητῶς, κ(αὶ) σαφῶς, κ(αὶ) 

ἀναλόγως.:~ |
1010

 [210α], Αρ. 268 Εἰς τὴν ἀράβων διάλεκτον τὰ ζώδια.:~ | Ὁ Κριὸς, 

χθαμὴλ. | ὁ δίδυμος, τζὸζ. | ὁ λέων, ἔσεδ. | ὁ ζυγὸς, μιζὲ. |
5 ὁ τοξότης, κὸς. | ὁ 

ὑδροχόος, ἰτέλης. | ═ [210β] Ὁ Ταῦρος, θὸλ. | ὁ καρκῖνος, σαρτὰ | ἡ παρθένος, 

σέμπελ. |10 ὁ σκορπίος, ἄκραμπ. | ὁ αἰγόκερος, τζεδὸκ. | οἱ ἰχθῦες, χοὺτ.:~ ═ [210α], 

Αρ. 269 Τῷ συντελεστῇ τῶν καλῶν Θεῷ χάρις.:~ | Ταύτα κ(αὶ) διὰ τέλος μένω 

ὑπογραφόμενὸς της τοιοῦτος, ὅ,τι | λογῆς κ(αὶ) μὲ ὅλα τὰ ἐσωτερικὰ τῆς καρδίας 

μοῦ εἶμαι.:~ | Αρ. 270 κ(αὶ) ταῦτα ἐπὶ τοσοῦτον, ἐγὼ δὲ ἀναγκασμένος ἀπὸ ἕνα | 

ἐξαίρετον σέβας, κ(αὶ) μίαν ἔφεσιν ἰσχυρὰν κ(αὶ) δραστικώ[:] | τατην ὁποῦ τρέφω δι’ 

αὐτὴν εἰς τὴν καρδίαν μου, μένω.:~ | Αρ. 271 κ(αὶ) ἡ ἐπισφράγισις τῆς ταπεινῆς μοῦ 

ταύτης ἐπιστολῆς, εἶναι | τὸ νὰ φανερώσῳ τὸ νόημα τῆς ψυχῆς μου, μὲ ἐδικὴν μου | 

[ὑπ]ογραφ[ὴ], οὔτω λέγουσαν. || [211], Αρ. 272 κ(αὶ) ταῦτα κατὰ τὸ παρόν, ἐπειδὴ 

ὅμως κ(αὶ) πολλὰ ἑλκυστικὰ | δίκαια μὲ παρακινοῦν νὰ ὁμολογῷ τὸν ἐμαυτὸν μου 

καθυ:  | πείκοντα εἰς τὸ τίμιον αὐτῆς ὑποκείμενον διὰ πάντοντε, τῆς | ὑπογράφομαι 

εἰς τὰς προσταγὰς τὴς, κ(αὶ) τὰ ἐξῆς. | Αρ. 273 κ(αὶ) ταῦτα οὕτως ἔχει, ἄς μοῦ 

συγχωρήσῃ δὲ ἡ ἐλευθεριότης της, | τ[ὴν] τόλμην ὁποῦ μὲ παρορμεῖ εἰς τὸ νὰ 

ὑπογραφθῷ μικρ(ὸς).:~ | Αρ. 274 ἐγὼ δὲ ὄχι καθώς ἔκαμεν ὁ Ἰακὼβ, ὁποῦ ἀπὸ 

ἔλλειψιν | τοῦ νοός τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ ἔλαβε τὰ πρωτοτόκιά του, ἀμὴ μὲ ἕνα | κατὰ 

πολλὰ τεταπεινωμένον λογισμὸν, μεταχειριζόμενος | ὄργανον τὴν ἐχέφρονα 

καλοκαγαθείαν της, τολμῶ νὰ τῆς | ὑπογραφθῷ. κ(αὶ) τὰ ἐξῆς. |5 
Αρ. 275 ταῦτα κ(αὶ) 

μὴν ἔχωντας ἄλλο, κ(αὶ) ὤντας ὑπόχρεως διὰ παντός | τοῦ ζῆν εἰς τὸ νὰ φέρωμαι 

ὁλοψύχως πρὸς αὐτὴν ἀγαπῶν κ(αὶ) | καθυπείκων, κ(αὶ) γραφικῶς ὁμολογοῦμαι. | 

Αρ. 276 οὗτως ἔχει ἡ ὑπόθεσις ἀδελφὲ περιπόθητε, ἡ δὲ εὐγένεια | της θέλει δεχθῆ 

εὐμενῶς τὴν ἀγάπην ὅπου ἐγκαρδίως τῆς προ: | σφέρω, κ(αὶ) διὰ πάντα τῆς εἶμαι τῆς 

εὐτυχίας τῆς ζηλωτὴς, κ(αὶ) | τὸ δὲ ἄπειρὸν μου χρέος, τῆς καθαρᾶς ἀγάπης, κ(αὶ) 

τῶν πολ: | λῶν χαρίτων ὁποῦ παρ’ αὐτῆς πλουσιοπαρόχως ἠξιώθην, μὲ |
5
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αἰχμαλωτίζει εἰς τὰ προστάγματά της, κ(αὶ) διὰ τοῦτο τῆς εἶμαι.:~ | Αρ. 277 ἡ 

εὐγενεία της δὲ ἄς μένῃ πληροφορεμένη, ὅτι ὄχι κολα: | [κ]εία, ὁποῦ εἶναι 

θεμελιωμένη ἀπάνω εἰς τὸ ψεῦδος, ἀλλ’ εἶ: | ναι μία ἀγάπη σταθερὰ, κ(αὶ) ἕνα 

ἄπειρον χρέο[ς], ὁποῦ μ[ὲ] || [212] κάμνει νὰ τῆς ὁμολογοῦμαι δι’ ὅλου τοῦ ζῇν.:~ | 

Αρ. 278 ἡ ἐδική μου δὲ εὐτυχία δὲν κρέμεται εἰς ἄλλο, παρὰ εἰς | τὸ νὰ τὴν βλέπῳ νὰ 

μὲ προστάττῃ ἀόκνως εἰς ὅ,τι μὲ ἐγνω: | ρίζει ἀρκετὸν, ὡσὰν ὁποῦ ἠξεύρει πῶς ἔχω 

μίαν ἐγκάρδιον | ζέσιν, πολλάκις κ(αὶ) εἰς τὰ ὑπέρ δύναμιν, νὰ τῆς εἶμαι.:~ | Αρ. 279 

κ(αὶ) πίστευσὸν μοι περιπόθητε, πῶς βαλμένη εἰς σύγκρισιν ἡ | μακροχρόνιος ζωὴ 

τοῦ μαθουσάλα, μὲ τὴν ἐδικὴν μου, ἔχει τὸν | δεύτερον τόπον, διατί ἐγώ εἰς αὐτὰς 

τὰς ὀλίγας μου ἡμέρας | ἀπόκτησα ἀπὸ τὴν καλοκάγαθείαν της τοῦτο τὸ προτέρημα, 

| τὸ νὰ εἶμαι κ(αὶ) νὰ ὑπογράφωμαι.:~ |
5 

Αρ. 280 ὁ ξέρξης ὁ πλουσιότατος ἐκεῖνος 

βασιλεύς, ἐχαίρετο εἰς τάς | εὐτυχίας του, ἐγώ χαίρω διπλασίως ὑπογραφόμενὸς 

της.:~ | Αρ. 281 ὑγίαινε προσφιλέστατε, προστάζωντας ἐλευθέρως ἕνα πιστὸν | σου 

δοῦλον, εἰς ὅσα ἐγνωρίζεις πῶς δύναται νὰ συνεργήσῃ ἡ οὐ: | σιώδης μου δύναμις, 

εἰς τῆς ὁποὶας τυχὸν τὴν ἔλλειψιν διὰ ἀ: | ποπλήρωσιν τοῦ χρέους μου, θέλω βάλη 

κ(αὶ) τὴν ἴδιαν μου ζωὴν.:~ | Αρ. 282 ὑγίαινε, κ(αὶ) ἄμποτε νὰ εὐτυχῆς μὲ μίαν 

ἐντελεστάτην κ(αὶ) ἀμε: | τάτρεπτον χαρὰν ἐπ’ ἁμφοτέροις τοῖς αἰῶσι. | Αρ. 283 ἡ 

εὐγένεια της ἅς ἔχῃ χρόνους παρὰ θεοῦ, τοῦ διϊθήνοντος τὰ | πάντα ἄριστα κ(αὶ) 

σοφώτατα, κ(αὶ) ἄς μὲ προστάζῃ εἰς ὅ,τι ἀ[:] | γαπᾶ, διατὶ εἶμαι δοῦλος τῆς 

ταπεινότητος. | Αρ. 284 ἐγὼ χωρίς καμίαν κολακείαν ἔρχομαι νὰ τῆς εἰπῷ, ὅτι τὸ νὰ | 

[μὲ] προστάζ[ει] κατὰ τὴν ἀρεσκείαν της, τὸ ἔχω διὰ τὸ πλέον ἐ: || [213] ξαίρετον 

κ(αὶ) ἀναγκαῖον πρᾶγμα κ(αὶ) στοιχεῖον, ἐξ ὧν συνίσταται | ἡ ἐδική μου ζωή, κ(αὶ) 

δία τοῦτο τῆς ὑπογράφομαι. | Αρ. 285 ὁ ἀγαπῶν νὰ ἀνταγαπᾶται εἶναι νόμος τῆς 

φύσεως, πρέπει | λοιπὸν κατὰ τοῦτο νὰ ἀγαπᾷς, κ(αὶ) ἀγαπῶντας καθαρῶς, νὰ | 

προστάζῃς ἐλευθέρως, τὸν ἐν χριστῷ ἀγαπῶντα σε, κ(αὶ) ὄντα προ: | θυμώτατον 

δοῦλον σου.:~ | Αρ. 286 Ἐκεῖνος ὁ δεσμὸς τῆς καθαρᾶς κ(αὶ) ἀδόλου ἀγάπης ὁποῦ 

διατηρεῖται | εἰς τὸ ἀναμεταξὺ μας, τότε πλέον συσφίγκεται ὅταν μὲ προ:  | στάζῃς 

ἀόκνως κ(αὶ) μὲ ἐλευθεριότητα εἰς εἴτι ἀγαπᾷς, ὡσὰν ὁ | ποῦ εἶμαι κ(αὶ) 

ὑπογράφομαι δοῦλος σου, κ(αὶ) τῆς ὑγεὶας σου εὐχέτης.:~ | Αρ. 287 κ(αὶ) ἄλλο τὶ νὰ 

σᾶς εἰπῷ, τιμαλφέστατε; μένω πρὸς θεὸν ἀκού | ραστος ὑπὲρ τῆς ὑγειάς σας 

παρακλήτωρ, ὑπὲρ τῆς εὐτυχίας σας | οἰκέτης, τῶν καταθυμίων σας ζηλωτὴς, τῶν 

ἀγαθοεργιῶν σας ἐ: | παινέτης, κήρυξ τῶν χαρίτων ὁποῦ ἀπέλαβον παρὰ τῆς 

πλουσιο: | παρόχου σας χειρός, κ(αὶ) εἰς τὰς προσταγὰς σας προθυμώτατος.:~ ||
5 

[214], Αρ. 288 Ἀποσημειώματα τινὰ ἐνθάδε μετενεχθέντα | συνοπτικῶς κατ’ 

ἐρωταπόκρισιν. | Ποῖος εἶναι ὁ πρῶτος μῆνας, μέσα εἰς τὸν ὁποῖον ἔκαμεν ὁ | θεός 
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τόν κόσμον; ὁ μάρτιος. | Αρ. 289 εἰς ποίαν ἡμέραν τοῦ πρώτου ἐκείνου μηνός; 

ἄρχισεν ὁ θεός | νὰ κάμῃ τὰ ποιήματά του; εἰς τὴν δωδεκάτην. | Αρ. 290 κ(αὶ) εἰς 

ποίαν ἔπλασε τὸν ἄνθρωπον; εἰς τὴν ιζην
.:~ | Αρ. 291 πόσον καιρὸν ἔκαμεν εἰς τὸν 

παράδεισον ὁ ἀδὰμ; ἕνα | μόνον χρόνον σωστὸν. κ(αὶ) εἰς τὴν ϛ:ην ἡμέραν τε κ(αὶ) 

ὥραν πα: | ρέβη τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ. | Αρ. 292 διὰ τί τρεῖς ἡμέρας ἔκαμεν εἰς τὸν 

παράδεισον μετὰ τὴν | παράβασιν ὁ ἀδὰμ; ὅτι ἴνα μετανοήσῃ καιρὸν λαβών. | Αρ. 

293 πόσον καιρὸν ἐκράτησεν εἰς τὴν ἀρχὴν ἡ ἰσημερία; ἕνα χρόν(ον). | Αρ. 294 διὰ τί 

ὁ εὐαγγελισμός ἐγένετο κε:η μαρτίου; ὅτι τότε ἐγένετο | ἡ ἐξορία τῶν 

πρωτοπλάστων, κ(αὶ) ἤκουσεν ἡ εὔα τὸ, ἐν λύπαις | τέξῃ τέκνα, κ(αὶ) τότε ἔμελλε 

γίγνεσθαι ἡ ἀνάστασις τοῦ σ(ωτή)ρ(ο)ς. | Αρ. 295 ἐν ποία ἡμέρα τῆς ἐβδομάδος 

ἔγινεν ὁ εὐαγγελισμ(ος); β.α | Αρ. 296 κ(αὶ) διὰτί; ὡς ὅτι ἦτον ἀρχὴ τῆς ἐξῆς 

ἀναπλάσεως τοῦ φθαρέντ(ος). | Αρ. 297 ἐν ποίᾳ ἡμέρα τῆς ἐβδομάδος ἔγινεν ἡ 

γέννησις τοῦ χριστοῦ; | τῇ τετάρτῃ. ἐβαπτίστη δὲ τῇ τρίτῃ, ὥρᾳ δεκάτῃ τῆς νυκτ[ὸς] | 

εἰς τὰ εἰκοσιεννέα ἔτη κ(αὶ) δέκα τρεῖς ἡμέρας τῆς [ζω]ῆς του. | Αρ. 298 πόσων 

χρόνων ἦτον ἡ ἐν κόσμῳ ζωῆ τοῦ χριστοῦ; τριάκοντα κ(αὶ) | τ[ριῶ]ν ἀπ[ὸ] 

συλλήψεως. || [215], Αρ. 299 [π]όσον καιρὸν κάμνει ὁ ἤλιος εἰς κάθε μίαν μοῖραν; ἕνα 

| ἡμερονύκτιον κ(αὶ) εἱκοσιένα πρῶτα λεπτά. | Αρ. 300 πόσον καιρόν κάμνει ὁ ἥλιος 

εἰς κάθε ζώδιον; τριανταήμισυ | ἡμέρας παρὰ μίαν ἥμισυ ὥραν. | Αρ. 301 πόσον 

καιρὸν κάμνει ἡ σελήνη ἀπὸ μίαν σύνοδον ἕως τὴν | ἄλ[λη]ν; εἱκοσιεννέα ἥμισυ 

ἡμέρας κ(αὶ) μδ: πρῶτα λεπτὰ. | Αρ. 302 Περὶ τῶν ζωδίων ἑρμηνεία διεξοδικὴ. | 

Πόσον καιρὸν ἡ σελήνη ἐξοδιάζει εἰς κάθε ζώδιον ἀπὸ τὰ δώ: | δεκα ζώδια τοῦ ὅλου 

ζωδιακοῦ κύ[κ]λου; | Ἐπειδή τὸ κάθε ζώδιον ἔχει τριάκοντα μοίρας, φανερὸν εἶναι | 

πῶς ὅσον καιρὸν ἡ σελήνη ἐξοδιάζει εἰς κάθε μίαν μοίραν, εἰς |
5
 κάθε ζώδιον 

τριακονταπλάσιον χρόνον ἐξοδιάζει. ἐπειδή λοι: | πὸν εἰς μίαν μοίραν ἐξοδιάζει μίαν 

ὥραν κ(αὶ) 49: πρῶτα λε: | πτὰ, κ(αὶ): 17: δεύτερα, κ(αὶ) 10: τρίτα, κ(αὶ) 59: τέταρτα. 

φανερὸν εἶ: | ναι πῶς εἰς κάθε ζώδιον, θέλει ἐξοδιάση τριακονταπλασίως | αὐτὰ 

ὁποῦ εἴπαμεν. ἤγουν τριάντα ὥρας, κ(αὶ) 1470 πρῶτα λε: |10 πτὰ, κ(αὶ) 510: δεύτερα, 

κ(αὶ) 300: τρίτα, κ(αὶ) 1770: τέταρτα, τὰ ὁ: | ποῖα κάμνουσιν ἕνα ἡμερονύκτιον, κ(αὶ) 

ἕνα τέταρτον τοῦ ἡμερο: | νυκτίου, κ(αὶ) 24½ ὥραις. κ(αὶ) 8½ πρῶτα λεπτὰ, κ(αὶ) 5: 

δεύτερα, | κ(αὶ) 29½ τρίτα. κ(αὶ) τόσον καιρὸν ἐξοδιάζει εἰς κάθε ζώδιον ἡ | σελήνη, 

ἤγ[ουν] δύο ἡμερονύκτια κ(αὶ) ἐξήμισυ ὥρας, κ(αὶ) 8½ |
15 πρῶτα λεπτὰ, κ(αὶ) 5: 

δεύτερα, κ(αὶ) 29½ τρίτα.:~ || [217], Αρ. 303 Εἴδησις τοῦ προκειμένου, κ(αὶ) τὶς ἡ 

τούτου χρῆσις. | Πρέπει νὰ ἠξεύρωμεν, ὡς ὄπισθεν, πῶς ἡ σελήνη τὸ κάθε | ζώδιον τὸ 

περνᾶ εἰς δυοήμισυ ἡμέρας, διὰ τοῦτο ἡ τρίτη ἡμέ:  | ρα μοιράζεται εἰς δύο μισαῖς. 

κ(αὶ) ἡ μὲν αη. φθάνει ἕως τὸ | μεσημέρι, ἡ δὲ ἄλλη ἕως ἑσπέρας, καθὼς βλέπεις εἰς 

Μα
ργ
αρ
ίτα

 Ιω
άν
νο
υ



566 

τὰς |
5
 τῶν μηνῶν ἡμέρα[ς] εἰς τὸ α:ον κατεβατὸν μοιρασμένας τὴν | τρίτην; τὴν η:ην 

τὴν ιγ:ην τὴν ιηην. τὴν κγην. κ(αὶ) τὴν κηην. κ(αὶ) λοιπὸν | ἐάν θέλῃς εἰς τοῦτο τὸ 

κανόνιον νὰ εὕρῃς εἰς ποῖον ζώδιον εὑ: | ρίσκεται ἡ σελήνη κατὰ τὴν ἡμέραν ὁποῦ 

ζητεῖς, ποὶησον οὖτως. | ἀντάμωσον εἰς τάς τόσας ἡμέρας τοῦ μηνὸς ὁποῦ ἔχεις, κ(αὶ) 

τὰ |
10 τόσα θεμέλια τῆς σελήνης ὁποῦ εὕρης, κ(αὶ) τοὺς τόσους μῆνας ἀρ: | χόμενος 

ἀπὸ μαρτίου, ἔως τὸν μῆνα ὁποῦ ζητᾶς, κ(αὶ) εἰμὲν πε: | ράσουν τὰ τριάντα ῥίψε τα. 

ὡσὰν ὁποῦ εἶναι μῆνας σωστός | σεληνιακός περασμένος. κ(αὶ) τὰ λοιπὰ κράτει. ἢ 

κ(αὶ) ἂν εἶναι | παρακάτω ἀπὸ τὰ τριάντα κράτησὲ τα. κ(αὶ) τὰ ὅσα κρατεῖς, |
15 

ζήτησὲ τα εἰς τὸν α:ον κατεβατὸν, κ(αὶ) τὸν μῆνα ὁποῦ ζητᾶς. κ(αὶ) | ἐκεῖ ὁποῦ 

βλέπεις κ(αὶ) ἀντικρίζουν ὁ τόσος ἀριθμός τῶν ἡμερῶν κ(αὶ) | ὁ μῆνας, ἐκεῖ θέλεις 

εὕρη τὸ ζώδιον, εἰς τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται | ἡ σελήνη τὴν ἡμέραν ἐκείνην, κ(αὶ) 

ἀντικρὺ εἰς τὸ κατεβατὸν | τῶν μοιρῶν, θέλεις εὕρη κ(αὶ) εἰς πόσας τοῦ ζωδίου 

μοίρας εὑρί: |20 σκεται ἡ σελήνη. κ(αὶ) πρὸ τούτου εἰς τὸ κατεβατὰν τῶν φωτισμ(ῶν), 

| πόσαις ὥραις φωτίζει τὴν νύκτα, κ(αὶ) παρέ[κει] θ[έλ]εις εὕρ[ῃ] κ(αὶ) εἰς || [218] 

ποῖον σχη[μ]ατισμὸν εὑρίσκεται πρὸς τὸν ἧλιον. πῶς εἰ μὲν κ[(αὶ)] | ἀπέχῃ ἀπὸ τὸν 

ἥλιον: 60: μοίρας. εὑρίσκεται εἰς ἑξάγωνον | σχῆμα. εἰ δὲ ἀπέχη μοίρας: 90. 

εὑρίσκεται εἰς τετράγων(ον) |
25 ὄψιν. εἰ δὲ ἀπέχῃ μοίρας: 120. εὑρίσκεται εἰς 

τρίγωνον | σχῆμα. εἰδὲ ἀπέχῃ μοίρας: 180. τότε εἶναι ἀντίθετος. | εἰδὲ κ(αὶ) εἶναι 

ἀντάμα. τότε λέγεται σύνοδος. | θετέον κατὰ τὸ: 1700: ἔτος ἀπὸ χριστοῦ, ἔχομεν 

θεμέλ[ι]α | 20 κ(αὶ): 10: τοῦ σεπτεμβρίου μηνὸς γίνονται. 30. κ(αὶ) ἑπτά ἡ: |
30 

μερομήνια ἀπὸ μαρτίου ἔως τοῦ σεπτεμβρίου γίνονται[:] 37. | κ(αὶ) ἐπειδὴ εἶναι 

παραπάνω ἀπὸ τὰ 30: ῥίπτομεν τὰ 30: κ(αὶ) μὲ: | νουν ἑπτά. αὐτὰ λοιπὸν τὰ 7: 

εὑρίσκομὲν τα εἰς τὸ α:ον κα: | τεβατὸν, κ(αὶ) βλέπομεν κ(αὶ) ἀντικρίζουν μὲ τὸν 

σεπτέμβριον, | εἰς τὸ σπητόπουλον τοῦ τοξότου. κ(αὶ) ἐκεῖ εὑρίσκεται ἡ σελήνη, |35 

κ(αὶ) εἶναι εἰς ταῖς: 24: μοίραις τοῦ τοξότου, κατὰ τετράγωνον | ὄψιν, κ(αὶ) φωτίζει 

τὴν νύκτα πέντε ὥρας. μὲ τὸν ὅμοιον | λογαριασμὸν εὑρίσκεις τὴν σελήνην κ(αὶ) εἰς 

ὅλα τὰ ζώδια καθ’ | ἔκαστον μῆνα, κ(αὶ) κατὰ τὰς μοίρας κ(αὶ) τοὺς φωτισμούς 

κ(αὶ) τὰ | σχήματα καθὼς εἴπαμεν. Πόρισμα |
40 Ἀφ’ οὗ γνωρίσεις ἀπὸ τοῦτο τὸ 

κανόνιον εἰς ποῖον ζώδιον εὑρίσκετ(αι) | ἡ σελήνη, ἐκείνην τὴν νύκτα στοχαζόμενος 

θέλεις γνωρίσει κ(αὶ) | τὸ ζώδιον ἤγουν τὸ ἀστροθέσιον ἐκεῖνο, εἰς τὸ ὁ[π]οῖον 

εὑρίσκε(ται) | ἡ σε[λ]ήνη. κ[(αὶ)] μάλιστα κατὰ τὴν ἀρχὴν κ(αὶ) τὸ τέλος ὁποῦ ἔχει || 

[219] τ[ὸ] φῶς ὀλίγον, κ(αὶ) δὲν ἐμποδίζει τὴν ὄψιν νὰ βλέπῃ τὰ ἄστρα, ἀγ: |45 καλὰ 

κ(αὶ) τὰ νοητὰ ζώδια νὰ εἶναι μακρὰν ἀπὸ τὰ φαινόμενα, | σχεδὸν εἰς διάστημα ἑνὸς 

ζωδίου. ἀκόμη ἀπὸ τὸ φαινόμε[ν]ον αὐτὸ | ζώδιον. θέλεις γνωρίσει κ(αὶ) ποῖα ζώδια 

εὑρίσκονται δεξιὰ ἢ ἀρι: | στερά. κ(αὶ) ὄχι μόνον τὸ με[ρ]ος ἐκεῖνο εἰς τὸ ὁποῖον 
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εὑρίσκεται | ἡ σελήνη θέλεις γνωρίσει, ἀ[μ]ὴ κ(αὶ) ὅλον τὸ δωδεκατημόριον, |50 ὁποῦ 

φθάνει ἀπὸ τὸν ἕνα πόλον ἕως τὸν ἄλλον. ἀγκαλὰ κ(αὶ) ὄ: | χι τὸ μέρος ἐκεῖνο ὁποῦ 

ἀποκλείεται ὑπὸ τὸν ὁρίζοντα διὰ τὴν | ἔγκλισιν τὴς καθ’ ἡμᾶς οἰκουμένης. ὡσὰν 

ὁποῦ ἡ σφαῖρα ὅλη | τοῦ οὐρανοῦ εἰς δώδεκα μέρη, τὰ κ(αὶ) ζώδια καλούμενα 

διαιρεῖται | δι’ ὅλου ἀπὸ πόλου εἰς πόλον. εἰδὲ κ(αὶ) εὕρῃς μεθοδικῶς πότε |
55 ἡ 

σελήνη συνοδεύει κ(αὶ) μὲ κάθ[ε] ἄλλον πλανήτην, ἐκείνην τὴν | νύκτα 

στοχαζόμεν[ο]ς κ(αὶ) ὁδηγούμενος ἀπὸ τὴν σελήνην. θέλεις γνω:  | ρίσει κ(αὶ) τὸν 

πλανήτην ἐκεῖνον ὁποῦ συντρέχει μὲ τὴν σελήνην. | εὑρίσκωντας δὲ κ(αὶ) τὸν ἥλιον, 

εἰς ποῖον ζώδιον κ(αὶ) εἰς ποὶαν μοίραν | εὑρίσκεται τοῦ ζωδίου, κ(αὶ) τὸν πλανήτην 

ὁμοίως εἰς ποῖον ζώδιον κ(αὶ)  |
60 μοίραν εὐρίσκεται, ἀπὸ τὴ κατασκοπὴν τῆς 

σελήνης, θέλεις γνω: | ρίσει κ(αὶ) τοὺς ἄλλους πλανήτας ἀπὸ τὴν πρὸς τὸν ἥλιον 

σχέσιν, | πότε ἀνατέλλου[ν], ἢ πότε δύσουν, ἢ πότε μεσουρανοῦσιν, ἢ κ(αὶ) | κατὰ τὰ 

ἄλλα διαστήματα κ(αὶ) μέρη τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου. κ(αὶ) ἀπὸ | τὴν τοιαύτην 

[εὕρ]εσιν κ(αὶ) κίνησιν τῶν δύο τούτων μεγάλων φωστείρων, |
65 θέλομεν γνωρίσει 

παχυλῶς κ(αὶ) τὴν κίνησιν κ(αὶ) τοὺς [τ]όπους τῶν ἄλλ(ων) || [220] ἀστέρων τοῦ 

οὐρανοῦ, εἴτε πλανωμένων εἴτε κ(αὶ) ἀπλανῶν. | Αρ. 304 Περὶ κινήσεως τῶν 

πλανωμένων κ(αὶ) διαστήματος. | Ἐπειδὴ ἡ σελήνη εἰς δυοήμισυ ἡμέρας διαβαίνει τὸ 

κάθε ζώδι(ον), | ὁποῦ περιέχει τριάντα μοίραις. ὡσὰν ὁποῦ ὅλος ὁ κύκλος τοῦ οὐ: | 

ρανοῦ ὁποῦ περιέχει τὰ δώδεκα ζ[ώ]δια μοιράζεται εἰς 360: | μοίραις. κ(αὶ) διὰ 

τοῦτο τυχαίνει τοῦ κάθε ζωδίου νὰ ἔχῃ: 30 μοίρ(αις). |
5
 (ἐπειδὴ δωδεκάκις τὰ 30: 

τόσα γίνονται. δηλ(αδὴ): 360 μοίραις.) | φανερὸν εἶναι πῶς τὴν κάθε ἡμέραν δώδεκα 

μοίρας δια: | βαίνει σχεδὸν ἡ σελήνη. ὁ δὲ ἥλιος κοντὰ μίαν μοίραν δια: | βαίνει τὴν 

κάθε ἡμέραν. ἀκολουθεῖ ἐκ τῆς ἰσοταχοῦς αὐτῶν | κινήσεως νὰ εἶναι ἡ ἡλιακὴ 

σφαίρα ἑνδεκαπλάσιος τῆς σε: |
10

 ληνιακῆς. ἑνδεκαπλάσιος εἶπα. ἐπειδὴ τὴν μίαν 

μοίραν τὴν | διαβαίνει ὁ ἥλιος, κ(αὶ) μένουσιν ἕνδεκα. ὁμ[ο]ίως κ(αὶ) ἡ τοῦ διός, | 

ἑνδεκαπλάσιος εὑρίσκεται τῆς τοῦ ἡλίου σφαίρας. ἐπειδή εἰς: 12 | χρόνους τελειώνει 

τὴν μίαν του κυκλοφορίαν. ἑνδεκαπλάσιος | εἶπα. ἐπειδὴ τὸν ἕνα χρόνον τὸν 

διαβαίνει ὁ ἥλιος. κ(αὶ) μένουν: 11. |
15

 πάλιν ἡ τοῦ κρόνου σφαῖρα εὑρίσκεται 

ὁκτωκαιδεκαπλάσιος | τῆς τοῦ διὸς σφαῖρας, ὡσὰν ὁποῦ εἰς 30: χρόνους τελειώνει 

μίαν | κυκλοφορίαν. ὁκτωκαιδεκαπλάσιος εἶπα, ἐπειδὴ τοὺς 12 χρό: | νους τοὺς 

διαβαίνει ὁ ζεὺς κατὰ τὴν μίαν ἐδικὴν τοῦ κυκλοφορί(αν). | ἂν λοιπὸν κ(αὶ) ἡ ὀγδόη 

σφαῖρα, ἡ πολύαστρος λ[έ]γω, εἰς 100 |
20 χρ[ό]νους μί[αν] διαβαίνει μοίραν κατὰ 

τοὺς παλαιούς, ὁποῦ συνά: || [221] γεται νὰ τελειών[ῃ] τὸν ὅλον τῆς κύκλον. εἰς 

36000 χρόνους. συλ: | λογήσου πο[σ]άκις χιλιοπλάσιος εὑρίσκεται μεγαλήτερη τῆς 

τοῦ [κ]ρόνου | σφαίρας. κ(αὶ) ἂν αὐτὴ τόσον ὑπερβαίνει τὰς κατωτέρω, ποῖος νοῦς | 
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ἡμπορεῖ νὰ κατανοήσῃ τὰ μεγαλεῖα τῶν ἀνωτέρω σφαιρῶν, ἐκ |
25 τῆς τοιαύτης 

ἀναλογίας.:~ | Αρ. 305 Πῶς ἂν εὕρομεν ἐξ ἀναλογίας τί ἀγνοούμενον. | Ἄς 

ὑποθέσωμεν πρῶτον τὴν διὰ τεσσάρων ἀναλογίαν, ἢγουν δύο, | τέσσαρα, ὀκτὼ, 

δεκαέξ. ἀνίσως λοιπὸν κ(αὶ) ἀγνοοῦμεν τὸ ἕνα ἄ[κ]ρ(ον) | ἢγουν τὰ δύο, ἢ τὰ 

δεκαέξ, πολυπλασιάζομεν ἀνάμεσὸν τους τὰ | μεταξὺ. κ(αὶ) ὅσα εὔγουν τὰ 

μοιράζομεν μὲ τὸ γνώριμων ἄκρον, κ(αὶ) |5 θέλομεν εὕρη τὸ ἀγνοούμενον. ἥγουν ἐὰν 

δὲν γνωρίζωμεν τὰ δύο, | πολυπλασιάζομεν τὰ 8: μετὰ: 4 κ(αὶ) γίνονται 32. κ(αὶ) 

αὐτὰ τὰ μοι: | ράζομεν μὲ τὸ γνώριμον ἄκρον, λέγω τὰ 16. κ(αὶ) ἐπειδὴ δύο φοραὶ(ς) 

| τὰ 16: μοιράζουν τὰ: 32. ἔγινε φανερὸν πῶς τὰ δύο ἦσαν τὸ | ἀγνοούμενον ἄκρον. 

πάλιν αὐτὰ τὰ 32. ἂν τὰ μοιράζωμεν μὲ |
10

 τὰ δύο ὡς διὰ γνωρίμου ἄκρου, θέλουν 

τὰ μοιράσει ἐκ κ(αὶ) δεκάκις, | κ(αὶ) αὐτὸ εἶναι τὸ ἄλλο ἄκρον ὡς ἀγνοούμενον. 

λέγω τὰ: 16. πάλιν | ἂν τὰ μὲν ἄκρα γνωρίζωμεν, ἀγνοοῦμεν δὲ τὶ τῶν μεταξύ, | 

πολυπλασιάζομεν ἀνάμεσὸν τους τὰ ἄκρα, κ(αὶ) μοιράζοντες τὰ | 

πολυπλασιασθέντα μὲ τὸ γνώριμον τῶν μεταξύ, εὑρίσκομεν |
15

 τὸ ἀγνοούμενον 

τούτων. θετέον ἔαν δὲν γνωρίζωμεν τὰ 4: πο: | λυπλασιάζομεν τὰ ἄκρα, λέγω τὰ: 2: 

μὲν τὰ: 16: κ(αὶ) γίνονται: 32: | κ(αὶ) τὰ μοιράζ[ο]μεν μὲ τὸ γνώριμον μέσον δηλαδὴ 

τὰ ὀκτῶ, κ(αὶ) || [222] ἐπειδὴ τετράκις τὰ 8: γίνονται: 32: ἰδοὺ ὁποῦ εὑρέθη τὸ 

ἀγνοού: | μ[εν]ον μέσον τὰ: 4: ἢ ἂν τὰ 8: ἀγνοοῦνται, μοιράζομεν τὰ |
20 32: μετὰ: 4: τὸ 

γνώριμον μέσον, κ(αὶ) ἐπειδὴ ὁκτάκις τὰ: 4: γί: | νονται: 32: εὑρίσκομεν τὸ 

ἀγνοούμενον πῶς εἶναι: 8: κ(αὶ) τοιουτο: | τρόπως ἀπὸ μὲν τῶν γνωρίμων ἄκρων διὰ 

τινὸς τῶν γνωρίμων | μέσων, εὑρίσκομεν τὸ ἀγνοούμενον μέσον. κ(αὶ) ἀπὸ τῶ[ν] 

γνώριμ(ων) | μέσων, διὰ τοῦ γνωρίμου τῶν ἄκρων, εὑρίσκομεν τὸ ἀγνοούμενον |
25 

ἄκρον. εἰσὶ δὲ ἄκρα μὲν, ὁ μέγιστος κ(αὶ) ἐλάχιστος ἀριθμὸς, ὡ: | σὰν ἐδὼ τὰ: 16: 

κ(αὶ) τὰ: 2: μεταξὺ δὲ ἐκεῖνα ὁποῦ εἶναι ἀνά: | μεσα τοῦ μεγίστου κ(αὶ) ἐλαχίστου. 

τὰ: 4: λέγω, κ(αὶ) τὰ: 8. | εἰδὲ κ(αὶ) εἶναι τρεῖς οἱ ὅροι τῆς ἀναλογίας, κ(αὶ) ἀγνοῆται 

ὁ ἕνας, | τὸν εὑρίσκομεν ἀπὸ τοὺς ἐγνωσμένους, ἤγουν δύο, τέσσερα, ὀ: |30 κτὼ. ἂν 

ἀγνοοῦνται τὰ δύο, τὰ εὑρίσκομεν κ(αὶ) ἀπό τόν μέσον | ἤγουν ἀπὸ τὰ: 4: 

λαμβάνοντες τὸ ἥμισυ τούτων, ὁποῦ εἶναι τὰ: 2: | κ(αὶ) ἀπὸ τὸν μέγιστον δηλ(αδὴ) 

τὰ: 8: λαμβάνοντες τὸ τέταρτον τούτω[ν], | ὁποῦ εἶναι τὰ δύο. | εἰδὲ, κ(αὶ) ἀγνοῆται 

ὁ μέγ[ι]στος, τὸν εὑρίσκομεν κ(αὶ) ἀπὸ τόν ἐλάχιστ(ον). |
35 ἤγουν τὰ δύο 

τετραπλασιάζοντὲς τα, κ(αὶ) ἀπὸ τὸν μέσον ἤγουν τὰ[:] | 4: διπλασιάζοντὲς τα. 

τετράκις γὰρ τὰ: 2: 8. κ(αὶ) δὶς τὰ: 4: | πάλιν: 8. εἰδὲ κ(αὶ) ἀγνοῆται ὁ μέσος, τὸν 

εὑρίσκομεν ἀπὸ τὰ ἄ: | κρα πέρνοντες τὸ διπλάσιον τοῦ ἐλαχίστου, ἤγουν τὰ 4: κ(αὶ) 

τὸ ἤμισυ | τοῦ μεγίστου τὰ αὐτὰ: 4: δὶς γὰρ τὰ: 2: 4: κ(αὶ): 4: τὸ ἤμισυ τῶν 8.:[~] ||40
 

[223], Αρ. 306 θεωρία τῆς καταγραφῆς τοῦ κανονίου τῶν ζωδίων. | ἡ θεωρία τῆς 
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καταγραφῆς τοῦ κανονίου τῶν ζωδίων εἶναι τοιαύτη, ἐπει: | δὴ τὰ δώδεκα ζώδια 

τοῦ οὐρανοῦ εἶναι διορισμένα κατὰ τοὺς δώδεκα μῆ: | νας τοῦ χρόνου, κ(αὶ) ὁ μὲν 

κριὸς: ♈ : τὸ πρῶτον ζώδιον, εἶναι τοῦ α:ου μη: | νὸς μαρτίου, ὁ ταῦρος: ♉: τοῦ 

ἀπριλλίου. οἱ δίδυμοι: ♊: τοῦ μαΐου. ὁ |
5
 δὲ καρκῖνος: ♋: τοῦ Ἰουνίου. ὁ λέων: ♌: 

τοῦ Ἰουλίου. ἡ παρθένος. ♍ | τ[οῦ] [αὐ]γ[ούστ]ου. ο ζυγὸς: ♎ : τοῦ σεπτεμβρίου. ὁ 

σκορπίος. ♏. τοῦ  αὐγούστ(ου) | ὁ τοξότης. ♐: τοῦ νοεμβρίου. ὁ αἰγόκερως. ♑ τοῦ 

δεκεμβρίου. ὁ ὑδρο: | χόος. ♒ : τοῦ Ἰανουαρίου. κ(αὶ) τελευταῖον οἱ ἰχθύες. ♓ τοῦ 

φεβρουαρί(ου). | διὰ τοῦτο ἐπάνω εἰς τὴν α:ην ἀράδαν κοντὰ εἰς τοὺς δώδεκα μῆνας 

εἶ: |10
 ναι καταγεγραμμένα κατὰ τάξιν κ(αὶ) τὰ ζώδια, τοῦ κάθε μηνὸς. ὁ | κριὸς τοῦ 

μαρτίου. ὁ ταῦρος τοῦ ἀπριλίου, οἱ δίδυμοι τοῦ μαΐου, κ(αὶ) κα: | θεξῆς τὰ λοιπὰ. 

ἄρχονται δὲ ἀπὸ τὸν ὑδροχόον τὸ ζώδιον τοῦ Ἰανουα: | ρίου, κ(αὶ) πηγαίνουσιν ἐως 

τοῦ δεκεμβρίου. κ(αὶ) πάλιν ἀπὸ τοῦ Ἰανουαρίου κ(αὶ) | καθεξῆς. ἐπειδή ἀπὸ τὸν 

Ἰανουάριον ἄρχονται νὰ καταμετροῦνται |15
 οἱ κύκλοι κ(αὶ) τὰ θεμέλια τῆς σελήνης. 

διὰ τοῦτο κ(αὶ) ἡ: 30 ἡμέραις | ὁποῦ καταγράφονται εἰς το α:ον κατεβατὸν, ἐκεῖθέν 

ἀπὸ τὸν ὑδρο: | χόον ἀρχίζουν τὸ ζώδιον τοῦ Ἰανουαρίου. ἡ δὲ ἀκολουθία τῶν ζω: | 

δίων κ(αὶ) κατὰ πλάτος, κ(αὶ) κατὰ βάθος ἐστὶν ἡ αὐτὴ. ἐπειδὴ μετὰ τὸν | ὑδροχόον 

οἱ ἰχθύες ἀπαντῶσι κ(αὶ) κατὰ πλάτος κ(αὶ) κατά βάθος |
20

 κ(αὶ) ὁ κριός μετὰ τοὺς 

ἰχθύας. κ(αὶ) μετὰ τὸν κριὸν ὁ ταῦρος, κ(αὶ) κα: | θεξῆς τὰ λοιπὰ ἔως τέλους. διὰ 

τοῦτο κ(αὶ) κατὰ πλάτος κ(αὶ) κατὰ βά: | θος, δώδεκα εἶναι τὰ σπητόπουλλα 

τούτων. κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν | ζωδίων κ(αὶ) τῶν μηνῶν. κ(αὶ) διὰ τοῦτο εἰς τὸ 

τέλος τῆς α:ης ἀράδας. κ(αὶ) || [224] τοῦ α:ου κατεβατοῦ, τὸ δωδέκατον κ(αὶ) 

τελευταίον ζώδιον ὁ αἰγό: |
25

 κερως καταγράφεται. εἰς δὲ τὸ τέλος τῆς δευτέρας 

ἀράδας, κ(αὶ) | τοῦ δευτέρου κατεβατοῦ ὁ αὐτὸς μετὰ τὸν αἰγόκερων ὑδροχόος. | 

ὁμοίως κ(αὶ) εἰς τὸ τέλος τῆς τρίτης ἀράδας κ(αὶ) τοῦ τρίτου κατεβατοῦ οἱ | ἰχθύες 

καταγράφονται. κ(αὶ) ἐξῆς ὁ κριὸς, ὁ ταῦρος. κ(αὶ) τὰ λοιπὰ, | ἕως ὁποῦ τελευταῖον 

ἀνταμώνουνται εἰς ἕνα κ(αὶ) τὸ αὐτὸ ζώδιον τὸν |
30

 τοξότην, κ(αὶ) πάλιν ἀπὸ τὴν 

ἀρχήν ἔως τέλους, κ(αὶ) οὕτως ᾀεὶ. | γράφονται δὲ εἰς τὸ α:ον κατεβατὸν κ(αὶ) ᾑ: 30 

ἡμέραις ἐξῆς | κατὰ τάξιν. ὡσὰν ὁποῦ εἰς τόσαις ἡμέραις περιέρχεται τὰ 12: | ζώδια ἡ 

σελήνη, ἐπειδὴ κ(αὶ) εἰς δυόημισυ ἡμέρας διαβαίνει τὸ κά: | θε ζώδιον. κ(αὶ) διὰ 

τοῦτο τὰ μὲν: 12. διπλασιαζόμενα γίνον(ται): 24 |
35

 εἶναι κ(αὶ) μισὰ: 12: ὁποῦ 

συνάγονται ὁλάκαιρα: 6. ὅλα ὁμοῦ: 30 | σωστὰ. τὰ δὲ περισσεύματα τῶν ἡλιακῶν 

μηνῶν ἔξωθεν πα: | ραλαμβάνονται εἰς τὴν συναρίθμησιν τῶν θεμελίων τῆς σελήνης. | 

διὰ νὰ ἔλθῃ ὁ λογαριασμὸς τοῦ δρόμου σωστὸς. | κ(αὶ) βλέπε κατὰ βάθος τὴν 

κίνησιν τῆς σελήνης, πῶς εἰς κά: |40 θε μῆνα διαβαίνει τὰ: 12: ζώδια. εἰς 30 ἡμέρας. 
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ἀρχηνῶντας | ἀπὸ τὸν Ἰαννουάριον ὡς εἴπομεν. κ(αὶ) τελειώνοντας τὴν 

δωδεκάμην(ον) | χρονικὴν της κυκλοφορίαν μέχρι τέλους τοῦ δεκεμβρίου μηνὸς. | 

κ(αὶ) πάλιν ἀρχίζωντας ἀπὸ τὸν Ἰαννουάριον περιέρχεται τὰ αὐτά | κ(αὶ) οὕτως ἀεί. 

κ(αὶ) πῶς εἰς κάθε δυοήμισυ ἡμέρας διαβαίνει τὸ |
45 κάθε ζώδιον. ἀρχίζωντας ἀπὸ 

τὸν ὑδροχόον, ἀπὸ τὴν α:ην ἡμέρ(αν). | ἔως τὴν μισὴν τῆς τρίτης, κ(αὶ) ἀπὸ τὴν 

λοιπὴν μισὴν ἡ[μ]έραν τῆς: γης. | ἔως τέλους τῆς. εης. κ(αὶ) καθεξῆς ἔως τέλους τῆς 

τριακοστῆς. κ(αὶ) τελειώ[:] | νοντας τὰ: 12: ζώδια. κατὰ τὸν Ἰαννουάριον μῆν[α] 

ἄρχεται || [225] πάλιν ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ τὸν ὑδροχόον. ἐπειδὴ ἐκεῖθεν ἔχει τὴν ἀρ: |50 χην 

ὡς προείπομεν. κ(αὶ) διαβαίνει τὰ αὐτὰ: 12 ζώδια κατὰ τὸν ἐξῆς |  φευρουάριον 

μῆνα, κ(αὶ) πάλιν ἄρχεται ἀπὸ τὸν ὑδροχόον. κ(αὶ) διαβαίνει | τὰ αὐτὰ: 12: ζώδια. 

κατὰ τὸν ἐξῆς μῆνα τὸν μάρτιον. κ(αὶ) οὕτως ᾀεὶ | μέχρι τοῦ δωδεκάτου κ(αὶ) 

τελευταίου μηνὸς δεκεμβρίου. πάλιν ἄρ: |
55 χεται ἀπὸ τὸν Ἰαννουάριον. κ(αὶ) 

περιέρχεται δωδεκάκις τὰ αὐτὰ | 1[2]. [ζ]ώ[δ]ια. κατὰ τοὺς: 12: μῆνας, κ(αὶ) οὖτως 

ᾄεὶ. | κατὰ δὲ τὴν ἡμέραν ὁποῦ εὑρίσκεται, πηγαίνεις ἀντικρὺ εὶς τὴν | καταγραφὴν 

τῶν μοιρῶν, κ(αὶ) ἐκεῖ θέλεις εὕρη σημειωμένας κ(αὶ) τὰς | τόσας μοίρας τοῦ ζωδίου 

ἐκείνου ὁποῦ εὑρίσκεται ἡ σελήνη, κ(αὶ) ἁπλῶς |
60 ὅσα ζώδια κ(αὶ) ὅσας μοίρας 

ἀπέχει ἀπὸ τόν ἥλιον ἡ σελήνη. κ(αὶ) | πρὸ τῶν μοιρῶν εἰς τὴν καταγραφὴν τῶν 

φωτισμῶν, θέλεις εὕρη κ(αὶ), | πόσας ὥρας φωτίζει τὴν νύκτα. κ(αὶ) τελευταῖον 

θέλεις εὕρη κ(αὶ) εἰς τί | σχηματισμὸν ἡ σελήνη εὑρίσκεται πρὸς τὸν ἥλιον τὴν 

ἡμέραν ἐκείνην. | τουτέστιν ἑξάγωνον, ἢ τετράγωνον, ἢ τρίγωνον, ἢ ἀντίθετον, ἢ 

κ(αὶ) σύνοδον. |65 κ(αὶ) πῶς τὴν α:ην ἡμέραν μετὰ τὴν γένναν της ἡ σελήνη διαβαίνει: 

12: | μοίρας τοῦ ζωδίου ὁποῦ εὑρίσκεται. ἀμὴ δὲν φωτίζει τὴν νύκτα ἐ: | κείνην, ὡς 

καθὼς κ(αὶ): 12: μοίρας πρὸ τῆς γεννήσεως, μὲ τὸ νὰ | ὑπερνικᾶται ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ 

ἡλίου. τὴν δε ἄλλην ἡμέραν διαβαίνει | ἄλλαις: 12: μοίρας τοῦ ζωδίου ἐκείνου ὁποῦ 

γίνονται. 24: μοίραις. κ(αὶ) |70 τότε φωτίζει μίαν ὥραν. τὴν τρίτην ἡμέραν διαβαίνει 

ἄλλας: 12: | μοίρας. κ(αὶ) δίδει τὰς ἕξ τοῦ πρώτου ζωδίου, ὁποῦ γίνονται μὲ τ[ὰ]ς 

προ: | λαβούσας 24: τριάντα σοσταῖς, κ(αὶ) τότε ἡ σελήνη φωτίζει τὴν νύ: | κτα ὥρας 

δ[ύο]. τὴν ἄλλην ἡμέραν διαβαίνει ἄλλας: 12: μοίρας. || [226] Καὶ γίνονται μὲ τάς 

προλαβούσας: 6: μοίρας, 18: κ(αὶ) τότε φωτίζει |75  τρεῖς ὥρας τὴν νύκτα. τὴν ἄλλην 

ἡμέραν, διαβαίνει ἄλλας: 12: | μοίρας, κ(αὶ) γίνονται μὲ τὰς προλαβούσας: 18: 

μοίρας, 30: σωσταῖς, | κ(αὶ) τότε φωτίζει τὴν νύκτα 4: ὥρας. κ(αὶ) οὕτω καθεξῆς ἔως 

τὴν ἐ: | σχάτην κ(αὶ) τελευταίαν ἡμέραν. κ(αὶ) ἕως ἐδὼ διαβαίνει τὰ 12: ζώ: | δια ἡ 

σελήνη εἰς: 30 ἡμέραις σωσταῖς, κ(αὶ) ἐξῆς ἄρχεται πάλιν |
80 ἀπὸ τὸ πρῶτον ζώδιον, 

λέγω τὸν ὑδροχόον, ταυτόν εἰπεῖν [τ]ὸν [Ἰα]ν: | νουάριον, κ(αὶ) περιέρχεται ὡς 

προείπομεν τὰ: 12: ζώδια κατὰ τοὺς | 12: μῆνας διὰ παντὸς. ἐδὼ εἰς τὸ κατεβατὸν 
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τῶν μοιρῶν, εἰς τὴν | ἀρχὴν εἰς τὸ α:ον σπητόπουλλον κατὰ τὴν α:ην τοῦ μηνός 

ἡμέραν εἴπα: | μεν πῶς ἡ σελήνη διαβαίνει: 12: μοίρας τήν ἡμέραν ἐκείνην, ὡς |
85 

καθώς κ(αὶ) κάθε ἄλλην ἡμέραν διαβαίνει: 12: μοίρας ὡς εἴπαμεν. | κ(αὶ) ἐδώ εἰς τὸ 

α:ον σπητόπουλλον εἶναι γεγραμμέναις: 42: ἐδώ πρέ: | πει νὰ ἠξεύρωμεν πῶς τὰ 30. 

εἶναι τοῦ ἀπερασμένου ζωδίου λέ: | γω τοῦ αἰγοκέρωτος, ἐκεῖ ὁποῦ ἐτελεί[ω]σεν ἡ 

σελήνη τὸν ὅλον της μῆ: | να τὰ: 12: ζώδια. τὰ δὲ λοιπὰ: 12: εἶναι ᾑ δώδεκα μοίραις |
90 

τοῦ ὑδροχόου ὁποῦ διαβαίν[ει] τὴν α:ην ἡμέραν ἐκείνην. κ(αὶ) διὰ τοῦτο | ἐκεῖ 

καταγράφονται: [42:] τὰ ἀπερασμένα: 30, κ(αὶ) τὰ: 12: | τῆς ἡμέρας ἐκείνης[:] κ(αὶ) μὲ 

τοῦτον τὸν λογαριασμὸν ὁποῦ εἴπα: | μεν, θέλεις εὕρη ἀκριβῶς κ(αὶ) τοὺς διαφόρους 

σχηματισμούς. | τῆς σελήνης ὁποῦ κάμει πρὸς τὸν ἥλιον τὸν κάθ[ε] μῆνα. |
95 διότι 

ἐπειδή κ(αὶ): 30: εἶναι τὰ σπητόπουλλα κατὰ τὰς: [30]: τοῦ | μηνὸς ἡμέρας, ὁποῦ 

γίνονται ἀπὸ: 12: μοίρας [ὁπ]οῦ περνᾷ || [227] καθ’ ἐκάστην εἰς κάθε σπητόπουλλον 

ἡ σελήνη, 360: μοίρας ὁ | οὐράνιος κύκλος. ὁποῦ ἔρχονται εἰς κάθε ζώδιον ἀπὸ τὰ 

δώδεκα. | 30: μοίραις. φανερὸν εἶναι πῶς ὅταν ἡ σελήνη διαβαίνει δύο |
100 ζώδια: 60: 

μοίρας τότε εὑρίσκεται εἰς ἑξάγωνον ὄψιν, διότι | ἑξάκις τὰ δύο, 12: γίνονται. εἰ[δὲ] 

κ(αὶ) διαβαίνει τρία ζώδια, τότε | κάμνει τετράγωνον σχῆμα, ἐπειδὴ τετράκις τὰ 3: 

12: γίνον(ται). | εἰ[δ]ὲ κ[(αὶ)] διαβαίνει: 4: ζώδια. κάμνει τρίγωνον σχῆμα, τρὶς γὰρ | 

τὰ: 4: δώδεκα γίνονται. εἰδὲ κ(αὶ) διαβαίνῃ ἕξ ζώδια, τότε εἶν[α]ι |105 ἀντ[ί]θετος. εἰδὲ 

κ(αὶ) συ[ν]τρέχῃ ὁμοῦ, τότε λέγεται σύνοδος. Ἰδοὺ | κ(αὶ) τὰ ὑποδείγματα. Αρ. 307 

σχήματα τῆς σελήνης πρὸς τὸν ἥλιον. | Εἰς τοῦτο τὸ κάτω γεγραμμένον σχῆμ[α], 

εὑρίσκονται ὁμοῦ κ(αὶ) τὰ | πέντε σχήματα ταῦτα. παράδειγμα νὰ εἰποῦμεν. ὁ κριὸς 

ἑ: | ξαγωνίζει μὲ τοὺς διδύμους, τετραγωνίζει μὲ τὸν καρκῖνον, τρι: | γωνίζει μὲ τὸν 

λέοντα. ἀντιθετίζει μὲ τὸν ζυγὸν, συνοδεύει δὲ |
5 μὲ τὸ κέντρον, ὁμοίως κ(αὶ) τὰ 

λοιπὰ. κ(αὶ) πρόσχες ὦ ἀναγνώστα. || [228], Αρ. 308 ἔχουσι τὰ: 2: ζώδια μοίρας: 60. 

ἑξάκις δὲ τὰ. 60. γίνον(ται): 360, | κ(αὶ) τοῦτο εἶναι ὁ ἑξαγωνισμὸς. τὰ: 3: ζώδια: 

ἔχουσι μοίρας. 90: τε: | τράκις δὲ τὰ: 90: γίνονται. 360. κ(αὶ) τοῦτο εἶναι ὁ 

τετραγωνισμός. | τὰ: 4: ζώδια, ἔχουσι μοίρας: 120. τρὶς τὰ: 120: γίνονται: 360 | κ(αὶ) 

τοῦτο εἶναι ὁ τριγωνισμός. τὰ: 6: ζώδια ἔχουσι μοίρας: 180 |
5
 δὶς δὲ τὰ: 180: γίνονται: 

360. κ(αὶ) τοῦτο εἶναι ἀντίθετον. ἡ δὲ | ἀντάμωσις τῆς σελήνης μετὰ τοῦ ἡλίου 

λέγεται σύνοδος. περὶ δὲ | τῶν ἑξῆς φωτισμῶν διατὶ κ(αὶ) πρὸ τῆς πανσελήνου κ(αὶ) 

μ[ε]τὰ τὴ[ν] | πανσέληνον δίς τὰ: 44: κ(αὶ) δὶς τὰ: 88: καταγράφονται, διότι || [229] 

ἐὰν μοιράζῃς τὴν μίαν ὥραν εἰς: 5: μέρη, τὰ: 4: μόνον φωτίζει |
10

 καθ’ ἑκάστην ἡ 

σελήνη. κ(αὶ) μένει τὸ ἕν. κ(αὶ) διὰ τοῦτο εἰς κάθε τέσσαρ(ας) | ἡμέρας. τὰ 

περιττεύοντα: 4: ποιοῦσι παράνω μιᾶς ἡμέρας φωτι: | σμοῦ καιρόν. κ(αὶ) διὰ τοῦτο 

εἰς κάθε πέντε ἡμέρας, φωτίζει: 4: ὥρ(ας), | κ(αὶ) διὰ τοῦτο μετὰ τὰ: 4: τὰ 
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περιττεύοντα: 4, κ(αὶ) μετὰ τὰ: 8, | τὰ δὶς τέσσαρα, δηλ(αδὴ) τὰ: 8: καταγράφονται. 

κ(αὶ) διὰ τοῦτο εἰς: 15: |
15

 ἡμέρα[ς], φωτίζει: 12: ὥρας, κ(αὶ) πάλιν κατεβαίνει 

ὁπίσω.:~ | Αρ. 309 Περὶ ὁρισμοῦ τῶν ζωδίων[.:]~ | Τὰ ζώδια ἐστί δώδεκα, ἅ κ(αὶ) 

δέχεται τοὺς δε τοὺς ὁρισμοὺς. γεράσι: | μου περὶ οὐρανοῦ. ζώδια ἐστί τὰ ἐν τῷ 

ζωδιακῷ κύκλῳ κείμενα ση: | μεῖα, ἐν οἷς εἰσέρχεται κ(αὶ) ἐξέρχεται ὅτε ἥλιος κ(αὶ) ἡ 

σελήνη κ(αὶ) οἱ | ἕτεροι τῶν πλανητῶν. κριὸς ἐστί ζώδιον ἐκ τριῶν κ(αὶ) δέκα ἀστέ: 

|
5
 ρων συγκείμενον, ἐν ᾧ εἰσερχόμενος ὁ ἥλιος κατὰ τὴν καην

 | τοῦ μαρτίου μηνὸς, 

διακρίνει τὸ ψύχος, κ(αὶ) θερμαίνειν ἄρχεται. ταῦ: | ρος ἐστί ζώδιον ἐκ τριῶν κ(αὶ) 

τριάκοντα ἀστέρων συγκείμενον, ἐν ᾧ | γενόμενος ὁ ἥλιος κατὰ τὴν, κγ:ην ἀπριλλίου, 

τῆς ἑαρινῆς τροπῆς | ἡ μεσότης ἐνεργεῖται. δίδυμοι εἰσί ζώδιον ἐξ ὁκτωκαὶδεκα ἀστέ: 

|
10

 ρων συγκείμενον, ἐν οἷς γενόμενος ὁ ἥλιος κατὰ τὴν κγ:ην μαΐου | ἡ ἑ[α]ρινὴ τροπὴ 

λήγει κ(αὶ) ἡ θερινὴ ἄρχεται. καρκῖνος ἐστὶ ζώδι(ον) | ἑξ ἐννέα ἀστέρων 

συγκείμενον, ἐν ᾧ γενόμενος ὁ ἥλιος κατὰ | τὴν κδ:ην Ἰουνίου, ἐκ τῶν βορυωτέρων 

πρὸς τὰ νότια στρέφεται. | λέων ἐστί [ζ]ώδιον ἐξ ἑπτὰ κ(αὶ) εἵκοσι ἀστέρων 

συγκείμενον, ἐν ᾧ |
15

 εἰσερχόμενος ὁ ἥλιος κατὰ τὴν κϛ:ην Ἰουλίου καύσωνα 

ἀποτελεῖ. || [230] παρθένος ἐστί ζώδιον ἀπὸ εἵκοσι κ(αὶ) ἕξ ἀστέρων συγκείμενον, ἐν 

ᾧ | γενόμενος ὁ ἥλιος κατά τὴν κε:ην αὐγούστου, τὴν γῆν ἄνευ καρπῶν, | ὡς 

παρθένον καταλιμπάνει. ζυγὸς ἐστί ζώδιον ἐξ ὁκτὼ ἀστέρων συ: | νιστάμενον, ἐν ᾧ 

γενόμενος ὁ ἥλιος κατὰ τὴν κγ:ην σεπτεμβρίου, |
20

 σταθμιάζει ἐξισούμενος τὴν 

ἡμέραν, κ(αὶ) τὴν ὥραν θερμὴν ποιεῖ κ(αὶ) ψυ: | χρὰν. σκορπίος ἐστί ζώδιον ἐξ ἑνὸς 

κ(αὶ) εἵκοσι ἀστέρων συγκείμενον, | ἐν ᾧ γενόμενος ἡ ἤλιος κατά τήν κε:ην 

ὀκτωβρίου τὸ κέν[τ]ρ[ον] [κα]: | τὰ γῆς ἐπιφέρει. τοξότης ἐστί ζώδιον ἑξ ἑνὸς κ(αὶ) 

τριάκοντα ἀστέρ(ων) | συνιστάμενον, ἐν ᾧ γενόμενος ὁ ἥλιος κατὰ τὴν κε:ην 

νοεμβρίου, |25
 αὖθις ἐπὶ τὰ βόρεια ἀναστρέφει μέρη. αἰγόκερως ἐστί ζώδιον | ἐξ ὁκτὼ 

κ(αὶ) εἵκοσι ἀστέρων συγκείμενον, ἐν ᾧ γενόμενος ὁ ἥλιος | κατὰ τὴν κ:ην δεκεμβρίου 

εἰσάγει τὸν χειμῶνα. ὑδροχόος ἐστί | ζώδιον ἐκ δύο κ(αὶ) τεσσαράκοντα ἀστέρων 

συνιστάμενον, ἐν ᾧ | γενόμενος ὁ ἥλιος κατὰ τὴν κ:ην Ἰαννουαρίου πολλὰ ἐκχέει 

ὕδατα. |30
 Ἰχθύες ἐστί ζώδιον ἐκ τεσσάρων κ(αὶ) τριάκοντα ἀστέρων συγκείμεν(ον), | 

ἐν ᾧ γενόμενος ὁ ἥλιος κατὰ τὴν εἱκοστὴν φευρουαρίου, τὴν χειμέριον | ὥραν 

καταπραΰνει. ζώδια τροπικὰ ἐστί, τά μεταβολὴν ἄγοντα | ὡς κριὸς, καρκῖνος, ζυγὸς. 

κ(αὶ) αἰγόκερως. στερεὰ, τὰ σταθερότητα | φέροντα, ὡς ταῦρος, λέων, σκορπιὸς 

κ(αὶ) ὑδροχόος. δίσωμα[,] τὰ |
35

 σταθερότητος κ(αὶ) μεταβολῆς μετέχοντα, ὡς 

δίδυμοι, παρθένος, | τοξότης κ(αὶ) ἰχθύες. ψελλοῦ ἄστρον. ζώδια εἰσὶν οἶκοι 

πλανητῶν, ἡ: | λίῳ μὲν λέων, σελήνη καρκῖνος, κρόνῳ αἰγόκερ[ως] κ(αὶ) ὑδροχόος. | 

διΐ τοξότης κ(αὶ) ἰχθύες. ἄρεϊ σκορπιὸς κ(αὶ) κριὸς, ἁφροδίτῃ ζυγός κ(αὶ) ταῦ: || 
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[231] ρος. ἑρμῇ παρθένος κ(αὶ) δίδυμοι. ζώδια εἰσὶν ὑψώματα πλανη:  |40
 τῶν. κρόνῳ 

ζυγὸς. διΐ καρκῖνος, ἄρεϊ κάργόκερως, ἀφροδίτῃ Ἰ: | χθύες, ἑρμῇ παρθένος. σελήνῃ 

ταῦρος. νικασίου ἐπ[---] ζώδια ἀρ:  | σενικά ἐστί, τὰ συνεργὸν φύσιν ἔχοντα πρὸς 

ἀῤῥενογονίαν. ὡς κρι(ός), | δίδυμοι, λέων. ζυγὸς, τοξότης, ὑδροχόος. θηλυκὰ, τὰ 

συνεργόν φύ: | σιν ἔχοντα πρὸς θηλυγονίαν. ὡς ταῦρος, καρκῖνος, παρθένος, σκορ: 

|
45

 πίος, αἰγόκερως, ἰχθύες. γερασίμου περὶ ζωδίων. ζώδια πύρινα ἐστί | κριὸς, λέων, 

τοξότης. ἀερώδη, δίδυμοι, ζυγὸς, ὑδροχόος. ὑδατώδη, | σκορπίος, καρκῖνος, Ἰχθύες. 

γήϊνα. ταῦρος, παρθένος, αἰγόκερως. | εὐθέα. τὰ κατ’ εὐθείαν γραμμήν ἀναβαίνοντα, 

ὡς καρκῖνος, λέων | παρθένος, ζυγὸς, σκορπίος, τοξότης. λοξά ἐστί τὰ λοξῶς 

φερόμενα, |
50

 ὡς δίδυμοι. ταῦρος, κριός, ἰχθύες, ὑδροχόος, αἰγόκερως. ζώδια κυ: | 

ριεύοντα ἐστὶ κριὸς, ταῦρος, δίδυμοι, καρκῖνος, λέων. παρθένος. | ζώδια ὑπήκοα. 

Ἰχθύες, ὑδροχόος, αἰγόκερως, τοξότης, σκορπίος, | ζυγὸς. ζώδια ἔαρος, κριὸς. 

ταῦρος, δίδυμοι. θέρους. καρκῖνος, λέων, | παρθένος. φθινοπώρου, ζυγὸς, σκορπίος, 

τοξότης. χειμῶνος, αἰγόκε:  |
55 ρως, ὑδροχόος, ἰχθύες. ζώδια ξανθῆς χολῆς, κριὸς, 

λέων, τοξότης, | φλέγματος. καρκῖνος, σκορπίος, ἰχθύες. μελαίνης χολῆς. ταῦρος, | 

παρθένος, αἰγόκερως. αἴματος, δίδυμοι, ζυγὸς, ὑδροχόος.:~ || [232α] Αρ. 310 

κυριακῇ, | δευτέρᾳ, | τρίτῃ, | τετάρτῃ, | πέμπτῃ, |5 παρασκευῇ, | σαββάτῳ, ═ [232β] 

πλανήτης ἡλίου, | τῆς σελήνης, | τοῦ ἄρεως, |10
 τοῦ ἑρμοῦ, | τοῦ διός, | τῆς ἀφροδίτης, | 

τοῦ κρόνου, ═ [232γ] τὸ μέταλλον τοῦ χρυσίου |
15

 τοῦ ἀργύρου | τοῦ σιδήρου. | 

ἡμημέταλλον ὑδραργύρου. | μέταλλον κασσιτέρου. | τοῦ χαλκοῦ. |20 τοῦ μολύβδου. ═ 

[232α], Αρ. 311 Περὶ τοῦ ἀστέρος, ὄφεως λεγομένου, εἴδησις. | Οὗτος ὁ ἀστήρ, ὁποῦ 

εἶναι ὅμοιος ὄφεως, εὑρίσκεται εἰς τὴν ἐννάτη ἄνα: | στρον σφαῖραν τοῦ οὐρανοῦ 

μόνος του. ἔχει δὲ τέσσαρα παρατηρήματα, ἤ | ἐνεργείας. πρῶτον μὲν, ὅταν ἀνοίγει 

τὸ στόμα αὐτοῦ, κ(αὶ) χασμᾶται, | δηλοῖ θανατικόν παγκόσμιον, ἔχει δηλαδή νὰ 

χασμηθῇ κ(αὶ) ἡ γῆ, κ(αὶ) |5 νὰ καταπίῃ τὰ κορμιά τῶν ἀνθρώπων. δεύτερον δὲ ὅταν 

σαλεύῃ, | κ(αὶ) σπαράζῃ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ, δηλοῖ πόλεμον κ(αὶ) σπαθί, ὅτι σπα: | 

θοειδής εἶναι ἡ γλῶσσα του. τρίτον, ὅταν τὴν οὐρὰν αὐτοῦ διασείῃ, δηλοῖ | πεῖναν 

ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. κ(αὶ) τὸ τέταρτον δὲ, ὁποῦ εἶναι τὸ σκίρτημα | τῆς μέσης αὐτοῦ, 

σεισ[μ]όν σημαίνει. παρατηρητέον οὖν τὴν σελήνην |
10

 κατὰ τὴν: ιγ:ην τοῦ μαρτίου, 

ἐν ποίῳ ζωδίῳ εὑρίσκεται. κ(αὶ) ἐὰν ἐν τῷ καρ: | κίνῳ εὑρεθῇ, γίνωσκε ὅτι ἐχασμήθη 

ὁ ὄφις, κ(αὶ) δηλοῖ θανατικόν. | ἐὰν δὲ ἔν τῷ σκορπίῳ, τὴν οὐρὰν διασείει ἡ ὄφις, 

κ(αὶ) ἔσται λιμός | ἰσχυρὸς. κ(αὶ) ἐὰν ἐν τῷ λέοντι, τὴν μέσην αὐτοῦ φαίνεται 

σκιρτᾷν, κ(αὶ) | σημαίνει σεισμόν. ἐάν δὲ ἐν τῷ αἰγόκερῳ εὑρεθῇ, τὴν γλῶσσαν |
15

 

αὐτοῦ σαλεύει, κ(αὶ) δηλοῖ πολέμους κ(αὶ) αἱματοχυσίας. | προσέτι γυρίζει οὗτος ὁ 

ὄφις τὸ κεφάλι του καθημέραν κατέναντι ἑνός | τῶν ὁκτὼ ἀνέμων. κ(αὶ) εἰς μὲν τὴν. 

Μα
ργ
αρ
ίτα

 Ιω
άν
νο
υ



574 

αην, κ(αὶ): ιαην, κ(αὶ) καην. τῆς σελήνης, εὑρί: | σκεται γυρισμένος εἰς τὸν λεβάντε, εἰς 

τὴν. β. κ(αὶ): ιβ: κ(αὶ). κβην. ε[ὑρ]ί: || [233] σκεται εἰς τὸν σηρῶκον. εἰς τὴν γην. ιγην. 

κ(αὶ) κγην, εἰς τὴν ὄστριαν, ἤτοι εἰς  |20
 τὸν νότον. εἰς τὸν. δη. ιδην. κ(αὶ) κδη, εἰς τὸν 

γαρμπήν. εἰς τὴν εην. ιεην
 | κ(αὶ) κεην, εἰς τὸν μπονέντε. εἰς τὴν. ϛην. ιϛην. κ(αὶ) κϛην, εἰς 

τόν μαΐστρον. | εἰς τὴν. ζ. ιζην. κ(αὶ) κζην, εἰς τὴν τραμοντάναν. εἰς τὴν. ηην. ιηην. κ(αὶ) 

κηην, εἰς | τὸν βορέαν. εἰς τὴν θ. ιθ. κ(αὶ) κθην. εὑρίσκεται μέσον οὐρανοῦ κ(αὶ) | γῆς. 

εἰς δὲ τήν δεκάτην, εἱκοστῆν, κ(αὶ) τριακοστήν, εὑρίσκεται εἰς |
25

 τὰ καταχθόνια. 

ἐὰν οὖν βουληθῇς πορευθῆναι ἐν ὁδῷ, κ(αὶ) | κατέμπροσθέν σου εἰ δῇς 

εὑρισκόμ[ε]ν[ο]ν τὸν ὄφιν. ἀνάγκη ἐστί νὰ | παραιτηθῆς ἐκεὶνην τὴν ἡμέραν τὸ νὰ 

ὑπάγης, ὅτι οὐκ ἔσται καλ(ον).:~ | Αρ. 312 θεραπεία θαυμαστὴ εἰς δάγκαμα ὄφεως. | 

ἐκείνου ὁποῦ νὰ φέρη τὸ μαντᾶτον, εἰπὲ του σταθῆναι μονότοπα, | κ(αὶ) ἐσύ στάσου 

κατά ἀνατολάς, κ(αὶ) ποίησον κατὰ γῆς σταυρόν, εἰς | τὸ δεξιὸν πόδι τοῦ 

μαντατοφόρου, κ(αὶ) λέγεις. εἰς τὸ ὄνομα τοῦ | πατρὸς κ(αὶ) τοῦ ὑιοῦ κ(αὶ) τοῦ 

ἁγίου πνεύματος, κ(αὶ) ἔπειτα τοὺς λόγους τούτους. |5 ῥεκπέσι, σαναὴλ παράκλητε, 

κ(αὶ) εἰπὲ το τρεῖς φοραῖς, κ(αὶ) ἔπαρε | ἀπὸ τὰ τέσσαρα μέρη τοῦ σταυροῦ ὁποῦ 

ἔκαμες, χῶμα, κ(αὶ) βάλε | αὐτό εἰς κούπαν καινήν ἀδούλευτον μὲ νερόν, κ(αὶ) δὸς 

το τοῦ μαν[:] | τατοφόρου νὰ τό πίῃ. κ(αὶ) εὐθύς ἰᾶται ὁ δαγκασθεὶς ἐν ὧ τόπῳ | 

εὑρίσκεται, χάριτι τοῦ πάντα δυν[α]μένου θεοῦ.:~ ||
10

 [234], Αρ. 313 κατάλογος τῶν 

βιβλίων, ἐν χρήσει εὑρισκομένων μοι, ὡς ἴδιον | κτῆμα, μηδενός ἰσχύοντος 

οἰκειοποιηθῆναι οὐδὲν τούτων. | Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ λαμπαδιστοῦ. | 

ἀκολουθία τοῦ ἁγίου γερασίμου τοῦ νέου ἀσκητοῦ. | ἀκολουθία τοῦ ἁγίου 

χριστοδούλου, μετά ῥητορικῆς τοῦ κύρ μακαρίου, κ(αὶ) |
5 ἄλλων τινῶν ἐν αὐτῆ 

περιεχομένων. | ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἀποστόλου βαρνάβα, ἐν ἧ κ(αὶ) γράμμα 

σιγγιλιῶ: | δες περὶ τῶν τοῦ κύπρου προνομίων. | ἄνθος τῶν χαρίτων. ἁρμονία 

ὁριστικὴ τῶν ὄντω[ν]. | ἀραβικόν μυθολογικόν εἰς τόμους τρεῖς. |10 ἁρμενοπούλλου 

ἑξάβιβλος, τό λεγόμενον νόμιμον. | αἱσώπου βίος κ(αὶ) μῦθοι γραικολατίνα. | ἕν 

ἔτερον ὄμοιον τούτῳ. Ἀριστοτέλους τά ἅπαντα. | Βαρῖνος, τό μέγα λεξικόν. | βούλλα 

τοῦ πάπα λέοντος γραικολατῖνα. |15
 βίβλος, περιέχουσα κανόνας τινῶν ἁγίων, κ(αὶ) 

τούς οἴκους τοῦ σταυροῦ. | ἐτέρα ὁμοὶα αὐτῆ. βυζαντίδος τόμοι ἕξ. | βλάχου λεξικὸν 

τετράγλωσσον. | Γραμματική λασκάρεως. |  γραμματική βησσαρίωνος. |20 ἑτέρα ὁμοία 

αὐτῇ. | γραμματική γερασίμου τοῦ Βυζαντίου, εἶς τὸ δ:ον βιβλίον τοῦ γαζῆ. | 

γραμματικῆς γεωγραφικῆς τόμοι τρεῖς. | γεωγραφία μελετίου. Διαταγαὶ κ(αὶ) 

κανόνες τῶν ἀπο[στόλ]ων. || [235] Εγκυκλοπαιδείας τόμοι τέσσαρες. |
25  ἔτερος 

τέταρτος. Ἑρμηνεία εἰς τὸ ᾇσμα τῶν ᾁσμάτων νεοτυπωθεῖσ(α). | ἐγκόλπιον λογικὸν. 

Εὐσταθίου δρᾶμα καθ’ ὑσμινίαν κ(αὶ) ὑσμίνην. | ἐτυμολογικόν τὸ μέγα. Ἔκθεσις 
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πίστεως Ἰωάννου δαμασκηνοῦ. | Ἡρωδιανοῦ ἱστορία περὶ τῆς μετὰ μάρκον 

βασιλείας. | Θέατρον πολιτικόν χειρόγραφον. θησαυρός δαμασκηνοῦ. |
30 

θεοφυλάκτου ἑρμηνεία εἰς τά τέσσαρα ἅγια εὐαγγέλια. | Ἱστορία δραματική τῆς 

τρῳάδος διὰ στίχων. Ἰατρικῆς βιβλίον τραλλιαν(οῦ). | Ἱερᾶς γραφῆς, παλαιᾶς τε 

κ(αὶ) νέας ἅπαντα. | Καλοκαιρινή. | Λαυσαϊκόν, περιέχον βίους διαφόρων ἀσκητῶν. 

//λαῦσαηκὸν περηέχον// |
35 λεξικόν τετράγλωσσον μικρόν. //βίους διαφόρον 

ἁσκυτων// | λόγος ἐγκωμιαστικός περὶ ἱερωσύνης, χρυσάνθου Ἰεροσολύμων. | 

Νεαραὶ Ἰουστινιανοῦ βασιλέως. Μέλισσα λεγόμενον βιβλίον | νουθεσίαι τοῦ πατρός 

πρὸς τὸν ὑιὸν. Μεταφυσικῆς τόμος, αος. | Ὁδός μαθηματικῆς, τόμος αος. ὀκτώηχος 

τριαδικὴ. |
40 Πανοπλία δογματική. | περιγραφή τῆς ἰερᾶς μονῆς τοῦ κύκκου. | 

Προσκυνητάριον τοῦ ἁγίου τάφου. Ῥητορική σκούφου. | Σύνοψις νέα μικρά. 

σύνοψις τῶν θείων δογμάτων. |  ἑτέρα παλαιά. |45
 συλλειτουργικά τοῦ ἀναγνώστου. | 

συνάθροισις διαφόρων ὑποθέσεων, ἤτοι τὸ παρὸν χειρόγραφον. | συμαιών 

θεσσαλονίκης. |  Τηλεμάχου, τόμος αος.  Τετραβάγγελον κ(αὶ) πᾶσα ἡ νέα διαθήκη. | 

τυπική διάταξις τῆς ἱερᾶς μονῆς μαχαιρᾶδος <εἰς μῆκος μικρ(όν). ||
50

 [236] 

Φυσιολόγος, ἤτοι διάγνωσις περὶ φύσεως κ(αὶ) ἰδιωμάτων τινῶν ζώων. | 

Χρησμολόγιον τῆς κωνσταντινουπόλεως χειρόγραφον. | χρυσάνθου Ἰεροσολύμων 

ἐγχειρίδιον περὶ τῆς ὑπεροχῆς τοῦ ἁγί(ου) τάφου. | ἕτερον, ὅμοιον, μετὰ τινος 

προσθήκης τοῦ μακαρίτου κὺρ Ἐφραίμ. | Ψαλτήριον μέ δύο λεξικά. χρηστοήθεια εἰς 

ἁπλῆν φράσιν. |
55 Ψευδωνύμων θεῶν βιβλίον. Εὐρεμα τύχης. || [237], Αρ. 314 Ἴσον 

ἐπιστολῆς, πεμφθείσης παρὰ τοῦ αὐτοκράτορος τῆς ῥωσσίας πέτρου | τοῦ μεγάλου. 

πρός τόν τότε πατριάρχην κωνσταντινουπώλεως. | Ἀπὸ τὸ ἔλεος τοῦ θεοῦ, ἐγώ ὁ 

φαιδρότατος κ(αὶ) ἰσχυρότατος μεγάλος βα: | [σ]ιλεὺς κ(αὶ) μεγάλος κνέζης πέτρος 

τοῦ ἀλεξίου, κ(αὶ) αὐτοκράτωρ τῆς με: | γάλης κ(αὶ) μικρᾶς κ(αὶ) λευκῆς ῥωσίας, 

κ(αὶ) ἄλλων πολλῶν αὐθεντειῶν, ἀνα: |
5 τολῆς, δύσεως κ(αὶ) μεσημβρίας, ἐκ 

προγόνων κ(αὶ) κατά διαδοχήν αὐ: | θέντης κ(αὶ) ἐξουσιαστὴς, σοὶ τῷ παναγιωτάτῳ 

κ(αὶ) μακαριωτάτῳ καλλι: | νίκῳ, τῷ ἐλέῳ θεοῦ ἀρχιεπισκόπῳ 

κωνσταντινουπόλεως, νέας ῥώ: | μης κ(αὶ) οἰκουμενικῷ πατριάρχῃ, εἰρήνην βαθείαν, 

κ(αὶ) στερέωσιν κρα: | ταιὰν, εἰς τὴν εὐσεβεστάτην κ(αὶ) ἀνατολικήν τοῦ χριστοῦ 

ἐκκλησίαν, ἅμα |
10 τε κ(αὶ) ἀγαθοημέρευσιν κ(αὶ) ψυχικήν σωτηρίαν, παρὰ τοῦ ἐν 

τριάδι ὑμνου: | μένου θεοῦ, ἐκ καρδίας δωρηθῆναι πρεσβεύομεν. ὅθεν κ(αὶ) τῷ 

παρελ: | θόντι χιλιοστῶ ἑξακοσιοστῷ ἐννάτῳ ἔτει, ἡμεῖς οἱ μεγάλοι βασιλεῖς, κα: | τὰ 

τό σύνηθες τῆς ἡμετέρας μεγάλης βασιλείας, εἰς τόν αὐτόν ἐνδοξότα: | τον 

σουλτάνον κ(αὶ) μεγάλον αὐθέντην, τὸν ἡμέτερον πρέσβην τοῦμνον κ(αὶ) |
15 

σύμβουλον αἱμιλιανὸν τοῦ Ἰγνατίου, ὡς τόν ἐκ τῆς οὐκράϊνας, κ(αὶ) ταξίαρχ(ον) | 
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τῆς καρλοβιτζίας χώρας, διὰ μακρότητα τῶν εἰρηνικῶν χρόνων, ἐπέμ: | ψαμεν· 

τοιγαροῦν ὁ ῥηθείς ἡμέτερος πρέσβυς, τῇ δυνάμει τοῦ ὑψίστ(ου) | θεοῦ, κ(αὶ) τῇ τῆς 

ἡμετέρας βασιλείας θελήσει, μετὰ τοῦ ἐνδοξοτάτου σουλ: | τάνου, κ(αὶ) τῶν 

πλησιοχώρων αὐτοῦ θρησκευτῶν, τήν τῆς εἰρήνης εἰκόνα ἐ: |
20 προμνηστεύσατο 

κ(αὶ) διὰ γραμμάτων ἡμετέρων, εἰς τριάκοντα χρόνους | ἀπεστερέωσεν. ἐνθεν τοι 

κ(αὶ) διὰ κραταίωσιν αὖθις τῆς αὐτῆς εἰρήνης, | κ(αὶ) διὰ ἀνακαίνησιν τῆς τελείας 

ὁμονοίας, ἐκ δευτέρου διὰ τῶν ἡμετέ: || [238] ρων βασιλικῶν γραμμάτων, ἡμεῖς οἱ 

μεγάλοι βασιλεῖς. κ(αὶ) μεγάλοι | αὐθένται τῆς μεγάλης βασιλείας, εἰς τόν αὐτόν 

ἐνδοξότατο[ν] σουλτάνον, |
25 τόν τῆς ἡμετέρας μεγάλης πρέσβυν βασιλείας, ὡς 

οἰκεῖον ἄνδρα | κνέζην τε κ(αὶ) ἐπίτροπον τῆς σμολένικας, δημήτριον τόν 

μηχαηλοβίτζην | χολίτζινα ἐπέμψαμεν. μὲ τόν ὁποῖον ἡμέτερον πρέσβυν, κ(αὶ) τὴν | 

σὴν παναγιότητα ὡς ἁρχιποίμενα, διὰ τήν ὑγείαν ἡμῶν, χάριν ἐ: | λέους, σαμούρια 

σωρόκια δύο πέμπομεν. ὅθεν τήν σήν ἁγιό: |
30 τητα, τὰ σαμούρια ἀπό τόν τῆς 

ἡμετέρας μεγάλης βασιλείας πρέσβυν | νὰ δεχθῇ προστάζομεν, εὐχόμενοι τῷ θεῷ διά 

τήν τῆς ἡμετέρας | βασιλείας ὑγείαν, κ(αὶ) διὰ τήν τῆς εὐσεβεστάτην ἡμῶν δεσποίνης 

κ(αὶ) βα: | σιλίσσης, κ(αὶ) τοῦ ἐν κυρίῳ εὐσεβεστάτου αὐθέντου κ(αὶ) βασιλέως κ(αὶ) 

μεγάλου | κνέζη ἁλεξίου πέτροβίτζη. κ(αὶ) τῶν εὐγενεστάτων βασιλίδων. ἡ δὲ ἡ: |35 

μετέρα αὐθεντεία τῆς ἡμετέρας μεγάλης βασιλείας, ἡμᾶς ὡς ἀρ: | χιποιμένας τῆς 

μνήμης οὐδέποτε παραλήψει. | ἐγγράφη ἐν τῇ ἡμετέρᾳ αὐθεντικῇ αὐλῇ τῆς 

βασιλευούσης μεγάλης | πόλεως μοσχοβίας. κατὰ τό: ζσθον τῆς κοσμογενείας ἔτος, τῆς 

δὲ | τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ γεννήσεως. ᾳψον. μηνὸς δεκεμβρίου. αη. |
40 

κ(αὶ) τῆς ἡμετέρας δεσποτείας δέκατον ἔννατον.:~ || [239], Αρ. 315 Προσφώνημα, 

προσφωνηθὲν τῇ μεγάλῃ αὐτοκρατορίσσῃ πασῶν | τῶν ῥουσιῶν Αἰκατερίνῃ. β:α΄ 

παρά τοῦ ἱερωτάτου κ(αὶ) σοφωτάτου | μητροπολίτου σλαβωνίου κ(αὶ) χερσῶνος, 

κυρίου εὐγενίου, κατά | τήν ἡμέραν τῆς ἀρχιερατείας του. τῇ α:η ὀκτωβρί(ου). 

ᾳψοεω
.:~ | Καὶ τί δύναμαι πρός εὐχαριστίαν νὰ εἰπῷ, ὦ μεγίστη αὐτοκρατό- |5 ρισσα, 

ἀντάξιον τῆς περὶ ἐμὲ σου εὐσπλαγχνίας. κ(αὶ) τοῦ πλουσίου ἐ- | λέους, τὸ ὁποῖον 

ἐπ’ ἐμοί ἐμεγάλυνας. ὁ ταπεινός, ὁ ἐλάχιστ(ος), | ὁ ἐν τῇ ἐσχάτῃ τάξει τῆς τοῦ 

βήματος δια[κονίας κατά] γηράσας, | ἰδοὺ τέως, ὑμετέρᾳ, μετὰ θεόν, αὐτοκρατορικῇ 

νεύσει, ἐγκοσμοῦ: | μ[α]ι κ(αὶ) σεμνύνομαι εἰς τόν ὐπέρτατον τῆς ἐκκλησιαστικῆς 

ἱεραρ: |
10

 χίας βαθμόν, περιβεβλημένος τό ἐφούδι κ(αὶ) τὴν ἐπωμίδα. κ(αὶ) τὸ | 

λογεῖον τό ἱερόν, κ(αὶ) τήν κίδαριν. ἀπό πόσον βάθος, εἰς πόσον | ὕψος, γνωρίζω τό 

μεγαλεῖον. δέν ἔχω ὅμως φωνάς ἰσοστασίους | μὲ τὸ βάρος τοῦ χρέους μου. ἀλλὰ 

πρὸς τὴν αὐτοκρατορικήν σου | μεγαλειότητα δέν γνωρίζομαι, ὄχι, μόνος ἐγώ ὁ 

χρεώστης, τό |
15

 σύμπαν πλήρωμα τῶν ὁρθοδόξων, τὸ ὁλόκληρον σύστημα, τῆς ἀ[:] | 
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νατολικῆς τοῦ χριστοῦ ἐκκλησίας, ὁμολογεῖται ὐπόχρεον πρός τήν | βασιλικὴν σου 

εὐσέβειαν. ναοὶ νέοι ἐν μέσῳ τῶν δυνατῶν κ(αὶ) | βαρβάρων ἐκ θεμελίου 

ἀνεγειρόμενοι: παλαιοὶ κ(αὶ) σεσαθρω[:] | μένοι ἀνακαινιζόμενοι. θρόνος τώρα 

συνιστάμενος. μάνδρα |
20

 νεαρά εἰς ὑποδοχὴν τῶν προσφευγόντων λογικῶν 

προβάτων, | ἢ ἀναμέσον, ἢ κατέναντι τῶν ἀγρίων λύκων δυσχερῶς πε: | 

ριφραττομένη. ἡ κιβωτός μεταξύ τῶν ἀλλοφύλων προσκυ: || [240] νουμένη. κ(αὶ) ὁ 

δαγών πρὸ τῆς κιβωτοῦ πίπτων ἀθλίως, κ(αὶ) ἐλεεινῶς | συντριβόμενος. ταῦτα ἡ 

ἐκκλησία διὰ τῶν ἰδίων ὑπομνημάτων |
25

 τὰ παραπέμπει ἀπό γενεᾶς εἰς γενεὰν, 

ἀναγράφουσα τὸ ὄ: | νομα τῆς μεγάλης αἱκατερίνης, μετὰ τῶν ὀνομάτων τῶν κων: | 

σταντίνων κ(αὶ) τῶν θεοδοσίων, τῶν ἰουστινιανῶν κ(αὶ) τῶν βλαδιμοίρ(ων), | τῆς 

ἐλένης κ(αὶ) τῆς θεοδώρας, τῆς εἰρήνης κ(αὶ) τῆς ὄλγας. | διὰ ταῦτα κ(αὶ) ἐπευχόμεθα 

τῇ αὐτοκρατορικῇ σου μεγαλειό: |30
 τητι μακροχρονιωτάτας τάς εὐτυχεῖς ἡμέρας τῆς 

φιλοχρίστου σου | βασιλείας, κ(αὶ) τὴν συντήρησιν τοῦ ποθεινοτάτου υἱοῦ σου κ(αὶ) 

διαδόχ(ου), | τοῦ μεγάλου δουκός παύλου πετρίδου, κ(αὶ) τῆς εὐσεβεστάτης αὐτοῦ | 

συζύγου, τῆς μεγάλης δουκίσσης ναταλίας ἀλεξιάδος. πρός | τὴν ἐξ αὐτῶν 

ἀνέκλειπτον τοῦ κράτους διαδοχήν κ(αὶ) στερέωσιν, |35
 εἰς αἰῶνα τόν ἅπαντα, ἕως 

οὗ ἀνταναιρεθῇ ἡ σελήνη.:~ | ἐν τῇ βασιλευούσῃ μόσχᾳ.:~ | Αρ. 316 γράμματος ἴσον 

ἀπαντητικοῦ πρός φίλον. | Τὴν πεφιλημένην μοι ἐπιστολήν σου, κατὰ τήν δεκάτην 

ἐννάτην τοῦ ὀκτωβρί(ου) | ἐγχαραχθεῖσαν, πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν κομισάμενος 

ὑπερήσθην, ἧς τῇ | διαπορουμένῃ σοι πτήσει, ἄχρι τοῦ κατά τήν λάρνακα λιμόνος 

ναῦς | ὑπηρέτησε, κ(αὶ) ἐκεῖθεν διὰ τῶν τούς φόρους ἀγόντων μετεκομίσθημοι. |
5
 

κ(αὶ) οὗτως ἐκ τό διηνεκές ἔσται, συνεχῶς προαιρουμένου σου γράφειν μοι, | 

ἑτοίμως ἔχοντι ἀπαντᾷν, κἄν ἐπεγκαλῆς μοι ἀδίκως ἀπείργουσ(ον) | τοῦτο 

μεγαλοπρέπειαν. ἡ σὴ μὲν ἄκανθα, ὡς ὁ μέγας φησὶ βασίλει(ος), | καθ’ ἡδονήν μοι 

ἐστίν, ὅτι ὁ τοῦ ῥόδου ἐρῶν ὐφέξει τήν ἄκανθαν, ὥσπερ | κ(αὶ) ὁ τοῦ μέλιτος τρυγᾶν 

ἐθέλων, τὸν τοῦ κέντρου τῆς μελίσσης πόνον ὑπο: |
10

 μένει κατ’ εὐστάθιον. σύ δέ 

ἀποτάχθητι τῇ πάλαι θρασ[ύ]τητη πρ[ό]ς || [241] φιλοῦντας σε γράφων, ἤδη 

χρηστοηθείας ἁψάμενος, ὡς γραμματικευόμενος, | κ(αὶ) ὑπό τοιούτῳ καθηγεμόνι 

διατελῶν, ἵνα εὖ σοι γένηται φίλταται, κ(αὶ) ἔντι: | μος παλινοστήσῃς οἴκαδε 

πεπλουτισμένος τῶν χαρίτων τῆς ἀξιεράστου κ(αὶ) | παρὰ πᾶσι ζηλωτῆς τῶν 

γραμμάτων ἐπιδόσεως, ὡς ἐπεύχομαι. ἡμεῖς |
15

 σὺν θεῷ ἀγίῳ ἅπαντες ὑγιειῶς ἔχομεν, 

κ(αὶ) οἱ περὶ ἐμὲ ἐκ ψυχῆς | σὲ προσαγορεύουσιν. ἡ δ’ ὑμετέρα λογιότης εἴη 

ἐῤῥωμενεστάτη εἰς μα[:] | κρους λυκάβαντας, εὐφραίνουσὰ με διὰ τῶν γλυκυτάτων 

αὐτῆς, εἰ κ(αὶ) ἀκαν: | θηφόρων γραμμάτων. 1787 περὶ τὰς ἀρχάς Ἰαννουαρίου.:~ || 

[242], Αρ. 317 εὐχὴ διὰ στίχων ἁπλῶν, εἰς τὴν κυκκότισσαν ἁγίαν εἰκόνα. | κυρὰ του 
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κύκκου μ  ιά εἶσαι, βασίλισσα τοῦ κόσμου. | ὡς κ(αὶ) ὁ παντοδύναμος ὑιός σου κ(αὶ) 

θεός μου. | καύχημα τῶν χριστιανῶν, μάλιστα τῶν κυπρίων, | σὺ εἶσαι παναγία μου, 

κ(αὶ) δόξα τῶν ἁγίων. |
5 παρηγοριά, φῶς κ(αὶ) ζωή, παγκόσμιος ἐλπίδα, | ἄλλην 

πλὴν σου μετὰ θεὸν καταφυγὴν οὐκ οἶδα. | θερμῶς λοιπὸν παρακαλῶ, μὲ ὄμμα ἵλεόν 

σου, | ἴδε τὴν κύπρον τὴν πτωχὴν, τόπον τόν ἐδικόν σου. | τὸ πένθος τρέψον εἰς 

χαράν, δός πόρους ἐξ ἀπόρων, |
10

 τῆς τυραννίδος σκεδασμόν, κ(αὶ) τάς βροχάς εἰς 

κόρον. | φύλαττε δὲ κυρία μου κ(αὶ) τήν ἐμήν οἰκὶαν, | κ(αὶ) οὕς φιλῶ ὁμογενεῖς, 

κ(αὶ) τὴν δε λευκοσίαν. | ἐλέησὸν μου τὴν ψυχὴν, κ(αὶ) τήρει μου τὸ σῶμα, | ἑως νὰ 

δώσῳ τὸ κοινόν χρέος, νά γένῳ χῶμα. |
15

 κ(αὶ) μετὰ τέλος ἄξιον τῆς θείας 

κληρουχίας, | πάντα πιστόν δεῖξον, κἀμέ, ὡς μήτηρ εὐσπλαγχνίας.:~ || [243], Αρ. 318 

στίχοι ἰαμβικοὶ ἐπάνω τῆς πύλης τοῦ ἁγίου κασιανοῦ | οὗτος ὁ ναός, ὅν τρανῶς, 

ξεῖνε, ὁρᾶς, | διαφθαρείς ἐν μέρει ἐκ μακρῶν χρόνων, | ἀνεκαινίσθη. ἤν δέ πύθῃ, 

τοῦτο τί; | γυναικωνίτις πρόκειται σοῖς ὄμμασι, |
5
 χῶρος πλατυνθείς, προσθήκη τε 

νάρθηκος, | ἐπ’ ἀρχιθύτου κυρίου χρυσοῦ ἄνθους, | τῇ ἐπιτροπῇ τοῦ ἱερομανάχου, | 

ἐπιστασίᾳ θύτου τε χριστοδούλου. | διὰ δαπάνης τοῦ πάλαι γεωργίου |
10

 διερμηνέως, 

κ(αὶ) συνδρομῆς ὡσαὺτως, | τῶν χριστωνύμων τῆς δε τῆς ἐνορίας, | οἷς πᾶσι δώη 

γέρα, χριστὸς, ἄξια.:~ | Αρ. 319 ἕτεροι ὡς ἐκ προσώπου τοῦ ἐπιστατήσαντος. | δέξαι 

μου χριστέ, ὡς τὰ λεπτά τῆς χήρας. | οἰκτροῦ δούλου σοῦ, πράγματι κ’ ὀνόματι, | 

θύτου τε ὄντος, ἀλλ’ ἀναξίου πάμπαν | ἕτερον οὐδὲν, μικρὰν δ’ ἐπιστασίαν, |
5
 

ἐπανορθώσει τοῦδε θείου τεμένους, | τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν κασιανοῦ. | οὗτινος 

εὐχαῖς, λύων μου τὰ πταίσματα, | καταξίωσον τῆς ἄνω κληρουχίας. | ἔτει τῷ 

σωτηρίῳ. ᾳψπαῳ. ΠΚ. ||
10

 [244], Αρ. 320 Ἀντωνίου βύζαντος διδασκάλου τῆς ἐν 

κωνσταντινούπολει σχολῆ[ς], | Ποίημα, Χρηστοήθεια καλούμενον.:~ | Προοίμιον.:~ | 

Τιμιώτατον μέν τῶν ἐν ἀνθρώπῳ μερῶν ἡ ψυχή, κ(αὶ) παρὰ | πολύ θατέρου, 

δηλονότι τοῦ σώματος ὑπερκείμενον. ὑποβέβηκε |5 δ’ ἐκεῖνο ταύτῃ, ὅσα περ ὄργανον 

αὐτῇ συντελοῦν. ταύτῃ τοι κ(αὶ) τοῦ | πλείονος μὲν εἰκός ἀξιοῦσθαι λόγου ὅσα γ’ 

ἐκείνῃ διαφέρει, εἰς κό[:] | σμον αὐτῆς συντρέχοντα κ(αὶ) τελειότητα. οὐμήν διὰ 

τοῦτο παντάπα: | σιν ὀλιγωρητέον τοῦ σώματος, μηδ’ ὁτιοῦν λόγου περὶ τήν ἐκείνου 

| πρόνοιαν συνεισφέροντας, ἀλλ’ ὡς οἱκείου μέρους κἀκεῖνου κή[δ]ε: |
10

 σθαι δέον 

κ(αὶ) προνοεῖσθαι, μηδὲ παρορᾷν τὴν ἔξωθεν εὐκο: | σμίαν. οἱ γάρ ἄνθρωποι ἐκ 

μόνης ὄψεως κρίνειν φιλοῦντες | τὰ πράγματα, τὰ μέν ἀφανῆ τῆς ψυχῆς οὐκ 

ἐξετάζουσι προτερή: | ματα, τῇ δ’ ἔξω εὐκοσμίᾳ, κ(αὶ) τῇ περὶ τάς πράξεις οἰκονομίᾳ, 

| τὴν ἐνδόμυχον τῆς ψυχῆς θηρᾶσθαι πειρῶνται διάθεσιν, τοιαύτην |15
 περί ἑκάστους 

ἔχειν εἰοθότες δόξαν, ᾗπερ ἄν αὐτούς περί τῆς | ἔξω κοσμιότητος ἤ ἀκοσμίας 

ἔχοντας αἴσθωνται. κ(αὶ) διὰ ταῦτ’ | ἄρα καλῶς ἔχον ἐστί, πρώτως τῆς κατὰ ψυχήν 
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εὐταξίας φρον: | τίζοντας, μηδεμίαν τε πέρι ἐκείνην ἀπολείποντας ἐπιμέλειαν, | μηδὲ 

τὴν ἐν τοῖς δοκοῦσι μικροῖς πρόνοιαν παραιτεῖσθαι. κ(αὶ) σώ: |20
 ματι γὰρ τὴν ἄλλην 

περιειληφότι πᾶσαν, εἴτις ἐστί κάλλους ὑ: | περβολή, φακὸς ἤ ἀκροχορδών, εἰς 

αἴσχους μοίραν οὐ τὴν τυχού: | σαν κρίνεται. ἄλλως τε κ(αὶ) ὥσπερ αἱ μεῖαι τὸ 

κάλλιστον τῆς ὁπ[ώ]ρ(ας) || [245] [π]αραδραμοῦσαι, κ(αὶ) τὴν λοιπὴν εὔχροιάν τε 

κ(αὶ) εὐοσμίαν ὑπερπτᾶ: | σαι, πρός τό σεσηπός κ(αὶ) δυσῶδες φέρονται. κατὰ 

ταῦτα δὴ κ(αί) |
25 οἱ πολλοί τυφλαῖς ὡσπερεί χρησάμενοι ταῖς αἰσθήσεσι πρὸς τάς 

λοι: | πάς ἀρετάς, εὔρινές εἴσι κ(αὶ) πρὸς τὰ μικρά τῶν ἐλαττωμάτων, | κᾀκείνοις 

ἐφιζάνουσί τε κ(αὶ) ἐμφύονται κατὰ τάς μέρας. κἄν οὖν | ἡμῖν ἐνταῦθα περί μικρῶν 

ὁ λόγος, κ(αὶ) περὶ ὧν οὐδὲ λεγόντων | οἱ πλείους ἀνέχονται, ἀλλά τοῖς γε καλῶς 

κρίνουσι, κ(αὶ) τῆς ἐν πᾶ: |30 σι τελειότητος ἀντεχομένοις, οὐκ ἀσύμφορον παισίν, ἐκ 

πρώτης, | ὁ φά[ρ]ος τοῦ ζῆν γραμμῆς, πρὸς ἀρετὴν ἐκ τούτων ἐθίζεσθαι. τάχα | γάρ 

ἄν σύν τῇ ἐπιδόσει. τῆς ἡλικίας ἐπί τήν ψυχήν τόν κόσμον | ματοχετεύσειεν. 

κεφάλαιον.  αον. | Οὐ μόνον εὐσεβές κατὰ τὸν θεολόγον ἐκ θεοῦ τε ἄρχεσθαι κ(αὶ) |35 

εἰς θεόν ἀναπαύεσθαι, αλλά κ(αὶ) τῷ βίῳ λυσιτελέστερον. ἐπείπερ | ἐν ἐκείνω ζῶμεν 

κ(αὶ) κινούμεθα κ(αὶ) ἐσμέν, ὥς φήσιν ὁ ἀπόστολος. | ταύτῃ τοι πρὸ πάντων 

ὀφειλόμενόν ἐστι παντί εὐσεβούντι τῆς εὐνῆς | ἐγερθέντι, πρός θεόν εὐθύς τὴν 

διάνοιαν ἀνατεῖναι, χάριτάς τε | αὐτῷ ἐπί πᾶσιν ὁμολογεῖν. μάλιστα δὲ ἐπί τῇ 

ἐξιούσῃ νυκτί, |
40 ἦν δι’ ἐκείνου διήνυσεν ἀνεπηρέαστον. ἀλλὰ δὴ κ(αὶ) τὴν 

ἐνεστηκυίαν | ἡμέραν, εἰς τὴν κατ’ ἀρέσκειαν αὐτῷ βιωτὴν ἐξαιτεῖσθαι, μετ’ εὐ: | 

λαβείας τε τῆς δεούσης κ(αὶ) πίστεως, οὐμὴν τῷ ἔθει, ὡς οἱ πλείους ἀφο: | σιούμενοι. 

τὸ γὰρ τοῖς χείλεσιν ὐποτονθορίζειν εὐχάς κ(αὶ) ψαλμούς, νῷ | δὲ κ(αὶ) ταῖς 

αἰσθήσεσι πρός ἄλλ’ ἀσχολεῖσθαι, κατάγνωσιν ἀντ’ ὠφελει(ας) |45 ἄντικρυς αἰτιᾶται. 

κεφάλαιον. βον
.:~ || [246] εἶτα δ’ ἀμέσως φροντίζεσθαι ἡ πρὸς εὐκτηρίους οἴκους 

πρόοδος, ἐ[π’] | ἀκροάσει τῆς ἱερᾶς μυσταγωγίας. ὅπερ εἰ οἷοντε μὲν ἑκάστης ἡμέ: | 

ρας γινέσθω, εἰ δὲ τοῦτο γε οὐκ ἐνδέχεται, ἐν μέντοι ταῖς κυριακαῖς | κ(αὶ) ταῖς 

ἑορτασίμοις τῶν ἡμερῶν, οὐ θέμις τῆς τῶν εὐσεβῶν ἀπολείπεσθαι |
50 συνελεύσεως. 

κεφάλαιον. γον
.:~ | Εἰσιόντι δὲ παραυτίκα τὸ τῆς κεφαλῆς ἀφαιρεὶσθω ἐπίβλημα, δι’ 

οὗ | μέλλεις τὴν πρός τὰ θεῖα εὐλάβειαν, κ(αὶ) τὴν μετά συστολῆς τε κ(αὶ) αἰ: | δοῦς 

προσέλευσιν παραστήσασθαι. εἷτα πρός τό ἱερόν βῆμα ἀνα: | πετάσθων αἱ ὄψεις, 

ὅπου ὁ οὐράνιος ἄρτος ὑπὲρ σοῦ καθ’ ἑκάστην |
55 ἱερουργεῖται, ἵνα σε ψυχικῶς 

διαθρέψει. μετ’ εὐλαβείας τε ὅ[τ]ι [π]λεί: | στης αἱ εὐχαί σου τῷ ἀοράτως ἐκεῖσε 

παρόντι θεῷ προσαγέσθωσαν | κεφάλαιον.  τέταρτον. | Οὕτω δ’ ἀπελθών ἵστασο, ἐφ’ 

ἧς περ εἰληχώς ᾖς στάσεως. τὸ δη: | μῶδες ἐκεῖνο κ(αὶ) βάρβαρον ἔθος ἥκιστα 

προσιέμενος. οἵτινες πρός |
60 τοὺς συνισταμένους οὐ παύονται διαλεγόμενοι, κ(αὶ) 
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τὸν τῆς προσευχῆς | καιρόν εἰς ἀδολεσχίαν ἑαυτοῖς ποριζόμενοι. σύ δ’ ὡς θεῷ πα: | 

ρεστηκώς, οὔτε λαλεῖν, οὔτε μὴν τῇ δε κᾀκεῖσε περισκοπεῖν, ἀλλά | σὺν δέει τὸν τῆς 

προσευχῆς καιρόν διαγίνεσθαι μελετῶν ἔσο. κᾆν | ἰδίᾳ ποτέσοι προσεύξασθαι δόξῃ, 

ἀρκεῖ καθ’ ἑαυτόν ἐντυγχά: |
65 νοντα θεῷ, μή ἐπιταράττειν τάς τῶν πλησίον εὐχάς 

τοῖς στεναγμοῖς | κ(αὶ) ταῖς οὐκ ἐν ἡσυχίᾳ ἐπικλήσεσιν. οὐ μόνον γὰρ φορτικός ἐκ 

τ[ού:] | του, ἀλλὰ κ(αὶ) πρός ἀνθρωπαρέσκειαν ποιεῖν ὑποληφθήσῃ. εον 
| Ἐπὶ δὲ 

τοὺτοις εἰ μήτις νόσος διενοχλῇ, καθῆσθαι ἐν ταῖς ἱεραῖς [τε]: || [247] λ[ε]ταῖς οὐκ 

ἐφεῖται. [ἀ]λλὰ κ(αὶ) ἀκαλύπτῳ κεφαλῆ εἰ οἷοντε διαρκεῖν |
70 ὀφείλεται ἐν ὅλῳ τῷ 

τῆς προσευχῆς χρόνῳ. εἰδὲ εἴθ’ αἱ ἀπὸ τῆς | ὥρας ἢ τῆς φύσεως περιστάσεις οὐ 

συγχωροῦσιν, ἔν γε μὴν δέοντι | [ἀ]ναγκαία ἡ τῆς κεφαλῆς ἀνακάλυψις. ὁ 

προσευχόμενος γὰρ τ[ε], | κατὰ παῦλον, κατά κεφαλῆς ἔχων, καταισχήνει τὴν 

ἑαυτοῦ κε: | φαλήν.:~ κεφάλαιον ἕκτον. |75 Ἐν τῇ μετ’ ἀλλήλων διαλέξει, ἄλλως τε ἐν 

τοῖς περί γελοίων λόγοις, | ἀπέστω πᾶσα γραφική ῥῆσις, ληρεῖς γὰρ (ἧτις ἔφη) 

φιλοσο[:] | φῶν ἐν οὐ δέοντι, μήτε τοῖς πρός ἀλλήλους σκώμμασι κ(αὶ) ἀστεΐσμα: | σι 

παραμιγνύσθω τὰ θεῖα. εἴπερ γὰρ τούς περὶ τῶν ἐν τέλει λόγους | οὐκ ἀκίνδυνον ἐπί 

γέλωτι προφέρειν, πῶς οὐτῶν ἀτοπωτάτων ἐπί |
80 χλεύῃ τά θεῖα προτίθεσαι; ἔστω 

οὖν παντί καιρός, κατὰ τὸν ε[ἰ]: | πόντα σοφόν. ὁμοίως γὰρ αἰσχρόν ἔντε γελοίοις 

θεολογεῖν, κ(αὶ) | ἐν σπουδαίοις τῶν γελοίων [ἀ]ντέχεσθαι. | Περὶ τῆς ἐν ταῖς 

ἀναστρο[φ]αῖς ἀταξίας κ(αὶ) εὐταξίας. αον. | Πᾶν ὅ,τι ἄν μέλειῃς πράττεις, χαίρων 

κ(αὶ) φαιδρῷ προσώπῳ ποίει.  βον. |
85 Σύν οὐκ ὀλίγῃ δὲ προσοχῇ διευλαβοῦ τοῖς 

κρυφίοις τῶν μελῶν σου πα: | ραβάλλει τὴν χεῖρα, ἢ ὅλως προσαπτόμενον 

φαίνεσθαι, πρός ὅ | ἡ καθ’ ἑαυτόν μελέτη χρήσιμος. γον. | Οὔτε ποιεῖν οὔτε λαλεῖν 

ἀνέχου ὅ τοῖς συνοῦσιν ἀηδίαν αἰτιᾶται. δον 
| Μελέτα μήτ’ ἄδειν, μήτε ψάλλειν, καθ’ 

ἑαυτόν ὑποτονθορίζων. |
90 μᾶλλον δὲ τοῦτο συνών ἄλλοις φυλάττου. ἀπέστω δέ 

κ(αὶ) ἡ καθ’ ἑαυ: | τὸν χειρονομία, αἵντινες χερσίν [ἤ] ποσίν, ὥσπερει πρός μέλη κι: || 

[248] θάρας σκιαμαχοῦντες ποιεῖν εἰώθασι. εον 
| Μὴ πρίε τούς ὅδόντας, μὴτ’ ἄλλό τι 

ὧν οἶδας ὄχλησιν τοῖς ὁμιλοῦσι | φέρον ἐργάζου. Ἕκτον. |95 Καὶ τὸ σκορδυνᾶσθαι 

δὲ ἐπί παρουσίᾳ τινῶν, ἀτάκτως ἀναπε: | ταννύντα τὰς χεῖρας, κ(αὶ) τὸ σῶμα 

τείνοντα, πολλῆς ἔχεται ἀτοπίας. | ζον.  Εἴποτε βῆξαι ἢ πτᾶραι δεήσοι, μετά πολλῆς 

ὡς οἷοντε προ: | σοχῆς τοῦτο ποίει, μὴ τους παρακαθημένους περιῤῥαίνων τῷ πτ[υ]έ: 

| λῳ ὑπό τῆς βίας. ὄγδοον. |100 Τῶν ἀτόπων δὲ κ(αὶ) τὸ στένειν μηδεμιᾶς ἐπειγούσης 

αἰτίας. [εἰ]δέπο: | τε δέησοι μνήμης τινός τῶν μὴ καταθύμων τὴν διάνοιαν ὑποδρα: | 

μούσης, μὴ μετ’ ἤχου, κ(αὶ) τοῖς πᾶσι καταφανής ὁ στεναγμός γινέσθω. | θον. Εἰμὲν 

οἷοντε ὅλως ἀποτρεπέτωσε τῆς χάσμης ὁμιλία φίλων ἢ | ξένων, ἀκηδίας γάρ κ(αὶ) 

νοθείας κρίνεται δεῖγμα, κᾀκείνοις μετ’ ἀη: |
105 δίας τὴν συνουσίαν γίγνεσθαι 
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δίδωσιν ὑπονοεῖν. εἰδέ οὐκ ἐπιτρέπει | ἡ προλαβοῦσα ἀϋπνία ἢ καρηβαρία, μὴ ἐν 

μέσοις λόγοις χα: | σμῶ χαίνων τοῖς παροῦσιν, ἀλλ’ ὡς ἔνεστι κοσμιώτερον τὴν χεῖρα 

| ἢ τὸ καψιδρώτιον ἐπιτειχίσας τῷ στόματι, ἀφελκύσας, τε τό πρόσω: | πον κ(αὶ) 

σαυτόν. εἴ γ’ ἔνι, τῆς τῶν πολλῶν ὄψεως. |110 ἀπομυττομένῳ σοι παρέστω ἡ αἰδώς, 

ἀποτρέπου δὲ τό ὡσπέρει διά τῶν | μυξωτήρων σαλπήζειν, βδελυρόν δὲ κ(αὶ) τῷ 

ῥινομάκτρῳ ἐμβλέπειν τήν | κόρυζαν, κ(αὶ) τό τοῖς δακτύλοις ἀνακαθαίρειν τήν 

ῥίνα. ἔξεστι γὰρ | τοι τῷ ῥινομάκτρῳ εὐκόσμως τὴν χρείαν παραμυθήσασθαι. | 

βάρβαρον ἄντικρυς, κ(αὶ) ἥκισθ’ ἑλλη[νι]κόν, κοιμωμένου τινός διαλέξει ||
115 

[249] 

[χ]ρῆσθαι, ἡρεμούντ[ω]ν τῶν ἄλλων κινεῖσθαι μὴ σιγᾷν ἡνίκα οὐ λόγων | ὥρα, ἀλλ’ 

ἀκροάσεως. τοῖς γεμήν προεστῶσιν οὐκ ἀπείρηται περι: | πάτῳ χρῆσθαι, τῶν 

σκυόντων οὐδὲν ἧττον ἀτρέμας ἐχόντων, οἷον | διδασκάλοις ἐν φροντιστηρίῳ ἐπί 

παρουσίᾳ τῶν ἀκροατῶν, ὁ περί: | πατος οὐκ ἀπηγόρευται. |
120 μὴ ἔστω σοι τὸ 

οἴκημα ἀκόρητον, μηδὲ τὰ ἔπιπλα ἀτάκτως ἐῤῥιμ: | μένα. αἰσχρόν δὲ νόμιζε κ(αὶ) τό 

ἐπί παρουσίᾳ τινῶν περιδύεσθαι | τὰ ἄμφια κ(αὶ) ἐνδύεσθαι, κ(αὶ) τὸ προέρχεσθαι 

τῆς οἰκίας μετὰ τοῦ | νυκ[τ]ερινοῦ πίλου, δέον γὰρ ὡς οἷον τε κοσμιώτατον 

φαίνεσθαι. | συσχολάζων τινός, μὴ μεγάλῃ χρῶ τῇ φωνῇ, ὧς ἐμποδών γίνε: |125 σθαι 

τοῖς ἄλλοις πρός τὴν ἀνάγνωσιν. | Ἐκεῖνο δὲ πολλὴν ἀτοπίαν ἐμφαῖνει κ(αὶ) 

κακοήθειαν, εἴτις ἀπασχο: | λοίη τούς συσχολαστὰς τῆς ἀκροάσεως, ἐξηγουμένου τὰ 

μαθήματα τοῦ | διδασκάλου. ἐπί τούτοις φυλακτέον ἀκροώμενον διδασκάλου ἐν | 

φροντιστηρίῳ, ἢ δημοσίᾳ διδάσκοντος, νεύμασι ταῖς τῆς κεφαλῆς, κ(αὶ) |130 κινήμασι 

τοῦ λοιποῦ σώματος μετὰ μειδιαμάτων, ἐμφαίνειν σαὐτῷ | εὐξύνετα τὰ λεγόμενα. 

ἐρεθίζει γὰρ τοῦτο τοὺς συνακροωμένους, ὀλι: | γωρίαν σφῶν, ὡς ἀξυνέτων 

ἄντικρυς ὐπογράφων. | χειμῶνος ὥρᾳ ὑπεξίστασο τοῦ πυρός κ(αὶ) τοῖς συνοῦσι, τὸ 

γὰρ ὥσπερ | ἀποτειχίζειν σφίσιν τὴν τοῦ πυρός μετουσίαν ἀβελτηρίας ἐστί. |
135 ἐν 

τοῖς ἀθύρμασι τοῖς πρὸς ψυχαγωγίαν ἐνίοτε γινομένοις, οὐκ ἐ: | παινεῖται τὸ παρὰ 

τὸ δέον. διόπερ οὐ χρὴ παρατείνειν αὐτὰ ἐπί | πολὺ, ὥστε ἐκλυθῆναι τῷ πόνῳ τὸ 

σῶμα, ἀλλ’ οὐδὲ μεταξύ βοαῖς || [250] ἀπρεπέσι χρηστέον, κ(αὶ) ἔρισιν απαιδεύτοις. 

ἀλλὰ ἐ[ν] μέτρῳ κ(αὶ) μετὰ κ[ό]: | σμου πρακτέον τε κ(αὶ) λεκτέον, ἵνα ἐκ τῆς περὶ τά 

τυχόντα φιλοσοφί(ας) |140 εὐοδωτέρα εἴη πρὸς τὰ καίρια ἡ ὁδός. κ(αὶ) μήν κοπώδει 

ὄντι τῷ σώ: | ματι, ἢ ἀπό ἀθύρματος, ἢ ὁδοῦ, ἢ ἔργου, ἀσύμφορον ἡ τοῦ ὕδατος | 

πόσις, κ(αὶ) τῇ ὐγιείᾳ πολέμιον, κ(αὶ) εἰπὲρ ποτε ἐν τῷ τοιούτῳ χρήσι: | μον ἡ 

ἐγκράτεια. | ἐπιπτύειν παρακειμένῳ πυρί, ἢ τάς χεῖρας ἐπιτιθέναι δῆθ[ε]ν ἐπί |
145 

ἀλέᾳ, ὥστε ἅπτεσθαι τῆς φλογός κύπτοντα κ(αὶ) ὠσεί περιπτυαστόμε: | νον τὸ πῦρ, 

τῶν ἐπιμώμων ἐστί. | ἑψομένου τίνος ἐν πύρι, προσεκτέον μηδέποτε ἐκτείνειν πρός 

ἐπ’ | αὐτῷ τὸν πόδα. σχεδόν γὰρ ὕβρις ἐστί τῷ ἐκικειμένῳ, ἀλλ’ οὐδέ | τὰ νῶτα πρός 

Μα
ργ
αρ
ίτα

 Ιω
άν
νο
υ



582 

θέρμην τρέπειν δῆθεν εἰκός ἐπί παρουσίᾳ τιμίων, |
150 ὡς μή περιφρονεῖν ἐκείνων 

δῆθεν δοκοίη, ἢ τὸ πῦρ ἀνασκαλεύειν | πυράγρᾳ, προστιθέναι τε κ(αὶ) περιαιρεῖν 

ὑπερκαύματα, ἢ τοὺς δαυ: | λούς ἀφαιρεῖν τῆς τέφρας. δουλικά γάρ ταῦτα εἴλωσι 

παραχωρητέον. | κ(αὶ) τὸ ἀπονυχίζεσθαι δὲ παρόντων τῶν φίλων, ἢ τοῖς ὀδοῦσι 

περιτρώ: | γειν τὰ ὐπερέχοντα τῶν ὀνύχων, πολλῆς ἐστί μιαρίας ἔλεγχος. |
155 

φυλάττεσθαι δὲ σε δεῖ κ(αὶ) τὸ τούς δακτύλους καθιέναι τῷ στόματι, περι: | λείχει τε 

αὐτούς κυνός δίκην. εἰσί γὰρ, οἵ κ(αὶ) τοῦτο ὑπ’ ἔθους ἐπιτη: | δεύουσι, κ(αὶ) τὸν τῆς 

ὁμιλίας χρόνον οὕτω διαγίνονται, ἀποστροφῆς αἰ: | τίαν τῆς ὁμηλοῦσι παρέχοντες, 

σύ δέ τούτου ἀπέχου. ἐπί τούτοις δὲ | τάς σκυταλίδας τῶν δακτύλων μηδέ λύγιζε 

στραβλῶν ὡσεὶ ἐξαρ: |160 θροῦν ἔμελλες, τῶν οὐκ ἐπαινουμένων γὰρ κ(αὶ) τοῦτο. || 

[251] [π]ερί δὲ τὸ καθέζεσθαι τῷ ἐπιχωριάζοντι ἔθει χρηστέον, εἰ γὰρ ἄλλον | αὐτός 

ἠγμ[έ]νος τρόπον ᾖς, κᾆν τῶν ἐπαινουμένων εἴη, μεταμαθεῖν | σοι δεήσοι πρὸς τούς 

τόπους ἀμείβοντα τὰ ἔθη. ὡς μὴ μόνος τῶν ἄλλων | ξενίζων τῷ τῆς ἀγωγῇς τρόπῳ 

γέλωτα ὀφλισκένῃς. κοινόν δέ γε |
165 πρός πάντας ἔστω παράγγελμα, τόν ἥττω τῷ 

προὔχοντι ἀξίᾳ, ἢ | σοφίᾳ, ἢ ἡλικίᾳ, ἢ τῷ τῶν ὁμοίων, ἐπί γόνυ ποιεῖσθαι τήν κα: | 

θέ[δ]ραν, ἔστ’ ἄν ἐκεῖνος κελεύσῃ, ἐνδοὺς καθέζεσθαι τὸν ἐλεύθερον | τρόπον. 

καθεζομένῳ περιεστάλθαι σοι μελέτω ἀεί τὰ ἰμάτια, | μηδὲ προφαὶνειν τὴν 

ἀναξυρίδα, κ(αὶ) τάς περισκέλιδας, ἀλλὰ κα: |
170 τὰ τὸ ἐνόν περικεκαλυμμένον 

καθῆσθαι. | κίνησις κεφαλῆς κ(αὶ) ποδῶν ἀναίτιος, κ(αὶ) βλέμμα σεσοβημένον, κ(αὶ) 

| παράφορον, ἥτε τῶν ὁμοίων κ(αὶ) τοῦ παντός σώματος συνολκή, κ(αὶ) | ἡ τῶν 

χειλέων διαστροφή, μανικὰ προφανῶς, κ(αὶ) φευκταία, οἷς κο: | σμιότητος μέλει. |175 

κ(αὶ) προσδιαλεγόμενος προσέχων ἔσο, μὴ περιῤῥ[α]ίνειν τῷ πτυέλῳ | τούς 

παρισταμένους, γένοιτο δ’ ἄν τοῦτο εἰ μὴτ’ ἐπίτροχα λαλῇς, μήθ’ | οἵου προσφύς τοῖς 

ἄκροωμένοις. τηρείσθω σοι οὖν ἡ τοῦ λόγου μεσότης, | τότ’ ἡπείμένον κ(αὶ) τὸ ἄγαν 

σχολαῖον, κ(αὶ) ἀπὸ τρυτάνης, ὅ λέγεται, τούς | λόγους προσφέρειν ἀποποιουμένῳ. 

τὸ μὲν γὰρ θηλυπρεπές, τὸ δὲ |180 μανικόν. χρῆσις μὲν οὖν ἥδεσοι ἔστω τοῦ λόγου, 

μέτρον δέ ἡ χρεία, | σύμμετρον γὰρ εἶναι δεῖ τοῖς πράγμασι τὸν λόγον, ὡς ἱμάτιον 

σώ: | ματι, ὧν ἑκατέροις τὸ παρὰ τό δέον ἐπίμωμον. | ψύλλας κ(αὶ) ὅσα τούτοις 

ὅμοια κτείνειν ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν συνόντων || [252] ναυτίας ἐστίν αἴτιον. εἰ τοίνυν 

τῶν τοιούτων τι, ἤ μύξης, ἤ φλέγ[μ]α |
185 ατος εἴη ἐπὶ τῷ ἱματίω τοῦ 

προσδιαλεγομένου, μετά πολλῆς ἀστειό | τητος ἀφαιρήσεις, ὡς μηδέ ἐκεῖνον 

συνιέναι, κ(αὶ) τὰ ἐπὶ τοῦ | ἐδάφους δὲ ἐφ’ οὖ ἱστάμενος ἦς, τοῖς ποσί παρατρίβων 

ἐξάλειφε, | ὡς μὴ ὁραθέντα ἀηδίαν κινήσῃ. εἰδὲ ἐπὶ σοί τῶν τοιούτων | τὶ ὄν 

ἀφαιροῖτο τὶς ἄλλος, μετ’ αἰδοῦς ἅμα κ(αὶ) χάριτος ἐπι: |
190 τρέψαι προσήκει. | 

μηδέποτε ἀποχρεμπτόμενος ὡς ὀϊστόν ἀποσφενδονίσῃς τὸν πτύε: | λον, αἰσχρόν γὰρ 
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ὡς ἀπό θυρίδων ὡς τὴν λεωφόρον ἀπόσχ[ου] κατά: | πτύειν πολλῶν ἕνεκα. μηδὲ 

τοὺς τῆς οἰκίας τοίχους κατάβρεχε τοῖς πτύ: | σμασι. χρῶ δὲ τοῖς ἐπί τούτῳ 

πεποιημένοις ἀγγείοις, κᾂν μὴ πα: |195 ρῇ, τό ῥινόμακτρον ἀποπληρούτω τὴν χρείαν. 

| Ἐν συνελεύσει κατὰ νώτου ποιεῖσθαι τούς συμπαρέδρους, πρὸς τῇ ὑπε: | ροψίᾳ, 

κ(αὶ) ἀβελτήριας ἐστίν ἔλεγχος. | συνδειπνῶν δὲ, μὴ ἐπίκυπτε τῇ τραπέζῃ 

ἐπικείμενος, κ(αὶ) τοῖς ἐδέ: | σμασιν ἐπιχαίνον. μηδὲ τὴν τράπεζαν τῇ χειρὶ πλῆττε, 

μηδὲ |200 τῷ παρακειμένῳ οἷα περ ἐρείσματι χρῶ, παραγκωνιζάμενος αὐ: | τὸν ἐν τῷ 

καταβροχθίζειν χανδόν τὰ ὄψα. | προσδιαλεξόμενος δὲ τινι τῶν συσσίτων, μὴ τῶν 

ἰματίων αὐτὸν | ὡς χαλινοῦ ἕλκε πρὸς τὴν ἀκρόασιν τῶν λόγων, μηδὲ τοῖς ἀγκῶ: | σι 

ὄρυττε αὐτοῦ τὰς πλευρὰς ἀρκεῖτω δὲ σοι καλεῖν αὐτόν ἐξ ὀνό: |205 ματος, ἢ τῷ τῶν 

εὐφημοτέρων προσρημάτων. ἐν δὲ τοῖς λόγοις γλώσ: | σῃ μόνῃ χρώμενος ἀγάπα, 

ἀλλά μή κ(αὶ) χερσὶ κ(αὶ) ποσί συγχρῶ || [253] π[ρό]ς τάς διαλέξεις, πρὸς ἀλλήλας 

ἐπιτρίβων τὰς χεῖρας, ἢ τοὺς πόδας περικα: | τέχων, κ(αὶ) τὸ περιβλέπειν ἐν κύκλῳ 

διαλεγόμενον ἔμπληκτον. διὸ τῷ προη: | λαλοῦντι ὑπερηρείσθωσὰν σου οἱ 

ὀφθαλμοί, οὐμὴν ὥστε μὴ ἐνδιδόναι ἐκεί: |
210 νῳ εἰ δεήσοι ἀπομύξασθαι, τῷ 

παντελῶς ἀσκαρδαμυκτὶ ἀντιβλέπειν. | ἀποτρόπαιον μὲν τοῖς ἐντυγχάνουσι ποιεῖ τὸ 

παντελῶς ἀτημέλητον, κ(αὶ) | ἀθεράπευτον τοῦ σώματος, οὐμὴν οὕτω χρηστέον τοῖς 

καλλωπίσμασιν, ὡς | εἰς τὸ γυναικῶδες κ(αὶ) τεθρυμμένον ἐκπίπτειν. μὴ οὖν συχνῶς 

ἀσχο: | λείσθω ἡ χεὶρ περὶ τὸ τῆς κεφαλῆς κάλυμμα, μηδὲ τὴν κ[ό]μην ὅ: |
215 σαι 

ὥ[ρα]ι διευθετοῦσα κ(αὶ) τὴν ζώνην, μηδὲ οἱ ὀφθαλμοί πρός τὸν τῶν | ἀμφίων 

κόσμον ὅλως ἐξασχολείσθων, ἐρωτᾷν πείθοντες τοὺς συνόν: | τας, εἰ κᾳκείνοις 

καλῶς ἔχειν ὁ ἱμαντισμός δοκῇ. | οἱ ὄνυχες μή ἐπὶ πολύ σοι τηρείσθωσαν, ἀλλά σοι 

μελέτω ἀπο: | νυχίζεσθαίτε ὥστε μὴ ἀκοσμεῖν, κ(αὶ) τἄλλα περὶ τε τὰς τῶν χειρῶν |220 

κ(αὶ) ὁδόντων σμήξεις μὴ παρορᾶσθαι, οὐμὴν ὑπέρ τὸ δέον εἰς γυναι: | κείας θρύψεις 

διεκπίπτειν. | ἄτοπον δὲ κ(αὶ) τὸ τάς παρείας ἐξοιδεῖν ἐμφυσῶντα, κ(αὶ) τὴν 

γλῶτταν | προφαίνειν κατὰ τούς κύνας, κ(αὶ) τὸ τὴν ὑπήνην διὰ χειρός ἔχειν, κ(αὶ) 

τὸν | μύστακα συνεχῶς τοῖς δακτύλοις περιτρίβειν, ἢ ταῖς παλάμαις ἀ: |
225 ναιτίως 

κροτεῖν. δάκνειτε τοῖς ὀδοῦσι τὰ χείλη, κ(αὶ) διαμασά: | σθαι διαστρέφοντα, τὰ δὲ 

χεῖλη μήτ’ ἄγαν συνεσφίγχθω, | οὔτε μὴν παρείσθω ὥστε προφαῖνειν τοὺς ὀδόντας. |  

μηδένα ἀστεϊζόμενος σκῶπτε, ὅν δ’ ἄν εἰδοίης βαρέως, | ἔχοντα πρὸς τὰς 

ευτραπελίας, τοῦ τῷ μηδὲ πότε λόγους ἐπ’: ||
230 [254] ἀστειότητι προσαγαγεῖν 

ἐθελήσ[ειες] | Ἐν συνελεύσει πολλῶν λίαν [κ]ρίνεται φο[ρτικόν], βίβλους ἢ: | 

ἐπιστολὰς προφέροντα ἀναγινώσκειν, περιφρονητικὸν γὰρ, | εἰμὴ που ἐπειγοῦσης 

χρεῖας, κ(αὶ) τότε ἐπιτραπῆναι σοι τοῦτο | παρὰ τῶν συνόντων αἰτήσας, εἰμὴ τοι 

προὔχων ᾖς τῶν πα: |235 ρόντων. | Πρὸς τούτοις οὐ δεῖ τ’ ἀλλότρια περιεργάζεσθαι, 
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ἐ[π]ιβά: | λλοντα τοῖς μηδαμῶς ἀνήκουσί σοι ἀναγινώσκοντος ἢ γράφον: | τος τινὸς. | 

εἰ δέποτε τὶ ἐν φανερῷ ἀναγινωσκόμενον ἐπὶ πο: |
240 λλῶν ᾖ. θρασύτητος γέμει 

πολλῆς, πρὶν ἐρωτηθῆναι τὴν | σαυτοῦ διερξέρχεσθαι γνώμην, ἐπαινοῦντα ἢ 

μεμφόμενον. | Τά περί τό πρώσωπον μή κατάπληκτος ἔσο, κ(αὶ) ἐ: | πτοϊμένος, μηδὲ 

ὄργανον ὅ λέγεται, βλεπέτων σου τὰ ὄμμα: | τα, ἀλλ’ ἐπιγαληνοῦ κ(αὶ) σεμνότητι 

συγκράτου τό πρόσωπον |245 καταστήματος ὥς οἷοντε διατήρει. | μήτε ἐν σπουδαίοις 

γέλωτι χρῷ, μητ’ ἐν γελοίοις σαυτὸν | ἐπὶ τοῦ σεμνοῦ φύλαττε. ὁμοίως γὰρ ἑκάτερον 

ἄτοπον. μέτρον | δὲ γέλωτος ἔστωσοι τὸ προσμειδιᾶν, κ(αὶ) ἐπ’ ἄκρων τῶν χειλέ: | ων 

προφαίνειν τὴν τής ψυχῆς διάχυσιν, τό δὲ καγχάζειν ὡς μα: |
250 νικὸν ᾀεί 

διευλαβούμενος ἔσο. | Τὰ περὶ τὰς ἐντεύξεις κ(αὶ) ὁμιλίας τῶν φίλων. | ὥσπερ τὸ 

ὑπερβάλλον κ(αὶ) πάρ’ ἀξίαν ἐν ταῖς περιποίησεσι, κ(αὶ) ὑ[π]οδοχαῖς || [255] τῶν 

προσόντων, πολλῶν ἕνεκα παραιτητέον, μάλιστα γεμὴν ὅτι ὑβρι: | ζει ἐστί τὸ παρ’ 

ἀξίαν, ᾗ λέγεται τινὶ τῶν σοφωτέρων, τιμᾷν, οὗτως |
255 ἐκ τοῦ ἐναντίου τῆς πρὸς 

ἀξίαν ἑκάστῳ φιλοφροσύνης κ(αὶ) δεξιώσεως | οὐκ ἀμελητέον, τῷ γε περιφρονήσεως 

κ(αὶ) ἀλοζονείας γραφήν φυγεῖν | βουλομένῳ. δὲον οὖν τοὺς ἐν ἀξιώμασιν 

ἐπισήμους, κ(αὶ) τοὺς θεῷ | λειτουργεῖν ἠξιωμένους, κ(αὶ) προστασίας 

πεπιστευμένους λαοῦ, μὴ εἰκῇ | κ(αὶ) ὡς ἔτυχε παραδέχεσθαι προσιόντας, ἀλλὰ σύν 

αἰδοῖ κ(αὶ) χά: |
260 ριτι ἀφαιρούμενον τόν πῖλον βραχείᾳ τῆς κεφαλῆς κλίσει, τήν 

φιλο: | τιμίαν δηλοῦν, χρώμενόν τε ταῖς οἰκείαις τοῖς προσώποις προσρη: | σεσιν, ἐφ’ 

ὧν ἄριστον τὰ ἤθη μανθάνειν τῆς χώρας, κ(αὶ) συνυποσκάζειν | γὰρ ποτε χωλῷ 

φιλόσοφον κρίνεται. ἄτοπον μέν οὖν περιμένειν | ἐν ταῖς ἐντεύξεσι τόν κρείττω 

προανακαλύψαι σοι τὴν κεφαλήν, οὐ |
265 μὴν αὖ ἀνεπίληπτον ἐφ’ ὧν οὐκ εἰκός 

ἀφαιρεῖσθαι τὸν πῖλον, το | γὰρ οὕτω τοὺς ἄγαν ὑποβεβηκότας δεξιοῦσθαι παρὰ τὸ 

δέον, ἐστί χαμερ: | ποῦς τε κ(αὶ) μικροπρεποῦς ἦθος ἔλεγχος. ἐπὶ πάντων δὲ 

διδάσκαλός σοι | ἔστω τὸ τ[ῆ]ς χώρας ἔθος. ἐν γὰρ ὀθωμανοῖς κ(αὶ) πᾶσιν ἀπλῶς 

τοῖς | τὴν ἀσίαν οἰκοῦ[σ]ιν, ἀνακαλύπτειν ἐπί προσρήσει τὴν κεφαλὴν κα: |
270 

ταγέλαστον. | ἀλλὰ κ(αὶ) τό ὑποβλέπειν ἐν ἀσπασμοῖς κ(αὶ) προσρήρεσιν εἰ τῆς 

ἀξίας | ἀντιπροσρήσεως ἠξίωσεν ὁ προσαγορευθεὶς, λίαν ἄτοπον. ἡμεις μ(έν) | γὰρ 

ὀφθέντες τό ὀφειλόμενον τῆς προσαγορεύσεως εὐγνώμονως ἀφο: | σιωσώμεθα, τὰ 

λοιπὰ δ’ ἐκείνοις μέλλειν παραλείψομεν.:~ |
275 εἰ δὲ τὶς φιλοφροσύνης κ(αὶ) τιμῆς 

λόγῳ τοὺς κρείττους καλύψαι κελεύῃ | τὴν κεφαλὴν, ἀμαρτάνει τοῦ εἰκότος, κ(αὶ) ὅς 

ἄν οἷς δέον κελεῦσαι μη | ἀξιώσῃ, κ(αί) δὴ κ(αὶ) ὁ πρὸ τοῦ ἐπιτετράφθαι 

καλυπτόμενος, μάλιστα ἐν | ταῖς μετὰ τῶν προὐχόντων ὀμιλίαις. μεμπτόν δέ κ(αί) τό 

παρακούειν προ: | //τρε[:]// ||280 
[258], Αρ. 321 Μετάφρασις ἐκ τοῦ ῥωσικοῦ ἰδιώματος 

εἰς τὴν ἡμετέραν [ἁπ]λῆν διάλεκτον | τοῦ προσφωνήματος ὁποῦ ἐξεφώνησ[ε] [πρ]ός 
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τὴν σεβαστήν αὐτοκρατό: | ρισσαν, σαμουήλ ὁ πανιερώτατος τῆς κιοβίας 

μητροπολίτης, εἰς | τὴν μητρόπολιν τῆς ἁγίας σοφίας τῆς αὐτῆς πόλεως. 1787 

μαρ(τίου): 11 | Ἐτούτος ὁ ἱερός ναός, ἐπάνω εἰς τόν ὁποῖον ἐκαταδέχθη τὸ 

αὐτοκρατ[ο]: |5 ρικόν κράτος σου, νὰ στρέψῃ τὸ ὑπέρτατον ὄμμα σου, εἶναι ἀπὸ τὰ 

πλέον | ἀξιοθέατα κτήρια τῆς ἀρχαιότητος, ὁποῦ ἐδώ κεῖνται. αὐτός εἶναι μία ἀ: | 

λάθαστος μαρτυρία τῆς θερμῆς πίστεως κ(αὶ) εὐσεβείας πρὸς τόν θεόν, τοῦ με: | 

γάλου δουκός γιαροσλάβ βλαδιμηρόβικ, κ(αὶ) εἶναι ἕνα ὑπόμνημα τῆς | εὐχαριστίας. 

ᾠκοδόμησεν αὐτόν ἐν ἔτει: ᾳτζ:ω διὰ τὴν ἔνδοξον νίκην |10
 ὁποῦ ἔλαβεν εἰς αὐτόν τον 

τόπον. αὐτός δείκνυσιν εἰς τὰ ἔνδον ὀπωσοῦν | μίαν ἰδέαν τῆς βασιλικῆς ἐκκλησίας 

τῆς ἁγίας σοφίας, ἥν ἐκ βάθρων | ἐθεμελίωσεν ὁ μέγας Ἰουστινιανός εἰς τό 

βυζάντιον. εἰς αὐτόν ὁ μέγας | δούξ βολοδομήρης ἐδέχθη τὰ παράσημα τοῦ [---]ικοῦ 

ἀξιώματος μὲ | ἐκείνην τὴν παράταξιν ὁποῦ συνηθοῦσιν οἱ τῶν χριστιανῶν βασιλεῖς. 

εἰς |
15

 αὐτόν ὁ ἀοίδημος πέτρος ὁ πρῶτος, συνοδευμένος ἀπὸ τὴν ἔνδοξον νί: | κην 

τῆς πουλτάβας προσῆλθεν ἀναθύων χάριτας τῷ ἐν ὑψίστοις θεῷ. ταῦτα | πάντα 

κατέστησαν τὸν ναόν τοῦτον ἐπίσημον κ(αὶ) σεβαστόν. ἀλλά ἀπό τοῦ νῦν | κ(αὶ) εἰς 

τὸ ἐξῆς, θέλει ἀπολαύσει ἕνα νέον ἀπαύγασμα δόξης κ(αὶ) ὑπεροχ(ῆς), | 

λελαμπρυσμένος ὤν ἀπό τάς ἀκτίνας τῆς παρουσίας μιᾶς αὐτοκρατορίσσης, |
20

 ἡ 

ὁποία κ(αὶ) μὲ τὴν ζέσιν τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν θεόν, κ(αὶ) μὲ τὸ νᾶ ἀνήγειρε | τόσα 

θεία τεμένη εἰς τόν οὐράνιον βασιλέα, ὐπερέβη ἀσυγκρίτως ὅλους | τοῦς ἐνδόξους 

αὐτῆς προκατόχους. κ(αὶ) περὶ πλέον ἱθύνουσα τό βασιλικόν σκῆ: | πτρον, ἀνύψωσε 

κ(αὶ) προσεπεβίβασεν ἐπάνω εἰς τόσα βασίλεια τὴν ῥωσσι: | κὴν μοναρχίαν. δίδουσα 

νύξην τῆς φήμης μὲ χρυσήλατον σάλπιγκα [ν]ὰ ἀν: |25
 τηχῇ τοὺς θριάμβους τῆς ἕως 

τάς ἐσχατιὰς τῆς οἰκουμένης. κ(αὶ) εἴθε ἡ θεία ἀγαθότης || [259] [ν]ά φυλάξῃ 

[ἀκύ]μαντον τὴν ὑγίειαν τῆς αὐτοκρατορίας σου, διὰ νὰ ἡμπορῇ νά φέρῃ | εἰς 

ἀπαρτισμόν τούς μεγάλους ἐκεί[νους] κ(αὶ) θείους σκοπούς, κ(αὶ) ἡ ἀνωτάτη σοφία 

πρ(ος) | ἥν ἀφιέρωται ὁ ναός νὰ ἀποκαλύψει μίαν ὀδόν, δι’ ἧς νὰ ἀνοίξῃ ἡ θύρα ἐ: | 

κεῖνου τοῦ ναοῦ, τοῦ ὁποίου ἐτοῦτος εἶναι μόνον μία εἰκών, κ(αὶ) νὰ ἀξιώση ἡμᾶς 

|
30

 νὰ ψάλλομεν μέσα εἰς αὐτόν ὑποκάτω τῆς εὐτυχεστάτης σου διοικήσεως τον |  

ἐπινίκιον ὕμνον τε κ(αὶ) δοξολογίαν. ἀμήν || [263], Αρ. 322 ὑμεναί(ος) ὕμν(ος) 

ποίημα Νικολά(ου) Σολομονίδου. | » ἐδ[ο]γμάτισαν τὴν ὕλην ἀρχαιότεροι σοφοί, | 

ἄνισον ἀσυμμετρίαν ἔλλειψιν ὑπερβολήν. | » εἶναι λέγουσιν ἡ ὕλη σῶμα μέγα κ(αὶ) 

μικρόν, | ἄποιον πολύ ὀλίγον κ(αὶ) χωρὶς διορισμὸν. |5 » ἄμορφον εἶναι πᾶν σῶμα 

φυσικόν κ(αὶ) τεχνιτόν, | πρὶν νὰ λάβῃ τὴν μορφήν του ἥ ἀνήκει εἰς αὐτό. | » ἡ γὰ[ρ] 

ὕλη κ(αὶ) τὸ εἶδος ἀνὰ μέρ(ος) χωριστά, | εἶναι ἀτελῆ τὰ δύο καθό σώματα ἁπλᾶ. | » 

κ(αὶ) τό ἄρσεν κ(αί) τό θῆλυ φυσικῶς ἀναλογεῖ, |
10

 μέ τήν στοιχειώδη ὕλην κ(αὶ) 
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μορφῆς ὀρεκτικήν. | » τὶ γάρ ἄλλο εἶ[ν]αι φύσις πάρεξ ὕλη μὲ μορφήν, | καθώς ὅλοι 

δογματίζουν νέοι τε κ(αὶ) παλαιοί; | » πάντεχν(ος) λοιπόν σοφία ποιητική 

συνεκτική, | ἥνωσε τὰ [δ]ιεστῶτα λέγω ὕλην κ(αὶ) μορφὴν. |15
 » κ(αὶ) ἐσύστησε πᾶν 

εἶδος μέ ὠραίαν καλλονήν, | τ[έ]λειον χωρίς κουσοῦρι ἔλλειψιν ὑπερβολην. | » κ(αὶ) 

ἐσύστησε τὸ εἶδος τοῦ ἀνθρώπ(ου) εὐτελές, | μὲ συνάφειαν τοῦ γάμ(ου) πρᾶγμα λίαν 

εὐπρεπές. | » ὡς μαγνήτης εἰς τόν πόλον κατά φυσικήν ῥοπήν, |20
 ἀφορᾷ κ(αὶ) μὲ τὴν 

βίαν κᾆν τραβᾷς ἐδώ ἐκεῖ. | » ἡ γάρ ὕλη κ(αὶ) τὸ εἶδ(ος) ὄντα σώματα ἁπλᾶ, | εἰς τὴν 

ἕνωσιν συντρέχουν νὰ γενοῦν γενεκτικὰ. | » κ(αὶ) τὸ ἄρσεν κ(αὶ) τ[ὸ] θῆλυ εἶναι 

μέρη χωριστά, | //ἐξ ὧν σύγκειται// ||
25

 [264] ἐξ ὧν σύγκειται ἡ φύσις τῶν 

ἀνθρώπ(ων) ἡ λαμπρά. | » ἄνθρωπ(ος) νὰ ζήσῃ μόν(ος) στήν περίμετρον τῆς γῆς, | 

φύσεως παραρμονία κ(αὶ) τῆς θείας ἐντολῆς. | » μήτε ἥλι(ος) ἄν ἦτον εἰς τὴν 

σφαίραν τοῦ παντός. | χωρίς νάχῃ κ(αὶ) σελήνην πληρουμένην τοῦ φυτ(ός). |
30

 » 

κ(αὶ) τριγύρω τοὺς ἀστέρας δορυφόρ(ους) ἑαυτοῦ, | σύμμετρ(ος) κυκλοφορία δὲν 

ἦτον τοῦ οὐρανοῦ. | » ἄρχει δὴ οὗτος τῆς ἡμέρας κ(αὶ) ἐκείνης τῆς νυκτ(ός), | κ(αὶ) οἱ 

παῖδες ὡς ἀστέρες διαδέχονται τὸ φῶς. | » ὡς λαμπροί φαιδροί ἀστέρες παῖδες 

κύκλοθεν ἡμ(ῶν), |
35 νὰ κυκλοφοροῦν νὰ λάμπουν εἰς αἰῶνες γενεῶν. | » τίμι(ος) 

λοιπόν ὁ γάμ(ος) κ(αὶ) πατήρ τῶν ὁλονῶν, | τὴν διαδοχήν φυλάτει πληροῖ γῆν. κ(αὶ) 

οὐρανὸν. | » ὡς ἑλκυστικ(ός) μαγνήτης μέ μ  ιάν σχέσην δραστικήν, |  ἥνυσε πλανῆτας 

δύο ἀναλόγους εἰς εὐνὴν. |
40 » ἔφερεν εἰς ἁρμονίαν δύο πλανητῶν τό φῶς, | κ(αὶ) 

αὐτοὺς να στερεώνῃ ὁ ὑμέναι(ος) θε(ός). | » ὠχ τερπὼν καλὸν εὐκταῖον ἐφετὸν κ(αὶ) 

ὀρεκτόν, | τὸ νὰ συνοικοῦν ἀλλήλοις νέ(ος) νέᾳ εἰς ταὐτό. | » ποία ἄλλη εὐτυχία ἦν 

τελεία καθαρά, |45 ὥστε νὰ τὴν ὀνομάσω μὲ τὸ ὄνομα χαρά. || [266], Αρ. 323 Στίχοι 

θρηνητικοί εἰς τήν μακαρίτιδα γυναῖκα μου. | Ἐλένη μακαρία μου, ἐλένη μου τιμία, | 

πρᾶγμα κ(αὶ) ὄνομα χρυσοῦν, τῶν ἐναρέτων μία. | γιάτ’ ἔφυγες κ(αὶ) μ’ ἄφησες ξένον 

ὀρφανισμένον, | ἀπὸ γονεῖς κ(αὶ) ἀδελφούς πάντη ἐρημωμένον; |
5
 ἄν ζώσης δὲ τά 

λόγια σου, βραχέα μετρημένα, | κ(αὶ) ταπεινά κ(αὶ) νουνεχῆ ἦτον κ(αὶ) ζυγ  ιασμένα, | 

τῶρα πῶς εἶναι δυνατόν νά μ’ ὁμιλήσης πλέον; | πλὴν νὰ εἰπῷ τὴν ἀφορμὴν ἐγώ 

θρηνῶν κ(αὶ) κλαίων. | δὲν ἦτον μήτε τοῦ καιροῦ ἔργον μήτε τῆς τύχης, |10
 αὐτ’ ὁποῦ 

σ’ ἔχασα εὐθύς χώρις νά μοῦ συντύχης, | ἀλλά ὁ δίκαιος κριτής θέλων νά μέ 

παιδεύση, | διὰ τάς παρεκβάσεις μου, κ(αὶ) νά μέ θεραπεύσῃ, | ἀπό τάς τόσας μου 

πληγάς τάς ψυχικάς κ(αί) πάθη, | σ’ ἐσύκωσε, κ(αὶ) μ’ ἄφησεν εἰς τῆς νυκτός τά 

βάθη, |
15

 νὰ κλαίῳ νὰ ὁδύρωμαι τὴν τόσην δυστυχίαν, | κ’ ἐσένα ἀνεβίβασε στήν 

θείαν κληρουχίαν. | δέν ἀμφιβάλλω εἰς αὐτό, διά τάς ἀρετάς σου, | τό ταπεινόν κ(αὶ) 

συνετόν κ(αὶ) ἤθη τὰ χρηστὰ σου. | ποῖος σοῦ ἤκουσε τινά ποτὲ νὰ κατακρίνῃς; |20
 ἤ 

δρῶντος ἄλλου τό αὐτό, σέ εἶδ’ ἐκεῖ νά μείνης; | [μ]έ πο  ιάν ἐσκανδαλίσθηκες εἰς ὅλην 
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τήν ζωήν σου; | τίς πένης δέν ἀπέλαβε χὰριν τὴν δυνατὴν σου; || [267] τά[ς] ἐπῳδάς, 

κληδ[ω]νισμούς κ(αὶ) ἄλλας γοητείας, | ἔφευγες τῶν κακῶν γραῶν ὅλας δίκην 

φωτίας. |
25

 πρόνοιαν κ(αὶ) τοῦ οἴκου σου κ(αὶ) τῶν νῦν ὀρφανῶν σου, | εἶχες 

ἀρίστην, μάλιστα, διὰ τόν ποθεινὸν σου, | ἐμέ τόν κακοροίζικον, τὸν 

πολυπικραμμένον, | ὁποῦ δὲν ἤθελες ποσῶς νὰ μὲ εἰδῆς θλιμμένον. | ἀρ[κ]οῦσ[ι] 

ταῦτα, ὡς θαῤῥῶ, διὰ νὰ δικαιώσουν, |
30

 μίαν γυναίκειαν ψυχήν βέβαια νὰ τήν 

σώσουν. | μὲ ὅλον τοῦτο κάμνωντας τό χρέος μου κυρά μου, | νά κλαίῳ διὰ λόγου 

σου εἶναι παρηγορ  ιὰ μου. | κ(αὶ) δέομαι νυχθημερόν ἐκ βάθος τῆς καρδίας, | νὰ σ’ 

ἀξιώσ’ ὁ κύριος τῆς ἄνω βασιλείας. |
35

 εἰς τὸν χορόν τῶν φίλων του νὰ σὲ 

συναριθμήση, | κ(αὶ) μὲ τὰ κάλλη τ’ οὐρανοῦ νὰ σὲ χαροποιήσῃ. | κ(αὶ) τάζω σοι 

ἀγάπη μου, ὄχι ὡς κενολόγος, | μὲ τά σωστά μου ὁμιλῶ, δικαίως κ(αὶ) εὐλόγως, | τὴν 

στέρησίν σου νὰ θρηνῷ εἰς ὅλην τῆν ζωήν μου, |40 ἕως νὰ θέλῃ ὁ θεός νὰ πάρῃ τήν 

ψυχήν μου. | νὰ ζῷ βίον ἀβίωτον, χωρὶς τινὸς ἰδέας, | κτήσεως ἄλλης γυναικός 

εὐγενοῦς ἤ χυδαίας. | μή γένοιτο ποτὲ χριστὲ, ὅτι δέν εἶν καλόν μου, | νὰ βάλῳ ἄλλο 

πρόσωπον εἰς τό προσκέφαλόν μου. |
45 εἶχ[α] κ(αὶ) ἄλλα νὰ εἰπῷ, ὅτι πολλὰ τῆς 

πρέπουν, | πλήν τῶν δακρύων αἱ πηγαί τὴν γνῶσιν μου ἐκτρέπουν. || [268] τόσον 

μόνον παρακαλῶ, ὅς τις τό ἀναγνώσει, | τοῦτο μου τό στιχούργημα, συγχώρησιν νά 

δώσῃ | αὐτῇ, κ(αὶ) αἰωνίζουσαν μνήμην νὰ τῆς προφέρῃ, |
50 ὁ δὲ θεός νὰ συντηρῇ 

τοῦ καθενός τό τέρι.:~ | Αρ. 324 Ἕτεροι στίχοι εἰς ἄλλο μέτρον, συγγραφέντες ὅτε 

κλινοπετής ἤμην, ἐξ ἀσθενεί(ας) χαλεπῆς | κατεχόμενος, παρακλητικοί πρός τήν 

ὑπεραγίαν θεοτόκον.:~ | Ἐν θλίψει τῆς καρδίας, στερήσει τῆς ὑγείας, | ἐν χρείᾳ 

σωτηρίας, δεινῶν ἐλευθερίας, | θεὸν ἐπικαλούμεθα. |
5
 τὸ λέγει ὁ προφήτης, κ(αὶ) 

ψαλμωδός τεχνήτης, | τοῦ πνεύματος ἡ λύρα, κύριε κ(αὶ) σωτῆρα, | ἐν θλίψει σοῦ 

μεμνήμεθα | ὥσπερ κᾀγώ ὁ τάλας, νόσους μικράς μεγάλ(ας), | πολλάκις δοκιμάσας, 

κ(αὶ) ἄχρι τέλους φθάσας, |
10

 ἐμπράκτως τοῦτο ἔμαθον. | κ(αὶ) πάντοτ’ ὁ χριστός 

μου, ὁ ὑπερύμνητός μου, | κλαίοντα μ’ ἐλυπᾶτο, νοσοῦντα με ἰᾶτο, | κ’ ἔμαθον ἐξ ὧν 

ἔπαθον | εἴη εὐλογημένον, δόξης πεπληρωμένον, |15 ἀπό τοῦ νῦν ἀφθόνως, κ(αὶ) ἔως 

τοῦ αἰῶνος, | τὸ ἄγιόν του ὅνομα | τώρα δὲ πῶς μ’ ἀφήνει; κ’ εἰς ἔλεον δέν κλίνει. | 

πάσχοντα νά γλυτώσῃ, τῆς νόσου νὰ μὲ σώσῃ; | ὡσὰν νὰ βλέπω ὅραμα. |
20

 τὸ δ’ 

αἴτιον, ἐρώτᾳ. εἰς σαββαώθ τὰ ὧτα, | ν’ ἀνα[ί]β’ ἡ δέησίς μου, πταισμάτων ἡ πληθύς 

μου, | ἔμποδον μέγα γίνεται. || [269] ἀσθένεια βαρεία, πόῤῥω ἡ σωτηρία, | οἱ ἔγγιστα 

μακρόθεν, οἱ φίλοι οὐδαμόθεν, |25 παρηγοριά πῶς δίδεται; | σαρκός καθηλωθείσης, ἤ 

βέλεσι τρωθείσης, | ἤ ἔνδον ἐμβληθείσης, καμίνου ἐκκαυθείσης, | τό ἄλγος 

μετριώτερον. | αὐτῆς δὲ τῆς ἀνάγκης, ὁ ποταμός ὁ γάγγης, |30 τὸν [ἰ]όν οὐκ ἐκπλύνει, 

ἄχρηστος θέλει μείνη. | ὥστε πολύ δεινότερον. | νύκ[τ]α μὲ βασανίζει, ἡμέραν 
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τυραννίζει, | ἡ νόσος ἡ κακίστη, κ(αὶ) ἀπασῶν χειρίστη, | κᾀμὲ κ(αὶ) τὰ παιδιά μου. 

|
35 λοιπόν πῶς ἄν σωθείην, τοῦ βάρους λυτρωθείην, | ἁμαρτιῶν κ(αὶ) νόσου, κ(αὶ) 

τοῦ κακοῦ τοῦ τόσου. | δίδαξον παναγία μου | ὅτι πλειστάκις οἶδα, ἐν σοί ἔχων 

ἐλπίδα, | τήν θείαν συνδρομήν σου, κ(αὶ) τὴν ἀντίληψίν σου, |
40 εἰς πᾶσαν μου 

περίστασιν. | δόξαζων προσκυνῶ σε, κλαίων ἐκδυσωπῶ σε, | κ(αὶ) ἤδη νὰ 

προφθάσης, χωρίς καιρόν νά χάσης, | πρός τόν υἱόν παράστασιν. | νὰ τόν ἐξιλεώσης, 

κ(αὶ) νὰ μ’ ἐλευθερώσῃς, |45 δικαίας ἐξ ὀργῆς του, τοῦ παιδευτοῦ κ(αὶ) ῥύστου, | νὰ 

μέν τόν κάμης ἥμερον. | ὅπως ξηράνη πάσας, ἁμαρτιῶν θαλάσσας, | δι[ώ]ξ[α]ι κ(αὶ) 

τὴν νόσον, τάχιον ὅσον ὅσον, | ἤ κ(αὶ) ἄν θέλης σήμερον. ||
50

 [270] κ(αὶ) ἄγγελον 

εἰρήνης. πλήρη ἐμπιστοσύνης | ὁδηγόν τῶν κρειττόνων, μέχρι τέλους αἰώνων, | νά 

μοι χαρίση φύλακα. | ὅτι ἐσέ γνωρίζω, κι’ ὁμολογῶν οὐ στίζω, | ζωῆς τοῦ λόγου 

βίβλον, τῶν ἀγαθῶν δέ σύμβολον |
55 κ(αὶ) τῶν χαρίτων θύλακα.:~ || [271], Αρ. 325 

εἴγε τῶν περὶ ψυχὰς κατατιθέμεν(ων) χαρίτων ἐκ ἴσῳ τὰς ἀμοιβὰς οἷον τε: | 

γίγνεσθαι τοῖς κατάρξασι πρ(ὸς) τῶν εὖ πεποιθότων, χολῇ γ’ ἄν | ἐῤῥαθυμήκειμ(εν) 

πᾶν ὅ,τι ἄν ἔδει ποιοῦντες τὴν ὀφειλήν ταύτην ἐκτεί: | νειν ὑμῖν. ἐπεὶ δ’ ὥσπερ παισὶ 

τοκεῦειν εἰς ἅπαν ἐκτίσαι τὰς | χάριτας τῶν οὐκ ἐνδεχόμε(νων), οὕτω κ(αὶ) ἡμῖν τῆς 

ἀξίας ἀμοιβῆς οὐκ: |5 ἐφικνουομένοις συγγνώμη. εἴπερ ὅση γε δυνατὴ θεοῦ συνεφα | 

πτομέν(ου) μηδαμῶς ἐλλείψειν ἡγούμεθα. πῶς δ’ οὐκ ἄν χάριν | ὑμῖν ὅτι πλείστην 

εἰδειήμ(εν) προθυμίαν τε περὶ τὰ ἡμέτερα οὐκ ἐλά | ττω ἐπιδεικνυμένοις, κ(αὶ) τῆς 

ἀγάπης [[τῆς]] ἐναργῆ παρεχομένοις ἡμῖν | τὰ γνωρίσματα; οἷς πολλάκις ἄλλοις ἐπ’ 

ἄλλοις δεξιοῦσθε ἡμᾶς |
10

 φιλοφρονούμενοι; πολλὰ τὰς πρ(ὸς) εὐχαριστίαν τὴς 

εὐγνώμονας ἄγον | τα μακαριώτατε Δέσποτα, ὅποι γὰρ αὔτη περιενέγκοι τὸ βλέμ | 

μα εὐεργεσίας πηγὰς ἀεὶ πρ(ὸς) ὑμ(ᾶς) χεομένας ὁρᾷ. αὐθ’ ὅτου | χρεώστας ἡμᾶς 

αὐτοὺς οἴδαμε, κ(αὶ) τὸ χρέ(ος) ἐπιγιγνώσκοντες ὅσον, πρ(ὸς) δὲ | ὅτι πρ(ός) 

καταβολήν ἀσθενεῖς ἐκπληττόμεθα τῷ μεγέθει. τοῦ μὲν οὖν |
15

 τοσοῦτον ὀφείλειν 

ἀκριβεῖς ἐπιγνώμονες, ἐκτίσαι δὲ πρ(ὸς) ἀξίαν πολ: | λλοῦ γε κ(αὶ) δεῖ. οὔτε γὰρ ἡ 

ὑμετέρα ἀξία τῆς τοῦ ἀντευεργετεῖσθαι ἀ | μοιβῆς ἐφίεται, οὔτε ἡ ἡμ(ῶν) εὐτέλεια 

ἀρκεῖ ἀντιδιδόναι. τὰ γ[ὲ] | παρ’ ὑμ(ῶν) ἀγαθουργήματα ὅσον ὑπερπαίει 

μεγαλειότητι τοσοῦτον ἀ. | μοιβ[ὴν] οὐκ ἀπαιτεῖ. νενομησμένον δ’ ἁπαξαπλῶς τοῖς 

εὖ πεποιθόσιν ||
20

 [272] ἐς δύναμιν τοὺς εὐεργέτας ἀμείβεσθαι, τίσιν ὑμᾶς 

ἀμε[ι]ψόμεθα τῆς | πρ(ὸς) ἡμᾶς μεγάλης πατρικῆς εὐνοίας κ(αὶ) εὐεργετικῆς 

προαιρέσεως; οὐ | δέσιν, οἶμαι. τοῦ χάριν; ᾗ γε πρ(ὸς) τοιούτων κ(αὶ) τοσούτων 

ἀπαραμή: | λων μᾶλλον δι’ ἀνιστορήτων μέχρι τοῦδε χαρίτων ἐκτίσεις ἡμ(ῶν) ἡ δύ: | 

ναμις οὐκ ἐξαρκεῖ. πλὴν εἰ μήπου τὸ γε πανταχοῦ φέρειν τῇ |25
 γλώττη, τότε πρ(ὸς) 

ὑμᾶς εὔγνωμον πνέειν ὑπέρ τὸν ὑπὲρ τ[ῆ]ς γῆς ἀ | έρα, κ(αὶ) πάντας ἕλληνας 
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κοινωνοὺς κεκτῆσθαι σπεύδειν τῆς τελετῆς λύσιν | χρέους ὑφ’ ὑμῖν διαιτηταῖς 

πρυτανεύσοι, τούτοις γὰρ ἄν ἀμειψήμεθα | κ(αὶ) μεθ’ ὑπερβολῆς. ὁ μὲν οὖν πιστ(ός) 

κ(αὶ) φρόνιμ(ος) οἰκονόμ(ος), ὅν κατέ | στησεν ὁ κύρι(ος) ἐπί τῆς οίκίας ταὺτης τοῦ 

διδόναι ἐν καιρῷ τοῖς οἰκο |
30

 νομουμένοις τὸ σιτομήτριον οὐ κατεδικάσει ἡμ(ῶν) 

ἀφωνίαν κατά | σιγάσας τὸν λόγον, τοῦ δὲ μεγέθους τοῦ χρέους καλῶς 

ἐπαισθόμε(νος) | τιμήσει τὴν ἡμετέραν πρόθεσιν διδοὺς λόγον ἡνίκα δεῖ εἰπεῖν | 

προσφυεῖς γοῦν μοι δοκοῦσι κ(αὶ) κατάλληλοι πρ(ὸς) τῶν εὖ πεπονθόντων | τοῖς εὖ 

ποιοῦσιν ἐκτίσεις χρεῶν αἱ τῶν χαρίτων ὁμολογίαι τό |
35

 διοιδοῦν τῆς ψυχῆς 

εὐποιΐαις δι’ ἀναῤῥήσεων ἐκπέμπουσαι. κ(αὶ) | γε δῶρον εἴπερ τι ἄλλο φίλον τε 

κ(αὶ) οἰκειότατον τῷ διαφερόν: | τως τοὺς ἐμοὺς λόγ(ους) ἠγαπηκότι ἡμετέρῳ 

δεσπότῃ τὸ τε διάλογ([ου]) | εὔγνωμον κ(αὶ) ὁ ἔπαιν(ος), ὅς μισθ(ὸς) ἀρετῆς παρὰ 

πᾶσιν ὀφει: | λέται τῇ ὑμετέρᾳ μακαριότητι. οὐχ ὅτι δὲ δῶρον, ἀλλά κ(αι) |40 χρέ(ος) 

ἁπάντων χρεῶν δικαιότατον, ἐμοί μὲν δοῦναι, αὐτῷ | //<δὲ εὐμ[ενῶ]ς// || [273] δ’ 

εὐμενῶς ὑποδέξασθαι. τὶ γὰρ ἄλλο δυνατὸν προσφέρειν εὐ: | πορώτ[ε]ρον ἀνδρὶ 

πνευματικὰ ἀγαθὰ οὐχ ἧττον ἤ σωματι: | κὰ δωρουμένῳ; τὶ δὲ κτῆμα κάλλιον ἤ 

οἰκειότερον ἀνδρί |45 δύναμιν ἔχοντι κ(αὶ) δεσποτείαν ἱερὰν, ἤ λόγ(ος) ἀρετὴν αὐ: | 

τοῦ κ(αὶ) εὔκλειαν εἰδὼς ταμιεύειν, κ(αὶ) τῇ τοῦ χρόν(ου) διαδοχῇ συ | νιστὰς τῇ 

ξυγγραφῇ τὸν ἐν λόγοις διατριβαῖς ἐστ’ ἄν ἕλληνες ὦσιν: /:κ(αὶ) διὰ τῆς ξυγγραφῆς/ 

ἐσό: | μενον πολὺν. πρ(ὸς) ταύτην γάρ ἁμιλλᾶται τὴν ἐνάργειαν | οἷον θεατὰς 

ποιῆσαι τοὺς ἀκροατὰς, κ(αὶ) τὰ γιγνόμενα περὶ τοὺς |50 ὁρῶντας ἐκπληκτικὰ τοῖς 

ἀναγιγνώσκουσιν ἐνεργάσασθαι λιχνευό: | μεν(ος). οὕτω γὰρ τὴν ποίησιν 

ζωγραφι(ὰν) λαλοῦσαν ὥσπερ τὴν ζωγρα: | φίαν ποίησιν σιωπῶσαν ὁ σιμονίδης 

προσηγόρευσεν. ὥς [---] | οἱ ζωγράφοι πράξεις ὡς γιγνομένας δεικνύουσι, ταύτας οἱ 

λόγοι | γεγενημένοι διηγοῦνταὶ κ(αὶ) συγγράφουσιν. οἱ μὲν χρώμεσι κ(αὶ) σχή: |
55 

μασι, οἱ δι’ ὀνόμασι κ(αὶ) λέξεσι ταῦτα δηλοῦσιν. ὕλῃ μὲν κ(αὶ) τρό: | ποις μιμήσ(ως) 

διαφέρετον ἑκατέρω, τέλ(ος) δ’ ἀμφοτέροις [---] ὑπό | κειται. ὁ μὲν οὖν λόγ(ος) [---] 

ἄν ἄνθρωποι πράττωσι πράξεις, | ταύτας γεγενημένας διηγεῖται κ(αὶ) συγγράφει, 

χάρην ἔχων κ(αὶ) τιμὴν | τοῖς πεπραγμένοις ἐοικότα λέγειν χρήσεις κ(αὶ) φράσεις 

κ(αὶ) μέλη |60 κ(αὶ) μέλη κ(αὶ) ῥυθμους τοῖς πράγμασιν. ὑποτιθέμεν(ος), τὰς τε τῶν | 

ἀγωνιστῶν πράξεις ὡς δράματος ὑποκριτὴς διατιθέμεν(ος). κ(αὶ) | ταῖς ἐκείν(αις) 

μνήμαις ὑποδυόμεν(ος), ἴν’ ὡς αὐγῆς τιν(ός) κ(αὶ) φωτός || [274] //[---] | [---] |65
 [---]// | 

μετὰσχῇ, ἀνακλᾶται γαρ ἀπὸ τῶν πραττόντων ἐπὶ τοὺς λέγοντας: | κ(αὶ) 

ἀναλώμασει δόξης εἴδωλον ἀλλότρι(ον) ἐμφαινόμεν(ον) τ[οῖ]ς λόγοις [---] | τῶν 

πράξεων ὡς ἐν ἐσόπτροις. τίνας δ’ ἔγωγε προσει: | πὼν λόγους ἀξίας τοῦ ἐμαυτοῦ 

πόθου ἀποδώσω χαρίτων ὁμο: |
70

 λογίας, κ(αὶ) τὸν ὀφειλόμενον ἀφοσιώσομ(εν)  
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ἔπαινον τῇ ὑμε: | τέρᾳ μακαριότητι; τίνας δὲ φωνὰς ἰσοῤῥόπους τῇ τῶν χρεῶν | 

βαρύτητι. ἤ γαύρων κ(αὶ) φλαιγμαινόντων ὀνομάτων εὕροιαν | εὕρω, ἵνα μὴ τὰ 

μεγάλα τῶν ἀγαθουργημάτων αὐτῆς σμι: | κροπρεπέστερον διηγήσωμεν. ναρκᾷ μ(ὲν) 

γὰρ πρ(ὸς) τὸ ὕψος |
75

 τῶν κατ’ αὐτὴν προτερημάτων ἀναπτῆναι νοῦς ὁ ἐμ(ός) 

ἀντιβαλλ[ό]μεν(ος) | στενοῦται δι’ ἐν ἑαυτῷ συμπεριλαβεῖν τὸν ἀμύθητον ἐσμὸν τῶν 

| ὑπὲρ ἄνθρωπον χαρίτων ἐπιχειρῶν, κ(αὶ) οὐδὲ λόγον προΐεσθαι | οἷονται κατὰ 

μικρὸν γοῦν ἐξικέσθαι τῶν ὀφειλομέν(ων) αὐτῇ ἐγνω: | με(νων) ἐξισχύονται. πῶς 

γὰρ ὅπου γε κ(αὶ) δημοσθένης μεταλα |80 βὼν τὴν στέντορ(ος) ἠχώ, στέντωρ δὲ τὴν 

ἐκείνου λόγ(ου) εὕροιαν, | κ(αὶ) ἄμφω τὴν ἀπόλλων(ος) μοῦσαν, κ(αὶ) οὕτω τὸν 

ἔπαινον αὐτῆς ἐ | ξυφαίνειν ἀντιβαλλομ(έν) ἔγνωτον ἄν τὴν μεταποίησεν ἑώλον | 

τοῦ προσήκοντος μὴ ἐφιξομένω, σπουδὴ δὲ γε τοῖς τοιούτοις τὰ | τῆς ἥττης, κ(αὶ) 

κίνδυν(ος) οὐχ ὁ τυχών τῶν ὠκεανεί(ων) καταθαῤ: |85 ῥῆσει πελάγ(ων); [---] γεμείζων 

γλώττῃ ἐμῇ τῶν ὀφειλομέν(ων) | ἐγκωμί(ων) ἐφάψασθαι; ἔδει μὲν οὖν ἐμοὶ σιγᾶν 

κ(αὶ) τῇ σιγῇ | τὸν δεσπότην τιμᾶν ὡς ἀκίνδύν(ων) γέρως οὔσης τῆς σιωπῆς. | κ(αὶ) 

ὡς θεῷ φιλεῖ γίγνεσθαι τῷ ἐννοεῖν μᾶλλον ἢ τῷ λέγ[ει]ν | //<χάριτας ἄγειν// ||90
 [275] 

χάριτας ἄγειν. οὐδὲ γὰρ εἰ μικρὸν ἀποτείνοιμι λόγον, εἴποιμι | ἄν τὶ [τοσοῦτον] ὅσον 

ἄξιον, κ(αὶ) ὅσον ἕκαστος συνεπίσταται κ(αὶ) ἀπαι | τεῖ τὸν λόγον. διὸ βέλτιον ταῖς 

ὑπονοίαις παραχωρεῖν ἢ | τῷ λόγῳ περικόπτειν τὸ πολύ τοῦ θαύματος. ἀλλά τὰς 

χῶρ(ας) | ἐστὶν ἢ ἡμέρα ἢ εὐδαιμονία κ(αὶ) ἀρετὴ, ἡ οὐχὶ με προτρέπει |95 κ(αὶ) το[ῖ]ς 

ὑμετέροις καλοῖς ἐρεθίζει κ(αὶ) φλέγει; οὐδὲν ἀρχιερέ(ων) | καλλονὴ κ(αὶ) θεί(ων) 

ἀνδρῶν ἀγλάϊσμα ὅ μὴ οὐχὶ θαυμάζειν κ(αὶ) αἱδεῖ: | σθαι τὸν ἐσμὸν τῶν [ἐ]ν ὑμῖν 

ἀρετῶν ἀφίησιν. οὐ τῆς ἐνεγ: | κούσης ὑμ(ῶν) τὸ διάσημον ἀμυθήτοις εἴδεσιν 

ἀγαθῶν μᾶλλον ἢ ἀν | θε(ῶν) ἠγλαϊσμένης, κ(αὶ) κουροτρόφ(ου) μᾶλλον οὔσης ἢ 

ἱπποτρόφ(ου), τῆς |
100 κ(αὶ) πρότερον δι’ οὕς ἐξήνεγκε θαυμασί(ους) ἄνδρας 

κλεϊσθείσης κ(αὶ) | νῦν μᾶλλον κυδαιτομένης ὑπ’ ἀρίστου ἀνδρ(ός) ἢ κυδαινούσης. | 

οὐ τὸ ἐπίσημον εὐσεβὲς ἀμφοτέρ(ων) ὑμ(ῖν) τῶν τοκε(τῶν), ὧν ἔπα: | θλον 

εὐ[σ]εβείας υἱ(ός) θεοσεβὴς ἐν ὑψηλοῖς θώκοις τιμώμε(νος), | κ(αὶ) ἐν καθέδρᾳ 

ἱεραρχίας ἀνυμνῶν τὸν θεὸν, κ(αὶ) μισθὸς [παι] |105 δοκομούντων αἱ θεοπειθεῖς ὑπὲρ 

αὐτῶν ἱκεσίαι ἀείποτε γιγνό: | μ(ενός). οὐχ ὁ σεβάσμι(ος) κ(αὶ) περίβλεπτος θῶκ(ος), 

ὅν ὅσον | δικαίως κατέλαβετε τοσοῦτον ἀγαπητῶς ἐφεδρεύετε δι’ ἀρετὴν. | οὐχ ἡ τοῦ 

φιλοχρίστ(ου) κράτους κ(αὶ) ὀρθοδόξου δεσποτείας περίδοξος | σκηπτουχία, οὐ τὸ 

τῆς βασιλικῆς πορφυρίδ(ος) ὑπέρλαμπρον |
110 τοῦ διαδήματους, οὐ τὸ ἐπίσημον ἐν 

ὑπογραφαῖς κ(αὶ) σφραγίσιν | ἐ[ρ]υθρόγραφον, ἅπερ εἰς προσθήκην βασιλικῆς 

εὐκληρί[α]ς ὑμεῖς || [276] ἐκπληρώσασθε οὔτε κ(αὶ) παρ’ αὐτοῖς τοῖς ἐθνικοῖς λίαν 

αἰδέ: | σιμα διὰ τὸ τῆς τιμῆς ἀρχειότατον. οὐχ ἡ ἐπωμ(ὸς) κ(αὶ) τὸ ἐφούδι | κ(αὶ) τὸ 
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λογεῖον τὸ ἱερόν κ(αὶ) ἡ ἐπί κεφαλῆς χρυσῆ κ(αὶ) ἐκ λί: |
115

 θων τιμί(ων) 

κατασκευασμένη κίδαρις τῆς παρὰ θεοῦ δόξης | κ(αὶ) τιμῆς αἰωνί(ου) ὄντα 

καυχήματα κ(αὶ) σφραγίδ(ες) ἀγιάσματος | ἐκτυπώματα. οὐ τὸ τῆς ἀφθάρτου κ(αὶ) 

παρθέν(ου) ἐλευθερίας | τίμιον δῶρον, ἥν ἡμῖν χριστ(ός) ἐδωρίσατο ἰδίῳ αἵματι 

τῶ[ν] | ἀνθρώπων ἐλευθερωτὴς γενόμεν(ος). οὐ τὰ τῆς αὐτονομίας |
120

 ἀρχαῖα 

προνόμια τὰ τοῖς καθ’ ἡμᾶς βασιλείας εὐσεβεστάτοις | θεσπίσμασι κ(αὶ) συνοδικῆς 

δικαιοτάτης κ(αὶ) ἀπροσωπολήπτοις ἀποφά: | σεσιν ἐν ἀσφαλείᾳ βεβαιούμενα κ(αὶ) 

ἐφ’ ὑμ(ῶν) προσεπαυξανόμενα | ἀκαινοτόμητα διαμένοντα. οὐχ ἡ αὐτοδέσποτος 

εὔνομ(ος) δε: | σποτεία ἡ κᾄν ταῖς ἄλλαῖς διοικήσεσιν αὐτοκρατέστερον ἐνεργου |125
 

μενη κ(αὶ) μὴ μόνῃ τῇ εἰδίᾳ περιγραφομένη. οὐχ ἡ νέα | ἰουστινιανούπολις ἡ τῶν 

ὑποπόλεων πρωτεύουσα ἀκρόπολις, | κ(αὶ) τῶν κατὰ τὴν κύπρον: /ἀγίων/ 

ἐκκλησιῶν ἁπασῶν προεδρεύουσα | κεφαλὴ, ὁ μὴ θρόνῳ ὑποτελούσα τὸ σύνολον, 

ἀλλ’ αὐτή π[α]ρ’ | ἑαυτὴν ἰδιαιτάτην ἀρχὴν ἔχουσα κ(αὶ) τῶν ἄλλων ἐνθέσμως |
130

 

προϊσταμένη, οἷα σκήπτροις μόνη καθαρῶς τῆς καθ’ ἡμᾶς | βασιλείας τετιμημένη, 

κ(αὶ) τῆς ὑφηλί(ου) πάσης μονονουχί προ | τεταγμένη δι’ ὅν εἴτ’ ἐπήγασεν εἴτ’ 

ἐξανέτειλεν ἐπὶ τὴν οἰκου: | μένην ἢ ποταμὸν ζωτικὸν θεία χαρίσματα πᾶσι τοῖς 

ἔθνεσιν | ἐγχέοντα: /εἰ τοῦ θεοῦ τὸν λόγον καταγγειλάντων/, ἤ φωστῆρα 

φεραυγέστερον ἐγκρύψαντα μ[ὲ]ν ἐπὶ |
135

 καιροῦ τῷ στήθει, μετ’ οὐ πολὺ δι’ 

ἀνακαλύψαντα τοῦ τετρα[μ]εροῦς | φῶς τοῖς ἐν σκότει ἐξανατείλαντα κ(αὶ) τὸν 

ἥλιον τῆς δόξης πᾶσι γνωρίσαντα | //<παντὸς// || [277] παν[τ]ὸς κόσμου τὸ 

μοναδικὸν τῆς τῶν φώτων τετρακτύ(ος), τὸ κατά | μετάθ[εσιν] φημὶ ὅπερ ἔχειν 

εὐαγγέλιον ὡς χρυσοῦν τε κ(αὶ) λιθοκόσ: |
140

 μητον ἐγκόλπιον. οὗπερ τοῖς λίθοις 

φαντασιασταὶ μ(εν) ἀθετοῦντες | ἀφρόνως τοῦ λόγ(ου) τὴν σάρκωσιν μονοφυσίται 

δὲ κ(αὶ) μονοθελὴται ἀνο: | ήτως ἐπί χριστοῦ δογματίζοντες κατῃσχυμένοι 

συνοδικῶς ἐνε[---] | στησαν λ[ι]θόλευστοι. ἡ δὲ χριστοῦ ἐκκλησία ἐκ περάτων γῆς 

ἑὼς | [π]εράτων ᾠκοδομήθητε πᾶσα κ(αὶ) ἀρδευομένη εὐφραίνεται, τρανώ: |145
 τερον 

τῶν ἄλλων τ[ὴν] κατὰ σάρκα γέννησιν κ(αὶ) ἐνανθρώπησιν | τοῦ λόγ(ου) 

δηλοποιοῦντος κ(αὶ) ἐν μιᾷ ὑποστάσει διφυῆ τὸν χριστὸν πα: | ρεμφαίνοντος. οὐχ ἡ 

μεγάλη ἡ μητέρα νῆσσος ἡ πλήρης ἁ | γί(ων) εὐχῶν κ(αὶ) τῶν πλειόν(ων) ὑπέρ 

ὑμ(ῶν) /ὡς ἀρχιποιμέν(ων)/ γιγνομέν(ων), (ὑμ(ῶν) γὰρ εὖ | ἐχόντων ἅπαντες 

ἀσφαλῶς ἔχουσιν). οὐχ ὁ μὴ διηριθμημένους εὐσε: |
150

 βὴς λα(ὸς), ὅς τις ὑμ(ῶν) 

προσευχομέν(ων) τὴν χάριν ἐπαυρίσκεται. | οὐδὲ τὸ δημόσιον ἐν ᾧ διαθέουσα τῶν 

πλειόν(ων) εὐφραινομέν(ων) οὐ | δένα ἐᾷ μόνον εὐφραίνεσθαι, ἀλλὰ κατ’ ὄνομα 

καλοῦσα κα | λοῦσα τὰ ἴδια πρόβατα, ὥσπερ ὁ ποιμήν ὁ καλ(ός), περιθάλ: | πει τῇ 

δεσποτικῇ αὑτῆς ἐν λόγῳ κ(αὶ) τρόπῳ παραμυθίᾳ. |
155

 ἥττωμαι οὖν τῆς 
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μεγαλοπρέπειας ὑμ(ων) Μακαριώτατε θεόσεπτε Δέσπο: | τα κ(αὶ) εἰς σιγὴν 

ἐπείγομαι οὐκ ἀχαριστῶν ἤ ἐγνωμονῶν | τοῖς εὐεργετήμασι, νικώμεν(ος) δὲ κ(αὶ) 

καταβαλλόμεν(ος) ὑπὸ τῆς | ὑμετέρας τρισολβί(ου) μακαριότητος τῆς πανταχοῦ μοι 

ἀεὶ | παρούσης. τῇ δὲ γλώττῃ μηδόλως τῷ τῆς ἐμῆς ψυχῆς βουλο ||160
 [278] μένῳ ἐξὸν 

ὑπηρετεῖν, ἤτι πρ(ός) εὐχαριστίαν ἀντάξιον εἰ[πεῖ]ν τῆς | πατρικῆς προμηθείας ἥν 

ἐφ’ ἡμᾶς ἐμεγ[ά]λυνεν. [δ]εῦρ[ο] | δὴ πᾶσα ἡ χριστώνυμ(ος) πολιτεία συνέριθ(ος) ἴσθι 

μοι ἐπί τὸν λό | γον κάμνοντι, κ(αὶ) τά πολλά παρατρέχειν ἐθέλοντι, ἄλλοτε ὑπ’ | 

/[---]/ |165
 ἄλλου κατεχομένῳ. οὑ γὰρ ἔστιν ὅς τις προστασίας τιν(ὸς) δεόμεν(ος) | οὐ 

τυγχάνει παρὰ τοῦ κοινοῦ προστάτου τῆς δυνατῆς ἀντιλήψεως. | αὐτὴ τε γὰρ ἡ 

κλίνη ἡ πρ(ὸς) ἄνεσιν δεδομένη τῷ ἀναλογισμῷ | τῶν ὑμετέρων ἀγαθῶν μᾶλλον 

γαληνιώδης, κ(αὶ) ὕπι(ος) ὁ [π]άν | των ὀλετήρ εἰ ἀῤῥηκτον κλεῖθρον τὰς ὑμετέρας 

χαριτοβρρύτους |
170 εἰκόνας παρίστησιν οὐ τὰς τυχούσας ἡμῖν χάριτας 

δωρουμένα[ς]. | ᾑπερ αὐτὰ τὰ πράγματα μαρτυρεὶ κ(αὶ) ὁ λόγ(ος) ἐρεῖ. ναοὶ | νέοι ἐν 

μέσῳ τῶν δυνατῶν κ(αὶ) βαρβάρ(ων) ἐκ βάθρων ἀνεγειρό: | μενοι μεγέθει τε κ(αὶ) 

κάλλει θαυμάσιοι. παλαιοί κ(αὶ) σεσαθρω | μένοι ἀνακαινιζόμενοι. μάνδρα νεαρά 

εἰς ὑποδοχὴν τῶν |175 προσφευγόντων λογικῶν προβάτων ἀεὶ ἀνεωγμένη κ(αὶ) ἀνα | 

μέσον ἤ κατέναντι τῶν ἀγρί(ων) λύκων δυσχερῶς περιφρατ: | τομένη, ἢ κιβωτὸς 

μεταξὺ τῶν ἀλλοφύλ(ων) προσκυνουμένη. | κ(αὶ) ὁ Δαγὼν πρὸ τῆς κιβωτοῦ πίπτων 

ἀθλίως κ(αὶ) συντριβο: | με(νος). ἡ πόλις ἡμ(ῶν) ἐξ αὐχμώσης τῆς φορᾶς τεχνῶν τε 

κ(αὶ) |
180 ἐπιτηδευμάτων τῶν πρ(ὸς) τέλ(ος) εὔχρηστον τῶν ἐν τῷ βίῳ πολλοῖς εἴ | 

δεοι καταγλαϊζόμενη. ὧν τὰς μὲν εὑρεμένη αὐτὴ ἀνεκαλέσα | το, ταῖς δὲ δύναμιν 

προσέθετο κ(αὶ) τιμὴν κ(αὶ) αὔξησιν. οὐχ | ἥκιστα γὰρ ὑπ’ αὐτῆς ζωγραφία 

παρῆκται κ(αὶ) κεκό[σ]μηται | //<μουσῶν// ||
185

 [279] μου[σῶ]ν δὲ φροντιστήρια 

τερψιχὸρης κ(αὶ) πολυμνίας συγκεκρό | τητας μεγάλης ἀῤῥωγῆς παρ’ αὐτῆς 

ἀπολαύοντα. δι’ ὧν πᾶ | /προῖκα τοῖς β[ου]λο[μ]ένοις μαθητῶν τὰ ὠφελιμώτατα 

διαδίδωσι/ | σα ἡλικία μετάσχει τὸ μέρ(ος) τῆς ὠφελείας, ἡ μὲν γὰρ μολπαῖς | 

μελιτερπέσι προσᾳδουσα δυσωπεῖ τὸ θεῖον ὑπέρ κόσμου παν |
190

 τός, τέρπει δὲ 

χοροὺς ἀκουόντων τῷ τῆς νήτης κ(αὶ) μέσης κ(αὶ) ὑ | πάτης τριχόρδῳ. ἡ δὲ τῇ τοῦ 

θεοῦ χάριτι τὸ ὀκτάγωνον | ἰσόπλευρον κ(αὶ) ἰσογώνιον τοῦ καθ’ ἑαυτήν κύκλου τῷ 

τετρα: | γώνῳ ἰσοπλεύρῳ τοῦ κατ[ὰ] ψυχὴν σχήματος ἐπιζευγνῦσα, ὥσπερ | δὲ 

κέντρῳ τῇ ψυχῇ κατὰ κάθετον διὰ τῆς τομῆς ἑκάστης τῶν |195 πλευρῶν ἐκ τῆς κατὰ 

τὸν κύκλον περιφερείας πρ(ὸς) ἴσα με | /κ(αὶ) κατὰ τὸν εὐαγγελικόν σπόρον 

ἐκαρποφόρησεν οἷς μ(εν) ἕν τριάκοντα ἇς δι’ ἕν τριάκοντα  εἴη δὲ κ(αὶ) εἰς ἐκατόν 

ἐπίδου  εἰς τῷ/ | ρη ὀκτὼ διηρημένον ὑπεισδῦσα προσπίπτει, ἤθη μὲν παίδων | 

/ὑμετέρω μακαριοτάτῳ ὀνόματι νικολαΐδη τὰ γὰρ δι’ ὑμῶν μάλιστα 
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τελεσφορούμενα λαμπρὰ τὴν φύσιν τυγ/ | ῥυθμίζουσα, νῦν δὲ πρ(ὸς) τὸ νοεῖν ὀρθῶς 

εἰ λέγειν λεπτύνουσα, τὴν |
200 /χάνοντα λαμπρύτερα τῇ ὑμετέρᾳ μεγαλοπρέπειᾳ 

καθίσταται κ(αὶ) αὐτῶν τῶν ἡρακλείων στηλῶν καιρῷ ὑψηλῷ/ | τε γλώτταν 

ἐξελληνίζουσα, κ(αὶ) πρ(ὸς) καλλιγραφίαν χεῖρας ὀξύνου | /τέρα κ(αὶ) 

περιφανεστέρα οἷα τὴ ζώσα κ(αὶ)  κοιμουμένη στηλογραφία πανταχοῦ τε, κ(αὶ) 

πᾶσι τὸ τῆς ὑμετέρας μακαριότητος φιλόκαλον ἀνακηρύττουσα/ | σα, κ(αὶ) ὅλως 

κατὰ τὴν ἄρκτον παῖδας τοὺς πριν ἀδιαρθωτους | διαρθρῶσα κ(αὶ) διαπλάττουσα. 

τοῦτον δὲ τὸν τρόπον διαδουχη: |
205 θείσης ἀποχρόντων ἧς ἐδράξαντο παιδείας 

ἀμαρύγμασι τῆς θρυλ: | λουμένης τετρακτύ(ος) πηγῆς ἑκάστ(ου) αὐτῶν /σφῶν/ τῆς 

ψυχῆς φύσεως ἀεν: | νάου ἐχούσης ῥιζώματα κατὰ τὸν σοφὸν, τοῦ περί λέξεων 

κάλλους | κ(αὶ) εὐφραδείας ἐμπιπλῶσα, κ(αὶ) τὸν κατὰ σύνταξιν καθ’ ἕλληνας | 

λόγον ἐπιβραβεύουσα τῇ τῶν ὄντων γνώσει κατακοσμεῖ, τῆς |
210 κα[θ’] ἑαυτὴν 

ἐνεργείας τὴν ἰδίαν ἐμφαίνουσα ὕπαρξιν κ(αὶ) δύ | ναμιν, ἐνεργουμένης τ’ επί πᾶσι 

κ(αὶ) διὰ πάντων, κ(αὶ) περὶ λόγ(ων) || [280] συνθέσεις κ(αὶ) ἀναλύσεις 

καταγινομένης. οἷς τισι μὲν οὖν πολλᾳ | ταύτης μέμηλε. κ(αὶ) πόνοις ἔρωτες 

ἐπιτετράφοτες τὸ μα[κρ]ήγο | ρον αὐτῆς τὴν ἀρχὴν οὐδ’ ὅλως ἐπτόηκεν, οὐδὲ τὸ διὰ 

|
215

 μακροῦ ἀναπολούμενον τῆς γυμνάσεως πέρας ἀποκέκνη: | κεν, οὐδ’ ὀλιγωρεῖν 

αὐτῶν ἔπεισεν ὡς ἥκιστα τῶν ὀνη[:] | σιφόρ(ων). ἐκτέον δὲ τοῖς τοιούτοις ἔγνωσται, 

ὧν πλεῖσθ’. ὅσοι | περὶ πλείον(ος) ποιοῦνται, κ(αὶ) ἐν ἐνδελεχεῖ σπουδῇ ἱμείρονται. | 

ταύτῃ γ’ ἐπιμόνως τε [---] ὅσον ἅλες διαιτηθ[ῶσ]ιν ἥμισυ μὲν παντὸς |220
 ἡ ἀρχὴ, τοῦ 

δι’ ἡμίσεως τὸ πλέον προϊοῦσι τῇ μελέτῃ τὸ πᾶν | αὐτοῖς ἐπιγέγονε συλλογιστικῶς. 

οὐ γὰρ ἀπόφορον οὐδ’ ὅλως | οὐδ’ ἀποφώλιον τὸ τῆς διατριβῆς ἀπέβη τοῖς μήτε 

πλεονάζειν μήτ’ | ἐλλείπειν προῃρημένοις ἀλλὰ μεσότητας διώκειν προῃρημένοις. ξυ 

| νήκασι δὲ τὸ εἰκὸς ποριούμενοι κ(αὶ) τὸ ἐκ πόντ(ου) καλλιστεῖον προσει: |
225

 

λήφασι δίκην θησέως τῇ ἀριάδνῃ διὰ τῆς τοῦ νοὸς γενναιὸ | τητος τῇ περικάλλει: 

/στῇ κ(αὶ) κ(αὶ) ἀστείᾳ/ ταύτῃ θυγατρί τῶν μουσῶν γνωσθέντες. κ(αὶ) | δι’ αὐτῆς ὡς 

δαιδαλεί(ου) τινός ὑφηγής(εως) ταῖς τῶν ἐπιστημῶν κρείτ: | τοσιν ἀναδραμεῖν 

δυνάμενοι ἠθυπόροις ταῖς πτέρυξι. τούτων | μὲν οὖν τῶν τιμαλφεστάτων κερδῶν ἐν 

μετοχῇ ὅσ’ ἐγένοντο |230
 κηρυττόντων τὴν χάριν τῷ αἰτίῳ τε κ(αὶ) συναιτίῳ κοινῆς 

ὠφε: | λείας Μακαριωτάτῳ Δεσπότῃ μου, /ὑμῖν γὰρ τοῦτο ὡς γυμνασιάρχης 

προσήκει/ τῷ τὰς εὐεργεσίας ἅς | μὲν ἀμέσως ἐνεργοῦντι, ἅς δὲ μέσοις χρωμένῳ κ(αὶ) 

ὑπουρ: | γοῖς ἅπασιν ἐπιχορηγοῦντι. σύμπαν τό πλήρωμα τῶν | ὑ[π] αὐτὴν 

ὀρθοδόξων προνοίας πατρικῆς ἀξιούμενον. ([τὸ] γὰρ |
235

 //[---] <ἄλλην | [---] | [---] | 

[---] | [---]// ||240
 [281] ἄλλην εἰπεῖν ἔχει αὐτῆς δραστικωτέραν ἢ συντονωτέραν τοῦτο 

μ(ὲν) ταῖς | σοφαῖς ἀρχιερατικαῖς εἰσηγήσεσι, τοῦτο δι’ ἐπιστασίαις τε πατρικαῖς 
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κ(αὶ) ἐ | παγγελίαις κ(αὶ) ἀγωγαῖς κρείττοσι κ(αὶ) αὐτῶν δὴ τῶν κατὰ σάρκα γεν: | 

νήτορ(α); αἷστισιν ὑποθήκαις κ(αὶ) αὐτὸς πηθήνιον ἐμαυτὸν παρασχών: | φέρω μετ’ 

εὐγνωμοσύνης, τῆς παρ’ ὑμ(ῶν) προστασίας ἀξιωθεὶς κ(αὶ) |
245

 ὑμ(ῶν) ἤδη 

λεγόμεν(ος). ἐκ τούτου μόν(ος) ὀφειλέτης αὐτός καθέστηκα | θε(ὸς) δι’ ὑμῖν 

[ὑ]φείλειν ἤρξατο ἀντ’ ἐμοῦ, ὅτι με διωκόμε: | νον ἐν τῷ καλλίστῳ [οἰ]κήματι 

περιτεθάλπατε. ἐπιλείψει δὲ | με ὁ χρόν(ος) διηγούμενον, ὅτι τὰ λογικὰ τοῦ χριστοῦ 

πρόβατα ὧν διεκ | δικητὴς κ(αὶ) πρόμαχ(ος) ποιμὴν προΐσταται, συνεργούσης 

ἄνωθεν |250
 τῆς θείας δυνάμεως πρ(ός) τὴν μερίδα τῶν ἑπτὰ κ(αὶ) τῶν ὀκτὼ θεοφι: | 

λῶς κατευθύνονται ἐκ πάσης θηριώδους ὁρμῆς φυλαττόμενα, μήτινας | ἀπὸ τῆς 

ἐκκλησίας οἱ λύκοι συλλήσωσιν, ὅπερ ἔθος ἤδη πεποί: | ηντο πανουργίαις τε κ(αὶ) 

σοφίσμασιν ἤ ἀπατηλαῖς ἐπαγγελίαις τε κ(αὶ) | ὑποσχέσεσι τοὺς ἁπλουστέρ(ους) 

δελεάζοντες. ὧν τοὺς μὲν μακροθύμως τε κ(αὶ) |
255

 ἀνεξιθρήσκως ὡς ἰησοῦς 

γαβαωνίτας ἐν μέσῳ τῶν ὁρίων τῆς ὑφ’ | ὑμᾶς ἁγίας γῆς ἀπαραβάτους τὰς μεθ’ 

ὑμ(ῶν) ἢ κ(αὶ) τῶν πρὸ ὑμ(ῶν) συν | θήκας διατηροῦντας κ(αὶ) ἀμετακινήτως τῇ ἰδίᾳ 

αἱρέσει ἐφησυχάζοντας | ἀνέχεσθαι. ὑπεραίροντας δὲ τὰ ὅρια ἐν οἷς μένειν 

ἐτάχθησαν | ἥ τὸν λαὸν τοῦ θεοῦ διαστρέφειν καταυθαδιάζοντας ἢ φανερῶς ἢ 

ἀφανῶς |
260

 τῇ ευσεβείᾳ ἐπιβουλεύοντας ὡς θρασεῖς κ(αὶ) τολμηρούς κ(αὶ) 

παραβάτας συνθήκ[ην] | κ(αὶ) [τ]ῆς κοινῆς εἰρήνης ἀνατροπεῖς οὐ μόνον 

κηδεμονικῶς πρ(ός) ἐμπο | δίον τῆς τοῦ κακοῦ μεταδόσεως καταστέλλει ἀλλὰ κ(αὶ) 

ταῖς πρε[π]οῦσαις | //[---] | [---] |
265

 [---]// || [282] ποιναῖς κατὰ νόμον καθυποβάλλει. 

τοὺς δὲ δυνάμει πειθοῦς ἢ [πειθαινέ] | γκης καθημερώσαντες τὴν τε θηριωδίαν κ(αὶ) 

ἀγριότητα ἐναγω[νί]ως εἰς | τὸ πρᾷον μετασκευάσαντες εὐθέως κατωρθώσατε ὥστε 

λύκους μετά | ἀρνῶν κ(αὶ) παρδάλεις μετὰ τῶν ἐρίφων ἀβλαβῶς συμβόσκεσθαι. 

ἀλλά |
270

 παρίημι λέγειν τὸ έκ περιουσίας ὑμ(ῶν) οἷον κατόρθωμα τοὺς ἐξ ἀγρι | 

ελαὶου φημὶ πρ(ὸς) καλλιέλαιον ἐκκεντρισθέντας κ(αὶ) τῆς καλὴς π[οι]ότητος | δι’ 

ὑμ(ῶν) κοινωνήσαντας. πολλοὺς γάρ τῶν ἀγνωσία κρατουμένων | αἱρέσεων εἰς τὸ 

ὀρθόδοξον ὑμεῖς ἐπ[α]νά[γε]τε τὴν ἔρημον εἰς | ἔλη κ(αὶ) τὴν διψῶσαν γῆν ἐν 

ὑδραγωγοῖς μεταβάλλοντες. σύμ: |
275

 πασα δὲ ἡ πατρίς εὐνομουμένη ὑπὸ τοιούτῳ 

μεγάλῳ κριτῆ κ(αὶ) θειοτά: | τῳ δεσπότῃ. οὗ τὴν ἀρετὴν ἐπέγνωσαν οἱ τῆς 

δεσποτείας καιροί | τὰ γὰρ κακῶς ἔχοντα διορθοῦσα τὰ πεπονηκότα ἀνακτωμένη | 

ἀδικίαν κολάζουσα μὴ συγχωροῦσα τὸ δίκαιον ὑπὸ δυναστείας ἐλαύ: | νεσθαι, 

οἴκους πεπτωκότας ἀνορθοῦσα συμφορὰς παραμυθοῦσα |
280

 δυστυχήματα 

ἀνακουφίζουσα νεότητα οἰκτείρουσα ἀντὶ πατρὸς ὀρ | φανοῖς : /[---]/ γινομένη εἴ 

ὅλως ὅλοις δι’ ὅλων καθ’ ὅλα (ὅ μάλιστα ἡ | γεμωνικώτατον) ὅλου ὅμοπατρί(ου) 

γένους εὐεργέτης ἀναδεικνυομένη | κ(αὶ) ἔκαστον ἰδίᾳ κ(αὶ) κοινῇ τὴν πατρίδα ὅσα 
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δύναιτο ἀγαθὰ ποι | οῦσα, κοινὸν ὄφελ(ος) εὑρίσκεται πᾶσι τοῖς συλλαχοῦσιν ἵνα 

ὁρῴη |285
 τε κ(αὶ) ὁρῷτο ἡδέως παρὰ τῶν ὡς ἄν εἴποι τις σύμπλων τοῦ βί(ου). | διὸ 

οὐκ ἔχω λέγειν πότερον ἀρετῆς ἆθλον ἤ τῆς ὁμοπατρί(ου) | ἐκκλησίας τῶν πιστῶν 

πηγὴν ἤ ζωὴν τὴν ἀρχιερωσύνην ἐδέ | ξα[το]. ἔδει γὰρ ἐκλειπούσαν ταύτην τῷ δίψει 

τῶν ἀγαθῶν | //<ὥσπερ// ||
290

 [283] [ὥσπερ] τὸν ἡλίαν ἐκ τοῦ χειμάῤῥου 

κατεψυγμένης ἀνομβρίᾳ τῆς γῆς | ἀν[ά]ψυξαι. ταῦτα μὲν οὖν ἡ ἐκκλησία δι’ ἰδί(ων) 

ὑπομνημάτων παρα | πέμπει ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν ἀναγράφουσα τὸ ὄνομα τῆς 

τρισολ | βί(ου) ὑμ(ῶν) Μακαριότητος κᾷν ταῖς ἐφημερίσιν ἢ κώδιξιν ἐφαρμόττει: 

/[---]/ ὡς | συχνῶν ἡμερῶν εἶεν αὐτῆς ὑπομνήματα, κ(αὶ) γένοιτο παρὰ πᾶ |
295

 σιν 

ἀνθρώποις ἡ ἀρετὴ ἀείμνηστ(ος), ἥ οὐχ ἑαυτῆς ἀλλά τῶν | ἄλλων ἕνεκα δ[εῖται] 

κηρυκ(ῶν), διαθέουσα γὰρ φήμη πολλοὺς πρ(ὸς) μίμη | σιν διανίστησι. [πάντα] μ(ὲν) 

δή τά τῆς ὑμετέρας μακαριότητος λέγειν | τε κ(αὶ) θαυμάζειν μακρότερον ἄν εἴη ἢ 

κατὰ τὴν παροῦσαν μοι δύνα | μιν τοῦ λόγ(ου) κ(αὶ) ἱστορίας ἔργον οὐκ εὐφημίας, ἅ 

κ(αὶ) ἰδιᾴ παραδοῦ |
300

 ναι γραφῇ παίδευμὰ τε κ(αὶ) ἥδυσμα τοῖς μετέπειτα εὐχῆς 

ἔργον | ἐμοί, ὀλίγα δι’ ἐκ πολλῶν τῶν αὐτῆς διεξελθὼν, κ(αὶ) ὅσα παρ | ἐμοί τῶν 

αὐτῆς καλλιστεί(ων) ἔγνωσται νῦν ὡς γνωριμώτερα, ἵνα τὸν | ἐμόν ἀφοσιώσωμεν 

πόθον κ(αὶ) τὸ εἰκ(ός) ἐκπληρώσω τὰ πλείω | τοῖς εἰδόσι παρήσω, οὐ γὰρ ὅσιον 

ὅλως τοὺς ἐν εὐσεβείᾳ διενεγκὸν |
305

 τας σιωπῇ παραπέμπεσθαι. πολλῷ δὲ πλείω 

χάριν ἡγοῦμαι ἔχειν | εἴτις δυνηθείη περὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν ἀξίως διελθεῖν 

τῶν ἐκεί: | νοις πεπραγμέν(οις). ὁρῶμεν γὰρ τοὺς μεγαλοψύχους τῶν ἀνδρῶν πὰν | 

τα ποιεῖν εὐκλιῶς αἱρουμένους. ὅπως ἀθάνατον τὴν περὶ αὑτῶν | μ[νή]μην 

καταλείψωσιν ὁ μ(ὲν) οὖν λόγ(ος) εἰ καλῶς διέλθοι τὰς αὐτῶν |
310

 π[ρά]ξεις 

ἄειμνηστον ἄν τὴν ἀρετὴν παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ποι || [284] ήσειεν. ὑμεῖς τοίνυν 

θεόσεπτε τῶν ἱεραρχῶν ὑμεῖς εὐσε[β]είᾳ [κ]ε | κόσμησθε. ὑμεῖς ἤθεσι θείοις κ(αὶ) 

παιδεύμασιν οὕτω τραφέντε[ς] ὡς δεῖ | τοὺς λαοῦ προστήσεσθαι μέλλοντας κ(αὶ) τὸ 

μέγα χριστοῦ ποίμνιον μετα | χειρίζεσθαι κατὰ τὴν μεγάλην βουλὴν τοῦ θεοῦ, τῷ 

μεγάλῳ βήματι |
315

 συνηριθμείσθε /συγκαταλέλεχθε/, κ(αὶ) πᾶσαν ἱερῶν βαθμῶν 

ἀκολουθίαν διεξελθόν | τες, ἵνα τὰ ἐν μέσῳ συντέμω τὴν τοῦ λαοῦ προεδρίαν ἐμπε | 

πίστασθε ταυτὸν δι’ εἰπεῖν πάσης ἐκκλησίας ἐπιστασία[ν]. ἧς πρότερο[ν] | ἐν μέρει 

προχειρισθέντες διὰ τὴν λαμπρότ[η]τα [τ]ῶν κατὰ προαίρεσιν [ὑ] | μ(ῶν) 

πλεονεκτημάτων οὐ πολλῷ ὕστερον ἐπί τῆς καθολικῆς ἀναδε: |
320

 δράματα τῆς 

πᾶσαν ἐκκλησίαν κυπρί(ων) ἐπισκοπούσης κατὰ τὸν αἰσθη | τὸν γίγαντα τοῦ Δαβϊδ 

ἐπ’ ἄκρου ἕως ἄκρου. οὕτω μέν οὖν | κ(αὶ) διὰ ταῦτα ψήφῳ παντὸς τοῦ λαοῦ 

ἀποστολικῶς ἐπί τὸν θρόνον | ὑιοῦ παρακλήσεως ὁ κοιν(ός) τῇ πατρίδι 

παρακλήτωρ ἐσόμε(νος): /[---]/ ἀνά | γεται οὐχ ἧττον τῆς εὐσεβείας ἢ τῆς προεδρίας 
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ἐκείν(ου) διάδοχ(ος), τῇ |325
 μὲν πολλοστὸς ἀπ’ ἐκείν(ου) τῇ δι’ εὐθύῃ μετ’ ἐκείνον. ἥν 

δὴ κ(αὶ) | κυρίως ὑποληπτέον διαδοχήν ὅτι τό ὁμόγνωμον κ(αὶ) ὁμόθρονον | 

γέγονεν. οὐ γὰρ βιασάμεν(ος) διάδοχ(ος) γέγονεν, ἀλλὰ βιασθείς κ(αὶ) | τῆς αὐτῆς 

γνώμης ὤν ἐννόμως προβέβληται. ἐπεὶ δι’ οὕτω προ: | βέβληται, κ(αὶ) τὴν ἀρχὴν 

οὕτω διατίθεται, ὑψηλῶς τοῦ λαοῦ τοῦδε προκα: |330
 θεζομένη ἀαρὼν τις δεύτερ(ος) 

ἤ μωϋσῆς θεῷ πλησιάζειν ἠξιωμένη | κ(αὶ) θείαν φωνὴν τοῖς ἄλλοις χορηγεῖν 

ἱστάμενοις μακρόθεν. οὕ | τω μὲν δὴ τὸν δεσπότην μέγαν κατονομάζων ἐπαληθεύω[,] 

τὴν | τιμ[ὴ]ν /[---]/ οὐκ ἔθει: /σελήνη/ διδούς, οὐ θεραπεύων χρείαν, ἤ ὀργὴν 

παρ[αι]τού | //<μεν(ος)// ||
335

 [285] [μεν(ος)] ἀ[λλ]’ αὐτῷ τῷ κρίνοντι τῆς ψυχῆς 

ἐπινεύων: /εἰ τῷ τῆς ἀληθείας ἀδίκαστον κινούμεν(ος)/ ἀδόλῳ γνώμης ἐρ | μηνεῖ τῇ 

[γ]λώττη χρῶ[μ]αι κ(αὶ) τὸν δεσπότην μου τὸν ἡμερώτατον πολλῆς μὲν | συνέσεως 

πολλῆς δε γέμοντα ἀρετῆς κατὰ χρέ(ος) θαυμάζω: /[---]/ ὑψηλ(ός) | μὲν οὖν τοῖς 

ἔργοις πέφυκε, ταπειν(ός) δὲ τῷ φρονήματι, ἡδὺς τὸν λόγον | ἡδύτερ(ος) τὸν τρόπον, 

πλούσι(ος) τὸ ὁρώμενον, πλουσιώτερ(ος) τὸ κρυπτόμε: |340
 νον. ἀγγελικ(ὸς) τὸ εἶδος 

ἀγγελικώτερ(ος) τὴν διάνοιαν, κ(αὶ) ὅλως | ἡδύτατον χριστιανῶν [ὀ]φθαλμοῖς 

[[πρᾶγ]] κ(αὶ) ὑπέρσεμνον πρᾶγμα κ(αὶ) | ὄνομα κάλλει διαπρεπής κ(αὶ) ἡλικίᾳ ὑπὲρ 

τοὺς ἄλλους τῇ μ(ὲν) κα | ταλλήλῳ ἐπιτεύξει τῆς δεσποτείας δεικνύων τὸ κατ’ εἰκόνα 

τῆς πλάσε: | ως τῇ δι’ ευνομίᾳ προκηρύττων τὴν καθ’ ὁμοίωσιν ὄντως ἐπί: |345
 κτησιν. 

τί δι’ ἄν ἀναζωγραφοίην τῷ λόγῳ, ἥν πάντες γινό | σκουσι κ(αὶ) ἧς τὴν ἀρετὴν 

ὁρῶντες κ(αὶ) ἀκούοντες ζηλοῦσι κ(αὶ) θαυμά: | ζουσι κ(αὶ) διηγοῦνται τοῖς 

ἀγνοοῦσιν εἴπερ τινὲς εἰσὶν ἀγνοοῦντας. | οἷον γὰρ ἡ περὶ τοῦ ἡλί(ου) πεῖρα 

παριστᾷ τοιοῦτον τοι κ(αὶ) περὶ τοῦ /μακαριωτάτου/ ἡμε | τέρ(ου) δεσπότου ἡ φήμη 

κ(αὶ) τὰ πράγματα ἀνακηρύττει οὕτε γὰρ ἡ |
350

 δύτερον φωτὸς ἡλιακοῦ ἢ 

κοινότερον ἐν κόσμῳ γεγένηται | οὔτ’ ἐν ἀρχιερεῦσι χρηστότερ(ος) ἤ 

φιλανθρωπότερ(ος) τοῖς γε νῦν | χρόνοις ἄδεται κ(αὶ) διαφημίζεται. ὥσπερ δι’ ἆν 

πάλιν ἥλι(ος) | οὐκ ἄν ἦν τοσοῦτον θαυμαστ(ός) κ(αὶ) μόν(ος) γ’ ἦν ἄλλ’ ὅτι κ(αὶ) σε 

| λήν[η]ν ἔχει ἀντιλάμπουσαν κ(αὶ) ἀστέρ(ων) χορόν περιλάμποντα |
355

 οἷ[ς] 

ἀφθόνως κοινωνεῖ τῆς ἑαυτοῦ λαμπρότητος μεθεκτικῶς αὐτὸς | //[---] | [---] | [---] | 

[---]// || [286] ἀμέθεκτος κ(αὶ) ἀμείωτος μένων θαυμαστότερ(ος) φαίνεται οὕτ[ω] 

κ(αὶ) |
360

 ἡ θεσπεσία ὑμετέρα μακαριότης λαμπροτέρα ἑαυτῆς [κ(αὶ)] περιφα | 

νεστέρα τυγχάνει τῇ κοινωνίᾳ τῶν συναυγαζόντων αὐτῇ ἐκ | λαμπρῶν ἀστέρ(ων) 

τῶν περὶ αὐτὴν λέγω ὅσοι ἀρχιερατικοῖς | βαθμοῖς ἢ κληρικοῖς καταλόγοις ἢ τάξεσιν 

ἀξιωμάτων σεμνύνον | ται. οἷς ὑπάρχει τοῖς ὑμετέροις δευτερείοις ἐναμβρύνεσθαι 

κ(αὶ) |
365

 μεθ’ ὑμᾶς τὰ πρωτεία ἐπιδείκνυσθαι τῷ ὑμ[ε]τέρῳ ἀετῷ ὑποκ[ει] | μένους 

/[---]/ κ(αὶ) τῷ παρ’ ὐμ(ῶν) κανόνι εὐθυνομένους. κ(αὶ) τῇ φρονήσει | γὰρ ἕπεται ἡ 
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τριττὺς τῶν ἀδελφῶν ὡς πρεσβυτέρᾳ ἁπασῶν | κ(αὶ) παραχωρεῖ τῆς ἀρχῆς τῇ 

κρείττονι κατὰ τὸ ὑποκεῖσθαι αὐτεξου | σίῳ τὸ ὑπεξούσιον κ(αὶ) δέχεται παρ’ αὐτῆς 

τὰ τῶν πρακτέων |370
 συνθήματα ἐν τε βουλαῖς κ(αὶ) κρίσεσι μετ’ αὐτὴν οὖσα κ(αὶ) 

τὰ δευτε | ρεῖα φέρουσα. οὗτοι τοίνυν ὑμῖν τε: /ὡς ἀρχιποιμεσι/ προσανέχοντες κ(αὶ) 

παρ’ | ὑμ(ῶν) τὰ συνοίσοντα ἐκμανθάνοντες ἐπὶ τὰς ὑφ’ ὑμᾶς ἐν μέρει | κ(αὶ) 

ἀτομικὴς διοικήσεις ἐπιτετάχαται. ἵνα διὰ τούτων μέσ(ων) κ(αὶ) συ | νεργῶν οὐ 

διηριθμημένον λαὸν ἐπισκοπῇ κ(αὶ) τῶν πόῤῥων ὑπερα: |
375

 σπίζηται κ(αὶ) πολλῦν 

ἐπιμελῆται τῆς δεσποτικῆς ὑμετέρας προνοίας | κ(αὶ) ἐμφρον(ος) κηδεμονίας ἅμα 

πᾶσι παρούσης ἐν τοῖς καθ’ ὅ: | λου κ(αὶ) γενικοῖς θεωρουμένης. κατὰ μίμησιν τὴν 

πρ(ὸς) τὸν ἥλιον | οὐχ ὅτε τοῖς ταπεινώμασι διατρέχει τάχιον κυκλικῶς περ[ι]ο: | 

δεύων ἀλλ’ ὅτε τοῖς ὑψώμασι διέρχεται βράδιον ὑ[πο]τεί[νω] |
380

 τ[ὸν] κύκλον. 

ὕψωμα γὰρ λαβὼν μέγιστον ἐξαρθεὶς ἐκ τοῖς βο: | //< ρεῖοις// || [287] [ρ]εί[ο]ις 

[ἐλ]άχιστα κινεῖται τῷ σχολαιοτέρῳ τὸν δρόμον εἰς τὸ ἀσφαλες | καθιστάμεν(ος), 

κ(αὶ) μεῖζον ἐργαζόμεν(ος) τὸ ἡμερήσιον ἡμικύκλιον, | κ(αὶ) τὸ παρ’ ἑαυτοῦ φίλτρον 

ἐγκεραννύς ἡδύτερον. διὰ ταῦ |385
 τα τοίνυν τῆς τῶν κυπρί(ων) ἐκκλησίας ἅπαν τὸ 

σύστημα ἀπολαυ: | όντων μὲν τῶν παρ’ ὑμ(ῶν) ἀγαθῶν, ὁμολογούντων δ’ ἀπείρους | 

τὰς χάριτας ἧς πρ(ὸς) ἡμᾶς διατηρεῖτε ἀνυπερβλήτου ἀγάπης κ(αὶ) | ἀῤῥήτου 

εὐνοίας [κ](αὶ) κοινῇ κ(αὶ) ἰδίᾳ δεέσθων τοῦ τοσούτου κ(αὶ) τοι | /[---]/ |
390

 ούτου 

ἀγαθοῦ τὴν διάρκειαν. μη μόνον μέντοι ἐν τῷ ὑμ[ε] | τέρῳ ἀρχείῳ χάριτας ἀγόντων 

ἀλλὰ δὴ κ(αὶ) πανταχοῦ, ὁτὲ | μὲν σιγῶντες, ὁτὲ δὲ λέγοντες, πῇ μὲν ἐν συνελεύσει, 

πῇ δι’ | αὐτοῖ καθ’ ἑαυτοὺς, κ(αὶ) νῦν μὲν φωνῇ φαινόμενοι, νῦν δὲ δι: | ανοίαις 

παραχωροῦντες, παντὶ τόπῳ εἴ χρόνῳ κ(αὶ) ἕξει κ(αὶ) ἐνεργείᾳ |395
 κ(αὶ) γλώττῃ τὸ 

μακαριώτατον ὄνομα περιφέροντες κ(αὶ) τὸ πρ(ὸς) ὑ | μᾶς εὔγνωμον μᾶλλον ἢ τὸν 

ἀέρα περιπνέοντες. ἀλλ’ οὐδὲν | θαυμαστὸν εἴπερ ὅρον οὐ τίθεμαι τοσαῦτα 

χαριστήρια ἐξαγγέλειν | ὑμῖν, ὁπότε ἡ ὑμετέρα μακαριότης πέρας ἐπιτιθέναι οὐκ | 

οἶδε τῷ ἀγαπᾶν ἡμᾶς κ(αὶ) εὖ ποιεῖν, τοῦ τῶν ὅλων θεοῦ τὸ |
400

 ἄφθονον κ(αὶ) 

εὐεργετικὸν μιμουμένος. οὗπερ εἰς οἰκειότητα δι’ ἀ | ρετῆς ἑαυτὴν καθιστάσα εἴ τῇ 

κοινωνίᾳ τῆς εὐποιητικῆς διαθέσεως συ: | νιστ[ώ] γλυκείαις ἐλπήσιν ὁποίαι τῇ 

τοιαύτῃ τῆς ψυχῆς διαθέσει | π[ροσ]ήκουσι κ(αὶ) ταύτ[ας] εἶπερ τινές εἰσί ψυχαὶ 

θνητῶν ἀνθρώπ(ων) || [288] εἴ πόλεων ἔφοροι θεῖαι τε κ(αὶ) οὐράνιοι κατὰ τὸν τῆς 

[κυρή]νης [ἐ]π[ί] |405
 σκοπον θεῖον συνέσιον πᾶσας ἡγεῖσθω χάριν εἰδέναι αὐτῇ, κ(αὶ) 

| ἀπομεμνῆσθαι τῶν ἀγαθῶν ὧν ἐπὶ τῆς ἱερᾶς δεσποτείας ἅπασιν | αἴτιος γέγονε 

κ(αὶ) παρὰ τοὺς καιροὺς ἑκάστους παρεστᾶναι ἀεὶ συνηγόρ(ους) τε | κ(αὶ) 

συμμάχους κ(αὶ) τοῦ κοινοῦ θεοῦ δεῖσθαι γενέσθαι αὐτῇ πρεπούσα | ἀμοιβὰς τῆς 

ἐνδεχομένης ἐκείνου μιμήσεως, τὸ γάρ εὖ ποιεῖν |
410

 ἕν τοῦτο μόνον ἔχουσι κοινὸν 
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άνθρωπ(ος) κ(αὶ) θε(ὸς) ἢ δὲ μίμησις οἰ | κείωσις ἔστι κ(αὶ) συνάπτει πρ(ὸς) ὅ 

μιμεῖται τό μιμούμενον. ἐγγνῶ | μαι οὖν τοῦτο σαφῶς εἰδέναι δοκῶν, ἀμείψεται γὰρ 

αὐτὴν ὁ θε(ός) | ὑπὲρ ἡμ(ῶν) κ(αὶ) τῆς πατρίδος, ὑπέρ ἧς τὰ καλά πεπολίτευται, νύ | 

//[---]// κτωρ κ(αὶ) μεθ’ ἡμέραν πονοῦσα ἐφ’ ᾧ τὰ κατ’ αὐτὴν ἄγειν σχο: |
415

 //[---] | 

[---]// | λην κ(αὶ) καθ’ ἡσυχίαν βιοῦν. ἐπὶ πρεσβείᾳ δὲ κ(αὶ) σωτηρίᾳ φί | //[---] | [---] | 

[---]// λων ἄνδρων κ(αὶ) πένητων μυρί(ων) μεγάλαις κ(αὶ) ἰσχυραῖς τυραννί: | σιν 

ἀντιταττομένη θεουδὴς εὐδικίας ἀνέχησι τοῦτ’ ἔστι θεοῦ λόγον | ἔχουσα οὐ 

σκῆπτρον οὐδὲ κεραυνὸν οὐδὲ τρίαιναν κατὰ τὸν ποιη | τὴν. ποιεῖ μὲν αὐτοὺς 

πρ(ὸς) τὸ κακῶς ποιεῖν μετριωτέρ(ους) εἴ πρ(ὸς) το |
420

 εὖ ποιεῖν δῆθεν 

προθυμωτέρ(ους) ἦθος αὐτῶν μοχθηρὸν κ(αὶ) γνώμην | ἀφαιροῦσα. ἄγομεν οὖν ὑμῖν 

χάριτας εὐκλεέστατε δέσποτα | τοῖς πνευματικὰ ἀγαθὰ οὐχ ἧττον ἢ σωματικὰ 

δωρουμένοις | εἴτις δὲ τὸν ἐμὸν τοῦτον λόγον πολλάκις ἐπανειλημμένον | 

παρασημαίνοιτο πειράσθω παρομαρτεῖν. οὐδὲν γὰρ ἄλλο τι δυ |
425

 νατόν 

προσφέρειν εὐπορώτερον. ἄγονται μέντοι αἱ χά | ριτες οὐ διὰ τὸ τῆς ἐπιγείου 

δεσποτείας μέγεθ(ος) οὔτε μὴ[ν] ἀπο: | //[---] | [---]// || [289] δείξεω[ν] δίχα. δεσπότῃ 

ἀνδρειοτάτῳ κ(αὶ) μάρτυρες τοῦ λόγ(ου) τὲ |
430

 κατὰ τῶν πνευμάτων αὐτοῦ 

τρόπαια. ἡ γὰρ πάλη ὑμ(ῶν) οὐ πρ(ὸς) | αἷμα κ(αὶ) σάρκα, ἀλλὰ πρ(ός) τά 

πνευματικά τῆς πονηρίας κατὰ τὸν | θεῖον ἀπόστολον. ἐλευθεριωτάτῳ κ(αὶ) 

μεγαλοπρεπεῖ κ(αὶ) τοῦ λόγου | μαρτύριον ἡ τῶν ἐλεουμέν(ων) πληθὺς. 

φιλοστοργοτάτῳ κ(αὶ) δείκνυσι | τὸ πρ(ὸς) ἀνθρώπους φίλτρον ὑπὲρ τοῦ ἀσφαλῶς 

ἵσασθαι κ(αὶ) μή πλα |
435

 /[---]/ | νᾶσθαι. σοφωτάτῳ κ(αὶ) πείθει ἡ εὐνομούμενη 

πατρίς ὑπὸ τοιούτῳ | μεγάλῳ κριτῇ κ(αὶ) θειοτάτῳ ἀνδρί φρυκτωρίαις ἀρετῶν 

διαπρέ: | ποντι ἀγχοινία κ(αὶ) κρίσει βρίθοντι κ(αὶ) διὰ τοῦτο κρίνειν πάντας | /[---]/ 

|
440

 ἀνακρίνειν θεόθεν ἐμπιστευθέντι. εὐσεβεστάτῳ τούτου δὲ τοῦ | /τέχνη τεχνῶν 

ἐπιστήμη ἄν(θρωπ)ον ἄγειν τὸ πολυτριπότατον τῶν ζώων κ(αὶ) ποικιλώτατον κατὰ 

τὸν θεῖον γρηγόριον/ | λόγ(ου) ἐχέγγυ(ος) μαρτυρία ἡ τῶν εὐσεβῶν ἀείποτε μνεία, ἡ 

πρ(ὸς) | /[---]/ | πάντας ὡς ὁμαίμονας φιλοστοργία κ(αὶ) ὁ ἐπιπεμπτόμεν(ος) οἶκτος, 

|
445

 ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν εἴ ἡ πληθύς τῶν χριστι: | ανῶν ἡ παρ’ ὑμ(ῶν) 

ὑπερασπιζομένη καθ’ ἑκάστην, οὐδὲν μέν | τοι οἷον διϊέναι διά πασῶν τῶν 

ὑμετέρ(ων) εὐφήμων κλήσεων, ὧν | τὰς μ(ὲν) ἀρετή ὑμῖν δέδωκε τὰς δὲ τὸ θεῖον 

ἐπρυτάνευσεν ὥστε | ἕκαστον ἰδίᾳ νικᾶν τοῖς πάλαι παραβαλλομέν(ους), ἱερεῖς μὲν 

τῇ |
450

 ἱεραρχίᾳ ἁρχιερεῖς δὲ τῇ ἐνδιαθήκῳ ἀποστολικῇ ὑπεροχῇ εἴ προ | /[---]/ | 

[εδρί]α εἴ τῇ βασιλικῇ φιλοτιμίᾳ. διέξον γὰρ τὰ ἀρχαιότερα τῷ | χρόνῳ τῶν ὀψέποτε 

προτιμᾶσθαι εἰ τὰ πλείω τῇ ποσότητι τῶν || [290] ὀλίγ(ων). τὰ τε μείζω τῶν ἡττόνων, 

κ(αὶ) τὰ τιμιώτερα τῶν τιμί(ων) κ(αὶ) τὰ |
455

 θεῖα τῶν ἀνθρωπίνων τῇ ποιότητι 
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προτιμωτέρα, κ(αὶ) τὰ σαφέστερα | τῶν ἧττον σαφῶν τῷ φωτὶ τῆς διαγνώσεως 

γεραρώτερα εἶναι. | λείπεται οὖν τὸν τῆς κύπρου πρόεδρον μείζον(ος) ἀξιοῦσθαι 

τιμῆς εἴ τοῦ | καλεῖσθαι ἀρχιεπισκοπὴν ὑφ’ ἑαυτὴν ἐπισκοπὰς ἄλλας ἔχουσαν τοῦ | 

ἀρχιεπισκοπεύεσθαι. καλείσθω οὗν ὁ ἑμ(ὸς) δεσπότης βασίλ[ε]ιος ἄλλ(ος) |
460

 ἢ 

χρυσόστομ(ος) ἐν τε σπουδαίαις πράξεσι κ(αὶ) μεγέθει ἀξιωμάτων θε: | [σπ]έσι(ος) τῇ 

πρ(ὸς) τοὺς ἁμαρτάνοντας συγγν[ώ]μῃ εἴ εὐσπλαγχνίᾳ: /[---] | [---]/ κ(αὶ) | 

συναπτέσθων αἱ τῆς ἀρετῆς ἀξίαι ταῖς τῆς εὐδαιμονί[α]ς ἐπωνυμίαις | κ(αὶ) 

πειρατέον διελθεῖν τῶν τῆς ἀρετῆς καλλιστεί(ων) ὅσα περ ἐμοί ἔγνωσται | μὴ μέντοι 

ἐπί λεπτοῦ κ(αὶ) ἀργυραμοιβικῶς ἀποσμιλεύειν κ(αὶ) μεταλλευ: |
465

 ειν: /[---] | [---]/ 

ἀλλ’ ὥσπερ οἱ τῆς γῆς ἁπάσης τὸ περιφερὲς σφαίρας μιᾶς πε | ριόδῳ περιγράφουσι 

σμικρυνομένης μὲν τῆς μεγαλειότητος μὴ δια | /[---]/ | σπωμένης δὲ τῆς ἀληθείας. 

περιμένειν γὰρ τὰ ὧτα τῶν παριστα |470
 μέν(ων) ἡγοῦμαι προκύπτειν εἰς πρόσωπον 

ἑκάστου. ὅπερ ἐν τῇ ψυχῇ | ἁπάντων συνείληπται. οἴονται γὰρ χάριτας ἄγειν τὰς 

πρ(ός) ὑμᾶς | ἐπιβαλλόμενον ἄλλα τε ὀφεὶλειν περὶ τῆς ἱεραρχικῆς ὑμ(ῶν) [[τιμῆς]] | 

ἀρχῆς τῆς κατ’ ἀξίαν ἄνωθεν ὑμῖν χορηγηθείσης [δι’] ἀρετῆς | περιουσίαν εἴ δόξης 

ὑπερβολὴν συνυφάναι ἐγκώμια. εἰ κ(αὶ) |
475

 ταύτην ὡς φθὰς ἔφην ἀπεταμιευσὰμην 

τὴν ὑπόθεσιν ἰδίᾳ | γραφῇ διασώζειν φάμεν(ος). ἀλλ’ ἵνα γοῦν τινῶν τῶν ἐν ὑμῖν πλε 

| ονεκτημάτων προσάψωμαι νεύσει κ(αὶ) ὑποτονθορισμῷ βιάζονται | //< ποιήσω// || 

[291] ποιήσω τοίνυν οὕτω βιαζόμεν(ος). ἀλλ’ οὐκ ἀντίξουν τῇ οἰκείᾳ βουλήσει. τῶν 

|
480 γὰρ μειζόν(ων) παραλειπόμεν(ων) τῶν μικροτέρ(ων) ὑπομνήσομαι μηδεμιᾶς | 

ἐλπίδ(ος) ὑπούσης πληρέστατα ἅπαντα διελθεῖν. ἐμοὶ μ(ὲν) γὰρ προς | ψαύσασθαι 

μόνον βουλομένῳ ἐστὶ, τὸ δὲ κατ’ ἀξίαν εἰπεῖν ἄλλοις ἀπό | κειται. [ὁ]ρῶμεν οὖν 

τοσούτων ἀγαθῶν συνδρομήν περί μίαν ψυχήν, | [ὁ]ρῶμεν ἀγάπην πηγάζουσαν, 

ὁρῶμεν χάριν περικεχυμένην τοῖς |
485 χείλεσι κ(αὶ) ὅρον [τα]πεινοφροσύνης 

ἀκρότατον, μεθ’ ὅν οὐκ ἔστιν ἐπι | νοήσαι πλείονα. κατὰ τὸν δαβίδ τὴν πρᾳότητα, 

κατὰ τὸν σολομῶντα | τὴν σύνεσιν, κατὰ τὸν μωσέα τὴν ἀγαθότητα, κατὰ τὸν 

σαμουήλ τὴν | ἀκρίβειαν, κατὰ τὸν ἰωσήφ τὴν σωφροσύνην, κατά τόν μέγαν | ἡλίαν 

τόν ζῆλον τῆς πίστεως, κατὰ τὸν παῦλον ἀγάπην ἀνυπέρ |490 θετον. τίς γὰρ τὰ τῶν 

ἑτέρων καλὰ ζητεῖ μᾶλλον ἢ τὰ ἑαυτῆς; τίν(ος) | δὲ μᾶλλον ὁ τῆς πίστεως ζῆλ(ος); 

κ(αὶ) τί τῶν ἐκκλησιῶν στύλ(ος) κ(αὶ) τῶν θυσια | στηρί(ων) κόσμ(ος); τίνος δὲ 

μᾶλλον εὐπρόσιτος ἡ σεμνότης ἢ ἀκατα | φρόνητος ἡ ἡμερότης; τὸ γὰρ ἔνδοθεν 

ἀστασιάστον διάγον κ(αὶ) | μέχρι προσώπου γαλήνην εὔθεον ἐγχεῖ κ(αὶ) ἔστιν οὐ 

φοβερὸν ἀλλ’ |495 ὑπέρσεμνον θέαμα ἐν αἰδοῦς ἀκύμονι διαθέσει φίλους μὲν ταύτόν | 

δ’ εἰπεῖν ἀγαθοὺς ἐκπλῆττον τοὺς δ’ ἐχθρούς κ(αὶ) πονηροὺς καταπλῆττον | 

οὐδεμίαν δὲ πώποτε ὑμεῖς ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων ἐν ᾗ οὐχ εἰκέτιδας | χε[ί]ρας τῷ θεῷ 
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ᾔρατε κ(αὶ) εὐχαῖς προσέκεισθε διηνύσατε χερσί μὲν | ἁγν[ῆ]ς νῷ δὲ καθαρῷ 

συνειδήσει δ’ εἰλικρινεῖ κ(αὶ) ὁ ἐν ὁλίγοις ||
500 [292] ἐστί γνώσει ἀπταίστῳ. τίν(ος) 

γὰρ ποτε ἡ ἐξέλευσις εὐκτ[εο]τέρα ἐ  | γένετο ἢ ἡ ὁδός σεμνοτέρα ἢ ἡ διάθεσις 

κομφοτέρα ἢ ἡ | περιβολή θειοτέρα; ἢ τοῖς ἰσάγγελον βίον βιοῦσι προσφυεστέρα; | 

τὶς δ’ ἐν τῷ ὑπωπιάζειν τὸ σῶμα τοσοῦτον πόνον προθύμως κατέβαλε; | τὶς δὲ τὸ 

στάδιον ἀκωλύτως διῆλθεν; τίς οὕτω τὴν πρᾶξιν ἠσπάσατο; |505 οὐδείς ὀξύτερον τὰ 

βέλη κατὰ τῶν πνευμάτων ἀφῆκεν [ἢ] πυκνό | τερον τέτρωκεν ἢ κατὰ σκοπόν 

τοξεύων ἔβαλεν ἢ θεοῦ ποδη[γε] | τοῦντος ἔτυχεν. οὐ τοίνυν θαυμάζομεν τὸν 

θεόπτην ἐν τ[ῷ] | ἐκτείνειν τὰς χεῖρας τὸν ἀμελείαν εἰπόντα καταβάλλεσθαι. οὐδ’ ἄλ 

| λοθι λέγοντα στύλον πυρ(ός) ἡγεῖσθαι αὐτοῖς νυκτός κ(αὶ) ἡμέρας |
510 στύλον 

νεφέλης, ἐδόκει γὰρ μοι θαυμαστὸν οἷον ὅτε τοῦτο ἀνε | γίνωσκον. νῦν μέντοι ἔγνων 

πρ(ός) ὑμᾶς βλέπων. τὰς | γάρ χεῖρας ὑμῶν πρ(ὸς) θεὸν ἀνατείνοντες στίφη 

δυσμενῶν | καταβάλλετε, κ(αὶ) θεοῦ συνεφαπτομέν(ου) εὐμοιροῦντες πάντα ῥᾳδίως 

| διαπεραίνετε. κ(αὶ) ἡ εὐπροσίγορ(ος) ὑμ(ῶν) δεξιά τῇ τοῦ στόματος εὐλο |
515 γία 

τοὺς δακτύλ(ους) συνεπισείουσα πρ(ὸς) πᾶν ἀγαθὸν ἔργο[ν] χειραγω | /[---]/ | γεῖ τὸν 

χριστώνυμον λαὸν καταρτίζουσα:, καὶτοι κ(αὶ) οἱ τἀγαθὰ σπέρ | ματα ὑμῖν 

εἰσπείραντες οὐχ οὕτω ποιεῖν ποτὲ ὤφθησαν, μᾶλλον δὲ | κ(αὶ) οἱ ὑμ(ῶν) 

καθηγησάμενοι παρ’ ὑμ(ῶν) τὰ συνοίσοντα ἄν ἔμαθον |520 εἴ περιόντες ἐτύγχανον, ἐν 

μὲν γὰρ τοῖς βρώμασι τίνος ἐγ | κρατοῦς ποτὲ λιτοτέρα ὤφθη ἡ τράπεζα; ἐν οἴνῳ δὲ 

[τίν(ος)] | πρεσβύτου πενιχροτέρα; ὁ δὲ οἶκ(ος) ὑμ(ῶν) οὐ παραδείσου μονή | 

//<δείκνυται;// || [293] δείκνυτα[ι]; ἡ δὲ γε κλίνη οὐκ ἀγγελική φαίνεται; οὐ 

πνευματικ(ός) δε /[---]/ |
525 εἴ ὁ ὕπν(ος) γνωρίζεται; τὰ δὲ πρ(ὸς) τοὺς ἑταίρους ἢ 

γνωρίμους ὑμ(ῶν) καθή | κοντα τὶς ἄν ἀξίως [[ὑμῖν]] γραφῇ δοῦναι δυνήσεται; ὅσον 

γὰρ ἐγὼ | ἐν τῷ ἀριθμεῖν φειδωλότερ(ος) τοσοῦτον ὁ ἡμέτερ(ος) Δεσπότης ἐν τῷ | 

καλῶς ποιεῖν ἐλευθεριώτερ(ος). ὁσάκις δ’ ἂν ὑμῖν στώσι δεησό: | μενοι τοσοῦτον 

ἐρυθριῶντας ὑμᾶς ὡς ὑπεύθυνους ὁρῶσιν ὅσον |
530 αὐτοῖς ἔδει ἐφ’ ὑμ(ῶν) 

ἱσταμέν(ους). ἐν μέντοι τῷ ἑδραίῳ τούτῳ θώ | κῳ κ(αὶ) θειοτάτῳ οὐδεὶς τῶν 

προγεγονότων ἢ τ[ὰ] λεκτέα εὐβουλό[τ]ε | ρος ἢ τὰ πρακτέα δραστικώτερος ὤφθη 

μέγα τε διανοούμεν(ος) [---] | εἴ πράττων ζηλωτὴς εὖ μάλα τῆς τῶν πάλαι ἀρετῆς τε 

εἴ πράξεως. ||
 
[299], Αρ. 326 λόγος τοῦ κυρί(ου) ταλλιαρά πρός πάντας τούς ἐν τῇ 

συγκλήτω παραινε: | τικῶς περὶ τῶν πρακταίων κ(αὶ) διδακτικῶς τῶν τρεχόντων ὡς 

ἐκ | στώματος τοῦ αὐτοκράτορος κ(αὶ) βασιλέως ναπολέον. | [Καὶ] γνωστά μὲν εἶναι 

εἰς πάντας τά ἰδιώματα, καὶ ἤθη τῶν ἀρχαί(ων) | γραικῶν, οἵτινες ἐνεφάνησαν τῷ 

ὅντι ἄξιοι ἀπείρωϊ. ἐπαίνον, τόσον |5 διὰ τὰ πνεύματα ὅσον καὶ διὰ τὰ γενναῖα των 

κατορθώματα. δὲν εἶναι | [ὅ]μως ὀλιγύτερον βέβαιον, ὅτι πάντοτε εἶχαν πνεῦμα 
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φιλοτάραχον, | καὶ ἐριστικόν, καὶ ψυχήν ἀποστραφικήν πρὸς πάντα τὰ ἄλλα ἔθνη, | 

οἱ δὲ σημερινοί γραικοί ἀπολέσαντες ὅλα ἐκεῖνα τὰ εὐγενεῖ ἰδιώματα | τῶν 

προγόνων, καὶ ἄλλως ἀποβαρβαροθέντες, διετήρησαν μόνον, |
10 τὰ ἤθη τῶν 

παλαιῶν, ἀντλήσαντες αὐτά, κ(αὶ) καταστηθέντες ἀξιομίση: | τοι, [---], κ(αὶ) 

οὐτιδανοί, διὰ τήν ἔμφυτον βαρβαρότητα κ(αὶ) ἀνα: | πόσπαστον ἀγενείαν των· ἀπό 

ὅλα τά ἐξευγενησμένα ἔθνη. μόνον δὲ | ἡ ῥωσσία ἐξ’ ἀρχῆς τοῦ εὐγενησμοῦ της, κ(αὶ) 

σπάργανον τῆς ἀνεγέρσε: | ώς της, ἀπεφάσισων ἀλωγώτατα, δέν ἠξεύραν ἐπὶ τίνι 

λόγῳ ἤ κ(αὶ): |15 ἠθέλησεν νὰ τούς ἐγκολποθῇ, νὰ τούς ὑπερασπίζεται ἄκρος, κ(αὶ) 

νά τούς: | δίδῃ θυσαυρόν, κ(αὶ) τιμάς, κατά πάντα καιρόν, παντοίῳ τρόπῳ, κ(αὶ): | 

πανταχοῦ. ἵδωμεν ὀφθαλμοφανῶς, πράγματα, κ(αὶ) ἀποτελέσματα, | βεβαιότατα, 

ἀπό τόν καιρόν τοῦ μεγάλου πέτρου, κ(αὶ) μέχρι τῶν χρό: | νων τοῦ σημερινοῦ 

αὐτοκράτορος, νὰ διατηρεῖται. κ(αὶ) νά αὐξάνῃ: |20 αὐτὸ τό σύστημα, τὰς παντοίας 

τῆς βοηθείας, κ(αὶ) ἀπεριορίστου διαφεντεύ: | σεως, πρὸς τό γραικόν ταραχῶδες 

ἀξιοτημώρητον κ(αὶ) βάρβαρον:. | ἔθνος, σχολεῖα. ἀκαδημεί(αι) φιλοσοφικά 

γυμνάσια, ναυτικὸν, χώ: | ρας, πόλεις, κ(αὶ) στρατιωτικὸν, ἐξ ἐκατεχομένου δι’ αὐτὴ, 

μέ ἄπειρα: | ὀνόματα, καὶ ἐπιγραφάς. <καθώς σχολεῖον τῶν νέων φιλοσόφων |
25 

//(γραικῶν)// || [300] γραικῶν κ(αὶ) <στρατιωτικόν τάγμα τῶν νέων ἀθηναίων> 

πόλεις | τοῦ ἀναγηραμένου εὐγενούς γραικῶν ἔθνους, καράβη τοῦ ὠδυσσέ(ος), | 

στρατεύματα τῶν νέων ἀχιλλέων, κ(αὶ) κάθ’ ἑξῆς ἄλλως, ἀπειροτάτας. | τοιαῦτας 

αὐθάδεις ἀναλόγους καταχρήσεις. ἔφθασε δέ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῆς: |30 καταχρήσεως 

εἰς τοιοῦτον βαθμόν, ὥστε πολλάκις ἡκολούθησεν ὅτι, εἶς: | στόλος, κ(αὶ) ἕνα μόνον 

στράτευμα πολυάριθμον, ἀπό μ[έ]ν αὐτὰς κ(αὶ) στρ[α]: | τιώτας ῥώσσους, ἀπό δέ 

ἀρχιγούς, ἔτι κ(αὶ) στρατιγούς ἀξιωματικούς, κ(αὶ) | ναύαρχους γραικούς, 

ἐπολέμουν διά ξηρᾶς κ(αὶ) θαλάσσης κατά τῶν: | ἰδίων τῶν ἡγεμόνων δυναστείαν 

ὀθωμανῶν, κ(αὶ) καλῇ τύχῃ τοὺς ἐνίκη:. |
35 σαν [---] πρὸς τοῦτοις αἰκατερίνα 

δευτέρα ἔφθασεν εἰς τόσην | ἀλογίαν κ(αὶ) ἀνοησίαν, ὥστε [---] νὰ προφθάσῃ εἰς 

τούς βασιλι: | κούς κώδικας κ(αὶ) νά κοινολογήσῃ διά διπλωμάτων αὐτόκρατορι: | 

κᾶν <τό ὁποῖον διατηρῆται ἀπαρασαλεύτως, κ(αὶ) ἔως τήν σήμερον> ὅτι να | μήν 

ἤθελε τολμήσῃ τίς τῶν διοικητῶν, ἀλλά νά παιδεύεται αὐστηρῶς, |
40 ὅς τις ἤθελε 

καταφέρεται κ(αὶ) ἤθελε θελήσῃ νά κατατρέξῃ εἰς τό στρατι: | κὸν ποτέ, κανένα 

γραικόν, <ὡς ἀξίους τάχα κριτάς ὑψηλῶν ἐ: | παγγελμάτων> ἀλλά ὅλοι αὐτοὶ οἱ 

ἀνάξιοι, κ(αὶ) ἀγενείς καὶ ἀπο: | λαμβάνωσι ἀξιόματα ἐκ πρώτης ἀφαιτηρίας, κ’ κατ’ 

ἀναλογίαν | τῆς παιδείας των, ὥστε κατήντησαν τόσην ὅτι ὅσοι τῶν ὀρθῶς 

φρονοῦντ[ω]ν |
45 ῥώσσων δικαίως κ(αὶ) θέλουν ὑποψιθηρίση κατ’ αὐτῆς τῆς 

παρανομί:. | ας, κρίνεται ἄλογος ὡς μή ὑποτασσόμενος εἰς τούς νόμους τῆς 
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βαρβάρου: | ῥωσσικῆς διοικήσεως, κ(αὶ) ὅτι ὅστις τῶν γραικῶν ἤ[θ]ελε κριθῇ ἄξιος | 

τοῦ τοιοῦτου ἐπαγγέλματος παρὰ τῶν ἐπιστατῶν νὰ μὴν ἤθελε το[λμ]ήσῃ | //<τῆς 

τῶν ῥώ>// ||50 
[301] [τ]ῆς τῶν ῥώσσων νὰ προτιμηθῇ, ἀλλὰ οἱ γραικοί νά ἰσοτιμοῦν 

ται | ἀπό τούς ἀληθῶς ῥώσσους (τί δυστυχία διὰ τό ῥωσσικόν γένος νὰ | εἶναι 

ἀναγκασμένον νά παραχωρεῖ τά προτεῖα εἰς ἄλλους ξένους> | κ(αὶ) ὅτι ὅς τις μὲν 

εἶναι τῶν τάχα> εὐγενῶν γραικῶν κ(αὶ) ἤθελε | ὑπάγει εἰς τὰ ῥωσσικά χώματα, διά 

νά κατοικήσῃ ἐκεῖ νὰ ἔχῃ |
55 ἰσοδήματα τοιαύτα …. κ(αὶ) διατί τὰ τοσαῦτα 

εἰσοδήματα; τά ὁποῖα | συμποσοῦνται εἰς ἄπειρον ποσότητα νά μήν δίδονται εἰς 

ῥώσσους; το: | δέ κοινόν γραικόν γένος νὰ ἔχῃ εἰδίους τόσους, ζῶα, κ(αὶ) 

εἰσοδήματα: | κτ[ή]ματα, κ(αὶ) καθ’ ἑξῆς; κ(αί) ἐν ἑνί λόγῳ εἰς τάς ῥώσσικας νομικάς: 

| διαταγάς, δέν βλέπει τίς ἄλλο παρὰ οἱ γραικοί ὅθεν διά μίαν κλήσιν |
60 

ἀπερίγραπτον κ(αὶ) ἀπεριόριστον, τήν ὁποίαν οἱ ῥώσσοι εἶχαν ἐξ’: | ἀρχῆς προς 

αὐτούς τοὺς γραικούς κ(αὶ) τάχα διά νά πληθυνθῆ ἡ βασιλεία: | τῆς ῥωσσίας, ἔγινε 

νόμος ἀπαράτρεπτος κ(αὶ) ἀμετάθετος, ἡ τιμή | κ(αί) διαφέντευσις αὐτοῦ τοῦ 

ταραχώδους ἔθνους <κ(αὶ) πολλάκις τῇ ἀλη: | θείᾳ ἠκούσθη ἀπό ῥώσσους στώματα 

ἐρωτηθέντων, διατ’ αἱ δι’ αὖται |65 κ(αὶ) τοσαῦται ἄλογαι τιμαί πρός τούς τοιούτους; 

νὰ ἀποκριθῶσι μέ γε: | μάτον στόμα, αὐτοί εἶναι γραικοί, ἐκεῖνοι οἱ γραικοί ἄρα 

φθά: | νει νὰ εἶναι γραικοί διὰ νὰ τιμηθῶσιν, ἕν ὧ μοι φαίνεται, ὅτι ὁ: | ῥηθεῖς λόγος 

νὰ ἀπατῇ πολλά διαφορετικόν κίνημα, αὐτὰ: | μὲν κ(αὶ) ἄλλα ἄπειρα εἶναι τά πρός 

τούς οὐτιδανούς γραικούς παρά |
70 τῆς μωρὰς ῥωσσίας κινήματα ἀλλὰ ἄς τά 

παρατηρήσωμεν ἀ: | παθῶς κ(αὶ) ἀναδείξωμεν ἰσχυράς κ(αί) δικαίως μέ εἰλικρηνῆ 

ψυχήν, | //<εἰς τά)// || [302] εἰς τὰ ὄμματα ὅλων τῶν φιλοδικαίων ἐθνῶν τῆς 

οἰκουμένης | ἄν αὐτὰ κ(αί) τά τοιαῦται εἶναι νόμιμα ἢ μετέχουσιν ὁπονοῦν δικαι: |75 

ωσύνην διὰ νά μήν ἤθελε μείνῃ ὑποψία εἰς αὐτὰ τὰ τρέχοντα | ἀληθέστατα κ(αὶ) 

ἀναντίῤῥητα πράγματα μεταξύ δυνάμενῶν: | κ(αὶ) βαρβάρων ἐθνῶν – πρῶτον 

λοιπόν παρατηρητέον τὰ ἀπο: | τελέσματα τῆς τοιαῦτης ἐγκολπώσεως κ(αὶ) 

ἐνιγκυλισμοῦ | παντός γραικοῦ ἀποστατῶν κ(αὶ) ἀνόμων παρά παντός τοῦ[:] |
80 

ῥωσσικοῦ ἔθνους <τυφλόττοντος κατὰ τοῦτο κ(αὶ) μή θεωροῦντο> | τὰ μισαρὰ ἤθη 

τοῦ φιλαποστάτου ἐκείνου ἔθνους> ἐκατήντη: | σαν ἐν ἀληθείᾳ οἱ γραικοί <ἐξ’ 

αἰτίας τῶν ἐλόγων ῥωσσῶν> | νὰ ἔχωσιν ἕνα μέγιστον στόλον, ὡς ἴδιον ἐμπορικόν, | 

ἐκτός ἐκεῖνου τῶν γραικῶν τῶν μετὰ τῶν ῥώσσων πραγματευ: |
85 ομένον ἀπό 

ὁκτακόσια κ(αί) χίλια καράβια, ὠνιστάμενα | μὴ [---] ναύτας, κ(αί) πάντα τά 

χρειώδη τὰ παρὰ τοῖς: | εὑρωπαικῆς στάτοις, ἐξ’ ὧν ἄπειρα εἶναι ἰσχυρά, νὰ 

ὀρμήσωσιν | ἰσχυρώτερα. κ(αὶ) νὰ πολεμήσωσι κάλλιστα κατὰ τῶν ἰσύχων | 

ὁθωμανῶν εἰς συνεργοῦντος τοῦ [---] τοῦ τῆς ῥωσσίας διὰ τῆς |
90 διεγέρσεως κ(αὶ) 
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ἄκρας βοηθείας παντοὶ τρόπου τῶν ῥώσσων | πρὸς ἀποστασίαν κατὰ τῶν νομίμων 

τῶν ἐξουσιαστῶν, εὑρίσκε: | ται μέσα εἰς τήν καρδίαν τῆς ὁθωμανικῆς ἐπικρατείας 

πλῆθ[ος] | ἄπειρον ὁπλοφόρων γραικῶν πολεμιστῶν καθῶς σέρβοι: | ἀρβανῖται 

βούλγαροι σκλαβούνοι κ(αὶ) ἄλλοι παμπληθεῖς, τόσον |95 //(εἰς τὴν)// || [303] [τ]όσον 

εἰς τήν τουρκίαν ὅσον κ(αὶ) εἰς τήν ῥωσσίαν οἵτινες ἔχοντες | ἐν ἀφθονίᾳ τό 

χρηματικόν κ(αί) ὅλα τά ἀναγκαία, δηλαδή ὅπλα: | τροφαίς, διοικητάς κ(αί) 

ἀξιοματικούς ἐμπειροτάτους κ(αὶ) τακτικοτάτους: | στρατευμάτων ῥώσσους, τούς 

ὁποίους καθ’ ἑκάστην τούς στέλλει ἀμειστεί: ἡ: |
100

 ῥωσσ[ί]α εἶναι ἐτιμότατοι κ(αὶ) 

προθυμότατοι πρὸς τελείαν καταστρο: | φήν τοῦ ἰσχυροῦ ὁθωμανικοῦ κράτους 

εὑρίσκονται εἰς ὅπως τὰς ὁθωμα: | νικὰς πόλεις, κ(αὶ) χώρας, πάμπολλοι κόνσολοι 

ἐπιστάται κ(αὶ) ἄλλοι | τοιοῦτοι διωρισμένοι παρὰ τῆς ῥωσσίας, ὄχι ῥώσσοι ἀλλὰ 

γραικοί, οἱ: | ὁποῖοι ταράττοντες διοικοῦντες κ(αὶ) θεσπιζόμενοι ἔχουσιν ἰσχύν |105 

τοιαῦτην ὥστε ἐκτελοῦσι τόσον τά ἴδια τους θελήματα ὅσον κ[(αι)] ὅ: | λα τὰ τοῦ 

γένους τῶν ἀπαρασαλεύτως, κ(αί) καθώς ἤθελε θελήσῃ | ἀποφασιστικῶς κ(αὶ) 

δυστυχίαν εἰς τῶν ὁθωμανῶν ὥστις ἤθελε τούς ἀν: | τισταθῇ [---] κ(αὶ) τὰ μύρια 

ἀπρεπῆ προνόμια τὰ ὁποία | ἡ ῥωσσία ἐχάριζε, χαρίζη κ(αὶ) θέλει χαρίσῃ εἰς 

χιλιά(δες) αὐτῶν |
110 τῶν γραικῶν ἔδωσαν ἕν τοιοῦτον θάῤῥος εἰς αὐτούς τούς 

μιαρούς ὥστε | ἀδιαφοροῦσιν ἀπὸ ὅλα τά δίκαια προστάγματα τῶν δυστυχῶν 

ὁθωμα: | νῶν οἱ καπετάνοι γραικοί τῶν ῥηθέντων καραβιών εὐθὺς ὁποῦ | ἤθελαν 

περάσῃ ἀπό καμίαν δίοδον πόλιν ἢ τύχος ὁθωμανι: | κόν ἀπαιτοῦντες ἄπειρα 

δοσίματα πληρώσουσιν ὀλιγωτέραν καὶ: |115 ἄν δὲν ἤθελον ἐκτελεσθῇ τά παρά τῶν 

αὐτῶν, ἀποφασισθέντες | ευθὺς διὰ κηρύττον τοῖς λέγουσι καλῶς, ἄν ἠμπορεῖται 

μήνεται τελεῖ: | //(ται τα)// || [304] τά ζητήματά μ(έν) κ(αὶ) ὅψεσθαι τί μέλλει 

γενέσθαι, ὅταν οἱ | φιλήσυχοι ὁθωμανοί διά μίαν ἔμφυτον ταπείνωσιν κ(αί) ἀγαθό: 

|
120 τητα ἐκτελοῦσι πάντα σιοπῶντες οἱ πλειρεξούσιοι πρέσβεις, οἱ: | ὁποῖοι κατα 

διαφόρους καιρούς στελλόμενον ἀπό τήν ῥωσσίαν εἰς την: | τουρκίαν ἀντί νά εἶναι 

ῥώσσοι ὅτε γραικοί, ζητοῦσι νά ἐκτελέ | σωσιν ἄπειρα τοῦ ἰδίου γένους των καθώς 

ἀσιδοσίαν μιᾶς χ[ώ] | ρας, κ(αὶ) ἀνεξαρτησίαν πόλεως γραικίας, κ(αί) μ(ετά) τήν 

ἐκτέ |
125 λεσιν καυχῶντας εἰς ὅλας τάς αὐλάς τὰ κατορθώματά των, κ(αι): | ἐκτός 

ὁποῦ ὑστεροῦνται οἱ ἴδιοι ῥώσσοι τῶν τοιοῦτων ἐπαγγελμά | των ἀπολαμ[β]άνουσι 

τούτων οἱ ἐχθροί τοῦ δικαί(ου) κ(αί) εὐγενείας, | κ(αί) ἄλλοι ἀφαίρεσαν τήν πρός 

τούς ὁθωμανούς δικαίαν ὑποταγήν, | τῶν ἰδίων τῶν ὑπηκόων, κ(αί) ζημιοῦσὶ τό 

ὁθωμανικόν κράτος |130 μέ τήν γενικήν σχεδόν ἀσιδοσίαν ὅλου τοῦ γραικοῦ ἔθνους 

<καθ’‿ὅτι | πολλὰ ὀλίγοι οἱ ἐκ τῶν γραικῶν πιστοί τῶν ὁθωμανικῷ βασιλείῳ, | κ(αὶ) 

ἐντός ὀλίγου ἄν δέν μεταβληθοῦσιν εὐτυχῶς τά πράγματα | δέν θέλει μείνῃ οὐδείς> 
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κ(αὶ) οἱ ἄθληοι ἴσυχοι κ(αὶ) ἠρηνικοί ὁθω: | μανοί βλέποντες τά τοιαῦτα δέν 

τολμῶσι νά εἰπῶσι τίποτας |135 ὡς φιλοδίκ(αι)οι ἀλλά πάντα ὑπομένοντες βλέποντες 

καθ’ ἑκάστην | τόν βόθρον τόν σκαπτόμενον παρά τῶν ἰδίων των ὑπη: | κόων ὅθεν 

ἄλλος τρόπος κατα[…..] παραμυθίας κ(αὶ) ἀπαλλα: | γῆς δέν ἔμεινε εἰς τούς 

ὁθωμανοὺς <οἱ ὁποίοι ἀφ’ οὗ κατὰ δωρυχίαν | //<ἐνικήθησαν)// ||
140 [305] 

ἐνικήθησαν ἰσυχάζουσιν> ὡς ἥμερα ἀρνίαν ὡποφώροντες τὰς τοῖς | αὐτοῖς ὕβρεις 

ἀπό μέρους τῶν γραικορώσσων (φεῦ) ἀλλά να | στοχασθῶσι μυρίους τρόπους, κ(αί) 

ἰσχυρά μέσα, διά τελείαν ἔλλειψιν | παντελεῖ κ(αὶ) ἐξ’ ἔλειψιν τῶν τοιοῦτων, ἀπό τά 

ὁποῖα βέβαια θέλουν | ὑποφέρει τάχιστα τήν ὀλοτελεῖ φθοράν των, ἄν δέν 

διορθωθῶσιν ἐν |
145 [κ]αιρῷ ὅστις εἶναι μόνον ὀ παρόν, καθ’‿ὅτι) ὧ τῆς αἰσχύνης 

κ(αὶ) δυστυ: | χίας πλησιάζει ἡ ὥρα καθ’ ἧν μέλλει νὰ ἐξαλειφθῇ αὐτό τό εὐρύ: | 

χωρον κ(αὶ) ὁραίον βασίλειον κ(αὶ) τό ὀθωμανικόν ἔθνος, ὄχι βέ: | βαια ἀπό ξένους 

ἐχθρούς ἀλλὰ ἀπό τούς ἰδίους τούς ὑπηκόους, τούς ὁποίους | θρέφει κ(αὶ) 

περιθάλπει κ(αὶ) οἱ ὁποίοι εἶναι φυσικά ἐχθροί τοῦ κράτους κ(αὶ) |
150

 πόλεός των. 

λοιπόν ἡ τουρκία ἔχουσα ἕνα τοιοῦτον σύμμαχον δίκαιον | κ(αὶ) ἰσχυρόν τόν μέγαν 

ναπολέοντα, τί ἀδυνατεῖ νά κάμῃ τί δεν | ἠμπορεῖ νά ἐκτελέσῃ, ἠμπορεῖ λέγω διά 

συμβουλῆς κ(αὶ) βοηθείας τοῦ | ἰσχυροῦ τοῦτου ἰληκρινούς κ(αί) δικαιοτάτου 

συμμάχου νά προλάβῃ τά με | λλοντα κακά κ(αὶ) νὰ τιμωρίσῃ τούς προταιτίους 

ὑποτάσσε[---] με δυνά |155 [μ]εις τούς ἀποστάτας δίδουσα ἰκανούς σκληρούς νόμους 

διά νά κρατήσῃ | με ἰσχυρούς χαλινούς τά φιλοτάραχα κ(αὶ) ἄλογα πνεύματα τῶν 

ἐπι: | βουλ[ω]ν τῆς ὑπηκόων, ἀπαγρυπνούσα εἰς αὐτούς μὲ ὀφθαλμούς αὐστη: | ρούς 

διοικήσεως κ(αὶ) κυριεύουσα δικαίως ὅλον ἐκεῖνον τόν ὑπερμέγιστον | στόλον, κ(αὶ) 

ὅλως ἐπαναλαβοῦσα τά κατ’ αὐτοῦ ὑπηκόους της πρῶτα |160 //(δικαιώματα)// || [306] 

δικαιώματα δηλαδή πλὴν τῆς τοσαῦτης σχέσεως σμίξεως στενοτ[α]τής | φιλί(ας) 

κ(αὶ) ἀδειαλήπτου βοηθείας τῶν δύο τοῦτων ἀξιοκατακρίτων | γενῶν ῥώσσ(ων) 

κ(αὶ) γραικῶν. θέλει ἀναλάμψει κ(αὶ) ἀναδειδαχθεῖ ἰ: | σχυρά ὡς κ(αὶ) πρότερον 

κ(αὶ) ἴσως κρίττον εἰς ὄλην τήν οἰκουμένην, |
165 ἐκριζώνουσα ὅλα τά φθοροποιά 

μέλη ὡσάν εἰς σάπιον ἄλλο: | μέρος τοῦ παντός φθάνει τοσαῦτη συγκατάβασις ἀπό 

ἡγεμόνας | κ(αὶ) τοιαῦτης κατάχρησις κ(αὶ) ἀνυποταξία ἀπό τούς ὑπηκόους αὐτοί | 

οἱ μωροί κ(αί) ἀξιοτιμώρητοι νά ἔχωσι στόλους κ(αί) ὅλα τά ἄλλα μέσα | κ(αὶ) 

ἐκεῖνοι οἱ στερούμενοι πάντων νὰ ἀπορῶσιν ὁλοτελῶν ἐμπορι: |
170 κων πλοίων 

βλέποντες τούς ἰδίους των ὑπηκόους νὰ τούς προδίδω | σιν ζητῶντας τῆν 

καταστροφήν τους κ(αὶ) προφασιζόμενοι τάχα ὅτι εἶναι | ἐπιθυμητᾶς ἐλευθερίας 

κ(αὶ) ἀνάξιοι τοσαῦτης καταστάσεως ἐν: | ὧ ὅλος γενικῶς οἱ ὁθωμανοί φέρονται 

πρός αὐτούς τούς ἐπιβούλους των | μέ μίαν ἀξιέπαινον πραότητα κ(αὶ) ἄπειρον 
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δικαιοσύνην πα[ρ]ατη: |
175 ρητέον προσέτι ὅτι ὅλα τά ἄλλα ἔθνη καθώς οἱ 

ἀρμεναῖοι, ἑβραῖοι, κ(αὶ): | καθ’ ἑξῆς τά ὑπήκοα τῷ ἰσχυρῷ ὁθωμανικῷ κράτει 

ἡσυχάζουσι | πάντα κατά πάντα μήν ἔχοντες μέρος παντελῶς μέ τούς ἐχθρούς | τῶν 

ἡγεμόνων τους ἀλλὰ στέργοντες κ(αὶ) ὑποτασσόμενοι εἰς ὅλα | τὰ τῶν ὁθωμανῶν 

νόμιμα δικαιόματα μόνη δέ, ἡ γραικ[..]τά |
180 ὅλοι ἄνευ ἐξαιρέσεως ἐφάνη τίς 

φέναιται βδελυκταί διὰ τὰ ῥηθέντα | //<βάρβαρα>// || [307] βάρβαρα κ(αὶ) 

φθοροποιά τους κινήματα, μή νομίσεται ὅμως αὐτοί, | ὅτι ἐπί παρά τῆς ῥωσσίας 

πρός τούς γραικούς κατά πάντα καιρόν παντοίας | ὑπερασπίσεις γίνονται ἀπο 

δικαιοσύνην τάχα τῆς ῥωσσίας διὰ νὰ: |
185 τούς δώσῃ κρεῖττονα κατάστασιν; καθ’ 

ὅτι ἡ κρείττον κατάστασις | δίδετα[ι] εἰς τούς δυστυχοῦντας οὐχί δέ [εἰς] τούς 

εὐτυχοῦντας ἀλλά μόνον | ἀπό ἰδίωμα τό ὁποῖον ἔχει τὸ ῥωσσικόν [---] κ(αὶ) 

σύστημα. | τό ὁποῖον φυλάττει νὰ ἐνσπείρ[ῃ] ἀποστασίαν εἰς τάς φιλικάς τῆς ἐπικρα: 

| τείας αὐξάνουσα γιγαντιαίως τό βασίλειόν της κ(αὶ) καταστρέφουσα ἄλλους |
190 

ἀπείρους ἐπειδή λοιπόν ὁ γεναῖος ἤρωας κ(αὶ) με[γας] ἡμῶν αὐτοκράτωρ | διὰ τὴν 

ἔμφυτον δικαιοσύνην του κ(αὶ) φυσικήν του κλίσιν εἰς τά κακά | δ[ὲ]ν στέργει νὰ 

βλέπῃ τοιαῦτα ἀφόρητα δίκαια ἄδικα κ(αὶ) ἄλογα | κινήματα ἐξ’ ἀμφοτέρ[ων] 

τούτων τῶν βαρβάρων γενῶν, κ(αὶ) ἐπει: | δή θέλει νὰ χαρήση τὴν αὐτοκρατορικήν 

του ὑπεράσπισιν τοῦ ἰσχυ: |
195 ροῦ αὐτοῦ βραχύον(ος) εἰς τούς ἀδικουμένους 

συμμάχους του, ἀπεφάσισεν | ἀμετατρέπτως νά ἐμποδίσῃ ὀλοτελῶς κ(αὶ) νά 

καταργήσῃ ὅλας κα: | ταχρηστικάς καταδυναστείας αἱ ὁποῖαι τόσον ἐπιβλαβείς 

κ(αί) πειρακτι: | κ(αὶ) εἰς τό ἴδιον του ὑποκείμενον κ(αὶ) ὅλην τήν γαλλίαν ὥστε 

ἀδύνατον να | τὰ βλέπῃ μὲ ὄμμα ὑπομονῆς κατὰ τό παρόν με τάς συμβουλάς κ(αὶ) 

|
200 τρόπους ὕστερον δέ ὅταν δηλαδή ἤθελε ἀθανατησῃ τόν μέγαν ἐχθρόν | τοῦ 

ὁθωμανικοῦ κράτους κ(αὶ) ἔνθερμον διαφεντευτήν τοῦ ἀξιοκατακρίτου, | 

//<ἔθνους)// || [308] ἔθνους, κ(αὶ) τόν καταστρέψῃ ῥηζηδόν <τό ὁποῖον εἶναι εἰς τὴν | 

μεγαλειότητά του εὐκολότατον) ἀφ’ οὗ ἐκατατρόποσε δυνάμεις |
205 ἰσχυροτέρας 

κ(αὶ) εὐγενεστέρας κ(αί) ἐν ἑνί λόγῳ ὅλην τήν εὐρώπην, | κ(αὶ) νά δώσῃ δικαίαν 

τάξιν ὁρμήσας μέ ἰσχυράς δυνάμεις καθ’: | ὅλον γενικῶς τῶν ἀποστάτων τοῦ 

μεγάλου σουλτάνου κ(αί) οὕτω: | νὰ ἀποδίξῃ εἰς μέν τούς εὐγενείς ῥώσσους τήν 

μεγάλην κ(αὶ) ἀκα: | ταμάχητον ἰσχύν του κ(αί) εὐτυχες κ(αί) ἀλάνθαστον πνεύμα 

του εἰς: |210 δέ τούς εὐγενεστέρους γραικούς τήν ὑπακοήν ἀπό τούς δικαίους των ἡγε: 

| μόνας. αὐτά εἶναι ἄν(θρωπ)οι τὰ ἄλογα ἄδικα κινήματα | τῆς διολί(ου) ῥωσσί(ας). 

θελούσης τάχα νὰ ἀναγήρῃ τό παρά πᾶσι: | μίσος τόν ἔθνος γένος ἐχθρ(όν). κ(αὶ) 

ἄσπονδον ἰδίων του ὑπερασπι: | στῶν κ(αὶ) φίλων τῆς ῥωσσίας ἡ ὁποῖα λεγ[ο]μένη 

παρά πάντων |215 [---] βασιλεία δέν ἔ[πρεπε] νὰ κάμῃ τοιαῦτα βάρ: | βαρα κινήματα 
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κ(αὶ) αἱ περί τοῦτων αὐτοκρατορικάς δίκαιας εἰλι: | κρινεῖς κ(αὶ) καθαρὰς 

ἀποφάσεις τοῦ κραταιοῦ ἡμῶν [---] ὅστις | εἶναι ὑπερβέβαιος, ὅτι ὄχι μόνον ὁ 

εὐγενής λαός του τά αὐτά | φρονοῦν πάντες ἀπαρασαλεύτως εὔχεται ὑπὲρ τῆς 

ἐκτελέσεως τούτων |
220 παντὸς βοηθοῦ τῆς μεγαλειότητός τοῦ πρός ἀποπεράτωσιν 

ἑνός δικαῖ(ου) | τοιοῦτου ἔργου κ(αὶ) νομίμου σκοποῦ προερχομένου ἀπο μίαν | 

//<ἀπαρα// || [309] ἀπαραδειγμάτιστον αὐτοῦ καλοκαγαθείαν, ἀλλ’ ὅτι πᾶς λογικόν 

τι | δοξάζει δι’ αὐτά τά ἐπιχειρήματὰ του, τά ὁποῖα θέλουν διδάξει |
225

 δικαίους 

νόμους εἰς ὅλους τούς ἀδίκους ἡγεμόνας κ(αί) θέλει καταδαμά: | σῃ ὅλα τὰ 

φιλοτάραχα ἔθνη ὄχι ἄξια ἐξ’ εὐγενισμοῦ ἀλλά | παιδείας ἐκ νεόντων τῶν ὅπλων 

τοῦ μέχρι τέλους εὐτυχούς τοῦ δε: | κ(αὶ) ἐπί εὐτυχέστ(ατα):— ὁ ὑπογραμμένος 

ταλλιαρών:— || [310], Αρ. 327 ἶσον τοῦ ἀταλέτ πιουρδίου ὁποῦ ἐξέδωσεν ὁ ἡγεμῶν: | 

» δικαιότατε κριτά τῆς λευκοσίας καὶ τιμιώτατε ἀλάϊπει | οὐσεΐν ἀγά καὶ ἐσείς ὅλοι 

οἱ κριταί καὶ ναΐπιδες ὁποῦ | εὑρίσκεσθαι εἰς τήν νήσων κύπρου καὶ τιμιώτατε 

ἀλάϊπει | τῆς ἀμοχούστου [[οἱ γέροντες καὶ ἀνθρώποι]] καὶ πάφου καὶ ζα: |
5
 πήτες 

τῶν καζάδων ὅλον καὶ σερδάριδες καὶ ὅλοι οἱ γέρον | τες ἄνθρωποι ὁποῦ 

εὐρίσκεσθαι εἰς ὑποθέσις καὶ πρώτησθε τῶν | βεκκιλίδων τοῦ χριστιανικού γένους 

ἀρχί ἐπίσκοπ[ε] καὶ | λοιπός ἐπίσκοπος, καὶ κοτζαπάσιδες τῶν ῥαγ  ιάδων καὶ [γ]ρα | 

μματικὸς τοῦ μάλι μηρίου εἰς ὅλους ἐσάς φανερώνομεν ὅ |
10

 τι ἀπό τά διακόσια 

εἴκοσι χρόνια καὶ νά ἔλθῃ τά συμβε | βηκότα ὁποῦ ἠκολούθησαν εἰς αὐτὴν τὴν 

νήσον καὶ ὅς προ: | λαβόντας μου χασίληδες μὲ τόν νά μήν ἐπιμελήθισαν νὰ ἐμπο | 

δίσουν τὰς ἀδικίας καὶ τά ζαλούμια οἱ πτωχοί. ῥαγ  ιάδες ὁποῦ: | εἶναι ἐνέχωρον τοῦ 

ἁγίου θεοῦ, ἐπτώχηνον καὶ ὅς περισσότε: |15
 ρος διὲ σκορπίσθησαν τήδε κάν κείσε 

καὶ ἄφισαν τὰ ἐργο: | χειρά τους καὶ ταῖς δουλίες τους καὶ ἐβρίκαν αἰτίαν τά 

ῥιθέντα συμ | βεβηκότα καὶ ζαλούμια νά περιπέσι ὁ τόπος εἰς χρέει βαρύτατα | καὶ 

ὅς πτωχὸς μέ τό νά ἐπερνούσαν ἡμέρας καί νυκτῶς με | ἀναστεναγμούς καὶ κλάματα 

αὐτά ἔφθασαν εἰς τά ὦτα τοῦ κρα |
20

 τεοτάτου ἡμῶν ἄνακτως ὄθεν εὐσπλαχνίσθη 

καὶ λυπίθην τους | πτωχούς καὶ ἀδυνάτους τὴν καλήν διοίκησιν καὶ εὐνομίαν τῶν | 

κατοίκων αὐτῆς τῆς νήσου τόσων τῶν ἔχλι ἰσλάμιδων τόσον καὶ: | τῶν πτοχῶν 

ῥαγ  ιάδων καὶ διά νά τούς φυλάττει ἀπό ἀδικίας: || [311] καὶ ζαλούμια καὶ νά 

θεωρούνται ὅλαι αἰ βασιλικαί ὑποθέσεις |25 διά μέσου του [εἶτε] καλόν [εἶτε] κακόν 

ἀκολουθήσει εἰς τήν νήσων: | νά το ἐρωτά ἀπό λόγου του ὀ κραταιότατος βασιλεύς 

αὐτήν τήν ἐπιστα | σίαν λέγω τήν ἔδωκεν εἰς τόν ὑψιλότατον καπιδάν πασά 

μεχεμέτης: | πασιάν ἐφένδη μας μέ βασιλεικόν χάττι σερίφ καὶ ὀ ρειθείς ἐφένδης μας 

μέ | τάς ρηθήσας συμφωνίας αὐτήν τήν ἐπιστασίαν ἐπιτροπικῶς τήν ἐνεχείρησεν εἰς 

ἐ: |
30 μένα τόν δοῦλον και διδοντάς μοι το συνήθες μπεράτι τῆς ἠγεμονίας μὲ ἔ: | 
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στειλεν ἐνταῦθα. λοιπόν μέ τήν βοήθειαν τοῦ θεοῦ. ἦλθον καί ἠσύχασα ἐνταῦ | θα 

καὶ κατά τήν τοπικήν συνήθειαν σύνκροτήθην καὶ ἀν ἐγνώσθη τό ὑψηλόν, | 

βασιλικόν μπεράτη ὁποῦ ἔχω, εἰς χεῖρας μου καὶ μὲ τήν βοήθειαν τοῦ θεοῦ. ἄρχινι | 

σα νὰ θεωρῷ τάς ὑποθέσεις. εἰς τάς ὁποίας μέ ἐδιώρισεν, ὀ ρηθείς ὐψηλώτατος. |
35 

κἀ[πι]δάν πασιάς ἐφένδης μας ὅμως εἰς τόν καιρόν τοῦ κρά[τους] ταῦτου. ἡμῶν | 

ἄνακτως. μὲ τὸ νὰ θέλῃ ὅλοι οἱ πτωχοί ῥαγάδες νὰ εἶναι πεφυλαγμένοι παν: | 

ταχόθεν ἀπὸ ἀδικίας καὶ ζαλούμια καὶ διά πάντα να εἶναι ἤσυχοι. καὶ | νὰ δέονται 

τοῦ ἁγίου θεοῦ διὰ τήν πολυχρόνιου ζωήν καὶ στερέωσιν του λοιπόν | ὅσοι 

κατηκούσιν εἰς τούς καζάδες. καὶ κασαπάδες καί χωρίον πτωχοί τό: |
40 σων ἔχλι 

[ἰσ]λάμιδας. ὅσον. καὶ ῥαγάδες ἡμέρας καὶ νυκτώς. καὶ κάθε | ὥραν νὰ φιλάττωνται 

ἀπὸ κάθε εἶδος ἀδικίας καὶ νὰ ζώσιν. ἐν ἠσυχία | μέ τὸ νὰ εἶναι χρέος ἐδικόν μου. 

καὶ εἶναι καί θέλησις τοῦ κρα[ταιοῦ] τοῦτου ἡμῶν | ἄνακτως. νὰ δη οἱκεῖται. ὅλη ἡ 

νήσος μέ δικαιοσύνην καὶ εὐνομίαν | ἐντελλόμεθα. εἰς ἐσὰς τοῦς ἀλαη πεήδες καὶ 

ἐπισκόπους καὶ κοντζαπάσι: |
45 δες καὶ ὅλους ὁποῦ εἴπομεν. ἀνωτέρω. τούς 

κατήκους τῆς λευκοσίας καὶ: | ὅλων τῶν καζάδων καί κασαπάδων. καὶ χωρίων 

ὅλους τούς πτωχούς: | τόσων ἔχλι ἰσλάμιδες. ὄσων καὶ ῥαγάδες ἔξω τῆς ἱερᾶς κρίσε | 

ως. καὶ ἔξω. τοῦ κανόνος νὰ τοὺς διαφύλαττετε ἀπὸ ζαλούμια. καί ἀδική | ας καὶ νὰ 

φροντίζετε. διὰ τὴν ἠσυχίαν καὶ ἀνεσίν τους. καὶ μὲ αὐτόν |50 [τ]ὸν τρόπον ὅλοι οἱ 

κάτηκοι τῆς νήσου. θέλουν καὶ ἐγίνονται. κανένα: | //ἐργον:// || [312] ἔργον ἐναντίον 

τῆς ὑψηλής θελήσεως τοῦ βασιλέως μας κα[ὶ] ὄσοι: κατικοῦ: | σιν εἰς τὰ καδιλλίκια 

καὶ ζαπιταλίκια σας ἀπὸ τούς πτωχούς ραγάδες τινας ἐξ: | αὐτῶν νά μήν 

στενοχωρεῖται καί νά μήν ἀδικεῖται. ἢ ἀπό ζαπήτην ἢ ἀπό: |55 ταχσιλδάριν, ἔξω ἀπὸ 

τήν στενοχωρίαν ὁποῦ γίνεται. διὰ τὸ μάλη μυρί: | καὶ κακίας ἀν ἤθελε κάμη 

καμμίαν ἀδικίαν ἤ καμμίαν στενοχω: |  ρίαν εἰς κανένα ἀπό τούς πτωχούς. ὄποιος 

καί ἄν εἶναι ὁποῦ κάμ[η]. τό ζα: | λούμι. ἀνίσως. καὶ δέν μοι τό φανερώσετε 

παρευθείς. νὰ ἤσθε ἔνοχοι | εἰς τὴν κατάδικην τοῦ πλάστου μας ἁγί(ου) θεοῦ. καὶ εἰς 

τήν ἀραιά κτήσιν |60 καὶ καταδίκην. τοῦ προφήτου μας, καὶ νὰ ἤσθε ἔνοχοι καὶ εἰς 

τὰς βασιλι: | κὰς κατάρας καὶ νὰ ἠξεύρετε καλῶς ὅτι ἄν δέν με φανερώσεται τά | 

τοιαύτα ὁποῦ γίνονται ἔξω τῆς κρίσεως καὶ τῶν κανόνων θέλεται περι: | πέσι καὶ 

ἔσθαι εἰς τάς αὐτάς πεδίας καὶ τιμωρίας ὁποῦ περιπίπτουσιν οἱ πταί | οντες αὐτό νά 

τό ἠξεύρετε χωρίς δισταγμόν λοιπὸν αὐτὰς τάς παραγγελί |
65 ας μας κατὰ τὰς 

προσταγάς μας νὰ ταῖς φανερώσετε καὶ νὰ ταῖς βάλε | ται εἰς τόν νοῦν τους ὄλων 

ἐκείνων ὁποῦ κάμνει χρείαν καὶ αὐτὴ ἡ ὑ: | πόθεσις ἀναγκαία οὔσα νὰ ἐπιμένη καὶ 

νὰ φυλάττεται διὰ πάντα ἀπό: | ὅλους σας χωρὶς νὰ γίνωνται φιλοπροσωπίαις καὶ 

νασπιέττια καὶ: | ἄλλα μησιτὰ καὶ εἰς τούτο, νά ἐπειμεληθήτε μεγάλως καὶ ἀνίσως 
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τινὰς: |
70 ἀπὸ τὸ τάγμα τῶν ρεζίλιδων καὶ ἐσπιάδων ἀπλώση χέρι εἰς κα[νέ]να | 

πτωχόν ραγιάν ἤ τον πηρὰξη εἰς τό [---] του ἤτον κάμη κανένα ἀδικη: | μα ἀπὸ τὰ 

ἐμποδισμένα χωρίς ἀναβολήν κεροῦ [[χωρίς]] παρευθείς | ἐκεῖ ὁποῦ εὑρίσκεται νά 

τόν πιάνεται καὶ διά νά παιδευθή νὰ τὸν στέλλε: | ται κοντά μας [[δε]] δεμένον. καί 

εἰς οὗτο νὰ προσέχετε καλῶς ἐπειδὴ: | //ἀνίσως// || [313] ἀνίσως [κ]αί φυλάξετε 

χαττήρι ἢ πάρετε φιλοδορίαν ἀπὸ κανένα ἀ: | πὸ τοὺς ἐσκιάδες καὶ ρεζίλιδες καὶ 

γυρεύσεται νά τόν διαφενδεύσεται: | ἢ νὰ τὸν κρύψεται ἢ νά τόν φυγαδεύσεται νὰ 

ἠξεύρεται καλῶς ν’ εἰθέλε | ται περιπέσου εἰς τήν ἀγανάκτησιν μας καί θέλετε 

τιμορηθῆται ἀπό αὐτο: |
80 καὶ στοχασθήτε το. καί κάμετε κατ’ αὐτόν τρόπον καί 

κατά τούς παρελ: | θόντας χρόνους τὰ ἔξοδα ὁποῦ γίνονται εἰς τούς καζάδες σας καὶ 

εἰς ταῖς | σκάλαις νά γίνονται μὲ οἰκονομίαν μεγάλην καὶ προσοχήν διά | νὰ μὴν 

ἀδικοῦνται οἱ πτωχοί καὶ ἀνίσως δὲν ἠδήτε τα πογ  ιουλδή ἤ | τεσκερέν μέ τὴν 

βούλλ[αν μου] ναῦλον καί [---] εἰς κανέ: |85 να νὰ μήν δίδεται. καὶ νὰ ἐπιμεληθήτε καί 

νά πασχήσετε τὰ ἔξο | δα τῆς κοινότητος νὰ ὀλιγοστεύσωσει εἰς τόν καθ’ ἕκαστον 

μήνα τὰ ἔξοδα: | ὁποῦ γίνονται εἰς τούς καζάδας σας νὰ κάμετε καθαρόν 

κατάστιχον χω | [ρ]ις τινά προσθήκην καὶ ἀναβιβασμόν νά τά στείλεται εἰς ἡμᾶς καὶ 

| κατὰ τάς συμβαινούσας χρείας [ἡ] μουπασίρηδες ὁποῦ στέλλονται ἀπό |
90 μέρος 

μας μὲ πουγ  ιουρουλδία κατὰ τήν ὑπόθεσιν ὁποῦ πρέπει καὶ | κατὰ τὴν δύναμην τῶν 

ὑποκειμένων νά δίδεται τό χισμέττη τους. | καί ἀνίσως τινάς ὑπερδύναμην ζητεί 

χισμέττι. αὐτό μέ τό | νὰ μήν εἶναι πρᾶγμαν δεκτόν εἰς ἡμᾶς καί θελήσει νὰ κάμη ζου 

| λούμη παρευθὺς νά τὸ φανέρωνεται εἰς ἡμᾶς κ(αὶ) νά προσέχεται |
95 νὰ μὴν 

κάμεται μέσα αὐτὰς τὰς προσταγὰς μας καὶ χωρὶς πτείξιμον: | ἀπὸ πάθος ἢ ἀπὸ [---] 

μέ ψευδεὶς ὑποθέσεις κ(αὶ) μουσφεττέδες | ἀδικήσεται κανένα ἀναιτίως ἐπειδή αὐτό 

εἶναι ἐναντιόν εἰς τάς προστα | γάς μας κ(αὶ) εἰς τὴν βασιλικήν θέλησιν κ(αὶ) ἀπό τὰ 

ταύτα νὰ ἀπέσχεσται: || [314] τελείως κ(αὶ) ἰσὼς οἱ κριταί κ(αὶ) νά ἴπηδες πρός 

τούτοις νὰ κάμετ[ε] |
100 καθῶς γράφομεν κ(αὶ) αὐτήν τὴν δικαιοσύνην κ(αὶ) τὸ 

καλὸν νιζάμι να | φυλάττεται διά πάντα κ(αὶ) νά ἐνεργήται πανταχοῦ εἰς αὐτό ἐπιμε 

| λῆσθαι κ(αὶ) [[ἰσώς]] κ(αὶ) διά προσοχήν ἅκραν ἁπό τά ταύτα κ(αί) πα | 

ραγγελείαν σφοδράν κ(αὶ) διά νά κηρυχθή πανταχοῦ τής νήσου ἐξεδόθη | τό παρόν 

πουγιουλουρδί ἀπό τιβάνι τῆς λευκοσίας κ(αὶ) ἐστάλη μὲ τὸν κα |105 [---] κ(αὶ) μὲ τὴν 

βοηθείαν τοῦ θε(οῦ). θέλεται κάμη καθῶς γρά | φομ(εν) κ(αὶ) θέλεται ἀπέσχεσθαι 

παντελῶς ἀπὸ τὰ ἐναντία: | ἐξεδώθη αὐτό τό πουγιουλουλδὶ εἰς ὅλες τές σκάλες τῆς 

κύπρου: | 1812 μαρτί(ου): 26: || [315], Αρ. 328 ἐγκώμιον [λ]εγόμενον τῇ παραμονῇ τῆς 

χριστοῦ γεννήσεως:~ | ὀδὶ οἶκτον φιλ[α]νθρωπίας ἀναδιήγητον κενώσας κόλπους 

τούς πατρικούς, καὶ | ἐπί τήν ὑμετέραν ἐσχατίαν κατελθών, καὶ τό ἡμέτερον ὅλον 
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προσλαβόμενος | φύραμα ἐκ τῶν ἀγνῶν, καὶ παρθενικῶν αἱμάτων τῆς ᾀεί παρθένου 

καί θεομή | τορος, ἐν σπηλαίῳ, τε γεννηθῆναι κατά δεξάμενος, καὶ ἐν φάτνῃ 

ἀνασελιθῆ |
5
 ναῖ, καί σπαργάνοις εἰλιθῆναι, ὅπως τῆς τοῦ διαβόλου δουλείας 

ἀνασώσητε. τὸν | ἄνθρωπον χριστός ὁ ἀληθινός θεὸς ἡμῶν, περιφρουροίη, καὶ 

περισκέποι τόν μακα | ριώτατον, λογιώτατόν τε καὶ σεβασμιώτατον ἡμῶν αὐθέντην 

καὶ δεσπότην, ἄ | νοσον, εὔθυμον υἱον, μακρόβιον, καί ἐκτός παντώς ἀνιαροῦ. καί 

λυπηροῦ συναν | τ[ή]ματος, στηρίζων ἀστεμφῶς, καὶ ἀδιασείστως τό ἔνθεον ὕφος 

τῆς τρισολβίου αὐτοῦ |
10

 μακαριώτητος ἐπὶ τοῦ ἀποστολικοῦ αὐτοῦ θρόνου, εἰς 

καταρτισμὸν τοῦ ὑπ’ αὐτοῦ: | χριστωνύμου πληρώματος. διά δέ τῶν μακαρίων καί 

θεοπειθῶν αὐτοῦ εὐχῶν διὰ | φυλάττη τοὺς πανιερωτάτους καὶ θεοπροβλήτους 

ἁγίους ἀρχιερεῖς, τοὺς τιμιωτάτους, καὶ | λ[ογιωτ]άτους κληρικούς, τούς 

εὐλαβεστάτους ἰερεῖς, τοὺς εὐγενεστάτους ἄρχοντας, καὶ | ἄπαντα τὸν τοῦ κυρίου 

χριστώνυμόν, καὶ περιούσιον λαόν, εἰς πολλά ἔτη δέσποτα:~ |
15

 ἐκ γ:ης εἰς τὴν αὐτὴν. 

Αρ. 329 ἔτερον ἐγκώμιον: | ὁ πρό τῶν αἰώνων ἀχρόνως καὶ ἀῤῥεύστως ἐκ πατρός 

γεννηθεῖς υἱός, καὶ λόγος τοῦ | θεοῦ καὶ πατρός ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, ὅτε ἦλθε 

τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, | εὐδοκίᾳ τοῦ πατρός, καὶ συνεργεία τοῦ ἁγίου πνεύματος, 

ἀνεκφοιτήτως, ἐκ τῶν: | [[προ]] προικῶν κόλπων φοιτήσας πρὸς ἡμᾶς, διὰ φάτου 

φιλανθρωπίας ἔλεος |5 καὶ ἐκ τῆς καθαρωτάτης νηδύος τῆς ᾀειπαρθένου μαρίας, καὶ 

θεοῦ σάρκαν ἐ[ν] | αὐτῷ ὑποστησάμενος, ἵνα τῇ καθ’ ὑπόστασιν ἐνώσει θεώσῃ τό 

πρόσλημα, καὶ ἐκ | τάς ἁμαρτίας ἐν πᾶσι κοινωνήσας ἡμῖν, ὑπερβολῇτε τά 

πεινώσεως ἐν φάτνῃ τῶν | ἀλόγων ἀνακλιθῆναι, καὶ σπαργάνοις πενηχρῶς 

ἐνειλειθῆναι φιλανθρῶπος κα | τα δεξάμενος ἵνα τὸν ἄνθρωπον τῆς ἀλογίας 

ἀπαλλάξῃ, καί τόν παλαιόν ἀδὰμ |
10

 τήν πρώτην στολήν, καὶ καθαράν ἐσθῆτα 

ἐνδύσηται, ὑπό τε ποιμένων ἀγραυλούν | των δοξολογίαν, καὶ μάγων ἐκ περσίδος 

δι’ ἀστέρος ὁδηγηθέντων δορυφορίαν. | ἀποδεξάμενος, χριστός ὀ θεός ἡμῶν 

περιφρουροίη, καὶ τά ἐξῆς: | Αρ. 330 εἰς τήν παραμονήν τῶν θεοφανίων.~ | ὁ διά 

πλ[οῦ]τον φυλανθρωπίας ἀνεκδιήγητον οὐκ ἀπαξιώσας δούλου μορφήν ἐν | 

δύσασθαι, ἀλλὰ κλίνας κεφαλὴν τῷ προδρόμῳ ἐπί τῷ βαπτισθῆναι. || [316] ὑπ’ 

αὐτοῦ ἐν τῷ ἰορδάνῃ ποταμῷ ἵνα τόν ἐγκεκριμμένο[ν] τοῖς [ὔ]δασι πολέμι | ον 

ἀφανίσας, καὶ ἀγιάσας τά ὕδατα, ἀναπλάσῃ, καὶ καθάρῃ τὴν φθαρεῖσαν |5 ὑπό τῆς 

ἁμαρτίας φύσιν ἡμῶν, χριστός ὀ θεός, ὁ διά τῆς ἐνδόξου ἐπιφανίας αὐ | τοῦ τό τῆς 

μακαρίας καὶ ἀδιαιρέτου τριάδος ὑποδείξας ἡμίν τρισήλιον φῶς, | διά τῆς ἐκ πατρός 

ἀνεχθείση φωνῆς, καὶ τοῦ ἐν εἴδει περιστερᾶς ἐπελθόντος | αὐτῷ πνεύματος. 

περιφρουροίη, καί τά ἐξῆς ὡς ἔφημεν. | Αρ. 331 εἰς τήν αὐτήν. ἕτερον: | ὁ ὑιός καὶ 

λόγος τοῦ θεοῦ καί πατρός, διά τήν ἄκραν αὐτοῦ εἰς ἡ[μ]ᾶς ἀγα | θότητα, καὶ 
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ἄφατον φιλανθρωπίαν οὐκ ἡνέσχε τό ὁρᾷν τό ἑ[α]υτοῦ πλάσμα | ὅ ἰδίαις χερσί 

πεπλαστούργικεν ὑπὸ τοῦ νοητοῦ δράκοντος τυραννούμενον, | δοὺλου μορφήν 

φορέσας ἐκ τῆς ᾀεί παρθένου μαρίας, καὶ θεοτόκου τῆς μη |
5
 τρός αὐτοῦ, τῷ 

προδρόμῳ καί βαπτιστῆ τήν κεφαλήν ὑποκλινει ἐν τ[ῷ] ἰ | ορδάνῃ ποταμῷ καὶ τῶν 

ὑπ’ αὐτοῦ βαπτισθῆναι ὁ μή καθαρσίων δεόμενος, | ἀλλά τῆν ἡμῶν καθαιρόμενος 

κάθαρσιν ἵνα τόν παλαιόν ἀδάμ ὁ νέος ἀδάμ | ἀναπλάσῃ, καὶ τάς κεφαλάς τῶν ἐν 

τοῖς ὕδασι ἐμφολευόντων δρακόντων | συντρίψῃς, καὶ τῶν ὑδάτων ἀμήσῃ τήν φύσιν 

τῷ ἰδίῳ βαπτίσματι, ὅς |
10

 διά τῆς ἐνδόξου ἐπιφανείας αὐτοῦ τὸ τῆς μακαρίας 

τριάδος ἡμ[ῖ]ν ὑποδεί | ξας τρισήλιον φῶς, διὰ τῆς ἐκ τοῦ πατρός ἀνεχθείσης φωνῆς, 

καί τοῦ ἐν εἴ | δει περιστερᾶς ἐπελθόντος αὐτῷ ἁγίου πνεύματος, διατηροίη: | Αρ. 

332 εἰς τήν αὐτήν αὖθις: | πάλιν ἐκ περιτροπῇς ἐπιστᾶσα ἡ τῆς θείας ἐπιφανείας 

λαμπρά ἑορτή | καὶ πανήγυρις εἰς κοινήν συγκαλεῖται τοὺς ὀρθοδόξους πνευματικῆς 

εὐ | φροσύνης ὑπόθεσιν, καὶ τῇ ὑμετέρᾳ σεβασμιωτάτη κορυφῇ (μακα | ριώτατε 

αὐθέντα καὶ δέσποτα) τάς ἐξ ἔθνους ἀποτίσαι εὐχὰς τε καὶ |5 εὐφημίας προτρέπεται, 

καὶ τὸ χρέος ἀφοσιώσασθαι. τῷ γοῦν διάφα | τον φιλανθρωπίαν, καὶ ἀγαθότητα 

τοῖς ἰορδάνου δεξαμένῳ νάμασι | βαπτισθῆναι, [καὶ] τήν ἀκήρατον κορυφὴν ταῖς 

τοῦ προδρόμου χερσίν || [317] ὑποκύψαντι, ἵνα πεσοῦσα ἀναπλάση τήν φύσιν ἡμῶν 

καὶ τόν ἐκ [..] | [---] ὑπό τῆ[ς] ἁμαρτίας ῥύπον ἐκ πλήνη, υἱῶ τε ἀγαπητῷ παρά τοῦ |10
 

πατρός μαρτυρηθέντι διὰ τῆς ἐν εἴδει περιστερᾶς καθόδου τοῦ παναγίου | 

πνεύματος. ὅπως εἱούς φωτός ἀναδείξῃ, καὶ κληρονόμους τῆς βασιλεῖας αὐτοῦ | τούς 

πεπιστευκότας, διά τῆς τρισηλίου θεότητος, χριστῷ τῷ θεῷ καὶ σωτήρι ἡμῶν | χεῖρας 

ἰκέτηδας αἴροντες λιπαρῶς ἐξαιτοῦμεν, καὶ διαπύρους προσάγομεν τὰς | δεήσεις, 

ὅπως περιφρουροὶη τὸ ὕψος τῆς ὑμετέρας μακαριότητος ἐπί τοῦ ἁγιωτα |15
 τού καί 

ἀποστολικοῦ: /:αὐτῆς/ θρόνου ἄνισον, εὔθυμον, ὑγείας ἐπειλημμένον, μακρόβι | 

ότητι συντηρούμενον καὶ πάσης λυπηρᾶς, καὶ ἀντικειμένης περιστάσεως ἄγευ | 

στον, εἰς καταρτισμόν τοῦ ὑπ’ αὐτῆς ἰθυνομένου χριστωνύμου πληρώματος διὰ | δὲ 

τῶν μακαρίων, καὶ θεοπειθῶν αὐτῆς εὐχῶν, καὶ τὰ ἐξῆς ὡς ἀνωτέρω εἴρηται | Αρ. 

333 εἰς τὴν παραμονὴν τῆς λαμπρᾶς: | ὁ δ[ι]’ ὑπερβολήν ἀγαθότητος μονογενής υἱός 

τοῦ πατρός, καὶ δι’ ἄκραν φιλαν | θρωπίαν οὐκ ἔσται τῶν προικῶν κόλπον ἐπί τῆς 

γῆς ὤφθη, καὶ τοῖς ἀν | θρώποις συνανεστράφη, καὶ ἡμῖν σαρκί ὁμιλίσας, ἥν 

ἀσπόρος ἐκ τῆς παρθένου | μαρίας προσέλαβεν, ἵνα τήν κατά φθαρεῖσαν ἡμῶν 

ἀναπλάσηται φύσιν, καὶ τῇ |5 εἰκόνι τό πρωτότυπον χαρίσηται κάλλος, οὐμήν, ἀλλά 

καὶ πρὸς τὰ ἐκούσια καὶ | σωτήρια πάθη χωρίσας ὕβρεις τε μακροθύμως ὑπενεγκών, 

σταυρόν τε καὶ | θάνατον, καὶ τριήμερον ταφὴν κατὰ δεξάμενος, ἵνα τὴν 

παλαιωθῆσαν, καὶ | νεκροθεῖσαν τῷ πταίσματι ἀνακαινίσῃ, καὶ ζώσῃ φύσιν ἡμῶν, 
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καὶ τῆς ἐκ δεξι | ῶν προικῆς ἀξιώσῃ καθέδρας, διατηροίη. καὶ τά ἐξῆς: |10 
Αρ. 334 εἰς 

τήν αὐτὴν αὖθις: | ὁ δι’ ἄφατον φιλανθρωπίας πέλαγος, καὶ ἀνείκαστον οἶκτον τῆς 

ὀλισθησάσης | τῶν ἀνθρώπων κακίστῃ συμβουλῇ τοῦ ἀντάρτου, καὶ τῆς ἐν 

παραδείσῳ ἀϊδίου | τρυφῆς ἐκπεσούσης χριστός ὁ θεός ἡμῶν, ὁ διά ταύτην ἑαυτὸν 

ταπεινώσας, καὶ μέ | χρι τῆς ἡμετέρας ἐσχατᾶς συγκαταβάς, ὁ καί κατ’ ἀρχὰς 

οἰκείαις χερσὶ διὰ |
5
 πλασας τόν ἄνθρωπον, ἐπ’ ἀπολαύσει τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος, 

καὶ τούτου τῷ κατ’ εἰ | κόνα τιμήσας, καὶ συντριβέντα διαπλάσαι βουληθεῖς, καὶ εἰς 

τό πρῶτον ἀναγα | γεῖν ἀξίωμα, ἐλευθερώσας αὐτόν τῆς τυραννίδος τοῦ ἀλάστορος 

ἐκουσία βουλῇ | πρὸς τὸ παθεῖν ηὐτομόλησε, καὶ ὕβρεις, καὶ ὀνεδισμοὺς 

μακροθύμως ἐνέγκας: || [318] παρὰ τῶν ἀγνομόνων ἰουδαίον, κ[αὶ] τέλος τὸν ἄτιμον 

ἐν τῷ σταυ[ρ]ῷ ὑπομείνας |
10

 θάνατον, ἵνα τόν μέν κύριον δράκοντα παντελῶς 

καταβάλη, [κ]αί τὴν ὀφρὴν αὐ | τοῦ καταστάσῃ καὶ διαλύσῃ τὴν αὐτοῦ καθ’ ἡμῶν 

δυναστείαν, τόν δέ παλαιόν ἀδὰμ | ὁ νέος ἀδάμ ἀνακαινίσεται, καὶ κενώσας τόν 

ᾅδην τήν ἐδέμ ἀναπληρώσῃ καὶ ὑψω | θεῖς ἐν τῷ σταυρῷ, ἵνα τήν πεπταισκείαν 

ἡμῶν φύσιν ἀνυψώσῃ εἰς τὴν ἀρχαίαν ἀπό κα | τάστασιν, καὶ τά πρὶν διεστώτα 

ἐνώσῃ, κ[αὶ] εὐποιήσῃ τά ἀμφότερα, καὶ τοῦ πατρός ἀπό πλη |15 ρώσῃ τό θέλημα ὁ 

πανάγαθος χριστὸς καί θεός ἡμῶν, περιφρουροίη, καί τά ἐξῆς ὡς ἀνωτέρω | Αρ. 335 

εἰς τήν αὐτήν αὖθις ἕτερον: | ἄφραστος τῷ ὅντι καὶ ἀνερμήνευτος ἡ περὶ ἡμᾶς τοῦ 

θεοῦ φιλανθρωποτάτη κηδεμονία | ὁ γάρ μονογενής ὑιός καὶ λόγος τοῦ θεοῦ καὶ 

πατρός, ὁ τῶν αἰώνων ποιητής, καὶ τῷ πατρί | συναΐδιος δι’ ὑπερβολήν ἀγαθότητος 

γίνεσθαι ὑπό χρόνου, καί σάρκα λαβῶν παθητήν | πρός τά φρικτά πάθη ἐκουσίως 

[---], καὶ ὑπό δούλου ὁ δεσπότης ῥαπίζεται, καὶ δέχεται |5 ἐμπτυσμούς, κολαφισμούς 

τε καί μάστιγας, καὶ πᾶσαν ἀτιμίαν παρανόμων ἀ[νδρ]ῶν μα | κροθύμως ἀνέχεται, 

καὶ ἄνεισιν ἐπί τὸν σταυρὸν, ἴνα προσηλώσῃ τήν τῶν βρωτῶν ἁ | μαρτίαν, καὶ 

συνανυψώσῃ ἡμᾶς εἰς τὴν ἄνω μακαριότητα, καὶ θνήσκει ἐκών ὁ ἀ | ναμάρτητος, 

ὥστε τοῦ θανάτου καταλύσαι τό κράτος καὶ ζωῆς αἰωνίου ἀπαρχή ἡμῖν τοῖς | 

πεπιστευκόσι καὶ ἀθανασίας γενέσθαι παραίτιος. ὅθεν τά πάνσεπτα αὐτοῦ καί 

φρυκ |
10

 τά πάθη προσκυνοῦντες, καὶ δοξάζοντες, χεῖρας ἰκέτιδας αἴροντες 

ὁμοθυμαδόν | ἐξαιτοῦμεν, καὶ τῆς ἀπείρου αὐτοῦ δεόμεθα χρηστότητος ὅπως 

διατηρῇ, καὶ διαφυλά | ττῃ τὸν μακαριώτατον λογιωτατὸν τε καί σεβασμιώτατον, 

καὶ τά ἐξῆς ὡς ἐν τοῖς ἄλλοις | ἠρήκαμεν: || [320], Αρ. 336 Πίναξ || [321], Αρ. 337 Σένα 

Προκομμένον ναύτη Μία | φωτίτζα μόνον ἀνάπτη Σὲ μία νύκτα | σκοτινή Καὶ τὸν 

πόλον διά νά εὔρη | Καὶ τὸν δρομον Τοῦ νά ξεύρη εἴναι Πάντα | [---] ||5 [323], Αρ. 

338 Πίναξ Λουθ.ως Κλ.ως Δης 1. | (α) ἔχω ἀπίδια 38 ἔδωκα τά 26 πόσα με | ἔμειναν; || 

[332], Αρ. 339 Σένα Προκομμένον || [338], Αρ. 340 Σ’ ἔνα Προκομμένον ναῦτη Μία | 
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φωτίτζα μόνον ἀνάπτη || [340], Αρ. 341 Σένα Προκομμένον ναύτη Μία | φωτίτζα 

μόν[ον] || [358], Αρ. 342 στίχοι ὡς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιράδος.— | Πάλαι μέν 

κτητόρων ἀνάκτων εὐμοίρησας | [Μ]ανουήλ, Ἰσακί(ου) τ’ ἀλεξί(ου) Κομνηνῶν | 

[Β]ασιλείας οἴακας εὐσεβῶς διεπόντων. | Τῷ γε κ(αὶ) Βασιλική παρὰ πᾶσιν 

ἀκούομαι |
5
 Μονή τῆς Βασιλίδος θεομήτορ(ος) ὑπεράγνου. | νῦν δ’ ἐπὶ προστάτῃ 

λαμπρῶς σεμνύνομαι | Κυπριανῷ σκηπτούχῳ κύπρου ἀρχιθύτῃ | ᾧ θεός ὄλβια δῳη 

ὅσσ’ ἐνὶ φρεσίν ἑῇσι μενοινᾷ — | Αρ. 343 ἕτερον  — | ἥς θρέμμα πάν, νῦν Δεσπότης 

μου [τ]ελέθει | θερμός προστάτης τε, προασπιστής τε μέγας, | Κυπριαν(ός) ὁ Κύπρου 

θεοείκελ(ος) ἀρχιθύτης | ὅν φρουροίης ἄνασσα, ἀκλινῶς ἱδρυμένον |
5
 εἰς ἐτέων 

πολλῶν κύκλους τ’ ἐῤῥωμένον  —1820 :~ || [359], Αρ. 344 ἱκετικοί πρ(ός) τον 

χ(ρι)σ(τόν): | ταῖς πρεσβείαις σῆς μητρ(ός) τῆς παναχράντου· | σκέπε φρούρει 

φύλαττε ἡμᾶς σούς δούλους· | νικόλαον ὀρσουλοῦν κ(αὶ) Σολομῶντα· | ἀπὸ λοιμοῦ 

τε κ(αὶ) πάσης ἀσθενείας: |
5 κ(αὶ) πάντα ἐχθρόν ἐξ’ ἡμῶν ἀπέλασον· | ὡς ἀγα[θὸς] 

κ(αὶ) φιλάνθρωπ(ος) δεσπότης: | Αρ. 345 εἰς τὴν παναγίαν. | Δέσποινα τοῦ Κόσμου 

κ(αὶ) τοῦ θ(εο)ῦ μήτηρ, | δ[έ]ξαι παρακλήσεις ἡμῶν τῶν σῶν δούλων, | γενοῦ π[ρ](ὸς) 

ὑιόν σου ἡμ(ῶν) μεσιτεί[α]ν, | μὴ παρ[ιδεῖν] ἡμᾶς Σάλῳ ποντουμένους, |
5 νόσον 

[λ]οιμοῦ δ’ ἀφ’ ἡμῶν ἐξολοθρεῦσαι: || [360], Αρ. 346 στίχοι Ἰαμβικοί εἰς τήν 

σταύρωσιν | » μὴ τλήσαι, ὑιὲ θεοῦ, κοίρανε κόσμου, | γέν(ος) βρότειον ὀλλύμενον 

καθορᾷν,  | ἐπὶ Γῆς ἧκες ὁ παναλκής κατελθὼν, | σαρκὶ δ’ ὁ ἀπαθὴς σὺ πέποιθας 

ἑκών, |5 ὄφρα γε βροτοὺς ἅπαντας ἀργαλέων | παθῶν, φθορᾶς τε ἁπάσης διασώσῃς. | 

Αρ. 347 ἕτεροι. | » ἐπάγης ἰκρίῳ, κριτά, κριτὸς ὅσα, | μέχρι δέ θανάτου κατῆλθες 

ἄφθιτε, | ὄφρα μερόπων γέν(ος) θανάτου ῥύσῃς. | Αρ. 348 εἰς τήν ἀνάστασιν. | » 

θάνατον θανάτῳ λύσας ὁ κραταιός, | βροτούς ἅπαντας εἰς ᾅδου βάραθρα πρὶν | 

ἐκτραπέντας ἀνέστησας ὁ πανσθενής, | ἠδὲ ζωήν ἄφθιτον ἡμῖν παρέσχες. |
5
 ὁ 

οἰκτρ(ός) σός δοῦλ(ος) σολομῶν ΝΚ. || [361α], Αρ. 349 εἰς τὸν ἄρχοντα δραγουμάνον 

ὡς ἐκ: | προσώπου τῆς δραγουμανίας. | » κόσμου διερμηνεῖς δόξα εγώ πάλαι, | 

κόσμ(ος) χρηστ(ός) δ’ ἐμοί τῇ δόξῃ κ(αὶ) αἶνος, | χ:Η γεωργάκης, ὅς εἴσοπτρον ἐμοῦ 

δόξης· |
5 » ὅν δόξα κλείω εὖχ(ος) ἐπάξιόν μου, | κλέ(ος) τ’ εὐσεβῶν κορωνίν δ’ 

ἐρμηνέων, | τ[ῶ]ν πρ[ὶ]ν λ[α]μπρῶν κ(αὶ) παμφαέστατον σέλας· | » οἴ[α]κας σχών 

γ[ὰ]ρ μου σθένει θείῳ μόνος, | γ[έρᾳ] κρείττονα τοὐμόν γέρας ἀμείβει, |
10 κ(αὶ) 

κρατύνει με παρασήμοις ποικίλοις. | » λάμπων ε[ἱ]ς ἀστήρ ἀρετῶν, ταῖς ἰδέαις, | 

ἔργοις [κ]αὶ τρόποις εἰλικρίνειαν ἄγων, | δικῶν δικαί[ων] προφρόνως προστατεύει· | 

» πατὴρ π[ε]νήτων κινδυνευόντων ῥύστης, |
15 ἑῶν πατρίων προστάτης δ’ ὤν κ(αὶ) 

σκέπη | πᾶσιν εὖ ποιεῖ, πᾶσι δίπλα νέμει· | » οὗ β[ίο]ς δῆτα ἄλεξις ἀνδρῶν πέλει, | ὡς 

ἀλέξανδρος μαρνάμεν(ος) ᾗ πάτρῃ | ἐχθροὺς μινύθει, ἐσθλῶν δ’ ἀντιλαμβάνει· |
20 » 
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παύει δὲ μηδέν ὡς ἥρως ποιεῖν λίαν, | φῦλα μητρίδος οἷς πόνοις εὖγε δρᾶσαι, | 

βουλὴν κ[α]κίης δεινὴν ἀποσκεδᾶσαι· | » διε[ρμ]ηνέως ἀγανόφρον(ος) κύδη, | 

ταῦ[τα]α εἰσί προσκυνητοῦ γ εωργί(ου), |
25 ὅς λάτρ[η]ς μουσῶν ἀσμ[έ]νως 

ἀμ[φ]ιθάλπει. ═ | [361β], Αρ. 350 ἕτερον 3:στίχον. | εἶ θεὸς αἰτάστη σὲ ὑπουργόν: 

/:ἔχων/ γειώργιε, | ἐχθρῷ μαινομένῳ κατὰ χ(ριστο)ῦ ἄγρια λίαν, | τί δ’ οὖν; 

χριστομάχ(ος) πέπτωκε φθιτῆς ῥώμης. |Αρ. 351 2:στιχον: | » ὄλβια ἡ τῶν κυπρίων 

γενέθλη τελέτει, | ᾗ θεός ἵλεως δῶρον ἔχειν σε ἔνευσεν. | Αρ. 352 Ἰαμβικὸν. | » σκίρτα 

κύπρου [ἔδος] φέρον ἄνδρα τοῖον, | ἀνδρῶν ἀργαλέων θεῖον παντολέτην· | ἄρχων 

κύπρου γῆς κ(αί) ῥύστης τῆς πατρίδος, | γεώργιος τὸ θρέμμα τῆς εὐσεβείας· |
5 

Κράτιστε ἀμφοῖν τροπαίοις τε κ(αὶ) λόγοις· | [---]  εἰμὴ γὰρ αὐτός ἐκ θεοῦ 

ἐπισκέπτου | οὐκ ἄν καθεῖλες δυσμενῶν ὁφρῦν ἄρχων | Αρ. 353 ἕτεροι ἐκ μέρους τῆς 

νίκης:~ | » νίκη πάρειμι ἡ γελῶσα παρθένος, | νίκας φέρουσά σοι ἄρχων φιλόχριστε, 

| νικᾷς ἀπίστων λοίγιον ἀκρασίαν, | τέρπεις δέ πιστῶν ἡμεδαπὴν χορείαν, |
5
 ἀεί 

στέφω σε ποτνεία ἐγὼ νίκη, | μαρνάμενον πάτρης κ(αὶ) πίστεως πέρι, | τὶς δ’ οὖν 

ἐπάξιος σῶν ἀρετῶν μισθός; | ἡ ἄπειρος πόλου δόξα γεώργιε. | » γεωργίῳ κατά χρέος 

τῷ αὐθέντῃ |
10

 νικόλα(ος) ἐξ ἔμβης ὡς εὐεργέτης | ἐν χιλιοστῶ ἑπτακοσίῳ ἔτει | 

ἐννηκοστῷ ἕκτῳ τάδε προσ[ετέ]θη. || [362α], Αρ. 354 4΄ στιχον. | σοῖς μόχθοις ἄρχων 

κατηφέα νύκτα διώξας, | ἧμαρ ἐλευθερίας ἔλαμψας σαυτοῦ πατρίδι. | τηλόθι γὰρ 

πάτρης ὀλετῆρας φυγαδεύσας, | θέλγεις εὐσεβέων τὰς φιλοχρίστους καρδίας. |
5
 Αρ. 

355 2΄:στιχον | δυσμενέων δῆμ(ος) τῆς ἄγαρ νῦν ὀλολύζει. | ὤλετο γὰρ θράσ(ος) αὐτῶν, 

ὤλετο τόλμα πᾶσα. | [---] | Αρ. 356 3΄:στιχον. | ἡ φθονερή ἐκτίκεται ἀντιπάλων κέρδίη, 

| οἱγε θεόμενοι ᾀεί σὴν νικῶσαν ἱμάσθην, | μέμφονται σφετέρην ᾀεί ἀτασθαλίην, | 

Αρ. 357 εἰς τὸν οἶκον τοῦ αὐτοῦ. | » οἴκου νεοδμήτου Ἰθιγενοῦς ζάθεον περιδέρκεο 

κάλλ(ος). | κ(αὶ) τοῦγε μέγεθ(ους) περιώσιον. κ(αὶ) λέξεις ξεὶνε μόνον. | ὅττι καλὸς 

ὦπται κ(αὶ) πάντῃ πᾶς τις πρὸς ὅν ἐπιστρέφε(ται) | οἰκοδομ(ὴν) γὰρ ἔτευξεν ὁμοίϊον 

πυραμίδι. |5 εὐθύτατον ἅτ’ ἐκ στάθμης ἰθυμμένον: | Αρ. 358 ἕτεροι ὡς ἐκ τῆς οἰκίας. | 

» κάλλ(ος) ἐμοῦ νεοδμήτου ἰθυγενοῦς οἰκίας, | ἠδὲ μέγεθος περιώσιον δέρκες ξεῖνε, | 

ὡς καλὴ τέτευγμαι ὁμοιΐα τε πυραμίδι. | εὐθυτατ’ ἅτ’ ἐκ σταθμῆς ἰθυμμένη. |5 τέχνης 

ὄγκον ὁμοῦ κ(αὶ) κάλλ(ος) παρεμφαίνουσα, | ἥν περ τέχνη εὖ μάλα καλῶς ὀψὲ 

δειμαμένη | ὤμοσεν δομῆται δευτέραν οἵαν σοι οὐ δύναμαι. | ὤμοσεν ἐνόρκοις ὑπὸ 

χείλεσι. γεωργίῳ γὰρ, | πρώτῳ κ(αὶ) μόνῳ πᾶσα ἔδωκε χάριν |
10 τοῦ περ ἱμερτὸν 

μέγαρον πέφυκ’ ἀριπρεπέως | φή[σι δὲ]. ἥδ’ ἁρμόζει τῷ εὐγενείας τροφίμῳ: ═ [362β], 

Αρ. 359 ἕτεροι Ἰαμβικοὶ | /δομήσατ’/ | » δείματο οἶκον ὅν ἀθρεῖς αἰπὺν: /ξεῖνε/ | 

κάλλεσι ζαθέοις χθονὶ λαμπόμενον, | μεῖο πάτρης διερμηνεὺς γεωργάκης, |
5 ἥρως 

ἀγανόφρων, οὗ κλέ(ος) ἄσπετον. | κεδν(ὸς) πατὴρ ὤν, κ(αὶ) λαῶν φίλον ἔλδωρ | 
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ἤπι(ος) εὑμενὴς Κυπρί(ων) τε δόξα | λαμπρὸς ἡγητὴρ κ(αὶ) μερόπων τε ἔρως | ὡς 

μακεδὼν ὑπὲρ [π]άτρας [μ]αρνάμε(νος) |10 οὗπερ βιοτή ἔμπνους ἄλεξις πέλει. | ᾗπερ 

ὄλβι(ος) εἰν ἀρετ[αῖ]ς ζαθέαις | κ’ ἔργα τεὰ θέσκελα κλεινά τ[ε] πάντ[α] | ὅν φρουροῖ 

θε(ὸς) ἐπ’ ἀπείροις αἰῶσι, | πάτρας ἐμῆς πύργον ἀρήϊο[ν ὄν]τα |15 Αρ. 360 εἰς τάφου 

λίθον | ὅς ἐν σοφίῃ μέγα κῦδος [εἴ]ην γε, | βαιὸς ὁδὶ λάας τοῦ κεκεύθε [νέ]κυν | 

δῆμ(ος) σεπτῶν μουσάων ὀλ[ολύξατε πᾶσαι] | ὤλειτο κεῖδ(ος) ἀνήρ, ὤλετο σοφίη 

πᾶσα ||
5 

[363α], Αρ. 361 εἰς πύλην ναοῦ τῆς θεοτόκ(ου). | [εὐχαρι]στήριοι | » ὅσαι 

προσβολαὶ εἰσὶ τῶν παθημάτων. | βλύζεις τοσαύτας δωρεὰς τῶν θαυμάτων. | 

χαριτόβριτε δέσποινα παναγία, |
5 ἔκλινας τὸ οὖς προσέσχες ἱκεσίᾳ. | ἐμοῦ τῆς 

δούλης σου ταπεινῆς Μαρίας. | παρέχουσα μοι νόσων τὰς θεραπεί(ας). | ἀνθ’ ὧν οὖν 

ἠλέησας ἐμὲ Κυρία | ἥδ’ ἐγ[ὼ] ἡ δούλη σου οἰκτρὰ μαρία |
10 κ(αὶ) σύ[ζυγ](ός) μοι 

Ἰω(ά)ν(νης) οἰκονομίδης. | ἀνωρθώσαμ[(εν)] πολυτελοῦς μεθ’ ὕλης | τ[όν]δε [να]ὸν 

σου κοσμήσαντες τον θέρμης. | σὴν χάριν οὖν πλουσίαν βραβεύοις | ἐν χιλιοστῷ 

ἑπτακοσίῳ ἔτει |15 ἕκτῳ κ(αὶ) ἐνενηκοστῷ θεογονίας. | Αρ. 362 ἕτεροι εἰς προπύλαιον 

ναοῦ. | » ὅν θρα[υ]σμοὶ καιρῶν κ(αὶ) πανδαμάτωρ χρόν(ος). | πεσεῖν ἠνάγκασαν 

παρθενικὸν οἶκον. | [τον] [δε] [και]νουργεῖ κρείττω τῆς πρὶν: /:γε/ θέας | ἐκ βάθρων 

Ἰω(ά)ν(ν)ης οἰκονομίδης. |
5
 ἐν ἔτ[ει] θεογονίας ᾳψϟςῳ |Αρ. 363 εἰς μανο  υάλιον 

ἀργυροῦν τῆς θεοτόκου. | » ἔμπροσθεν σοῦ τῆς φαεινῆς λαμπάδος. | τῆς βασταζούσης 

χριστόν τὸ φῶς τοῦ κόσμου. | μανουάλι[ο]ν βαστάζον λαμπάδας ἡμμένας. | 

ἀργυροῦν ἐφίστημι Ἰωακείμ σὸς δοῦλ(ος). |5 κ(αὶ) σῆς μονῆς προστάτης ἐλέει θείῳ. | 

Αρ. 364 εἰς κόσμημα θεομητορικόν: | δίδου μοι παρθένε ἄφεσιν πταισμάτων. | διὰ 

πλῆθος τῶν ἀπείρων οἰκτιρμῶν σου. | ἀξιοῦσα με μερίδ[ο]ς τῶν δικαίων. | κ(αὶ) θείας 

σου μορφῆς γέγονε κοσμήτωρ. |
5
 χαρίτων ἐν ἰερομονάχοις Κύκκου. | ἐλάχιστ(ος) 

δέσποινα δὸς δ’ οἰκτρ[ὸ]ς δοῦλος. ═ [363β], Αρ. 365 εἰς εἰκόνα τοῦ ἁγίου προκοπίου 

| » προκόπιε θεόφρων ἠδὲ χριστοῖo λάτρα | χριστιανῶν τε πρ(ὸς) θ(εὸ)ν 

εὐπρόσδεκτε πρέσβυ. | θεὸν σαυτοῦ πρεσβείαις Ἵλεων ἀεὶ ποίει | χρυσάνθῳ 

ἀρχιθύτῃ θείῳ ἐλέει Κύπρου. |5 ὅς: /:δαπάνῃ/  ἵδρυσε σεπτὴν σέθεν εἰκόνα | ἀξιῶσαι 

μὶν δόξης, ἥ τῶν ἐκλεκτῶν κλῆρ(ος), | θῆναι δὲ ἐς μακάρων σήν τε χοροστασίην. |
 

μὴν μὶν λίπῃς, χάριν δὲ οἷ πλουσίαν ἀντιμέτρει. | Αρ. 366 εἰς τὸν ἅγιον 

Παντελεήμονα. | » τοῦ ἐλεήμον(ος) θεοῦ ὁμώνυμε | παντελεήμων ἰατρὲ πανάριστε | 

τοσαύτας βλύζεις δωρεὰς τῶν θαυμάτων | ὅσας προσβολὰς πάσχομεν παθημάτων |5 

παρὰ σοῦ κρουνοὶ σαρκικῶν καθαροὶ | κ(αὶ) ψυχικῶν λυτρώσεις ἀγνοημάτων | 

εὔχου θεῷ ἅγιε χάριν Δεσπότου | πιστῶν προέδρου Κυρι(οῦ) εὐγενείου | κ(αὶ) χάριν 

αὐτῷ πλουσίαν ἀντιμέτρει |10
 ὅτι κοσμήτωρ κ(αὶ) κτήτωρ τοῦ ναοῦ σου: | Αρ. 367 » 

λάτρεις χριστοῖο πρεσβεύετε κυρίῳ | θεόφρων νίκανδρε κ(αὶ) μάρτυς ἑρμεῖα | ὑπὲρ 
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σπυρίδον(ος) προέδρου τριμυθοῦντος | ναὸν γὰρ σφοῖν σεπτὴν θ’ ἵδρυσιν εἰκόνα. | 

Αρ. 368 εἰς εἰκόνα ἁγί(ου) γεωργί(ου). | » εὔχου θεῷ ἅγιε ὑπὲρ σῶν δούλων | χ:Η 

γεωργί(ου) Μαρουδίας κ(αὶ) τῶν τέκνων | τὴν γὰρ σεπτὴν σου ἱστόρησαν εἰκόνα | 

ῥῦσαι αὐτοῦς ἅγιε δεινῶν τῆς ἄγαρ. |5 ἀντίδος αὐτοῖς τὴν χάριν σου πλουσίαν. | Αρ. 

369 εἰς ἱερόν ποτήριον | » ἐν τῇ βασιλείᾳ σου εὔσπλαγχνε μνήσθητι κ(αὶ) ἡμ(ῶν) | 

γεωργί(ου) μαρουδίας κ(αὶ) τῶν τέκνων διὰ τῶν σῶν οἰκτιρμῶν | Αρ. 370 εἰς 

σταυρὸν ἔχοντα κ(αὶ) ἅγια λείψανα | » πρεσβείαις τῶν δορυφορούντων σε κύκλῳ | 

σεπτῶν προσκυνητῶν ἁγί(ων) λειψάνων | σταυρὲ τίμιε σὸν χαρίτωνα σκέπε. || 

[364α], Αρ. 371 εἰς Ἱερὸν δίσκον. | » ὁ κυκλοφερής ἀργυρότευκτος δίσκος. | σκεῦος 

ἱερόν πρὸς τὴν μυσταγωγίαν | κτῆμα πέφυκε ναοῦ τῆς θεοτόκου. | φανερωμένης 

ἐπιφημιζομένης. |
5
 ἐπί χρυσάνθου κύπρου ἀρχιερῆος. | ἐπιτροπεύοντος δὲ τοῦ 

νικολά(ου): | Αρ. 372 εἰς τὴν θεοτόκον ἔχοντες ἀκροστιχίδα ἐξ ἑκατέρ(ων) μερῶν τὸ: | ἔ: 

ἔτεκε σε τὸν προαιώνιον χριστὲ: ε: | μ: μαρία ἡ παρθέν(ος) ἐν βηθλεέμ: μ: | μ: 

μετεβλήθη μ(ὲν) τὸ ἄλγ(ος) τοῦ ἀδάμ. μ | α: ἀνῃρέθη δὲ τῆς εὔας τό παράπτωμα. α |5 

ν: νῦν ἄγγελοι ἐπί γῆς δοξολογοῦσιν. ν | ο: ὁ οὐρανὸς τὸν ἀστέρα προὐβάλλετο. ο | υ: 

ὑιὸν σὲ γιγνώσκομ(εν) εἶναι θεοῦ. υ | ή: ἡμεῖς δ’ ἀτενίζοντες τῇ σῇ δόξη. η | λ: 

λέγομ(εν) μεθ’ ἡμ(ῶν) ὁ θεὸς, ἐμμανουήλ. λ: |10
 Αρ. 373 ἱκετικόν εἰς τὸν χ(ριστό)ν: | » 

διὰ πρεσβειῶν τοῦ θείου χαραλάμπους, | φεῖσαι Κύριε χριστέ σῶν οἰκτρῶν δούλων. | 

κ(αὶ) ῥῦσαι ἡμᾶς ὀργῆς ἐπικειμένης, | ἐξ ἡμῶν ἀπέλασον ταύτης τήν λοίμην, |5 σκέπε 

φρούρει τήρει φύλαττε σοὺς δούλους, | σοῖς οἰκτιρμοῖς χάριτι φιλανθρωπίᾳ | 

λύτρωσον δ’ ἡμᾶς τῆς ἐνεστώσης νόσου. | οἰκτείρων ὦ οἰκτείρμων οἰκροὺς σοὺς 

δούλ(ους) | μὴ, μὴ εὔσπλαγχε ἡμᾶς ἐγκαταλείπῃς |10
 //μὴ// ═  [364β] μὴ παρίδῃς μάτην 

κακῶς ὀλλυμέν[(ους)]:~ | Αρ. 374 εἰς τὸν ἅγιον χαράλαμπον. | » χαράλαμπος 

θεόφρων τοῦ χ(ριστο)ῦ λάτρα, | εὔχου θεῷ ἅγιε ὑπέρ σῶν δούλων, | ὅπως λυτρώσῃ 

ἡμᾶς τῆσδε τῆς νόσου, | ἀπειλούσης καθ’ ἡμῶν ὄλεθρον μέγαν |5 Αρ. 375 ἕτεροι: | » 

ὥσπερ δαιμόνων τὰ θράση συνέθλασας, | οὕτω νῦν ταύτην τὴν νόσον ἀπέλασον[,] | 

τῇ δυνάμει Κυρί(ου) τοῦ θεοῦ ἡμῶν, | ἱερομάρτυς τοῦ θεοῦ χαράλαμ[πος]. |5 Αρ. 376 

εἰς τὴν Παναγίαν. | » παναγία δέσποινα τοῦ θεοῦ [Μ]ήτηρ, | πρέσβευε τῷ ὑιῷ σου 

κ(αὶ) θεῷ ἡμῶν. | ὅπως φυλάξῃ ἡμᾶς τῆσδε τ[ῆς] νόσου. | πόῤῥω δ’ ἡμῶν ταύτην 

ἀπ[ε]λ[άσῃ]. |5 Αρ. 377 ἱκετικοὶ εἰς τὸν χ(ριστό)ν | » ταῖς τῆς σῆς μητρός πρεσβείαις 

ἐ[λεήμων]. | ἐξάλειψον ἀφ’ ἡμῶν ταύτην τήν νόσον. | ἐπίβλεψον ἐφ’ ἡμῖν ἐν εὐμενείᾳ. 

| κ(αὶ) ῥῦσαι χριστὲ μου τῆσδε τῆς ἀνάγκης. |5 ἡμᾶς σοὺς δούλους λίαν ὀδυνομένους: 

| Αρ. 378 εἰς πυλῶνα τοῦ νάρθηκ(ος) | » πύλας διάρας τοῦ ναοῦ τοῦ ἔνθαδε | ἴθι 

προσοίσων πνεῦμα συντετριμμένον | κ(αὶ) [τοῦτο θαῦμα] δεκτὸν ἐστὶ κυρίῳ || [365], 

Αρ. 379 στίχοι εἰς εἰκόνα ἔχουσαν ἐζωγραφισμένον τὸν Ἰησοῦν | ἑλκόμενον ἐπὶ 
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γολγοθᾶν, ὁποῦ ἐσταυρώθη. ᾳωιαῳ 
| ἣν καθιέρωσε Κυπριαν(ὸς) ὁ πάσης Κύπρ(ου) 

ἀρχιεπί(σκοπος): | » τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοι προσφέρομεν χριστὲ, | Κυπριαν(ὸς) ὁ 

Κύπρου θεοῦ ἐλέει, |
5 κ(αὶ) ποίμνη σύνδουλ(ος), ἥν μοι ἐπιστεύσω. | εὐμενῶς οὖν 

ἔπιδε τοῖς δώροις λόγε, | ὁ σακρωθεὶς κ(αὶ) παθών ὑπὲρ τοῦ κόσμου, | δωρούμεν(ος) 

ἡμῖν ἄφεσιν πταισμάτων, | χ’ ὅσ’ ἄν αἰτῶμεν ἐν τῷ ὀνόματὶ σου. |
10

 » Μνήσθητ’ μ’ 

εὔσπλαγχν’ ἐν τῇ σῇ βασιλείᾳ, | ὁ τιθεὶς ἡμῖν, ὡς ἀμν(ὸς) κ(αὶ) θυσίᾳ, | ἀξιῶν με 

στάσεως τῶν δεξιῶν σου, | ἐν τῷ πλήθει τῶν μεγάλων οἰκτιρμῶν σου. | ἥ[ν] δὲ μοι 

’πιστευσας σὴν λογικὴν ποίμνην, |
15 διατήρησον τῇ ὀρθοδόξῳ πίστει, | κ(αὶ) 

[α]ὔξησὸν γ’, εἰς τὴν ἰδίαν σου δόξ[αν]. | Αρ. 380 εἰς τὴν θεοτόκον. | Παστάς τράπεζα 

ῥάβδε λυχνία κλίμαξ, | [κλί]νη κιβωτέ νεφέλη λαβίς θρόνε. | κόσμει με παστάς 

ἐμπίπλα τράπεζά με | στήριζε ῥάβδε λυχνίᾳ φώτιζέ με |
5
 ἄναγε κλίμαξ ἀνάπαυέ με 

κλίνη | τήρει κιβωτέ νεφέλη λάμπρυνέ με | λαβίς με προλάμβανε τίμα με θρόνε. | 

//[---]// | //[---]// ||
10

 [366α], Αρ. 381 » εἰς δόξαν θεοῦ καὶ χάριν εὐσεβέων | ὁ χ:Η 

γεωργάκης ἄρχων τῆς Πατρίδος | τὸ δὲ ῥεῖθρον πᾶσι κοινῶς νεῖμι δῶρον: | ὅ θέλξε 

μερόπων διψῶσας καρδίας. | » εἰς δόξαν θεοῦ καὶ χάριν τῶν διψώντων. |5 ἀνήγαγε 

ῥοῦν ἐκ γῆς κύλων λαγόνων | οὗπερ κᾀνταῦθα ἐξέχεε ῥανίδα. | χΗ  γεωργάκης 

κύπρου δαγουμάν(ος). | Αρ. 382 » ὕδωρ ποτόν ἀκένωτον πᾶσι ῥεόν | ἐ[σθ]λόν 

πολυέραστον μὴ κόρον ἔχον | εἰς δόξαν θεοῦ ὑπεκρέμασα ὧδε | χ:Η γεωργάκης 

φιλευσευὴς ἄρχων. | Αρ. 383 εἰς κεκοσμημένην εἰκόνα τῆς θεοτόκου: | » 

ἀργυρότευκτον ἐγχαράττει σὸν τύπον. | πυῤῥάζοντα /δὲ:/ χλωρότητι χρυσίου. | 

δημήτριος λιπερτίδης κ(αὶ) ταρσίτζα. | δέξαι κόρη ὡς τὰ λεπτά ὁ υἱός σου. |5 κ(αὶ) 

τὴν χάριν σου πλουσίαν ἀντιμέτρει. | τοῖς συνδραμοῦσιν εἰς τὸ κόσμημα τοῦτο. | Αρ. 

384 ἕτεροι: | ὅσας προσβολὰς πάσχομεν παθημάτων. | βλύζεις τοσαύτας ἐκβολὰς 

ἰαμάτων. | χαριτόβρυτε δέσποινα παναγία. | κλῖνον τὸ οὖς σου κ(αὶ) πρὸσχὲς ἱκεσία. 

|
5
 //δέξαι// ═ [366β] δέξαι παρ’ ἡμ(ῶν) πενιχράν χορηγίαν. | ψυχῶν κ(αὶ) σωμάτων 

ἀντίδ(ος) θεραπείαν. | γενοῦ πρὸς θ(εὸ)ν ἡμ(ῶν) μεσιτεία. | τῶν συνδραμόντων 

κοσμητόρ(ων) σῶν δούλ(ων). |10 χ:Η  δημητρί(ου) ταρσίτζας κ(αὶ) γονέων: | Αρ. 385 

εἰς τὸ τίμιον ξύλον | » τίμιον ξύλον κ(αί) ἀήττητον ὅπλον | ᾧ χ(ριστό)ς προσηλώθη, 

κόσμ(ος) δ’ ἐσώθη, | φλὸξ πυρ(ὸς) οὐκ ἔφλεξε πρ(ὸς) πίστωσίν μου | ὅτι τὸν 

χ(ριστό)ν ἐβάστασεν ὡς θῦμα. |
5 ὤ ξένον θαῦμα ἡ δύναμις τοῦ ξ[ύ]λου. | Αρ. 386 

ἕτεροι. | » τοῦτο ξύλον θ(εο)ῦ σύμβολον ἐγνώσθη, | πυρὶ γὰρ ἔφλεκται, ἀλλ’ οὐ 

κατέφλεκται, | [κ(αὶ)] πυρὸς ψαύει, ἄψαυστον πυρὶ μένον, | πρ(ὸς) ἀληθῆ 

ἐμπίστωσιν, ὅτι πῦρ θ[εῖ]ον, |
5 ἄϋλον ἀκήρατον δέδεκται ξύλον | Αρ. 387 ἱκετικοὶ 

πρ(ὸς) τὸ αὐτό. | » ὦ ξύλον λύτρον ληστοῦ, διάσω[σ]μα κόσμου, | ὕψος χ(ριστο)ῦ, 

ψυχῆς θυμηδία | γενοῦ πρ(ὸς) θ(εὸ)ν ἡμ(ῶν) μεσιτεία | νικολά(ου) ὀρσουλοῦς κ(αὶ) 
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σολομόντος: |
5 Αρ. 388 εἰς τὸν σωτῆρα χ(ριστὸ)ν κ(αὶ) θ(εό)ν. | » ὁ πνεῦμα κ(αὶ) 

φλόγα ποιῶν τοῦς ἀγγέλου[ς], | σῆς Μητρ(ός) Ἱκεσίαις κ(αὶ) πάντων ἁγίων, | 

φύλαττε ταύτην ἐκ μαχαίρας τὴν πόλιν, | ἄφλεκτον ἀκλόνητον ἐστηριγμένην, |
5
 

λ[ι]μοῦ λοιμοῦ τὲ κ(αὶ) σεισμοῦ ἀνωτέραν, | κ(αὶ) ῥῦσαι χ(ριστ)έ μου δεινῶν τῶν ἐκ 

τῆς ἄγαρ: || [368], Αρ. 389 [---] κ(αὶ) ἐξηγήσεις αὐτῶν. χαριεντισμοῦ χάριν. α:ον [βάλε] 

κατὰ νοῦν ἀριθμὸν ὅσα βούλει. ἀπόκρισις. ἔβαλα κατά νοῦν…….7: | λάβε δάνεια 

ἄλλα τόσα….7: | χαρίζω σοι κᾀγὼ λόγου χάριν………………. 12: | 26 |
5 ῥὶψον ὅλα τὰ 

ἥμυση λέγω τὰ ………13: | ἀπόδος κ(αὶ) τὰ δάνεια λέγω τὰ………7: | ἰδοὺ εὕρον πόσα 

σοι ἀπέμειναν λέγω τὰ………6: | ἐξήγησις. ἀπὸ ὅσα τοῦ χαρίζεις λέγε ἔπειτα ὅλα τά 

ἤμυση κ(αὶ) εὑρίσκεις πρ(ός) | θαυμασμόν τὰ ὅσα τοῦ ἀπέμειναν. |
10 Αρ. 390 β:ον 

πρόβλημα αὐτὰ 10: δὲν εἶναι κ(αὶ) σῶσε με τά 10: δὸς μοι ὅσα βαστῶ κ(αὶ) ἄλλα 5: 

διάφορον. | ἐξήγησις. ἐσὺ λάβε τότε 10: εἰς τὸ χέρι. κ(αὶ) τὰ 5: ἢ ὅποιον ἄλλον 

ἀριθμόν σὲ ζητεῖ διὰ διάφορον. | κ(αὶ) εὑρίσκεις πρ(ός) θαυμασμόν κ(αὶ) ἀποσώνεις 

του τά ζητούμενα. | Αρ. 391 γ: ον πρόβλημα. ἀγόρασον ἑν(ός) μπαρᾶ λεμόνια ὅσα 

θέλεις εἰς τὸν μπαρᾶν <ἢ 2: ἢ 3> | κάμε τὸ κάθε λεμόνιν εἰς τμήματα ἢ 2: ἢ 3: ὅσα 

θέλεις. φύτευσέ τα διὰ τόσαις λεμον  ιαῖς. κόψε | ἀπὸ κάθε λεμον  ιάν λεμόνια 2: ἢ 3: ἢ 

ὅσα θέλεις. πούλησε τα ὅσα τά ἀγόρασες νά σ[ὲ] | ἐξήγησις. ἡ μέθοδ(ος) τοῦ εἶναι νὰ 

πολυπλασιάσῃς τὰ τμήματα: <εἰπῶ πόσους μπαράδες ἔλαβες. | μὲ τὰ λεμόνια φέρε 

εἰπεῖν 2: ἡ 2: 4: κ(αὶ) αὐτοὺς τοὺς 4: παράδες ἔλαβεν, ἀν εἶναι ἑν(ός) μπαρά τά 

λεμόνια |5 εἰδὲ κ(αὶ) εἶναι 4: λέγεις 8: | Αρ. 392 δ:ον πρόβλημα. εἷς πατὴρ εἶχον υἱοὺς 3: 

κ(αὶ) ἔδωκε τοῦ ἑν(ός) τζόχαν πῆχας 10: κ(αὶ) τοῦ ἄλλου 30: κ(αὶ) τοῦ ἑτέρ(ου) 50: | 

κ(αὶ) τοὺς εἶπεν τὰ τὴν πουλήσουν κ(αὶ) οἱ 3: εἰς 2: φοραῖς κ(αὶ) εἰς τόν αὐτὸν 

πήχαν, κ(αὶ) νά τοῦ φέρουν κ(αὶ) οἱ 3: | τὴν αὐτήν ποσότην τῶν ἀσπρῶν. | ἐξήγησις. 

ὁ πρῶτ(ος) ἐπούλησεν πρώτην πούλησιν πῆχας 49: διὰ γρό(σια): …….7. | κ(αὶ) πήχαν 

1: πρ(ός) 3: διὰ γρό(σια) ………3. //10// |
5 » ὁ β:ος πρώτην πούλησιν πῆχες 28: 

γρό(σια)………4: | κ(αὶ) δεύτερην πούλησιν πῆχες 2: πρ(ὸς) 3: …….6: //10// | » ὁ γ:ος 7: 

πῆχες γρόσιν…….1 | κ(αὶ) ἔτι 3: πρ(ὸς) γρό(σια): 3:………9 //10// || [369], Αρ. 393 ε:ον 

πρόβλημα σ  απανούς βι χαΐρ όλσοῦν γ ιούς κκισ  ηλέρ. ϖίς γ  ιούς κ[κισ ηλέρ] | ἐξήγησις. 

πιζήμ κατάρ ποῦ κατάρ. χέμ ποῦ κατάρ χέμ σενήϊλαν γ[  ιούς κκισ  ηλέρ] | ἦτον 33: 

κ(αὶ) ἄλλοι 33: κ(αὶ) ἄλλοι 33: κ(αὶ) σὺ γίνοντ[αι] 100:~ | Αρ. 394 ϛ:ον πρόβλημα. εἰς 

ἕν λουτρόν ἐλούθησαν τρεῖς. κ(αὶ) ὁ λουτράρης εἶπε τοῦ πρώτου. ὅτι [---] | [---] βάλε 

ἄλλα τόσα. κ(αὶ) λάβε 10: κ(αὶ) πήγενε. ὁμοίως κ(αὶ) τοῦ β:ου κ(αὶ) [γ:
ου

] | ἔπειτα 

ἄνοιξεν ὁ λουτράρης κ(αὶ) δὲν ηὗρε τίποτε. πόσα εἶχεν ὁ λουτράρης; | ἀπόκρισις. 

εἶχε γρό(σια): 8: μαΐδ ία 30: | Αρ. 395 ζ:ον πρόβλημα βάλε ἐν τῷ νῷ ὅσα θέλεις….7: | 

βάλε ἔτι ἄλλα τόσα…..7 | κ(αὶ) ἔτι…….5: | 19 | πολυπλασίασον……. 5: |
5 95 | 
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πρόσθες…..110: | ἀφαίρεσον τὴν μονάδα….. 20(5 | ὕφελε μὲ τά…..13 | ὅσα μέν(ουν) 

τόσα εἶχες ἐν τῷ νῷ……7: |
10 Αρ. 396 η΄ πρόβλημα: τὶς ἄν(θρωπ)ος ἐπῆγεν εἰς 

ἐπίσκέψιν τινός ἀῤῥώστου | παίρνοντάς του κ(αὶ) ἕν γομάρι ῥόγδια κ(αὶ) θέλοντας | 

νὰ περάσῃ 7: πόρτας ἑώς νὰ φθάσῃ εἰς τήν τζάμπραν τοῦ ἀῤ | ῥώστου, ὁ κάθε 

πορτάρης ἐλάβανεν τὰ ἥμισυ ῥόγδια ἀπὸ ὅσα | εἶχεν ἐκεῖν(ος) ὁ ἄν(θρωπ)ος. κ(αὶ) 

μόνον ἕνα τοῦ ἔμεινε κ(αὶ) ἔδωσε τοῦ |5 ἀῤῥώστου. Πόσα ῥόδ  ια λοιπὸν ἦτον μέσα 

εἰς τό γομάρι; ἦτον 128: | Αρ. 397 θ:ον πρόβλημα. 3: [μου]σαφύριδες ἐκοιμῶντο κ(αὶ) 

οἰκυκυρά τούς ἐπρόσφερεν 1: πιάτον πουρέ[κ  ια] | //1 54// διεγερθείς ὁ εἶς τὰ 

ἐμήρασεν: /:ζυγά/ κ(αὶ) ἔφαγεν τὸ φαΐ. κ(αὶ) ἐκοιμήθη. διεγερθείς κ(αί) | //1 36// | //1 

24:// δεύτερος ἔκαμε τὸ αὐτὸ. κ(αὶ) ὁ τρίτος τὸ αὐτό. ἔπειτα διεγερθέντες κ(αὶ) οἱ 

τρεῖς | //16// κ(αὶ) μὴ ἠξεύροντες ὅτι ἔκαμαν ὅλοι τὸ αὐτό. τά ἐμήρασαν κ(αὶ) 

ἔφαγαν ὅλοι κ(αὶ) |5 //16// | //16// πρῶτοι κ(αὶ) οἱ ὕστεροι ζυγὰ. πόσα οὖν ἦσαν. τά 

πουρέκ ια. 162: | //162// || [371α], Αρ. 398 οὗ ταῖς πρεσβείες δέσποινα σκέπε ἡμᾶς ἐν 

ὑγείᾳ, | δωρούμεν(ος) ἡμῖν ἄφεσιν τῶν πταισμάτων. | διὰ τὸ πλῆθος τῶν πολλῶν 

οἰκτιρμῶν σου. | ἀξίωσον ἡμᾶς μερίδος τῶν δικαίων. | Αρ. 399 ἰκετικοὶ εἰς τὸ 

κράσπεδον τῆς εἰκόν(ος): | τῆς θεοτόκου. | » κλῦθι μεῦ μητρόθεε ἄνασσ’ ἁπάντων | 

χρυς[ά]νθου πᾶσης κύπρου ἐλέει θείῳ. | ἔπιδ’ ἡμῖν κλῖνον τὸ οὖς σου κ(αὶ) πρόσχες. 

|
5
 [σ]ὺ ἡ φέρουσα τόν θεὸν ἐν ἀγκάλαις. | σοὶ πρεσβεύομεν ὑπὲρ συνδούλης ποίμνης | 

ἥν ἡμῖν ’πίστευσας σῶζ’ ἐκ πάσης βλάβης. | ταύτήν στήριξον τῇ ὀρθοδόξῳ πίστει. | 

κ(αὶ) αὔξησον γε ἐν τῇ ἰδίᾳ σου δόξῃ: |10
 ἐν ἔτει θεογονίας: ᾳψϟε΄: | Αρ. 400 ἕτεροι. | » 

ἐπίβλεψον ἡμῖν κυρία κλῖνον τὸ οὖς σου κ(αὶ) [π]ρόσχες, | δὸς ἡμῖν δέσποινα ὅσα 

αἰτοῦμεν ἐν τῷ ὀνόματί σου, | πρόστηθι κ(αὶ) ῥῦσαι ἡμᾶς ὁρατῶν ἐχθρῶν κ(αὶ) 

ἀοράτων. | Μνημόνευε ἡμῶν θεοτόκε ἐν τῇ θείᾳ σου δόξῃ. |5 γεωργίου προσκυνητοῦ 

Μαρουδίας κ(αὶ) τῶν τέκνων. | Αρ. 401 εἰς τὸν ἀπόστολον παύλον. | » παύλε τό 

κλεινὸν ὄμμα τῆς οἰκουμένης, | Κήρυξ τῶν ἐθνῶν τῆς ἐκλογῆς τὸ σκεύ(ος) | ὅς 

[ἀνη]ρπάγης εἰς οὐ(ρα)νόν τὸν τρίτον, | ἀκούων φωνῆς ἀῤῥήτων μυστηρί(ων) |
5 

//<ἅ// ═  [371β] ἅ οὗς οὐκ ἤκουσε, ὀφθαλ[μ(ός) τε οὐκ εἶδε] | ἅ οὐκ ἀνέβη εἰς 

καρδίαν ἀν[[(θρώπ)ου]] | τρυγών ἀπαύστων τὴν οὐράνιον δόξαν | μέσος χωρεύων 

ἀγγέλων στεφηφόρ(ος) |
10

 ἔῤῥωσο κ(αὶ) μέμνησο σοῦ γεωργί(ου), | ὅς ἠγάπησεν 

εὐπρέπειαν ναοῦ σου | κ(αὶ) τόπον σκηνώματος θείας σου δόξης | φύλαττε ἐμέ κ(αί) 

σκέπε τα(αῖ)ς εὐχαῖς σου. | Αρ. 402 στίχοι κατ’ ἐρωταπόκρισιν ἡ θεοτόκ(ος) κ(αί) ὁ | 

Χ(ριστό)ς: | » | ἡ θεοτ: »  δέξαι /υἱὲ/ χ(ριστ)έ μου μητρ(ός) σου ἱκεσίαν. | ὁ χ(ριστό)ς » 

τί μῆτερ αἰτεῖς (ἡ θεοτ:) τὴν βροτῶν σωτηρίαν |
5 ὁ χ(ριστό)ς: » ἡ πίστις αὐτοῖς 

προξενήσει τά πάντα. | ἡ θεοτ: » ἀλλ’ ἐπάκουσόν μου κ(αὶ) πλήρου τόν πόθον | ὁ χρ: 

» οὐκ ἔγνωσάν με κ(αὶ) παρεπίκραναν με | ἡ θεοτ: ἀλλ’ ἄφες αὐτοῖς υἱὲ μοῦ δ’ οἴκτου 
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σου | χρι: δωρεὰν αὐτούς σώσω σαῖς μεσιτείαις ||10 
[372], Αρ. 403 [εἰς τὸ] κόσμημα τῆς 

θεομητορικῆς εἰκόν(ος) τοῦ χωρί(ου) ἁγία φύλαξης | » τά σὰ ἐκ τῶν σῶν 

προσφέρομ(εν) Κυρία | οἱ εὐσεβεῖς κάτοικοι τῆς κώμης ταύτης  | Δέξαι οὖν ὡς χήρας 

λεπτὰ ὁ υἱὸς σου, | κ(αὶ) τὴν χάριν σου πλουσίαν ἀντιμέτρει |
5 τοῖς συνδραμοῦσιν 

εἰς τὸ κόσμημα τοῦτο | ἐν ἔτει ᾳωιδω 
| Αρ. 404 εἰς εἰκόνα κεκοσμημένην. | ἐπὶ 

Κυπριανοῦ Κύπρου ἀρχιθύτου | συνδρομῇ τῶν εὐσεβῶν τῆς Κώμης ταύτης | 

ἠργυροχρύσωθ’ ἡ σεπτὴ εἰκὼν αὕτη | προνοίᾳ Ἰωαννίκι(ου) ἐξάρχου |
5
 Κ(αὶ) 

νικολά(ου) τοῦ πρωτοϊερέως | ἐπιτραπεύοντ(ος) δὲ Κὺρ Χ:Η Γεωργί(ου): αωιεω: | Αρ. 

405 εἰς τὸ τέμπλ(ος) ἐκκλησίας τριπιώτου. | ἐπὶ Κυπριανοῦ τῆς Κύπρου ἀρχιθύτου | 

ἀῤῥήτω ὡραιότητι κατεχρυσώθη | τουτὶ τὸ τέμπλ(ος). Κ(αὶ) εἴληψε γηθόσυνον 

τέρμα | σοφῇ προνοίᾳ μὲν φιλοχρήστου Δεσπότου |
5 προθυμίᾳ δ’ ἐπιτρόπου Χ:Η 

Δημητρί(ου) λιπέρτη | οἵγ’ εὐπρέπειαν ἠγάπησαν ναοῦ τοῦδε | κ(αὶ) τόπον 

σκηνώματος θεοῦ τῆς δόξης || [373], Αρ. 406 [---] παρὰ ἀλλὰ [---] υἱος | ἐλάσοντας 

πλάνοι καὶ ψευδοπροφῆται  | τὸ γαρ | μαχθαδαλεινή μαρία [---] ἐπὶ τοῦ χριστοῦ [---] 

δέουσα | εἰς [---] ||5 
[374], Αρ. 407 [---] διὰ νὰ φθ  ιάσῃς ταπάκον | [σεῖσον] τὸν καπνὸν 

ἁπὸ ὅλα τοῦ τά νεῦρα. κουπάνισέ τον κ(αὶ) διαπέρασέ τον ἀπὸ τήν | ἀξ  ιάν ἐπάνω 

εἰς ἕν σανίδι. τὰ δὲ νεῦρα τὰ μουσκεύεις κ(αὶ) τὸν ζυμώνεις κ(αὶ) ἀφήνεις τ[ο]ν 2: ἤ: | 

μέραις, κ(αὶ) πάλιν τὸν κουπανίζεις κοσκινίζεις, κ(αὶ) εἰ μ(ὲν) εἶναι στεχν(ός) βάλε 

τον εἰς τὴν πότζαν. | Αρ. 408 ἑτέρα | βάλε τὸ[ν] [κ]απνόν νὰ μουσκεύῃ 3: ἡμεραις εἰς νερόν 

τῆς θαλάσσης. εἰδὲ κ(αὶ) εἶναι γλυκύ βάλλει μιάν | φούκταν ἅλας. εὐγάλλεις τὰ νεῦρα 

κ(αὶ) κουπανίζεις τὸν ἐπίλοιπον, κ(αὶ) κοσκινίζεις τον. βρά | ζεις τὰ νεῦρα μὲ τὸ 

ἴδιον ζωμί, ἕως νὰ μείνῃ τὸ ἕν τρίτον. ἔπειτα ζυμώνεις τον στεχνώνεις τον | εἰς ἴσκιον 

κ(αὶ) κοσκινίζεις τον κ(αὶ) πατᾷς τον: |
5
 Αρ. 409 ῥεζέτα διά νὰ κάμῃς ῥωσώλι. | » 

κουπάνισε δέκα δράμια κανέλλα καί μουσκοκάρφ  ια ἐξ ἴσου ἀπό πέντε | δράμια τό 

καθ’ ἕν, κ(αὶ) βράσε τα εἰς τό ἰμπρίκκι καλά μέ νερόν | μίαν κκεσέν νερόν ἕως νά 

μείνῃ τὸ τρίτον. βάζεις τρεῖς ὀκάδες | ῥακὶ κ(αὶ) πέρνει δύω χόγλους. βάλε ἑκατόν 

δράμια ζάχαρι εἰς τό |
5
 τέττερε μέ [[μέ]] ἕναν κεσσέν νερόν νὰ βράσῃ κ(αὶ) νὰ τὴν 

ἐξαφρίζῃς | ἔως νά παστρεφθῇ, καὶ μέσα εἰς τὴν ἴδιαν ζάχαρι βάλε τὰ | ἄνωθεν 

παχαρικά μὲ τόν ζωμόν τούς καί βάλε τα μέσα εἰς τὸ ῥακί | νὰ πάρουν ἕνα χόγλον 

ὅλα μικτά, καί γίνεται τό ζητούμενον. | διὼ γένῃ δὲ καί τό χρῶμαν καλόν βάλε μισόν 

δράμιν κιρμέζι |10
 μὲ ὁλίγην στίψιν. | //24/9120/3// | //3// | //1:2: 1// | //1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 

9: 10: 11: 12: 13: 14// ||
15

 [375α], Αρ. 410 εἰς τήν ἀνοικοδομήν τῆς ἱερᾶς | μονῆς τῆς 

θεοτόκου: | » χρύσανθ(ος) ἀρχιποιμήν ἁπάσης Κύπρου, | φρικτόν θέαμα τήν Μονήν 

ταύτην εὕρε, | ἥν θραύσεις χρόνων κ(αὶ) φθίσεις τε αἰώνων |
5
 πεσεῖν ἠνάγκασαν 

αὐτὴν κατακράτως, | ἰδὼν οὖν εἶδεν αὐτήν κάτω κειμένην, | [ἕ]ρημον χαμαίσυρτον 
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ὡς πεπτωκυῖαν | ναόν τε τοῦτον κ(αὶ) δόμους ἐρειπίους. | μὴ φ[έρω]ν οὖν βλέπειν 

θείας Μονῆς [π]τῶσιν |
10

 πρόνοιαν σοφὴν ἔλαβεν ὁ δεσπότης. | κ(αὶ) προθυμίαν 

αὐτὴν ἀνακαινῆσας. | ἠγάπησε γὰρ ἀπρέπειαν ναῶν θείων, | κ(αὶ) τόπον 

σκηνώματος τῆς θείας δόξης | συνέσπευσαν δ’ αὐτῷ πρ(ὸς) τὸ βοηθῆσαι. |
15

 

προθύμως εἰς οἰκοδομὴν ἐξ οἰκείων, | παγκράτιος ἀρχιδιάκων ἐν πρώτοις, | κ(αὶ) 

πανάρετος δευτερεύων ὁμοίως, | ἄμφω οὖν συνήργησαν ἐν προστασίᾳ | 

κ(αι)νούργησαν δ’ αὐτήν κρείττω τῆς πρὶν θέας |20 κ(αὶ) ἤγαγον αὐτὴν εἰς κάλλ(ος) 

ὅπερ ἔχει. | //σύν// ═ [375β] σὺν πάσῃ ὕλῃ τῆς ἔνδου λεπτουργίας, | ἀῤῥήτῳ 

ὡραιότητι κοσμηθεῖσα, | ἡ Μονή ἔλαβε γηθόσυνον τέρμα, |
25 ἔτι γῆς καλλωπισμόν 

κ(αὶ) τέρψιν φέρει | εὐτεπισθείσης εἰς κάλλ(ος) τε κ(αί) θαῦμα | ῥείθρῳ κατάῤῥέοντι 

ἀρδευομένης. | ὅ μακρόθεν ἔφερον ὦδε εἰς μέσον | διὰ βυθοῦ γῆς ἰόν ῥαγήσης πέτρας. 

|
30 πρόσωπον γαίας ποτίζον ἀεννάως | κήποις δένδροις θάλλον πάσῃ φυτοκομ[[ία]] | 

πάντα κατιντίσαντο πρ(ός) εὐκοσμίαν. | ἐν χιλιοστῷ ἐπτακοσίῳ ἔτει |  ἐννηκοστῷ 

ἐβδόμῳ θεουγονίας: |
35

 Αρ. 411 » ἐν χιλιοστῷ ὀκτακοσίῳ δευτέρῳ ἔτει | ἐπί 

χρυσάνθου ἀρχιεπισκόπου Κύπρου | νικολά(ου) δ’ ἐπιτροπεύοντ(ος) ναοῦ τῆς 

θεοτόκου. | τῆς ἐν λευκοσίᾳ φανερωμένης ἐπιφημιζομένης | ἐν κροσσωτοῖς χρυσοῖς 

ἐπιτάφι(ος) κεκέντησται θρῆ(νος) |5 ὅς κειμήλιον πέφυκε ναοῦ τοῦ προῤῥηθέντος. | 

Αρ. 412 ἕτεροι εἰς τὸν χριστὸν | ὥσπερ ἐν τάφῳ κατελθὼν ἄδου τὴν δύναμιν 

καθ[[εῖλες]] | οὕτω τὴν ὀφρῦν σύντριψον τῶν δυσσεβῶν βαρβ[[άρων]] | κ(αί) σῶζε 

χριστὲ μου ἄτρωτον σὴν κληρουχίαν. || [376α], Αρ. 413 ἱκετικοὶ εἰς τὴν παναγίαν. | » 

κλῦθι μεῦ μητρόθεε ἄνασσα πάντων, | χρυσάνθου ἀρχιθύτου σὺν θεῷ Κύπρου, | 

κλῖνον μοι τὸ οὗς σου κ(αὶ) πρόσχες μου τοῖς λόγοις. | μνήσθητι δέσποινα σῆς Μονῆς 

κτητόρων. |5 δέξαι παρ’ αὐτῶν πενιχρὰν χορηγίαν, | δώροις αὐτῶν ἄνωθεν εὐμενὴς 

ἔσο. | ἔκτεινον σήν χεῖρα, σκέπε ταῖς εὐχαῖς σου. | μόνην τὴν σὴν εἰς δόξαν σου 

αὐξουμένην. | ἐχθροὶ νοητοί κ(αὶ) αἰσθητοὶ ἀπέστων. |
10 φῶρες κακ[οῦρ]γοι ἄτιμοι 

μακρὰν ταύτης. | ὅτι νίκην σὺ κατ’ ἐναντίων ἔχεις: | Αρ. 414 εἰς τὸ προπύλαιον τοῦ 

ναοῦ τοῦ ἁγί(ου) γεωργί(ου): | ζητεῖς θεατὰ πρός πίστωσίν σου γνῶναι, | τίς κ(αὶ) 

τίνων πέφυκε κ(αὶ) τίνος τύχης, | ἡ τοῦδε τοῦ ναοῦ κτήτωρ κ(αὶ) κοσμήτωρ; | κλῆσις 

οὖν αὐτῇ τυγχάνει μαρουδία, |
5
 [[γ]]ονέων λίαν φιλευσεβῶν θυγάτηρ, | [[γ]]νώμῃ 

εὐσεβής, τύχῃ δραγουμανίσσα, | [[σ]]ύζυγ(ος) δ’ αὐτῇ ὁ χατζῆ γεωργάκης, | 

[[ε]]ὐκλεὴς φιλόχριστος ἄρχων [τῆς] νήσσου. | αὔτη οὖν ἔκτισε ναὸν τόνδ’ ἐκ 

βάθρων, |10
 //τὸν// ═ [376β] » τὸν μακρῷ χρόνῳ παντάπασι φθαρέντα | καινούργησε 

δι’ αὐτόν κρείττω τῆς πρὶν θὲ[ας] | κ’ ἤγαγεν α[ὐ]τὸν εἰς κάλλ(ος), ὅπερ βλέπεις | 

κόσμησεν αὐτὸν πάσῃ χοροστασίᾳ, |
15

 σύν πάσῃ ὕλῃ τῆς ἔνδον λεπτουργίας. | 

τέμπλον διεμόρφωσε ναοῦ, ὁ βλέ[π]εις, | ἔστησε χορόν προσκυνητῶν εἰκόνω[ν], | 
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δορυφοροῦσας τὸν δεσπότην τῶν [ὅ]λων. | σκεύη ἱερά τά τῆς Μυσταγωγίας, |20
 κ(αὶ) 

θείας βίβλους τάς τῆς ἀκολουθίας, | ἄμφια ἔτι τῆς ἱεροπραξίας, | κ(αὶ) πᾶν σύστημα 

αὐτῆς τῆς ἐκκλησίας, | ἀνάθημα φιλευσεβοῦς Μαρουδίας. | ὀρθοτομοῦντες οὖν 

λόγον ἀληθεί[α]ς, |25 [εὔ]ξασθε θεῷ ὑπὲρ ζωῆς θ’ ὑγείας | πταισμάτων ἀφέσεως κ(αὶ) 

σωτηρίας | αὐτῆς κ(αὶ) τοῦ συμβί(ου) αὐτῆς κ(αὶ) τέκ[νων]. | ἐν ἔτει θεουγονίας: 

ᾳψϟςῳ: | Αρ. 415 ἕτεροι. | τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοί προσφέρομεν Κύριε | οἱ δοῦλοι σου 

ἡμεῖς γεώργιος κ(αὶ) μαρουδία. | δέξαι παρ’ ἡμῶν πενιχράν χορηγίαν. | ὁ θέλων 

προαίρεσιν μόνον οὐχὶ πολλῶν ταλάντων δόσιν: |5 ἡμεῖς ναὸν τὸν δε ᾠκοδομήσαμεν 

ἐκ βάθρων | τῷ μεγαλομάρτυρί σου ἀγίῳ γεωργίῳ. | //οὗ// || [377], Αρ. 416 Καὶ [ὅτι] | 

Καὶ ὅτι | δέδωκα τὴν δὲ βίβλον | δέδωκα τὴν δὲ βίβλον | δέδωκα τὴν δὲ βίβλον |
5 

δέδωκα τὴν δὲ βίβλον | δώσω τήν βίβλον | δέδωκα τὴν δέ βίβλον | δεδ || [378], Αρ. 417 

[---] αὐτὰ ἐ εἴχε | αὐτά ἔχε εἰς Παράδειγμα | τέκτονος κτῆμα | κτήμα πετράκη | 

[[κτίμα πετράκι κα(ρί)δη – πέτρου καρήδη |
5 κυπρίου ἐλαχίστου τέχτονος]] 

||[Εσωτερική επιφάνεια του οπισθόφυλλου], Αρ. 418 Ε. Κ. Σ. || 
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