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МЕЛКІЯ СТАТЬИ И ЗАМѢТКИ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΩΛΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΣΟΠΩΤΟΥ.
Κατά τήν έξοδον τον IH' καί τάς αρχάς τον Ι& αιώνος ήκμαζεν έν
Πελοποννήσω ή 'Ελληνική Σχολή Σοπωτον, περί ής εχομεν Ιδίαν σύντομον
πραγματείαν τον κ. Γ. Παπανδρέον χ ).
C
H αχολή αϋτη έκέκτητο καί πλονσίαν άλλοτε βιβλιο&ήκην, ής ολίγα
τινά λείψανα σφζονται μέχρι σήμερον. Κατά μήνα Λνγονστον φθίνοντα τον
1904 έξήτασα τα λείψανα ταντα βοηθούμενος καί νπο των φίλων συναδέλ
φων κ. κ. *Λριστοβούλον Φασίον καί Θεοδώρον * Λ&ανασοπονλον,
φιλολόγων,
καί μεταξύ των έντυπων ηύτύχησα νάνεύρω καί §ξ χειρογράφονς κώδικας 2 ),
ών τήν περιγραφήν κατά το υπ' έμον κα&ιερωμένον σύστημα3)
παρέχω
κατωτέρω.
Μετ' ιδιαιτέρας προσοχής, κα&' α άλλως τε καί έν πάσαις ταΐς
λοιπαϊς άναγραφαϊς μον χειρογράφων κωδίκων, περιγράφω τα καλούμενα
μα&ηματάρια, διότι έξ αυτών κάλλιστα τα φορώντα εις τα ζητήματα τών
έν τοις σχολείοις διδασκομένων κειμένων, τον τρόπον της ερμηνείας αυτών
καί τα λοιπά σχολικά καί διδακτικά πράγματα τών χρόνων τής Τονρκοκρα1) Γ. Παπανδρέον,
Περί τον 'Ελληνικού
Σχολείον
Σοπωτ ο ν
τών Καλαβρύτων.
* Εν τω Λελτίω της * Ιστορικής καί ' Εθνολογικής ' Εταιρείας
της 'Ελλάδος. Τόμ. Δ\ σελ. 282—285. 'Επανορθώσεις καί σνμπληρώσεις εις τα νπο
τον κ. Γ. Παπανδρέον
έπί щ βάσει μάλιστα νέων πηγών θα επιφέρω προςεχώς
εν καιρψ.
2) Πρβλ. Νίκο ν Α. Βέη,'Έκθεσις
παλαιογραφικης
κ al ì στ ο ρ io ò ιφ ικη ς εκδρομής
εις τήν έπα ρ χι αν Καλαβρύτων.
* Εν τοις
„Πανα&ηναίοις" τόμ. Θ' (1904-1905), σελ. 240.
3) Πρβλ. Νίκο ν Α.Βέη,
Κατάλογος
τών χειρογράφων
κωδί
κων της è ν ' Αρο αν ε ία μονής
τών 'Αγίων
Θεοδώρων.
[* Ανατύπωσις έκ της Έπετηρίδος τον Παρνασσον Θ' ετονς]. 'Εν Αθήναις 1906, σ. 5 κ. ε.
— Κλ. χλ. χλ
4*
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τ/ας, κάλλιστα δύνανται να διασαφηνισθ-ώσι1).
Έχ των κατωτέρω
1 καί 4 μα&ηματαρίων βλέπομεν πόσον τα βνζαντιακά κείμενα
IH' αιώνα έχρησιμοποιονντο ώς διδακτικοί ύλαι.
*Εν τέλει ρ'ητέον, δτι τα χειρόγραφα της 'Ελληνικής Σχολής
δεν έφερον άρι&μούς κατατάξεως.
Ούτοι έδό&ησαν εις αυτά
σημειω&έντες
έν δελτίοις, άτινα έπεκόλλησα κατά τήν ρ'άχιν
δίκων.

νπ' άρια-,
κατά τον
Σοπωτοϋ
νπ'' έμοϋ
των κω

1.
Χαρτ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

στιλπνός.

Λιαστ.

0,189X0,13.

Αιών

XVIII.

Φ. 210.

Μα&η
ματάριον.
Περιέχει τάς έξης νλας ήρμηνενμένας δια συνωνύμων :
(φ. 7α) Κανών
της υψώσεως
τον τιμίου
καί
ζωοποιον
σταυρόν.
(φ. 18«,) Κανών
της κατά σάρκα
γεννήσεως
τον
Χρίστου.
(φ. 36β) Κοσμά
[μονάχου]
κανών
των
Θεοφανείων.
(φ. 56«,) Κανών
των
Βαΐων.
(φ. 65«,) Κανόνες
τής Μεγάλης
'Εβδομάδος.
(φ. 88«,) Ίωάννον
δαμάσκηνου
κανών
τής
Αναστάσεως.
(φ. 92β) Κοσμά
μονάχου
κανών
τής
πεντηκοστής.
(φ. 93«,) *Ιωάννον
*Αρκλά
κανών
ιαμβικός
είς τήν
πεν
τηκοστή
ν.
*Εν τέλει, φ. 103/?, έν πιστφ αντιγράψω τάδε:
αφ^αω:
й
μα ρτI
ήμερα
παρασκ
ενή: \ χρηστών
απάντων
χριςός
αρχή
\ και
τέλος.
(φ. 104«,) Γ ρηγορ ίου Θεολόγου
επιστολή
προς Σέλευκο
ν
*ΕπΙ κεφαλής, κατά πιστον άντίγραφον, τάδε: alp*}*? μ ai ω
κ~ε4: —
(φ. 124«,) Γρηγορίβ
Θεολόγου
περί
των τον βίου
οδών.
(φ. 132«,) Γ ρηγορ is Θεολόγου
γνωμικά
δίστιχα.
(φ. 141«,) Γρηγορίβ
Θεολόγου
γνωμικά
τετράστιχα.
φ . 158«,) Άββά
Νείλου
νου&εσίαι.
(φ. 180«,) Άγαπητον
διακόνου
κεφάλαια
προς
Ίου ς ιν ιανο ν.

/Εν τγι άνω ώα τον φ.7<* κατά πιστον άντίγραφον τάδε:
„κτήμα
τό δ ε , τής τ s 2 ω ποτ δ
σχολήσ.
Καί κάτω&εν αυτών έν μέσω έπιτίτλον κοσμήματος : axfj^ ω :
νοεμβρί"
Γε*1.
Έν τέλει τον κειμένου, φ. 209α, . . . агр^ βον : —
κάι

1) Πρβλ. Νίκου Α. Βέη, "Εκ&ε α ι ς παλαιογραφικών
χνικών
è ρε ν ν ώ ν tv τ αϊ ς μον αϊ ς των Μετεώρων
1908 κ αϊ 1909. ' Α&ήνησι 1910, α. 22.

κατά

και
τε
τα ετ η
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Еѵ φ. ßß γέγραπται
ένταϋ&α μετάγραφα'μενον :

καταλογάδην

το άκό^&ον

έμμετρονг)

πιστώς

„τον δαχτύλους
γ ρ axfj αν τ α, τόν κ ε Υ. τ η μ évo ν
τόν αν ay ινώαχον\τα
, με τ9
ευλάβειας
φύλαττε
τβς τρεις
ώ τριάς
παναγιά:~
κ ν ς ν τ ν ς ).
\Γραφόμενος.
Ίερόπ3):
ΈπΙ δε του παραφύλλου τοϋ αυνεKai έπεται: Λ$γυρί"
σταχωμένου ττ) πινακίδι προς τήν αρχήν τοϋ κωδικός άναγίνώαχομεν κατά
πνατον άντίγραφον τάδε:
α μέν γ ε γ ρ αφ ας
ώ μααών
д-ιααωτα
ένταϋ&α
χ είτα ι.
έξ ών δε γ ε γ ρ αφ ας
έπαινος
αοι
προαγίνεται'
χ ατά γαρ
Ίαωκράτην
το τούτοις
χαί τοις
τοιύτοις
ένααχολεΐα&αι
αρετής
μόνης
έςια
μια&ος
δι9 αρετής,
έπαινος,
xaâ-άπβ
χαί συνέαιος
λέγει,
οφείλεται
αοι

δλως

Τα φ. 1—6«, 6 4 £ , 121—123, 131, 157, 178/?—179/?, 2 0 9 £ — 2 1 0 £
άγραφα.
Μεταξύ των φ. 209 χαί 210 έχουαιν άποοπαο&ή π^ιατα
φύλλα.
Στάχωαις βυραίνη έχουαα άπλα έντυπα χοαμήματα.

2.
Χαρτ.

Λιαατ. 0 , 2 0 3 X 0 , 1 5 .

Αίών

XVIII.

Φ. 163.

1. (φ.Ιβ)

„Τον
μακαρίου
Jιαδόχου
έπιαχόπου
Φωτιχής
της >Ηπείρου
τοϋ Ίλλυριχοϋ.
Λόγος
άακητιον
u
χός'
χεφ:
ρ : "Οροι
δέχα
προλεγόμενοi.
2. (φ. 2<t) J ιαδόχου
Φ ωτιχής
„..Κεφάλαια
πραχτιχά
γνώαεως
χαί
δ ιαχρ ίαε ως πνευματικής
εκατόν..."
3. (φ. 33«^ Νικήτα
Έτουδ ίτου τοϋ Στη&άτου:
Πρώτη
πρακ
τικών
κεφαλαίων
έκατοντάς.
1 ) ' Iâh περί αντον το μελέτημα τον Κ. K r u m b a c h e r , Κτήτ ω ρ. Ein
lexigraphischer Versuch. ' Εν τοις Indogermanischen Forschungen, τόμ. ΚΕ' (1909)
σελ. 399 κ. k.
2) = Κωνσταντίνος. * loh χαί κατωτέρω το èv φ. Ία σημείωμα τον νπ' αριθ
μόν 3 κωδικός.
3) = * Ιερόπ(αιδος).
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4. (φ. 7 Ice) Νικήτα
2 τ ου δ ito υ του 2τη&άτου:
σικών
κεφαλαίων
έκατοντάς.
5. (φ. llbß) Νικήτα
2τονδ ίτου τον Στη&άτου:
τό ν τ à ς
κεφαλαίων..."

Λεύτερα

φυ

„Τρίτη

εκα

Ί,υνεστάχωται έντύπω φέροντι τον έξης τίτλον : „Όρ&όδοξος διδασκαλία
Συγγραφεΐαα μεν παρά τ§ Μακαριωτάτο και Σοφωτάτ& Πατριάρχβ της
μεγάλης Πόλεως 'Αλεξανδρείας Μελέτιο τδ Πηγά
Νυν δε δεύτερον
τύποις έκδο&εϊσα èrti της â-εοφρουρήτου ηγεμονίας . . . . Γρηγορίου Αλεξάν
δρα Γκίκα Βοεβόδα. 'Επιμελείς τ§ . . . . 'Ιεροσολύμων Πατριάρχη, Κυρία
Έφραίμ' έν τη τυπογραφία τδ . . . . Κυρία Γρηγορίου ήδη άρχιερατεύοντος
"
Τα φ. Ια, 31—32, 163/* άγραφα. Τα φ. 1—32 είναι έκ χάρτου λείου.
Άπο δε του φ. 33 ό χάρτης είναι στιλπνός και ή γραφή ήττον επιμελής
καϊ δι' άλλης χειρός.
ΈπΙ του παραφύλλου του συνεσταχωμένου τη πινακίδι τοϋ Ίίερικαλύμματος προς το τέλος τοϋ κωδικός γέγραπται δια χειρός βάναυσου επιστολή
τις ανούσιος.
ΈπΙ της βύρσης τοϋ περικαλύμματος ύπάρχουσιν άπλα έπιπολαίως έντετυπωμένα κοσμήματα. Έπορποϋτο δε ποτέ ό κώδιξ δια 3-ηλυκωτήρων.

3.
Χάρτ. στιλπνός.

Αιαστ. 0,205X0,145.

Αιών XVIII.

Φ. 116.

1. (φ. 2<χ) Άδηλου
^Οροι
γενικοί
περί
τα ς των
προτά
σεων ποιότητας
κ αϊ
δυνάμεις."
2. (φ.1α) Νικολάου
Καββάσιλα
„'Ερμηνεία
των έν τη S-εία
λειτουργία
τελουμένων..."
3. (φ. 7Ice) Άδηλου
„Περί
τοϋ S-είου βαπτίσματος
σύντο
μος
S-εωρία."
"Αρχ.: 'Οποίον εστί το д-ειον βάπτισμα, καϊ εις τι συντελεί;
Το &εΐον βάπτισμα εστίν έκπλυσις . . . .
4. (φ. 74«,) Άδηλου
„Άπορίαι
καϊ λύσεις
ευαγγελικά
ί".
Κατ' έρωταπόκρισιν.
5. (φ. S7cc) Ευγενίου
[Βουλγάρεως]
„'Επιστολή
. . . . προς
τους
α ίτήσαντα,ς
ποϋ al ψνχαΐ
ευρίσκονται
μετά
τήν έντεϋ&εν
άποβίωσιν."
"Αρχ. : ΕΙδον το ερώτημα όπου ερωτάτε περί των ψυχών των δι
καίων μετά τήν έντεϋ&εν...
Έπιστέλλεται μηνί *Ιπνίω ,αψξζω.
6. (φ. 89β) „'Ε τ ε ραι άπορίαι
καϊ λύσε ι ς εύ αγγε λικαί συ λλεγείσαι
παρά τίνος
ανωνύμου
&είου
ανδρός."
Κατ' έρωταπόκρισιν.
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7. (φ.

8. (φ.

9. (φ.

10. (φ.
11. (φ.
12. (φ.

"Αρχ.: Έρ.: "Οτου χάριν άγγεϊαν καΐ ούκ άν&ρωπον άπέατειλεν à &εος τη παρ&ένω . . .
105«,) „διδασκαλία,
εΐτε
κατήχησις
προς
άρχάριον
μοναχό ν."
'.Αρχ.: 'Εάν ϊδης φαντασίας γυναικών . . .
110«,) Νικολάου
Μαλαξοϋ
„'Ερμηνεία
περί του
τερ ερέμ,
κ αϊ ή από δ ε ιξις
παρά
δ ιαφόρων
δι
δασκάλων,
δτι καλώς
καί ευλόγως
παρά
των
è ν τ fi αγία καί
κα&ολικη
όρ&οδόξων
ψάλλεται
εκκλησία."
111/?,) 'Εμμανουήλ
Ιερέως
καί κήρυκος
του Ευ αγγελίου τοϋ Αεκάρχου
του Κρητός:
'Ετέρα
ερμη
νεία καί άπόδε ιξις
περί
του
τερερέμ.
"Αρχ. : Κανένα πράγμα ή κα&ολική και αποστολική του Χριςοϋ
εκκλησία . . .
Γέγραπται υπό δύο χειρών.'
112/?,) Σύ μμικτα
ποικίλα
έξ ίατροσοφίου
κλ. κλ.
116«,) Γρηγορίου
του Θεολόγου
στίχοι
περί των γνη
σίων βιβλίων
της &εο πνευστού
Γραφής.
116/?,) Σημείωμα
περί
τής
πυργοποιΐας.

Είναι υπό άλλης χειρός γεγραμμένον ως παραπλήρωμα.
Προτάσσεται των ανωτέρω κειμένων τοϋ κωδικός (φ. Α καί 1<*) από
σπασμα έψυχαγωγημένου λόγου καί σημείωμα (φ. 10) περί των περιστάσεων
κα&' ας ίκλαυσεν ό ' Ιησούς.
Έν φ. 7« γέγραπται καταλογάδην το έξης èv πιστφ αντιγράφω:
τόν δακτύλοις
γράψαντα,
τόν κεκτη
τον άναγ ιν όσκωντα
μ ε τ* \
ευλάβειας
φύλαττε
τές τρεις
ώ παναγία:
οο
κ ν ς ν τ ν ς. \
Γραφόμενος.

μένον.

Καί κατωτέρω δι' άλλης χειρός: '6 κ τ s Κατά G ω π ο τον
σχο
καί
τόδε.
'Εν φ. 112/? άναγινώσκομεν, πιστώς ένταϋ&α μεταγραφόμενα,
τάδε:
Έν τ ή κατά των & ε ο φαν ε ί(ων) λαμπρά
ήμερα
το\\\\\\τής
διακονίας
έν εδύ&ην αξίωμα,
από Χρίςβ
\ ,αψ^ς^:
κατά τό
καον χρόνον
τής ηλικίας
μα.
Τα φ.ββ, Ίβ, 70/?, 73, 86, 91/?—104/?, 114—115 άγραφα. Το
φ. 36 ήρι&μή&η δις, 36« καί 36/?.
Ής επικάλυμμα των έκ χάρτου ναστοϋ πινακίδων του σταχώματος
έχρησίμευσε φύλλον περγαμηνής έκ πατερικοϋ βιβλίου γεγραμμένου κατά δύο
σελίδας τον XIII αιώνα.
λεία
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4.
Χάρτ. στιλπνός.

Αιαστ. 0,178X0,128.

Αίών XVIII.

φ. 199.

MaS-ηματάριον.
1. (φ. Ιβ) Το τέλος
λόγου
άδιαγνώστου
μοί' του Γρηγο ·
ρ ίου Θεολόγου
(;).
2. (φ. Ιβ) Άδηλου
„περί
της προς τα &εϊα μή
συστολής
u
αίδοϋς
κ α Ι ευλάβειας
.
Κολοβόν. Τελευτα èv φ. Ιβ καϊ αϋ&ις ή συνέχεια από
φ. 197 κ. έ. .
3. (φ. 8<*) Γ ρηγο(>Ιου Θεολόγου
ζίχοι
προς Σέλευκο
ν.
Έν τέλει, φ. 15«, κατά πιστον άντίγραφον τάδε : . . . è ν
τ fi κατά
δη μιτζάνη
\ Ακαδημία*
\ αψ<η:
όκτωβρί":Κ%.
4. (φ. Π<*) Άββά
Νείλου:
Νου&εσίαι.
δ. (φ. 25«,) Φωτίου
Κωνςαντινουπόλεως
ex της
επιστολής
προς
Μιχαήλ
άρχοντα
Βουλγαρίας
τΐ
εστίν
έργον
άρχοντος.
6. (φ. 59«,) Κάτωνος
γνώμαι
παραιν ε τικ α Ι κατά
μετάφρασιν Μαξίμου
Πλανούδη.
7. (φ. 67«,) „Θέματα
εις τήν γ ραμματικήν
του è ξ
'απορρή
u
των ['Αλεξάνδρου
Μαυροκορδάτου]
.
8. (φ. 105«,) Θέματα
έτερα.
9. (φ. 149α,) Θέματα
εις τ à κεφάλαια
της
Γραμματικής
του Αλεξάνδρου
[Μαυροκορδάτου].
Τα υπ' άρια: 1 καϊ 2 κείμενα είναι ήρμηνευμένα δια συνωνύμων.
Ta ($è λοιπά φέρουσιν άραιοτάτην ψυχαγωγικήν έρμηνείαν.
Του φ. Iß ή τάξις είναι μετά το φ. 56. Τα δέ φ. 16/?, 57—58,
147/?—148/?, 187—196 δλως άγραφα.
Το επικάλυμμα των χαρτφων πινακίδων είναι φύλλον περγαμηνον έκ
πατερικοΰ βιβλίου, γραφής του XIII αιώνος κατά δύο σελίδας.

6.
Χαρτ. λείος.

Λιαστ. 0,10Χ0,155.

Αίών XVII.

Φ. 125.

Μουσικό
ν
άν&ολόγιον.
*Λκέφαλον καϊ κολοβόν. Έν ταις φαις ύπάρχουσι διάφορα δοκίμια
κονδυλίου καϊ ανούσια σημειώματα, έξ ών τίνα έχουσιν άποξεσά-ή. 'Εν
φ. 13«, èv τη κάτω φα, άναγινώσκομεν : εγο ω γ ι αν ό ς τερζις
Έν δέ τη άνω φα του φ. 14« : ήπαρχη
κ α μ s Ί ω αν ν s κυ
πριώτη
| ό ό ποιος
το αφιέρωσα
\ το κϋρ Ίωαννβ
Νίρου
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aito κώμης
σωποτπ.
* Αμφότερα τα σημειώματα ταί;τα παρέσχον
ένταν&α κατά πιστον τον πρωτοτύπου άντίγραφον.
с
0 χώδιξ χοσμείται χαϊ δι7 έπιτίτλων κοσμημάτων. ΈπΙ τον δέρματος
της προς το τέλος του χειρογράφου πιναχίδος άποτετνπωται σφραγίς
δυσδιάκριτος.
Έκ δωρεάς του κ. Θεοδώρου Αθανασοπούλου, διδάχτορος της φιλολογίας.
6.
Χάρτ. λείος.

Λιαστ. 0,15X0,202.

Αιών XVI1L

Σελ. 6 4 + 7 1 8 .

[Μ αν ου ή λ Μαλαξο ϋ;] : No
μοχάνων.
Προτάσσεται ό πίναξ των κεφαλαίων αναγραφών το δλον υχη τοιαύτα.
Περιέχονται δέ πάντα ταϋτα èv τφ κώδικι, ει και τίνα μετά διαφόρων επι
γραφών η èv τφ πινάκι των περιεχομένων.
Έν σ. 1, èv τΨ\ άνω καΐ έξω φα, νπάρχουσιν τα έξης διαγεγραμμένα :
|
1790 Ιανααρί"
10 έγώ ο προηγ ti μένος της λαύρας
Χ
&ών ) μετοχιάρης
έδώ εις παλαιάς
πάτρας
έκτησάμην
[τον παρόντα]
\ νόμο [κ αν ο] να δια χρημάτων
δηλ:
γροσιών
2 0 : δστις δέ· άπο \σειε αυτόν αυτόν έκ της μονής της
λαύρας
έκ Πατρός
via κ(αϊ)
άγιο
τβ μορέως
εΐη άφ[<*>0ΐ] \ σμενος
πνεύματος
κλ. κλ.
Έν δε τη σελ. 717 μετά το πέρας των κειμένων άπαντα το έξης ση
μείωμα: 1766/ μα ί" : - 11: - δρα δεκάτη
πρ&νό\έγινέ
σιμός
μέγας
κ(αΐ) φοβερός
εις τήν <κωνζατο>
κώνςάντινβ
πολην
έγινε
φθορά
μεγάλη
έχάλασαν
\ τα τίχυ
τιΐ κάςρβ
έσκοτο&ηκαν
άν&ρωπι
αν αρί | μ&ητι,
όπα πάρα
ποτές,
επιτα
ίκολαά-ι
>
κα&ιμερ
σιω \ δ συμός' ανάμεσα
μερικές
εΐμέρες
έβρεξαν]
βροχές
ταραχό δης οπΗ έπνηξαν
ζόα κ(αϊ)
άν& ρώ π&ς \ είς
ν ι avi ζτζαμή.
\ καγώ ε λάχυςος
ο εν Ί ε ρ ο μονάχο ι ς
Ιωα
κείμ Βπίκλη φοτινώπλο
ς | έτιχε
να ίμε προέςδς
είς
ένα
χόριο
τι πόλε ο ς λεγό μενον παχτζεκαοϊ:
— Έπϊ του σημειώ
ματος τούτου μεταγενεστέρου χεϊρ έχει επιφέρει μεταβολάς τινας είς πνεύ
ματα, τόνους καϊ τύπους.
3
Εν σ. 717 άναγινώσχομεν διαγεγραμμένον : έτα το ς ο νό
μοκάνονας, ϊπαρχυ
εμοϋ τ" ενη ερομονάχοις,
'Ιωακείμ
\
έπόικλη
φοτινος',
χάι ο ς ή&ελε
τώ αποξενάσι
ναέχυ τήν
κατάραν\
της αγίας κ(α ί) Ό μοβ σ Iй τριάδος
τήν κ α τ α ρ α ν της
πανα
γίας κ( α ί) π ά ντο ν \ τον άγ ί(ων) αμήν: —
Κ* έπεται ή μονοκονδυλιά: .. /Ιωακείμ
ô 9Ι ε ρ ο μον άχο ι ς.
Με&' δ διαγεγραμμένον έρμητικώς σημείωμα περί των èv Κωνζαντινουπόλει д-εομηνιών τοϋ 1766 καϊ κατωτέρω, επίσης διαγεγραμμένον,: ò εν
1) =

[êXj&ajv
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ОТДѢЛЪ III.

ιερό μον άχο ις 'Ιωακείμ
εκ πελοπον
ίσβ * εκ κόμης \ παλεάς
πάτρας...
και νεζερβς
μαχαλε(;)
κελανος
(;) |
[έφ]ημέριος
Τα προς
πέλων εις μπαχτζέ
τζοι άγιος νικολαο ς βλεζερώ.
το τέλος τον σημειώματος τούτον δι1 άλλον μέλανος άμανροτέρον γεγραμμένα. — Είρήσ&ω δτι τα προπαρατε&έντα σημειώματα των σελ. 1 καί 717
είναι κατά πιστά αντίγραφα έκ των πρωτοτύπων άντιγεγραμμένα.
"Εν σ. 64 αναγράφεται μεταγενέστερος τις κτήτωρ τον κωδικός: Γεώρ
γιος Παππανελόπονλος.
,
Ό προτασσόμενος πίναξ των κεφαλαίων έχει Ιδίαν των σελίδων άρί&μησιν (1—64) èv τη ανω φα. Τον δε κειμένον οι άρι&μοί της σελιδώσεως
γράφονται èv τη κάτω φα. * Από σ. 556 υπάρχει παλαιοτέρα καί νεωτέρα
άρί&μησις,έξ ών ή πρώτη είναι διαγεγραμμένη.
Έτάχωσις βνρσίνη μετ* έντυπων τίνων κοσμημάτων.
Περιήλ&εν εις τήν περί ής ό λόγος βιβλιο&ήκην έκ δωρεάς τον κ. Σπηλ.
3
Αρβανίτον, ίατροϋ.
3

Εν 2οπωτφ τη 24 Αυγούστου 1904.
Εν Βερολίνω τη 7 Μαΐον 1912.
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ΝΙΚΟΣ Α.

ΚΡΙΤΙΚΑ

ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
ΕΙΣ
ΤΙΑΚΑ
ΚΕΙΜΕΝΑ.
Α'.

Eh τα

ΒΕΗ2.

BYZA1S-

Ευχολόγια.

У

Еѵ τη έκδόσει τούτων νπο Α. D m i t r i j e v s k i j (èv Κιέβω 1901,)
σ. 358 κείται „Τοις λαλη&εϊσι
κακώς καί ασεβώς
παρά
τον
χρηματίσαντος
μητρο πολίτον
Κερκύρας
Κωνσταντίνον
τούτον
Β ον λγ α ρ ίας , τοις
καί παρ1 αύτον
άν ad- ε ματισ& ε Î σιν . . ." Πλην γρ. : Κωνσταντίνον
τον τον Β ονλγαρία
ς.
Πώς δέον να έρμηνεν&η ή φράσις αντη ίδε τήν μονογραφίαν Εύστα& ίο ν
τον Βονλισμά,
άρχιεπισκόπον Κερκύρας, „Κωνσταντίνος ο Βονλγαρίας
καί Κωνσταντίνος ό τον Νικαίας μητροπολϊται Κερκύρας κατά την IB' εκα
τονταετηρίδα. Έν Κέρκυρα . . . ΑιΩ,ΠΆ' (Εις 8% σ. ήρι&μημέναι 1§). —
Πρβλ. καί V a s i l i e v s k i j èv ΒνζαντινοΙς ΧρονικοΙς {= Viz. Vremennik)
τόμ. Α' (1894), σ. 60 κ. è. καί L. P e t i t αντό&ι, τόμ. ΙΑ' (1904) σ. 489,
èv υποσημειώσει.

Β'. Εις τον Βίον καί πολιτειαν
Μετανοείτε.

Νίκωνος τον

Σ π. Π. Α ά μ προ ν , Νέος ' Ελληνομνήμων, τόμ. Γ' (1906) σελ. 189,
στίχ. 4—16 κείται : £Ε τερος δ έ τις άνήρ . . . . οφιν δ ε ivo ν κ αϊ

