
О Т Д - ^ Т Г Т Ь I I I -

1. М Е Л К І Я СТАТЬИ И ЗАМѢТБИ. 

Λει'ψα,νον λόγου 
Ιωάννου του Σχολαστικού. 

Τον ύπ' αριθμόν 86-ον έλληνικον κώδικα της εν Πετρουπόλει Αυτοκρατορι
κής Δημοσίας Βιβλιοθη'κης ό Murait περιέγραψεν ούτως* «Fragment d'un mé-
nologe ou d'une collection de sermons. X-e ou X-e siècle»*). Ό Bè Tischen-
-dorf ώδε* «Folia membranacea octo formae quart, mai. saeculi X, fragmenta 
menologi» 2). . 

Άμφότεραι των λογίων τούτων αι περίγραφα! μακράν της αληθείας άπέχου-
-σιν'έ'χομεν γαρ ώδε τετράδιον εν, οκτώ μεμβράνινα φύλλα μήκους 0,198, πλά
τους 0,145, λείψανον όντα κωδικός γραφέντος τφ δευτέρω ημίσει του ενάτου 
αιώνος, κείμενον δ* έγκλείοντα δίστηλον 32 — 38 γραμμών εν μι^ έκαστη των 
•σελίδων. Ό της γραφής χαρακτηρ ύπόξανθος, εν δέ ταϊς φαις χ«?ιρΙ του καλλι
γράφο« καί μικροϊς άρχα'ι'κόΐς κεφαλαιώδεσι στοιχείοις ύπάρχουσι μονόλεκτά τίνα 
ερμηνεύματα λέξεων του κειμένου η ακατάληπτων ϊσως τοίς οΐς ό κωδιξ προώ-
ριστο μοναχοϊς, η πηγαζουσων εκ κωδίκων τάς αύτας λέξεις εν αύταΐ θησαυρι-
ζόντων τω κειμένω. Χείρ δε 14-ου αιώνος επί μεν της ωας του φ. 4 έσημειώσατο 
το «στάσις α' τ Υ* ßr της β' εβδομάδος», είς δετό τέλος του εσχάτου φύλλου 
το «στάσις γ'»- όθεν φαίνεται το κείμενον τεμαχηδον άναγινώσκεσθαι επί 
τραπέζης μοναστηρίου τινός κατά την Μεγάλην Τεσσαρακοστην. 

Το κείμενον περιγράφει τον βίον οσίου τινός, δι' δν επί δεκάδα ετών μα
ταίως ανησυχούν, μη δυνάμενος διακρϊναι τον άνδρα και τον συγγραφέα, προς 
τοΰτο δε καί φίλους όχλησας είδη'μονας. Τυχαίως τέλος άναγινώσκων εσχάτως 
τους λόγους 'Ιωάννου τοΰ της Κλίμακος διέγνων εν αύτοίς την λυσιν του πολυ
χρονίου μου προβλήματος* ό δέ λόγος περί του ερημίτου Ισιδώρου, ου τον βίον ό 
'Ιωάννης κατά τρόπον περιγράφει χαρίεντα έν τω 4-ω λόγω τω «περί της μα
κάριας και ακήρατου υπακοής». 

■ 1) Ε. de Mu г ait, Catalogue des Mas. grecs de la bibliothèque Impériale publique, 
47. 64. 

2) C. Tischendorf, Notitia, σ. 64. 
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'Αγνοείται μοι κωδιξ οΰτω παλαιός των πονημάτων 'Ιωάννου του Σχολα
στικοί/ καί αύτων δε τούτων στερούμεθα εισέτι κριτικής εκδόσεως, κατ ' άκολου-
θίαν δ' άγνοοΰμεν εισέτι καί το κατά προσέγγισιν ύφος αύτου' τούτου δ' ένεκα 
ъѵу. ώκνησα έρευνησαι τα προκείμενα μοι φύλλα, βασισθείς προς τούτο επί 
τη καλή Σωφρονίου έρημίτου έκδόσει, γενομένη «επί τη βάσει μεμβρανίνων χει
ρογράφων της εν τω Άγιωνύμω "Ορει ιεράς μονής του οσίου πατρός ημών Διο
νυσίου» *). 

Ή γραφή καθαρά, άλλ' εν πολλοίϊς ανορθόγραφος. Συνεχείς ΐωτακισμοί, οίον 
κ α τ η ν τ ι κ έ ν α ι , κ ρ ί τ τ ο ν ο ς , ίσήδορος, π ά σ ι σήδηρον, π α ρ ί δ ο ν έτερα , έγ-
χ α λ ο π η σ α * αι δέ άπο προθέσεως άρχόμεναι λέξεις κεχωρισμέναι, οίον δι' εκεί
ν η ν. Έτεραι μη συνθετικαί συνηνωμέναι μετά μορίων καί προθέσεων, οίον μ ε τ α -
δ ε κ ά τ η ν , δ ι α ν θ ρ ω π ί ν η ς . Άλλ' ^χομεν καί τοιαύτα λάθη: ά π ό σ τ ε λ λ ε ν , ήρώ-
τ ο υ ν ( = ω ν ) ά π ο ρ ρ ί ψ α τ ο , Ι π ε ν έ χ θ ε ι , έ π ι τ ι μ ώ ν τ ο ' το δέ τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α 
-ό κωδιξ Ιχει κατά κανόνα πανταχού τ ε σ σ ε ρ ά κ ο ν τ α . ϊ ά σ υ ν ή θ ε α σ υ ν ή θ η 
των χειρογράφων. Άλλ' έ'ξω των -ασήμαντων τούτων ό κωδιξ από λεκτικής 
έπόψεως Ιστι σημαντικός δια τήν κατάστασιν, εις ην σήμερον τους λόγους 
γινώσκομεν του 'Ιωάννου. Μεταξύ δέ των §§ νζ'—νζ ) (εκδ. σ. 41—42) τά νέα 
φύλλα παρουσιάζουσι τον έξης παράγραφον, εύρισκόμενον κατά τάς εκδό
σεις εν τ φ § νε': «"Εθος π ο λ λ ά κ ι ς το"ϊς δα ίμοσ ιν ή μή έ ξ ο μ ο λ ο γ ε ί σ θ α ι 
ή μ α ς ύ π ο β ά λ λ ε ι ν ή ως εκ π ρ ο σ ώ π ο υ ετέρου τ ο ύ τ ο ποιε ί ν, ή" τ ι ν α ς επ ί 
τ η έ α υ τ ω ν α μ α ρ τ ί α κ α τ α μ έ μ φ ε σ θ α ι ως α ι τ ί ο υ ς » , ϊ ο δέκείμενονέν πολ
λοίς τόποις όλως ίατι διάφορον του συνήθους εν ταις έκδόσεσιν, οίον 
<σ. 37,3 κέ). 

Έκδοσις. Κωδιξ. 

. . .προς τήν των κοσμικών εν τ ^ . . . έ'βλεπεν επί ταϊς των κατά κό-
Λ̂θνγ3 έπιδημίαν έσημειοΰτο τούτους σμον εν τη μονή* επιδημίαις" εσημει-

«σχάταις ύβρεσι. οΰτο καί τούτους επί τούτων εσχά-
ταις ύβρεσι. 

Θρεμμάτων σωτήρ δια θεοΰ καί Προβάτων δια θεού εκείνος, τοιοΰ-
ποιμήν, τοιούτον εσχε παρά θεοΰ καί τον αυτόν καί οίκονομουντα τήν μο-
τόν οίκονομουντα τα της μονής' σώ- νήν άλλων πέπομφε" σώφρονα κτλ. 
■φρονα κτλ. 

Ύπάρχουσι δέ καί ελλείψεις τω κώδικι, α'ι έξης: 
Σελ. 33, β' ποτέ || 22 καί ευτελών || διακριτικοί τε καί || β'27 ήδη || 32 αύτου || 

34, α, 3 αύτου || 8 με || 12 καί βίας || 19 θείων || 30 τινά || 33, α', 22 καί ευτε
λών И 33, β' 14 δέ || 27 ήδη || 32 αύτου j | 34, α ' 8 με || 16 αύθις || 30 τινά || 34, 
β', 32 ένεκάλει || 35, β', 22 Ιχω || 24 τούτο || 31 εν τω μέλλειν έκλείπειν || 32 ευχα
ριστώ || 35, α', 6 δυνάμενος [| 30ούτεάρχαί || 36, α', 25 α ύ τ η . . .καί τη πρώην 
ατιμία; || 36, β', 6 αν || 9 τοΰτο μοι || 14 ευθύς || 23 καί ως φασί τίνες || 37, OL\ 
1 είσί || 6 ενώπιον εκείνων || 13 μιας || 39, α', 5 τοΰτο || 20 ποτέ || 27 άκουσας || 

1) Κλΐμαξ του όαιου πατρός ημών Ιωάννου καθηγουμένου του Σινά αγίου ορούς. Έν> 
Κπόλει 1883, σ. 32—41. 
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24 καί όπλιζομένοις || 26 εκείνων || 38, β;, 25 πάλιν Ι| 33 ήτοι πρεσβυτέρους |f 
39, α', 20 ποτέ (| 27 άκουσας || 40, α', 18 όρα [| 20 αύθις [| β', 16 έμαυτον |[ 
31 άηδώς αυτόν Ιχειν |[ 33 μετερχόμεθα β', 16 έμαυτον || 41 , ßr, 3 επί το πέ
λαγος έκχωρησαντες είτα. 

Αϊ λοιπαί του κειμένου διαφοραί έ'χουσιν οΰτω λεπτομερώς. 
Σελ. 32, β', 8 έζητει] έπεζητει (| 10 έπολιτεύετο] έπεπολίτευτο |j 11 μνήμη] 

ύπόμνησις || ποτέ τις] πού τις || 15 μνησικακούντας] μνησικακούντα || 16 ευ
θέως άπηγγελλε] άπηγγελεν || 17 προ ηλίου] πριν ηλίου || άλλη'λοις αύτους] αυτούς 
έαυτοίς j | 21 εξωθούτο] εξεβλησκοντο || 23 άλλα γε τον καρπον πολύν] άλλα πο
λύν τον καρπον || 24 εμφανίζουσα] δηλούσα || 25 τοΐςόσίοις εκείνοις εδείχθησαν] 
αύτοΐς τοίς όσίοις άνεδείχθησαν || 26 πρακτικοί καί] πρ. τε και || 27 ιδεΐν εν τούτοις 
φοβερόν τε καί] ίδείν φοβερόν επ* έκείνοις καί || 29 πολλούς αίδεσίμους] πολλιάς 
αίδεσίμους || 31 ιδίαν] εαυτών |j 32έκεΤσε] καί || 33 πεντήκοντα] τεσσεράκοντα jj 
35 εύρον] προσελάβοντο || 36 λοιπόν Ιφασκον] λοιπόν εαυτούς Ιφασκον || 37 άεί] 
είς αιώνα [| 38 οί δε] οι δε έτεροι |) άπονΕαν] άπόνοιαν { 39 ύβρεσιν Ιλεγον 
έ'χειν] ύβρ,εσι λοιπόν Ιχειν ίλεγον |) 40 έώρακα] έώρα || 33, α', 1 μετά άγγε-
λοειδούς πολιάς] σύν τη πολιά τη* άγγελοειδέΐ ε'ις || 11 έ'σωθε |J 12 αυτόν καί 
τον προεστώτα] αυτόν προεστώτα |) 21 προς ζηλον] είς ζηλον jj 24 κατακο-
σμείται] ευλογείται jj 31 είρημένω] ποοειρημένω || 34 κακεντρεχή τε και πάνυ] 
και κακεντρεχή πάνυ και jj 33, β', 5 ό δε άπεκρίνατο] ό δέ φησι || 6 κάγώ] εγώ 
|| ύποτάσσεσθαι έμαυτον] προτάσσεσθαι εαυτόν || 7 έκδίδωμι] δέδωκα || e π* 

αύτω] ύπ' αύτω ||.8 παραδείγματι] ύποδειγματι || 11 φύσει αδελφέ] αδελφέ τ η 
φύσει || 16 ούν αυτού] δ' αύτου || 21 συναριθμησαιΊσυναθροίσαι || 23 ευτελούς] 
ασθενούς || 'ικεσίας προς τον ποιμένα εποιησατο] Ικεσίας πεποίηκε τω ποιμένι || 
24 άφε"ΐναι ωσαύτως διάγοντα] ωσαύτως διάγοντα || 26 έμφηνας] λόγω σημάνας] 
28 πλησιάζουσαν κλησιν] κλ. πλησ. [| 29 τοιαύτη] ταύτη || 33 προσλαβόμενος] 
προς κύριον προσλαβόμενος || 34, α', 6 ποίαν... ό νους αυτού] το ποίαν... αυτού ό 
νους [j 7 διάγοντος] διάγοντι || 10 ως ύπέρ]ότι περ || 14 θεού] του θεού || 15 
υπομονής] υπακοής [| 21 τινός θεωρίας] θεωρίας τινός j | 22 είσιόντας καί έξιόντας 
ίκετευον υπέρ εύχης] είσιόντας λοιπόν υπέρ εύχης ίκετευον jj 24 συγκαθημένων 
ημών] συγκαθημένω μου jj 25 ό μέγας εκείνος επιστάτης] τω μεγάλω επιστάτη jj 
26 τοάγιον αυτού στόμα κεκλικώς] κεκλικώς το ά. αύτου στόμα jj 27 βούλεισοι 
δείξω φησί] φησί' βούλει σοι δείξω || 30 τεσσεράκοντα || 33 ελθών ούν και βα-
λών γονυκλισίαν τω ηγουμένω] έλθόντα ούν καί βαλόντα τω ηγουμένω μετά-
νοιαν || 37 ώστε] ως jj 39 αίδεί'σθαι κάν] αίδεϊσθαί με jj 34, β', 1 άναπόκριτος] 
άνεύποκρίτου || 2 συμπληρώσεως] της συμπληρώσεως jj 3 διαμείνας] μείναν-
τος jj 8 γάρ μοι] δέ μου jj 9 εν τη] τη jj 11 περιθέμενος τω ποιμένι] τώ ποιμ» 
περιθέμενος jj 13 ενώπιον τραπέζης ανθρώπων άλλ'] ενώπιον ανθρώπων, άλλ' jj 
15 ίστάμην θεώ προσευχόμενος] καί θεώ ιστάμενος προσευχόμην jj 16 πονηράν· 
προς τον ποιμένα δεξάμενος] προς τον ποιμένα πονηράν λογισάμενο; f] 18 εϊρη-
ται γαρ ότι] ε'ίρηκε γάρ τις, δτι || 20 ως] ότι |j 21 άκακίαν έκούσιον έκδώ] έκού-
σιον άκ. εκδώσει jj 22 τω πονηρω δίδωσι χώραν] εκέϊ ό πονηράν χώραν J| 
28 λοιπών] πολλών jj 33 ό ποιυ-ην κατ ' ιδίαν υπέρ του οικονόμου προς τον μέ-
γαν έποιούμην άπολογίαν] προς αυτόν έ'λεγεν ό ποιμην κατ ' ιδίαν υπέρ του οί-
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κονόμου* άπολογίαν έποιούμην προς τον μέγαν || 35, α/, 34 ε'ι ουκ είκη την εν 
τόπω περαίνει διατριβην, πάνυ θαυμάζω] θαυμάζω, ε'ι ούν είκη την έν τω 
τόπω διατριβην διαπεραίνει || 35 γαρ συνηπται υποταγή] καί ηπατημένη υπο
ταγή συνημμένη || 36 έψεύσατο] ε'ψευσται || 37 άλλα καί ώδη'γηκε] κεκράτηκε 
καΐ ώδηγηκε || 38 πρόβατα] θύματα || 40 εν όστ. σκεύεσιν εύραμένην καί θαυ-
μάσωμεν] καί θαυμάσωμεν έν όστρακίνοις σκεύεσιν εύρημένην || 35, β', 1 την 
των] την τίνων την || 9 αδικούμενος σχεδόν] σχ. άδικ. εβλεπον || 10 εστί δ' 
ότι καί εκ της τραπέζης εκ των ύπηρετουμένων διωκόμενον] έ'σθ' ό'τε καί καθ' 
ήξεραν εκ της τραπέζης των υπηρετών διωκόμενον εβλεπον || 12 πάνυ μικρόν 
εκ φύσεως] εκ φύσεως μικρόν πάνυ || 14 ελεγον ούν προς αυτόν] καί προς αυ
τόν έ'λεγον || 16 πολλάκις] πλειστάκις || 17 άπεκρίνατο] φησί || 18 πατέρες μου ει] 
πατέρες μου, εάν || 19 άλλ'] έπεί || 20 κάγώ... του μεγάλου] κάγώ λοιπόν—και 
του μεγάλου || 21 υπομένω] καί υπομένω || 29 έν τω μοναστηρίω] τα) μονα-
στηρίω || 32 τω κυρίω] τω θεώ || 38 έκέλευσεν] έποίησεν || 36, α', 2 μεμελημέ-
νος] μελημένος || 5 εις την πόλιν] έν τη πόλει || 6 τινός χρείας] χρείας τινός || 
11 παρεσκεύασεν] πεποίηκε || 12 άπο του ηγουμένου] του ηγουμένου || έν τη 
άγίικ] τη άγίικ || 13 εις την μονήν] έν τη μονή || 14 κομισάμενος] ην κομισά-
μενος [| 15 ούν] δέ || 20 άλλ' ουκ] καί ουκ || 22 τεσσεράκοντα || πάλιν επί τον 
ίίδιον] επί τ. ϊ. πάλιν || 26 καταστησαι] καταστηναι || έ'φησεγάρ] φησας αύτω || 
29 μή λέγειν αυτόν άληθη] άλ. μη λ. αυτόν (| 30 έπιζητείν] επιζητεί || 31 ερ
γάτου] καλοΰεργάτου || 34 ευχεσθαι] προσεύχεσθαι || 37 τίνος. . ταύτη] το τί
νος || τεταπεινωμένη] τοιαύτη τεταπεινωμένη || 36, β', 1 έμαυτω τεθέαμαι ως 
νυν] έαυτω ως νυν τεθέαμαι || 3 εστί] φησί || 4 δέ ουδέ] και || 5 πάλιν] θάτ-
τον || 6 συμβη] και συμβαίνει || μόνων] καί μόνον || 7 μηδέποτε αύθις έγείρε-
σθαι] μη άνίστασθαι || 8 οικονομία ν] διάκο νίαν μοι || 9 νέον οντά] νέου μου ον-
τος || 10 διάγοντα συνέβη] διάγοντος συνέβην || 11 κατενεχθηναί μοι είς βαρ. 
πτώμα] πτώμα κατενεχθηναί βαρύτατον κατά ψυχής [| 12 έ'χων δέ συνήθως] 
εμοΰ σεσυνηθηκότως sic |j 14 έστηλίτευσα" ό δέ] έστηλίτευσα· κέρκον δέ λέγω 
το τέλος της πράξεως || 15 μειδιώντι] μειδιών || 20 είληφέναι]εΐληφώς || 24 δια
φοράς] διαφοράς διαφερόντων || 37, α', 1 συνοδίικ] συνόδω || 2 και γνωμών δια-
-φοραΐ] προκοπών καί γν. διαφοραί || 3 προς την τών κοσμικών έν τη μονή έπι-
δημιαν έσημειοΰτο τούτους έσχάταις ύβρεσι]: έβλεπεν επί ταΐς τών κατά κό-
■σμον έν τη μονή έπιδημίαις* έσημειοΰτο καί τούτους επί τούτων έσχάταις 
ΰβρεσι [| 7 δ' άν τις] δ' αν τίνων || 8 επιδημία έγένετο] επιδημίαν έ'βλεπον |] 
9 τι γινόμενον] το γινόμενον || 11 τους ανθρώπους άποφεύγουσαν] τών ανθρώ
πων ύποκρύπτουσαν || 14 έμης έξελεύσεως προσελάβετο τον τα δεύτεοα του 
πατρός διέποντα, άνδρα θαυμαστόν, Μηναν τοΰνομα] έμης του οσίου τόπου 
εξόδου άνεπάη έν κυρίω ό τ ά δεύτερα του ποιμένος διέπων άνηρ θαυμαστός Μη-
л/ας δνομα || 28 μύρον προσηνέχθησάν τε καί προσεδέχθησαν αληθώς] οίτών πο
δών αύτου καί κόποι και ιδρώτες συν θεώ προσηνέχθησάν, και αληθώς || 30 πολλά 
μ.έν ουν και άλλα περί τούτου του] καί άλλα δέ πλείστα περί του αύτοΰ || 
32 άπηγγειλαν ήμίν κατορθώματα* έ'λεγον δέ και τοΰτο, ότι] κατορθώματα άπηγ-
γειλαν, έν οις καί τοΰτο ελεγον, ό'τι φησί ό προεστώς || 35 προς το ηγουμενείον] αυ
τόν έν τώήγουμενείω || 36 άφ' εσπέρας τω ηγουμένω] τω ήγουμένω εσπέρας || 37 τε 
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λαβείν] λαβείν || 37, β', 3 ώς] ό'τι || 6 πάντων έποίησεν] πάσι χεποιηκεν || 8 λέ~ 
γων ως] διό καί φησι || 10 προς τον ήγούμενον γονυκλισίά] γονυκ. π. τ . ήγού
μενον || 11 διεβεβαιοΰτο άπαν] επληροφόρει φησίν ώς άπαν || 12 κείμενος άπο-
στοματίσαί] κείμενον άποστηθησαι || 15 εκίνησα π. λόγον περί ησυχίας] κε-
κίνηκα ποτέ ησυχίας λόγον f| 16 εκείνων γερόντων] γερόντων εκείνων || 17 προ-
σωπω] τώπροσώπω || ηθει] ηθει άστείως || 20 κρίνοντες] προκοίνοντες || 21 ύπελ-
θειν] μετελθέΐν || 24 ημάς] ημάς δια παντός || 24 μαινομένοις και όπλέζομίνοις. 
Ετερος] μαινομένοις τίς [| 29 εύμενείας] εύνοίας || 38, α', 7 άναστάς] ανάστα || 
8 ησυχίας] σης ησυχίας |( 20 ψυχής] σης ψυχής || άλλεπαλλη'λων] επάλλη
λων || 30 προς τον άγωνοθέτην υπό απιστίας] ύπο απιστίας προς τον άγωνοθέ-
την || 32 άφης άν. προπηδώσης] άφην προπηδώσαν [j 33 μεγέθη σωμάτων καί 
ώρας] μεγέθη καί ώραν σωμάτων |) 3δ φίμου] φιμοΰ j | 38, β', 1 έργω πάσαν 
άγάπην] έ'ργον άγάπην πασαν || 2 προς τον πλησίον άπλανώς έμφανίζων] εν τ ω 
έαύτοΰ εργάτη άφανώς εμφανίζοντα || 3 αληθώς εν τούτω] εν τούτω αληθώς || 
5 εάν] tv || 8 καθ' ώραν] καθ'ημέραν || 15 άσθένειαν επεγνωκότας . . . .ί'στασθαι] 
έπεγνωκότας άσθένειαν καταμόνας πόρρω που του αθλητικού σταδίου ισταμέ
νους || 19λόγοις άγαθοΐς πατρός καί διδασκάλου αρίστου εύαγγελικώς μοι και προ-
φητικώς, μάλλον δε φιλικώς μαχησαμένου. όθεν] καλώ πατρί καί διδασκάλω άρί-
στω μαχησαμένω || 23 ηθέλησα] τεθεληκαμεν || 26 τά άκαλλη και άνόνητα] πά 
λιν τα άκαλλη καί άνονησιφόρα || 27 ημϊν παραθη'σομαι] ύμιν άκανθολογήματα 
παραθησομαι || 29συντυχίαν] συντυχίας || 32 παρεκελεύσατο.. έξιούσι] παρεσκεύ-
ασεν... εξιοΰσι, και το δη θαυμαστότερον || 35 ορών τίνα των αδελφών] τινά των 
αδελφών ορών || 39, α', 5 μη κρύπτειν έγνωκώς επ' ωφελεία] γνούς τίνα μη κρύπτειν-
ώφελη σαι || 6 λογισμούς] λογισμούς μου || 7 άμα τη ψυχηέ κ προοιμίων εϊωθα] συν 
τΤΪ ΨυΧ?ί ε"ωθα εκ προοιμίων || 8 τούτοις έπίφωνώ} κράζω τούτοις || 11 κατέλαβον» 
πολυπραγμονη'σας ποιοΰντα] πολυπραγμονη'σας κατά πολύ || 12 πτυχίον] πτύ-
χιον || 23 έβδόμην ημέραν] έβδοματιαϊον χρόνον || 26 μηδέν αυτόν[ αυτόν μηδέν || 
28 ώς ε'ί γε] ει [j 30 ούν άσμένος] δε ασμένως jj 31 έδέξατο] προσεδέξατο || 
32 εις την ίδιάζουσαν μονην] έν τη μονή τη ίδιαζούση || 38 λεγόμενος] λεγο
μένη || 39, β', 4 αυτόν περί εκάστου] περί εκαστον αυτών |j 5 επληροφόρησε] 
επληροφόρει || 12 τους πόνους τών άγιων] τών αγίων τους πόνους || 14 εθέλειν 
μιμείσθαι] μιμεϊσθαι θέλειν || 18 την βίαν ημών] ημών την βίαν || 32 ό τοιού
τος χορεύει] χορεύσει ούτος || 40, α', 6 εί δέ τις] εϊ τις δε || 7 ταχέως της] τ α 
χέως || 10 ειλικρινή] είλικρινώς || 14 Ιδειξεν] ένέοειξεν || 18 Οταν] ότιοΰν || 
19 σφάλμασι] σφάλμασιν οψεται, ότ' άν || 23 στησαι] στησαι θέλων καί || 
26 Ίαθείη ποτέ δια της τών μειζόνων έπιτιμησεως] εστίν αυτόν Ίαθηναι εκ 
της τών μειζόνων έπιτιμίας || 30 δηλονότι] δήλος ότι || 32 άπιστος έστι καί 
άκλητος μάτην || 33 υποταγής] υπακοής || ό'τι μη] ε'ι μη || 36 προς την] είς 
την || 40, β', 7 άδόκητον] άδόκιμον |) 11 εχθρού] αύτοΰτου εχθρού [| δέ τούτο] 
δ' αυτό || 13 έαυτου] αυτού || 16 ελαθον] λέληθα || 17 ύμΤν παραθείς] παρα-
θηναι || 21 ύπάρχωσιν] τυγχάνουσι || 22 ώς είωθότες] καί σεσυνηθικότες || 
41 , α;, 2 νεκρούς άναστηση ό ευγνώμων] νεκρούς ό ευγνώμων υπήκοος άνα-
στησαι || 5 ώς] ώς ότι || 6 πεποίηκε καί αυτός μένει αλλότριος άπό της ματαίας 
οίησεως] πεποίηκε... μένει αυτός εκ της ματαίας οίησεως ξένος καί αλλότριος |[ 
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7 έκ της του πατρός] έξ ετέρας (| 8 άλλ' ουκ εξ ιδίας] καί ούκ εκ της αυτού || 
14 τελεΤν αύτω υποβάλλουσα] αύτω υποβάλλουσα έπιτελεΤν || 17 ποτέ μέν 
τους υπηκόους] τους υπηκόους ποτέ μέν || 18 καταμολύνευν και σκληροκαρδί-
ους]μυλύνειν καί σκηροκαρδίαν || 19 έργάζεσθαι* ποτέ δέ ξηρούς] έργάτας τού
τους ξηρούς || 21 λίχνους] λιχνώδους [| 22 οκνηρούς] οκνηρότερους || 24 άλλα} 
άλλ' η καί [j 29 πολλάκις δι' υπομονής] δι' υπομονής πολλάκις |j 31 λαλουντος] 
μολοΰντος |] 32 άπατήσαι] άπαταν || 35 προσηνείς] προσηνείς, πράους || 
4 1 , β;, 1 έ'παθλον] λοιπόν Ιπαθλον |j 4 ζάλης] ζάλη fj 5 εύπορη'σαντες] εύπορη-
σάντων f| 8 ανάγκη την θάλασσαν] ανάγκη θάλασσαν || θολωθηναι και τα -
ραχθήναι] ταραχθηναι καί θολωθηναι |[ 10 παθών] παθών καί των χόρτων || 
12 σαπρίαν και χόρτον έν αύτη] σαπρίαν έν αύτη || 13 μετά την] μετά την-
μεγάλην |] 14 γινομένην γαλήνην] γαλη'νην γενομένην || 18 τοις εαυτού έπιτι-
θέντι οφθαλμούς] έν τω όφθαλμω προσάγοντι || 30 Γυμνού, γυμνού] γυμνού* 
γυμνώς || 33 ούκ έξ έτερου] ούκ ετέρου τινός || 42, α', 2 πλέον] πλείων || 6 έκ-
δώς] έκδώσης fj 8 την έξομολόγησιν ποιησασθαι' είδον γαρ κατάδικους έλεεινο-
τάτω ή'θει καί σφοδρότερα εξομολογήσει καί Ικεσία άποτομίαν] και σφοδρότερα 
και Ικεσία εξομολογήσει άποτομίαν || 13 μεταποιήσαντας] μεταμορφώσαντας || 
15 παρά των προσευχομένων] πάντων των προσερχόμενων || 16 δεόμενος, άλλα 
την εκείνων σωτηρίαν πραγματευόμενος] δεόμενος, άλλα των προσερχόμενων 
σωτηρίαν πραγματευόμενος (| 18 και μετ'] και μετά την (| 19 λογισμοϊς] μολυ-
σμοΐς [| 32 ως αφορμής] αφορμής [| 35 πτώματι προσθείναι ήμιν] πτώμα προσ-
•τεθηναι έφ' ήμας || 37 τότε προς έτερον ανάγκη πορεύεσθαι \\ 42, ßr, 1 δοκών 
ημϊν όριζομενοις] ήμίν δοκών* όρίζουσι γαρ || 12 Μωσης νόμου] Μωϋσης του νό
μου f] 21 έν τη ζωη σου τινά] τινά έν τη ζωη σου. 

Εντός ούτως ολίγων σελίδων παλαιού κειμένου οίαι διαφοραί! Άλλ' ού θαυ-
μαστόν* τα γαρ Ιργα 'Ιωάννου του Σχολαστικού γινώσκομεν δυσί διαφερού-
σαις έκδόσεσι, και ταύταις έκ χειρογράφων ού παλαιτέρων του δυοκαιδεκάτου 
πιθανώς αιώνος* ύπάρχουσι δέ καί κώδικες μετά σχολίων, των μεν πυκνών καί 
(ονοματισμένων, τών δ' οϋλλων ανωνύμων" ύπάρχουσι δέ καί έτεροι περιέχοντες 
έν ταίς ωαις βραχέα τινά ερμηνεύματα και διαφέρουσας γραφάς ύπο τών καλ
λιγράφων μεμηνυμένας έκ γνώσεως ετέρων συγγενών αντιγράφων. Παρατηρή
σεως δέ άξιον, ότι έν τοις γνωστούς μοι κώδιξι διακρίνονται τρεις άπ ' αλλή
λων διαφέρουσαι συντάξεις, ων ή μέν υπέστη μεταβολάς αυθαιρέτους υπ' ανα
γνωστών κατά το έπάρατον παρά το"ϊς λογίοις τών βυζαντινών χρόνων έ'θος 
εκείνο του καλλύνειν τάρχαΐα κείμενα καί προσαρμόζειν ταϊς λεκτικαΐς τών χρό
νων αυτών όρέξεσιν, ή δέ περιττάς άπό τών σχολίων ληφθείσας υπέστη προσθη-
κας, ή δέ τρίτη παρεδόθη πως ήμΐν έπιτετμημένως. Μέγα δέ καί χρησιμωτατον έρ
γον, άλλα δη καί πολυχρόνιον ή επί οικογενειακή τάξει παρασκευή κριτικής τίνος εκ
δόσεως της ουρανίου του Ιωάννου Κλίμακος, του πεζού μέν άλλ' ύπερκοσμίου-
αύτου $σματος, δι' ού ή χριστιανική έπί αιώνας άνθρωπότης άνύψου προς το 
θείον το πνεύμα, δυναμένη δέ καί νυν καί μετέπειτα τοΰτ' αυτό προς ταύτην 
κατεργάζεσθαι* συν αύτη δέ χρεία καί τών σχολίων πάντων ή προς έ'κδο-
σιν παρασκευή, τούτων αυτών εγκρυπτοντων λαμπρούς της ανθρωπινής 

\ 
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διανοίας θησαυρούς, μάλιστα δε τϊ) κλασική άναγομένας γραμματεία: χρηστάς 
ειδήσεις και συγγραφέων ικανών τεμάχη άγνωστα εισέτι. 

Το γοΰν ύπ' όψει ημών ενάτου αιώνος τετράδιον δια την αύτοΰ σπανίαν αρχαι
ότητα μαρτυρε? άφ' έαυτοΰ εις οί'αν την Κλίμακα γινώσκομεν καταστασιν. "Εχει 
μεν και τοΰτο ώς τμήμα παραδόσεως παλαιτέρων τίνων αντιγράφων ελλεί
ψεις τε και μεταλλαγάς, δια το πλήθος μέντοι των διαφερόντων αναγνωσμάτων 
προσοχής εστίν ιδίας άξιον* ούτω δέ πολλά! των γραφών άπο λεκτικής έπόψεως έν 
σχέσει προς τάς λεκτικάς του 'Ιωάννου συνήθειας δέον προτιμασθαι, <ζλλαι δέ τίνες 
σαφηνίζουσι χωρία τινά ελλιπή η δύσληπτα του κειμένου* έν πολλοΤς δε και 
μόρια καί προθέσεις έπονται τω έ'θει του συγγραφέως* ετεραι δέ πάλιν δεικνύασι, 
πως αντιγραφείς τίνες τάς λέξεις διέφθειρον, άλλας άντ' άλλων χαράττοντες. 
Οΰτως εν τ^ σελ. 41, α', 29, άναγινώσκεται* «άπεκρούσθη πολλάκις δι' υπο
μονής παρά τισιν ό προλεχθείς άπατεών», άλλως ε'ιπεΐν άπεδιώχθη* « είτα έ'τι 
τούτου λαλοΰντος, έτερος άγγελοςπαραστάς μετ' ολίγον έτέρω τρόπω άπατη-
σαι ημάς δοκιμάζει». Ό γοΰν ή'δη δέ άποδιωχθεις καί μακρυνθεις ουδόλως ήδύνατο 
λαλεΐν τω διώκτη* το δ' ούτως άλογον διορθοΐ ό κώδιξ εις μολοΰντος. Έν τ^ 
σελίδι 42, α', 13, άναγινώσκομεν* «δια τοΰτο καί 'Ιωάννης ό Πρόδρομος την εξο-
μολόγησιν προ του βαπτίσματος έπεζητει παρά των προσευχομένων, ουκ 
αυτός ταύτηνδεόμενός, άλλα την εκείνων πραγματευόμενος». ΟΊ έξομολογούμενοι 
λογικώς αδύνατον συν τω λέγειν 'Ιωάννη τάς εαυτών αμαρτίας και προσεύχεσθαι. 
Το παράλογον διορθοΤ ό νέος κώδιξ ορθώς ε'ις παρά πάντων των προσερχό
μενων. Και πάλιν εν σελ. 42, α', 18 «Μη θαμβηθώμεν καί μετ' έξομολόγηοιν 
πολεμούμενοι" άμεινον γαρ λογισμοί ς και μη οίησει παλαίειν». Ό μετ' έξο-
μ,ολόγησιν πολεμούμενος νέαις άμαρτιαις άλογον παλαίειν τοΐς λογισμοΤς* το 
γοΰν του κειμένου δυσνόητον διορθοί ό κώδιξ εις μολυσμο"ΐς. 

Την δια σχολίων γενομένην τω κειμένω βλάβην τρισσάκις μαρτυρεί ό έξης 
πίναξ τών ηρμηνευμένων έν τω κώδικι λέξεων. Έν σελ. 33, α', 24, υπάρχει το 
κατακοσμείται , ληφθέντος τούτου άπο της ωας εις εξαφάνισιν τοΰ αρχαίου 
ευλογείται. Σελ. 40, α', 18 ό τ α ν καί τοΰτο άπο της ωας άντ! τοΰ ότιοΰν. 
Σελ. 40, β', 16 ελαθον άπο της ωας άντ! τοΰ λέληθα. 

Αί ηρμηνευμέναι λέξεις: 
Σελ. 32 β' 11 εύτραπελίαις] μωρολογίαις. 

» 38 α' 5 λεληρηκότας] φλαύ<ρους>. 
»» 33 α7 12 στερέμνιον] ποικ<ίλως> στερεό<ν>. 
» 33 α' 19 άμεινον] κάλλιο(ν). 
» 33 α' 24 ευλογείται] κατακοσμεϊται, 
»> 33 α' 25 ερωτώ] παρακαλώ. 
») 33 α' 35 άγέρωχον] ύπερηφανον. 
» 33 β' 18 έληλακότος] ελάσαντος. 
»> 33 β' 25 αίνιξάμενος] λεπτώς. 
*> 34 β' 29 είκ?)] δωρεάν. 
*> 35 α' 38 προσενηνοχε] προσηνεγκε. 
»> 35 β' 1 Άγάμενος] θαυ<μά>σας fj νεοπαγών] αρχαρίων. 
» 35 β' 29 άφιξιν] παρουσίαν. 



МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ И ИЗВѢСТІЯ. 435 

-Σελ. 36 α' 4 λιπαρέϊ] δυσωπεΧ 
» 36 ν! 32 άρχαρικη] άξιοτίμητος. 
*> 36 β' 14 κέρκου] τγ|ς ού<ρας> || εστηλίτευσα] εδημ<ο>σίευσ<α>. 
» 36 β' 16 μετρίως] φοβούμενος. 
« 37 β' 17 [Λειδιώντι] γελωντα (εν τω κωδ. γελόντα). 
W 38 α' 32 <2γχε] κράτει. 
*> 38 α' 32 άναιδως] αναίσχυντα. 
*> 38 β' 18 Ήττηθην] ένικηθην. 
» 39 α' 7 εκ προοιμίων] έκ προ(=ω)τολογίας. 
*> 39 α' 30 ασμένως] χαιρόμενοςι). 
W 39 α' 37 από σημείου] {Λη(=ι)λίου διακεί<μενος>. 
♦> 39 β' 2 συμποδιζοτένους] προερχομένους. 
·»> 39 β' 15 αλογον] άνένδεκτον. 
♦ι 40 οι/ 6 είλικρινώς] καθαρώς. 
*» 40 α' 14 στηλιτεύω ν] δημοσιεύον. 
+) 40 α/ 18 ότιοΰν] óV αν. 
*> 40 β' 17 ηδυν] γλυκύν. 
* 40 β' 33 άνόθευτον] γνησίαν. 
■»ι 41 α' 7 οίη'σεως] έπάρσεως. 
« 41 β' 13 η οιησις] η δόκησις. 
■·) 41 β' 38 νενευκώς] κύψας. 

■♦► 42 QLr 1 εΤ(=η)ρτηντε(=αι)] κεκράτειντε(=τηνται). 
*) 42 oj 18 Μη θαμβηθώμεν] μη θορυβηθωμεν. 
*> 42 et! 31 θαττον] ταχέως. 
») 42 α' 38 σπάνιοι] ολίγοι. 

Ά. Παπαδόπουλρς-Κεραμεύς. 
25 Μαρτίου 1908. 

Διορθωτικά εις βίους οσίων. 

1. 

Βίος οσίου Νικηφόρου επισκόπου Μίλητου § 3 (Anal. Bollandiana, 1895, 
τ . 14, σ. 135). 

«Άλλα ταΰτα ρητορικής τερθρείας τε και έρεσχελίας και υθλων ελληνικών 
τεχνάσματα" οι μη έχοντες, ότι θαυμάσονται των παρ' αύτοΤς ευδόκιμων 
^.ηδ' ύπερ τα όρώμενα βλέπειν δυνάμενοι, έκ της γης αυτούς και των του σώμα
τος εξεθείαζον» κτλ. 

Γρ. τ εχνάσματα , οι μη Ιχοντες ο τ ι θαυμάσοντα ι κτλ. 

1) Περί του τύπου χαίρομαι γράψω ιδία ϊπ ευκαιρία της εκδόσεως πολυαρίθμων άπά 
τταλαιου χρήσεως παραδειγμάτων. 
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