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-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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2. 
Βίος της όσίας Όλυρτιάδος § 14 (Anal. Bolland. 1894, τ. 15, σ. 420). 
1. «Προς τούτοις και τους ελεεινούς οΰ μετρίως άνέψυχεν εν πασιν, Άντίοχον 

τον Πτολεμαίδος και "Ακάκιον τον έπίσκοπον Βερροίας και τον ευαγή Σευηρια-
vòv τον έπίσκοπον Γαβάλων» κτλ. 

Το εύαγη παραδιόρθωμα του εκδότου, ό δε κωδιξ £χει το εναγή, ό'περ-
δέον διατηρηθηναι εν τω κειμένω, προκειμένου περί επισκόπων ελεεινών, προς. 
ους ή 'Ολυμπιάς εκ φιλανθρωπίας εδε'ικνυτο ωσαύτως ευνους «ου μετρίως». Το· 
δ' εναγές τοΰ Σεβηριανοΰ σαφηνίζεται παρά τω Σωκράτει Σχολαστικά) (ς', 11} 
και τω Σωζομενω (η', 10). 

2 Αυτόθι § 18 (σ. 423). 
«Αιτώ δε . . . ύμδς τε τους άναγνώσκοντας εν είρηνν} καί τους άκροωμένους 

έν έλπίδι άγαθη ευξασθε ύπερ της πένης μου ψυχής άφεσιν αμαρτιών καί 
καλήν άπολογίαν παρασχεθηναι εμοί τε καί πασι παρά τοΰ φιλάνθρωπου»* κτλ. 

Τα πένης λέξις ανύπαρκτος ούδεν σημαίνουσα* ?στι δε πάντως η αποτέ
λεσμα παραναγνώσεως τοΰ εκδότου η μετεωρίας τοΰ καλλιγράφου* φανερον δ' ότι. 
δέον αντί τούτου γράφειν το <τα>πε(ι)νης. 

3. 
Βίος οσίου Μιχαήλ Μαλεΐνου § 3 (Vie et office de Michel Maléines suivis 

du traité ascétique de Basile le Maléinote. Texte grec publié par L. Petite 
Paris 1903, σ. 8). 

1. «Πατρίς, τοίνυν τω γενναίω τούτω της ευσέβειας αγωνιστή Χαρσιανόν> 
Ιρημα μεν υπάρχον άνεπιχείρητον καί βαρβαρικαΐς έφόδοις δυσπρόσιτον» κτλ. 

Γρ. Ζρυμα. 
2. Σελ. 9,3. «Τίς δε καί τους κατά σάρκα γεννήτορας ου δι* επαίνου καί θαύ

ματος έποιησατο; Εύδόκιμον λέγω τον πάνυ καί Άναστασώτήν π#σι κεκοσμη-
μένην, Ιξ ων ό θαυμάσιος ούτος δι' εύχης.. . θαυμαστώς προελήλυ&εν». 

Μεταξύ τοΰ κεκοσμημένην καί τοΰ έξ ων λείπει τι αναμφιβόλως, τοΰ· 
εκδότου άμελήσαντος δηλώσασθαί τι περί τούτου. Το δ' Ιλλειμμ-α μαρτυρεί ц 
εκδοσις Γεδεών (Βυζαντινον έορτολόγιον, σ. 303), ό'στις τοΰ βίου Μιχαήλ τοΰ Μα-
λείνου εδημοσίευσεν ίκανά τεμάχη, παραδηλώσας τα παρ' αύτοΰ οΰτως άνεκδοτ' 
άφεθεντα κώλα και φρασείδια δια στιγμών* επειδή δε πέντε τοιαύτας εσημείωσε-
καί μετά το κεκοσμημένην, δηλον ως ή λέξεις τινας παρέλειψεν, η μίαν μόνην, 
οίον άρεταΐς. Παράδοξον δ' ότι ό Petit συμβουλευθείς τεσσάρας διαφόρους κώ
δικας ήμέλησε συμπληρώσασθαι κατ' αυτούς το μικρόν τοΰτο φανερον Ιλλειμμα-

4. , 
Βίος τοΰ άββα" Δανιήλ τοΰ Σκητιώτου (L. Clugne t Bibliothèque hagiogr. 

orientale. Paris 1901). 
Σελ. 25, и—16. «Αέγει ό γέρων. Τίς εστίν αύτη κοιμωμένη; Λέγει αύτ<^ 

μία τών αδελφών* Μεθύστρια εστίν καί τί ποιησαι αυτί] ουκ ο'ίοαμεν, καίέκβα-
λαι αυτήν τοΰ μοναστηρίου φοβούμεθα το κρίμα* καί εάν αυτήν εάσωμεν» 
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έκβολίζει τάς άδελφάς. Λέγει ό γέρων τω μαθητή αύτοΰ* Λάβε την λεκάνην 
και βάλε επάνω αύτης. Του δε ποιησαντος ούτως, άνηύτει ως άπο μέθης». 

Το έκβολίζ ει δέον ϊσως μετατραπηναι εις εμβολίζει = άμπολιάζει, άλλως 
ειπείν μεταδίδωσι το σφάλμα της μέθης ταίς λοιπαίς μοναχαίς. Το άνηύτει 
Ιγραψεν ό εκδότης αντί του εν τφ κώδικι (ώς αύτος μαρτυρεί) άνεύτη, καί 
φαίνεται νομίσας τούτο παρεφθαρμενον παρατατικον η του ρήματος άναϋ-
τέω (=κράζω μεγαλοφώνως), η άλλου τινός, οίον άναύτω (=άνάπτω)! Ώ ς η 
διόρθωσις του εκδότου γελοία πάντως εστίν, ούτω καί το του κωδικός άνευ τη 
(αν δντως ούτως έ'χη) κωδικό ν προφανώς γαρ υπό τοΰτο δέον άναγνωρίσαι 
άπλως το ανέστη, όντως δ' ή μεθύστρια μετά το δείπνον ευρέθη ε'ις άλλον 
τινά της μονής τόπον κοιμωμένη, Ινθα ό γέρων Δανιήλ καί ό τούτου μαθητής 
«θεωροΰσι την μεθύστριαν ότι ανέστη και έπέτασεν τάς χείρας αύτης εις τον 
ούρανόν»,και ποιούσα τοΰτο προσηύχετο [Λετά δακρύων ζητοΰσα άνωθεν ^υγχώ-
ρησιν τοΰ πταίσματος αύτης. 

Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς. 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΕΙΣ ΒΙΟΝ ТОГ ΟΣΙΟΤ ΛΟΓΚΑ 
του εν τοις Εύτροπιου στυλίτου. 

'Εν τοίς Analecta Bollandiana, Í909, τ. 28, σ. 5—56, κατεχώρισεν ό 
Α. Vogt βίον τοΰ οσίου Λουκά τοΰ στυλίτου κατά το εν τφ κώδικι Í458 της 
εν Παρισίοις Bibliothèque Nationale (fonds grec) διασωθέν άντίγραφον 11-ου 
α'ιωνος, προτάξας τούτου μικρόν πρόλογον, το δε κείμενον διασαφησας ένιαχοΰ 
μετά τίνων σημειώσεων. Ό συγγραφεύς τοΰ βίου ανώνυμος* άλλ* επειδή παριστά 
εαυτόν γνώριμον τφ Λουκ^, βέβαιον έντεϋθεν ότι ?ζη αύτος εν τω 10-φ αίωνι, 
μάλιστα δε προς τούτου τφ τέλει. Το μέν άντίγραφον πολυαρίθμοις πεπληρωται 
σφάλμασιν, ων 'ικανά διώρθωσεν ό εκδότης" άλλα καί κατά την αύτοΰ τύπωσιν 
Ιμεινον ίκαν' αδιόρθωτα, μάλιστα δε παρατονίσματα, ων τα πλείω επιτέτραπται 
λογίζεσθαι η τυπωτικά, η τοΰ αντιγράφου άπομιμήματα* άμελως δ' εγένετο 
ένιαχοΰ και των περιόδων καί κώλων ή στίξις. Ταΰτα μέντοι πάντα ό προσεκτι
κός αναγνώστης επιεικώς ώς εύδιόρθωτα παρέρχεται* έ'νια δε τούτων διώρθωσεν 
ηδη ό Samuel Vanderstuyf (Echos ď Orient, 1909, τ. 12, σ. 138—144), 
προσθείς αύτοις και τόπους τινάς εσφαλμένους τοΰ κειμένου. Άλλα τοΰτο χρή
ζει εισέτι διορθώσεως Ιν το"ϊς έξης τόποις. 

Σελ. 12, 28. «Και γαρ είς άπειρον καί αριθμόν ύπεραίρον ύπερεκταθησονται 
πλήθος όσοι της θεοσδότου θεσίας και καινής πολιτείας την σωτηριώδη δίαι-
ταν καί διαγωγήν ζηλώσαντες εύσεβως άμέμπτως διατηρησαι πασαν σπουδην 
διέθεντο, κατ' 'ίχνος των ενταλμάτων τοΰ νομοδότου βαδίσαντες, πάσΐβ τε φυ
λακή δι' ακριβείας βίου τα νενομοθετημένα φυλάξαντες». 

Εύνόητον ό'τι αντί τοΰ ουδέν σημαίνοντος θεσίας άναγνωστέον <νομο>-
θεσίας. 

Σελ. 13, 18. «Οι... κίοσιν ύπερανεστηκόσιν εις μηκιστον ύψος όλους εαυτούς 
μετεωρήσαντες. . . την ίσάγγελον εν σώματι πολιτείαν καί την υπέρ άνθρω-
πον διαγωγήν επί πλείστοις Ιτεσιν ύπερφυως διη'ρκεσαν ενασκούμενοι». 

Η* 


