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ныхъ во второй ЗограФской писцовой книгѣ, оказалось бы два зевгарат-
ныхъ двора, пять воидатныхъ, два актимона, во второмъ разрядѣ оказа
лось бы три зевгаратныхъ двора, три воидатныхъ, пять актимоновъ, въ 
третьемъ разрядѣ оказалось бы два зевгаратныхъ двора, три воидат-
ныхъ, два актимона. Подобная догадка очевидно не имѣла бы ни малѣй-
шаго основанія. Очень слабуіо помощь оказываютъ намъ и писцовыя 
книги, напечатанныя въ актахъ КсеноФскаго монастыря (Приложеніе къ 
X т. Визант. Врем., стр. 43—44, 50—51, 71, 77). Тутъ перечислено зна-
чительное количество париковъ, но почти всѣ они безземельны и обло
жени податью въ %, */3, У4 и Ve иперпира. 

Въ концѣ первой ЗограФской писцовой книги находимъ важное ука-
эаніе, что подать, называемая иожилымъ, взималась съ крестьянъ въ 
два срока, одна половина въ сентябрѣ, другая въ мартѣ. Кромѣ того па-
рики несли барщину и двѣнадцать дней въ году обязаны были работать 
на монастырь и сверхъ того подносить обычные три дара (κανίσκια) въ 
годъ. Въ чемъ эти дары заключались неизвѣстно, а во второй писцовой 
книгѣ дары, первоначально подносившіеся по всей вѣроятности въ на-
турѣ, замѣнены денежнымъ взносомъ. 

Въ первой ЗограФской писцовой книгѣ установленъ тотъ же поря-
докъ, что и въ Хиландарскомъ практикѣ. Крестьяне, перечисленные въ 
послѣднемъ памятникѣ, обязаны были также уплачивать подати въ тѣ 
же два срока, въ сентябрѣ и мартѣ, нестп барщину по 12 дней въ годъ 
и подносить монастырю «законьниіе три поклони», т. е. обычныетри дара. 
Это загадочное выраженіе теперь совершенно ясно, а благодаря сходству 
ЗограФской писцовой книги съ Хиландарскойнедатированной становится 
почти несомнѣнной догадка Ѳ. И· Успенскаго, пріурочившаго Хиландар-
скій практикъ ко времени Стефана Душана. 

II. Безобразовъ, 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 

έν τ?) Βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου 

Κωνσταντινουπόλεως. 

Έν TYJ βιβλιοθήκη ταύτν} ύπάρχουσι νυν υπέρ τους εκατόν κώδικας, (λεμιβρα-
νίνους [/iv ολίγοι, oi δε πλείους χάρτινοι. Κατά την ετει 1907-ωπρώτην επίσκε-
ψίν (λου επί τινας ώρας ηύκαίρησα να εξετάσω τινάς αυτών, άναβαλών την των 
λοιπών ίρευναν εις άλλην εύκαιρίαν. Αι ληφθέΐσαι πληροφορίαι εχουσιν ούτω. 

1. 

Μεμφρ. φύλλα 193. Δίστηλον. ll-ης έκατοντ. 'Εκάστη σελις γρα^ααι 21. 
72X225. 
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Εύαγγέλιον λειτουργικον κεκολοβωμένον και μετά πολλών έν διάφοροι; τε-
τραδίοις ελλειμμάτων. Το πρώτον φύλλον, ει και μεμβράνινον, πρόσθετον 14-ου 
αιώνος. Το κείμενον τετονισμένον μουσικοις ερυθρούς σημαδοφώνοις* ερυθρά δε και 
τα αρκτικά κεφαλαιώδη στοιχεία καί α'ι επιγραφαί. Τελευτα είς τάς έξης ευαγ
γελίου Κυοιακης του Άσωτου λέξεις' «και exet διεσκόρπισε την ούσίαν αύτου 
ζών άσώτως» (Λουκά ie', 13). νΕσωθεν επί της πρώτης πινακίδος* «το παρόν 
ιερών θίον Ευαγγεληον υπάρχει της μονής του Σωτηρος Χρίστου, εις το νηση 
της Πόλης 1718». Ή τών τετραδίων άρίθμησις διηκει μέχρις αριθμού λ7, έν δε 
τω μεταξύ λείπουσιν ικανά τετράδια, οίον ια', φ ' κτλ. 

2. 

Μεμβρ. φύλλα 120 μηκ. 295, πλ. 215. Δίστηλον. 'Εκάστη σελίδι γραμ-
μαί 29. Του φ. 16, 46, 81 σώζονται μόνον τεμάχια. Γραφή 12-ης έκατονταε-
τηρίδος. Έν τω φ. 67α ταινιοειδές έρυθρον κόσμημα, έτερον πιοειδές εν τω φ. 1α. 
Διάφορα κοσμημάτια έν πολλοίς του κωδικός τόποις. 

Λειτουργικον Εύαγγέλιον κεκολοβωμένον καί μετά διαφόρων έν διαφόροις τό-
ποις ελλειμμάτων. ΛΊ έπιγραφαί έρυθραϊ, ερυθρά δε και τα αρκτικά κεφαλαιώδη 
στοιχεία, μεγάλου σχήματος δντα καί έ'γκοσμα. Άπο φ. 113 κέ. μηνολόγιον τών 
ευαγγελίων άκέφαλον. Το κείμενον τελευτα εις περικοπην Λουκά άναγινωσκο-
μένην ττ{ α; 'Ιανουαρίου εις τάς λέξεις* « ήλθον ημέρας όδόν και άνεζητουν αυ
τόν έν το"ϊς » (Λουκ. β', 44). Έσωθεν, επί της πρώτης πινακίδος* 

« f Αφνη^ μηνί Νοεμβρίω ιε ελάβαμέν ημης παπά Ιωάννης Δεσαλέρνός και 
Λινάρδός Δεσαλέρνςς από τον Μιχάλη Μαλάνδρί άσπρα δια τα σολδ άτηκων της 
αν Ανάληψης ». 

3. 

Χάρτινα φύλλα 482 μηκ. 29, πλ. 21. Σελίδες δίστηλοι εξ 26—28 γραμμών. 
Δύο διαφέροντα γραψίματα 15-ης έκατονταετηρίδος. Πολλαχου κο

σμήματα ταινιοειδη η οφειειδη. Κεφαλαία αρκτικά στοιχεία, τινά δε υπερμε
γέθη, ερυθρά, πολύχρωμα, πάντα δε περιπεποικιλμένα. Έσωθεν επί χάρτου κινητού* 
«Τα παρά του επισκόπου Θεοδωρουπόλεως κομισ έντα αρχαία χειρόγραφα* 
εν Εύαγγέλιον, εν Τριώδιον και εν Μηναΐον. αωοβ^ Νοεμβρίου κηΑ». 

Πανηγυρικον καί Τριώδιον. 
1. Τριώδιον μέχρι Κυριακής του Πάσχα, άκέφαλον. Άρχ. «<Χαίρε, η 

κεχαριτω>μένη* ή τον ιλασμον πάντων τέξασα»* κτλ, φ. 1—400. 
2. Λόγος ακέφαλος εις Τελώνην και Φαρ^σαΤον. Άρχ. «<δικαι>οσύνη καί ύψη-

λοφροσύνη. ό δε τελώνης άμαρτίαν καί ταπεινοφρσύνην » κτλ., φ. 401α . 
3. 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου «λόγος είς τον άσωτον υιόν». Άρχ. «'Αεί μεν 

την του θεού φιλανθρωπίαν» κτλ., φ. 403α . 
4. 'Ιωάννου του Δαμασκηνού «περί τών έν πίστει κεκοιμημένων, όπως α'ι 

υπέρ αυτών γινόμεναι λειτουργία* καί εύποιίαι τούτους όνίνησιν». Άρχ. «Τά 
τών βρωμάτων η θέα» κτλ., φ. 409α . 

5. 'Ιππολύτου 'Ρώμης « λόγος περί της συντέλειας του κόσμου τούτου και 
περί του Αντίχριστου, το πώς μέλλει βασιλεύειν επί της γης καί εις την δευ-
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τέραν παρουσίαν του κυρίου ημών 'Ιησού Χριστού». Αρχ. ((Οι μακάοιοι ποοφη-
ται» κτλ, φ. 41 θλ 

6. 'Ιωάννου Χρυσοστόμου « λόγος εις την άρχην τ η : αγίας Τεσσαρακοστής 
και εις την έξορίαν του Αδάμ, λεχθείς τη Κυριακή της Τυρινης και περί νη
στείας ». Ά ο/. « Πρόκειται ημιν » κτλ., φ. 434^. 

7. « Διηγησις περί των αγίων καί σεπτών εικόνων καΐ πως και δι' ην αίτίαν 
παρελάβομεν έπιτελε"ΐν τη πρώτη Κυριακή τών αγίων νηστειών εν τη του Θεού 
Καθολική Εκκλησία ». 'Αρχ. « Του βασιλέως Θεοφίλου », φ. 449^. 

8. 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου « λόγος περί νηστείας λεχθείς τη Κυριακή β' 
των άγιων νηστειών». Άρχ. «'Επί θεραπείαν τημερον », φ. 456 ! І. 

9. ΓΓού ταύτοΰ «λόγος εις την προσκύνησιν του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, 
λεχθείς τη γ ' έββομάδι τών άγιων νηστειών ». Άρχ. «Ήκεν ημΐν ένιβύστας 
ημέρα », φ. 458^. 

10. Του αυτού «λόγος εις την παραβολήν τού έμπεσόντος είς τους ληστάς, 
λεχθείς τη Κυριακή δ' τών αγίων νηστειών ». Αρχ. « Ήκούσαμεν αδελφοί » κτλ., 
φ. 463^. 

11. Τού αυτού «λόγος εις τον πλούσιον και εις τον πτωχέν Λάζαρον, λεχ
θείς Κυριακή ε7 τών άγιων νηστειών». Άρχ. «Μέ^ιστόν έστι διδασκαλέΐον» κτλ., 
φ. 46б£ 

12. «Βίος και πολιτεία της όσιας μητρός ημών Μαρίας, της Αιγύπτιας, ουγ-
γραφείς παρά τού ά^-ίου Σωφρονίου αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, λεχθείς τη Πέμ
πτη της ε7 εβδομάδος τών αγίων νηστειών, τού μεγάλου κανόνος». Άρχ. «Μυ-
στηριον βασιλέως» κτλ., φ. 469^. 

4. 

Χάρτ. φύλλα 263 μηκ. 288, πλ. 215. Γραφή αρχομένου τού 15-ου αιώ
νος. Έπιγραφαί ερυθροί' ερυθρά δε καί εγκοσμα τα αρκτικά κεφαλαιώδη στοι
χεία. Έν πολυαρίθμοις τόποις ταινιοειδη κοσμημάτια έρυθραμέλανα. 

Στιχηράριον και είρμολόγιον άκέφαλον και κολοβόν. Έν τω φ. 135 α επιγραφή* 
« Άρχη της αγίας τεσσαρακοστής και άποδεκάτωσις τού χρόνου Ολου ». 
Άρχ. «Κυριακή τού τελώνου καί τού Φαρισαίου. Μη προσευξώμεθα φαοισαί'κώς» 
κτλ. Άπο φ. 179а «Ακολουθία τών άγιων παθών ».Άπο φ. 206 « Άρχη τών όγδοη-
κοντα τεσσάρων. Τω Σαββάτω εσπέρας ήχος α'. Εύφράνθητε, ουρανοί* σαλπί
σατε » κτλ. Άπο φ. 232а «Στιχηρά σταυροθεοτοκία τών οκτώ ήχων, ποιηθέντων 
υπό Λέοντος τού οεσπότου».— Άπο φ. 255 κέ. «Άρχη συν θεώ είρμολόγον». 
Επί της άνω ώας τού φ. 29^. «f Έγεννηθη Φραντζίσκα η θυγά(τηρ) Δεκεμ(βρίω) δ', 

ήμε(έρα) Σαββά(τω) τω ^ υ ν α . Βαι'ουλ(ος) μεσέρ Τζουα(νος) f Ένεν-

νηθ(η) Κοσμάς ό υιός μου ΜαΓω ε', ημέρα δ7) έν νύκτη και έν φωνή άλέκτ-

(ρ)ίονος, ίνδικτιώνος d α τών 7αυνς. — f Έγεννηθ(η) Δαμιανός ό έμος 

υιός Δεκεμβρίω η**', ώρα ζη της ημέρας £ ημέρα κ Βαι'ουλ(ος;. — <*.Βαι'ουλ(ος) 
Εύρίπ(ου) Περίορος ό καί β ς̂ Διοκλητιανός». Έν τω φ. 260^. «f Έκοιμιθ(η) 
ό δούλος τού θεού Κάλεως. μηνή Ίουνίω, β', ημέρα β', έν ετει /СТЪа', ίνδικτιώ-
*νος α' .— f Έτούτω το βυβλιων έ'νε τού μεγάλου Δημητρίου εις την Πρεβένταν 
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και ενε δηο'τη το έπερίλαβεν ή εκκλησία, ήγουν η έπισκοπ(η). δη ασπρ(α) o'. 
διότη αυτή έλαβε το Τριώδ(ιον). δια το στηχαρριον.—f Κατά την δευτέραν του 
Ίαννουαρίου μινός. έπουλίσαμεν έμις Ίε̂ ίς ό'τε παπ(α) Δημήτριος, καΐ Δημή-
τοιος ιερεύς το στιχεράριον δι άσπρα ν έν έτη ,ζοζ7». 

5. 

Μεμβράνινα καΐ χάρτινα φύλλα 264. Μεμβράνινα φ. 22—48, 52 — 91, 
102—117, 128—240. Φύλλα χάρτινα 1—21, 49—51, 92—101, 118—127, 
241 — 264. Τα χάρτινα εγράφησαν έπι «Ιτους /ζσ7 θ, ινδικτιώνος θ: Θ' κύ 
(κλος) α°ς: £, κύ(κλος) aj/.·!· ». Και πάλιν έν φ. 264Α «έτους ζσθ ». Ή των 
μεμβρανίνων φύλλων γραφή 12-ης έκατονταετηρίδος. Μήκους 260, πλάτους 20. 
Το κείμενο ν μονόστηλον έκ 38 γραμμών. 

Μηναία του όλου ένιαυτοΰ, άκέφαλον. Έκαστη έν αύτω ακολουθία από του 
καθίσματος, των δ* έν αύτω φσματικών κανόνων πολυάριθμοι ανέκδοτοι. 

6. 

Μεμβράνινα φύλλα και χάρτινα 195. Μεμβράνινα 30 — 195. Χάρτινα 1 — 
29, ταΰτα δε γραφής 16-ης εκατ., τα δε περγαμηνά 10-ου έκατοντ. Των μεμ-
βρανίνων τό κείμενον μονόστηλον έξ 26 γραμμών. Μήκος του κωδικός 24, 
πλάτος 172. Έσωθεν έπι του σταχώματος* «f Τούτο τό παρόν βιβλίον 
ύπάρχη του Δούκα του Άληάτι υίώς, και ειτης τό άποξενόσι απ αυτόν να Ιχη 
τάς αράς τον τριακοσίων δέκα και οκτό θεοφόρων πατέρων, και την όργι του 
επουρανίου βασιλέως Χρίστου να κλιρονομήσι:—Δούκας, αναγνώστης». 

Έν τοΙς μεμβρανίνοις φύ)ϋλοις περιέχονται αϊ Πράξεις αποστόλων και Παύ
λου ai έπιστολαί: τ̂ ρός 'Ρωρ-αίους, Κορινθίους α' και β', Γαλατάς, Θεσσαλονι
κείς, Τιτω, Φώήμονι κα\ Έβραίοις. Άρχ. «<άρξά>μενος από του βαπτίσματος 
'Ιωάννου, εως της ημέρας ης άνελήφθη » (Πράξ. a', 22). Τέλος* « τών επί τη 
πρώτη διαθήκη παραβάσεων, την έπαγγελ<ίαν> λάβωσιν» (Έβρ. θ', 15). 

7· 

Χάρτ. φύλλα 232 μηκ. 221, πλ. 145. Ή γραφή 15-ου αιώνος. Έσωθεν 
έπι τη πινακιδι τη πρώτη κεκόλληται χαρτίον γραφής 15-ης έκατοντ., έν ω 
άναγινώσκεται κείμενον τό έπιγεγραμμένον «"Οσα(ι) τών πόλεων και τόπων 
χρόνοις ύστέροις μετονομάσθη ». Άρχ. « Χαλδαικη νυν Καλαμάρια, και Χαλκίδα 
ό Εύριπος. Έδεσα τα Βοδενά. Μύλιτο; τα Παλάτια. Φθία ή περί τα Φάρσαλα 
χώρα» κτλ. 

Παπαδική ακέφαλος. Σημειωτέα.— 1) «Αρχή τών σημαδιών της παπαδικης 
τέχνης ψαλλόμενα κατ' ήχον ». Αρχ. « Αρχή μέση(ς) και τέλος » κτλ. φ. 2α. — 
2) «'Αρχή συν θεώ του πολυελέου έ'χων άλληλουιάρια διαφόρων ποιητών πα
λαιών και νέων. ούτος ψάλλεται έν τη μονή του Λάτρου και έν έτέραις χώραις 
*αί πόλεσι εις ήχον πρώτον», φ. 19 κέ.—3) «Έτερα άλληλουιάρια από τόν αυ
τόν Λατρηνόν πολυέλεον διαφόρων ποιητών: τα τοιαύτα δε άλληλουι'άρια ψάλλον-
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ται εις άμωμους αγίων, καταχρηστικώς δε εν τ^ πόλίΐ Θεσσαλονίκη », φ. 24 κέ. 
Ιυνθέται τούτων, 'Ανδρέας, Γρηγόριος, Δοκειανός, Άμα(σ)τριανός, Κοντοπετρης, 
Κουκουζέλης, Κορώνης. °Εν άλληλουι'άριον ώνόμασται «Λατρηνόν».—4) «"Ετε
ρος πολυέλεος ψαλλόμενος εν τη άγί<£ πόλει Θεσσαλονίκη, ποιηθέν παρά του 
μαι'στορος Ιωάννου του Κουκούλα και έτερων διαφόρων ποιητών εις ήχον πρώ
τον », φ. 38^. Έστι δέ σύνθεσις Γλυκέος του Δυσικου. ΕΤτα πολυέλεος Γρηγορίου, 
Κορνηλίου μονάχου, παπα Μανουήλ του Πλαγιάτου Σταμενίτζη, Χριστόφο
ρου, Κλωβα, Κουκουζέλη».— 5) «Έτερος ψαλμός ψαλλόμενος και αυτός συναπόβο-
λα μιτά του πολυελεου εν τοις [λεγάλαις έορταϊς λεγόμενος Λατρηνός. *Ηχος 
δεύτερος». Άρχ. « Έξομολογήσομαι τω Κυρίω », φ. δΟ*. — 6) «Έτερα αντί
φωνα ψαλλόμενα εις παρακλήσεις βασιλέων και εις ετέρας έορτάς. ίΐοίημα του 
Κορώνη κυρι Εένου», φ. δ3α .— 7) «Ύμνος ψαλλόμενος εις τους αγίους αγγέλους 
κατά Δευτέραν ψάλλεται δέ και εις την αυτών έορτήν αντί πολυελεου. Ποίημα 
του Ήθικου κυρι Νικηφόρου και ετέρων διαφόρων ποιητών εις ήχον πλαγίου 
δευτέρου», φ. 57α. —8) «Κοντάκιον ψαλλόμενον εις κοιμηθέντας. Ποίημα του μαι-
στορος κυρι 'Ιωάννου του Κουκουζέλη», φ. 77^. — 9) «Εκλογή μερική κρα
τημάτων διαφόρων ποιητών εκ τών κατ7 ήχον», φ. 21 (Α Ποιηταί* Εένος Κο
ρώνης, "Ιωάννης Κουκουζέλης, 'Ιωάννης Γλυκύς, Κοντοπετρής.— 10) <Προσθήκη 
νεωτέρα> « Ερμηνεία παραλλαγών τών οκτώ ήχων, ήγουν τών τεσσάρων κυρίων 
και τών τεσσάρων πλαγίων αυτών, ων τα ονόματα ταΰτα: α°ς λέγεται Δώριο:^ 

βος Λύδιος » κτλ. Τέλος' « φθοραΐ δέ ει συν εξ, ήγουν και του νενανώ 
του λεγομένου άζιζίου », φ. 232. 

8. 

Χάρτινα φύλλα 308 μήκ. 212, πλ. 152. Γραφή του 14-ου αιώνος. — Στι-
χηράριον άκέφαλον άρχόμενον από τών λέξεων « γονευσιν δια παντός* 
Μάμα άξιάγαστε*, ων κοινωνούς ήμας*ταϊς ίκεσίαις σου γενέσθαι ποίησον»κτλ. 

9. 

Χάρτινα φύλλα 235 μήκ. 223, πλ. 14δ. 'Εν τω φ. 105^· « f Του τρ·> 
τάλαινος και ευτελούς γραφέως: Ίω(άνν)ου » στίχοι Άρχ. « <Ίω>άννην* 
ήγαπημένε μαθητά θεολόγε» κτλ. 

Παπαδική ακέφαλος εγκλειουσα μέλη Καπάνη, 'Ιωάννου Γλυκέος, 'Ιωάννου 
Κουκουζέλη, Εένου Κορώνη, Δοκειανου, Μανουγρα, Ιωάννου Κλάδα, Δαλασση· 
νου, Γεωργίου Κοντοπετρη, Μανουήλ Χρυσάφου, Άνεώτου, Ευνούχου καί πρωτο-
ψάλτου του Φιλανθρωπηνου, Βασιώτου, Νικηφόρου Ήθικου. 

10. 

Χάρτινα φύλλα 168 μήκ. 148, πλ. 10. Γραφή της Ιδ-ης έκατοντ. Ή γραφή 
τών φύλλων 1—13 της 17-ης έκατοντ. 

Μουσική ανθολογία περιέχουσα συνθέσεις Μανουήλ Γαζη, Χρυσάφου του 
παλαιού, 'Ανδρέου Σιγηρου, Κουκουζέλη, Κορώνη, Τζακνοπούλου, Κοντοπετρη, 
Κωνσταντίνου Μοσχιανοΰ, Μάρκου ιερομόναχου, Θεοδώρου Άνεώτου, Δομετίου 
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δομεστίκου, Δαβίδ ΊΡαιδεστηνού, 'Αργυροπούλου, Γερασίμου, 'Ιωάννου Ιερέως του 
ΙΙρωπολα. Έν τω φ. 168* «γ Η παρούσα ψαλτικοί ηπάρχει του μοναστοίρίου 
Βαρλαάμ ». Είτα όπισθεν σημείωμα 6-ου αιώνος, εν ω μνημονεύεται Θωμάς ό 
Θεοτόκης, πρωτονοτάριος « της μητροπόλεως Ααρίσσης ». Σημειωτέον ό'τι άρχε
ται από δύο μουσικών εγχειριδίων έπιγεγραμμένων ούτως* « Αρχή συν θεώ άγίω 
τών κατ' ηχον ηχηαάτων». «'Αρχή συν θεώ άγίω των σημαδιών της ψαλτικής 
τέχνης, τών τε ανιόντων και κατιόντων σωμάτων τε και πάσης χειρονομίας 
και ακολουθίας συντεθειμένης εις αυτήν παρά τών κατά καιρούς άναδεχθέντων 
ποιητών παλαιών τε και νέων ». 

15. 

« Στιχηράριον συν θεώ άγίω περιέχον τήν άπασαν ακολουθιών του όλου ένι-
αυτου, ήτοι τών δεσποτικών καΐ θεομητορικών εορτών και τών έορταζομενων 
αγίων, ?τι δε και πάντα τα Ιδιόμελα τών καθημερινών τών μή έορταζομενων 
αγίων ». 

Φύλλα χάρτου στιλπνού 463 μήκ. 229, πλ. 149. Κοσμήματα ταινιοειδή 
κεχρωματισμένα και αρκτικά κεφαλαιώδη στοιχεία ερυθρά, περικεκαλλωπι-
σμένα. Έσωθεν επι της δευτέρας πινακίδος* «;αψναω Μαρτίου 10-4-εχειροτο-
νήθη ό Παναγιωτάκης αναγνώστης παρά του μακαριωτάτου καΐ άγιωτάτου 
Σιλβέστρου Αντιοχείας ». 

16. 

Χάρτινα φύλλα 193 μήκ. 172, πλ. 175· Έν τω φ. 80α κόσμημα χρωμα-
τιστον εν συμπλέγματι ανθέων. Μουσική ανθολογία αρχής του 19-ου αιώνος 
μετ' επιγραφής' « 'Αρχή συν θεώ άγίω τήν παροΰσαν ανθολογία ν περιέχει χε-
ρουβικά, κοινωνικά όλου του ένιαυτου Πέτρου λαμπαδαρίου και Δανιήλ πρωτο-
ψάλτου της του Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας ». 

43. 

Χάρτινα φύλλα 90 μήκ. 209, πλ. 209, πλ. 15. Έτους 1654-ου. Κείμενο ν 
μονόστηλον. Τα αρκτικά κεφαλαιώδη στοιχεία μεγάλα, περικεκοσμημένα, τινά 
μεν ερυθρά, τινά δε χρωματιστά. 

Αϊ τρεις ιεραΐ λειτουργίαι και ή του μικρού αγιασμού ακολουθία. 'Εν τω 
φ. 90. « Τέλος/αχνό' ό γράψας Διονύσιος». 'Εν τω φ. 1. «f Έτνύτη υ λη-
τουργεία υπάρχει τού παπα 'Ιερεμία, άπό μοναστηριών Διονυσίου και τήν έδωσε εις 
τήν δια ψιχικήν σωτηρίαν, καΐ έγράφονι εις τά Καλωρερηκά ». 

44. 

Χάρτινα φύλλα 380 μήκ. 21, πλ. 15. Κείμενον μονόστηλον· 
«Εις τήν 'Αριστοτέλους φυσικήν πραγματείαν υπομνήματα και ζητήματα 

Νικολάου Κούρσουλα τού Ζακυνθίου διδασκάλου, φιλοσόφου καΐ θεολό
γου ». Άρχ. « Βιβλίον αον. Τοις εντευξομένοις ευ πράττειν. Μέλλοντας ήμας περί της 
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περιπατητικής φιλοσοφίας» κτλ. Έν τώ φ. 380* « Και ταύτα μέντοι αυτάρκω; 
είλήχασι εκ μείο Θωμά τέρμα του Γαλατζίου εκ φυσικής θεωρία έν 
χιλιοστψ ετει έπτακοσιω όμάδι επτά, μηνί Άνθεστηριώνι, είκάδι πέμπτ'/j' ώρα 
υπήρχε τρίτη ». 

Ά. Ι ίαπαδόπουλος-Κεραμεύς . 

ΣΓΑΑΟΓΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 

και περιγραφή χριστιανικών αρχαιοτήτων. 

(Συνέχεια) *. 

Β7. Νήσου Σύμης. 

1. 

θραύσμα πλακός εκ μαρμάρου ύπομέλανος μετ' επιγραφής και ανάγλυφων 
κοσμημάτων ρυθμού βυζαντιακοΰ. Συνείχετο μετ* άλλων παρομοίων πλακών 
ως αποδεικνύεται άπο τον προς τα δεξιά αυτής γωνιώδη αύλακα (κανάλι). 

Ευρέθη γενομένων επιδιορθώσεων έν τν) έν τ?) πόλει Σύμης Ιερά ενοριακή 
εκκλησία του αγίου Δημητρίου κειμένη παρά την άρχαίαν άκρόπολιν, καθά 
έγνώρισέ μοι ό εφημέριος αύτης, πανοσ. ιερομόναχος κ. Μακάριος Μπάρβας. 

Έκ του σχήματος αύτης φαίνεται, ότι ή πλάξ αυτή άπετέλει μέρος γείσου 
η διαζώματος υπέρ την άγίαν τράπεζαν η την πρόθεσιν του ίεροΰ βήματος ή 
άλλο μέρος εκκλησίας αρχαιότατης* έπεστήριζε δε στηλίδια ήτοι χιόνια, ως απο
δεικνύει ή εις την κάτω έπιφάνειαν της πλακός μία θέσις η σχηματίζουσα τε-
τράγωνον ελαφρώς έγκοιλον, έν ω έφηρμόζετο το άνω μέρος του κιονόκρανου 
του στηλιδίου. Ούτως ai τοιαυται πλάκες ήσαν διατεθειμέναι εις τρόπον, ώστε 
ή επιγραφή νά ήναι απέναντι ακριβώς του όρώντος και τα στοιχεία αυτής κά
θετα, τα δε υπό τήν έπιγραφήν κοσμήματα του πάχους τών πλακών επικλινή 
προς τα Ισω* επίσης κοσμήματα φέρουσι τα εκατέρωθεν της θέσεως του κιονίου 
μένοντα ελεύθερα μέρη. 

-° to JD 

CO 

επιγραφή 

κόσμημα τ οι 
έπι της επικλινούς πλευράς 

κιονιου 
θεσις 

1) "Ιδε Βυζαντινά Χρονικά, τ. 15, 1908, 2 - 3 , σελ. 444—450. 


