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der Myronsalbung, wie sie wenigstens vom dritten Jahrhundert an fast all
gemein üblich waren. Tertullian spricht bereits von diesen Riten wie von 
längst bestehenden Einrichtungen; so sagt erden Marcioniten,dass sie alles 
so haben, besonders die Wassertaufe, die Salbung, die Konsignation der 
Stirne, die Darreichung von Milch und Honig *). 

Hiermit können wir diese Untersuchung über die χειροθεσίχ abschliessen. 
Dieselbe hat uns belehrt, wie die altmorgenländischen Kirchen ein gemein
sames Bewusstsein über die Händeauflegung aussprechen, das sich von den 
apostolischen Zeiten an ununterbrochen unterbrochen und allgemein forter
halten hatte. 

Dom Antonio Staerk 0. 8. B. 

Παρατηρήσεις εις τ α EPIEOTICA SAECÜLI XIII. 

Έτει 1896-ω ό μακαρίτης Βασίλειος Γρηγ. Βασιλειέβσκις κατεχώρισεν εν τοις 
«Βυζαντινούς Χρονικούς» (τ. 3, σ. 233—299) πλουσίαν συλλογήν διαφόρων 
εγγράφων υπό την έπιγραφήν Epirotica saeculi XIII , άτινα και άνετυπώθησαν 
ύστερον (ετει 1903-ω) μεθ' απλού πίνακος διορθώσεων και προσθηκών του κ. 
E. Kurtz. Τα έγγραφα ταΰτα, 29 τον αριθμόν, εχουσι σχέσιν άμεσον προς 
την Ίστορίαν του εν Ήπείρω και TYJ βορείω 'Ελλάδι συστάντος κατά την 
αρχήν του 13-ου αιώνος ελληνικού δεσποτάτου, την ύλην δε αυτών έχρησιμο-
ποίησεν ήδη επαρκώς Αντώνιος ό Μηλιαράκις εν τγ συνταχθείσα παρ՝ αυτού 
«Ίστορί^ του βασιλείου της Νικαίας». Τα Ιγγραφα όμως αυτά καθ' έαυτά εχουσι 
και φιλολογικον ενδιαφέρον, και ως έξεδόθησαν είναι πολλαχοΰ καί δυσνόητα καί 
ακατάληπτα. Συγγραφεύς των πλειόνων είναι ό Ναυπάκτου μητροπολίτης 'Ιωάν
νης ե Άπόκαυκος (αριθ. 1—4, 6, 8 ,10 ,12—13, 15, 17—28). Δύο τούτων παριστώ-
σιν έπιστολάς Γεωργίου του Βαρδάνη, χαρτοφύλακος 'Αθηνών, προς τον Άπόκαυκον 
(αριθ. 5 καί 11)· δύο Ιτερα παρουσιάζουσι προς τον αυτόν Άπόκαυκον έπιστο-
λήν κα՝ι χρυσόβουλλον του βασιλέως Θεοδώρου Δούκα του Κομνηνού (αριθ. 7 
καί 29)· έτερα δε πάλιν Ισάριθμα έπιστολάς προς τον Άπόκαυκον του οικουμε
νικού πατριάρχου Μανουήλ (αριθ. 14 καί 16), καί εν έτερον είναι απλώς γράμμα 
του Μιχαήλ Χωνιάτου προς τον Άπόκαυκον. Τα υπ' αριθ. 1—8, 10—15 καί 
17 — 29 παρέλαβεν ό Βασιλειέβσκις εκ του 250-οΰ κοίδικος της εν Πετρουπόλεΐ 
Δημοσ. Αυτοκρατορικής Βιβλιοθήκης, τα δέ λοιπά δύο (9 καί 16) έκ του 251-ου 
κωδικός της αυτής βιβλιοθήκης, εν ω ύπάρχουσιν αντίγραφα και των εγγράφων 
7 καί 13. Σημειωτέον προσέτι, ότι το τέλος του 29-ου εγγράφου, επειδή δεν 
ύπήρχεν εν τω 250-ώ πετρουπολ. κώδικι, παρέλαβεν ό εκδότης εξ ημετέρου 
τετραδίου, εν ω ημείς εχομεν άντιγεγραμμένα τα εν τω 276-ω πατριαρχικά) 
κώδικι της 'Ιερουσαλήμ εμπεριεχόμενα του Άποκαύκου γράμματα. 

Τα δύο έκ του 251-ου κωδικός έγραφα (αριθ. 9 καί 16) έξέδωκεν ό Βασι-
λειέβσκις αρκούντως ακριβώς, τα λοιπά ό'μως πάντα, τα έκ του 250-οΰ κώδι-

1) Contr. Marcion. 1, 14: Sed et ille usque nee aquam reprobavit creatoris, qua 
suos abluit, nee oleum, quo suos unxit, nee mellis et lactis societatem, quo suos infantat, 
nee panem, quo isum corpus suum repraesentat. 

Визаптійскій Времѳннивъ. ՈՀ 
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κος, δέν είναι πανταχού καλώς άνεγνωσμένα. Τούτο θ' άποοείξη. το παρόν |ρ-
γον, οπού ημείς άπαριθμοΰμεν πολυάριθμα χωρία νοσουντα έν τγ, έκδόσει καί 
καταληπτά γινόμενα δι' αντιπαραβολής προς τον κώδικα. Ό εκδότης ένιαχοΰ 
διορθο՜? καί γραφάς έσφαλμένας του κωδικός, ας δέν ΰπέδειξεν έν ταΐς ύποσημειώ-
σεσι' ημείς δε καί την έ'λλειψιν ταύτην άνεπληρώσαμ.εν έν τω άνά χείρας έργω. 

Τα ύπο του Βασιλειέβσκι εκδοθέντα έγγραφα παρουσιάζουσι πολυαριθμ-ους 
καινοφανείς λέξεις ρ.ή εύρισκομένας έν τοις λεξικοίς της αρχαίας καί μέσης ελ
ληνικής γλώσσης, οίον εν τω Θησαυρω του Ερρίκου Στεφάνου (έκδ. Didot), εν 
τοις λεξικούς των άγγλων Liddell και Scott, Liddell-Scott-Κωνσταντινίδου, 
Ε. Sophocles, Η. van Herwerden, και εν ту Συναγωγή Κουμανούδη λέξεων 
αθησαύριστων. Δέκα καί τρεις των καινοφανών τούτων λέξεων ευρίσκονται έν 
τοις έγγράφοις του βασιλέως Θεοδώρου Δούκα του Κομνηνού, δύο έν τα"ϊς έπιστο-
λαϊς του Γεωργίου Βαρδάνη, πασαι δε α'ι λοιπαι έξηκοντα καί τρεϊς έν τοΊς 
γράμ.μασι του Άποκαύκου. 

Ή σειρά πασών των λέξεων τούτων έχει κατ' άλφαβητικήν τάξιν ούτω. 
ά β ο ύ λ λ ω τ ο ς · «έποίησα καί προς τον Θεσσαλονίκης γραφη'ν, καί ?στιν 

άβούλλωτος» 280,н. Ή λέξις φέρεται έν τοίς λεξικοϊς της νέας ελληνικής 
γλώσσης. 

α ΐ σ θ η τ ρ ο ν , το ' «τω α'ισθητρω τούτω βαρέως ακούω» (255,17)* νοε"ϊ το εύώ-
νυμον ους. 

ά κ ε ν ώ τ ω ς · «άεί κενουται άκενώτως» 256,зі. 
άκτινοβόλησις՛ «τάς περικύκλω άποδισκεύσει ακτινοβολήσεις βίω καί λόγω» 

258,зі. 
Άλμυριω τ ικον λίνειον ύφασμα, δηλ. το έν Άλμυρω της Θεσσαλίας κατα

σκευαζόμενο ν 280,21. 
ά ν α γ γ ά ρ ε υ τ ο ς , ον. Θεόδωρος Κομνηνός՛ «α՝ γάρ καί οι προ του βασιλείς 

καί ό μακρός διετη'ρησε χρόνος αζημίωτα τε καί άναγγάρευτα» 298,86. 
ανακρ ιβώς (έν τω κώδ. ανακρ ιβώς) 273,зі. Ή λέξις αναφέρεται εκ μαρ

τυριών ιθ' αίώνος έν τη του Κουμανούδη συναγωγή νέων λέξεων. 
άνεπ ισκόπως" «άν τε γοΰν έπισκοπησαι θελήσεις, ά'ν τε κατέχειν άνεπι-

σκόπως έπισκοπην, η των Γρεβενών υπέρτερα» 252,7. 
ά ν ι σ χ υ ρ ό τ η ς . Θεόδωρος Κομνηνός՛ «το άνίσχυρον εξει η καταψηφιζομένη 

άνισχυρότητα του παρόντος χρυσοβουλλου λόγου της βασιλείας μου» 298,7. 
Κατά τα λεξικά αναφέρεται το άνισχυρότης απλώς άμ.αρτύρώς έν παλαίω τινι 
γλωσσαρίω. 

άντιβοήθεια՛ «κάκ της αλλήλων αδελφικής άντιβοηθείας καί συγκροτήσεως 
ως πόλιν όχυράν αύτάς ( = τ ά ς εκκλησίας) γενέσθαι» 294,зо. 

ά ν τ ι π ε ρ ι π α τ ώ ՛ «καί γεγόναμεν οί τών διαφόρων πόλεων κάτοικοι обоѵ 
μυρμ-ηκων άπομιμούμενοι, και άντιπεριπατοΰμεν εις τάς πόλεις πάσας καί άντι-
βαίνομεν» 294,3. 

άντ ιφώνημα՛ «'ιερόν ήμίν ουκ έξηχηται άντιφώνημα» 293,11. Ή λ. είναι 
γνωστή έκ πηγών ιθ' αίώνος έν τ?) του Κουαανούδη συναγωγή νέων λέξεων. 

ά π ο β ρ α β ε ύ ω ' «ουκ είκαίως τούτω άποβραβεύσει τό της βασιλείας αξίωμα» 
292,ι. 
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άποτοςάζω՛ «ώσει βέλος — ταύτην άπετοξάζετο» = την γλώσσαν ταύ-
την ώς βέλος έξετόξευε 254,12. 

ά π ο ψ η {Αα* «καί {/.ε βαλανεΐον είχεν καί τα άποψήματα μετά την λουσιν 
αύτο՝ΐς έπαναπαυόμενον» 271,2. Το άπόψημα γνωστόν εν τοις λεξικόΐς εκ γλώσ
σης του' Ησυχίου. 

άριστοεργός՛ «είτα συ ου θαυμάζεις και οι'επαίνου τίθεις πολλού τον άρι-
στοεργον ήμέτερον Κομνηνόν»; 276,із. Αυτόθι (276,з) καί ό γνωστός τύπος, άρι-
σ τ ο υ ρ γ ό ς . 

βραχυπρόσοδος , η' 296,25. Θεόδωρος Κομνηνός. ΟΚουμανούδης έν τί] συνα
γωγή λέξεων αθησαύριστων εν τοίς λεξικοίς (σ. 61) σημειουται τον ούδέτερον τύπον. 

γερανέον, το* «το δε σχονίον ην γερανέον λινοΰν» 269,36. 
γύρα, ή' «ό της Μεγάλης 'Εκκλησίας διάκονος, πατριαρχικός νοτάριος καί 

διδάσκαλος της γύρας, ό Κοστομύρης» 276,6. 
δ ι ε κ ν ή χ ο μ α ι ' «την όροθυνομένην εκ των πραγμάτων τέως ζάλην και τον 

βρασμόν, θεού συνεπαρη'γοντος, κουφότερον διεκνήξομαι» 257,25. 
δ ιπλό τ η ς, ή* «το εκ της των σφραγίδων διπλότητος δήθεν ισχυρό ν» 271,21. 
έ γγραμμάτως՛ «οέον ωη'θην καί έγγραμμάτως ύποκλϊναί σοι κεφαλήν καί 

περί εκείνων άπολογη'σασθαι» 270,із. «έχρήν — προς το σον ύψος έγγραμμά-
τως διομιλεΐσθαι 288,81. 

έκκάνονον , το' Βαρδάνης՛ «ούδεν έκκάνονον έγεγόνει παρ'αυτού» 257,37. 
έκουσιάζω ' «νυν δε άκουσιάζοντος μεν του σώματος, έκουσιάζοντος (sic) 

δε της ψυχής, δυσίν εγώ μερίζομαι πάθεσιν» 283,2ΐ. Έν τοίς λεξικούς σημειοΰ-
ται μόνον ή παθητική του ρήματος τούτου φωνή. 

έλκεσ ίβρυτος ' «εγώ δε τοΰτο το μέρος ε'ιμί έλκεσίβρυτος καί ζών οζω» 
255,30. Ό εκδότης Ιγραψεν εκ παραναγνώσεως ελκεσίβρωτος. 

ε ν α π ο κ ρ ο ύ ε σ θ α ι τάς έντεύξεις 286,24. Έν τω ΘΣ ενεγράφη ό ενεργητικός 
τύπος. 

ένδιδάσκαλος՛ «κατά τήν άληθεστάτην άποστολικήν καί ένδιδάσκαλον 
καύχησιν» 261,8. 

έννοσσιεύεσθα ι ' «ώς τα του άγροΰ στρουθία τούτοις εχειν έννοσσιεύε-
σθαι» 247,8. 

ε ν οδός, ή' «ύμίν δε εύδρομος και άπρόσκοπος δια των λατινικών χωρών 
εως Ρώμης οδός, ενοδος δε και ή του μεγαλουργού ημετέρου Κομνηνού επικρά
τεια» 266,29. Κατά τον ΘΣ ή λέξες Ινοδος φέρεται έν τω κώδικι του 'Ησυχίου 
ουχί ώς γλώσσα 'ιδία, άλλ' εν τΐ) ερμηνεία του όδοιδόκος, ήτοι «κακούργος 
ενοδος, ληστής», καί επειδή είναι αμάρτυρος, ό μ:ν Αλβέρτος μετέβαλ&ν αυτήν 
εις ένόδιος , ό δε Schmidt ε'ις έν όδοΐς' άλλ' ήδη του Αποκαύκου ή μαρτυρία 
βέβαιο՜? το παρ' Ήσυχίω Ινοδος, όπερ άλλως είναι αυτό καθ' εαυτό ορθόν. 

έ π α υ χ ε ν ί ζ ο μ α ι ' «ζυγον δουλείας ύπέρχονται καί το δεσπόσυνόν σου έπαυ-
χενίζονται» 247,2. Έν τοΤς λεζικοΐς φέρεται [χόνον ό ένεργετικος τύπος' τήν μετο-
χήν έ π α υ χ ε ν ι ζ ό μ ε ν ο ι εύρον έν τη εκθέσει πρεσβείας ανωνύμου τινός του 13-ου 
αιώνος μητροπολίτου 'Εφέσου (=Νικολάου Μεσαρίτου), έκδοθείσ^ έν Μόσχα τω 
1893 υπό του ρώσου άρχιμανδρίτου Αρσενίου. Ό μητροπολίτης ούτος έν σελίδι 
12 λέγει՛ «τον εύαγγελικον ζυγον έπαυχενιζόμενοι καθωμολόγησαν στέργειν» κτλ. 

25* 
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έχ ίρρυπον , το" «άπερρίφη και έβδελύχθη δια το του γεγραφότος έπίρρυπον» 
293,19. 

εύθυί ' τηρ ία , η" «ό λαός έπισκοπικαίς όρθοτομίαις του της αληθείας λόγου 
προς την σωτηριον εύθυΐ'τηρίαν έπαναφέροιτο» 260,5. 

ε ύ σ υ ν έ τ ω ς ' «εΰσυνέτως άπολογούμενον» εγνωρισα 272,19. Γινώσκεται ό 
επιρρηματικός ούτος τύπος μόνον εκ του Σουίδα ώς ερμήνευμα του άστικώς. 

Ίσόστατος , ό' «εκάστη πλάστιγγι το ίσον διδούς εστηκεν επ' άμφόίν Ίσό-
στατος» 261,29. 

ι σ ο τ υ π έ ω . Θεόδωρος Κομνηνός" «Ίσοτυπουσι και τοις μακράν και τοΤς πόρ-
ρωθεν» 298,38. Κατά τάς συλλογάς Σοφοκλέους και Κουμανούδη γινώσκονται 
έκ του Θεοδώρου Στουδίτου μόνον α'ι μετοχαΐ Ίσοτυποΰν, Ίσοτυποΰσα . 

Ί υ γ γ ώ δ ε ι ς λόγοι 257,2. Βαρδάνης. 
καθη[λερός σκόλοψ 244,зз. 
κα ινοτερπές , το" «εν τοίς καινοτερπέσιν άκουσμασι» 241,u. 
καταβόλαιον χρημάτων = καταβολή' 267,іэ. Παρά τω Herwerden, Lexi

con graecum suppletorium, σ. 427, φέρονται δύο χρήσεις εκ παπύρων, έν ο!ς 
α'ι λέξεις ώς γνωστόν είναι άτονοι. Ό Herw. γράφει κ α τ α β ο λ α ΐ ο ς , άν και a i 
ρηθεΐσαι χρήσεις παρουσιάζουσι τύπον ούδέτερον. 

κ τ ε ν ο σ α κ κ ο ΰ λ α , η ' «προς Ινδυμα κτενοσακκούλης» 280,2ΐ. 
λ ι θ ι α σ μ ό ς , ό* «χρόνιος περί τους νεφρούς έγένετό μοι λιθιασμός» 255,22. 
λ ίνε ιον ύφασμα 280,21. Παρά τω Σουίδα γλώσσα αμάρτυρος, λ ίνε ιος μ ί τ ο ς . 
λ υ χ ν α υ γ έ ω ' «εκείνος χορηγη'σαι το απλανές καί λυχναυγη'σαι τοις 

άγνοοΰσι τον άξιον» = αρχιερέα 253,6. 
μ ε γ α π ο ί μ η ν , ό' «εύχαίς του μεγαποίμενος 'Αθηνών φρουρούμενος» 259,29 
μελανόκρεων, το ' »δια τον ένοχλοΰντά μοι χυμόν μελαγχολικον οΰδεν 

τον έμόν οίσοφάγον διέρχεται μελανόκρεων» 279,21. 
μ ε λ ι χ υ μ ο ς λαλιά 256,21. Ή λέξις γνωστή μόνον έκ χρήσεως του ιθ' αιώ

νος* όρα Κουμανούδη Συναγ. νέων λέξεων σ. 636. 
μ ε τ ά π τ η σ ι ς , ή" «των του ουρανού πετεινών ai πτήσεις καί μεταπτησεις» 

259,16. 
ν υ μ φ ο σ τ ο λ η μ α τ α των ηλιοειδών θυγατέρων σου 245,13. 
ο ίκομοδ ίων δόσις 297,34. Θεόδωρος Κομνηνός. 
όλ ιγόποσον , το 297,8. Θεόδωρος Κομνηνός. 
π α ν δ α μ ά σ τ ω ρ χρόνος 243,19. 
πανυπερέντ ιμος՛ «ό παρών πανυπερεντιμότατος άνθρωπος» 243,9. 
π α ν υ π έ ρ ο χ ο ς , ό 249,21. 
π α ν υ π έ ρ σ ο φ ο ς , ό 257,2. 
περιλορδίζω* «ποταμός δέ την βάσιν τούτου κάτω κυκλοί και περιλορδίζει 

ταύτην και περισύρεται» 245,ιο. 
π ε ρ ι χ α ρ ί σ α σ θ α ι 265,17. 
π ε ρ ι χ ρ ώ ζ ο μ α ι ' «πηλός ου διαφέρει πηλοΰ, καν έξωθεν χρυσώ περιχρώζη-

ται» 287,7. 
πλωί 'μολογ ία . Θεόδωρος Κομνηνός' «μηδέ εις πλωί'μολογίαν ελκεσθαι τους 

αλιείς» 298,23. 
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πολυποόσοδος , η 296,24. Θεόδωρος Κομνηνός. Σημειοΰται ή λέξις εν τ?} 
του Κουμανούδη^ συναγωγή νέων λέξεων ως έσχηματισμένη το πρώτον υπό 
Κ. Παπαρρηγοπούλου. 

πρόσακος , ό* «είκότως προς τα άλλα τοιαύτα σάκη ώνόμασται πρόσακος» 
244,26. Αογοπαίγνιον περί του εν Μακεδονία φρουρίου Προσάκου. 

σ ιμβλουργέω. Θεόδωρος Κομνηνός՛ «τον γοΰν ιερόν υμάς μελισσώνα έκαστον 
παρά τή έαυτοΰ καταδύσει το μέλι σιμβλουργοΰντα της άρετης ύπαναστηναι 
διεοεθίζομεν» 252,23. 

σ ι ταρκ ισμός , ό. Θεόδωρος Κομνηνός' «εις σιταρκισμον κάστρου» 297,зз. 
σ τ ε μ μ α τ ο φ ο ρ ί α , η 285,17. 
σ υ γ χ ω ο ί ζ ο μ α ι ' «τα κατά συνθήκη ν ονόματα συγκείμενα μεν ούσίαν ση

μαίνουσα ίδικώς, ρημασι δέ προστιθέμενα μετά ουσίας ένέργειαν, τοΙς δε κατά 
λέξιν συγχωριζόμενα ούδενος υπάρχει σημαντικόν» 251,29. 

συ ν ελκυσμό ς, ό 297,15. Θεόδωρος Κομνηνός. 
συνολ ιγόω. Θεόδωρος Κομνηνός՛ «συνωλίγωσε τά κατά τόπους έτερους 

κτησείδια» 297, ι. 
συσσαθρόω՛ «τα του βίου περιστατικά συσσεσαθρώκασί με» 293,23. 
τ ρ ο χ ό ο μ α ι ' «χειμών γαρ και ό γέρων τροχοΰται» 246,9. 
ύ π α α β λ ύ ν ω " «ύπαμβλύνοι τον ελεον» 250,2. Το ρήμα τοΰτο είναι σημειω-

μένον εν τω ΘΣ, άλλ' άμαρτύρως. 
ύψηλόθρονος , ή' «τάς εισφοράς τίνων αποσκοπώ ν μητροπόλεων κα՝ι μάλ

λον των ύψηλοθρόνων και ανατολικών» 251,26. 
ύ ψ η λ ω ν υ μ έ ο μ α ι ' «α'ι ύψηλωνυμούμεναι» μητροπόλεις 251^2]. 
φ ιλοα ιλ ιανός , ό* «σου πάντως οντος φιλοαιλιανου» 279,22. 
χ ε ι ρ α γ ω γ η τ η ' ς , ό. Θεόδωρος Κομνηνός՛ «ύφ' ύμιν χειραγωγηταΐς» 253,7. 
χ ε ι ρ ε ρ γ ά τ ι ς , η' «γυναίκας έργων ανδρικών τελεσιουργους και χειρεργάτι-

δας» 242,19. Ό άρσεν. τύπος έσημειώθη εν τω ΘΣ. 
χ ο ί ρ ο δ ε κ α τ ί α , η 297,34. Θεόδωρος Κομνηνός. 
χ ρ υ σ ά κ τ ι ν ο ν , το' «των χρυσακτίνων σου ρημάτων ό φωτισμός ένη'στοαψε» 

248,28. Έν τφ ΘΣ έσημειώθη το χ ρ υ σ ά κ τ ι ν , ό, η. 
ψηφοφόρημα, το 261,22. 
Ή αναγραφή τοσούτων λέξεων εκ του αρχείου τοΰ' Άποκαύκου φανεροί αρ

κούντως, ότι ό βυζαντινός ούτος επιστολογράφος είναι αξιόλογος και έκ γλωσσι
κής επόψεως, ουχί δε μόνον Ιστορικής. Αϊ επιστολαί αύτου πολυάριθμοι ούσαι 
καί ήτοιμασμέναι ύφ' ημών προς Ικοοσιν έκ πολλού μένουσιν ατυχώς εισέτι 
ανέκδοτοι' άλλα και αϊ ηδη έκδεδομέναι ύπό του Βασιλειέβσκι παοουσιάζουσι 
τον Απόκαυκον ευρέως αρχαιομαθή. 

Είς άκριβη οε παράστασιν του κειρ,ένου έν τω κώδικι 250 καί είς κατάλη-
ψιν ασαφών τίνων τόπων της εκδόσεως αύτοΰ προστιθέμεθα νυν ώδε τάς επο-
μένας παρατηρη'σεις. 

1. 
Προς την κραταιάν Δούκαιναν. 

241,5 κο ινωφελή κ α τ ο ρ θ ώ μ α τ α . 
Σημείου την έν τω κώδικι γραφήν κο ινοφέλη. 
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241,14 «ούτως ούδ' έν το՝ΐς κοινοτερπέσιν άκούσμασι aváyvj α,όνη» κτλ. 
Ανάγνωθι κατά τον κώδικα κ α ι ν ο τ ε ρ π έ σ ι ν άκούσίΛασιν. 
241.17 «Ήμ.εΐς δε τί σοι ύπερ πάντων τούτων άνταποδώσοαεν η τάς προς 

3εον Ικεσίας» κτλ.; 
Έν τω κώδικι οΰχι υπέρ, άλλα περί՛ καί πάλιν ουχί ά ν τ α π ο δ ώ σ ο μ ε ν , 

άλλ' ά ν τ α π ο δ ώ σ ω μ ε ν . 
241.18 εις χρόνους. 
Έν τω κώδικι ές ουχί εις. 
241.19 ου καί έργα. 
Το Ι ρ γ α Ιγραψεν ό εκδότης άντι του εν τω κώδικι έρμα. 
242,6 «{/.η νέφος βαρβαρικόν πόθεν έπελθος ζοφώσγ] τα καθ' ήμας. 
Έν τω κώδικι π ο θ έ ν . . . ζοοώσει. 
242,8 προς σκεδασμόν. 
Το σ κ ε δ α σ μ ό ν Ιγραψεν όρθως ό εκδότης, άλλα δεν ύπεσημείωσε την εν 

τφ κώδικι γραφή ν κεδασμόν . 
242,17 «οί δ' εργάται ολίγοι* άγροικοι γαρ δντες» κτλ. 
'Ανάγνωθι κατά τον κώδικα ο'ι δε ε ρ γ ά τ α ι ολίγοι՛ άγροίκο ι κτλ. 
242.22 «θαρροΰσι, ουσαι την περί ψυχής φόβον εχουσι. 
Γράφε θ α ρ ρ ο ϋ σ ι ν — τόν . 
242.23 Σεράμεια τείχη. 
Έν τψ κώδικι σε ρ ά μι α, άλλ' όρθως ό εκδότης προτείνει να διορθωθη τοΰτο 

ε'ις Σ ε μ ιρ ά μ ε ι α, καί τοΰτο βοηθεία του Σουίδα, παρ' ω κείται αμάρτυρο ν το 
«Σεμ,ιράμεια τείχη՛). 

242,25 Και μη μοι λέγε, ως εστίν ενταύθα ό σος άνδράδελφος και υπ' αυ
τόν στρατιά. 

Ανάγνωθι κα ι ή ύπ ' αυτόν σ τ ρ α τ ι ά . 
242,29 κατοικουσι άγριοι. 
Γράφε κατά τον κώδικα κ α τ ο ι κ ο υ σ ι ν. 

2. 

Προς τον κραταιον Κομνηνόν. 

243,7 όπόσους της ενδείας χείμαρροι κατασύρουσιν. 
Έν τω κώδ. παρασύρουσ ιν . 
243,12 προς την σης φιλοτιμίας άπέπτυσε θάλασσαν. 
Έν τω κώδ. τ η ν τ η ς σης. 
243,25 χαριζόμενος καί τοΤς ποτέ τροφίμοις. 
Έν τω κώδ. π ο τ έ . 
243,зі Το δε Ιργον τούτο και οι της Ασίας ύποθαυμάζονται. 
'Ανάγνωθι κατά τον κώδικα ά π ο θ α υ μ ά ζ ο ν τ α ι , ουχί δε ύποθαυμάβο՝ 

τ α ι, ώς σημειοΰται εν τω πίνακι διορθώσεων του Kurtz. 
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3. 
Προς τον κραταιον Κομνηνόν. 

244,18 περί πολίσματος τούτου. 
Έν τω κωδ. ένάρθρως περί του. 
244,81 και συ ό του θεοϋ՝ υποστράτηγος κα՝ι την μεγάλην ταύτην πόλιν 

ύμετέραν ποιησεται. 
Έν τω κώδ. και συ αυτός ό-- -ήμετέραν ποιησεται. 
245.3 χρισθησεσθαι, τον τε Προσακον αύτω τω λογισθώ περιερχόμενος και 

κοιλαίνω χείρας κτλ. 
Σημείου την έν τω κώδικι εσφαλμένη ν γραφην χρησθησεσθαι, το δέπε-

ριερχόμενος διόρθου εις περιέρχομαι, τοΰθ' όπερ έχει αυτός ό κωδιξ. 
245.4 Άξειοΰ, δν δη Βαρδάριον η άγελαία γλωσσά καλεί και παλαιά των 

ποταμών ήγνοηκύΐα ονόματα. 
Γρ. και τα παλαιά, το δε άγελαία κείται εν τω κώδικι περισπωμένως. 

Το Ά ξ ει ο υ, αν και ούτως είναι γεγραμμένον έν τω κώδικι, διόρθου ε'ις Αξιου. 
245,6 ποσι бе γηραιούς περί οχθας τούτου ( = τ ο ΰ Άξιου) όρχοΰμαι τω λο-

γισμω. 
Γρ. ποσί τ ε — περί τάς ο'χθας κτλ. 
245.8 άναρριχάται φρούριον τοΰτο προς υψος. 
Γρ. άναρ. το φρούριον κτλ. 
245,15 τα <δέ> νυν η μελετώμενα η τελούμενα νυμφοστολήματα των ηλιο-

ειδων θυγατέρων σου πόσους σοι πλέξουσι τους στεφάνους, ως υπέρ ημών, του 
σου κλήρου, πραττόμενά τε και συντελούμενα κα՝ι ώς προδίδως υπέρ ήμων και 
την οίκείαν ψυχην. 

ΆντΙ του προδίδως ή πρόδηλος ό κωδιξ έ'χει το προδήλως, ϊσως δε 
όρθως. 

245,26 όπως τους βίω και τω λόγω των λοιπών διαφέροντας άποδιαστέλλεις 
των άλλων και καθίζεις έπ՝ι θρόνων επισκοπικών. 

Γράφε κατά τον κώδικα και λόγω των επισκοπικών. 
245,зз σίμβλοις ώσπερ τοίς θρόνοις έναποτίθης ε'ις μελιτουργίαν. 
Επειδή ό εκδότης πολλαχοΰ σημειοΰται τάς έν τω κώδικι έσφαλμένας γρα« 

φάς, προστεθητω κα'ι ώδε το έν αύτω σύμβλοις, όστις όμως όρθως ύστερον 
έ'χει τό μελιττουργίαν. 

245,86 άνδρε τούτω ούμενοΰν - - - δευτερεύοντες. 
Έν τω κώδ. οΰμενουν. 
246,2 περί μάχκς έπτοημένος έπιγιγνώσκεις. 
Πρόσθες την έν τφ κώδ. γραφην έπτωημένος՛ κατ' αυτόν ό Άπόκαυκος 

εγραψεν έπιγινώσκεις. 
246.9 Έγώ τω χρόνω καμπτόμενος, άλλα δητα και τω καιρώ՛ χειμωνος 

γάρ κα՝ι ό γέρων τροχοΟται, και τό της κωμωδίας ειπείν πέντε σισύραις δια τό 
ψύχος έγκεκορδυλημενος, όμως του έμοΰ έξείρπυσα χηραμοΰ καΐ γένωμαι 
σου έχόμενα κτλ. 
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'Αντίτων χειρ-ώνος και σισύραις ό κώδιξίχειτο χειρ,ών και το σισύρες, 
και πάλιν κατωτέρω ψύχος, γ έ ν ω μ α ί σου. Το χωρίον είναι σαφές, άλλα πρέ
πει να διευθετηθώ ούτως. «'Εγώ δε νόσω μέν καί γηρ<ζ παλαίων, ούχ ήττον δε 
καί κατά τους οφεις όπόσα καί φωλεώ τ?) κέλλη [/.ου ένειργό|Αενος καί ως εκείνοι 
προς κυκλον τω χρόνω καμπτόμενος, άλλα δητα και τω καιρώ (χειρ,ών γαρ 
και ό γέρων τροχούται), και το της κωμωδίας ειπείν πέντε σισύραις δια το 
ψύχος έγκεκορουλημένος, ό'(Λως» κτλ. 

246,14 ευτυχέστεροι οί 'Ιλλυριοί, την σήν θέρμην ε'ις εαυτούς ρ-εθελκίσαντες. 
Γρ. ρ ,εθελκύσαντες . Ό εκδότης ετηρησεν εν τω κειμένω την γραφήν του 

κωδικός՛ άλλ' ούτος έχει καί άλλην εσφαλμένην γραφήν, το Ιλλυριοί . 
246,17 εως άν άποκά(Λψγ}ς (γρ. α ν ά κ α μ ψ η ς ) κάκεϊσε και έπιλάμπων έπι-

λάυνψης και προς ημάς. 
Πρόσθες ενταύθα τάς εν τω κώδικι γραφάς α ν α κ ά μ ψ ε ι ς , έπ ιλάμψε ι ς . 
246.21 το՝ΐς γέρουσι. 
Έν τω κώδικι το՝ίς γέρουσιν. 

4. 
Προς τον κραταιον Κομνηνόν. 

246,28 άπόλλεις. 
Ό εκδότης λέγει cod. άπόλεις. Τουναντίον ό κώδιξ έχει το ορθόν άπόλλε ι ς . 
247,2 δεσπόσυνον. 
Πρόσθες την έν τω κωδ. γραφήν δεσπόσινον . 
247.16 των σχοινισμάτων. 
Το τ ω ν εκ διορθώσεως τού εκδότου αντί του έν τω κώδικι τόν. 
247,80 άγκυστρον. 
Γρ. ά γ κ ι σ τ ρ ο ν. Ό εκδότης ετηρησεν εν τω κειμενω γραφήν τού κωδικός. 
24.7,32 Τροπολογείσθω. 
Τούτο έν τω κώδ. έχει ούτω' τ ρ ο π ο λ ο γ ί σ θ ω . 
247,36 πόλις ευγενής εύγενεί πρέπουσα, πόλις Θετταλίας κολωνία. 
'Εν τω κώδ. κολώνια , ουχί κ ο λ ω ν ί α . Σημείωσαι ε'τι την έν τω κώδ. γρατ 

φην ε υ γ ε ν ή , ην ό εκδότης διώρθωσεν εν σιωπί) εις ε υ γενεί. 

5. 
fO αριθμός ούτος παριστά άπόκρισιν Γεωργίου τού Βαροάνη εις επιστολην 

του Άποκαύκου. 
248.17 Γεωργίου Βαρδάνη. 
Έ ν τω κώδ. τού Β α ρ δ ά ν η . 
248.22 ποιούντες σοι. 
Έν τω κώδ. π ο ι ο ύ ν τ έ ς σοι. 
248,25 ούποτε δε τοσαύτης επεφόρημαι χαρμονης. 
Γρ. ε μ π ε φ ό ρ η μ α ι . Ό εκδότης ετηρησεν άδιόρθωτον γραφήν τού κωδικός. 
248,28 ούποτε δέ τοσαύτης έ(μ)πεφόρημαι χαρμονης, όπόσης ε'ις το παρόν, 

ούχ ότι θυμη'ρη τινά μοι γέγραφας καί αναπαύσεως ου της τυχούσης προσκλη-
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τικά, άλλ' ότι και περί που την τω μεγαλοκήρυκι Παύλω άβάτην Ίλλυρίδα διά-
γοντί μοι των χρυσακτίνων σου ρηγάτων ό φωτισμός ένήστραψε, τελεώτατε. 

Το άβατη ν αντί του εν τω χειρογράφω άνατήν είναι εις ημάς άκατάλη-
πτον. Ό απόστολος Παύλος èv τη προς 'Ρωμαίους επιστολή (ιε', 17—19) καυ
χάται, ότι εκήρυξε το εύαγγέλιον του Χρίστου «μέχρι του Ιλλυρικού», επομέ
νως άνεβη μέχρι του τόπου τούτου. Εντεύθεν ύποπτεύομεν ort το άνατήν 
θα είναι αποτέλεσμα ταχυτητος του καλλιγράφου, άλλως ειπείν λώβησις της 
γνωστής λέξεως αναβατός, η', όν. "Ισως λοιπόν ό Βαρδάνης είχε γράψει περ · 
που την τ<3 μεγαλοκήρυκι Παύλω άναβατήν Ίλλυρίδα. Το δέ μετά το 
ενη'στραψε κόμμα δεν υπάρχει εν τω κώδικι, άλλ* ευθύς μετά το ένήστραψε 
ευρίσκεται αυτόθι τό τελεωτΤ ' , ό'περ άναγνωστέον τελεώτατα επιρρηματικως. 

249,8 ούτω σοφως λίαν καί φιλανθρώπως ώήθης έλέΐν και μεθελκύσαι περί 
τάς σάς με μακάριας και ήμερους σκηνάς, και ώσπερ τις επαγωγός νυμφοστό-
λος έτέραν ώραιοτέραν άντιπαραδεικνΰς πείθεις με της προ(με)μνηστευμένης 
άφροντιστεΤν, όλον δέ τόν όφθαλμόν διδόναι χγΐ παρά σου νυμφαγωγουμένη και 
κάλλους αυτής έλευθεριότατος έτοίμως άγαν άλίσκεσθαι. 

Έν τω κωδ. ελευθεριοττ ', ώστε έλευθεριώτατα ετοίμως άγαν άλίσκε
σθαι. Ή μετά γενικής σύνταξις ενταύθα του άλίσκεσθαι ( = κάλλους αυ
τής άλίσκεσθαι) είναι σημειώσεως αξία, αν μη μεταξύ των κα՝ι κάλλους λεί-
πη τι, οίον άπό ή՝ ύπό του. 

249,19 κατολιγωρέΐσθαι. 
Πρόσθες ότι ό κωδιξ έχει τοΰτο ήμαρτημένως, κατολιγορείσθαι. 
249,27 διεκόμισε καί εκκλησία εντέταχεν, ου μόνον της παλαιάς εΰεστηρίας 

αυτάρκη τα ίχνη περισωζούση, έ'ν τε σπορίμη καί άμπελουργουμένη γη, πολυ
άνθρωπο) παροικία, εις μηδέν έλκομένη παρά των εκλεγόντων δημόσια φορολο-
γήματα κτλ. 

Πολλά διώρθωσεν ενταύθα ό εκδότης, χωρίς να σημείωση τα διορθωθέντα. 
Ούτως εν τω κώδικι άναγινώσκεται φανερώτατα διεκόμησε και έκκλησίαν 
αμφότερα εσφαλμένα. Έν τω κώδικι ωσαύτως άναγινώσκομεν πολυάνθρωπων 
παροικία, τό δε εύεστηρίας άντι του έν τω κώδικι εύετηρίας θα είναι 
φανερως σφάλμα τυπωτικόν. ϊ ό όλον χωρίον δέον ϊσως να διορθώσωμεν και στί-
ξωμεν ούτως՛ ου μόνον της παλαιάς εύετηρίας αυτάρκη τά ίχνη περι-
σωζούση εν τε σπορίμη και άμπελουργουμένη γη πολυάνθρωπου πα
ροικίας κτλ. Σημείου δέ καί τό κατόπιν έλκομένη, ό'περ φαίνεται σημαίνον 
τό ήμέτερον έπιβαρυνομενη. 

250,ιο ό μέγας Ναυπάκτιος. 
Έν τω κώδ. ορθώς Ναυπάκτου, ένθα νοείται ό Ναυπάκτου μητροπολίτης 

Ιωάννης ό Άπόκαυκος. 
250,12 άλλα τό κατ έμέ προς τό ευ διαθεμένος μεταβήσομαι κτλ. 
Ά,νάγνωθι κατά τον κώδικα τά κατ ' έμέ κτλ. 
250,16 ΤΗς και γράμμα σοφόν ελπίζω δέξασθαι δια του παρόντος, τί τό ποι-

ητέον ελευθέρως άναδιδάσκον με, τόν γλωσσαν διαπαντός υπέρ του σου ονόμα
τος κινοϋντα εύχάριστον. 
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Πρόσθες την εν τω κώδικι εσφαλμένην γραφήν άναδιδάσκων και αντί του 
τον γλώσσαν άνάγνωθι την γλώσσαν. Ούτως έχει ό κώδιξ. 

6. 
Αντίγραμμα προς αυτόν του Ναυπάκτου. 

251,β άξιον {λεν επισκοπών κρίνω σε, άλλ' οΰ ταύτης η εκείνης των χαμερ-
πών και ύπο αρχάς. 

Γρ. επισκοπής. Ούτως άναγνωστέον την εν τω κώδικισυντετμημένην λέζιν. 
251,9 λυχναίου φωτός. 
Ούτως εν τω κώδικι. Ό Kurtz διώρθωσεν εις λυχνιαίου άνευ ανάγκης, διότι 

ό τύπος λυχναΤον φως είναι ηδη γνωστός εκ του λειμωνάριου του Μόσχου 
(Migne, τ. 87, σ. 2908а)· ευρίσκεται δε ούτος ούτω κατακεχωρισμένος και εν 
τω λεξικω του Ε. Α. Sophocles, σ. 724. 

251,ιο ευβουλίας. 
'Αντί τούτου ό κώδιξ έχει την γραφην εύβουλείας. 
251.23 ως γε κατ' ούδενος υποκειμένου λεγόμενα. 
Έν τω κωδ. ορθώς ως τα κατ'. 
251,зі Και άν τις καί επί ταύταις κλησιν διεΤλε καί ύπαρξιν, ή ουδέ εύρε 

δηλοΰν έκάτερον των μέρων η κλησιν μόνην πραγμάτων Ιρημον. 
Γράφε κατά τον κώδικα ουδέν εύρε. 
252.1 εί μη το φιλοδοξεί ν διεκώλυσεν. 
Έν τω κωδ. διεκώλυεν. 

8. 
Προς τον κραταιον Κομνηνόν. 

253.24 τον βάδον. 
Έν τω κωδ. εσφαλμένως το βάδον. 
253,29 και δρόμον οψεσθε χωλών, το της παροιμίας. 
Έν τω κώδ. εσφαλμένως ό'ψεσθαι. 
253,32 Οίον δέ μοι κόνδυ πικρίας Ιμελλε— κιρναν. 
Περί του κόνδυ πικρίας πρβλ. ΘΣ. 
254.2 θάνατον ηκουσα του μεγάλου Κερκύρων κα՝ι διάδοχον εκείνου προβα-

λέσθαι μετακαλούμαι. 
Έν τω κωδ. προβάλεσθαι. 
254,12 ώσεί βέλος έν χειρί δυνατού κΧτά τών άντίων τούτων εκείνος ταύτην 

άπετοξάζετο. 
'Αντί του άντίων άνάγνωθι κατά τον κώδικα εναντίων. Περί του ώσεί 

βέλος εν χειρί δυνατού παράβαλε ψαλμ. ρκς', 4. 

10. 
Αντίγραμμα. 

255,9 τιμία καί Ιερά κεφαλή. 
Έν τω κώδ. τ ιμία μοι καί. 
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255,ս Έπε! бе έπεσκέψατο ημάς ό θεός και έφθέγξω, άντιλαβώ και αυτός 
ολίγα πάνττ; και το όλον λακωνικά, ούτω με βιαζομένων άρρωστημάτων κτλ. 

'Αντί του ουδέν σημαίνοντος ένταΰθα άντιλαβώ γράφε κατά τον κώδικα 
αντιλαλώ, όστις και προ του άρρωστημάτων έχει το άρθρον των. Το αν
τιλαλώ διώρθωσε πρότερον ό Kurtz είκαστικώς. 

255,20 Και αν που χειρι έπιπωματίσω το δεξιον (=ους) η έπιφράξω δακτύλω, 
ως 'Οδυσσεύς ποτέ κηρώ τάς άκοάς τών εταίρων, ότε σειρήνας παρέπλεε, μένω 
κατά τους ανδριάντας ούκέτι μεν δύσκωφος, το δέ σύμπαν ως εκείνοι κωφοί. 

Έν πρώτοις άνάγνωθι κατά τον κώδικα μένω ως εκείνοι κωφός. 
Το εταίρων προηλθεν εκ διορθώσεως του εκδότου αντί του έν τω κώδικι έτε
ρων, το δέ σειρήνας περισπάσθω κατά τον κώδικα και μεταβληθητω εις κύ-
ριον ό'νομα,Σειρήνας. Ό Άπόκαυκος Ιχει ύπ' όψει της Όδυσ. μ, στίχ. 39—200 

255.24 el σι γαρ πολύγωνα καΐ τρίγωνα και τετράγωνα. 
Άντι του eteri ό κώδιξ έχει απλώς e Ι ς. 
255.25 καΐ το πολύσχημον τοΰτο τω του φαλλού αύλώνι εμπίπτον καΐ ταϊς 

άγωνίαις θλΐβον τον πόρον άφόρητόν μοι ποιεί της οδύνης την αίσθηση. 
Πρόκειται περί λιθιάσεως, εξ ης Ιπασχεν ό Άπόκαυκος* ο'ι δ' εξ αύτοΰ εκ

πεμπόμενοι λίθοι συνίσταντο είς πολύγωνα, τρίγωνα κτλ. Έκ τούτου εύνόητον 
ότι το άγωνίαις είναι άτοπον ό κωδιξ δέ άντ' αύτοΰ Ιχει, ως ή'κασεν ηδη ό 
Kurtz, ορθώς το γωνίαις. 

255,27 ενίοτε δέ δια το μέγεθος (=τοΰ λίθου)) ό την της ουρήθρας έπιφράσσων 
όπη'ν, τό τε ύγρον συνόλως επέχει, καΐ τούτο δριμύσσον τον πόρον ρίπτει τε αύ-
τίκα είς γην κα՝ι προ οφθαλμών Ιστα μοι τον θάνατον, και άζώτιοι μέν τάς 
έδρας επλήγησαν, εγώ δέ τοΰτο το μέρος είμι έλκεσίβρωτος **a՝t ζών δζω και 
γίνομαι φόρτος κλίνης μισούμενος. 

Έν τω κωδ. εσφαλμένως οΰρίθρας, άλλ' άντι του έλκεσίβρωτος υπάρ
χει έν αύτω το σαφές έλκεσίβρυτος* το δέ παρά τω εκδότη άζώτιοι διώρ-
θωσεν ηδη ό Kurtz ορθώς είς Άζώτιοι' τούτους αληθώς έβασάνισε χεΙρ Κυρίου 
«και έπάταξεν αυτούς είς τάς 'έδρας αυτών»* δρα ΒασΛ. 1, ε', 3. Άντ\ δέ του 
ρίπτει άνάγνωθι κατά τον κώδικα ρίπτε"?. 

256,5 όμιλιτης. Γρ. ομιλητής* ούτω καΐ έν τω κώδικι-
256,7 Αυτά μέν ώδηγησαν. 
Έν τω κώδ. ορθώς Αυτά με ώ δ ηγησαν. 
256,ιι τον τοιούτου. 
Άνάγνωθι κατά τον κώδικα τον το|ΰ τοιούτου. 
256,15 Πιστεύω δέ γαρ θείον είναι δικαίωμα και την του σεμνοβιου Βαροά-

νου επιλογήν είς προχείρισιν και της επισκοπικής άψΐδος έπίβασιν. 
Πρόσθες την έν τω κώδ. έσφαλμένην γραφήν πρόχειρη σιν՛ άλλ' ό κώοιξ 

άντι των δ έ γαρ Ιχει καλώς τα κ α Ι γαρ. 

1 1 . 
Του χαρτοφύλακος Αθηνών κυρου Γεωργίου του Βαρδάνη. 

256,20 Ίλλύριον. Έκ τω κώδ. 'Ιλλυριόν. 
256,30 χρησμοδότημα, πιετε φάσκον εξ αύτοΰ πάντες, ότι και το θεορρυτον 
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αΐυ.α της σωτηρίου πλευράς άει την εκκλησίαν φωτίζον, άει κενούται ακενώτως 
και την ζωογόνον ούχ ίστησι χύσιν. 

Σημείου, ότι το χρησμοδότησα πίετε εξ αυτού πάντες ευρίσκεται παρά 
τω Ματθαίω κς', 27. Το αίμα αναμφιβόλως δεν φωτίζει την εκκλησίαν, 
άλλα ποτίζει. Έν τω κώδικι αληθώς υπάρχει то ποτίζον. Το χύσιν Ιγραψεν 
ό εκδότης άντι του έν τω κώδικι άσαφοΰς δύσιν άλλ' επειδή κατά τον Βαρ-
δάν/jv το αίμα είναι θεόρρυτον, ύποθέτομεν ότι ό καλλιγράφος θα άνέγνω έν 
τω πρωτοτυπώ ρύσιν, μετεωρία δε τις έν τη μεταγραφή θα Ιφερε την γραφίδα 
αύτοΰ άνωθεν της κεφαλής του ρω. 

257,5 οι διατειχίζοντες ημάς παρασάναι (παρασάγγαι?) της αλλήλων δια
γωγής παντοδαπήν κατασκευάζουσιν άγνοιαν. Άλλ' εις οευρο μέν οΰτως κτλ. 

Προ του ημάς ποόσθες τον έν τω κώδικι υπάρχοντα σύνδεσμον δέ, είτα οέ 
άντι του είς δ εύρο άνάγνωθι κατά τον αυτόν κώοικα ές δεΰρο. Το παρασά
ναι κείται οΰτω; έν τω κώδικι, η δέ τούτου διόρθωσις του έκδοτου είς παρα
σάγγαι είναι επιτυχής. 

257,15 Έρεΐς δέ τάχα προς άνάμνησιν άγων την ημετεραν βραδύτητα՛ <ποΰ> 
ούτοι οί λόγοι κτλ. 

Έν τω κώοικι ορθώς βραχύτητα, ούτοι κτλ. 
258,ιι Παραιτώ. 
Γράφε κατά τον κώδικα παρακαλώ. 
258,12--την μεγάλην άγιωσύνην σου, ην κα'ι βαθυπροσκυνων αιτούμαι 

γράμμα παρ' αύτης άντιδέξασθαι, τον τόπον καί την ημέραν οροθετούν της 
μετ' αλλήλων ενώσεως. 

Δεν υπάρχει ανάγκη να σχηματισθώ το ρήμα βαθυπροσκυνων, ώς ηδη 
ηκασεν ό Kurtz. Αύτος ό κώδιξ παριστά τον Βαρδάνην γράψαντα διηρημενως 
βαθύ προσκυνών, το οροθετούν Ομως είναι γεγραμμένον εσφαλμένως ούτως 
έν τω κώδικι, όροθετων. 

12. 

Άντίγραμμα του Ναυπάκτου προς την τοιαύτην γραφήν. 

258,19 Ούοέ γάρ έ'κρινα δίκαιον τον λύχνον είναι υπό τόν μόδιον, άλλ' επί 
την λυχνίαν τεθηναι, ώς ίσοτίμως πάντας κύγάζειν έ'χν;, ους άνδρας ένδον οίκος 
έμπεριγράφει. 

Πρβλ. Ματθ. ε', 15. Δια τα Ίσοτίμως άχρι έ μ περιγράφει σημείου ότι 
ταύτα παριστωσιδύο χολιαμβικούς στίχους, ους ό Άπόκαυκος ίλαβεν αύτολεξει 
έκ του γνωστού ηδη ογδόου επιγράμματος αύτού.'ΌραΆθηνόϊς τ. 15, Ιτ. 1903, 
σ. 470. 

14. 

Μανουήλ Κ/πόλεως τω μητροπολίτη Ναυπάκτου. 
264,5 τοιούτο χρεώστημα. 
Έν τω κώο. τ[οιούτον. 
264,із τους τε της Κ/πόλεως (=άρχιερεΐς). 
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Έν τω κωδ. τ ο υ ς τε του τ η ς Κ/πόλεως, κα՝ι νοείται Ιξωθεν το πατριάο-
χου η θρόνου. 

264,24 καί πάντας τους άλλους αρχιερείς προς τοΰτο πρόθυμους γενέσθαι 
παρασκευάσαι. 

Έν τω κωδ. π α ρ α σ κ ε υ ά σ ε ι ς = παρασκευάσν]ς . 
264,28 αύτόστατος συ. 
Ούτως εν τω κώδικι, άλλα γρ. α ύ τ ό τ α τ ο ς . 

15. 

'Αντίγραφα του Ναυπάκτου προς τον πατριάρχην. 

265,16 την σήν επί μέγαν θρόνον της ιερατεία; άνάβασιν. 
Γράφε κατά τον κώδικα επί τον ^ έ γ α ν . 
265,21 άποκαθημένον. 
Τυπογραφικον ίσως λάθος, ό'περ ό Kurtz έπροτεινε διστακτικώς να διορθωθΐ] 

ε'ις ά π ο κ α θ ε ι ^ έ ν ο ν άλλ' έν τω κωδ. γέγραπται το ορθόν άποκαθηρ-ενον , 
διότι ό Άπόκαυκος Ιχει κατά νουν το του Ήσαίου (ξδ' 6) «ως ράκος άποκαθη-
[λένης πάσα η δικαιοσύνη ή|Λών». 

265,28 πως έυ,έλλο^εν κινηθηναι δεύτερον κτλ. 
Έ ν τω κωδ. δευτέρως . 
266,4 ίνα το"ϊς σοίς προσχρησω^εν ρηυ,ασι, και εθαύυ.ασα, ο<ύ>τως κτλ. 
Έκ τω κωδ. προσχρησωρ՝.αι, κα ί έ θ α ύ ^ α σ α ό<π>ως κτλ. 
266,ιι είληφει. 
Σημείου την έν τω κώδ. έσφαλ[Λενην γραφην ε ίληφη. 
266,12 Kat ουκ αν τις εΐποι. 
Έν τω κώδ. ε ϊ πη . 
266.16 τοιούτο τι ^έγα. 
Έν τω κώδ. τ ο ι ο ύ τ ο ν . 
266.17 και ύ[ΛΪν δευτέραν ό[ΑθλογησοΐΛεν χάριν. 
Έν τω κώδ. δευτέρως . Πρβλ. 265,28. 
266,20 το της εκκλησίας λόγιον ηνθει. 
Σημείου την έν τω κώδ. γραφην η ν θ η . 
266,28 Ινδρθ[λος. Έν τω κώδ. εύδρο[λος. 
266,32 επελθόντων η(Λων δηλονότι τήν δύναρν της πρεσβείας και κατά το 

ε'ικος συναινεσάντων τω κοινωφελεΐ καί οικαίω τούτω ζητη^ατι. 
Εσφαλμένως έν τω κώδ. κοινοφ&λ<Γΐ--τούτου, τουναντίον οέ ορθώς 

συνα ινεσόντων , διότι πρόκειται περί συνελεύσεως μελλούσης. 
266,38 συναδέλφους. Έν τω κώδ. συνάδελφους . 
267,4 οΰ γαρ αισχύνη φορτίον άποθέσθαι βαρύ και κοινοβλαβές άποποιη-

σασθαι έ'ργον. ΕΊς τό γε παρόν του πράγματος μένοντος η όλως ύ[λών άποστη-
σασθαι κινδυνεύουν κτλ. 

Έν τω κώδ. έργον, ως τό γε παρόν κτλ. 
267,16 πως οΰν ου πληθύνοψ-εν κτλ. 
Έ ν τω κώδ. πώς ούν δε ου κτλ. 
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267,19 où κηδος παρά Λατίνων επισπεύδουν, où δώσεις χωρών, ού χρη
μάτων καταβόλαιον, της κατά των κοινών έχθρων τού<των άναγ>καίας όρμης 
ανέκοψε; (δηλ. ό Κομνηνός). 

Άντι του άτοπου δώσεις άνάγνωθι κατά τον κώδικα δόσεις, ώς εν σελ. 
280,22. Έν τω κωδ. άναγινώσκεται επίσης φανερως τούτων είκαίας* διό τα 
συμπεπληρωμένα τούτων αναγκαίας είναι περιττά. 

267,27 συνελάσει. 
Κατά τον έκδότην ό κώδιξ Ιχει συνελεύσει' τοΰτο δεν είναι αληθές, του 

κώοικος έχοντος φανότατα το συνελάσει. 
267,зо Εί δε εις τοιαύτα — , τί δ' αν ε'ιργάσαντο ούο κτλ. 
Έν τω κωδ. τί αν κτλ. 

18. 

Τω Χωνιάτγ]. 
279.8 νυν δε φιλτέρω καί κατά προσθηκην Ίερων ενεργημάτων συμπράκτορι 
Έν τω κωδ. κ α ι Ιερών. 

19. 
Τω Λαρίσσης. 

279,84 Ούτω χαρίζειν θέλεις. 
Έν τω κώδ. τω θέλε ι ν. 
280.9 Έγώ δε το γήρας καί την ποδαλγίαν καί τον χειμώνα ^χειν εμπόδιο ν 

παρ^τησάμην κτλ. 
Γράφε κατά τον κώδικα Ιχων. 
280,18 fO άγιώτατος συνάδελφος ήμων. 
Και πάλιν εν τω κώδ. συνάδελφος. Άλλα καί έν σελ. 290,14 γρ. κατά τον 

κώδικα συνάδελφοι. 
280,21 ου μην προς ένδυμα κτενοσακούλη. 
Έν τω κώδ. κατά γενικην πτωσιν κτενοσακούλης, αναμφιβόλως όμως 

δέον να γραφή δια δύο κάππα. 

20. 

Θεσσαλονίκης δεσπότη 
(ήτοι τω άρχιεπισκόπω Κωνσταντίνο) Μεσοποταμίττβ). 

281,1 συνάδελφον. 
Καί πάλιν έν τω κώδ. συνάδελφον. 
281,12 κατορθώσει. 
Ούτω καί έν τω κώδικι, άλλα γρ. κατορθώσει. 
281,84 ουδέ γαρ εκ των δοκούντων προσφερόμενος λόγος ταύτον ίσχυζη, τω 

προ'ι'όντι εξ άδοξούντων. 
Άντι του ανυπάρκτου Ίσχύζη γράφε κατά τον κώδικα Ισχύσει. 
282,5 Θουκυδίδειον. 
Έκ τω κώδικι εσφαλμένως θουκί'διδειον. 
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22. 
Προς τον κραταιον βασιλέα. 

283,17 πρόσπολος. 
'Εν τω κωδ. εσφαλμένως πρόσπωλος. 
284,12 ίνα καί ό φυτεύσας χαίρη. 
Έν τω κωδ. χαίρει. Σημειωτέον ότι ό καλλιγράφος συνέχω; συντάσσει το 

ί'να μεθ' οριστικής. Ούτως έν σελ. 257,2 ούχ ίνα. . . . επαναβη'σομαι,. . . 
άλλα . . . . διεκνηξομοα. 

24. 
Πραξις περί της εις βασιλέα άναγορεύσεως του δεσπότου Θεοδώρου. 

286,ι άπεκατέστησεν. 
Σημειωτέα η διπλή αύζησις, ούτως έχουσα καί εν τω κώδικι. 
286,ιι ΆμηΥ 
Τουναντίον άνάγνωθι κατά τον κώοικα Μηνί՛ το δε όνομα του αηνος 

παρέλειψεν ό καλλιγράφος να δήλωση εν αύτω. 

25. 
Τω βασιλεί. 

286,25 αποστρέψει τους οφθαλμούς αύτου του μη βλέπειν εις τέλος. 
Πρβλ. Ψαλμ. θ', 32. 
286,зз άνταπόδομα. 
Έν τω κωδ. εσφαλμένως άνταπόδωμα. 

26. 
Προς τον πατριάρχην πιττάκιον. 

288,23 αυτοκέφαλη. 
Γρ. αΰτοκεφάλω* ούτως έν αυτω τω κώοικι. 
290,2 ίνα μη — καταφθείρωνται. 
Έν τω κώδ. μεθ' οριστικής, καταφθείρονται. Πρβλ. την εν έπ. 22 ση-

μείωσιν 
290,із Ώς τω γε μη ταύτα έπιτραπηναι. 
Έν τω κώδ. ώς τό γ ε κτλ. Έν τ?) σελίδι ταύτν) παρουσιάζει ό κώδιξ καί 

τάς έπομένας γραφάς. 9 εστίν] εστίν.—14 συνάδελφοι] συνάδελφοι. — 20 Πον-
τοηρακλεία] ποντορακλεία.—23 καί τίνων] καί τινών.—25 Jev τίνων] αν 
τινών. 

290,35 άφροντιστίαν. 
Έν τω κώδ. άφροντισίαν. 
291,6 χρόας. 
Σημείου την έν τω κώδ. γραφήν χρώας. 
291,9 ταύτο παθούμεν. 
Γρ. κατά τον κώδ. ταύτοπαθοΰμεν. 
291,u σου ποτέ. 
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Έν τώ κώοικι σου π ο τ έ . 
291,22 αύτην. Έν τω κώδ. α ύ τ η . 
291,28 εις τόδε. 
Εν τω κώδ. ές τόδε . 
292,ι είκαίως. 
Έ ν τω κώδ. δ ικα ίως . 
292,9 περιβαλέσθαι. 
Έν τω κώδ. π ε ρ ι β α λ λ έ σ θ α ι . Κα! κατωτέρω 14 άγέροχον , 23 κρ άτε ι . 
292,25 ύδωρ πολύ σΰρον πέτρας. 
Έν τω κώδ. π έ τ ρ α ν . 

27, 
Του αύτου προς τον αυτόν πατριάρχην. 

294,ιι Και γένοιτο πολλά καλά κτλ. 
Έν τω κώδ. τ α κ α λ ά . 
295,1 μνήμην. 
Έν τω κώδικι ρ. ν η μ η ς. 
295,5 ή σήμερον επί σοι κατάστασις παραστ«. 
Έν τω κώδ. π α ρ ι σ τ ά . Ούτω διώρθωσεν ηδη ό Kurtz. 
295,21 Θεός δέ, ούπερ η χειρ ύψωσε σε και έκ νεότητος ή δεξιά αύτου άν-

τελάβετο, μνησθείη [λεν πάσης θυσίας σου και το ολοκαύτωμα σου πιανατω κτλ 
Πρβλ. Ψαλμ. ιζ', 36. ιθ', 4. ριζ', 16. 

7. . 
Του Κομνηνού προς τον Ναυπάκτου. 

Ή επιστολή αύτη περιέχεται καί εν τω Ίεροσολυμιτικω πατριαρχικω κώδικι 
275 (φυλλ. 116), ούσα αυτόθι, καθά και έν τοίϊς άλλοις άντιγράφοις, κατακε-
χωρισμένη έν τω περί Γεωργίου τού Βαρδάνη συνοδικω εγγράφω (ορα αριθ. 13). 

Το κείμενον έ'χει κατά την έ'κδοσιν μεταξύ άλλων καί τα έξης (σελ. 253,ι—4)· 
«άνθρωπος γαρ ό τοιούτος ού παντοδαπω λόγω μόνον ένσεμνυνόμενος, άλλα 
και βίω τον λόγον προσεπ ικοσμε ΐν , καί τω ό'ντι προς Ίερατε ίαν , κατά την 
έμην δόξαν αρμόδιος* οίμαι δέ ότι προσήκων φ α ν η σ ε τ α ι κα ί ύ μ ΐ ν όμως, 
άλλα τρακταίσατε τα του πράγματος συν Θεω». 

Τά ηραιωμένα καί διορθοΰνται και συμπληρουνται κατά το ιεροσολ. αντί-
γραφον ούτω՛ π ρ ο σ ε π ι κ ο σ μ ω ν , καί τω ό'ντι προς τ ο ι α ύ τ η ν ί ερατε ίαν — 
προσήκον καί ύμίν (έκ τω κώδ. ήμ՝ϊν) φανησεται՛ όμως αλλά έν θ ε ω . 

13. 
Το ύπο τον αριθμόν τούτον ίγγραφον είναι πρακτικόν συνόδου έν Ά,ρτη, συν-

ελθούσης. Παλαιότερον άντίγραφον αύτου εΤναι το έν τω 250-ω κώδικι της 
Πετρουπολεως' άλλ' ενταύθα σώζεται μέρος μόνον της άρχης *)' πλήρες δέ άντίγρα-

ι) Έν τω μέρει τούτω ό της Πετρουπόλεως 250-ός κώδιξ έ'χει τάς εξής γραφάς. 260,1 
προβαλλόμεθα] προβαλόμεθα,—9 εστί] έ'στι· ούτω καί/ίεροσολ.—11 βο'σκετα άρνία μου, 
ποιμαινε τα πρόβατα μου. 
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<роѵ ευρίσκεται εν τω 251-ω κώδικι, ατυχώς όμως μετά χασμάτων σημαντικών 
προξενηθέντων εκ της βλάβης ην υπέστησαν τα περιέχοντα αυτό φύλλα. Τα 
χάσματα συνεπλη'ρωσεν ό Βασιλειέβσκις είκαστικώς. "Ετερον δε πλήρες και άνευ 
χασμάτων άντίγραφον υπάρχει έν τω 275-ω πατριαρχικω χειρογράφω της εν 
'Ιερουσαλήμ βιβλιοθήκης, όπου τοΰτο μετεγράφη εκ του 250-οΰ κωδικός της 
Πετρουπόλεως, οπόταν ούτος ήτο πληρέστερος. Ή έ'κδοσις του εγγράφου παρα-
βαλλομένη προς το Ίεροσολυμιτικον άντίγραφον αποδεικνύεται πολλαχοΰ καί ελ
λιπής και ελαττωματική. Ό Βασιλειέβσκις έν τοις προσθηκαις καί διορθώσεσι 
της ιδίας του εκδόσεως άπηρίθμησεν ολίγας τινάς διαφοράς επί τη βάσει τοΰ 
ημετέρου απογράφου, ετέρας δε απαριθμεί καί ό εφεξής πίναξ. 

261,7 τούτο ο'ιμαι είναι. 
Κατά το Ίερ. γρ. τούτο οΐμαι δε"ιν είναι. 
261,16 διεξίασιν. Έν τω Ίερ. διεξίασιν. 
261,21 τον περί ου ό λόγος. Έν τω Ίερ. τον περί ού ό λόγος Βαρδάνην. 
261.25 ον τε ή θυραία. Έν τω Ίερ. ό'ν τε καί ή θυραία. 
261,29 άπαρέγκληστος. Γρ. κατά το Ίερ. απαρέγκλιτος. 
262,  շ σταθμός γαρ αύτη του Άδρίου εστί καί. 
Έν τω Ίερ. σταθμός γαρ αύτη του Τυρρινικοΰ (sic) και Άδρίου των 

πελάγων, καί. 
262,6 περί πνεύμα. Κατά το Ίερ. περί πνεύματος. 
262,ιι ώς κ[αι]νοτομ[ικ]ώς τ[οΤς] υπέρ έαυ[τών] προφέροιμεν [εν]ην. 

Έντω Ίερ. ώς καινοτόμοις, ώς τα ύπερ εαυτούς... προσφέροιμεν... έξη ν. 
262,23 έν όλίγω. Το Ίερ. έν ολίγοις. 
262.26 άγνισθηναι. Ίερ. κα՝ι άγν ισθηναι . 
262,36 [οι εκ της] περιτομης. Ίερ. ο'ι έκ περιτομης. 
263,ιο Ισχίσε. Ίερ. διέσχισε. 
263,із και ό [χιλίαρχος τον Παΰλον έξείλατο]... ώς [ό Παύλος κ]ρινόμενος. 
Κατά τον Ίερ. κώδικα το κείμενον είχεν ούτω' και αυτός άπολέλυτο . . . 

ώς και κρινόμενος. 
262ΐ6—ι; τάκα[τ' αύ]τόν δεξιώτ. καί οίκονομ. δι[ηύθυνε]. άλλα τούτων άλις' 
Κατά το Ίεροσολ. άνάγνωθι ούτω՛ «τα καθ' εαυτόν διξιώτ. και οίκονομ. διε-

τίθει. Βασίλειος οε καί Κύριλλος, ο'ι των πατέρων επισημότατοι και λόγων καί 
δογμάτων λαμπρότησι την ο'ικουμένην καταπυρσεύσαντες, ό μέν ή'δει μέν 
Θεοΰ το πνεύμα το άγιον, άλλα την κυρίαν ταύτην φωνήν τέως ύπερετίθετο, έν 
κρίσει πάντως τους λόγους οικονόμων κα՝ι τον της παρρησίας ταύτης αναμέ
νων καιρόν. Κύριλλος δε έπιστέλλων Γενναδιω ποεσβυτέρω καί αρχιμανδρίτη 
τάδε φησί: Το μέν εΰτονον εις εύσέβειαν της σης θεοσέβειας ού νυν έ'γνων, 
άλλ' ή'δειν έ'κπαλαι, καί επαινώ σε σφόδρα μετά τοιαύτης ακριβείας θέλουσαν 
ζην άλλ' οικονομία πραγμάτων έσθ' ό'τε παραβιάζεται βραχύ του δέοντος Ιξω 
φέρεσθαί τινας, ίνα μείζον κερδάνωσιν. "Ωσπερ ο'ι την θάλασσαν ναυτιλλόμενοι, 
χειμώνος επικειμένου κα՝ι κινδυνευούσης της νηός, άλύοντες άποφορτίζονταί τίνα 
τοΰ σώσαι τα πλοία, ούτω καί ημείς έν τοις πράγμασιν, όταν μη έξη το λίαν 
ευσεβές άποσωζειν, παρορώμέν τίνα, ι να μη τοΰ παντός πάθωμεν ζημίαν. Άλλα 
τούτων άλις». 

Византійскій Временнивъ. Og 
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263,2г εκλελοχισμένον... χροΰβαλλόμεθα. Έν τώ Ίερ. έ κ λ ε λ ο γ ι σ μ έ ν ο ν . . . 
τ τροβαλλόμεθα . 

263,2і τον λί&ον άγέτω. Εν τω Ίερ. τον λ ίθο ν ά γ α γ έ τ ω . 
Έν Πετρουττόλει, 10 Σεπτεμβρίου 1903. 

Ά . Π α τ τ α δ ο π ο υ λ ο ς - Κ ε ρ α μ ε ύ ς . 

Къ «Отвѣтамъ» Іоасафа Ефесскаго Георгію. 

Только лѣтомъ 1904 г. удалось мнѣ увидѣть тѣ спи., ради которыхъ 
я долженъ былъ откладывать изданіе приготовленнаго мною текста «от-
вѣтовъ» на неопредѣленное время: Ottobon. 418 л. 240—249 и Venet. 
556 л. 234—247, оба XVI в.1). Они замѣчательны тѣмъ, что содержатъ 
число отвѣтовъ больше, чѣмъ въ изданной проф. А. И. Алмазовымъ редак-
ціи (въЗапискахъ Новоросс. Унив. 1903. ХС. 153—214; смотр. Виз. Врем. 
1904, XI, 255). Издатель предполагала что эта разница произошла отъ 
перераспредѣленія текста извѣстныхъ уже 54 отвѣтовъ; но оказывается 
что дѣло обетоитъ иначе. Дѣйствительно, въ Venet. раздѣлена на двѣ 
главы 53-я (со словъ "Ωσχερ γαρ ποιεί πλάνη . . . начинается ѵб') и потому 
54-νε'; въ Ottobon. же посчитано, какъ глава а', и предисловіе ('Αποδέχομαι..), 
и оттого до главы 30 число главъ больше на одну, зато къ 30 присоеди
нена и 31 и такимъ образомъ счетъ опять сравнивается: очевидно, пра-
вильнѣе смотрѣть на веѣ эти отстуаленія, какъ на недостатки рукописей 
только, которыя, какъ увидимъ, вообще не отличаются особою исправ
ностью текста. Настоящая причина наблюдавшагося по каталогамъ не-
согласія въ числѣ главъ та, что въ Venet. и Ottobon. на самомъ дѣлѣ 
есть еще слѣдующія новыя главы (текстъ по Ottob., варіанты изъ Venet.; 
поставленное въ скобки [ ] взято изъ Venet.; находящееся въ скобкахъ 
< > отсутстиуетъ въ Venet.): 

νε'. 2) Έν Tfi λαμπρά κυριακ?} όταν μέλλης 3) ποιεΤν 4) την άνάστασιν και 
εξέλθης 5) της εκκλησίας και κλείσας τας θύρας θυμίασον, είτα εκφώνησαν λέ
γων, ((δόξα τη αγία καί όμοουσίω τριάδι πάντοτε νυν καί [άεΐ καί] εις τους 
[αιώνας των αιώνων]». Και6) μετά το «άμην» λέγε το «Χριστός ανέστη» τρ՝:ς 
μόνος, είτα καί ό λαός' καί συ καθ' έ[καστον] λέγε7) τους τεταγμένους στίχους. 

1) Ottobon. но каталогу Ferron e Battagliai p. 231, отнесенъ къ XV—XVI в.; Ve
net. по каталогу Zanetti и Pitra, Iuris eccles. Graec. hist, et mon I, 539 — къ XV в. За-
главія, приведенный у Алмазова стр. 3, 4, вѣрны, только для Venet. нужно испра
вить \ζρομονά.՝/_ον въ ίεράρχου, а для Ottobon. — выкинуть τής передъ Εφέσου и читать 
προς δν вм. προς ους. 

2) vç'. (исправл. въ νζ'!). 
3) μέλλγ] cod. и Venet. 
4) ποιησειν, 
5) ελθγις. 
6) передъ Κα՝: поставл. ν ε' cod. 
7) λέγων cod. 


