
ա отдълъ  ա. 
εν ώ συνηνωμένα ύπάρχουσι δύο διάφορα χειρόγραφα, το μεν του έτους 1794, 
το δ' ετεοον του έτους 1742. ■ 

Εις την αρχήν υπάρχει πίναξ κεφαλαίων της εν τω κώδικι δευτέρας την 
τάζιν .συγγραφής καΙ ό ՛ πρόλογος αυτής՜ μετά του έςης σημειώματος. «Έν 
Βιέννη της Άουστρίας: τη 15 Άπριλλίου: 1794ω». Ό πίναξ δε ούτος και ό πρό
λογος καταλαμβάνουσι πέντε φύλλα άσελίοωτα. Κατόπιν ύπάρχουσι τα ֊επόμενα՜ 
κείμενα. 

αϊ) Σελις 1—֊100. «^Ιστορία συνοπτική περί αρχής και προόδου της ,Ιατρικής 
τέχνης, και τινών, περί αυτήν εύδοκιμησάντων ανδρών». 

' β') Σελις 101 καί έξης. «Διαιτητικής παραγγέλματα, προς τήν ύγιεινήν 
δίαιταν άφορώντα». . 

γ') Σελις 1—-61. «Αφορισμοί ε'ις τήν ίατρικήν τέχνην εκ διαφόρων αρίστων 
ίατρών παλαιών τε και νεωτερικών, έκλεχθέντες καί μεταφρασθέντες ε'ις τήν 
κοινήν τών Ελλήνων φρασιν παρά Γεωργίου Όμηρου Σμυρναίου. ;αψμβ', 'Ιου
λίου іСЧ Έν Σμύρνη». 

δ') Σελις 62 — 163. «Αφορισμοί Γεωργίου Μπαγγλεβίου διδασκάλου της Ια
τρικής τέχνης είς τήν ΊΡώμην, και όμολογητοΰ αύτοθι εν τω άρχηλικίω (γρ. 
άρχιλυκείω) της ανατομής, μεταφρασθέντες εκ του λατινικού Ιδιώματος εις τήν 
άπλήν τών Ελλήνων φρασιν παρά Γεωργίου Όμηρου διδασκάλου Σμυρναίου, 
/χψμβ': 'Ιουλίου ιη*1; Έν Σμύρνη». 

ε') Σελις 164 — 205. «Άνακεφαλαίωσις διαφόρων αφορισμών εκ του -αύτου 
σοφωτάτου Ίατροΰ Γεωργίου Μπάγγλίβη, μεταφρασθέντες εκ του λατινικού 'ιδιώ
ματος ε'ις τήν κοινήν τών Ελλήνων φρασιν παρά Γεωργίου Όμηρου Σμυρναίου. 

/αψμβ'. Ιουλίου ις7): Έν Σμύρνη». 
ς') Σελις 206 — 247. «Άνθη τών αφορισμών του Ιπποκράτους και του Γα

ληνού έρμηνεΐαι εις αυτούς, μεταφρασθέντες εκ του λατινικού ε'ις τήν κοινήν 
τών Ελλήνων φρασιν». 

Έ ν Πετρουπόλει, 18 'lavouaptoo 1904. 

Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς. 

Κατάλογος άγνωστου βιβλιοθήκης. 

Τω 1884-ω ετει είδον έν τη βιβλιοθήκη της εν τη νήσω Χάλκη 'Εμπορικής 
Σχολής άντίγραφον της Δογματικής Πανοπλίας Ευθυμίου ֊του Ζυγαβηνοΰ, όπερ 
ήρίθμει χάρτινα φύλλα τη ' (308), μήκους 0.29, πλάτους 0.21. Τω αντιγράφω 
τούτω έπεθηκα τότε τον αριθμόν 44. Το κείμενον αύτου είναι δίστηλον, ώς δέ 
φαίνεται έγράφη περί τήν αρχήν του 14-ου αιώνος. Το σταχωμά του είναι του 
16-ου αιώνος, ό δε τοΰτο ποιήσας εθετο έ'σωθεν αμφοτέρων τών πινακίδων 4 
μεμβράνινα φύλλα αγιολογικού τίνος κωδικός του 11-ου αιώνος, και 10 χάρτινα 
έ'σωθεν της πρώτης μόνον πινακίδος, άτινα και έπληρώθησαν έν τω 16-ω αΐώνι 
μέ κείμενον, όπερ δεν έ'χω προσδιορίσει' ενθυμούμαι δέ μόνον, ότι έν το՝ΐς προσθέ-
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τοις τούτοις φύλλοις είναι γεγραμμένη ή αρχή της Δογματικής Πανοπλίας, ήτις 
ελειπεν εκ του αντιγράφου κατά τον 16-ον αιώνα.. . ՜, 

Έν τη οπίσθια σελίδι του 307-ου φύλλου ευρίσκονται δύο σημειώματα του 
14-ου αιώνος, εξ ων μανθάνομεν ότι ή είρημένη: Δογματική Πανοπλία έδώρήθη 
ε'ίς τίνα ναον «του αγ ίου ' Ιωάννου .του Προδρόμου τ ο υ Ρϊ(-=υ)ακίου)>. 
Τό πρώτον σημείωμα Ιγραψεν εις παπα 'Ανδρέας, ό το βιβλίον παραχωρήσας εις 
τον ρηθέντα ναόν,το δ' έτερον εγραψεν ό παπα Βασίλειος ό και Πιπέρδας (?) ονο
μαζόμενος, ομολόγων δι' αύτοΰ Οτι χρεώστε? δέκα ύπέρπυρα τω κατηχητη 
παπ^ 'Ιωάννη. Αμφότερα τά σημειώματα Ιχουσιν ούτω. 

. . · . . , > . . ՛ * ' ՝ . .՝ : ■ . - ֊..ν -

«Ч- καγώ π(α)π(α) 'Ανδρέας τα αυτά ύπέρπυρα. τα όμολόγ(ησεν) ό κύρι 
παπα Βασίλειος (?) ό πατήρ μου ό'τι χρεόστή τα, έπλέροσα τα. και άφίκα το- αυτόν 
βιβλίον δια την ψυχήν μου είς του αγίου 'Ιωάννου του Προδρόμου του Ριακίου. 
και η τι γινώσκη και αναγινωσκη, ευχαιστ<ε> μου δια τον κν' άαην», 

β՛· 

«■+ καγώ παπά. Βασίλειος (?) ό ΙΙ(ι)πέρδας (?) όμολόγ(ησα) οτί' χροστώ, του 
κατηχητήν του κυρ παπά Ίω(άννη) είς τουτ(ο) το βι(βλ)ί(ον) ύπέρπυρα δέκα». 

Έν τω φύλλω τη ' περιέχεται, κατάλογος των κωδίκων, οίτινες ύπήρχον έν 
1  Ղ(ՀՕ " ՝ ՛ ՛ ■ ՛ ՛ 

τω ναω κατά το.ετος TÖÖÖ՛ "-CÒ κείμενον αύτου έχει ούτως. 

-+- Ήσιν τα βιβλία τά εύρίσκουνται είς τον ναον του τιμίου και ενδόξου 
προφήτ(ου) προδρόμου και βαπτιστοΰ Ίω(άνν)ου ε'ις το Ρι(ά)κιν. του έτους ζωοα' 
ίν(δικτιόν)ος α'. 

α: Άγιον εύαγγέλιον: 
β: Τετραεύαγγέλιον: 
γ: 'Απόστολος: 
δ: Τυπικον: 
ε: Παρακλητική: 
ς: Μηνέα όλοχρονικά κομ(μά)τ(ια) ς: 
ζ: Ψαλτύριν; 
η: Ώρολόγην: 
θ: Προφητεία: 
ι: Ευχολόγιο ν: 
ια: Έξοδιαστικόν: 
ιβ: Συναξάριον έξαμηνέον. α: 
ιγ: Όρμολόγιον: 
ιδ: Πασχάλην: 
ιε: Τριώδιον : 
ις: Στιχεράριν: 
ιζ: Στιχεροκαθιστάριν: 

■ ιη: Βιβιλΐον του՝ άγιου Νι'κολ(άου): 
. ιθ: Βιβιλίον του αγίου Έπιφαν(ίου): 
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κ: Νομοκάνωνον. 
κα: Βιβιλίον ό Νέος Βασίλειος. 
κβ: Βιβιλίον οι κανώνες άμβίκόν. 
κγ. Αποκάλυψις θεολόγου είς μηγεκίνη: (?) 
κδ: Εύαγγέλιον έρμηνεμένον ό Κεραμέας, 
κε: Κατά Ματθαίο(ν) έρμηνεμένος. 
κς: Διονύσιος ό Άρεόπαγύτης, έχων τα Μακρύναια το έξαη'μερον Γρηγορίου 

Νύσσης: 
κζ: Ιερεμίας Ιρμηνεμένος. έχων το 'Άσμα των 'Ασμάτων, τον Ιεζεκιήλ, και 

του Ιώβ. 
κη: Χρυσοστομικον εγκώμια τους αγίους καΙ τα 'Ολυμπιακά: 
κθ: 'Αναγνωστικόν, έξηγιτί'κον εις τους άγιους. 
λ: Αεξικον Κυρίλλου 'Αλεξανδρείας: 
Τα εύρέθησ(αν) ε'ις τον αυτόν ναόν, τ(ν}) ε' Ιουνίου την αύτην ενχρονίαν. 

κομμ(ά)τ(ια) λ. 

Περί του ναοΰ, εν ώ εύρίσκοντο οι άπαριθμούμενοι ανωτέρω κώδικες, ουδέν 
γινώσκω προς το παρόν. Το υπ' αριθ. ιδ' άναφερόμενον Πασχάλιν παριστά, φαί
νεται, το νυν λεγόμενον Πεντηκοστάριον. Το εν αριθ. κα' βιβλίον «ό Νέος Βασί
λειος» περιείχε πιθανώς τον έκτενέστατον άλλ՝ εισέτι τύποις άνέκδοτον εν τω 
συνόλω του βίον του αΰτοΰ Βασιλείου* το δ' έτερον βιβλίον (κβ'), όπερ εν τω κα-
ταλόγω ονομάζεται «οι κανόνες άμβικον», παριστά πάντως άντίγραφον των 
Ιαμβικών κανόνων 'Ιωάννου του Δαμάσκηνου, πιθανώς δέ καΐ έτερων ποιητών* 
ό δέ «Κεραμέας», ούτινος αναφέρεται «εύαγγέλιον έρμηνεμένον» (κδ'), ταυτίζε
ται με Θεοφάνην τον Κεραμέα, συντάκτην γνωστού κυριακοδρομίου. 

2 Ίαν. 1904. 
Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς. 

L'abbaye de Grotfaferrata et son IX centenaire. 

C'était au plus fort de l'été de l'an 1004. Un vieillard vêtu de bure 
gravissait péniblement les hauteurs de Tusculum, la demeure jadis si cé
lèbre de Cicéron. De temps à autre il ralentissait sa marche. L'énergie 
de l'âme ne triomphait pas toujours de la faiblesse du corps. Quand il 
était près de défaillir, un jeune moine le soutenait avec une tendresse 
mêlée de vénération. Un autre moine aux cheveux blancs le suivait, levait 
les yeux vers le ciel et semblait demander à Dieu des forces pour le vieil
lard épuisé. 

La nuit vint. Les ténèbres s'épaissirent sur les vignes et les oli
viers descendant en molles ondulations le long des flancs du coteau. Les trois 
compagnons de route trouvèrent un abri sous quelques ruines qui re-


