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Νέος Έλληνομνήμων τόμ· ΙΗ'

Τυπικά σ. 3. — Τό £ιπ’ άριθ. Ρ' κατάλοιπον σ. 9. — Επιστολή τού Ciriaco d’ An
cona a. 10. — Σημείωσις περί του τάφου τής Βασιλίσσης τής Νίκαιας έν Valentia σ. 
13. — Δύο έπιστολαί πρός τόν Βελή πασσάν σ. 18. — Τά ύπ’ αριθμόν ΡΝΕ’καί ΡΝΣΊ” 
κατάλοιπα ο. 26 — “Ορθρος καί νύξ σ. 33. - ’Επώνυμα Βυζαντινών αΰτοκρατόρων 
σ. 40.— Ισθμός Κορίνθου σ. 42.—Σφραγίδες Άτζαϊωλών καί Παλαιολόγων σ. 45.— 
"Ερευναι έν ταΐς βιβλιοθήκαις καί άρχείοις'Ρώμης, Βενετίας. Βουδαπέστης καί Βιέν
νης σ. 48 — 276 καί 374.—Νέα πηγή βυζαντινής ιστορίας σ. 70.— Κώδικες τής βιβλιο
θήκης Σπ. Λάμπρου σ. 112 καί 308.—Ουίλλιαμ Μίλλερ ίστορικαί μονογραφίαι 
συλλεχθεΐσαι καί μεταφρασθεϊσαι έκ τής αγγλικής υπό Σπ. Λάμπρου σ. 129. — Οί 
'Ρωμαίοι έν Έλλάδι σ. 132.—Ή Ελλάς έπί τών Βυζαντίνωνσ. 170.—Τόΰπ’ αριθμόν 
ΠΘ' κατάλοιπον σ. 212.—Ώροευρέσια ποδικά σ. 217.— Αναγραφή επιστολών περι- 
εχομέιων έν κώδικι Νεαπόλεως III Λ Λ 6 σ. 221. — Κτηματολόγια Πελοποννήσου σ. 
223. — Νέα 'Ελλάς σ. 239. — Σημειώματα άφορώντα τήν έν Κέρκυρα συναγωγήν σ. 
248.— Περί ’Αθηνών σ. 254. — Διορθόισεις εις τά έν τφ νέφ Έλλητομνήμονι τόμ. 
16 (1922) σ. 39 — 59 έκδοθέντα ιαμβικά ποιήματα σ. 292. — Όνομασίαι τόπων τινών 
σ. 295. — ’Ανέκδοτα έκ τοΰ ύπ’ αριθμόν 24 χειρογράφου τής βιβλιοθήκης Λάμπρου 
σ. 317. — Άγιορειτικά σ. 353. — Σημειώματα περί τών Άλλατιανών τής Vallicelliana 
σ. 362. — Κατάλογος χειρογράφων Morosini σ. 364. — Τοΰ Στιλβή στίχοι μονφδικοί 
σ. 307. — Τό ύπ’ άριθμόν ΡΣΤ' κατάλοιπον σ. 396. — Παραινέσεις Μενάνδρου κατά 
στοιχείου σ· 372. — ’Επιγραφικά σ. 372. — Ή αυτοκρατορία τής Νίκαιας καί ή άνάκτη- 
σις τής Κωνσταντινουπόλεως σ. 383. — Σύμμικτα. Ειδήσεις. — Κατάλογος τών χειρο
γράφων τής βιβλιοθήκης τής έν Άλμυρφ φιλάρχαιου εταιρείας Όρθρυος.

Προσθήκαι και διορθώσεις

Σελ. 122 στ. 4 μετά την φρ. το πρώτον 6 Γ. Μάρκου αναφαίνεται 
πρόσθες: είς τό καθολικόν τής Μονής Πετράκη, δπερ 
κοσμεί διά τοιχογραφιών τφ 1719 (βλ. επιγραφήν 
άνιστορήσεως έν Δ. Καμποΰρογλου, Μνημεία τής 
'Ιστορίας τών ’Αθηναίων, τομ. 1 (1891) σ. 430), 
μετά ταΰτα ....

» 289 » 5 αντί 0,70 γρ. 0,07
» 301 » 22 » τέσσαρα γρ. τρία, τό δε Θ' διαγραπτέον

» 316 » 10 » άορι » άωρι
» 317 » 10 » μετά την λέξη’ άρπαγέντος πρόσθες: νέου δια τοΰ

» 318 » 12-13 αντί μάρτυρον γρ. μάρτυρος
» 326 » 2 » Μαί » Μία
» 332 » 2-3 μεταξύ τών στίχων τούτων πρόσθες Β

» 332 » 5 αντί ΣΤ' γρ. Γ'
» 335 » 3 εκ τών κάτω εν appar. Grit, αντί εδώ Ο γρ. εδώ ΒΟ
» 336 » 23-24 μεταξύ τών στίχων τούτων πρόσθες Ε'
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