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Inventaire des manuscrits grecs du British Museum par Marcel 
Richard. I. Fends Sloane, Additional, Egerton, Cottonian et 
Stowe (Publications de I’Institut de Recherche et d’Histoire des 
Textes, HI), Paris, Editions du Centre National de la Recherche 
Scientifique, 1952. Σχ. 8ov, σελ. XVIII-\-126.

Δεν είναι ίσως παρ’ ήμΐν γνωστόν δσον θά έπρεπε τα εν Παρισίοις λει
τουργούν Ίνστιτούτον Έρεύνης και Ιστορίας τών Κειμένων (Institut 
de Recherche et d’Histoire des Textes, 87, rue Vieille-du-Temple, 
Paris, 3e), επιστημονικόν ίδρυμα μοναδικόν εις τό είδος του άνά τον κόσμον. 
Ίδρυθέν τφ 1937 υπό τοΰ προώρως έκλιπόντος Γάλλου λατινιστοΰ Felix 
Grat (f 1940) και διευθυνόμενον σήμερον υπό τής Mile J. Vielliard, 
τελούν δέ υπό την αιγίδα τού Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρεύνης 
(Centre National de la Recherche Scientifique) της Γαλλίας, προσφέρει 
μεγίστας υπηρεσίας είς τούς φιλολόγους, έκδότας η μελετητάς τών κειμένων 
(ελληνικών, λατινικών, γαλλικών, αραβικών). ’Έργον του είναι 1 ή συγκέν- 
τρωσις υλικού εξ εντύπων η εκ φωτογραφικών μικροταινιών (microfilms) 
χειρογράφων καί ό καταρτισμός ποικίλων ευρετηρίων (τών χρονολογημένων 
η ιστορημένων χειρογράφων, τών άντιγραφέων η κτητόρων τών χειρογρά
φων, τών βιβλιοθηκών τοΰ Μεσαίωνος και της ’Αναγεννήσεως κλπ.) προς 
τον σκοπόν νά είναι ε’ις θέσιν τό Ίνστιτούτον να παρέχη απαντήσεις είς δύο 
είδη ερωτημάτων : α) Δοθέντος κειμένου τινός : τίς είναι ο συγγραφεύς του, 
ή χρονολογία του, τίνα τά παραδίδοντα αυτό χειρόγραφα, τίνες αί τυχόν 
εκδόσεις του καί αί επ’ αυτού γενόμεναι κριτικαί έργασίαι' καί β) Δοθέντος 
χειρογράφου τινός : πώς θά ταυτισθώσι τά έν αύτφ περιεχόμενα έργα (άτινα 
είναι συνήθως ανεπίγραφα ή ψευδεπίγραφα, ενίοτε ακέφαλα ή αποσπασμα
τικά), πώς θά τό χρονολογήσωμεν, πώς, τέλος, θά εύρωμεν την προέλευσιν 
καί την ιστορίαν του. Ή σπουδαιότης τού σκοπού τούτου είναι προφανής. 
Χάρις είς την άρτίαν δργάνωσίν του, τον ζήλον καί την προθυμίαν τών έν 
αύτφ εργαζομένων προς εξυπηρέτησιν παντός έρευνητοΰ (αδιακρίτως έθνι- 
κότητος), τό Ίνστιτούτον έχει άναχθή εις επιστημονικόν κέντρον ΰψίστης 
σπουδαιότητος, διά τό όποιον δικαιούται νά ύπερηφανεύηται ή σύγχρονος 
γαλλική φιλολογική επιστήμη· 1

1 Βλ. σχετικώς τά άρθρα τών Mile J. Vielliard et Mme Μ. - T h. V e r- 
net-Boucrel, Ba recherche des manuscrits latins έν Memorial des Elu
des Batines (Melanges Marouzeau), Paris, 1943, σ. 442-457 (πρβ. καί Mile J. 
Vielliard έν «Revue du moyen age latin», τόμ. 3 (1947), a. 183-192) καί 
A. D a i n, Institut de recherche et d’histoire des textes, έν «Bulletin de l’As- 
sociation Guillaume Bude», No 5, juin 1948, a. 155-160.
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Άξιόλογον είναι τό έργον τοϋ εν τφ ίδρύματι τουτφ ελληνικοί; τμήμα
τος, τό όποιον τελεί υπό την δραστηρίαν δευθυνσιν τοϋ ελληνιστοΰ και θεο
λόγου άββά Marcel Richard, καθηγητοϋ εν τή Θεολογική Σχολή τής 
Rille. Ό αββάς Richard έξέδωκε προ πενταετίας χρησιμώτατον εΰρετήριον 
των βιβλιοθηκών και των καταλόγων ελληνικών χειρογράφων * (οΰ εξαντλη- 
θέντος παρασκευάζει ήδη δευτέραν έκδοσιν), τό όποιον Ικρίθη ευμενέστατα 
υπό τών ειδικών 8 και άπέβη πράγματι πολύτιμος οδηγός παντός ελληνιστοΰ 
φιλολόγου. Άπό»πολλοΰ εργάζεται επίσης προς σύνταξιν καταλόγου τών 
ελληνικών χειρογράφων τών ελασσονών βιβλιοθηκών (τών έχουσών χειρό
γραφα όλιγώτερα τών 15) \

'Ο Richard μάς προσφέρει σήμερον, εις την αυτήν σειράν τών δημο
σιευμάτων τοϋ ’Ινστιτούτού, και δεύτερον πολύτιμον βοήθημα, τον συνοπτι
κόν, ως τον χαρακτηρίζει, κατάλογον τών ελληνικών χειρογράφων τοϋ Βρε- 
ταννικοϋ Μουσείου, κα'ι δή τών fonds Sloane, Additional, Egerton, Cot
tonian καί Stowe. Τής περιγραφής τών χειρογράφων (σ. 1 — 89) προτάσσε
ται εισαγωγή (σ. VII- XIV) και βιβλιογραφία (σ. XV —XVII), επιτάσσε
ται δέ επιμελέστατα συντεταγμένος αλφαβητικός πίναξ (σ. 91-123) τών 
έργων, τών συγγραφέων, κτητόρων, άντιγραφέων κλπ. τών χειρογράφων.

Εις τήν λιτήν, άλλ’ απολύτως κατατοπιστικήν εισαγωγήν του ό συγγρα- 
φεϋς εξηγεί τήν σκοπιμότητα τής συγκροτήσεως και εκδόσεως ενός τοιοΰτου 
καταλόγου : Ειδικός κατάλογος τών ελληνικών χειρογράφων τοϋ Βρεταννικοϋ 
Μουσείου δεν υπήρχε. Τά ένταϋθα καταγραφόμενα 497 ελληνικά χειρόγραφα 
ήσαν εγκατεσπαρμένα ε’ις συλλογήν περιλαμβάνουσαν άνω τών 46.000 χειρο
γράφων πάσης γλώσσης, τών οποίων αι περιγραφαι πληρούν 21 ολους εκδε- 
δομένους μέχρι σήμερον τόμους. "Οθεν ή άναζήτησίς των έν μέσφ τοϋ άλη- 
θοϋς τοϋτου λαβυρίνθου ήτο μέχρι τοϋδε επιπονώτατον και δυσχερέστατον 
έργον. ’Επειδή δέ ή έκδοσις άναλυτικοϋ επιστημονικού καταλόγου τών ελλη- 1 2 3

1 Repertoire des bibliotheques et des catalogues de manuscrits grecs 
par Marcel Richard (Publications de l’Institut de Recherche et d’His- 
toire des Textes, I), Paris, Centre de documentation du C.N.R.S., 1948, σχ. 
8ov, a. XVI+132.

2 Βλ. μεταξύ άλλων τάς βιβλιοκρισίας τών A. Dai η, έν «Bulletin de l’As- 
sociation Guillaume Bude», No 8, decembre 1949, σ. 139- 142, Paul De
merle έν «Revue des Ehudes Grecques», τόμ. 62 (1949), σ. 263 καί V. Rau- 
rent έν «Revue des Etudes Byzantines», τόμ. 9 (1951), σ. 252-259. Ή μόνη, 
καθ’ δσον γνωρίζω, ελληνική βιβλιοκρισία είναι ή γραφεΐσσ υπό Ν. Β. Τωμα- 
δάκη έν «Άθηνα», τόμ. 53 (1949), σ. 339-341.

3 Βλ. Marcel Richard, Pour un inventaire sommaire des manu
scrits grecs des bibliotheques mineures, έν Actes du premier Congres de la 
Federation Internationale des Associations d’etudes classiques (1950), Paris, 
1951, σ. 158-162.
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νικών χειρογράφων τοϋ Βρεταννικοϋ Μουσείου, άτινα υπολογίζεται δη ανέρ
χονται νΰν εις τον αριθμόν τών χιλίων, δεν φαίνεται προσεχής, ό Richard 
έκρινεν ωφέλιμον νά δημοσίευσή τον συνοπτικόν τούτον κατάλογον, δν 
κατήρτισε διά τής επί τό αυτό συναγωγής τών έκδεδομένων περιγραφών τών 
ελληνικών χειρογράφων, άτινα άπόκεινται εις τάς κυριωτέρας συλλογάς, ήτοι τα 
fonds Sloane, Additional, Egerton, Cottonian καί Stowe. Προς τό παρόν 
άφήκε κατά μέρος τάς υπολοίπους σύλλογός (Arundel, Burney, Harleian, 
Old Royal και King’s Collections mss), διότι ή χρήσις τών καταλόγων των 
δεν είναι τοσοϋτον δυσχερής Συνοπτικήν ιστορίαν τοΰ σχηματισμού καί 
τοϋ πλουτισμού τών ανωτέρω συλλογών, ών ή σπουδαιότερα είναι τό fonds 
Additional, ένφ τό Sloane περιλαμβάνει μόλις 12 ελληνικά χειρόγραφα, τό 
Egerton 28, τό Cottonian 3 καί τό Stowe εν καί μόνον, παρέχει ό συγ- 
γραφεύς έν τη εισαγωγή του (σ. IX —XII).

Κυρίας πηγάς προς καταρτισμόν τοϋ καταλόγου του εσχε κατά ταύτα ό 
συγγραφεύς τούς υπό τοϋ Βρεταννικοϋ Μουσείου έκδεδομένους πολύτομους 
καταλόγους τών έν αύτφ χειρογράφων, ους αναγράφει λεπτομερώς έν τή 
βιβλιογραφία (σ. XV—XVI). Οί κατάλογοι οΰτοι, κλιμακούμενοι εις χρο
νικήν περίοδον ενός καί ήμίσεος αίώνος (1782 - 1933), παρουσιάζουν, ως 
είναι φυσικόν, σημαντικάς μεταξύ των διαφοράς : αί περιγραφαι εις τούς 
παλαιούς είναι σύντομοι, ένφ εις τούς νεωτέρους εκτενέστεροι καί έπιστημο- 
νικώτεραι. “Ενεκα τουτου 6 έκδοτης, παραλαμβάνων τάς περιγραφάς ταΰτας, 
δεν ήδυνήθη νά τηρήση απόλυτον ομοιομορφίαν εις τον κατάλογόν του. 
Είς πολλάς περιπτώσεις έπεδίωξε νά συμπληρώση τάς έλλιπεΐς περιγραφάς 
διά νέων στοιχείων, άτινα συνέλεξεν άλλοθεν καί ών μνημονεύει πάντοτε 
την προέλευσιν. Άντιθέτως συνέτεμε τάς λίαν διεξοδικός διά συνοπτικόν 
εύρετήριον περιγραφάς τών νεωτέρων καταλόγων. "Οσον αφορά δέ είς τά 
βιβλικά καί άγιογραφικά χειρόγραφα, περιγράφει ταΰτα συνοπτικώτατα, διότι 
έχουν ήδη λεπτομερώς περιγραφή είς ειδικούς καταλόγους' τό αυτό πράττει 
καί διά τά λειτουργικά, τών οποίων είναι δυσκολον νά μαντευση τις τό ακρι
βές περιεχόμενον έκ τών περιληπτικών ένδείξεων τών παλαιών καταλόγων.

Ό έρευνητής δ διεξερχόμενος τον μετά περισσής φιλοπονίας καί ευσυ
νειδησίας συγκεκροτημένον κατάλογον τούτον τοϋ Richard, ως καί τον έν 
τέλει χρησιμώτατον πίνακα, θά διαπίστωση μετ’ εύχαριστήσεως τήν ϋπαρξιν 
λίαν ένδιαφερόντων χειρογράφων, πολλά τών οποίων είχον διαλάθει τήν 
έρευναν καί έρχονται νΰν τό πρώτον εις φώς χάρις είς τήν ϊδικήν του έργα-

1 Διά τά χειρόγραφα Arundel καί Burney υπάρχει ό δίτομος κατάλογος τοΰ 
J. Forshall (Λονδΐνον, 1834-1840), διά τά τοΰ Harley ό τετράτομος τοΰ R. 
Nares (Λονδΐνον, 1808 -1812) καί διά τά τών συλλογών Old Royal καί King’s 
Collections ό επίσης τετράτομος τοΰ J. Ρ. Gilson (Λονδΐνον, 1921).
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σίαν. "Ικανά τών χειρογράφων τούτων άναφέρονται και είς την νεοελληνικήν 
φιλολογίαν και ιστορίαν, ως π.χ. τα εκ τής βιβλιοθήκης τοϋ Φριδερ. North, 
κόμητος τοΰ Guilford, προερχόμενα (Addit. 8221 — 8243),

'Ο γραφών τάς γραμμάς ταυτας, δστις ειχεν ΐδει προ τριετίας εν Παρι- 
σίοις χειρόγραφον τό ενταύθα κρινόμενον εργον τοΰ κ. Richard, λυπεϊται 
διότι, ευρισκόμενος τότε μακράν τών σημειώσεων και τών βιβλίων του, δεν 
ήδυνήθη νά παράσχη εις αυτόν επαρκείς συμπληρωτικός βιβλιογραφικός 
ή άλλας πληροφορίας περί τινων χειρογράφων. "Ας τοΰ επιτρέψη δ φίλος 
συγγραφεΰς νά εκπληρώση σήμερον τό καθήκον τοΰτο, έστω καί εκ τών ύστε
ρων, από τής θέσεως ταΰτης.
Sloane 324 (Michaelis Apostolii Oratio contra discipulos suos κλπ.).—Ό λόγος 

οδτος έχει αποσπασματικό)? έκδοση εκ τοϋ κωδικός τούτου έν Hippolyte 
Noiret, Eettres inedites de Michel Apostolis, Paris, 1889, σ. 1B4 -164. 

Addif. 8232.1 (Johannis Caryophylli Ephetnerides).—Τό εργον έχει έκδοθή έκτου 
κωδικός τούτου υπό Περικλεούς Γ. Ζερλέντου, Ίωάννου τοΰ Καρυο
φύλλου ’Εφημερίδες, έν Δ.Ι.Ε.Ε., τόμ. 3 (1889), σ. 275-315 (τό κείμενον άπό 
σ. 293 κ.έξ.- έν σ. 276-277 περιγραφή τοϋ κώδικος).

Addit. 8232.4-5 (Azariae Tzigalae.... vita... - Grammatical.—Βλ. περί τοΰ κώδικος 
τούτου καί τοΰ Τζιγάλα, Π. Ζερλέντου, Άζαρίας Τζιγάλας, «Παρνασσός», 
τόμ. 1 (1887), σ. 893-901 καί Σπυρ. Π. Λάμπρου, Άζαρίας Τζιγάλας ό 
Θηραϊος αρχιμανδρίτης, «Νέος Έλληνομνήμων», τόμ. 2 (1905), σ. 373-374 
(πρβλ. καί αυτόθι, τόμ. 4 (1907), σ. 491).

Addit. 8234.1 (Antonii Byzantini Chrestoetheia).—Βλ. περί τοΰ κώδικος Σπυρ. 
Π. Λάμπρον, ένθ’ άνωτ., τόμ. 2 (1905), σ. 216 - 217, περί δέ τών πολυαρίθμων 
έκδόσεων τοΰ έργου Π. Γ. Ζερλέντου, ’Αντώνιος ό Βυζάντιος, έν «Byzanti- 
nische Zeitschrift», τόμ. 16 (1907), σ. 241-253 καί Τοΰ αΰτοϋ, Προσθήκαι 
εις τά περί ’Αντωνίου τοΰ Βυζαντίου, έν Δ.Ι.Ε.Ε., τόμ. 7 (1918), σ. 470 - 479. 

Addit. 8237 (Constantini Daponte... Hymni in laudem B.M.V., etc.).—Περι
γραφήν τοΰ κώδικος βλ. παρά E)mile Legrand, Ephetnerides Daces... 
par Constantin Dapontes,... τόμ. 3, Paris, 1888, σ. EXXXII - EXXXIV 
(άριθ. 24), οπού ό κώδιξ χαρακτηρίζεται ώς αΰτόγραφος καί ώς φέρων χρονο
λογίαν 20 Φεβρουάριου 1754.

Addit. 8238 (Paisii, metropolitae Rhodi, Historia montis Sinai poetica).—To 
εργον έξεδόθη (έξ άλλων κωδίκων) υπό Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, 
Παϊσίου Άγιαποστολίτου Μητροπολίτου Ρόδου, 'Ιστορία τοΰ αγίου όρους Σινά 
καί τών περιχώρων αϋτοΰ. "Εμμετρον σύγγραμμα μεταξύ τών έτών 1577-1592 
έκδιδόμενον νΰν τό πρόιτον μετά προλόγου υπό — κλπ. (Πετρούπολις, 1891). 
Πρβλ. καί Ί. Κ. Βογιατζίδου, Παϊσίου μητροπολίτου “Ρόδου νέος κώδιξ, 
«Έπετηρίς» Παρνασσού, έτ. 12 (1916), σ. 210-259.

Addit. 8239.3 (Nathanaelis Chyci opuscula).—Τά έργα ταΰτα έξεδόθησαν έκ τοΰ 
κώδικος τούτου υπό Μ. Ί. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Ναθαναήλ Χίκας ό ’Αθηναίος καί τά 
ανέκδοτα έργα αύτοΰ, «Έπετηρίς τοΰ Μεσαιωνικού ’Αρχείου» τής ’Ακαδημίας ’Αθη
νών, τόμ. 4 (1951 -1952), σ. 39 - 46' περιγραφή τοΰ κώδικος αυτόθι, σ. 23-26. 

Addit. 10013.2 (Maximi Peloponnesiaci Oratio inuectiua aduersus Dionysium 
philosophum).—Ό λόγος ούτος έξεδόθη (έξ άλλου κώδικος) υπό Δ. Μ. Σάρ- 
ρ ο υ, Μαξίμου ίερομονάχου τοΰ Πελοποννησίου Λόγος στηλιτευτικός κατά Διο-
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νυσίου τσϋ σκυλοσόφου καί των συναποστατησάντων αύτφ είς ’Ιωάννινα έν έτει 
1611 μετά σχετικής εισαγωγής, «’Ηπειρωτικά Χρονικά», τόμ. 3 (1928), σ. 169- 
210 (τό κείμενον από σ. 188 κ.έξ.).

Addit. 10075.2 (Basilii Batatzis... Itinerarium per Asiae partem, annis 1727 - 
1730).—To έργον έξεδόθη (χρησιμοποιηθέντος βοηθητικώς καί τοϋ κωδικός τού
του) Οπό Emile Eegrand, Voyages de Basile Vatace en Europe et 
en Asie, έν «Nouveaux Melanges orientaux publies par les professeurs de 
l’Elcole des Eangues Orientales», Paris, 1886, a. 183-295 (τό κείμενον έν 
σ. 226-292' περί τοϋ κωδικός τοϋ Λονδίνου έν σ. 191).

Addit. 10077.8 ((Callinici III Patr. CP.] Versus politici contra errores Auxentii 
et Cyrilli et eorum sectatorum).—’Άς σημειωθή ενταύθα δτι τοϋ στιχουργή
ματος τούτου (τοϋ έπιγραφομένου «Πλανοσπαράκτης») έκδοσιν έκ τοϋ άνωτέρω 
κιόδικος μετ’ εισαγωγής ύπέβαλεν έν χειρογράφφ τφ 1949 ώς διδακτορικήν δια
τριβήν εις τό Πανεπιστήμιον τοϋ Λονδίνου δ Κύπριος φιλόλογος Θεόδωρος Παπα- 
δόπουλος.

Addit. 10377 (Nicolai Koursoulae Zaeynthii Synopsis Theologiae in usum ortho- 
doxorum).—Τό έργον τοΰτο έξεδόθη (έξ άλλου κώδικος) υπό Σέργιου X. Ρα- 
φτάνη έν Ζακύνθψ τφ 1862' βλ. Emile Legrand, Bibliograpbie 
Ionienne, τόμ. 2, Paris, 1910, άριθ. 2289, σ. 511 καί Τοϋ αύτοϋ, Biblio
graphic Hellenique... au XVIIe siecle, τόμ. 5, Paris, 1903, σ. 263-264. 
Σημειωτέον δτι τό χειρόγραφον δέν είναι δυνατόν νά είναι τοϋ 16ου αίώνος, ώς 
αναγράφεται, διότι ό Νικόλαος Κούρσουλας έξησε κατά τόν 17ον.

Addit. 24382 (Chrysobulle d’Andronic II Paleologue confirmant certains privi
leges a l’eglise de Ioannina).—Τό χρυσόβουλλον τοΰτο έπανεξεδόθη προσφά- 
τως (μέ έσφαλμένην δμως χρονολογίαν) ύπό Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Τό δεύτερον 
χρυσόβουλλον ’Ανδρονίκου τοϋ Β' τοϋ Παλαιολόγου υπέρ τής έκκλησίας των 
Ίωαννίνανν, «’Ηπειρωτική Εστία», τόμ. 1 (1952), σ. 115-118.

Addit. 35072 (Narratio et poemata de Reuolutione graeca an. 1821-1823).—Ό 
κώδιξ ούτος περιεγράφη ύπό F. Η. Marshall, Σύγχρονον ανέκδοτον χειρό
γραφον περιγράφον τήν έκστρατείαν τοϋ Ύψηλάντου είς Ρουμανίαν τό 1821, έν 
Δ.Ι.Ε.Ε., τόμ. 8 (1922), σ. 577 -579 καί είτα ύπό Τοϋ αύτοϋ, Ή έν έ'τει 
1821 στρατεία τοϋ ‘Υψηλάντου είς τάς παραδουνάβιους ηγεμονίας. Χειρόγρα
φον τοϋ Βρεττανικοΰ Μουσείου, αυτόθι, τόμ. 9 (1926), σ. 363 - 510, ένθα καί 
έξεδόθη (σ. 467 -510) ή «Narratio». ‘Ως πρός τά «Poemata», κατ’ αλήθειαν 
πρόκειται περί ενός μόνου ποιήματος έξιστοροΰντος γεγονότα των έτών 1821 - 
1827, ώς έπληροφόρησεν ήμας δ μελετήσας αύτό καθηγητής κ. Δ. Νοτόπουλος, 
δστις καί άνεΰρεν έν φ. 124r τό δνομα τοϋ ποιητοΰ αύτοϋ Ίωάννου Λαγάνη τοϋ 
’Αθηναίου. Τό ποίημα περιέχει (φ. I24r - 125ν) καί ένδιαφερούσας ειδήσεις 
περί των τελευταίων ημερών τοϋ Λόρδου Βύρωνος έν Μεσολογγίψ.

Addit. 38820 («Siege de Vienne» (an. 1683), traduit de l’italien en grec mo- 
derne par Jeremie Κακαβέλας δ Ίεροκήρυξ).—Ό κώδιξ περιεγράφη ύπό F. Η· 
Marshall, An unpublished translation by Jeremias Cacavelas of an 
Italian work ] describing the siege of Vienna in 1683, έν «Byz.-Neugr· 
Jahrbiicher», τόμ. 3 (1922), σ. 135- 136 (πρβλ. μετάφρασιν ελληνικήν τοϋ 
άρθρου καί έν Δ.Ι.Ε.Ε., τόμ. 8 (1922), σ. 580-582). Σημειωτέον οτι έκδοσις 
τοϋ έργου μετ’ εισαγωγής καί αγγλικής μεταφράσεως, παρασκευασθεΐσα τφ 1922 
ύπό F. Η. Marshall, άπόκειται χειρόγραφος έν τή Γενναδείφ Βιβλιοθήκη 
(ΤΗ 96/Κ13).
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Addit. 32618.4 (Constantini Manasses Compendium chronicum).—Βλ. περί τοΰ κω
δικός F. Η. Marshall, A manuscript of Georgios Chumnos and a world- 
chronicle, έν «Byz.-Neugr. Jahrbucher», τόμ. 4 (1923), σ. 99-100 (=B). 

Addit. 40724 (Georgii Chumni Librorum Geneseos et Exodi paraphrasis me- 
trica uersibus politicis, neo-graece).—Περιγραφή τοΰ κώδικος υπό F. Η. 
Marshall, ένθ’ άνωτ., σ. 96-99 (=Α). ’Αποσπάσματα τοΰ ποιήματος έξε- 
δόθησαν εις αυτοτελές βιβλίον υπό Τοΰ αΰτοΰ, Old Testament Legends 
from a greek poem on Genesis and Exodus by Georgios Chumnos. Edited 
with Introduction, Metrical Translation, Notes and Glossary from a 
Manuscript in the British Museum, Cambridge, 1925.

Περαίνοντες τάς πενιχράς ταυτας βιβλιογραφικός υποδείξεις \ αί όποΐαι 
ουδόλως μειώνουν βεβαίως την αξίαν τοΰ κρινομένου βιβλίου, εΰχόμεθα όπως 
ό φίλος συγγραφεύς δυνηθή να μας χαρίση συντόμως και τα όίλλα ύπ’ αΰτοΰ 
παρασκευαζόμενα έργα, πολύτιμα βοηθήματα τής φιλολογικής έρεΰνης.

Μ. I. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ

1 ”Ας επανορθωθούν ένταΰθα καί μικρά τινα αβλεπτήματα :
Addit. 8236.1 (Greg or ii Chrysogoni κλπ.).— Γράφε : Georgii, ώς όρθώς 

έν τφ πίνακι (σ. 101).
Addit. 22422 (σ. 39).—’Αντί : mercredi (29 mai 1453) γράφε : mardi καί αντί : 

(Νέος Έλληνομνήμων, t.) VIII γράφε: VII.
Addit. 22732-33 (σ. 39-40).—Άναφέρεται ως πωλήσας τά χειρόγραφα τφ 1859 ό 

«libraire athenien Sp. Ρ. Lambros» (οΰτω καί έν εισαγωγή, σ. XI καί έν 
πίνακι σ. 108 ώς κτήτωρ). Δέν πρόκειται όμως περί τοΰ Ιστορικού Σπυρ. Π. 
Λάμπρου, άλλα περί τοΰ πατρός του Παύλου Λάμπρου.
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