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Πο. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύοτρατιάδου. Τυπικόν τής εν Κων/πόλει 

Μονής τοϋ 'Αγίου Μεγάλομάρτνρος Μάμαντος. 'Ελληνικά 1 (1928) 

245 - 814.

Ή σπουδαιότης των Τυπικών δχι μόνον διά την ιστορίαν κα'ι την ζωήν 
τών Μονών, άλλα και διά την εσωτερικήν εν γένει διοίκησιν τοΰ Βυζαντίου 
είναι γνωστή. Ιδίως οί εκτενείς πολλάκις πρόλογοι τών Τυπικών καί τά είς 
τό τέλος αυτών σχετικά μέ τήν έκάστοτε Μονήν παρατιθέμενα έγγραφα περι
έχουν συχνά ίστορικάς πληροφορίας, τάς οποίας ματαίως θά άνεζητοΰμεν είς 
τούς Βυζαντινούς χρονογράφους. Εκείνο τό όποιον μάς λείπει μέχρι τοΰδε 
είναι μία εμβριθής μονογραφία περί τής ιστορίας τής έξελίξεως τών Τυπικών, 
τής άλληλοεπιδράσεώς των μέχρι σήμερον, τής σχέσεως καί τής έξαρτήσεως 
αυτών από τούς παλαιούς κανόνας τών Μονών, από τούς «όρους κατά πλά
τος ή κατ’ επιτομήν» καί τοΰ νομικού των κόρους κατά τούς Βυζαντινούς 
ιδίως χρόνους. *Ητο π. χ. αναγκαία ή δικαστική έπιβεβαίωσις τών Τυπικών; 
Ποία αρχή ήτο έκάστοτε ένδεδειγμένη προς τούτο; Ποία δέ ή εκτασις τοΰ 
κόρους αυτών; διά νά αναφέρω μίαν μόνον ά'ποψιν τού ζητήματος τούτου.

Τοιαότη όμως έρευνα προϋποθέτει τήν χρησιμοποίησιν τών κειμένων 
τών διαφόρων εδώ καί εκεί διεσπαρμένων έκδεδομένων ή εν χειρογράφοις 
Τυπικών — υπάρχουν ακόμη αρκετά ανέκδοτα, ιδίως νεώτερα Τυπικά, — 
ώς πείθεται τις, όταν ρίψη έν βλέμμα εις τούς καταλόγους τών χειρογράφων 
τοΰ 'Αγ. Όρους υπό Σπυρ. Λάμπρου καί Σωφρ. Εύστρατιάδου. Καί ή 
Εθνική δέ τών Παρισίων Βιβλιοθήκη περιέχει έν άντιγράφφ έν είσέτι Τυπι
κόν τής Μονής Στρουμπίτσας — Στρωμνίτσης (κώδ. Παρισ. Suppl. graec. 
1222), περί οΰ θά πραγματευθώ αλλαχού.

Προϋπόθεσις λοιπόν μιας τοιαυιης σπουδαίας μονογραφίας θά ήτο 
ή συλλογή και ή κριτική έ’κδοσις όλων τών Τυπικών. Μέχρις δτου όμως γίνη 
ή επίπονος αυτή εργασία, πρέπει νά εΐμεθα εύγνώμονες είς κάθε εργάτην τής 
Ιπιστήμης, ό όποιος ήθελε φέρει είς φώς τό κείμενον τού ενός ή τού άλλου 
Τυπικού. Έδώ δέ έγκειται ή αξία τής ύπό τον ανωτέρω τίτλον έκδόσεως τού 
Τυπικού τής Μονής τού άγ. Μάμαντος τού 1158, ύπό τοϋ ακαμάτου Ιρευνητοϋ 
τής Βυζαντινής κυρίως εκκλησιαστικής ιστορίας Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρο
νίου Εύστρατιάδου, δστις μάς παρέχει ολόκληρον τό κείμενον τοϋ μέχρι τοϋδε 
μόνον έν μέρει γνωστού Τυπικού.

Ή ευγνωμοσύνη μας αυτή προς τον έκδότην δέν θά μειωθή βέβαια, αν 
κατωτέρω παραθέσωμεν μερικάς παρατηρήσεις έπι τής έκδόσεως ταυτης, 
αφού μάλιστα έτυχε κατά τό παρελθόν έτος νά έξετάσωμεν τον περιέχοντα 
τό Τυπικόν κώδικα τής έθνικής τών Παρισίων βιβλιοθήκης. Αί παρατηρήσεις 
μας σκοπόν έχουν νά παράσχουν συμβολήν τινα είς τήν έπεξεργασίαν τοιου- 
του είδους κειμένων.
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Εις τά προλεγόμενα σελ. 245-256 ό πρ. Λεοντοπόλεως δίδει μερικάς 
πληροφορίας περί τοΰ χειρογράφου τών Παρισίων Suppl. graec. 92, ιό 
όποιον είχε ύπ’ ό'ψιν του, τονίζει την έξάρτησιν τοΰ Τυπικού τού άγ. Μάμαν- 
τος έκ τοΰ Εύεργετηνοΰ τυπικού, αναφέρει δέ ολίγα περί τής νηστείας καί τοΰ 
είδους τής τροφής τών Μοναχών, περί τής δεκαπενθημέρου προ τής Κοιμή
σεως τής Θεοτόκου νηστείας καί τής κουράς τών Μοναχών. Τινά βεβαίως 
τών εν τφ Προλόγφ, ιδίως τά εν σελ. 248-251, είναι άσχεια προς την έκδο- 
σιν τοΰ κειμένου' αποτελούν μόνον έκδήλωσιν ενδομύχων σκέψεων τοΰ εκδό
του, αί όποΐαι είσεχώρησαν εις τά προλεγόμενα καί έδωκαν εις αυτά ποιαν 
τινα ποίησιν καί ζωηρότητα, ούτως ώστε συγχωρεΐ ό αναγνώστης τόν εκδότην 
διά την παρέκβασίν του ταύτην, διότι αισθάνεται εύχαρίστησιν άναγινώ- 
σκων αυτά.

Τό κείμενον τοΰ Τυπικοΰ καί τά εις αυτό άναφερόμενα έγγραφα κατα
λαμβάνουν τάς σελ. 256-311, κατόπιν εν σελ. 311-314 ακολουθεί ό Πίναξ 
τών περιεχομένων τοΰ Τυπικοΰ καί σύντομον λεξιλόγιον. Έκτος τών ολίγων 
παρατηρήσεων εις τά προλεγόμενα ελλείπουν παντελώς γλωσσικαί καί πρα
γματικοί επί τοΰ κειμένου παρατηρήσεις. Ό εκδότης σκοπόν είχε κυρίως νά 
δώση ολόκληρον τό κείμενον τοΰ Τυπικοΰ, ΐνα «άποβή πηγή περισπούδαστος 
εις τούς περί τούς μέσους χρόνους άσχολουμένους».

Πριν είσέλθω εις λεπτομέρειας περί τής έκδόσεως τοΰ κειμένου, θά ήτο 
ενδιαφέρων νά εΐπω μερικά περί τής παραδόσεως αΰτοΰ, τοσοΰτο μάλλον, 
καθ’ όσον ό εκδότης εις τόν πρόλογόν του όμιλεΐ περί τοΰ χειρογράφου τών 
Παρισίων ως περί «ισοτόπου», περί «Ιδιοχείρων υπογραφών» κλπ.

Τό Τυπικόν τής Μονής τοΰ άγ. Μάμαντος υπό ’Αθανασίου τοΰ Φιλαν- 
θρωπηνοΰ, έν δέ έκ τών σπουδαιοτέρων μέχρι τοΰδε έκδοθέντων, μάς είναι 
γνωστόν έκ τής έκδόσεως τμημάτων αύτοΰ (τοΰ πίνακος τών περιεχομένων, 
τοΰ προλόγου, τών κεφαλαίων 3 - 4 καί 37 καί τών εις τό τέλος τοΰ τυπικοΰ 
σχετικών έγγράφων) υπό τοΰ Th. Uspenskij εις την Επετηρίδα τοΰ «Νέου 
Πανεπιστημίου τής Όδησσοΰ» (Τστορ. Φιλολ. Τμήμα II 1 σελ. 25-84). 
Ή έκδοσις αυτή δεν μοΰ ήτο προσιτή, τήν γνωρίζω δέ έκ τής κριτικής τοΰ 
Ed. Kurtz έν Byz. Zeitschr. 2 (1893) 137-138. ’Επίσης ό Dimitrievskij 
(Τυπικά 1 σελ. 702 καί 715) έξέδωκε τόν Πρόλογον καί τό 406ν κεφάλαιον 
τοΰ Τυπικοΰ. Άμφότεροι έλαβον ύπ’ όψιν κώδικά τινα τής Χάλκης, όστις, 
μεταξύ άλλων Τυπικών, περιέχει καί τό τσΰ 'Αγ. Μάμαντος. Ή παρατήρησις 
τοΰ Uspenskij ότι τό χ/φον τής Χάλκης, ενεκα εχπτώοεως φύλλου δέν παρα- 
δίδει ολόκληρον τόν πίνακα τών περιεχομένων, θά έπρεπε νά γίνη αιτία τής 
συσχετίσεως τοΰ κώδικος τούτου μετά τοΰ τών Παρισίων. Κατά τήν έξέτασιν 
δηλαδή τοΰ παρισινοΰ κώδικος Suppl. graec. 92 παρετήρησα ότι τοΰ πρώ
του τετραδίου, τό όποιον περιέχει τόν Πίνακα τών περιεχομένων, έχουν 
έκπέσει δύο φύλλα, ούτω δέ ό Πίναξ παρεδόθη έλλιπής, μέχρι δηλαδή τοΰ
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ΙΖ' κεφαλαίου. Πιθανόν είναι επομένως νά μή έχη έκπέσει φύλλον τι εις τον 
κώδικα τής Χάλκης, άλλα τό τμήμα αΰτοΰ to περιέχον to Τυπικόν τοϋ άγ. 
Μάμαντος νά έχη αντιγραφή έκ τοϋ παρισινού κώδικος ή έξ ενός άλλου 
άντιβόλου έχοντος σχέσιν μέ τον κώδικα Παρισίων. Ή συνεξέτασις άρα τοΰ 
κώδικος τής Χάλκης υπό τοϋ εκδότου δεν θά ήτο εντελώς περιττή.

Ό κώδιξ Παρισίων, μεγέθους 0,225 X 0, 165 καί επί περγαμηνής, είναι 
αρκετά ωραίος καί υπό μιας καί τής αυτής χειρός γραμμένος, περιέχει δέ, 
έκτος ολίγων μεταγενεστέρων σημειώσεων, μόνον τό Τυπικόν. Ή νΰν άρίθμη- 
σις έγένετο μετά την προσθήκην τεσσάρων έκ χάρτου φύλλων εις την αρχήν 
καί μετά την έ'κπτωσιν τών δυο ανωτέρω μνημονευθέντων φύλλων τοΰ πρώ
του τετραδίου, οϋτω δέ φέρει σήμερον τό πρώτον έπί περγαμηνής φυλλον άριθ. 
5, τό δέ δεύτερον 6. Τό έπισέλιδον εις τό 6 φυλλον, ή έπικεφαλίς έκάστου 
Κεφαλαίου, επίσης δέ καί τά αρχικά γράμματα τών Κεφαλαίων είναι δι’έρυ- 
θράς μελάνης γραμμένα. Συχνά συναντώμεν καί έντός τοΰ κειμένου καί εις 
τό περιθώριον μικρά αρχικά γράμματα λέξεων δι’έρυθρας μελάνης. Ή δήλω-

Ί: __ if _
σις τών Κεφαλαίων γίνεται έκάστοτε βραχυγραφικώς: Κ Η, Κ Θ κλπ. Έκτος 
τοΰ άτελοΰς πίνακος, ένεκα τής έκπτώσεως τών δυο φύλλων, δέν παραδίδει 
ό κώδιξ πλήρες τό τελευταιον έγγραφον, επειδή δέ ύπήρχεν ακόμη κενός 
χώρος εις τό χειρόγραφον πρέπει νά ΰποθέσωμεν δτι καί τό άντίβολόν του 
δέν περεϊχεν ολόκληρον τό έγγραφον τοΰτο. ’Άλλα σχετικά μέ τήν περιγρα
φήν τοΰ κώδικος δΰναται νά ίδη ό άναγώστης εις τήν έκδοσιν τοΰ Τυπι- 
κοΰ σελ. 245.

Τό χειρόγραφον τοΰτο τών Παρισίων είναι άντίγραφον μεταγενέστε
ρον τών χρόνων τής συντάξεως τοΰ Τυπικοΰ (τοΰ 1158), πιθανώτατα τοΰ 
13ου αίώνος, ως δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν έκ τοΰ είδους τής γραφής. 
Τοΰτο βέβαια θά ήρκει, ΐνα διαπιστωθή δτι δέν είναι «εν τών τριών ισο- 
τνπων τών καταπιστευθέντων τή εν λόγφ Μονή υπό τοΰ συντάκτου τοΰ 
τυπικοΰ καί ήγουμένου αυτής ’Αθανασίου τοΰ Φιλανθρωπινοΰ» ως ΰπέ- 
θεσεν ό έκδοτης, παραπλανηθείς ίσως έκ τής άπομιμήσεως τών υπογραφών 
τών έν τέλει παρατιθεμένων έγγράφων. (πβλ. σελ. 308 - 309). ’Ακόμη καλύ
τερον θά πεισθώμεν περί τούτου, αν έκ τοΰ παρατιθεμένου δικαστικοΰ 
σημειώματος (σελ. 305-309) έπιχειρήσωμεν νά άναπαραστήσωμεν τό πρω
τότυπον τοΰ τυπικοΰ καί έξετάσωμεν άκριβέστερον τήν σύστασιν τοΰ χει
ρογράφου τών Παρισίων.

Κατ’ άρχάς τό Τυπικόν τοΰ άγ. Μάμαντος άπετελεΐτο έκ Μζ-' κεφα
λαίων καί τοΰ Προλόγου, κατόπιν δέ προσετέθησαν υπό τοΰ ίδιου συντά
κτου αΰτοΰ Αθανασίου τοΰ Φιλανθρωπινοΰ τά δύο τελευταία κεφάλαια 
ΜΖ' καί ΜΗ' ως συμπλήρωμα αΰτοΰ, δπως τά ονομάζει τό σημείωμα τοΰ 
Κοιαίστωρος (σελ. 307, 17). Τω 1158 (δχι τφ 1159 ως θέλει ό έκδοτης,

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Ζ'. 26
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επειδή άναφέρεται δ μην Νοέμβριος) έβεβαίωσαν τό τυπικόν διά τής υπο
γραφής των ό τοϋ εν τω μεταξύ άποθανόντος δομήτορος τής Μονής Μυστι
κού Γεωργίου τού Καππαδόκη αύτάδελφος Θεοχάριστος ό Καππαδόκης, 
έπειτα δέ ό καθηγούμενος τής Μονής ’Αθανάσιος ό Φιλανθρωπηνός καί οί 
τής Μονής τού άγ. Μάμαντος Μοναχοί — δι’ υπογραφών ή σίγνων — πλήν 
δύο Ήσαΐα και Κυρίλλου, οί όποιοι τότε άπουσίαζον (πβλ. 308, 23-24).

Τω 1164 έπεβεβαίωσε τό Τυπικόν διά τής υπογραφής του ό Κοιαίστωρ 
καί Νομοφύλαξ Θεόδωρος ό Παντεχνής προσθέσας μετά την υπογραφήν του 
καί ιδιαίτερον σημείωμα. Τό σημείωμα τούτο, έλλεΐπον από την οίκείαν θέσιν 
εις τό χειρόγραφον των Παρισίων, συναντώμεν κατωτέρω συμπεριλαμβανό
μενον εις τό δικαστικόν σημείωμα (πβλ. σελ. 308, 9-30). Τό βιβλίον τό περιέ- 
χον τό πρωτότυπον Τυπικόν άπετελεΐτο έξ 61 φύλλων, ώς πληροφορούμεθα 
έκ τού δικαστικού σημειώματος (σελ. 307, 15-16), έφερε δέ άνηρτημένας 
τάς σφραγίδας τού καθηγουμένου Άτθανασίου καί τού Κοιαίστορος Θεοδώ
ρου τού Παντεχνή.

Έν τφ μεταξύ, αφού ύπέγραψεν ό Παντεχνής καί έπρόσθεσε τό σημείωμά 
του, πριν γίνη δμως τό δικαστικόν σημείωμα (σελ. 308, 9-30), είχε προσέλ- 
θει καί ό έτερος τών άπουσιαζόντων τφ 1158 Μοναχών Κύριλλος καί ύπέ
γραψεν ίδιοχείρως τό πρωτότυπον εις τό τέλος μετά τό σίγνον τού τελευταίου 
ύπογράψαντος Μοναχού, προ τής υπογραφής όμως τού Παντεχνή, (304, 
23-24), δ'χι δέ εις τον άφεθέντα κενόν τόπον «κατά τόν άνήκοντα τούτφ 
βαθμόν» (πβλ. 308,24).

Ούτως είδον τό πρωτότυπον τφ 1164 οί έπιβεβαιώσαντες αυτό διά 
δικαστικού σημειώματος ανώτεροι λειτουργοί τού Κράτους καί ούτως άνέ- 
μενέ τις νά ΐδη ένα Ιαότυπον «έκτεθέν» ύπ’ αυτού τού συντάκτου τού τυπι
κού ’Αθανασίου τού Φιλανθρωπινού.

’Αντί τούτου τό χειρόγραφον τών Παρισίων αναφέρει τάς ύπογραφάς 
άμφοτέρων τών μοναχών Ήσαΐα καί Κυρίλλου εις τήν οίκείαν θέσιν (304,
3 καί 5), τού δέ Κυρίλλου καί εις τό τέλος (304,24), παραλείπει τό σημείωμα 
τού Κοιαίστωρος (308, 9-30), προσθέτει εν συνεχείς τού λοιπού κειμένου 
τάς παρατηρήσεις 304,25 καί 305,1-11 (τήν φράσιν 305,5: «Ή δέ έτέρα 
τού εντός δηλουμένου τιμιωτάτου μοναχού κυρού ’Αθανασίου τού Φιλανθρω- 
νοΰ» ουδέποτε θά περιεΐχεν ίοότνπον ύπ’ αυτού τού Φιλανθρωπινού «έκτιθέ- 
μενον»), τάς οποίας μηχανικώς παρέλαβεν έκ τού άντιβόλου του, όπως μηχα
νικώς προσέθεσε κατωτέρω 308, 29 καί 31 παρατηρήσεις, αί όποΐαι ύπάρχουν 
ήδη εις τό δικαστικόν σημείωμα. ’Έπειτα προσθέτει έν αρχή τού χειρογρά
φου Πίνακα τών Περιεχομένων, ό όποιος, ώρισμένως έλειπεν έκ τού πρωτο
τύπου, αφού δέν άναφέρεται εις τό τόσον ακριβές δικαστικόν σημείωμα, καί 
τό κυριώτερον πάντων δεν απομιμείται τάς εις τό τέλος τού τυπικού διαφό
ρους ύπογραφάς, ώς κάμνει διά τάς ύπογραφάς τών έγγράφων,
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“Ολα αυτά άποδεικνΰουν δτι ό Παρισινός κώδιξ όχι μόνον δεν είναι εις 
εκ τών «ισοτόπων» (πβλ. 309, 17), άλλα καί δτι δέν άντεγράφη εκ τοϋ πρωτο
τύπου. Την παρατήρησιν 305, 9-11 παρέλαβε μηχανικώς εκ τοΰ άντιβόλου του.

Πρέπει λοιπόν να συμπεράνωμεν δτι διά μέν τό Τυπικόν καί τάς προ- 
σθήκας μέχρι σελ. 305, 11 Ιχρησιμοποίησεν ως άντίβολον δχι τό πρωτότυ
πον, άλλ’ άντίγραφον τουτου, τουναντίον δέ διά τά έγγραφα είχε προ οφθαλ
μών τά πρωτότυπα αυτών, ουτω δέ ήδυνήθη νά ιχνογράφηση τάς ύπογραφάς.

"Οτι εις τά έγγραφα αι υπογραφαί δέν είναι «ιδιόχειροι», άλλ’ απλή 
άπομίμησις αυτών έκ τών πρωτοτύπων, άποδεικνυει εκτός τών ά'λλων πρώ
τον ή άδέξιος σΰνδεσις διαφόρων γραμμμάτων, ως είναι π. χ. τοΰ δω εις τό 
Θεόδωρος, τοϋ Βη εις τό Βήλου, τοΰ στ εις τό Μοναστηριώτης, τοΰ εγ εις τό 
υπέγραψα (309, 14), ένθα άντί τής συνδέσεως εγ γράφει αγ, καί δεύτερον ή 
προσθήκη ενός άκόμη σταυροΰ μετά τό υπέγραψα, τοΰτο διότι εκλαμβάνει 
ό άντιγράφων τό μετά τοΰ τελευταίου α συνδεδεμένον σημεΐον τοΰ σταυροΰ 
ώς ουράν τοΰ α.

Τά έγγραφα αυτά ύποθέτομεν δτι ήσαν λυτά φύλλα, οΰτω δέ εξηγείται 
καί ή παράθεσις τής Προσθήκης σελ. 309, 15-35 προ τοΰ χρονολογικώς 
προηγηθέντος δικαστικοΰ σημειώματος τοΰ Κουροπαλάτου Βασιλείου τοΰ 
Λιπαρίτου σελ. 310-311.

Τό χειρόγραφον τών Παρισίων παρέχει εν γένει τήν εντυπωσιν δτι περι- 
συνέλεξε καί περιέσωσε παν δ,τι προϋπήρχε σχετικόν μέ τό Τυπικόν υλικόν. 
Πιθανώτατα κατά τον χρόνον τής άντιγραφής νά έσφζετο μόνον εν άντίγρα
φον τοΰ Τυπικοΰ (μέχρι τοΰ φύλλου 87“) καί τά ολίγα αυτά έγγραφα. Τό 
πρωτότυπον καί τά λοιπά εις τό δικαστικόν σημείωμα τοΰ Κουροπαλάτου 
άναφερόμενα έγγραφα, ήτοι τό χρυσόβουλλον τό έπικυρωτικόν τής ελευθερίας 
τής μονής, ή πατριαρχική λυσις επί ελευθερία ταυτης, τό πατριαρχικόν υπό
μνημα καί τό βρέβιον τής μονής (310, 17-21), θά είχον Ιν τω μεταξύ 
έξαφανισθή.

Επιθυμώ άκόμη νά προσθέσω δτι, δταν έγένετο τό δικαστικόν σημείωμα 
τοΰ Κουροπαλάτου (τφ 1166 ή 1181 επειδή Δ' ίνδικτιών;) καθηγούμενος 
τής μονής τοΰ 'Αγ. Μάμαντος δέν ήτο πλέον ό ’Αθανάσιος Φιλανθρωπηνός 
άλλ’ ό μοναχός Ήσαΐας. (πβλ. 309,34 καί 310,8).

"Οσον άφορα εις τήν έκδοσιν τοΰ κειμένου έχω νά παρατηρήσω γενικώς 
δτι δέν είναι αυτή δσον έπρεπε έπιμεμελημένη· ιδίως χωλαίνει εις τήν στίξιν 
καί τον χωρισμόν τοΰ κειμένου εις παραγράφους. Ό εκδότης άλλοτε μέν άκο- 
λουθεϊ τήν στίξιν τοΰ χειρογράφου, έστω καί έσφαλμένην, άλλοτε δέ δχι' 
οϋτω δέ μ’ δλην τήν σαφήνειαν τοΰ κειμένου καθίσταται τοΰτο ενίοτε δυσνόη- 
τον. Μοΰ είναι βεβαίως άδΰνατον νά επιχειρήσω ενταΰθα διόρθωσιν τής 
στίξεως· κατωτέρω άρκοΰμαι μόνον εις δλίγας διορθώσεις, τάς κυριωτέρας.

Διά τήν παραβολήν τοΰ κειμένου τής έκδόσεως προς τό χειρόγραφον
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των Παρισίων, ελλείψει χρόνου, περιωρίσθην μόνον νά παραβάλω δ,τι μοΰ 
ήγειρε κατά την άνάγνωσιν τής εκδόσεως αμφιβολίαν τινά. Ούτω δέ προέ- 
κυψαν διορθώσεις τινές παραναγνώσεων ή παραλείψεων, τάς οποίας σημειώ 
ενταύθα. Διά τού Π παριστώ τον κώδικα Παρισίων Suppl. graee. 92. 
’Οφθαλμοφανή τυπογραφικά σφάλματα δεν έλαβα ύπ’ δ'ψιν.

257, 34 μετά τό προσαφαιρεθήναι κόμμα, ά'λλως διακόπτεται ή συνδεσις: 
Δεινόν γάρ ηγείτο -τούτον ϋπεριδεΐν 258,11 μετά τό επιφνόμενοι κόμμα· 
δπως καί Π 258, 13 ποριμώτατος. 258, ig ώ λίαν] ώς λίαν Π 259,14 
οΰν] γονν Π 259, 28. Καί τι δει... νέα παράγραφος 259, 30-31 μετά- 
τής μονής μεταξύ δυο κομμάτων προς αποφυγήν συγχύσεως τού μονής μετά 
τού Βρέβιον 265,25,32 κλπ. Μυστικός θά έπρεπε νά γράφεται παντού 
ομοίως 270, 5 των άμφοτέρων Π 270, 24 την συμπλήρωσιν Π 270,26 
και των είρημένων 275, 22 έξέσται Π 277, 12. Συνεισέρχεσθαι νέα παράγρ. 
ως καί Π. 279, II άποταγής 283,23 δοθήοονται Π 287, ίο παρά τοΰ 
Π 288,26 ά'λλτ) 290, g προ εκείνων] προς εκείνων Π 291, σημ. 1 στρια 
Π 291, 27 ηγούμενοι Π 301,8 ριφθή 301,31 καίμή ώλιγώρει Π 302,38 
δίδον γάρ φησι Π 303, τό φΰλλ. 87“ αρχίζει άπότοΰ στίχου 18: τοΰ διά τον 

μοναχ. οχήματος 304, ig στρα™ Π 304,21 πορτάρης 304,24 κέξ. κείμε
νον έν συνεχεία εις τό Π 304, 2g Παντεχνής Π 305, I καί 2 τετράδια 
Π 305, 13 προ τού Μην'ι σημεΐον σταυρού Π 305,23 προ τοΰ Μετακλη- 
θέντες επίσης σημεΐον σταυρού 307,33 έτους Π 307,34 παραθέτω τάς 
ύπογραφάς, επειδή έχουν κάποιαν σημασίαν διά τήν παράδοσιν τού κειμένου:

χ X
δ (μον)αχ(ος) Γρηγόριος καί οικονόμος, ό α' Θεοδώριτος καί εκκλησιάρχης, ό α 

Σάβας καί ίερεύς, ό α! Καλλίνικος καί ίερενς, Λεόντιος ά καί Ιερενς, Αθανά- 

σιος ά καί Διάκονος, Βασίλειος ά καί Δοχ(ειά)ρ(ιος), .Ιωσήφ ά ό σκευοφύλαξ,

Κλήμης α, Συμεών α!, Νεόφυτος α, ’Αντώνιος α', Νικηφόρος ά, Γεώργιος ά.
X' χ e

Διά σιγνογραφίας δε υπέγραψαν μοναχοί δέκα■ ό α' βούκας, ό ά Ιλαρίων, ό 

α' Θεοδόσιος, ό α Μελέτιος ό αμπελουργός, ό α Βασίλειος ό αμπελουργός, ό α' 

Γεράσιμος, ό α' Ίωαννίκιος, ό α' Μελέτιος, ό α' Σάβας ό καί Πορτάρης, ό α

Ιλαρίων ό κηπουρός' τελευταϊον δε νπέγραψεν ό α Κύριλλος.

307,37 Π δυνατόν επομένως νά σημαίνη καί βούλλας 308, 32
Λογοθέτης] Λογαριαστής Π 308,30 καί 31 μετά τό Παντεχνής καί μετά τό 
βούλλα προσθέτει τό σημεΐον τού σταυρού Π 508, 36 Παντεχνής Π 309, ι 

5Ιωάννης ό Μανουήλ (ή Μανούτης), 309, 5 ερωτηματικόν περιττόν 309, ίο 
καί + επί II 309, 12 σημειώτος Π αντί σημειώματος 309, ΐζ προ τοΰ Προ

σθήκη σημεΐον σταυρού Π 310, 6 Δοχειαρίου ως καί στίχ. 9 310, 37 άπο-
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τεθέντων, επίσης 38 τής εύανάγνωστον εις τό Π 310,3% αϊρεϊτ(αι) Π 310,39 
άλλως δτε που (ή άλλως δτε δη) Π 311, 12 μετά] κατά Π.

Επίσης ένδιαφέρουσαι είναι όλίγαι τινές παραλλαγαί των επαναλαμβα
νομένων εις τό δικαστικόν σημείωμα αποσπασμάτων τοΰ Τυπικοΰ.

Αυτά είχον νά παρατηρήσω έν σχέσει προς την έκδοσιν ταΰτην τοΰ 
Τυπικοΰ. Ώς έτόνισα εις τήν αρχήν, αί παρατηρήσεις μου αΰται έσκόπουν νά 
παράσχουν συμβολήν τινα εις τήν επεξεργασίαν τοιοΰτου είδους κειμένων, 
ό'χι δέ νά μειώσουν τήν αξίαν τής εργασίας τοΰ πρ. Λεοντοπόλεως. Τουναν
τίον θά ηΰχόμην, όπως δ εκδότης τοΰ Τυπικοΰ τοΰ 'Αγ. Μάμαντος φέρη 
εις φως και άλλα κείμενα εκ τοΰ πολυτίμου ύπ’ αΰτοΰ διά πολλών ετών συλ- 
λεγέντος ύλικοΰ, βέβαιος ών δτι προσφέρει πάντοτε υπηρεσίας εις τήν επι
στημονικήν έρευναν τής ιστορίας μας.

Θεσσαλονίκη, ’Ιανουάριος 1930 Α. 2ΙΓΑΛΑΣ

Ο. de Jerphanion. S. J. La voix des monuments (notes et etudes 
d'archiologie chretienne). Paris, 1930.

Ύπό τον ανωτέρω τίτλον ό σοφός ερευνητής τών εκκλησιών τής Καπ
παδοκίας έξέδωκεν εσχάτως μέγαν τόμον έκ 330 σελίδων, κοσμοΰμενον καί 
υπό 63 καλλιτεχνικών έκτος κειμένου εικόνων, ειλημμένων κατά τό πλεΐστον 
έκ μνημείων τής Ιταλίας καί Καππαδοκίας, εις τον οποίον συμπεριέλαβε 
δέκα καί εξ μελέτας του, δημοσιευθείσας κατά καιρούς εις διάφορα περιοδικά, 
έμφανιζομένας ό'μως έν τφ έ'ργφ του τοΰτω ύπό μορφήν νέων έργασιών.

Οί τίτλοι τών έξόχως ένδιαφερουσών μελετών του τούτων είναι:
1) Αρχαιολογία καί ιστορία τής τέχνης. 2) Ή άνάπτυξις τής εικονογρα

φίας τής Χριστιανικής τέχνης. 3) Νέα ευρήματα έν τή ύπογείφ Ρώμη. 4) Ή 
Ραβέννα (παλαιά κυρίαρχος τής Άδριατικής). 5) Τό Θεοδοσιανόν κιονόκρα- 
νον. 6) Επ’ ευκαιρία τής κύλικος τής ’Αντιόχειας (παλαιοχριστιανική ή Βυζαν
τινή τέχνη;). 7) Ή παράστασις τοΰ σταυροΰ καί τοΰ έσταυρωμένου εις τήν 
άρχαίαν Χριστιανικήν τέχνην. 8) Επιφάνεια καί Θεοφάνεια (ή βάπτισις τοΰ 
Χριστοΰ εις τήν λειτουργίαν καί τήν Χριστιανικήν τέχνην). 9) Οι δώδεκα 
’Απόστολοι είς τήν Χριστιανικήν εικονογραφίαν. 10) Ό ρόλος τής Συρίας 
καί Μικράς ’Ασίας εις τήν διαμόρφωσιν τής Χριστιανικής εικονογραφίας (οί 
Καππαδοκικοί κύκλοι). 11) Τά ονόματα τών τεσσάρων συμβολικών ζώων καί 
ή λειτουργική ερμηνεία τοΰ Ψευδογερμανοΰ. 12) Ό είκονογραφικός κύκλος 
τοΰ Sant Angelo in Formis, 13) Ίταλοβυζαντινόν κιβωτίδιον τοΰ ΙΓ' 
αιώνος. 14) Φαμαγούστα.—’Αναμνήσεις έκ τοΰ πολέμου. 15) Πώς οφείλει νά 
είναι έν έγχειρίδιον τής Χριστιανικής έπιγραφικής καί 16) Πόθεν προέρχε
ται ή διαφορά μεταξύ τοΰ άνατολικοΰ καί τοΰ Λατινικοΰ Πάσχα (σύντομος
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