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λως κώμη ευρισκόμενη εις την ανατολικήν πλευράν τοΰ ’Αφέντη τής 
Σητείας.
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ΜΝΕΙΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΚΑΡΑΘΟΥ

Εις χειρόγραφον περιέχον την άποκάλυψιν τοΰ Ίωάννου μετά σχο
λίων τοΰ έκ Καισαρείας Άνδρέου, ευρισκόμενον δέ εις την Μαρκιανήν 
Βιβλιοθήκην, άναγινώσκεται τό ακόλουθον σημείωμα: ,αφλβ' νοεμβρί. 
ιη'ι—τ αυτή ή βίβλος άψιερώθη εις ζην νπεραγίαν Θεοτόκον ζην νπονο 
μαζομένην άγκάραθο εξ έμοϋ κλήμεντος μονάχου και αμετανόητου' και 
ό βουλήσεις έξώσαι και άποξενώσαι τής ζοιαύζης άγιας μονής, εχέζω 
ζάς άράς ζών ιερόσυλων ομοίως ζών άγιων πατέρων. ’Ανεξαρτήτως 
τοΰ προβλήματος, αν ό περί ου ό λόγος Κλήμης ήτο καί ό γραφεΰς, 
δχι μόνον ό δωρητής τοΰ χειρογράφου [καί περί οΰ ίδέ G. Castellani, 
Catalogue codd. gr. bibl. D. Marci Venetiarum (Venetiis MDC- 
CCLXXXXV) 43 καί 8ι καί Vogel-Gardthausen, Die griechischen 
Schreiber des Mittelalters und der Renaissance (Leipzig 1909) 
232, 6], ή χρονολογία τής άφιερώσεως έχει σημασίαν διά την ιστορίαν 
τής μονής. Τό σημείωμα παρατίθεται κατά την άνάγνωσιν τοΰ Castel
lani, ένθ’ άνωτ.

Επίσης εις χειρόγραφον άποκείμενον είτ τό British Museum καί 
περιγραφόμενον εις Catalogue of additions to the manuscripts in 
the British Museum in the years 1888-1893 καί φέρον τον αριθ
μόν 34.060 διασώζεται σημείαιμα περί τοΰ θανάτου εις την μονήν 
Άγκαράθου των μοναχών Νήφωνος, τη 18 Σεπτεμβρίου 1559, και 
Γερμανού, 10 ’Ιανουάριου 1572. ’Ίδε ένθ’ αν. σ. 182. Τό σημείωμα 
επί τοΰ χειρογράφου έχει ως ακολούθως:

f αφνθ' σεπτ(εμβ)ρ(ίον) ιη'. εκοιμήθη ο αοίδιμος και σεβασμιώ- 
τατος έν ίερο(μονά)χοις και πν(ενματ)ικοΐς | π(ατ)ράσι κυρ νήφων ό 
πρωτοκαθηγούμ(εν)ος τής θείας καί ίερας μονής ζής ύπ(ερα)γ(ίας) 
Θ(εοζό)κου \ τής άγκαράθου καί δ θ(εό)ς μακαρίσει καί αναπαύσει 
αυτόν, ένι'λα οΐ δίκαιοι αναπαύονται.

f αφοβ' Ίανουαρ(ίου) ι' ώρα δν τής ννκτός ήμερα γV . εκοιμήθη 
δ μακαριώτατος \ καί πανοσιώτατος εν ίερομονάχοις καί πν(ευματ) ικοΐς 
πατράσι κύρ γερμανός \ δ καθηγούμενος τής σεβάσμιας καί εύαγεστά- 
της μονής τής ύπ(ερα)γ(ίας) Θ(εοτό)κου | τής άκροάνθον καί δ θ(ε- 
δ)ς μακαρίσει αυτόν ένθα οί δίκαιοι αναπαύονται.
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