
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΚΩΛΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

Κατά τούς χειμερινούς μήνας τού έτους 1918-1919 διατριβών εις το 
Καιρόν συνέταξα τον ήδη δημοσιευόμενου κατάλογον, διά την σύνταξιν τοϋ 
οποίου εύγνωμόνως αναφέρω δτι έτυχον πάσης ευκολίας εκ μέρους τού αει
μνήστου Πατριάρχου ’Αλεξανδρείας κυρίου Φωτίου, δ'στις, ως μαρτυρούν 
και τά υπό την προστασίαν του έκδοθέντα περιοδικά, υπήρξε πάντοτε ύπο- 
στηρικτής τής επιστημονικής έρεύνης.

A

Ή ιστορία των ελληνικών πατριαρχικών και μοναστικών βιβλιοθηκών 
δεν έχει γραφή, αν καί ή ακριβής τοϋ ζητήματος διερεΰνησις θά έπέχεε πολύ 
φώς εις την πληρεστέραν κατανόησιν τής έξελίξεως τών ελληνικών γραμμάτων 
και τής ελληνικής παιδείας, ούτε και ειδικώτερον ή ιστορία τής πατριαρχικής 
βιβλιοθήκης Κάιρου έχει μελετηθή1, θά άρκεσθώ επομένως εις βραχείας 
προεισαγωγικός περί αυτής πληροφορίας.

Ή ιστορία τών χριστιανικών βιβλιοθηκών είνε σχεδόν άγνωστος, πιθα
νόν δε εινε δτι αι πρώται έκκλησίαι κατ’ άρχάς ερμάριον, έπειτα δε ίδιον 
διαμέρισμα καθώρισαν προς φύλαξιν τών λειτουργικών βιβλίων καί τών λοι
πών εγγράφων τών σχετικών μέ την διοίκησιν τών χριστιανικών κοινοτήτων2. 
Κατά τον β' μ. X. α’ιώνα Ιδρύθη έν ’Αλεξάνδρειά τό τής «Κατηχήσεως Διδα- 
σκαλεΐον»3, δπερ βεβαίως κατείχε καί βιβλιοθήκην, περί τής έκτάσεως τής 
οποίας ούδέν γνωρίζομεν. Ή πολυγνωσία δμως τού Κλήμεντος (150-215 
περίπου) προϋποθέτει δτι ούτος έχρησιμοποίει πλουσίαν βιβλιοθήκην, προσ- 
επάθησε δέ εις τάς συγγραφάς του νά κωδικοποιήση τρόπον τινά την προφο
ρικήν χριστιανικήν παράδοσιν, ήν άντεπροσώπευε τό Διδασκαλείου. Πάντως 
περί τον γ' αιώνα αί χριστιανικοί βιβλιοθήκαι έπολλαπλασιάσθησαν καί

1 Διά τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν πρβλ. V. Gardthausen, Sanimlungen und 
Kataloge griechisclier Hatidschriften, Lg. 1903 σελ. 89, H. Leclercq έν Cabrol, Di- 
ctionnaire des Antiquities Chretiennes τόμ. A' 1902 εις τήν λέξιν Aiexandrie.

J Leclercq, ”Ενθ’άνωτ. σελ. 853,854.
’ Leclercq, έν Cabrol Dictionn. τ. Γ σ. 1170 κ. έ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:31:34 EEST - 3.236.241.27



110 Γεωργίου Χαριτάκη

έπλουτίσθησαν εις την ’Ανατολήν τόσον, ώστε ό Ωριγένης (185-254) μετα
βαίνουν από πόλεως εις πόλιν τής Παλαιστίνης νά εΰρίσκη τάς εις τάς μελετάς 
του άναγκαιούσας συγγραφάς.

Πιθανόν εϊνε αί βιβλιοθηκαι νά ύπέστησαν καταστροφήν κατά τούς 
διωγμούς τοΰ Διοκλητιανοΰ (303-4), άλλ’ή καταστροφή αυτή υπήρξε πολύ 
δεινότερα εις τήν Ιταλίαν, 'Ισπανίαν καί Αφρικήν παρά εις τήν ’Ανατολήν, 
αί δε βιβλιοθηκαι τής 'Ιερουσαλήμ καί Καισαρείας (ής μετέπειτα έκαμε χρή- 
σιν ό Ευσέβιος) διεσώθησαν ακέραιοι. Τήν καταστροφήν δεν διέφυγε ή χρι
στιανική βιβλιοθήκη ’Αλεξάνδρειάς, πιθανόν δε μέρος των βιβλίων ταύτης 
νά διεσώθη καί νά έχρησίμευσε διά τήν μετέπειτα άνασύστασιν τής βιβλιο
θήκης. ’Επωφελές διά τήν άνάπτυξιν τών χριστιανικών μελετών, καί επομένως 
καί τών βιβλιοθηκών, υπήρξε τό από Μιλάνου κωνσταντινειακόν έδικτον τοΰ 
έτους 313, καί ώς ήτο φυσικόν κατά τούς μετέπειτα χρόνους ή ’Αλεξάνδρεια 
γενομένη μέγα κέντρον τοΰ χριστιανισμού θά απέκτησε καί βιβλιοθήκην 
άνταξίαν τής σημασίας της1.

Ό Shermann 1 2 προσπαθήσας επί τή βάσει τών πρακτικών τών πρώτων 
συνόδων καί τών κατ’αύτάς γενομένων συζητήσεων καί τών άναφερομένων 
σχετικών συγγραμμάτων, νά εξακρίβωση τά άφορώντα τάς βιβλιοθήκας τών 
πατριαρχείων, άποφαίνεται δτι ή αλεξανδρινή πατριαρχική βιβλιοθήκη ίδρυ- 
θεϊσα υπό τών διευθυνόντων τό προμνησθέν διδασκαλεΐον, ηύξήθη κατ’ ολί
γον καί κατέσιη ή μεγίστη συλλογή χριστιανών συγγραφέων τής χριστιανι
κής άρχαιότητος. Κατά τον Shermann ό αριθμός τών κωδίκων αυτής 
ηύξήθη επί τοσοΰτον ώστε ό μέν αλεξανδρινός Κύριλλος νά παραθέτη εις 
τάς έπιστολάς καί τά συγγράμματά του περικοπάς παντοίων συγγραφέων, ό 
δέ ’Αλεξάνδρειάς Πέτρος, εις τήν έν Έφέσφ σύνοδον (431) νά άναγνώση 
περικοπάς εκ ποικίλων συγγραφών. Δείγμα δέ τοΰ πλούτου τής βιβλιοθήκης 
είνε καί ό αλεξανδρινός τής γραφής κώδιξ τοΰ πέμπτου αίώνος 3.

Διά τάς κατόπιν τύχας τής συλλογής τών χειρογράφων δέν έχομεν πλη
ροφορίας. Ή συλλογή, ώς αί πλεΐσται συλλογαί τών θρησκευτικών ιδρυμά
των, έξειλίσσετο βαθμιαίως εις καθαρώς θεολογικήν ιδιαίτατα δέ εις λειτουρ
γικήν βιβλιοθήκην άνταποκρινομένην εις τάς άνάγκας τής εκκλησίας καί 
έν τινι μέτρφ τοΰ ασκητισμού. Έκ δέ τών σημειουμένων υπό τών βιβλιογρά- 
φων καί τών κτητόρων, φαίνεται δτι ή συλλογή σύν τή βαθμιαία καταστροφή 
καί απώλεια τών παλαιοτέρων κωδίκων, άνενεοΰτο κατ’ ολίγον είτε εξ άντι-

1Leclercq έν Cabrol Dictionn. t. Β' a. 859, 862. Κατά τήν εποχήν εκείνην ή 
άπόκτησις χειρογράφων δέν ήτο δύσκολος καί εύκολος ήτο ή σύμπηξις βιβλιοθήκης.

2 Dr Theodor Seller mann, Griechische Handschriftenbestandein den Biblio- 
thekeu der christlichen Kulturzentren des 5-7 Jabrh. Έν Oriens Christianus 4 1904 
σελ. 151-63.

3 'Γόν όποιον Κύριλλος ό Λούκαρις έδώρησεν εις τόν Κάρολον τόν Α’ τής ’Αγγλίας.
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γραφής κληρικών τοϋ θρόνου ’Αλεξάνδρειάς, είτε εκ προσφορών και δωρεών. 
Ούδαμόθεν δέ προκύπτει δτι μεγαλύτερος αριθμός κωδίκων προσετέθη 
έφ’ άπαξ εις την βιβλιοθήκην είτε δι’ αγοράς είτε διά συγχωνεύσεως άλλης 
βιβλιοθήκηςι. Ή πατριαρχική βιβλιοθήκη συμμεριζομένη τάς τΰχας τοϋ 
ελληνισμού θά έγνώρισεν ασφαλώς πολλάς δυσάρεστους στιγμάς καί πολλάκις 
θά έταλαιπωρήθησαν οί κώδικες καί τά βιβλία, ως μαρτυρεί καί τό υπό τοϋ 
Άθ. Κομνηνοϋ Ύτβηλάντου λεγόμενον 1 2 δτι ό πατριάρχης Ματθαίος ό Γ' ό 
’Άνδριος ό από Λιβύης (1747- 1767), «έπεμελήθη καί τά βιβλία τής βιβλιο
θήκης πάντη ή μέλη μένα, τιτάνου καί άμμου καταγέμοντα».

Ή πατριαρχική βιβλιοθήκη Κάιρου δεν παρουσιάζει ίσως ιδιαίτερον 
ενδιαφέρον διά τούς αλλοεθνείς έρευνητάς, ενδιαφερομένους κυρίως διά την 
κλασσικήν αρχαιότητα καί τό πολύ διά την ιστορίαν τοϋ βυζαντινισμού, αλλά 
διά τον "Ελληνα έχει μεγάλην εθνικήν αξίαν, περιέχουσα ιδιόγραφα τών ιεραρ
χών Ιωακείμ τοϋ πάνυ, Σιλβέστρου, Μελετίου ΙΙηγά, Μητροφάνους Κριτο- 
πούλου, Γερασίμου Παλλαδά, Σαμουήλ Καπασούλη καί Κοσμά Βυζαντίου, 
δυναμένη δέ πλεΐστα νά συνεισφέρη διά τήν διαλεΰκανσιν τής πολιτικής καί 
εκπολιτιστικής ημών ιστορίας κατά τούς τελευταίους αίώνας. Τά χειρόγραφα 
καί έντυπα βιβλία τής καϊρινής πατριαρχικής βιβλιοθήκης μαρτυρούν τήν 
προσπάθειαν τοϋ ελληνισμού δπως κατά τούς σκοτεινούς τού μαρασμού καί 
τής δουλείας α’ιώνας περισώση τήν πνευματικήν αυτού αυτοτέλειαν. Τοιαϋτα 
ευκλεή σήματα τής εύγενοϋς τών προπατόρων μας προσπάθειας εύρίσκονται 
εγκατεσπαρμένα καθ’ δλην τήν Εγγύς Ανατολήν από τής Βουδαπέστης καί 
τού Ίασίου μέχρι τών Ιεροσολύμων καί τής ’Αλεξάνδρειάς, διατρανοΰντα τάς 
πνευματικός τοϋ γένους προσπάθειας καί τήν εις τά γράμματα υπεροχήν 
αυτού, κατά τήν εποχήν εκείνην, έν συγκρίσει προς τούς συνοικοϋντας Σλαύους 
καί Τούρκους3.

Β

Διά νά άποκτήσωμεν ακριβή γνώσιν τής ιστορίας τής ελληνικής γραφής 
απαραίτητον εινε νά έξακριβωθώσιν δλοι οί χρονολογημένοι χειρόγραφοι κώδι
κες καί νά έκδοθή πλήρης συλλογή πανομοιοτύπων τής γραφής έκάστου4. 
Ή δέ παρούσα εργασία αποτελεί συμβολήν εις τήν μελέτην τής γραφής τών

1 "Οσον άφορςί χά έντυπα βιβλία τής πατριαρχικής βιβλιοθήκης ταΰτα έπλουτίσ'θη- 
σαν σημαντικώς έκ τών βιβλίων τοΰ ΙΙατριάρχου Μητροφάνους Κριτοπούλου.

- Τά μετά τήν άλωσιν, έκδιδ. ΰπό Γ. Άφθονίδου, Κ/πολις 1870 σελ. 356.
3 Ή σημασία αΰτη τοϋ Ελληνισμού άποσιωπάται τελείως εις βιβλία οΐα τά J. Μ. 

Mar riot, The Eastern Question, Oxf. 1915, Obysseus [Sir Charles Eliot] Tur
key in Europe, Lond. 1900, The Balkans, Oxf. 1915.

4 Τοιαύτην ευχήν έξέφρασε καί ό αείμνηστος Σπυρ. Λάμπρος, Καταλ. τών έν ταΐς 
βιβλιοθ. τοΰ 'Αγ. "Ορους έλλην. κωδίκων τ. Β’ 1900 σ. VII.
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χρονολογημένων κωδίκων, προς τοΰτο δέ καί φωτογραφίαι έλήφθησαν εκ 
πολλών τών καταγραφομένων κωδίκων' καί προς τό παρόν μέν δεν κατέστη 
εξ οικονομικών λόγων δυνατή ή δημοσίευσις τών πανομοιότυπων τούτων, 
ελπίζω δμως δτι αργότερα θά μοΰ δοθή ευκαιρία νά δημοσιεύσω τά πανο
μοιότυπα ταΰτα όμοΰ μετ’ άλλων εξ άλλων βιβλιοθηκών.

Ή περιγραφή τών χειρογράφων διηρέθη 1 εις τρία μέρη : 1) την εξωτε
ρικήν περιγραφήν, 2) τήν αναγραφήν τών κολοφώνων καί ενθυμήσεων καί 
3) τήν αναγραφήν τών περιεχομένων. Ώς προς τά περιεχόμενα ορθόν είνε, 
δπως λέγει καί δ G. Meier2, νά σημειοϋται έκάστοτε κατά πόσον τό άναγρα- 
φόμενον κείμενον εινε έκδεδομένον ή οχι, τοΰτο δέ προσεπάθησα νά πράξω, 
ή εργασία δμως αυτή δέν είνε πλήρης διότι διεξήχδη κυρίως εις τό Κάϊρον, 
δπου έ'λειπον τά σχετικά βιβλιογραφικά βοηθήματα καί έκτοτε δέν μοΰ έδόθη 
καιρός νά διεξαγάγω συμπληρωματικός έρευνας.

Περαίνων τον βραχΰν αυτόν πρόλογον οφείλω νά ευχαριστήσω θερμώς 
τον ιερέα καί ταμίαν τών έν Καΐρω Πατριαρχείων αίδεσιμώτατον Δημήτριον 
Μαμαλίγκαν, διά τάς εΰγενώς καί φιλοφρόνως παρασχεθείσας ευκολίας κατά 
τήν διεξαγωγήν τών ερευνών μου εις τήν πατρ. βιβλιοθήκην, τους πατέρας 
Ίησουΐτας R. Ρ. Dallery καί R. Ρ. Andre Bremond, ως καί τον κ. Henri 
Munier διά τήν εΰγενή άδειαν νά χρησιμοποιήσω τήν βιβλιοθήκην τοϋ 
έν Καίριο Κολλεγίου τής 'Αγίας Οικογένειας καί τήν βιβλιοθήκην τοϋ 
’Αρχαιολογικού Μουσείου * * * 8.

Κάϊρον 1919 - Κηφισιά 1927.

1 Συμφώνως μέ τήν γνώμην τοΰ Κ. Krumbacher (Byz. Zft. 5 1896 215, 6 1897
610) ώς καί τήν τοϋ A. Ehrhard (Αυτόθι 6 1897 416 - 7).

8 Zentralblatt fiir Bibliothekswesen 2 1885 467.
8 Εις τήν περιγραφήν τών κωδίκων αναγράφεται κατά πρώτον ό αριθμός, δν έκαστος 

κώδιξ λαμβάνει εις τόν παρόντα κατάλογον, έπεται δέ ό αριθμός, δν ό κώδιξ φέρει σήμε
ρον εις τήν βιβλιοθήκην. Παλαιόθεν οι χειρόγραφοι κώδικες ήσαν ήριθμημένοι όμοΰ 
μετά τών εντύπων βιβλίων, οί δέ αριθμοί τής άριθμήσεως εκείνης είνε άναγεγραμμένοι 
δΓ αραβικών ή δι’ ελληνικών αριθμητικών ψηφίων. Κατά τό έτος 1888 έξεπόνησεν άρί· 
θμησιν τών χειρογράφων ό Α. Παπαδόπουλος Κεραμεύς (Byz. Zft 12 1903 268), έπί τινων 
δέ τών κωδίκων υπάρχουν οί αριθμοί οϋτοι, διά μελάνης γεγραμμένοι συνήθως εις τήν 
πρώτην σελίδα τών κωδίκων. Οί νΰν υπάρχοντες αριθμοί προέρχονται έκ κατατάξεως 
έκπονηθείσης υπό τοΰ Γερμανού Μαυρομμάτη κατά ’Ιούλιον τοϋ 1895. Οΰτος κατέταξε 
τούς κώδικας κατ’αλφαβητικήν σειράν τοΰ τίτλου τοΰ περιεχομένου των (’Ακολουθία, 
’Ανθολογία, ’Αριστοτέλης κτλ.), συνέταξε δέ καί πρόχειρον εΰρετήριον άποκείμενον έν 
τή βιβλιοθήκη. Δυστυχώς κατά τήν νέαν ταύτην άρίθμησιν τά τεμάχια χάρτου έφ’ ών 
έγράφησαν οί νέοι αριθμοί έκολλήθησαν ώς έπί τό πολύ έπί τών παλαιών τοιούτων, καί 
οΰτω κατέστη δυσχερεστάτη, άν μή πολλάκις αδύνατος, ή ταύτισις κωδίκων μελετηθέν- 
των πρό τοΰ 1895 καί γνωστών διά τών παλαιών αυτών αριθμών. ’Ώφειλεν ό νέος άρι-
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Γ ΑΙΏΝΟΣ

1 327

“Ετους 968, 285χ270!, περγ. φ. 342 κατά τετράδια ήριθμημένα α'- 
μδ', τά σημεία τής άριθμήσεως ευρηνται εν τή τελευταία σελίδι έκαστου τετρα
δίου αριστερά καί άνω, εκ δέ τής μελάνης φαίνονται μεταγενέστερά πως τής 
γραφής τοϋ κώδικος. Έν τοΐς τετραδίοις τά φύλλα τής μεμβράνης ευρηνται 
οΰτω τοποθετημένα, ώστε τά έχέτριχα μέρη, άτινά είσι καί μάλλον κίτρινα, νά 
ώσιν αντιμέτωπα (άντωπά), αί δέ εσωτερικοί παρειαί αί προς την σάρκα, αί 
καί λευκότεροι, νά ώσιν επίσης αντιμέτωποι. Έξέπεσαν δύο φύλλα έν τέλει 
τοΰ β,ου τετραδίου, τό 1ον φύλλον τοϋ γ'ου, δύο εκ τοϋ λα'ου καί έν εκ τοΰ 
λδ 'm. Στάχωμα άπλοϋν βύρσινον. Κείμενον κατά δύο σελίδας, ών έκάστη 
90 X 350 *, στίχ. 40. Τό πρώτον καί τελευταϊον φύλλον βεβλαμμένον πως. 
Τίτλοι γεγραμμένοι διά γραμμάτων ήμιμεγαλογραμμάτου ρυθμού (semiun- 
cialis). Αί γραμμαί τοΰ κειμένου είσί κεχαραγμέναι δθ οξέος εργαλείου, όμοίφ 
δέ τρόπφ έχαράχθησαν καί αί κατά τό περιθώριον των σελίδων κάθετοι γραμ
μαί περιορίζουσαι τά πλάγια τοϋ έν ταΐς σελίσι κειμένου. Τό δέ κείμενον 
γέγραπται κανονικώς ούτως ώστε αί γραμμαί νά διέρχωνται διά τοϋ μέσου 
τών γραμμάτων. Ή αρχή έκάστης ομιλίας σημειοϋται διά νήματος έγχρωμά- 
του έρραμμένου εις τό άκρον περιθώριον τοϋ φύλλου ώστε νά βοηθήται ό 
αναγνώστης προς ευρεσιν τής αρχής έκάστου κειμένου. * V.

θμητής νά σύνταξη πίνακας συσχετίσεως τών παλαιών καί νέων αριθμών. Ήδη εύχομαι 
νά διατηρηθούν οί παρόντες αριθμοί ΐνα μή γίνη νέα σύγχυσις.

Έκ τών ευρετηρίων τής καϊρινής πατριαρχικής βιβλιοθήκης δέν είχον ύπ’ όψιν ούτε 
τό τού Ο. Schneider (Beitrage zur Kenntniss der griechisch orthodoxen Kirche Aegy- 
ptens, Dresden 1874 ένθα είς τάς σελ. 41-48 υπάρχει σύντομος κατάλογος συνταχθείς 
κατά τό έτος 1859) ούτε το τού Ρ. Van den Ven (Inventaire sommaire des mss. grecs 
de la bibliotheque patriarcale du Caire, Louvain 1914, συνταχθέν κατά τό έτος 1895), 
ούτε τον ύπδ τοΰ Μαζαράκη συνταχθέντα κατάλογον καί άποκείμενον ώς έμαθον εις 
τά γραφεία τών πατριαρχείων, συνεβουλεύθην δέ τό Spicilegium Alexandrinum τού
V. Gardthausen δημοσιευθέν είς τό τέλος τού Catalogue Codicum Sinaiticorum (Oxf. 
1881 σελ. 257 - 261, αί παραπομπαί γίνονται μόνον διά τοΰ ονόματος τοΰ συγγραφέως), ώς 
καί τόν Catalogum codicum hagiographicorum graecorum bibliothecae Patriarchatus 
Alexandrini in Cahira Aegypti τού H. Delehaye (Analecta Bollandiana 39 1921 345-57).

Πρός κατανόησιν τών χρησιμοποιουμένων τυπογραφικών σημείων προσθέτω τά 
εξής: « » = κείμενον παρατιθέμενον ακριβώς ώς έχει έν τφ χειρογράφφ, ( )
= άνάλυσις βραχυγραφικών καί ταχυγραφικών σημείων, [ ] = διόρθωσις ή μεταλ
λαγή τού κειμένου γενομένη παρ’ έμοΰ,...........= γράμματα δυσανάγνωστα (μία στιγμή
κατά γράμμα), [....]= γράμματα κατεστραμμένα, βασιλεία = γράμματα αμφίβολα, 
( ) = προσθήκη τοΰ έκδοτου.

1 Αί διαστάσεις τών φύλλων ώς καί τοΰ κειμένου αναγράφονται εις χιλιοστά τοϋ μέτρου.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Δ". 8
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Έν τελεί φ· 342β.

« f ετελειώθη συν θ(ε)ώ ή βίβλος
αυτή: μηνί μαρτ(ίω) κγ (Ίνδ(ΐχτιωνος) ια 

ετει από κτίσεως κόσμον / ςυος 
-j- αωσον κ(νρι)ε τω πόθω κτισαμένω»

(πρβλ. Gardtliausen ο. 257).

Κάτωθι νεωτέρρ χειρί:

« Τ Το παρόν Βιβλΐον άπεχ[α]ρϊσθη μοι, 
παρά τον κυρ 3 Δημητρών τον ι a 
τρο... εν Κων(σταντινου)π(ό)λ(ει) άνετέθη δε παρ 

εμον τη &γιωτ(ά)τ(η) του θ(εο)ϋ εκκλη 
αία τη εν Αλεξάνδρειά είς μνη 
μόσννον αντοϋ. οφείλει γονν δ τ(ον) 
θρόνον δϊαδεξόμενο(ς) άναλαβ(εΐν)
(και) διασώααι εν τώ π(ατ)ρϊαρχ(είω) εν 
οΐς και άφϊερώθη : δ στις δε 
πειράσεται άφαιρήσαι, ουτ(ος) 
άφορϊαμώ άλϋτω καθϋποβλη 

θήσεται: ό ταπεινός
,Αθανάσιο(ς) αρχιεπίσκοπο(ς) ’’Αλεξανδρ(είας,) f »

Ό άναφερόμενος είς τό άνω σημείωμα πατριάρχης ’Αθανάσιος δυνατόν νά είνε η 
’Αθανάσιος ό Γ' (1270 - 1308) ή ’Αθανάσιος ό Δ' (1417 - 1428) *.

Έν παραφΰλλω έν τέλει :

« ■}■ ήλθα εγώ Ιωακείμ π(ατ)ριάρχης άλεξανδρεί(ας) εις τό άγϊω όρος το σιναιω, 

χάρης προσκϊνήσεως καί ηνρα τό παρώ βϊβλίω είς τό άγϊω μοναστήρι, 
καί ννε προσηλομένω είς τον ύψυλών θρόνο.) του άγιον καί εναγγεληστοΰ 
μάρκου, καί άφορησμον άλυτου είτης τό ήστερίσει από τον θρονω 
τον αγίου μάρκου, πλήν βεδαιώ καί εγώ τό παρ[όν] [βι6λ]ίω ήν[α] άπέλθη 
καθώς γράφη ό άγιος πατριάρχης [Αλεξάνδρειάς] ’ Αθανάσιος γράφο καί άφο-

[ρήζω καί εγω
Ί" ’Ιωακείμ Αλεξάνδρειάς Ί" Θεοδόσιος ιερομόναχος».

Τό σημείωμα τοϋτο γέγραπται χειρί τοΰ Πατριάρχου ’Ιωακείμ τοΰ πάνυ, τού βιβλιο- 
γράφου τεσσάρων κωδίκων (22,256, 24,289, 25,240, 26,354) τής βιβλιοθήκης ταύτης, 
γράφοντος κατά τά έτη 1509 -1540) 2. 1

1 Α-ΐ χρονολογίαι κατά τον πίνακα τοΰ Γερ. Γ.Μαζαράκη, Λεξικόν Ίστ. και 
Γεωγρ. Σ. I. Βουτυρά τ. 5 1888 σ. 216.

Πρός το σημείιομα τοϋτο δμοιον καί τό έν τω Όττοβονιανφ 452<Ρ κώδικι τής 
βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού σημείωμα έχον ώς έξης: «”Ηλθα εγώ ’Ιωακείμ Πατριάρχη? 
Αλεξανδρείας είς τό άγιο όρος τό Σινέω χάριν προσκυνήσεως· καί ηΰρα έτοΰτο τό βιβλίου

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:31:34 EEST - 3.236.241.27



Έν τέλει τοΰ κωδικός εΰρηται παράφυλλον έν έκ μεμβράνης γεγραμμένον γράμμασι 
τοΰ μεγαλογραμμάτου ρυθμοί, τών γραμμών άπτομένων τοΰ κάτω μέρους χών γραμ
μάτων, περιέχει δέ έκ τής Καινής Διαθήκης περικοπήν, φέρει δέ τό φύλλον τοΰτο παρά 
C. G. Gregory, Die Griech. Hss. des N. Test. Lg 1908 σελ. 161 τον αριθμόν «1. 1341»1 1.

Περιεχόμενα:
1. φ. 1“· «Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών’Ιωάννου ’Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινου

πόλεως τοΰ X ρ (υσο στ ό μου) ίιπόθεσις τής πρός Τιμόθ(εον) πρώτης επιστολής». 
"Επεται ή άη ομιλία. "Αρχ. «Τών τοΰ αποστόλου μαθητών ό Τιμόθεος ήν. Καί 
μαρτυρεί μέν ό Λουκάς δτι θαυμαστός τις νέος ήν». Τελ. φ. 5“ «ΐνα κακείνην έ'χωμεν 
έν Χ(ριστ)ώ ΐ(ησο)ΰ τώ κυρίω ημών, μεθ’ οΰ τώ π(ατ)ρί αμα τώ άγίω πνεύματι δόξα 
κράτος τιμή νΰν καί άεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων αμήν». (Migne τ. 62 σ. 501-10).
2. φ. 5α· «Όμιλία β'. τό δέ τέλος τής παραγγελίας έστιν αγάπη» κλπ. Άρχ. «Οΰδέν δέ 
ούτως λυμαίνεται τό τών ανθρώπων γένος ώς τό φιλίας καταφρονεϊν καί μή μετά πολλής 
αυτήν κατορθοΰν τής σπουδής» Τελ. φ. 86. «Καί τών μελλόντων αγαθών έπιτύχωμεν 
χάριτι καί φιλανθρωπίφ τοΰ κυρίου κλπ. επεται ή γνωστή δοξολογία» (Migne τ. 62 σελ. 
509 - 16δ. 3. φ. 8Ρ· «Όμιλία γ' Χάριν έχω τώ ένδυναμώσαντί με κλπ.» "Αρχ. «Τήν ταπει
νοφροσύνην πολύ μέν έχουσαν κέρδος όρώμ(εν) ούδαμοΰ δέ ταχέως εύρισκομένην αλλά 
ταπεινορρημοσύνην μέν πολλήν κα! πέρα του δέοντος ταπεινοφροσύνην δέ ούδαμοΰ;» 
(Migne 62 σ. 516 - 520). 4. φ. ΙΟβ όμιλία δ'. 5. φ. 14α όμιλία ε'. 6 ή αρχή τής ομι
λίας ζ' έξέπεσεν έκπεσόντων τριών φύλλων μεταξύ τών φύλλων 14 καί 15. 6. φ. 17 β 
όμιλία ζ', 7. φ. 20α όμιλία η', 8. φ. 23α όμιλία θ', 9. φ. 25α όμιλία ι', 10. φ. 28α όμιλία 
ια', 11. φ. 31α όμιλία ιβ', 12. φ. 35β όμιλία ιγ', 13. φ. 39β όμιλία ιδ', 14. φ. 44β όμι
λία ιε', 15. φ. 49α όμιλία ις', 16. φ. 52α όμιλία ιζ', 17. φ. 55β όμιλία ιη' (πάσαι αί όμι- 
λίαι αύται έν Migne τ. 62. σ. 520 - 600).

18. φ. 58α. «Ή πρός Τιμόθ(εον) έπιστολ(ή) β «Παύλος απόστολος Ί(ησο)ΰ 
Χ(ριστο(ΰ) διά θελήματος τοΰ Θ(εο)ΰ κλπ.» ’Άρχ. «Τί δήποτε καί δευτέραν επιστολήν τώ 
Τιμοθέω έπιοτέλλει, είπεν ελπίζω έλθειν πρός σέ τάχιον, ούκ έγένετο τοΰτο, παραμυθεΐ- 
ται αύτόν διά γραμμάτων αντί τής παρουσίας, ίσως τεθλιμμένον, καί διά τοΰτο καί διά 
τό άρχής ήδη ήφθαι τότε’ καν γάρ μεγάλοι τινές άνδρες ώσιν ότε άμα δέξονται τούς 
ο’ίακας καί τήν κυβέρνησιν τής εκκλησίας ξενοπαθοΰσιν πολλοϊς πολλαχόθεν βαπτιζό- 
μενοι πράγμασιν, καί μάλιστα τότε ότε ή άρχή τοΰ κηρύγματος ήν, ότε πάντα άνήροτα, 
τά πάντα έχθρά, ότε πάντα προσίστατο καί ού τοΰτο μόνον αλλά καί αιρέσεις ήσαν έξ 
ιουδαϊκών διδασκάλων άρχόμεναι όπερ καί έν τή προτέρα ένέφημεν επιστολή» (Migne 
τ. 62 σ. 599 — 606). 19. φ. 61 β όμιλία β'. 20. φ. 65β όμιλία γλ 21. φ. 69α όμιλία δ'. 22. 
φ. 73α όμιλία ε'. 23. φ. 76β όμιλία ς'. 24. φ. 81α όμιλία ζ'. 25. φ. 85α όμιλία η'. 26. φ. 
89β όμιλία θ'. 27. φ. 93β όμιλία ι'. (Αί όμιλίαι αύται έν Migne τ. 62 σ. 605 — 62).

προσηλωμένοι Οπό τοΰ άγιου πρόημου πατριάρχου κύρ ’Αθανασίου· είς τόν θρόνον 
του μακαρίου αποστόλου καί εύαγγελιστοΰ Μάρκου έν ’Αλεξάνδρειάν άλύτου άφορη- 
σμένου ϋτης τό στερίση· πλήν γράφω καί έγώ άφορησμώ ήτις δέν ϋθελε τά στήλη εις τό 
πατριαρχήω, τής’Αλεξάνδρειάς» επεται μονοκονδυλία f’Ιωακείμ ’Αλεξάνδρειάς» (Λάμ
πρου, νέος Έλληνομνήμων. τ. Ζ'. 1910 σ. 195 - 196). Ό δέ Σπΰρος Λάμπρος χρονολογεί 
τό σημείωμα ώς γραφέν κατά τά έτη 1665 -1671, νομίζομεν όμως, ότι όντως έγράφη υπό 
τοΰ Ιωακείμ τούτου κατά τά έτη 1509 -1540.

1 Φαίνεται δέ ότι ό βέβηλος Ούσπένσκης δέν έπαυσεν έχων μιμητάς καθόσον ύπήρχον 
έν τφ κώδικι καί μετά τό 1895 έτος τρία τοιαΰτα φύλλα, ήδη δέ άπέμεινεν έν μόνον, τών 
άλλων δύο άπαχθέντων ύπό τίνος «λογίου».

Κατάλογος των χρονολογημένων κωδίκων τής πατριαρχ. βιβλιοθ. Κάιρου. 115
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116 Γεωργίου Χαριτάκη

28. φ. 97β «Του ίδιου ερμηνεία τής πρός Τίτον πρώτης επιστολής». 29. φ. 101 β 
ομιλία β'. 30. φ. 105α ομιλία γ'. 31. φ. 108β ομιλία δ'. 32. φ. 112β ομιλία ε'. 33. φ. 116β 
ομιλία ςλ (Αί όμιλίαι αΰται έν Migne τ. 62 σ. 663 — 700.

34. φ. 120α Τοΰ ίδιου υπόδεσις εις τήν πρός Έφεσίους επιστολήν, ομιλία α.35. 
φ. 123β ομιλία β'. 36. φ. 127β ομιλία γ'. 37. φ. 131 β ομιλία δ · 38. φ. 135β ομιλία ε’. 39. 
φ. 139α ομιλία ς'. 40. φ. 142β ομιλία ζ'. 41. φ. 146α ομιλία η'. 42. 154β ομιλία θ'. 43. 
φ. 158α ομιλία ι'. 44. φ. 161α ομιλία ια'. 45. φ. 166β ομιλία ιβ'. 46. φ. 169α ομιλία ιγ’. 
47. 173β ομιλία ιδλ 48. φ. 177α ομιλία ιε'. 49. φ. 180β ομιλία ις'. 50. φ. 183β ομιλία ιζλ 
51. φ. 186β ομιλία ιη'. 52. φ. 190β ομιλία ιθ'. 53. φ. 195β ομιλία κ'. 54. φ. 205α ομιλία 
κα'. 55. φ. 208β ομιλία κβ'. 56. φ. 214α ομιλία κγ'. 67. φ. 217α ομιλία κδ'. (Αί όμιλίαι 
αΰται έν Migne τ. 62. σ. 9 —176).

58. φ. 222α Τοΰ ίδιου υπόδεσις τής πρός Φ ιλή μονά επιστολής. 59. φ. 223β ομι
λία α'. 60. φ. 226α ομιλία β'. 61. φ. 230α ομιλία γ'. (Αί όμιλίαι αΰται έν Migne τ. 62 
σ. 701-20).

61. φ· 232β Τοΰ ίδιου υπόμνημα εις τήν πρός Κολασσαεΐς έπιστολήν. 62. φ.237β 
ομιλία β’. 63. ή αρχή τής γ’ ομιλίας έξέπεσε μετά δύο φύλλων τοΰ λα" τετραδίου 64. 
φ. 244β ομιλία δ'. 65. φ. 248α ομιλία ε'. 66. φ. 252β ομιλία ς'. 67, φ. 2546 ομιλία ζ'. 
68. φ. 259α ομιλία η'. 69. φ. 264α ομιλία δ'. 70. φ. 266β ομιλία ι'. 71 φ. 270β ομιλία ια'. 
72. φ. 274β ομιλία ιβ'. (Αί όμιλίαι αΰται έν Migne τ. 62 σελ. 299 — 392).

73. φ. 280β Τοΰ ίδιου ερμηνεία τής πρός Θεσσαλονικεΐς πρώτης έπιστολής (καί 
ομιλία α’) 74. φ. 284α ομιλία β'. 75. φ. 287β ομιλία γ'. 76. φ. 293α ομιλία δ'. 77. φ. 297β 
ομιλία ε'. 78. φ. 300β ομιλία ς'. 79. φ. 304α ομιλία ζ'. 80. φ. 306β ομιλία η'. 81. φ. 310β 
όμιλία δ'. 82· φ. 315β ομιλία ι'. 83. φ. 319α ομιλία ια'. (Αί όμιλίαι αΰται έν Migne τ. 
62 σελ. 391 - 468).

84. φ. 323α Τοΰ ίδιου υπόδεσις τής πρός Θεσσαλονικεΐς δευτέρας έπιστολής 
καί όμιλία α'. 85. φ. 325α όμιλία β'. 86. φ. 329β όμιλία γ'. 87. φ. 333α όμιλία δ'. 88 
φ. 337α όμιλία ε". (Αί όμιλίαι αΰται έν Migne τ. 62 σ. 467 — 500). I 2

I Β' ΑΙΩΝΟΣ

2 31.

"Ετους 1145, 247X310, περγ. φΰλλα 251, εις τετράδια λα' παλαιόθεν 
ήριθμημένα. Κείμενον κατά δυο σελίδας, ών έκαστη 62X228 στίχ. 30. Στάχ. 
άπλοϋν μετά μετάλλινων γόμφων. Αρχικά κα! επικεφαλίδες ερυθρά. Έν αρχή 
έκάστου βίου αρχικά και μικρά έπίτιτλα χρώμασι πεποικιλμένα. Τά φΰλλα έχουν 
κεχαραγμένας γραμμάς, αΐτινες άπτονται τοΰ άνω μέρους των γραμμάτων.

Φ. 251α.
« f ετελειωθ(η) τό παρ(όν) βιβλι διά χ(ει)ρ(ός)___

τό ετο[ς] ςχνγ'» [1145 μ. χ.[.

Περιεχόμενα:

1. φ. Ια «μηνί νοεμβρίω ιά τό μαρτύρων τοΰ αγίου καί ένδοξου μεγαλομάρτυρος 
τοΰ Χ(ριστ)οΰ Μηνά τοΰ Αιγυπτίου τοΰ έν τω Κοτουαείω μαρτυρήσαντος» νΑρχ. 
• Βασιλεύοντος διοκλητιανοΰ καί μαξιμιανοΰ των τοΰ άληδοΰς βασιλέως πολεμίων καί
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δυσμενών, γράμματα κατά πάσαν έφοίτα τήν οικουμένην τό ασεβές αυτών διακελευόμενα 
σέβειν θρήσκευμα, θάνατόν τε τήν ζημίαν ορίζοντα τοΐς μή τοΐς αυτών θεσπίσμασι πει- 
θομένοις καί τής βεβαίας είς χριστόν πίστεως έκ ψυχής μεταθεμένοις» Τελ. φ. 5β «έτέ- 
ραν δέ παρά ταύτην τής τών μαρτυρικών λειψάνων χάριτος άπολαΰειν καί τοϋτο γάρ 
οίκονομικώς παρά τής τοϋ Χριστού γέγονε προμήθειας, ώ πρέπει κτλ. Δοξολογία». Έξε- 
δόθη έν Analecta Bollandiana Τ. Ill, 1884, σελ. 258 — 70. έκ τοϋ Κώδ. άρθ. 10 τής 
’Ακαδημίας τοϋ Leyden.

2. φ. 5β. «Τή αυτή ημέρα. Βίος καί πολιτεία τοϋ έν άγίοις πατρό(ς) ημών τοϋ όμο- 
λογητοΰ Θεοδώρου ήγουμένου τοϋ Στουδίου. Κ(υρί)ου εύλο(γίαι)» “Αρχ. «Καί 
πάσι μέν ήδΰς (καί) τοϋ παντός άξιος ό μέγας πατήρ ήμ(ών) [καί ομολογητής Θεόδω
ρος ασκήσει τε βίου καί πάθεσι τοΐς υπέρ χριστού διαλάμψας έπιφανώς καί τώ έν έκα- 
τέροις ύπερβαλεΐν ύπερβάλλουσαν τήν αρετήν καί άπαράμιλλον έσχηκώς». Τελ. φΰλλ. 
67 α. «Καί έντίμως τό ώς αληθώς κηδεϋουσι τίμιον δόξαν τώ παμβασιλεΐ θ(ε)ώ αναπέμ- 
ποντες & πρέπει κλπ. αμήν.» Έξεδόθη έν Sirmond, Opera Varia Paris τ. 5 1696, 
σ. 1 — 79 καί έν Migne, Patr. Gr. XCIX σ. 113-232.

3. φ. 67α. «f μηνί τώ αύτώ ιβ. βίος καί πολιτεία τοϋ οσίου πατρός ήμών Ίωάν- 
νου αρχιεπισκόπου ’Αλεξάνδρειάς τοϋ έλεήμονος». “Αρχ. «Τάς τών αγαθών 
άνδρώ(ν) άναγράπτους τίθεσΟαι πράξεις καί τήν τούτων μνήμην τώ μετά ταΰτα χρόνω 
παραδιδόναι πράγμα πολλής ώφελείας». Τελ. φ. 108 β. «εύχαρίστοις έδόξασαν χείλεσιν 
ιό καί ί|μάς τήν προσήκουσαν προσοιστέον ευχαριστίαν δοξάζοντας πατέρα καί υιόν κλπ. 
αμήν». Έξεδόθη έν Migne, Patrol. Gr. CXIV σ. 896 — 965 έκ τοϋ Παρισ. Κώδ. 1307> 
Βλ. καί έν Η. Gelzer, Leontios von Neapolis Leben des hi. Johannes des barmherzi- 
gen Erzbischofs von Alexandrien, Freib. 1893 σ. 108 —112 έκ τοϋ Παρισ. Κώδ. 1487.

4. φ. 108 β· « J" μηνί τώ αύτώ ιγ. f βίος καί πολιτεία τοϋ οσίου πατρός ήμών 
Ίωάννου αρχιεπισκόπου Κ ω ν σ τ α ντ ιν ουπ ό λε ως τ ο ΰ X ρυ σ ο στό μου » 
”Αρχ. «Καί πάντων μέν τών κατά θεόν πολιτευσαμένων ό βίος τοΐς εύσεβεΰσιν ώφελιμώ- 
τατος, ούχ’ υπόδειγμα μόνον καί τύπος αλλά καί παράκλησις υπάρχει είς αρετήν. Ζήλου 
γάρ τε κέντρον ένίησιν άγαθοΰ καί διαθερμαίνει τήν ευσεβή ψυχήν προς τήν μίμησιν- 
ό δέ τοϋ χρυσοστόμου πατρός καί μάλλον ή περ τών άλλων ήδΰς μέν άκοΰσαι». 
Τελ. φ. 214 α. «καί πόνων αυτή κοινών ήσαν καί λειτουργίας τώ πεποιηκότι κεχαρισμέ- 
νης είς δόξαν αύτοϋ τοϋ άγαθοΰ θεοϋ ού πάντα είς δόξαν αυτός έποίει καί τοϋ μονο
γενούς υίοϋ καί τοϋ ζωοποιού πνεύματος κλπ.». Έξεδόθη έν Savilius, S. Joannis 
Chrysostomi Opera Τ VIII 373 — 428 καί έν Migne, Patrol. Graeca CXIV σ. 1045 - 9.

5. φ. 214α. «μηνί τώ αύτώ ιδ. Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου προς τήν 
’Ολυμπιάδα έπιστολή πρώτη». “Αρχ. «Φέρε δή άπαντλήσω σου τής άθυμίας τό έ'λκος καί 
διασκεδάσω τούς λογισμούς τούς τό νέφος τοϋτο συναγαγόντας, τί γάρ έστιν δ συγχεΐ σου 
τήν διάνοιαν καί λυπεί καί άδημονεΐς ; ότι άγριος ό χειμών ό τ(άς) έκκλησίας καταλαβών 
καί ζοφώδης». Τελ. φ.’222α «άλλ’ ότι τοσαύτης όσην έγώ βούλομαι ότι ού συγχέη δτι ού 
δακρύεις αλλά καί έν άνέσει καί εύθυμία διάγεις, έρρωσο.» Έξεδ. έν Migne τ. LII 
σ. 549 — 56.

6. φ. 222α. «τή αύτή ήμέρα: υπόμνημα είς τόν άγιον απόστολον Φίλιππον». 
“Αρχ. «Ό τοϋ θ(εο)ΰ θ{εό)ς λόγος ό ά'ίδίως συνών τώ πατρί καί άχρονος ών». Τελ. φ. 
228 α. «τής έπί τά οικεία εΐχοντο τό τοϋ χ(ριστο)ΰ κηρύτ[τον]τες εύαγγέλιον δτι αύτώ 
πρέπει κλπ. αμήν».

7. φ. 228 ο. «Μηνί τψ αύτφ ιε. μαρτυριον τών αγίων μαρτύρων καί ομολογητών 
Σαμωνά Γουρία καί Άβίβου». “Αρχ. «“Ετος μέν άπό τής’Αλεξάνδρου τοϋ
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μακεδόνος αρχής εξακοσιοστόν ήν ένατον δέ διοκλητιανώ τά ρωμαίων άγοντι σκήπτρα». 
Τελ. φ, 239 α »καΐ ύμνους οις προσήκο(ν) ήν άσαντες παρά τώ σ α μ ω ν ά κ(αί) γούρια 
κατέβεντο, εις δόξαν πατρός καί υίοΰ κτλ. αμήν».."Εργον Συμεών τοϋ Μεταφράστου, έξ- 
εδόθη έν Migne, Patrl. Gr. CXVI σ. 128 —145 έκ τών Παρισινών Κωδίκων 1522 καί 
1549, Βλ. καί Die Akten der Edessenischen Bekenner Gurjas, Samonas und Abibos 
aus den Nachlasse von Oscar von Gebliardt herausgegeben von Ernst von Dobsckiitz 
Lg Hinrichs 1911 σ. LXVIII f 264.

8. φ. 229 β. «Θαύμα τό περί τ(ής) κόρης τών αγίων ομολογητών Γουρία, Σαμ- 
μωνά καί Άβίβου». ”Αρχ. «Τοιοΰτον μέν δή (καί) ό μάρτυς άβιβος επί τών 
λικινίου καιρών ευρε τό τέλος καί τοιαύτης τής μετά τών αγίων έτυχε θέσεως». Τέλ· 
250 α. «έφ ώ παρά πά(ν)των αίνος τώ σωτήρι καί τοΐς δι’ αυτόν παθοΰσιν ώς τό είκός 
άνεπέμπετο μάρτυσιν ότι τοΐς ύπερηφάνοις άνταπέδωκε κ(ύριο)ς εις δόξαν κλπ. αμήν». 
Συνέχεια τοΰ προηγουμένου κειμένου, έκδέδοται παρά Migne έν τόμφ CXVI σ. 145 - 
161 ώς άμεσος συνέχεια τοΰ μαρτυρίου τών άγιων καί έπιγέγραπται «.τό περί τήν κέρνη 
θαύμα τών αγίων». 1

I Δ' ΑΙΩΝΟΣ

3 306.

’Έτους 1301, 210χ29δ, μεμβρ., παχ. 4 */2 έκ. κείμ. 152χ250. στιχ. 42. 
Αί κεχαραγμέναι γραμμαί άπτονται κανονικώς τοϋ άνω μέρους τών γραμμά
των. Τίτλος τοΰ δλου καί αρχικά ερυθρά. Ενιαχού τοΰ κειμένου άτεχνα 
κοσμήματα μικρά δηλοϋντα τό τέλος τμημάτων. Έν τέλει φύλλα χαρτωα 
άλλη χειρί γεγραμμένα.

Έν τέλει τοΰ έπί μεμβράνης κειμένου.

«Ιτελεϊωθ(η) τό παρόν τρϊώδ(ιον) δϊα χειρός εμον γεωργών τοϋ άνα-
[γνώοτ(ον), και

ταπεινού τον κονμερκά εν μη(ν'ι) μαρτί(ω) εις τάς ήμέ(ρα) δεύτερα.
ιόρ(α) Τ' Ίνδϊκτϊω(νος) ετονς 4ςωθ άμην άμην (=1301 μ. X.)
και οί άναγινώσκωντες αντόν εϋχεσθαι μοι εΐ έσφαλα <5<ά

τον κ(νριο)ν αμήν, αμήν, αμήν».
Πρβλ. Gardtliausen σ. 258.

Περιέχει Τ ρ ι ώ δ ι ο ν .

ΙΕ' ΑΙΩΝΟΣ

4 72 (929).
’Έτ. 1338. 250x330. Έκ μ' τετραδίων βομβυκίνων, τοΰ α' δμως έχοντος 

επτά καί τοΰ εσχάτου έξ φύλλα. Φόλλ. 314. Στάχ. βΰρσινον άπλοΰν. Κείμενον 
κατά δυο σελίδας, ών έκάστη 80χ270, στίχοι 20. ’Αρχικά, τίτλοι, σημεία 
στίξεως καί έκφωνητικά ερυθρά.

1 Delekaye σ. 346.
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Έν τέλει εΰρηται:
« f δόξα αοι χρίατε το 

δείξαντη το τέ 
λος εις δόξαν 
και έπαινον της 
άγιας και δμοον 
αίου και ζωοπι 
ον και ζωαρχικ'ις 
και αδιαιρέτου 
και Προακυνη 
της τριάδος 
αμήν.»

έτελιώθη το παρόν θειον και άγιον 
και ιερόν εναγγέλιον δια χ'ει)ρ(ός) καμον τον 
άμαρτ(ω)λ(οΰ) και αναξίου Βενιαμήν και τά 
χα ιερομόναχου μηνί Ιουνίου εις τάς
[εΐ]κοσι ήμερα σα(66)άτ(ω) τον έτους /ςωμςον (==1338 μ. X.) 
και οι άναγϊνώακοντες ενχεσθαι μοι 
διά τον κύριον ότι άμαθής ή μι. αμήν.»

(Πρβλ. Gardthausen σ. 260).

Έν φΰλλψ 62“ εΰρηται τό έξης κρυπτογραφικόν σημείωμα: «ηεν'ΤθζβνπΟ 
? ψί υ ΰ Τ είζιλξλνθυλω» δπερ άναγνωστέον «βενιαμήν καί τάχα ιερομόναχος».

Περιεχόμενα:

1) Εΰαγγέλιον. Άρχ. Έν αρχή ήν ό λόγος... Τελ. (φ. 230Ρ) Έκ τοΰ κατά 
Ματθαίον — έ'ως τής συντέλειας τοΰ αίώνος.

2) φ. 231“· Πίνακες τών περικοπών τοΰ ευαγγελίου καί συναξάριον. Άρχ. «μηνί 
σεπτ(εμβ)ρ(ίου) α" ή αρχή τής ίνδ(ίκτου) καί μνήμη τοΰ όσιου πατρός ημών συμεών τοΰ 
στυλ(ί)τ(ου). γίνεται δέ καί σύναξις τής δπεραγίας θ(εοτό)κου έν τοΐς χαλκοπρατείοις 
υπέρ μιασινών. (καί) έν μέν τφ φόρφ (καί) εις τήν λειτουργίαν». Τελ. φ. 314“ «είς κοι- 
μηθέντ(οκ). είπεν ό κ(ύριο)ς πρός τ(ούς) έληλυθ(ό)τ(ας) αμήν άμ(ήν) λ(έ)γ(ω) ζητ(ει) 
τή"ε τής β ευδ(ομάδος) του πάσχ(α) άλλ(ον) εΐπ(εν) ό Κ(όριο)ς έγώ είμί ό άρτος τής 
ζωής ζ[ήτει] τή . .. τ(ής) γ εύδ(ομάδος) τοΰ πάσχ(α)>.

Ό κώδιξ οΰτος φέρει έν C. R. Gregory, Die griechischen Handschriften des Neuen 
Testaments, Leipzig 1908 σ. 145 τον αριθμόν «1 761 » δηλαδή Lesebuch ύπ’άριθ. 761.

5 244.

Έτ. 1342. 200X280. Στάχ. απλοΰν. Βομβ. Πάχος 5 εκ. Κατά τετράδια. 
Κείμενον 130χ200. στιχ. 20. Άρχ. ερυθρά. Τιλφόβρωτος ιδία εν άρχτ).

Έν τέλει τοΰ δλου κειμένου:

«έτελειώθη ό έννατος μην μάϊος. βοήθεια θ(εο)ϋ διά συνδρομής
και επικούρειας τοΰ παναγιωτ (ά)τ(ον) πάπα καί π(ατ)ριάρχ(ου) άλε
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ξανδρείας κνρ(ίον) γρηγ(ο)ρίον. αυτός τε καί οι ε(τε)ρ(οι) η μήνες
εν έτει /ςων (Ι)ν(δικτιών)ος.» ( = 1342)

(Πρβλ. Gardtliausen σ. 258).
Μη ναι ον Μαίου.

6 22.

Έτους 1342. 200 X 278. Βομβ. κατά τετράδια. Πάχ. 4,5 έκ. Κείμ. 
125 X198. στίχ. 20. Άρχ. τίτλοι ερυθροί. Άκέφ. καί κολ. Άστάχωτος καί 
έφθαρμένος. Ιδία χειρί τφ 244® κώδικι.

Μη ναι ον Μαρτίου, άκέφαλον καί κολοβόν.

7 237
Έτ. 1342. 193 X 275, Βομβ. κατά τετράδια, φ. 248. Κείμ. 127 X 195. 

στίχ. 20. Τίτλοι κ. άρχ. ερυθρά. Γέγραπται ιδία χειρί τφ 244's’ Κώδικι. Εν 
αρχή καί τελεί πρόσθετα φύλλα άλλη χειρί. Πολλά φύλλα έκπεσόντα άντι- 
κατεστάθησαν υπό φύλλων χάρτου μετά ΰδατ. σημείου νεωτέρα χειρί 
γεγραμμένων.

Μ η ναι ον Ίανουαρίου.

8 245
Έτ. 1342. 193 X 270. Βομβ. κατά τετράδια, φ. 189. Στάχ. Ιφθαρμένον. 

Κείμ. 130x197, στίχ. 20. Τίτλοι κ. άρχ. ερυθρά. Γέγραπται ιδία χειρί τφ 
2440·’ κώδικι. Έν αρχή καί τελεί πρόσθετα φύλλα άλλη χειρί.

Μηναΐον ’Ιουνίου.

9 205

’Έτ. 1342. 197 χ278. Βομβ. κατά τετράδια. Πάχ. 3,5 έκ. Κείμ. 125x200, 
στίχ. 20. Άρχ. καί τίτλοι ερυθρά. Άστάχωτος, βεβρωμένος, έφθαρμένος, άκέφ. 
καί κολ. ’Ιδία χειρί τφ 244°-’ κώδικι.

Μηναΐον ’Απριλίου άκέφ. καί κολ.

10 246 (435)
’Έτ. 1359. 200χ280. Βομβ. πάχος 5 έκ. Στάχωμα άπλοϋν. Κείμ. 135χ214 

στίχ. 21. Άρχ. ερυθρά.

Έν τέλει τοϋ όλου κειμένου:

«ετελειιόΟην το βιβλίον τούτο εις ήμέρ(αν) 
οάββατ(ον) ιζ τοϋ αυγού στον μηνός έτους ,ςωξζ : (=1359) 
διά χειρός αμαρτωλού κ(α'ι) πτωχού ζωτικού 
τοϋ ζωγράφου ενχεσθαι ΰπερ αύτοϋ διά τ(όν) κ(νριο)ν.»

Πρβλ. Gardthausen σ. 258 καί Σπ. Λάμπρον έν Ν. Έλληνομ. τ. Ζ' 1910 σ. 487,

Μηναΐον ’Ιουνίου.
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11 77 (952)

”Ε. 1360. 200X280. Βομβ. φυλλ. 376. Κατά πεντάδια. Στάχωμα μετά 
απλών σχεδίων έντετυπωμένων. Κείμ. 110x255. Στίχ. 23. Επικεφ. έρυθραί. 
Τιλφόβρωτος. Έκ τοΰ κειμένου έξέπεσαν φύλλα τινά άντικατασταθέντα νεω- 
τέρα χειρί.

Έν τέλει εϋρηται:

« ·|· Τέλος εϊληφε το κατά Ιωάννην άγων εύαγγέλιον 

έν κεφαλέοις ολβ' στίχοις 6ι »
« Τέλος εϊληφεν, ή βίβλος αυτή 

■β έτος ,ςωξθ' Ινδικτιώνος 14 έγράφη ( = 1360) 

μηνί αεπτεμβρίω ιθ' ημέρα σα(ββάτφ) ώρα θ'
Δόξα τώ θεώ τώ δίδοντι μοι την ϊσχνν 
τοΰ άρχειν και τελ[εν]ει[ν] 
και οί άναγινώσκοντες την βίβλον 
ταντην ενχεοθε κάμοί τώ άλιτρώ 
και τάχα θύτη, θεοφυλάκτω 
χθαμαλώ καί τάχα ρακένδυτη f »

Πρβλ. Gardthausen σ. 260-1.
Περιεχόμενα:

1 Τετραευαγγέλ ι ο ν. ”Αρχ. «Βίβλος γενέσεως» Τελ. ο. 370α «χωρήσαι τά 
γραφόμενα βιβλία».

2 φ. 370β «Έκλογάδιον ευαγγελιστών διά τε τής αρχής και τοΰ τέλους τάς περικο- 
πάς έκάστου εϋαγγελιστοΰ (έδάφια) άμα δέ κ(αί) τ(άς) τ(ών) κεφαλαί(ων) παρασημειώ- 
σ(εις) ακριβώς διαγορεΰ(ον) περι(έχ)ει δέ τ(ήν) άρχ(ήν) άπό τό άγιον πάσχ(α) λειοάν... 
τω μηνολογίω» άρχεται. «Τη άγια κ(αί) μ(ε)γ(ά)λ(η) κυρ(ιακή) τ(οΰ) πάσχ(α) κ(α)τ(ά) 
ίω(άννου) κε(φάλαιον) 71όν έν άρχ(ή) ήν ό λόγο(ς):. τέλ(ος) διά ί(ησο)ΰ χ(ριστο)ΰ έγε(νετο)» 
Κολοβόν έν τέλει.

Ό κώδιξ ουτος παρά τφ Casp. R. Gregory, Die Griechischen Handschriften des 
Neuen Testaments Leipzig 1908 σ. 78 φέρει τόν αριθμόν «6 904» δηλαδή κώδιξ περιέ- 
χων τά ευαγγέλια ΰπ άριθ. 904.

12 119 (14)

Έ. 1381-1382. 128x180 βομβ. φ. 232 κατά τετράδια. Στάχ. μετά 
έντυπων σχεδίων. Κείμ. 82X135. Τίτλοι καί αρχικά ερυθρά.

Έν τέλει

« Έγράφη εις τό ταμιαθ διά τοΰ
[τα]ττεινον μ(ητ)ροπολίτ(ου) λιβύης θεολ(ή)πτ(ον)
κ(αί) γτ. κ.(αί) προέδρ(ου) ταμϊαθίου εις τό ,ςωή έτει (= 1381)

(Ι)ν(δικτιών)ος ς μη(νί) σεπτεβρίω κδ Σννδρομ(η)
(καί) έξόδ(ω) κνριακον αναγνώστου 

τοΰ δομήνικον. »
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Ό Gardthausen (σ. 258) άναφέρων τόν κολοφώνα τούτον οημειοΐ δτι ή ορθή ίνδι- 
κτιών είνε ή β'η, πράγματι δέ καί έν τή Παλαιογραφία του (σελ. 457), σημειοϋται δτι 
εις τδ άπό κτίσεως κόσμου έτος ,Τωή αντιστοιχεί ή 5η. Ίνδ. Έάν πιστεύσωμεν εις τήν 
ίνδικτιώνα τοΰ βιβλιογράφου τότε ό κώδιξ έγράφη τφ ;Τωιια'ιϊι έτει, καί επειδή έγράφη 
κατά Σεπτεμβρίου 24η, άφαιρουμένων 5509, προκύπτει δτι έγράφη τφ 1382“ μ. X. 
"Αλλως, έάν θεαιρηθή ορθόν τό ,Τωή έτος, καί ή ίνδ. έσφαλμένη τότε ό κώδιξ έγράφη 
κατά τό 1381 έτος.

Τετραευαγγέλιον. "Αρχ. «Βίβλος γενέσεως». Τελ. «χωρήσαι τά γραφό
μενα βιβλία*.

Ό Κώδιξ ούτος φέρει έν C. R. Gregory, Die griecliischen Handschriften desNeuen 
Testaments Leipzig 1908, a. 78 τόν αριθμόν «6 903» δηλαδή κώδιξ περιέχων τό κείμενον 
των ευαγγελίων ύπ’ άριθόν 903.

13 208 (ΜΗ', 371)

’Έτους 1407. 138X188 χάρτ. φ. 169, κατά τετράδια ήριδμημένα έν τή 
τελευταία σελίδι κα'ι έν τη κάτω αυτής φοι. Κείμ. 83 X132 στίχ. 20. ’Αρχικά 
και τίτλοι έρυθρά.

Έν τφ τρίτφ φύλλφ τοΰ εβδόμου τετραδίου:

«’Έτελειώθ(η) διά χειρός εμον τον τα 
πεινον Ιωακείμ μ(ητ)ροπολίτ(ου) οον πα 
κίου έτους ,ς'ζιε (Ί)ν(δικηών)ος 7ε μηνί ϊουλ(ίον) (=1407) 
κη ημέρα πέμπτη :»

Πρβλ. Gardthausen σ. 257.
καί κάτωθι μονοκονδυλιακώς ή υπογραφή τοΰ αότοΰ.

Έν αρχή φύλλα κενά.

Περιεχόμενα:

1 φ. 15α «Διάταξις τής τοΰ πατριάρχου λειτουργίας ως γίνεται έν τή μεγάλη 
έκκλησΐα, έν ή καί ή τάξις των χειροτονϊών, πότε καί πώς γίνεται έκάστη. συνταχθεΐσα 
παρά τοΰ πρωτονοταρίου τής άγϊωτάτης τοΰ θ(εο)ΰ μεγ(ά)λ(ης) έκκλησίας κυροΰ 
Δη μητριού τοΰ Γεμϊστοΰ.» ”Αρχ. «Οί μέλλοντες τήν θείαν έπιτελέσαι μυσταγωγίαν, 
όφείλουσιν είναι προηγουμένως κατηλλαγμένοι μ(ε)τ(ά) πάντων κ(αί) μή έχειν κατάτϊνος» 
έπονται τάξεις χειροτονίας. Τελ. φ. 64α «Ευχή γεναμένη πρωτοπαπά». Τελ. φ. 65α «Τόν 
βίον εύδόκησον καί πάντας ημάς ώς αγαθός θ(εό)ς έλέησον νΰν καί άεί κτλ.»

2 φ. 6δβ «Λίβελλος τής ορθής τ(ών) χριστιαν(ών) πίστεως» "Αρχ. «Πιστεύω εις 
π(ατέ)ρα καί υίον κ(αί) πν(ευμ)α άγιον, τήν άγΐαν τριαδα καί όμοούσιον, τήν διαιρετήν 
μέν τοΐς προσώποις». Τελ. φ. 68β - καί ουτω μέν έχει ή τής ευσεβούς των χριστιανών 
έκθεσϊς πίστεως».

3 φ. 68β Έρώτησις όποια έστίν ή αληθινή πίστις ήμ(ών) τών χριστιανών ή θεό- 
της. Άπόκρισ(ις). Π(ατ)ηρ, υί(ός), πν(εΰμ)α άγιον, θ(εό)ς είς.

4 φ. 69α «'Ομολογία ’Αρχιερέων» ”Αρχ. «Πιστεύω είς ένα θ(εό)ν» Τελ. «έν πάση 
τή ζωή έν τή έπιστευθεΐσα μοι ποίμνη, τώ δέ θ(ε)ώ πρεπει κτλ.»

5 φ. 73β «Είς προχείρισιν π(ατ)ριάρχου είς π(ατ)ριάρχην» Άρχ. «Άφ’ εσπέρας 
ένθρονίζεται μετά δύο αρχιερέα) \ ».
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6 φ. 80β. Τάξις γενομένη έπί τών άντιμ(ην)σί(ων)».

7 φ. 83α. «Περί τών ύπηρετϊσαμένων έργαλεί(ων) εις άνακαίνησιν Ιερών σκευών. 
Έκ τών αποκρίσεων τοΰ ίερωτάτου έπισκόπ(ου) Κόπρους πρός τόν ίερώτ(α)τ(ον) επίσκο
πον Δυρραχίου τ(όν) Καβάσιλαν» Άρχ. «Τά εις άνακαίνησιν τών θραυσθέντων ιερών 
σκευών,ύπηρετησάμενα». Τελ. φ. 84β «ϊνατ(ήν) τ(ών) αιχμαλώτων έργάσηται λύτρωσιν». 
Έστι δέ Ίο)άννου Κίτρους.

8 φ. 84β «Εί σϋμβαίη χεθή έκ τών αγιασμάτων τι εΐ καί δλον, εΐ τό άγιον ποτήριον, 
εΐ ό άγιος δίσκος». Άρχ. «ΕΙ συμβαίη χυθή κατά γης έκ τοΰ άγιου ποτηριού». Τελ. φ. 85α 
«καί τήν τελείωσιν τών αγίων μυστηρίων».

8 φ. 86β «Τάξις γενομένη έπί καθιερώσεως ναοϋ» "Αρχ. «Πρό μιας ημέρας, κατα
λαμβάνει τόν τοιοΰτον ναόν».

9 φ. 103α «Τάξεις έπί άνοίξει ναοΰ βεβηλωθ(έν)τ(ος) ύπό έθν(ών), γίνετ(αι) οΰτ(ως)» 
”Αρχ. «Ποιεί εΰλο(γητόν) ό ίερεΰς καί ποιεί αγιασμόν τοΰ κατά μήναν».

10 <ρ. 103β «Ευχή λεγομένη υπό ίερέ(ως) ή άρχιερέ(ως) έπί τ(όν) μέλλοντα μετα- 
λαβεϊν».

11 φ. 107α «Άκολουθ(ία) εις τό καΟϊερώσαι άντϊμΐνσϊα, μετά αγίων λειψάνων, εις 
τό 'ϊερουργεΐν ό 'ϊερεΰς εις έκκλησίας χαλασμένος καί άγιας τραπέζας λείψανα μή 
έχωντες».

12 φ. 112α «Άκολουθ(ία) ότι ποιήσαι ό ίερε(ύς) αλλαγήν κενουργ(ή), οΐον στίχάριον 
καί φελώνϊον καί τά έ'τερα».

13 φ. 112β «Άκολουθ(ία) εις τό άγίάσαι καινουργ(ή)· οΤον ποτήριον καί δίσκον, 
καί τά έ'τερα».

14 φ. 115α «Τάξις γινόμενη έπί σαλευθείση ή άγια τραπεζει».
15 φ. 120α «Ευχή έπΐ αρχιδιακόνων». "Επονται διάφοροι εύχαί.
16 φ. 125-133 κενά.
17 φ. 134β Ευχή μετά αραβικής μεταφράσεως.
18 φ. 137 κενόν.
19 φ. 138 «Άκολουθ(ία) τοΰ άγιου καί μεγάλου σχήματος».
20 φ. 141 β «Συστατικ(όν) πν(ευματ)ικοΰ γράφε ούτως» Άρχ. «Ή μετριότης ημών

άνωθεν παρά θεοϋ τήν πν(ευματ)ικήν έξουσίαν λαβοΰσα» Τελ. φ. 143β «άφ’οΰ καί μέλ
λεις Γν........... Τούτων κακοδοξίαν τε καί δυσσεβειαν. Ιωάννης έλεφ θ(ε)ώ πιστός
βασιλεύς (καί) αύτοκράτωρ ρωμαίων ό Κανακουζηνός, ό διά τοΰ θείου καί μοναχικού 
σχήματος μετονομασθείς Ίωάσαφ μοναχός».

21 φ. 144α «Εις συστατικόν άρχιερέως Γραι ( = γράψαι) ούτως.»
22 φ. 145 Τροπάρια εις παράκλησιν τής ύπεραγίας Θεοτόκου. Άρχ. «Μετά φόβου 

και τοΰ πόθου, συνελθόντες τή παρθενω.»
23 φ. 151β — 152α κενά.
24 φ. 152β —159 αραβικά κείμενα.
25 φ. 160 —169 Δογματικά περί πίστεως ανεπίγραφα: Άρχ. «Πιστεύω εις ένα 

π(ατέ)ρα άγέννητον, (καί) εις ένα ύιον γεννητον, (καί) εις έν πν(εΰμ)α άγιον έκπορευτόν.»

14 302 (31, 59)

Έ. 1414. 210x285. Χάρτ. μετά νδατ. σημ. φ. 349 ήριθμημένα παλαιό- 
θεν κατά τετράδια. Στάχ. άπλοϋν. Κείμ. 140x203, στίχ. 28. Τίτλοι καί 
αρχικά ερυθρά.
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Έν χέλει χοϋ Μηνός Αύγουστου φ. 318β εΰρηχαι:

t

« ·{· έγράψη εν έτει ( ςφκβ' τώ ουντελε(στή) των καλ(ών)
Θ(ε)ώ χάρις
δόξα τώ θ(ε)ώ τώ εν έλενθερώσαντι, με 
θ(ε)οϋ το δώρον, και πόνος άντωνίον

εγρ(αφ)η έν έτει, tςω ifi"‘ κβω ' μηνι ψε(βρονα)ρ(ίου) (Ί)ν(δικτιών)ος <7' παρά 
άντωνίον εντελούς » ( = 1414)

Πρβλ. Gardthausen σ. 260.
Συναξάριον:

«Μήν Μάρτιος, έχειήμέρ(ας) ΛΑ, ήμερα έχει ώρ(ας) 1Β' και ή νύξ ώρας ιβ'. Ουιος 
αρχή μηνών καί πρώτος διαγορεύεχαι, παρά χώ άεσπεσίω μωσή, έν χούχω γάρ μανβά- 
νομεν χά πάνχα παραχθήναι υπό 0(εο)ϋ.» Έπεται μνήμη Ευδοκίας χής άπό Σαμαρειτών, 
Δομνίνης χής νέας, Άνχωνίνης, Μαρκέλλου, Άντωνίον κχλ. Έν χέλει χή λαΐΐ ήμέρρ, 
μνήμη 'Ακακίου Μελιχινής χοΰ όμολογηχοΰ, Ίωάδ, Άβδά καί Βενιαμίν, Μενάνδρουι 
Βλασίου, 38 μαρτύρων, Σχεφάνου, Θεοφίλου.

Μήν'Απρίλιος. Άρχ. Μνήμη Μαρίας χής Αίγυπχίας, Μακαρίου ήγουμ. χής Πελεκη
τής, Γεροντίου καί Βασιλίδου, Ευθυμίου, Πολυκάρπου, "Λχαζ κχλ. Έν χέλει μνήμη 
’Ιακώβου, Κλήμενχος, Μαξίμου, Βασιλείου Άμασείας, Δονάτου Εΰροίας, καχήχη- 
σις Έφραίμ.

Έπεται Συναξάριον Μαΐου, Ιουνίου, ’Ιουλίου καί Αύγουστου.

15 268

Έ. 1438. 214 X 292 χάρτ. μετά υδατίνου σημείου, φ. 213 κατά τετρά
δια. Στάχ. μεθ’ απλών έντυπων σχεδίων. Κείμ. 135χ222, στίχ. 33. Τίτλοι κα'ι 
καί αρχικά ερυθρά.

Φ. 211«:

« έτελειώθη τδ παρόν βιβλίον παρ’ εμον τον ταπεινόν μ(ητ)ροπολίτου 
πέργης καί άτταλεί(ας), ’υπερτιμάν καί έξάρχου της 
παμφνλίας έν έτη /ςω ifi'”μςω (Ι)ν(δικτιών)ος α(= 1438) 
μη(νί) δκτωβρίω λ^ <$ ( = ήλιον) κύλκος β' (( (= σελήνης) ία

[θεμέλ(ιον) (( ( = σελήνης ) δ.
ώροσκόπ(ιον) 6ρ»

Περιεχόμενα:

1 φ. 1β «Ή προθεωρία αΰιη έσιί χοΰ άδελφιδοΰς χοϋ χήν άρίσχην χαΰχ(ην) πραγμα- 
χεί(αν), συσχησαμ(έν)ου, σοφώς άγαν έκτεθεΐσα καί δ'ίά βραχέ(ων) ρημ(ά)ι(ων) τό παν 
(χής) ύποθέσ(εως) έκτιθεμ(ένη)» ”Αρχ. «Τοΰτο χό βιβλίον συνέσχη μέν κ(α)χ(ά) χ(ής) χών 
Λατίνων καινοχομί(ας)*. Τελ. «κ(αί) χ(ήν) συμφωνί(αν) κ(αί) χήν) είρή(νην) χ(ών) έκκλη- 
(σιών) έπί χοΰχοις γενέσθαι».

2 φ. 2α «Τοΰ άγιωχάχου καί μακαρίου π(αχ)ρός ήμών Νείλου αρχιεπισκόπου 
Θεσσαλονίκης λόγος, άποδεικνΰς μή άλλο τι χό χής διασχάσεως χής Λατίνων έκκλη-
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σί(ας) καί ημών μέχρι τοΰ παρόντος αίτιον είναι η τό μη βουλεσθαι τον παπαν οικου
μενική συνόδφ τήν του άμιρισβητουμένου διάγνωσιν έπιτρέψαι, άλλ’ αΰτ(όν) μόνον 
διδάσκαλον έθέλειν τοΰ ζητουμένου καθέζεσθαι, τούς δέ άλλους εν μαθητου μοίρα 
ύπακούοντας έχειν καί δτι τό τοιουτον αλλοτριον τών αποστολικών τε και π(ατ)ρικών 
καί νόμων καί πράξεων» Άρχ. «Ήγούμεθα δεΐν προς Λατίνους ποιουμένους τον λόγον.» 
Έστι Νείλου Καβάσιλα μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, εξεδόθη έν Migne CXLIX 
σ. 684-99 '.

3 φ. 5β «Τοΰ αύτοΰ περί τής τοΰ πάπα αρχής.» Άρχ. «Φασίν οί λατΧνοι, τόν 
μακάριον πέτρον κορυφαϊον παρά τοΰ κ(υρίο)υ καταστάντα τ(ής) ίεράς δωδεκάδος·» 
Τελ. φ. 12α «έστηκα γάρ μετ’ έκείνων οΐα έργον ψάλλειν μή περιέλης έκ τοΰ στόματος 
μου λόγον αλήθειας.» Έξεδ. έν Migne τ. CXLIX σ. 700-28.

4 φ. 12α «Τοΰ αύτοΰ, άπάντησις πρός λατίνους, σαφής τε καί σύντομος ώσπερ 
έγχειρίδιον τι προκείμενον τοϊς βουλομένοις άγωνίσθαι πρός εκείνους.» Άρχ. «Τών έν τή 
Θεολογίςι δογμάτων, τά μέν εϊσι ρητώς κείμενα.» Τελ. φ. 14α «πόθεν έξουσιν οί λατίνοι 
τά τοιαΰτα πιστά δεικνϋναι.»

5 φ. 14α «Λόγοι λατίνων έξ ών οίονται δεικνϋναι τό π(νεΰμ)α τό άγιον καί έκ τοΰ 
υίοΰ έκπορευόμενον.» Άρχ. «Πρώτον μέν αρχαία τΐς έστι δόξα τής καθολικής έκκλη- 
σίας, έκ τοΰ υίοΰ τό πνεϋμ(α) εύπορεύεσθαι ο’ίεσθαι.» Τελ. φ. 21α «παρ’ ής καί τάς 
αρχαίας συνόυους εϋρηται βεβαιουμένας».

6 φ. 22α «Πρός τό συμπέρασμα ή περί τοΰ άγ(ίου) πν(ευματ)ς» “Αρχ. «Καί ταΰτα 
μ(έν) ή τών λατίνων έκκλησία συνηγορούσα τή δόξη τή έαυτής» λόγος α' Τελ. φ. 29β 
«τή έκκλησίςι Θ(εο)ΰ προστρίβεται. δήλον έν τούτω».

7 φ. 30β λόγος β'.
8 φ. 44α » γ'.
9 φ. 49α » δλ

10 φ. 59β » ε'. "Αρχ. «Καί μήν καί έκ τής άγιας καί οικουμενικής έκτης συνό
δου». Τελ. φ. 68α «Τό προσήκον άν γένοιτο τέλος ημών καί ού παντάπασι μάτην ό τοσού- 
του τοΰ λόγου δρόμος».

11 φ. 69β «Λύσεις τών προτάσεων τών λατίνων, έξ ών συνάγειν οΐοντ(αι) τό 
πν(εΰμ)α τό άγιον έκ τοΰ υίοΰ έκπορεύεσθαι» Άρχ. «Λατίνων κεφάλαιον Αον. Πρώτον 
μέν αρχαία τις έστι δόξα τής καθολικής έκκλησίας κτλ.» άφοΰ δέ παρατεθώσι τά τών 
λατίνων έπεται «λύσις τών προειρημένων, πάντα μάλλον ή τά τοιαΰτα γένοντ’ άν αληθή, 
τουναντίον γ(άρ) άπαν έστί». “Εχει κεφάλαια μθ'. Τελ.φ. 177α «ΐνα φρονώμεν ταυτά, 
ΐνα ξώμεν σοί, καί τώάνάρχφ προβολεΧ σου π(ατ)ρι, κ(αί) τφ μονογενεΧ αύτοΰ λόγω σύ 
γάρ εΐ ή αγάπη, ή ειρήνη, ή αλήθεια, ό αγιασμός καί παρά σοΰ πάσι ταΰτα πλουσίως 
έκκέχυται καί σε προσκυνοΰντες δοξάζομεν, εις τούς αιώνας αμήν».

12 φ. 178β «Περί τής άγιας καί οικουμενικής συνόδου ήτις άποκατέστησε φώτιον 
τόν άγιώτατον π(ατ)ριάχην εις τόν θρόνον κων(σταντινου)πόλε(ως) καί διέλυσε τά σκάν
δαλα τών δύο έκκλησι(ών) τής τε παλαιάς καί νέας ρώμης.» Άρχ. «’Από τοΰ λόγου τοΰ 
Βέκκου οΰ ή αρχή. ΤΗν άν μακάριον άληθώς εΐγε τό τοΰ εύαγγελίου κηρύγματος άπλοΰν 
τε καί άνεξέταστον τή τοΰ χ(ριστο)ΰ έκκλησίςι διέλαμπ(εν) εις άεί» Τελ. φ. 205β «ώς 
δέδεικται διάπλειόνων πόθεν έξουσϊ λατίνοι τά τοιαΰτα πιστά δεικνύναι».

13. φ. 206α. «Τοΰ σοφωτ(ά)του Βαρλαάμ λόγος περί τής τοΰ πάπ(α) αρχής.» 
Άρχ- «Οί περί τάς έπιστήμας δεινοί ώ χρηστέ φραντζίσκε, λέγουσιν δτι έκαστος έπιστή-

Πρβλ. Krumbacher σ. 109-110.
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μων μόνος δύναται διαλέγεσθαι». Τελ. φ. 211(1. «Έξ ών εΐπομεν αρχών καί μακροθύμως 
άκουσόμεθά σου.» Έξεδ. έν Migtle t. CLI σ. 1256-79.

14. φ. 212. «Τοϋ άγί(ου) Μαξίμου πρός Μαρίνον επιστολή.» ’’Αρχ. «Νόμφ θεϊιρ 
κ(α)τ(ά) θεόν εύθυνόμενος.» Τελ. φ, 213α. «τοΐς πάντα κατά τό δοκοΰν μεταλεύειν οΰ 
καλώς πειρωμένοις.» Έξεδ. έν Migne Patrol. Gr. τ. XCI σ. 133-8.

16 308

’Έτους 1442.140x218 φύλλα χάρτ. μετά ύδατ. σημ. 11. Κείμ. 85x150. 
Εν τελεί τοΰ πολυμιγοΰς κωδικός 308 εΰρηνται 11 φύλλα άλλϊ) χειρί ή ό δλος

ου ου ου

κώδιξ γεγραμμένα περιέχοντα ΓΙασχάλιον, άρχ. «έτους ς ν Ίνδικτ(ιώνος) 
7 ( = 1442) ήλιου κύκλος ζ' κτλ.» περιέχοντα τα πασχάλια τών ετών 
, ς^ν™ μέχρι /Ε°ν ( = 1442 έ'ως 1562).

17 197 (ΠΒ', 408).

Έτους 1479. 145x210. Χάρτ. φ. 42. Στάχ. άπλοϋν Κείμ. 105x144. 
Στίχ. 19. Άρχ. τίτλοι ερυθροί.

Έν τέλει:

«έτελειώθεΓή θεία λειτονργεία 
τον εν άγίοις π(ατ)ο(6)ς ημών κεσαρί 
ας καππαδοκίας βασιλείου τοϋ 
μεγάλου και ή προηγϊααμένει 
διά χειρός κάμον τοϋ άμαρτω 
λοΰ γεωργών αναγνώστου τάχα 
και νόμϊκοϋ και ή άναϊνόσκον 
τ(ες) οι ιερείς κα'ι μοναζωντ(ες) εϋχε 
αθαι μο'ι <5ϊά τον κ(νριο)ν εν μ(ην)ί δεκεμ 
6ρίω ε ημέρα ε έν έτι μ"’ ιφω 
[πηω] Ήνδϊκτϊόνος ε » (=1479)

(Πρβλ. Gardthausen σ. 257).

Τό έτος συμπληροϋται έκ παράφυλλου σημειώματος κατά τά άλλα άνευ ενδιαφέροντος.

Λειτουργία Βασιλείου τοϋ Μεγάλου προηγιασμένων.

ΙΣΤ' ΑΙΩΝΟΣ

18 85 (Ρς-' 455)

’Έτους 1501. 150x120 χάρτ. μετά ύδατ. σημείονν φ. 216 κατά τετράδια 
κη' ήριθμημένα εν τή άνω φα δεξιά. Στάχ. άπλοϋν. Κείμ. 95 X 165 στίχοι 22. 
Έπικεφ. και αρχικά ερυθρά.
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φ. 214α

« τ Τελ(ος) εΐληφε συν θεώ το παρόν εύχολόγϊον
τον πν(ενματ)ικον κνροΰ ’ Ιωάσαφ εκ τάς ’Αθήνας. 
Ετει ,ζθ"' Ινδ(ικτιώνος) δ’ μηνί μαρτίω <5» (—1501)

Καί έν τη φφ
« Μιχαήλ αμαρτωλός 

κακομόναχος 
και κακυγρά 
φος»

«’ Επίβλεψην εν εν μεν ία πανύμνητε κ(νρι)ε θεε επί την 
εμην χαλεπήν τον οώματος κάκοσϊν καί 'ϊάσαι 
της ψυχής μου τό άλγος».

Περιεχόμενα:
(Πρβλ. Gardthausen σ. 259).

Έν αρχή Πίναξ επακτών τοϋ Πάσχα.

1 φ. 2α «Περί τοΰ πώς χρή δέχεσθ(αι) τ(ούς) άναθεματίζοντ(ας) τ(ήν) ίδιαν καί 
πάσαν αϊρεσιν, ή μύρω θείω χρϊωμένους μόνον καί μή βαπτιζομένους. Προηγούμενους 
μέντοι χρή ήνίκα μέλλουσιν προσάγεσθαι.» Τελ. φ. 6β «ΐνα μή αφώτιστα τελευτώσιν.»

2 φ. 7α «Τυπικόν τής εκκλησιαστικής ακολουθίας τής έν ιεροσολύμοις άγί(ας) 
λαύρας του όσιου καί θεοφόρου π(ατ)ρ(ό)ς ημών Σ ά β α. αΰτη δέ ή άκολουθ(ία) γίνεται 
καί έν ταΐς λοιπαΐς τών έν ιεροσολυμοις αγίων μονών, εΐδησις τοϋ μικρού εσπερινού, 
πρό τοΰ δύναι τόν ήλιον ή[τοι] περί ώραν ϊ τ(ής) ήμ(έρας) ανέρχεται ό κανδηλάπτης·»

3 φ. 13α «’Αρχή σϋν θ(ε)ώ άγίω τοϋ Ευχολογίου. Εύχαί τοΰ λυχνικοϋ. ευχή <Γ. 
Κ(ύρι)ε οϊκτίρμον καί έλεήμων μακρόθυμε καί πολυέλεε ένώτισε τ(ήν) προσευχήν 
ημών κτλ.»

Έπονται διάφοροι εύχαί, άκολουθίαι, κανόνες, 

φ. 15α «Ευχή τής εισόδου.

φ. 15β «Ευχή άντιφώνου. Θ'. Ευλογητός εΐ κ(ύρι)ε δέσποτα» 

φ. 16α «Εύχή άντιφώνου. Ό θ(εό)ς ό μέγας καί ϋψιστος»

φ. 17α «Ευχή τής κεφαλοκλησιας. Κ(ύρι)ε ό θ(εό)ς ημών ό κλίνας ού(ρα)νούς καί» 

φ. 17β «Εύχαί έωθιναί. Τοϋ όρθρου. Εύχαριστοΰμεν σοι χε ό θσ ημών»

κτλ.
Τελευτά τό εύχολόγϊον:

φ. 162α «Τή κυ(ριακή) τής άγ(ίας) Ν ( = πεντηκοστής ) σημ(αί)ν(ει) τό λυχνικόν 
ταχύτερον, δϊά τής άκολουθ(ίας) τής γονυκλισίας καί λέγομεν τόν συνήθη ηιαλμόν: 
Εις δέ τό κ(ύρι)ε έλέησον, ίστώμεν στίχους έξ καί ψάλλομ(εν) τά ιδιόμελα στιχ(η)ρά τούς 
Γ' [Δαυιδικούς] δευτεροΰντες αύτά. ήχ(ος) πλ(άγιος) Β'. Βασιλεύ ού(ρά)νιε.»

φ. 171α «Εύχ(ή) εις τό κατασφραγήσαι παιδϊον λαμβάνων όνομα τή η ήμερα. 
Κ(ύρι)ε ό θ(εό)ς ημών, σοΰ δεόμεθα καί ίκετεύομεν.»

φ. 172α «Εύχή εις τό ποιήσαι κατηχούμενον. Άποδύη αύτό καί ύστησι κ(α)τ(ά) άνατο- 
λάς καί έμφϋσά αύτό Γ εις τό μέτοπον καί τό στίθος καί λέγει: τοϋ κ(υρίο)υ δεηθώμ(εν). 
’Επί τφ όνόμάτι σου Κ6 ό θς τής αλήθειας.
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4. φ. 184α. Ευαγγέλια έωθινά τά ενδεκα· εΰα(γγε)λ(ιον) α" κ(α)τ(ά) ματθαιον.

5. φ. 194α. Άποστολοεύάγγελα τής έβδομάδος.

6. φ. 206. «·|· δώδεκα μέν είσΐ τά άρθρα τής πίστεως (καί) τά μέν δύο έστι περιλη
πτικά πάντων των περί θ(εο)ΰ δογμάτων.» Έπονται τά μυστήρια, αί άρεταί, αί θανάσι
μοι άμαρτίαι, ό δεκάλογος, ευχή αφέσιμος, ευχή είς λεχούσαν.

7. φ. 208β «Νικολάου τού άγιωτάτου καί οίκουμενικοΰ πατριάρχου στίχοι 
περΐ διαίτης είς τόν πρώτον τού άγιου όρους κΰρ ίωαννίκιον· τον είς τό πρωτάτον τής 
μονής δηλονότι προϊστάμενον.» νΑρχ. «Πολλάκϊς με ήξίωσας τέκνον εΰλογημένον διά 
γραφής δηλώσαι σοι πώς οφείλεις δϊάγειν είς ευχήν είς εγκράτειαν.» Τελ. φ. 212β «τών 
δ’ αληθώς άγωνιστών άλλος κανών υπάρχει. Έρρωσον τοίνυν πρώτιστε τού όρους τού 
αγίου.» Έξεδόθη Νικολάου Κ/πόλεως «ποίημα πρός τόν πρώτον τού αγίου Όρους, ώς 
Τυπικόν διά στοίχου», έν Migne τ. CXI σ. 391 -406 τό δέ κείμενον παραλλάσσει τού έν 
τφ παρόντι κώδικι.

8. φ. 212β. «Συνοδικοί λύσεις καί προτροπαί, περΐ μεγαλοσχήμων τού λειτουργεΐν.» 
”Αρχ. «Ό άγιώτατος οικουμενικός π(ατ)ριάρχης κωνσταντινουπόλεως νικόλαος ό έπί 
τής βασιλείας λέοντος τού φιλοσόφου.» Έπονται λύσεις δύο τού Βασιλείου, καί 
μία τού Σινα'ίτου.

9. φ. 214β ■ 215β Πίναξ τών εωθινών ευαγγελίων.

19 341 (449)

’Έτους 1508. 148x215, χάρτ. μετά ΰδατ. σημ. τά φύλλα κατά uV τετρά
δια, παλαιόθεν ήριθμημένα εν τη άνφ φα έκάστης πρώτης σελίδος έκαστου 
τετραδίου. Τό τελευταίον τετράδιον έχει φύλλα έξ. Κείμ. 90x162, στίχ. 
20, αρχικά και τίτλοι ερυθρά. Τό κείμενον τούτο εΰρηται συνεσταχωμένον 
έν τφ πολυμιγεΐ κώδικι 341^ πρός τό τέλος.

Έν τέλει έρυθρφ μελάνη.

« f ετελειώθη τό παρόν ψαλτήριον διά χειρός 
έμον τον άμαρτω 
λον μαξίμον ιερό 
μονάχον και πν(ενματ)ικον 
τον ελαιονσης, και 
οι άναγινώοκοντες 
ενχεσθαί μοι και μή με 
μέμφεσται διά τών πολλών 
μου σφαλμάτων δ δε πάντων 
τών καλλών χορηγός συγχωρήσει 

υμΐν και ήμΐν ετελειώθη δε iv μην'ι 

δεκεμβρίω λα ήμερα παρασκευή ώρα 

θ’ΐ εν αέρραις εν ετει ,ξις (Ί)ν(δικτιών)ος ια’>ς ( = 1508)

(Πρβλ. Gardthausen σ. 258).
Ψ α λ μ ο ί Δαυίδ.
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20 7 (Λ')

”Ε. 1508. 160X220, χάρτ. μετά ΰδατ. σημ., φ. 118 κατά τετράδια, στάχ. 
άπλοΰν, κείμ. 70 X 110, στίχ. 9, σχόλια έν τι) εξωτερική ωα και εν τοΐς δια- 
στίχοις. Άρχ. και διάστιχοι σημειώσεις ερυθρά.

Έν τέλει.

« τώ τέρμα δόντι βίβλω χ(ριατ)ώ χάρις έ'ιει ,ξις » ( = 1508)
(ΓΙρβλ. Gardthausen σ. 2G1).

Άριστοφάνους Πλούτος κολοβός έν άρχή καί Νεφέλαι.

21 307

"Ετους 1508. 160x212 χάρτ. φ. μετά ύδατ. σημ. ρνδ' κατά τετράδια, 
Στάχ. άπλοΰν, κείμ. 80 X147 στίχ. 26. Τίτλοι αρχικά καί τινα παρασε- 
λίδια ερυθρά.

φ. η β έν τή κάτα) πια

« αψη' low (ίου) ιδ ο. δ 
Δ

ρ'ο. »

1 φ. α“ «Τεχνολογίαι σόν θ(ε)ώ κ(α)τά στοιχεΐον συντεθειμένοι, έκ διαφόρων 
έρανισθεΐσαι ποιητών και λογογράφων.» ’Άρχ. «Τό ΰ μόριον ποτέ μ(έν) δηλοΐ στερησι- 
νώς τό άκλητος ποτέ δέ άνΟροισινώς τό άπας ποτέ (δέ) τό πολύ ώς έν τφ αχανές 
πέλαγος κτλ.» ακολουθεί:

Άγαλμα τό τού θ(εο)ΰ ομοίωμα άπό τού άγάλλω κτλ.
Άγάλλω τό τιμώ καί κοσμώ, ό μέλλ(ων) άγαλώ κτλ.

φ. ιδ8 «’Αρχή τού Β. Βάλλω ύδωρ εις άγγος καί βάλλω λίθον ή(γουν) πέμπω καί 
βάλλω τώ λίΟω ή(γουν) τιτρώσκω κτλ.»

ιρ. κγ8 «Στοιχεΐον τό 6. Έαρ έαρος καί ήρος έαρι καί ήρι, έαρ πάντ(οτε) έν χρήσει 
παρά (δέ) τ(οΐς) ποιηταΐς καί τό ήρ.»

φ. να“ «Στοιχεΐον τό Λ. Λακεδαιμόνια ώνομάσθη άπό τοΰ λάχος ό κλήρος καί 
τού δαίμων.»

φ. οβ“ «Στοιχεΐον τό Σ. Σαλεύειν, κυρί(ως) έπί νεώς λέγετ(αι) όταν έπ’ άγκΰρ(ας) 
κινείται.»

Τελ. φ. ή'8 «(Στοιχεΐον τό Ω.) Τελ. «Ώφελον (καί) επίρρημα άντ(ί) τ(οΰ) είθε 
καί συντάσσεται άεί μετά εϋκτι(κής), ή παρεληλυθ(ό)τος χρ(όν)ου λέ(γετ)αι τούτο ενίοτε 
καί μετά τού ώς οΐον ώς ώφελον γε καί σέ τή κακοδοξία νενεκρωμένον.»

2. φ. ηζ'“ «Τοΰ σοφωτάτου Μαξίμου τοΰ Πλανοΰδη διάλογος περί γραμ
ματικής). Τά πρόσωπα νεόφρων καί παλαίτιμος. νεόφρων. Πρός τών λόγιαν αυτών ώ 
παλαίτιμε.» Τελ. φ. ρκδ'8 «’Αναβάλλει μ(έν) ϋδωρ πηγή άναβάλληται δέ τιςτόδε.» 
Έξεδ. έν L. Bachmann, Anecd. Graeca 2. 1 828 σ. 1 -166.

3. φ. ρκζ α τοΰ ίδιου. «Περί Συντάξεως τών τοΰ λόγου μερών.» Άρχ. «Περί 
συντάξεως η μΐν βουλομένοις διεξιέναι.» Τελ. φ. ρνγ'8 «Ένικώς μέν οΐον παιδεύει τόν

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, δτος Δ'. 9
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οίκεΐον υιόν, πληθυν(τικώς) (δέ) επιμελούντο τοϋ οικείου κτήμ(α)τος.» Έξεδ. έν L. 
Bachmann, Anecd. Graeca 2. 1828 ο. 1-166.

22 256 (ΤΙΞ')

Έπονται πέντε κείμενα, (έν κώδιξι 22,256, 23,256, 24,289, 25,240 καί 26,354) γεγραμ- 
μένα κατά τά έτη 1509, 1518, 1523, 1526 καί 1540 διά χειρός τοΰ πατριάρχου ’Αλεξάν
δρειάς Ί ω α κε ί μ 1 τοΰπάνυ τοΰ ’Αθηναίου, δστις κατά τόν Ύψηλάντην (Τά μετά 
τήν άλωσιν σελ.27 καί 100), έπατριάρχευσεν έπί όγδοήκοντα έτη (1485 -1565), «έπΐ άγιό- 
τητι καί θαυματουργία εΰφημούμενο;», καί «ό τό λεγόμενον Δουρδαγί τό παρά τφ Καιριμ 
τής Αίγυπτου (ορος) έπί παρουσίςι πάντων τών έβνών καί τών αρχόντων τοΰ τόπου πρός 
έπικύρωοιν τής χριστιανικής πίστεως καί καταισχύνην ιών Εβραίων, διά προσευχής μετα- 
κινήσας, καί θανών μετά τό ζήσάι έτη 116». Έν τφ κώδικι 120 τής πατριαρχικής βιβλιο
θήκης (βλ. κατωτέρω ύπ’ άρ. 65) σώζεται διήγησις περί τοΰ θαύματος τούτου.

“Ετους 1509. Φύλλα χαρτωα μετά ύδατ. σημ. 32, συνεσταχωμένα έν τω 
πολυμιγεΐ κώδικι 256^ έν τω μέσφ, 152x215. Κείμ.80Χ 155. ’Αρχικάέρυθρά.

Έν τέλει:

« j ακολουθία τ(ης) χ(ριστο)ν γεννήσεως' 
άφηερόθη εις τον ναών τον 
μεγάλου νηκολάον και 
μηδης είστερίοϊ την άκο 
λονθείαν ετούτην' και η της 
την στερίσϊ, να ηνε αντίδι 
κδς τον δ μέγας νϊκώλαος 
έν το νυν και έν το μέλλον τι:, 
φνμπε ντοΰκανίε: ■ δοθήτω και άφηεροθήτιο 

·)' έγραύθη μην(ί) δεκευρίο ιΟ
έτει ζιη fΙ)νδικτιών(ος) ιβ» (—1509)

Καί κάτωθι μονοκονδυλιακώς ή υπογραφή:

« ·(· Ιωακείμ πατριάρχης μεγαλοπόλεως ’Αλεξάνδρειάς 
■f· ώ τών πολύ μου άμαρτιών».

Πρβλ. Gardthausen σ. 261.
’Ακολουθία Χριστουγέννων *.

23 256 (ΤΙΞ')

’Έτους 1518. Ό κώδιξ οΰτος είνε πολυμιγής περιέχων διάφορα κείμενα 
διαφόροις χερσί γεγραμμένα έν τέλει δέ φύλλα βομβ. 35, έτους 1518, 
148x215. Κείμ. 82x150 στίχ. 16. Άρχ. έρυθρά.

1 "Ορα σημείωμα τούτου έν παραφύλλω τοΰ Κώδ. 1,327.
- Έν τφ αΰτφ πολυμιγεΐ κώδικι έν τέλει «’Ακολουθίας τών αγίων πατέρων» συν- 

εσταχωμένης πρός τήν αρχήν τοΰ κώδικος εδρηται ή σημείωσις «f έτελειώθη διά χειρός 
έμοΰ έν μηνί δεκεμβρίω β'» καί κάτωθι τό κρυπτογραφικόν «Τεψεοςσ'αβς
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Χ Έν τέλει:

« f άφϊερύθη ή παρούσα άκολουθ(ία) εις τον 
ίίγ(ιον) γεώργϊον είς το κάσερ αίμα ηγονν 
εις τό παλεώ μησήρϊ, καί ή τϊς ηθελ(ε) 
την κλεφη να ήνε όσϋγχώρητος'

·(· έγρανθη ίν μηνί δκτωβρίω ιβ
έτει £κζ ■ ημέρα τρίτι δρα έυδόμϊ: ( = 1518.)
Ιωακείμ πάπας και πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς.»

ή υπογραφή μονοκονδυλιακώς.
(Πρβλ. Gardthausen σ. 261.)

Ακολουθία τοϋ μεγάλου εσπερινού.

24 289

"Ετους 1523' 150x205 φιίλ. χάρτ. μετά ύδατ. σημ. 316 κατά τετράδια. 
Στάχωμα άπλοΰν. Κείμ. 85 X 152, στίχ. 16 ’Αρχικά ερυθρά.

Έν τέλει:
• f έτελειώθη η παρούσα ύκτάηχος 

διά χειρός κίΐμου άμαρτολοϋ 
Ιωακείμ π(ατ)ριάρχον άλεξανδρεί(ας) 
και αφιερώνω αυτή είς τό να 
ην τον άγιον μεγάλομάρτνρος 
γεωργών, έν αίγνπτω δ έπϊ 
λεγόμενος ντέρ έλ μπϊνάτ 
φϊκάαερ σέμ: και να μην έχει 
τϊνάς εξουσία ΐνα σ ιερίση 
η κλέψϊ, νά ηναι ασυγχώρητος 
μόνο) νά ψάλυτε, εντός είς τον 
μέγα γεώργϊων. εγρά(φ)η (δε) έσω 
εν τη άγιωτ(ά)τ(η) μονή τοϋ αυναίου δρονς 
έν έτι ζλα μηνι ανγοΰστω 
ι ηγονν, δεκάτη ήμερα δεν 
τέρα' δρα πρότη τής ήμέ 
ρας' οι δέ έντϋγχάνοντες άντον 
ενχεσΟαί μοι και σνγχωρίσατέ μϊ 
δϊά τον κ(νριο)ν προς μικρόν 
έτως / αφκγ :

·)· φέϋ’ φέν' φευ' τ(ών) έμ(ών) άμαρτι(ών): - »

ιΐθ'υεή^)λώε|λχΌξθίϊ),ψσολχκθυσ|γλχεν|βνή'ςεπεζηλ) 
ς λ χ ε ς π ω ι|ι θ ιο’ ς χ' λ » άναγινωσκόμενον: «έτελειώθη διά χειρός εμού αμαρτωλού 
παχωμίου έν μηνί δεκεμβρίου είς τάς δύο».

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:31:34 EEST - 3.236.241.27



132 Γεωργίου Χαριτάκη

Έν δέ τή έξω φα τής σελίδος μονοκονδυλιακώς :

« γ Ιωακείμ πάπας και πατριάρχης ’Αλεξανδρείας».
(Πρβλ. Gardthausen σ. 259).

'Οκτώηχος.

25 240 (19)

"Ετους 1525. 208x310, χάρτ. μετά ύδατ. σημείων, cp. 180 κατά τετρά
δια, στάχωσις απλή μετά μετάλλινων γόμφων. Κείμενον κατά δυο σελίδας, ών 
έκαστη 62x210, στίχ. 21. Αρχικά ερυθρά.

Φ. 178 α.
« 1" ή χειρ μεν ή γράψααα σέση 

πται τάφω η δε γραφή τε 
μένει είς τους αιώνας :: — »

I I I

I I I
« ■)" έτελειώθη τδ παρώ μηναίω 

μηνι μάρτϊως δϊά χειρός κά 
μου τον άμαρτολον' και 
αναξίου, και πάντων αΐς 
χατοτέρων αρχιερέων'
Ιωακείμ άλεξανδρείας. (και) 
οι άναγινώοκοντες ταντην 
την βήβλω, εϋχεσθέ μοι δϊ 
ά τον κ(νριο)ν, δϊά των πολών μου 
σφαλμάτων δτϊ αμαθείς 
υιμή. των άντιστήχων. και 
τον καληγραφήν. και ώς εν 
λεπον εγραφον είς το θϋβόλεον .. 

f έτελϊόθη εν μηνι οκτωβρίω. 
είς ταΐς' βημέρα δεντέρα' 
ώρα δεντέρα τής ημέρας, 

έν έτει (ζλδ: : — » ( —1525 )
« Ί" άφϊερόθη το παρώ μηναίω 

είς τον αγϊον νϊκόλαον αίν αι 
γνπτω. είς τ(ήν) γετονία. ή έπϊλε 
γομένη. μπήντουκανιε. (και)
"ϊτης τδ ήθελε κλέηιη. ήνα τδ 
ήατερίση απ’ τδν ναών του αγίου 
μου νϊκολάον. ή κόψϊ τδ φν 
λω έτοντω. ή βάνη αλών καί
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κόγη τον. νά ηνε άφορησμέ 
νος καί άσϋγχώρϊτος. εν το 
νυν και εν το μέλλοντη : — 

f τω θ(ε)ω δόξα τώ δϊδόντϊ τδ τέλος:· — 
Ί" φευ. φευ. φευ. 'ίου ’ϊον ’«'ου'

or ώ ώ των έμ(ών) αμαρτιών :: — 
y Ετει t ζλδ’: »

Καί κάιωΟι μονοκονδυλιακώς.

Φ. 179α.

« f Ιωακείμ έλέορ θεόν πατριάρχις αλεξανδρείας.»
« f έχει φίλα καματερά· ή γουν όπου 

διαβάζονται ροζ: — »
(ΙΙρβλ. Gardthausen ο. 280.

« f εστάχοσα την βήβλον ταντην 
τή η δια μου χειρ), εν μην) μαρ 

τΐφ ς εν έτει ζλε (Ί)ν(δικτιών)ος ιδ. »

Καί κάιωΟι μονοκονδυλιακώς ή αΰχή υπογραφή τοΰ ’Ιωακείμ.

Μ η ν α ί ο ν Μηνός Μαρτίου.

26 354 (ςπθ').

Έ. 1540. 208x315, χάρτ. μετά ύδατ. σημ. φ. 149. Στάχωμα κατεστραμ- 
μένον μετά μεταλλ. γόμφων. Κείμ. κατά δυο σελίδας, ών έκαστη 60x210, 
στίχ. 21. Έν αρχή διαφόρων τμημάτων μικρά έπίτιτλα. ’Αρχικά και τίτλοι 
ερυθρά.

Έν τέλει:

« Ί" ετελειώθη ή παρούσα οκτώ 
ήχος έχει ακολουθία έοπε 
ρϊνούς' άπδ στίχους' καθείσ 
ματα και ένους δία χει 
ρός έμοϋ ’ϊωακειμ π(ατ)ρϊάρχ(ου 
άλεξανδρεί(ας) και αφιέρωσαν 
ταύτην εις τον ναών τοΰ μεγάλου 
γεωργϊου εις το παλεώ μισήρ(η) 
φϊ κάαιρ τζέμ και ι τεις » 

κτλ.
« έν μηνι μαρτίω η τοΰ 

,ζμη' έτους προς 
αράπικα συ άγχαρ αουβάλ 

εις τας κ& σννετ φμς » ( = 1540. )
(Πρβλ. Gardthausen σ. 261).
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t V Χει9 μ'εν V ϊβάψασα αέαη 
πται τάφω ή δε γραφή τε 
μένει εις τους αιώνας 

■f υπηρετεί δε γραμμάτων τ(ών) 
είκοσι, 'ϊωακειμ λϊο&ίος έν 

μονοτρόποις άλοιτρδς 
οίκτος εντελΐς πένης στάχυς 
ορθός λατρευτής τής τρϊ 
φέγγους ουσίας

f φευ, φευ, φευ, ’tow, ’tow, ’tow 
ώ ώ ώ των εμών αμαρτιών 

j τώ θ(ε)ώ δόξα τώ δϊδοντΐ τό 
τέλος

■f ’Ιωακείμ πατριάρχης άλεξανδρείας. »

Τ ρ ι φ δ ι ο ν άκέφαλον έκπεσόντων των έν αρχή φύλλων.

27 285
Έτ. 1520. 150x205. χάρτ. μετά ύδατ. σημ. rp. 254 κατά τετράδια. 

Στάχ. μετά απλών σχεδίων έντυπων. Κείμ. 105X145. στίχ. 22.
φ. ρνς'“, έν τέλει έρυθροϊς γράμμασι :

«•ft μετιόντες τ(ήν) (δε) τ(ήν) αξιόλογου δέλτον υπέρ τον ταντην γράψαν-
)τος Ιακώβου μονάχον εϋχε

αχαι δέομαι, καν περ και σφάλματα πολλά ταντη ένενρίσητε, τώ γ(άρ)
[αντοκατακρίτω σνγγινώσκε(ται)

έτελειωθη κ(α)τ(ά) τό ζκηον £ΖΟς μονννχιώνος ς έπ'ι δέκα—, εν τή
[λεχία εν τή πόλει όστροβία

από χ(ριστο)ν ηγουμένου αφκ.»

"Επονται λέξεις διαγεγραμμέναι. 

φ. 191 β.
« αφκ μην'ι άπριλλ(ίον) ζ’

εγράφη εν Σαρματία εν τή πόλει τή καλονμένη όστροβία παρ' εμού
[ϊακώβον (μον)αχον τον θεσσαλονικέ(α>ς).ι>

1 φ. 1“ «Γεωργίου Χαρτ οφύλακος τής άγιωτάτ(ης) τοϋ θ(εο)ΰ μεγάλης 
έκκλησί(ας) τοΰ Μοσχαμπ(άρ) διάλεξες μετά τίνος περδικαρίου περί τής έκπορεύ- 
(οεως) τοϋ παναγίου πν(εύματο)ς». νΛρχ. «Λατίνος. Λέγε μοι ώ γραικέ διατί οϋχ ομολο
γείτε καί αυτοί τό πν(εΰμ)α τό άγιον έκπορεύεσθαι καί έκ τοΰ υίοΰ, καθώσπερ ή μεγίστη 
τής ρώμης έκκλησία καθομολογεί καί ό άκρος των αρχιερέων άγιώτ(α)τ(ος) πάπας. 
Όρθ(όδοξος). Διατί, ότι ούδαμ(ώς) παρελάβομεν δλως τήν τοιαύτην πίστιν από τοΰ 
σ(ωτή)ρ(ο)ς χ(ριστο)ΰ· λέγει γάρ ό χ(ριστό)ς έάν τις αγαπά με τόν λόγον μου τηρήσει 
(καί) ό π(ατ)ήρ μου άγαπήσ(ει) αυτόν».
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"Επονται «Κεφ. α' "Οτι τό έκ τοϋ έμοΰ λήψεται οΰκ έστι τής ύπάρξε(ως) τοϋ παναγίου 
πν(εύματο)ς.

Κεφ. β' "Οτι τό λέγειν καί έκ τοϋ υίοΰ έκπορεύεοθαι τό πν(εΰμ)α τό άγιον έστι 
προσθήκ(η) καί ού τό λέγειν έκπορεύεται έκ μόνου τοΰ π(ατ)ρ(ό)ς.» 
κτλ.

Κεφ. να' (φ. 93β) «"Οτι έν τώ λέγειν ό θείος άθανάσιος ώσπερ γέννημα 
μονογεν(ές) ό υίός έστι δείκνυσιν δτϊ έκ μόνου τοΰ π(ατ)ρ(ό)ς έκπο- 
ρεύεται κ(αί) τ(ήν) ΰπαρξιν έχει τό πν(εΰμ)α τ(ό) άγ(ιον)».

Κεφ. νβ' (φ. 94β) «"Οτι τό παρά τοΰ λόγου έκλάμπειν καί άποστέλλεσθαι καί 
δίδοσθαι, οΰκ έστιν ταϋτ(ά) τοΰ τ(ήν) ΰπαρξιν έχειν έκ τοΰ υίοΰ τό 
πν(εΰμ)α τό άγ(ιον).»

Τελ. φ. 106β «έγράφη (δέ) περί τούτου πλατύτερον έν είκοστώ έκτω κεφαλαίο), καί 
οΰ δεί παλιλογεΐν έτι περί τών αυτών».

2 φ. 106β «Τοΰ αύτοΰ Γεωργίου X α ρ τ ο φύ λακο ς τής άγιωτάτης τοΰ Θ(εο)ΰ 
μεγάλης έκκλησί(ας) τοΰ Μοσχαμπ(άρ) έ'τερος λόγος κυρίου πν(εΰμ)α κατέχων περί 
τής έκπορεύσεως τοϋ παναγίου πν(εύματο)ς.» "Αρχ. «Οί τήν τοΰ παναγίου πν(εύματο)ς 
έκπόρευσιν χορηγείαν είναι τιθέμ(εν)οι καί άποστολ(ήν) ή πρόλϋσιν ή πρόπεμψιν άθετη- 
ταί είεν άν τής τούτου χαρακτηριστι(κής) (δέ) ϊ’διότητος» Τελ. φ. 134β «τί γοΰν χρεΐν 
πρός αΰτοΐς είπ(εϊν)· άπόστητε άφ’ ήμ(ών) τοιαΰτα π(ερΐ) θ(εο)ΰ δοξάζοντ(ες) οΰκ έστι 
μερΐς ημ(ών) μεθ’ ΰμ(ών).»

3 φ. 135“ *Συνοδικ(όν) άποτέμνον τούς πν(ευμ)ατομάχους άπό τής τοΰ χ(ριστο)ΰ 
έκκλησίας άναγινωσκόμενον έν τή δευτέρα ήμέρα τής πεντηκοστής.» Άρχ. «'Ομολογία 
καί άνακήρϋξϊς τ(ής) ορθοδόξου τών χριστιανών εΰσεβεί(ας) καθ’ ήν αί τών αίρετ(ϊκών) 
άπασαι άνατρέποντ(αι) δυσσέβειαι, καί οί τ(ής) καθολικ(ής) τοΰ χ(ριστο)ΰ έκκλησί(ας) 
κρατύνονται όροι, πιστεύω εις ένα θ(εό)ν κτλ.» Τελ. φ. 147β «καί τής τοϋ διαβόλου 
έπισποράς κ(α)τ(ά) διαδοχήν άσπασ(ίως) έδέξατο. διό (καί) ταϋτα καθ’ ύποβλητέον τώ 
άναθέμ(α)τ(ι)».

4 φ. 1426 «Γεωργίου Χαρτοφύλακος τής άγιωτάτης τοΰ θ(εο)ΰ μεγάλης 
έκκλησί(ας) τοΰ Μοσχαμπάρ άπόδειξις ότι οΰκ έστι τό τοιοΰτον βλάσφημον κεφά- 
λαιον τοΰ μεγάλου π(ατ)ρ(ό)ς δαμασκηνού Ίωάννου τ(ό) έπιγεγραμένον πε(ρ)ί θεί(ων) 
ονομάτων άκριβέστερον.» "Αρχ. «Ό λόγος πρό(ς) τούς έπιγραφομένους τό τοιοΰτον αιρε
τικόν) κεφάλαιον τώ μεγάλω π(ατ)ρί δαμασκηνώ Ιωάννη καί φάσκοντας, πίστιν δέ τοΰ 
λόγου.» Τελ. φ. 148“ «καί οΰδαμ(ώς) δλως τό διά τοϋ υίοΰ έκπορεύεοθαι καί τ(ήν) 
ΰπαρξιν έχειν τό πν(εΰμ)α τό άγιον.»

5 φ. 148β «Ή έξομοσία τής ορθοδόξου τών χριστιανών πίστεως, ήν έξεφώ- 
νησαν έν τή παλαιρ ρώμη πρός τόν ίταλόν πάπα (καί) έγγράφως άποδεδώκασιν. δτε 
γερμανός ό χρηματίσας π(ατ)ριάρχης πρότερον ων άνδριανουπόλ(εως) ό καί μαλκου- 
τζάς λεγόμενος καί ό μέγας λογοθέτης γεώργ(ιος) ό άκροπολί(της), σταλέντες παρά τοΰ 
βασιλέ(ως) τοΰ παλαιολόγου, έστειλαν δέ τ(ήν) τοιαύτην άπό τής ρώμης έξομοσίαν εις 
τ(ήν) ουρίαν καί εις πάσαν πόλιν καί χώρ(αν) τών τε ρωμαί(ων) καί ί’ταλών οί περδεκα- 
τούριοι, έν έτει ,’Τψπγ' (=1275), ή έπιγραφή δέ τ(ής) τοιαύτης έξομοσίας τής παρά 
τών "Ιταλών άπανταχόθεν σταλείσης έστιν αΰτη.»

«Τό "ίσον τ(ής) άπανταχή τοΰ λατιν(ϊκοΰ) γένους σταλεί(σης) παρά τών τής παλαιάς 
ρώμης περδεκατουρίων, έπιστολής.»

«'Ημείς οί περδεκατούριοι, πάσιν ’ϊταλοΐς τε λέγομεν καί γραικοίς δτι οί άποκρισιά- 
ριοι βασιλέ(ως) τοϋ παλαιολόγου έλθόντες εις ρώμην πρό(ς) τόν ήμέιερον πάπαν, ώμο-
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λόγησ(αν) έκ προσώπου τοΰ βασιλέ(ως) καί πάντων τών γραικών κατ’ ενώπιον τής ήμε- 
τέρας λατινικής συνόδου τά(δε): Όμολογοΰμεν ώ παπών άγιώτατε, έν πρώτοις μέν τ(ήν) 
προσθήκην τοΰ άγιου συμβόλου κατ’ άληθιν(όν) γεγενημένην σκοπ(όν) παρ’ υμών, αλλά 
δή καί τής άζυμου καί θεί(ας) προσαγωγής, άκατακαλύπτω καί ύποκλινεΐ τή κεφαλή καί 
γυμνή τή ψυχή προσιέμεθα τής (δέ) ένζυμου θυσί(ας), κατολιγοροΰμεν καί πόρρω ταΰτην 
άφ’ ημών βάλλομεν- πλήν δ(έ) πρό(ς) παροχηκότα καιρόν, διά τ(ήν) τοΰ χρόνου παγίω- 
σιν ή καί έξιν τών άν(θρώπ)ων μακράν, δεύτερον (δέ) όμολογοΰμεν καί πάσαν τ(ήν) 
πίστιν ύμ(ών), πίστιν αληθινήν, πίστιν βεβαίαν καί ζώσαν καί μένουσαν, τρίτον έχομεν 
τ(ήν) καθ’ υμάς αγίαν έκκλησί(αν) τής ρώμης, πρώτην πασών τών έκκλησιών καί 
μ(ητέ)ρα καί οδηγόν, καί από γε τοΰ νΰν ύποπίπτομεν ταΰτη ως υιοί γνήσιοι καί πάσαν 
τ(ήν) ταΰτης συνήθει(αν) άσπαζόμεθα ώς δεδομένην από θ(εο)ΰ' έν τούτοις οΰν καί 
ζώντες καί μένοντες, ΰποσχόμεθα έπιδοΰναι καί βοήθει(αν) μεγίστην είς τ(ήν) όδόν τής 
άγιας σιών. Ταϋτα ΰποσχεθέντες οί τών γραικών άποκρισόριοι έδέχθησ(αν) ύπό τοΰ 
πάπα ώς πιστοί υιοί, άπιστοι τό πρώτον τυγχάνοντες άξιωθέντες καί τοΰ τής ένώσε(ως) 
άσπασμοΰ, πρό(ς) τούτοις ύπεσχέθησ(αν) οί άποκρισάριοι τοΰ βασιλέ(ως) ϊνα γένωνται 
καί τών λοιπιδν σφαλμάτ(ων) διορθωταί, ών σφάλλουσιν οί γραικοί ώς πρότερον πεπλα- 
νημένοι, μή έχοντες π(ατέ)ρα καί ποιμένα τό(ν) άγιώτ(α)τ(ον) πάπαν. Ήμεϊς δέ τούτους 
ώς υιούς ασώτους ώς έσφαλμένους τοΰ όρθοΰ δόγματος καί άπωσμένους (φ. 149α) παρά 
τής τοΰ χ(ριστο)ΰ μερίδος δεζάμενοι, πιστεύομεν τάχιον καί τ(ήν) τούτ(ων) διόρθωσιν 
γενέσθαι παρ’ ημών.»

6 φ. 149α «Ή Συνοδική διάταξις ήν έποιήσαντο οί τότε άρχιερεΐς έν τή 
κωνσταντινουπόλει περί τοΰ άγιου πνεύματος.» Άρχ. «Επειδή περ ή ίεροαγία ρωμαϊκή 
τοΰ θ(εο)ΰ έκκλησία.»

7 φ. 149α «’Επιστολή τοΰ Βέκκου πρός τόν ’ϊταλ(όν) πάπαν δι’ής αναθεματίζει 
πάντας τούς ορθοδόξους χριστιανούς τούς μή δεξαμένους τ(ήν) έαυτοΰ δυσσέβειαν.» 
Άρχ. «Τοΰ φιλαγάθου θεοΰ καί σ(ωτή)ρος ημών.» Τελ. φ. 150β «πρεσβείαις τής Θ(εοτό)- 
καί πάντων τών άγιων.»

8 φ. 150β «Έτέρα έγγραφος ασφάλεια δυσσεβείας τοΰ Βέκκου, δΓ ής αναθεματί
ζει πάντας τούς μή δεξαμέ(νους) τ(ήν) αυτού δυσσέβειαν, είς ήν καί υπέγραψαν πάντες 
οί τότε αρχιερείς.» Άρχ. «ΤΗν ότε τής ευταξίας τε καί αλήθειας έπϊκρατούσης.» Τελ. 
φ. 152α «ταΐς αΰτοχείροις ήμ(ών) ύπογραφαΐς έξησφαλισάμεθα καί έβεβαιώσαμ(εν) »

9 φ. 152α «Έτέρα έγγραφος ασφάλεια τής τοιαύτης δυσσεβείας, ήν καί έλογογρά- 
φησεν ό Κύπριος1 καί πάντες οί τοΰ παλατιού άρχοντες υπέγραψαν.» Άρχ. «’Επειδή 
διά τ(ήν) κινηθεΐσαν ύπόθεσϊν.» Τελ. φ. 152β «ταΐς οίκειοχείροις ημών ύπογραφαΐς 
έξασφαλιζόμεθα.»

10 φ. 152β «"Εγγραφος ασφάλεια τ(ών) κληρικ(ών) τής μεγάλης έκκλησίας έπί τή 
ειρήνη δήθεν τών έκκλησιών.» Άρχ. «Έπεί ό άγιώτατος ημών δεσπότης.» Τέλ. 
φ. 154“ «παραχωρήσω τοΐς βουλομένοις τόν θρόν(ον).»

11 φ. 154α «Ύπόσχεσις καί συμφωνία καί χρυσόβουλλος λόγος περί τ(ής) τών 
λατίν(ων) ύποθέσ(εως) άπό τοΰ παλαιολόγου έκείνου μετά θάνατον τοΰ Καρούλου έκεί- 
νου, συγγραφείς παρά τοΰ Κυπρίου.» Άρχ. «Βασιλεΐ (δέ) ύμ(εϊς) οΰδέν άν εΐη οΰτ(ως) 
όφειλόμ(εν)ον.» Τελ. φ. 156α «όπόκεισθαι καταδίκη, ήτις ανωτέρω διείληπται.»

Φ. 156β καί φ. 157 κενά.

1 Πρόκειται ίσως περί Γεωργίου τοΰ Κυπρίου τοΰ μετονομασθέντος Γρηγορίου 
Πατρ. Κ/πόλεως.
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12 φ. 158α έν τή κάτι» ώρ: «γραμματ(ική) Θεοδιόρου τοϋ ΙΙτωχοπρο- 
δρόμου εις θεοδώραν βασίλισσαν τ(ήν) κομνηνήν, έστι δέ τοϊς είσαγωγ(ικ)οίς πάνυ 
ωφέλιμος.» Ελλιπής έν άρχή κατά εν φύλλον ιός έν τή δεξιρ οια σημειοϋται. "Αρχ. 
-Τόνοι γάρ είσι δύο ή όξεια, καί ή περισπωμένη, ή γάρ βαρεία ούκ έστι. κυρί(ως) τόνος.» 
Τελ. φ. 191β «Τάς ποιητικός διασαφηνίσωμεν βίβλους, μετά (δέ) ήν έθέλης καί τ(ής) 
ρητορείας ύφηγηταί σ(ου) γενώμεΟα καί ής τίνος άλλης εΐ βούλει βίβλου τελειοτέρας. 
'Γειάς δέ νϋν έχεις παρ’ήμ(ών) περατωΟεΐσαν σοι τ(ήν) έπιταγήν.»

13 φ. 192α ’Ανεπίγραφα γραμματικά. "Αρχ. «Έξ οΰ καί τό άφήκα έπειδή έχουσι 
μέλλοντας έν χρήσει τούς όφείλοντας έλεγξα.ι τ(ήν) παραλογίαν αυτών λέγω δή τό ΰήσω, 
δώσω, ήσο>, ήσω γάρ καί έδώ άντί τοϋ πέμψω, άφήσω, τούτου χάριν κωλύονται κλΐνε- 
σΐ)αι εις τάς μέτοχός καί εις τάς έγκλίσ(εις).» Τελ. φ. 249“ «περί των βων κα'ι γων προ
σώπων εΐρηται έν τοϊς εις ω, έάν τιθή, τίΌηται, έάν τιΟώμεΟον τίδησθον τίΟησϋον, έάν 
τιΟώμεΟα τίΟεϊσθε τίθωνται.»

Φ. 249β καί φ. 250 κενά.

14 φ. 251α «Τό τών λέξεων πάθη πλεονασμού καί ένδειας κ(α)τ(ό) άντιπαράΟεσιν.»

Φ. 251β κενόν.
15 φ. 252α «Περί ειδών αναγνώσεων, είσί (δέ) μ’.»

16 φ. 253“ «Τό τοϋ «ως» σημαντικά, σημαίνει (δέ) τριάκοντα δύο.»

17 φ. 253β «Τά τοϋ «η» σημαντικά.»

18 φ. 254α «Έκτων τοϋ Χοιροβοσκού πρός τούς έν πάσι τοϊς ρήμασιν κανό
νας καί ομοιότητας »

28 341 (449)

Έτ. 1531. 148x215 χάρτ. μετά ύδατ. σημ. κατά τετράδια. Κείμ. 95x162 
στίχ. 25, άρχ. και τίτλοι ερυθρά. ’Άτεχνα Ιπίτιτλα έν αρχή τών τμημάτων. 
Τό κείμενον τοΰτο είίρηται συνεσταχωμένον έν τώ κώδικι 341 ^ καί δή έν 
αρχή αυτοϋ.

Έν τελεί τοϋ κειμένου :

« ’ Ετελειώθ(η) τό παρόν ετι ζλΰ' (Ί)ν(δικτιών)ος δ ' μηνι μ(α)ρ(τίω)

« _ [ιζ of:» {=1531)
Τό δέ σ = ήμερα.

Έν τή επομένη σελίδι:

« ‘Η άκροοτιχίδ(α) Ισίδωρος ίερενς τον ιβ' συλλαβές:
Ίδον έν δρει μωναης, δε την βάτον.
Σέθεν πρός ημάς, έκ προηλθεν άφράατως.

’Ίνα ανεκλάλητος, έκτηρονμένη 
Δεινών ρνωμε και λύπην, σόν οίκέτην.

5 ’ Ω παντάνασα αεί, ευλογημένη.
Ρους και γάρ έν σοϊ, άφατου ευσπλαχνίας 
'Ο λαμπρός αιγλίεις τε, κυρίου θρόνος.
Σόμπαν τό Ανθρώπινον, άγνη παρθένε.
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Υσον 6 ήν γάρ στρεπτός, πέλει,
10 Έν σοϊ ένοικήσας τε, γαστρί άφάτως.

'Ροήν δη άνάοτειλον, άπλακημάτων,
3 Εσπαργάνωται πυρί γάρ, τώ άνλω.
' Υποοτάσει των τριών, έκάστη γάρ εν 

14 Σάίς πάσιν άπέργασαι ευχαϊς ΐλεων.»
« Στίχοι άνακρεόντϊοι 

εις την νπερενλογημε(νην) 
θ(εοτό)κον

Ισίδωρος ιερευς δ σός δορλοί 
ύμνος

Έτελειώθη τδ παρόν βιβλίον εν ττΐ fclff 
(’Ι)ν(δικτιών)ος δ' μηνι μ(ά)ρ(τι)ος ιζ' 

ημέρα '«Ί ώρα η »
'Οκτώηχος.

29 45 (σπγ')

”Er. 1536. 160x255, χάρτ. μετά ύδατ. σημ., φύλλ. ζ' + σελ. 504, τετράδια 
λβ'. Στάχ. μετ’ απλών σχεδίων έντετυπωμένων. Κείμ. 7X15. Έν ταΐς σελίσι
1 - 396 σχόλιον έν ττ| εξωτερική καί κάτω ωα ωσαύτως καί μεταξύ των γραμ
μών τοΰ κειμένου. Άρχ. Ιπικεφ. καί διάστιχοι σημειώσεις ερυθρά.

Έν σελίδι 503 ευρηται.

« 'Η βίβλος η δε συν θεώ πεπεράτωται χειρί παχω 
μίον μονάχον, έν τή κατά τον αθω σεβάσμια 
μονή τής υπερενδόξου θ(εοτό)κου τή έπικεκλημένη 

των ίβήρων έν ή καθιερώθη, κατά τδ / ζμδον έτος.» ( — 1536).

Πρβλ. Gardthausen ο. 261.

Έν φ. δ6 γραφικόν παίγνιον επί τής φράσεως «ή βίβλος ήδε τούσδε τούς λόγους 
φέρει» έν δέ φ. ζα Ιστορία τοΰ αγίου Γρηγορίου.

Έν φ. Η*> εΰρηνται τάδε· «Ίστέον δτι δέ δΓέρυθροΰ ένταϋθα ερμηνεία έοικεν είναι 
Κοσμά τοΰ ίεροσολυμίτου, εστι δέ καί άλλη νικήτα τοΰ καί δαυίδ τοΰ φιλοσό
φου κατά τμήματα καί άλλαι ανώνυμοι έν τοίς τών σελιδίων μετωπίοις έξ ών δήλον, ότι 
πολλοί έπεχείρησαν έξηγήσασθαι τήνδε τήν βίβλον ώς θαυμαστήν καί ωφέλιμον.» 1

Έν τοΐς φύλλοις ε' καί ς’, προτασσομένοις τοΰ κειμένου, ευρηται πίναξ τών επών 
τοΰ Γρηγορίου τών περιεχομένων έν τώ κώδικι ου παρατίθεται άντίγραφον. Παρ’ έκάστφ 
κειμένιρ σημειοΰται πόσα φύλλα κατέχει. Τό »ήμιου» γράφεται βραχυγραφικώς, ή σελί- 
δωσις είνε μεταγενεστέρα. 1 2

1 Ή ερμηνεία Κοσμά τοΰ Ίεροσολυμίτου έξεδόθη έν A. Μ a i, Spicilegiiim Romanum
2 1839, 2,1- 373 καί Μ i gn e, Patr. Gr. τ. XXXVIII σ. 340-689, ή δέ παράφρασις Νικήτα 
Δαυίδ Έπικόπου Δαδύβρας έν Παφλαγονίφ(-)-περί τά 880·) ένΜ i gne αυτόθι σ.681-641.
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φ. Εα *+ άηαοίϋ-μησις των έμμετρων λόγων Γρηγορίον τον Θεολόγον.

Λόγ. α' διήγησις δι’έπών έν οίς φιλοσοφεί, τά ών
παρά πάσαν αυτού τήν ζωήν πεπείραται φύλλα 16 '/, σελ. 1

3 β’ περί παρθενίας • 20 » 34

ν' ύποθήκαι παρθένοις » 19 75
δ' εις εαυτόν' μάλλον δέ διά τούτου, εις πάντας

μετανοεΐν. » 9 » 110
ε" εις εαυτόν μετά τήν επάνοδον έπεκτείνεται δέ

ό λόγος καί εις έκαστον ευχαρίστως φέροντα,
έπί τοΐς όπωσοϋν αΰτφ σημαίνουσι καί δπερ
δει εύχεσθαι. » 2 7, »

00(Μτ-̂

Σ> ς' περί εύτελείας τοΰ έκτος ανθρώπου » 1 7, 133
» ζ' εις εαυτόν καί τάς κακοπαθείας » 1 * 136
» η' εις εαυτόν κατά πεΰσιν καί άπόκρισιν » 1 » 138
> θ· εις τήν έκκλησίαν τής αγίας αναστασίας » 2 7, » 140

ι' είς επισκόπους (σ. 145) ια' εις επισκόπους
(σ. 151) ιβ’ είς επισκόπους σ. 162 » 9 7,

Ύ περί τής ανθρώπινης φύσεως » 3 7, » 163
ιδ' περί εύτελείας τοΰ εκτός 4 » 170

» ιε’ περί τής τών παρόντων ματαιότητος » 1 » 178
> ις' διαφόρων βίων μακαρισμοί » 1 7, 181
» ιζ· όροι βίου ή περί τής εαυτού αρετής » 1 • 184
» ιη· κατά τής σαρκός » 1 7, » 186
» ιθ· κατά τού πονηρού (σ. 188) κ' κατά τού πονη

ρού (σ. 189) » 1

(φ. Ε* ) » κα’ πρός τόν κόσμον διαλογικός
*1

» 191
κβ' περί τού έπικήρου τής άνθρωπίνης φύσεως 1 » 191

» κγ’ παράκλησις πρός θεόν ‘1 192
» κδ' έπιστρεπτική πρός θεόν νουθεσία >1 1 » 193
» κε' θρήνοι »ι » 194
% κς’ περί τού πρός θεόν πόθου » 7, 195
» κζ' πρός τήν ψυχήν » 1 » 196
» κη' θρήνοι » 7, » 198
» κθ' ίκετήριος » 1 » 199
» λ' περί βιβλίων γνησίων τής Οεοπνεύστου γραφής » 1 » 201
» λα' περί γενεαλογίας χριστού » 2 7, » 203

λβ' τοΰ σωτήρος θαύματα κατά ματθαΐον » 1 » 208
» λγ' παραβολαί τού κατά ματθαΐον » 7, * 210
» λδ· χριστού θαύματα κατά λουκάν * 7, Χ> 211

λε' παραβολαί δι’ ιάμβων Ί> 1 // 2 » 212
» λς' χριστού θαύματα κατά μάρκον » » > 213
» λζ' παραβολαί » 1 1/

214
» λη’ χριστού θαύματα κατά ίωάννην 1 » 216
» λθ' παραβολαί τών τεσσάρων ευαγγελιστών » 7, » 7>

μ" πρός τούς έν κοινοβίφ μοναχούς » 7, 221
μα' παράφρασις τών δίστιχων έπών * 17, » 222
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(φ.Τ“)Λόγ. μβ' εις τόν μέγαν βασίλειον ήρωελεγεΐον φύλλα 1 1/2 σελ. 225
» ι*γ' εϊς εΰγενή δύστροπον 1 » 228
» μδ' ένόδια » 1 230

με' εις τήν έν νηστείαις σιωπήν » δ1/, » 242
» μζ' κατά γυναικών καλλωπιζομένων » 8 7, » 245

ιιη πρός ολυμπιάδα 3 » 261
μθ' εις εαυτόν μετά τήν άπό κων/πόλειος έπάνοδον » ι 7, » 267
ν' περί αρετής (σ. 271) να’ περί άρετής (σ. 274) » 4 »

» νβ· εις τούς διαβάλλοντας τούς μοναχούς καί εις
τούς έπιπλάστως μονάζοντας » 17, » 278

» νγ' εις τήν νόσον » 3 » 280
» νδ’ εις έλλήνιον τόν έξισωτήν » 9 Χ> 286
» νε' πρός νεμέσιον άρχοντα έλληνα * 6 7, » 305
» νς' γνώμαι παραινετικοί » 17, » 321
» νζ· περί τριάδος 1 » 325
» νη' περί υίοϋ 2 » 327
» νθ' περί πνεύματος » 2 7, > 330

V περί κόσμου » 2 7, » 335
» Ια’ περί προνοίας » 2 » 341
» 1β’ περί λογικών φύσεων » 2 7, » 344

(φ. <7β ) » IV περί ψυχής 3 7, » 350
» ξδ' περί διαθηκών καί έπιφανείας χριστού » 2 7, » 356

ξε’ περί ένανθρωπήσεως χριστού » 7, » 361
» ξς· μάστιγες αίγύπτου » 362

ξζ' δεκάλογος » 1 » 363
« 1η' πατριάρχαι » »
» |θ· μαθηταί τοϋ χριστού » 364
» θ' παρά νικοβούλου πρός τόν πατέρα » 5 » 364
ϊ> οα' πρός νικόβουλον παρά τοϋ πατρός » 7 » 374
» οβ' εις ίουλιανόν τόν έξισωτήν » 1 » 388
» ογ' εις τούς έν μαρτυρίοις τρυφώντας » 7, » 390

οδ' είς τούς άνορύττοντας τάφους προφάσει μαρ-
τύρων 7, » 391

» οε" είς τόν αϋτοΰ πατέρα γρηγόριον » 7, 393
» ος' είς τήν μητέρα έκ τοϋ θυσιαστηρίου προσλη-

φθείσαν » 2 » 395
» οζ' είς εαυτόν » 1 » 400
» °η είς καισάριον τόν άδελφόν » 2 » 401
» οθ' είς τήν αδελφήν γοργονίαν » 405
» V είς τόν έαυτοΰ βίον » 48 » 406-503

οελ. 1. «Γρηγορίου τάδε έπη χρυσά καί μαργαρίται. ·|· Τοϋ έν άγίοις πατρός ημών 
Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοϋ Θεολόγου 
διήγησις δΓ επών έν οίς φιλοσοφεΐται, ών παρά πάσαν αϋτοΰ τήν ζωήν πεπείραται: 
προοίμιον έν σχήματι ευχής.»

« Χ(ριστ)έ άναξ δς άγναΐς ποτ’ άειρομέναις παλάμησι 
σταυροτύποις μωσήος έπ’ ουρεί σοϋ θεράποντος 
έκλινας άμαλήκ όλοόν σθένος· δς τε ταθείσαις
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χείρεσιν έν βόθριο δανιήλ υπο, δεινά λεόντων 
χάσματα καί φρικτάς ονύχων έπέδησας άκωκάς, 
όν διά, και μεγάλου άπό κήτεος έκθορ’ ιωνάς 
εύξάμενος καί χεΐρας ένί σπλάχνοισι τανύσας.»

Τελ. σ. 34. « ερχόμενον καθαροΐσι, θεόν δέ τε φώτα τίθησιν 
ΐλαθι καί μοι όπασσον έπιπλομένοις ένιαυτοΐς 
ενθάδε καί μετέπειτα δλη θεότητι μιγένχα 
γηθόσυνον ύμνοις σε διηνεκέεσσι γεραίρειν.»

Έξεδόθη έν Migne, Patr. Gr. τ. XXXVII σ. 9G9-1017. 

σ. 34 λόγος Β'. «Περί Παρθενίας».

Άρχ. «Παρθενίην στεφάνοις άναδήσομεν ήμετέροισιν
έκ καθαρής κραδίης καθαροϊς μέλποντες έν ϋμνοις.»

Τελ. « τήν μέν, δεξιτερή παραστήσεται έγγυθι χειρί
τήν δ’ έτέρην λαιή κΰδος δέ τε καί τό μέγιστον.»

Έξεδόθη έν Migne τ. XXXVII σ. 521 - 573.
σ. 401 λόγος ση'.

«Είς καισάριον τ(όν) άδελφ(όν) αύτοΰ ήρωελεγεΐα. »

Άρχ. «Σχέτλιος έστίν ό τύμβος έγώ γε μέν οΰ ποτ- έώλπην»

Τελ. « Καισαρίω τις κάλλος όμοίϊος; ή τις απάντων 
τόσσος έών τόσσης είχε κλέος σοφίης.»

Σειρά επιταφίων είς Καισάριον έξεδόθη έν Migne Patr. Gr, τ. XXXVIII σ. 13 - 20. 

σ. 405 λόγος οθ' «Είς τήν άδελφήν γοργονίαν.»

Άρχ. «(,)ύτις έπιχθονίων, άλλ’ ΐπτατο έκ βιότοις
ώς ρόδον έξ άνθέων ώς δρόσος έκ πετάλων 
γείτονες, εΰμενέοιτε καί έν κόλποισι δέχοισθε 
μάρτυρες ύμετέροις, αιμα τοΰ γρηγορίου.»

Τελ. « λύματ’ άπωσάμενοι ζήτε παλιγγενέεσι.»

Κατά τήν τοΰ Migne έκδοσιν τό άνω κείμενον είνε συνέχεια έιτιταφίων είς Καισά
ριον τόν αδελφόν καί έπιτάφια είς Γοργόνιον. Έξεδόθ. έν Migne, Patr. Gr. τ. XXXVIII 
σ. 20-20. Έξηκριβώθησαν ύπ’ έμοΰ τά έν αρχή καί τέλει έπη.

σ. 406 λόγος ή' «Είς τόν έαυτοΰ βίον.»

Άρχ. «Τότοΰ λόγου βούλημα των έμών κακών 
έξιστορήσαι τήν οδόν εΐ τ’οΰν δεξιών»

Τελ. (σ. 503) « ένθα τριάς μου καί τό σύγκρατον σέλας 
ήν νΰν άμυδρώς ταις σκιαΐς ύψούμεθα.»

Έν δέ σελ. 504 νεωτέρα χειρί γέγραπται:

« ’ Εμον γρηγορίου τον της μεγάλης ίκκληαίας 
μεγάλου πρωτοσυγκέλλον 

είς τά άγια θεοφάνεια
ρεύμααιν ώκντάτονς ώκα χριστός ποταμόϊο, 

ηκες ίαρδάνου, τόν βελιάρ βυθίααι. 
και βροτέων φντλην δύστηνόν τ άμιτλακιάων, 

ρίψαι, καί δεΐξαι, πτώματος ώς πριν την.»
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30 309.

Έτ. 1551. 150x210 χάρτ. μετά ύδατ. σημ. φ. 182 κατά τετράδια, στάχ. 
άπλοΰν. Κείμ. 100x154 στίχ. 25. Τίτλοι και αρχικά ερυθρά.

Έν τελεί τοϋ όλου :

«Μεθερμηνενθη nay ΑΝ. ΝΟΥ. ΤοΫ
____ ω

ΚΕΡ : ■ αφνα.»

Έν δέ τφ τελευιαίφ παραφύλλφ εϋρηται γεγραμμένον «ιδιόχειρον Νουκίου Κερκυ- 
ραίου. Κεραμεύς» ί| υπογραφή τοϋ Κεραμέως δυσξύμβλητος

φ. 2“ « Τραγωδία εις την τοΰ
Αυτεξουσίου άναίρεσιν.

Ή ύπόθεσις.»

«Τό Αυτεξούσιον ·, ϋίός τοΰ λογιστικού καί τής θελήσεως, αρχών επαρχίας των 
ανθρωπίνων εργασιών ήλθε διά μεσότητος των σχολαστικών θεολόγων κατοικών έν 
ρώμη, ένθα παρά τοΰ πάπα γέγονε χριστιανός παπαΐος έτι δ’ ϋπό τής τούτου άγϊότητος 
κεχειροτόνηται βασιλεύς, μέγας, ανίκητος, ταινϊωθείς δ’ έλαβεν έξ αυτού τά βασίλεια 
τών άχαθών έργων. Μετά δέ ταΰτα, διά μεσολαβής τοΰ ίδιου έθελουοΐου έργου, ώ; ήν 
τής αυτού οικίας έξαρχος έλαβεν εις γυναίκα τήν άρμόζουσαν αμοιβήν, έξ ής έγέννησε 
θυγατέρα τήν δικαίως όφειλομένην χάρΐν, δθεν σύν τοΐς άμφ’ αυτού οίκϊακοΐς διά 
μακροΰ εΰδαιμόνως έν ταύτη τή βασιλεία δ'ίήγεν έχων έκ τών έν αυτή τεταγμένων καί 
είσφερομένων φόρων καί τελών, τής άξΐας οφειλής, άναριθμητόν τϊ πλήθος θησαυρού. 
Ένωτισθείς δ’ έν τφ τέλει, τήν τών πολλών έκ τών αυτού υπηκόων (φ. 2β) αποστασίαν, 
έξ είδήσεως τών έπιστολ(ών) τού βασ'ιλέως παιονίας Φερδινάνδου, αν ήνεγκε μετ’ αυτού 
δ,τι διδάσκαλος έκχειος, δρά οΰν τφ πάπα, πρόνοιαν άποχρώσαν τοϋ λοιπού έν τή τοιαύιη 
άταξίρ γενέσθαι. Όμως δ’ έπ’ αυτό τούτο προνοούντων, ή τε χάρϊς ή δικαιοποιοΰσα, 
έξ οϋραν(ών) εις γήν καταπεμφθεΐσα, έκκόπτει μέν ϊ’δΐως καί μϋστϊκώς τουτουΐ τού 
βασιλέως τήν κεφαλήν τόν δέ πάπαν καταγνούσα είναι τούτον αληθή τόν άντΐχρϊστον, 
άνωθ(εν) άπόφασις έκ θ(εο)ύ άπεστάλη, ώς δτϊ κατ’ ολίγον οφείλει, δϊά τού θείου λόγου 
καί αυτόν άναιρεΐσθαι.» 1

1 Περί τοΰ ’Ανδρονίκου Νούντζιου ή Νουκίου Κερκυραίου, δστις έγραφε περί τά 
έτη 1541 -43 έν Βενετίφ, παράβαλε σημείωμα έν Byz. zft. τόμ. 12 (1903) σ. 363-6 (ένθα 
άναφέρονται ώς πηγαί καί Miller, Catal. Bsc. σ. XXII, Κ r u m b a c h e r, Gesch. d. Byz. 
Lit. B' έκδ. σ. 898). Έκ τού σημειώματος τούτου προκύπτει δτι έν έτει 1543 έτυπώθησαν 
έν Βενετίφ οί τοΰ Αισώπου μύθοι εις δημοτικήν ελληνικήν μεταπεφρασμένοι «υπό 
ΑΝ. ΝΟΥ. ΚΕΡ. ,αφμγ'» άντίτυπον τούτου τού βιβλίου άπόκειται έν τή Έθν. Βιβλιοθ. 
Μονάχου. Πρβλ. περί τοΰ Νουκίου καί Κ. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία Άθ. 1867 
σελ. 155-8. Ώνομάζετο ’Ανδρόνικος καί κατ’ αναγραμματισμόν έπί τό άρχαιοπρεπέστερον 
Νίκανδρος. ΙΙερί τής συγγραφής αύτοΰ «Άποδημίαι» έπιθ. τόν Κ. Σάθαν ένθ. άνωτ. 
καί Χρυσοστ. Α. Παπαδόπουλον έν Εισαγωγή εις τήν ’Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν, 
Ιεροσόλυμα 1909 8ον σελ. 18, καί τού αύτοΰ Περί τής ελληνικής έκκλησιαστικής χρονο
γραφίας τοΰ ΐς' αίώνος έν «Έκκλησ. Φάρω» ’Αλεξανδρείας τ. Θ', 1912 σ. 417-20.

’ Προσετέθησαν τά υπογεγραμμένα ιώτα έλλείποντα έν τφ χειρογράφφ.
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Φ. 2β. «Τά τοΰ δράματος πρόσωπα.»

« Φάβιος, έξωστΐας παρεπΐδημος.—
Δϊακονΐα, έξαρχος των οικιακών τοΰ κλήρου.—
Έρμήνης, μεθερμηνεΰς.—
Φηλΐνος, υπηρέτης.—
Αυτεξούσιον, βασιλεύς.—
Άνθρώπειον μέτρον, έπΐ των μυστικών.—
"Ιδιον έργον έθελούσϊον, έξαρχος τών οίκιακ(ών) τοΰ βασϊλέως.— 
Βηρτούκκϊος κουρεΰς, έν τή αυλή τοΰ βασϊλέως.—
Άμμώνϊος, λογοθέτης.—
Τρύφων, ύπομνηματογράφος.—
Όρβΐλεος, θεράπων. —
Κλήρος.—
Ό τοΰ κλήρου, λειτουργός εφήμερος.—
Πέτρος ό απόστολος..—
Παΰλος ό απόστολος.—
Χάρις ή δικαιοποιοΰσα.—

Φ. 3α. «Ερμηνεία είς λέξις τϊνας ας οί σχολαστικοί χρώνται.»
Φ. 3β. «Έκ τής πρώτης πράξεως, σκηνή πρώτη. Φάβϊος: ’Ανθρώπινον μέτρον: 

Δϊακονΐα: — προλογίζει Φάβϊος. Ιίαθάπερ ό διά θαλάσσης πλέων καί πλανόμενος κτλ.» 
Τελ. έν τφ τέλει τής πέμπτης πράξεως. «Έκει γάρ, μετά τό άποφήναι ημάς άμεινον τά 
κατ’αυτόν, έπανακάμψωμ(εν), έν τή έπουρανΐω πατρϊδϊ.»

31 92 (545, ΡΝΔ').

Έτ. 1557. 195x285. Χάρτ. μετά ΰδατ. σημείων. Φ, 250+110 + 60. 
Κατά τετράδια. Στάχ. απλή. Κείμ. 14x21. Στίχ. 31. Έν τη πλαγία καί κάτω 
ωα ερμηνεία. Τιλφόβρωτο; καί υδατι κατεστραμμένος Ιδία έν τοΐς πρώτοις 
είκοσι φΰλλοις.

Έν φ. 249α.

Κατωτέρω άλλη χειρί.

λύσϊν παθών μοχθήοαντι παράοχεο χρϊατε 
δύξης δππωσ σής, φέγγος ΐδοιμϊ μέγα

__ ου ω _

αφνζ φεβροναρίω κε 
τέλος και τω θεω δόξα 

")■ πόνος Ιω(άνν)ον δορνανυν. 1
(Πρβλ. Gardthausen σ. 266).

« ■)" ήγωράατη το παρόν βιβλίον έν ’Αλεξάνδρειά, παρ’ ενός ναύτου διά

[φλορί τονραλι . . .
παρ’ έμοΰ χρισιοφόρον κυπρίον και καθηγουμένου τελοϋντος τότε

Iτοΰ αγίου σάββα

Περί τοΰ Δορυανοΰ βλέπε τά έν τή περιγραφή τοΰ επομένου κώδικος λεγάμενα.
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εν Καίρω τον μακαριωτάτου ημών αυθέντου Κνρίον κν Σαμουήλ, εν ετει

κ(υρί)ου αιρις"’ μηνϊ μαί'ου ».

Έν φ. 2j0« εΰρηται.

« υστους 1716 άγώρασατω ετούτο τω βιβληων 
από την πώλην δια ασπρα εκατόν τρηάκ οντa 
την χρονηάν οπον επηρεν ο τονρκως τον 

Μορριά 
δημ'υτρις 
κπρ’ς. »

φ. 3“ Ερμηνεία εις τόν Ίώβ. Άρχ. «Ερμηνεία. Ή έν ταΐς θείαις γραφαΐς ασάφεια, 
πολλάς έχει τάς αιτίας, πρώτον μέν δτϊ πάσα γλώσσα εις έτέραν μετατιθεμένη άπόλλυσι 
τ(όν) ’ίδιον ειρμόν, δεύτερον δέ δτϊ αί συνώνυμοι των λέξεων παρ’ έβραίοις, άγνοιαν 
είργάσαντο τοΐς έρμηνευταΐς.»

φ. 4β Προτάσσονται στίχοι έκ τού Ίώβ καί έπονται έρμηνεΐαι διαφόρων, έν δέ τη 
άια σεσημείωται δτι αί έρμηνεΐαι αυται εϊσί τών Όλυμπιοδώρου τοΰ έν Άλεξαν- 
δρείρ Διακόνου, Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, Διδύμου ’Αλεξανδρείας, 
Νικήτα (τοΰ Ναυπάκτου;) Πολυχρονίου Άπαμείας, Ίουλιανοϋ, Διονυ
σίου (’Αρεοπαγίτου), Ώριγένους, Βασιλείου τοΰ Μεγάλου, Έφραίμ 
(Σύρου;), Εύαγρίου (Ποντικού;), Άπολλιναρίου (Λαοδικείας τοΰ νεωτέ- 
ρου;), Σεβήρου (’Αντιόχειας;), ’Ισιδώρου (τοΰ Π η λο υ σ ιώ τ ο υ;) Αθα
νασίου (τοΰ Μεγάλου), Διονυσίου ’Αλεξανδρείας, Γρηγορίου Θεο
λόγου, Μεθοδίου (’Επισκόπου Όλυμπου;).

Επεται έν άλλη σελιδώσει;

φ. 1“ «Θεοφύλακτου άρχιεπισκόπου Βουλγαρίας έξήγησις είς τό κατά 
Ματθαίον Εΰαγγέλιον.» Άρχ. «Οί μέν πρό τοΰ νόμου έκεΐνοι θείοι άνδρες, ού διά γραμ
μάτων) καί βιβλίων έφωτίζοντο, άλλά καθαρόν έχοντες τήν διάνοιαν.» Έξεδόΰη έν 
Migne, Patr. Gr. CXXIII σ. 143 - 488.

"Επεται έν άλλη σελιδώσει:

φ. 1“ «Εΰαγγέλιον κατά μάρκον.» Άρχ. «Τό κατά μάρκον εΰαγγέλιον δέκα έτη τής 
τοΰ χ(ριστ)οΰ άναλήψεως συνεγράφη έν ρώμη, ήν μέν γόρ οΰτος ό μάρκος πέτρου 
μαθητής.» Έξεδόθη ή ερμηνεία αΰτη τοΰ αΰτοΰ Θεοφυλάκτου έν Migne, Patr. Gr, 
CXXIII σ. 481-682.

32 181

Έ. 1570. 112χ100. Χάρτ. φ. 997 πάχ. 15 έκ. Τό κείμενον κατέχει δλην 
σχεδόν την σελίδα. Ό κώδιξ έν κακή καταστάσει περί δέ τό μέσον πλεΐστα 
φύλλα έβρώθησαν υπό μυών. Είς πλεΐστα φύλλα ή μελάνη κατέστρεψε τόν 
χάρτην λεπτόν ό'ντα. Έν αρχή πίναξ τοΰ οποίου ελλείπει τό πρώτον μέρος.

Έν άρχή :
« '(■ ή παρούσα συλλογή 

τ(ών) θείων λογιών επι- 
μελώς σννηίλροίσθη
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εκ πολλ(ών) θεολόγων τής 
εκκλη(σίας) παρ' εμον ίωάσαφ 
ίερομυνάχον τον δορυανοϋ 

τον κρητδς κ(αι) οί 
άναγινώσκοντες 
ενχεαθε μοι 

διά τον 
κύ(ριο) ν.»

'Γά έν τώ όγκώδει τούτω κιόδικι γενραμμένα κείμενα έγράφησαν πάντα ύπό Ίωάσαφ 
ή Ίωάννου Δορυανοϋ 1 τοΰ καί τόν προηγούμενον 31 92 κώδικα γράψαντος κατά τά έτη 
1570 εως 1582, ώς τούτο μαρτυροΰσιν αί χρονολογίαι αί σημειούμεναι παρααελιδίως τοΐς 
τίτλοις ένίων έκ τών κειμένων.

Ή κακή κατάστασις τού κωδικός καθίστησι δυσχερή τήν έξέτασιν τών περιεχο
μένων αΰτοΰ, καί τά κάτωθι σημειούμενα δέν άποτελοϋσι ακριβή τούτων άπαρίθμησιν.

1. «Κυριακή Τ' τοΰ λουκά εις τόν πλούσιον καί είς τόν λάζαρον». Τό κείμενον 
έφθαρμένον έπί πολλά φύλλα.

2. «Κυριακή Θ' τοΰ λουκά περί τοΰ άφορηθέντος πλουσίους, [πόνος] Ίωάσαφ» 
Άρχ. «Όυδέν φυλαργυρί(ας) δεινότεροι', ούδεν φϊλοχρηματί(ας) -αίνότερον, οίκους γ(άρ) 
ολοκλήρους άνέτρεψε». Τελ. «δώη ήμΐν ό Θεός τοΰτο ποιήσασι, τυχεϊν άρρητων αγαθών, 
γένοιτο, γένοιτο».

3. «Κυριακή Γ τοΰ λουκά είς τήν συγκύπτουσαν. πόνος ίωάσαφ». Άρχ. «Πολλή 
τοΰ χειμώνος ή σφοδρότης αλλά τήν προθυμίαν τ(ών) είωθότων απάντων πρός ύμετέραν 
άκρόασιν ού διέλυσε.»

«Κυριακή ΙΒ’ τοΰ λουκά περί τ(ών) δέκα λεπρών, πόνος ίωάσαφ.» Άρχ. «Ούδέν 
εύχαριστείας κρεϊττον αγαπητοί, ώσπερ τό εναντίον ούδέν άχαριστείας χείρον καθέστηκε, 
καί όσον εκείνη επωφελής, τοσοΰτον αΰτη έπιβλαβής». Τελ. «καί τής απορρήτου δόξης 
άπολαύσομεν, ής γένοιτο πάντας ήμάς έπιτυχεϊν, έν χρι(στ)ψ ί(ησο)ΰ τφ κ(υρί)ω ήμών 
μεθ’ού κλ αμήν.»

5. «Κυριακή ΙΕ' τοΰ λουκά, περί τοΰ άρχιτελώνου ζακχαίου, πόνος ίωάσαφ.» Άρχ. 
«‘Υμείς μέν καί αΰθις προθύμως συνεληλύθατε κ(αί) πρός τήν ήμετέραν ούδένειαν κατά 
τό είωθός άπηντήκατε, τά γάρ τών βρωμάτων.»

1 ΙΙερί τούτου πρβλ. τί|ν εξής ένθύμησιν «Χάριν ένθυμήσεως τοΰτο γράφω· ότι 
έγώ ό ευτελής ’Ιωάννης ό Δορυανός παρεγενόμην έν τή σεβάσμιο μονή τοΰ μεγάλου 
Αντωνίου τών Άπεζωνών, έν έτει άπό θεογονίας ,αφξς' όκτωβρίοι α', καί γέγονα 
μοναχός, έπικληθείς τό όνομα Ίωάσαφ, έν δέ τφ ,αφξζ1? άπριλλΐου λ', τέλειος ίερεύς 
άπεφάνθην παρά τοΰ τής Ζακύνθου έπισκόπου όνόματι Παχωμίου.» Εΰρηται δέ τό 
σημείωμα τοΰτο έν φ. 415Θ πολυμιγοΰς κωδικός τής Βιβλιοθήκης τοΰ Ελληνικού σχο
λείου Σκοπέλου. (Λάμπρου Σπ. Νέος Έλληνομνήμων. τόμ. 7°? (1910) σ. 178). Περί δέ 
τοΰ Δορυανοϋ έπιθι καί Λάμπρου Σ., Νέος Έλληνομνήμων 4 (1907) σ. 181 ένθα ση- 
μειοΰται ότι οί Μαρκιανοί κώδικες II 109 καί II 59 έγράφησαν ύπ’ αύτοΰ, ό πρώτος 
,αφνη' ’Ιουνίου κβ', ό δέ δεύτερος κατά Οκτώβριον τοΰ ,αφοθ'. Πρβλ. καί V. Gardt- 
hausen, Griech. Palaeogr. Λ' έκδ. σελ. 324 καί 328. Ό Κ. Σάθας (Νεοελλ. Φιλολ. 
σελ. 217) σημειοϊ ότι πρός I. Δ. άπηύθυνεν έπιστολάς Μάξιμος ό Μαργούνιος.

Επετηριε Εταιρείας Βυζαντ, Σπουδπν, διος Δ'. 10
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6. «Κυριακή τ(ών) προπ(ατό)ρων κ(α'ι) εύαγγέλιον τοΰ λουκά, ιαη κυριακή. πόνος 
ίωάοαφ.» ”Αρχ. «Άβροτέραν ήμΐν τήν τράπεζαν ό θείος λουκάς, αγαπητοί, προτίβησϊ 
σήμερον.»

Έποντσι φύλλα πολλά δυσανάγνωστα τής μελάνης καταστρεψάσης τόν χάρτην.

7 «Ερμηνεία τής έναν(θρωπ)ήσεως τοΰ κ(υρίο)υ ημών ΐ(ησο)ΰ χ(ρΐστο)ϋ έρανι- 
σΰεΐσα έκ τής δμιλί(ας) γρηγορίου τοΰ θεολόγου.» ’Αρχ. «Χ(ριστός) γεννάται δοξάσατε, 
χ(ριστό)ν έξ οϋ(ρα)νών απαντήσατε κλ. (ταϋτα εντός εισαγωγικών τελειώνουν μετά 
εξ στίχους εις τό) τίς ού δοξάζει τόν τελευταΐον. Τό χ(ριστό)ς όνομα, κυρίως μέν τό 
συναμφότερον σημαίνει, θεόν όμοΰ καί άν(θρωπ)ον καταχρηστικώς δε, ποτέ μέν έπί 
μόνης τής θεότητος τοΰ λόγου τάττεται, ποτέ δέ έπί μόνης τής άν(θρωπ)ότητος» 
Περί τής ομιλίας ταύτης έν τφ πίνακι έν αρχή λέγεται «ήτις έρανισθεΐσα μ(ε)τ(ά) 
κόπου καί μόχθου παρ’έμοΰ ϊωάσαφ έκ πολλ(ών) θεολόγων προαετέθη τοΐς φιλοπόνοις »

8 «Τοΰ αγίου Ιουστίνου γνώμη επωφελής έπί τή θεραπεύσει τάς ψυχάς τών άν(Θρο>- 
π)ων· ό λόγος σάρξ έγένετο» ’Άρχ. «Ό φωτισμός ημών, ή μέθεξις ήτο τοΰ μονογενούς 
υίοΰ τοΰ θ(εο)ΰ καί ή κοινωνία, ταύτης δέ τής μεθέξεως κ(αί) κοινωνί(ας).

9 Έρμηνεΐαι ακριβείς πάνυ ωφέλιμοι έκ τής βίβλου Ευσεβίου τοΰ Παμφίλου.
10 Κατά ’Ιουδαίων έκ τοΰ γ' βιβλίου τής έκκλησ. Ίστορ. Ευσεβίου τοΰ Παμφίλου.
11. «Σύνθεσο[ν] τούς θείους λόγους τούτους έν τή ομιλία τής τοΰ χ(ριστο)ΰ ένσάρκου 

οίκονομί(ας), άρμόζουσι γ(άρ) αί έννοιαι αύται εκεί καί πρόσεχε άκριβώς.» Καί δεξιά 
μέν τοΰ τίτλου τούτου εδρηται «Πόνος Ίωάσαφ» αριστερά δέ τό έτος «1582.» ”Αρχ. 
«Γλυκύ μεθεΐναι τό μέλι πάσιν άν(θρώ)ποις δοκεΐ καί συγκρίσεως δίχα. γλυκύτερου δέ 
φαίνεται πικράς τίνος παρατιθείσης ποιότητος.»

12. «Ερμηνεία τής ένανθρωπήσεως τοΰ κ(υρί)ου ημών ί(ησο)ΰ χ(ριστο)ϋ.» ’Άρχ. 
«Όπόταν έκ χειμώνος κρυεροΰ θερμόν έαρ έκλάμψη ...»

Έν τέλει «λόγ(ος) τής έναν(θρωπ)ήσ(εως) τοΰ κ(υρίο)υ έρανϊαθείς έκ πολλ(ών) 
διδασκαλ(ιών) τής έκκλησ(ίας) ύπ’έμοΰ ίωάσαφ Ιερομονάχου.»

13. «'Υπομνήματα τών όπισθεν.
14. «Ερμηνεία κατά Ιουδαίων πάνυ ωφέλιμος.»
15. «Έτέρα ερμηνεία τής τοΰ χ(ριστο)ΰ γεννήσεως έρανισθεΐσα έκ τ(ών) μαργαριτών 

τοΰ χρυσοορήμονος ίω(άνν)ου καί ετέρων θεολόγων, ό δέ πόνος ίωάσαφ.» νΑρχ «Όντως 
έπεφάνη ήμίν ή τοΰ θ(εο)ΰ χάρις, δντοις άνέτειλεν ήμΐν δ τής δικαιοσύνης ήλιος, καί 
μαρτυρεί φωτισθέντα τής οικουμένης τά πέρατα.»

16. «Θεοδωρήτου έπισκόπου Κύρου διάλογοι τρεις. Ό πρώτος λέγετ(αι) 
άτρεπτος, ήτοι περί τοΰ άτρεπτον είναι τοΰ μονογενούς υίοΰ τήν θεότητα τά δέ πρόσωπα 
τοΰ διαλόγου τοΰτά είσιν ορθόδοξος καί έρανϊσιής, ήτοι αιρετικός, προλογίζει ο ορθό
δοξος. Άμεινον μέν ήν συμφωνεΐν ήμάς καί τήν άποστολικήν διδασκαλίαν φυλαττειν 
άκήρατον έπειδή δέ οΰκ οίδ’ άνθ’ δτου τήν ομόνοιαν διαλύσαντες.» Περί τών δύο 
άλλων διαλόγων εδρηνται τά εξής έν σημειώματι τεθέντι προοιμιακώς καί τών τριών 
διαλόγων «ό δέ δεύτερος άσύγχυτον σύν θεφ φάναι, δείξει γεγενημένην τήν ένωσιν τής 
τοΰ ί(ησο)ΰ χ(ριστο)ΰ θεότητός τε κ(αί) άν(θρωπ)ότητος, ό δέ γε τρίτος περί τής άπαΰείας 
της τοΰ σ(ωτή)ρος ημών άγωνιεΐται θεότητος.» Τό τελευταΐον φύλλον άποκεκομμένον.

17. Έπονται κείμενα έπιγραφόμενα «ούναψον καί ταΰτα είς τήν όμιλ(ίαν) τής 
χ(ριστο)ΰ γεννήσε(ως) ή τών φώτων, όθεν άν σοι άρμόζη.» Τά πλεΐστα δέ τών φύλλων 
κατεστράφησαν υπό μυών. Έν τέλει τών κειμένων αύτών ή ήμερομηνία 1581.

18. «'Ομιλία περί τής εορτής τών άγιων θεοφανείων», δεξιόθεν εδρηται «ό δέ πονος 
ίωάσαφ Ιερομονάχου» αριστερόθεν δέ ή χρονολογία «1570».
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19. Εγκώμια τής Θεοτόκου.
20. «Νοεμβρίφ κα έγκό)μ(ιον) τής θ(εοτό)κου δτε άπεδόΟη έν τφ ναψ τριετίζουσα» 

δεξιόθεν ή χρονολογία «157.
21. «Συνάθροισις έκ πολλ(ών) θεολόγων εις τήν ύπαπαντήν τοΰ σωτήρος.» «Πόνος 

ίωάσαφ» δεξιόθεν δέ ή χρονολογία «1570.»
22. «Συνάθροισις έκ πολλ(ών) θεολόγων τής έκκλη(σίας) είς τόν ευαγγελισμόν τής 

ύπεραγί(ας) θ(εοτό)κου' ό δέ πόνος ίωάσαφ ίερομονάχου.»

33 344
’Έτ. 1572.

Έν τελεί τοΰ έκ μεμβράνης ψαλτηρίου τούτου εΰρηται ή έξης ιδιόχειρος σημείωσις 
τοΰ Αλεξάνδρειάς Σιλβέστρου.

« 1 Επί έτους, ζπ το από στάσεως κόομου από δε της ίνοάρκου οικο
νομίας) ,αψοβ (Ί)ν(δικτιών)ος ίει|ς άνακαινίσθη, ή παρούσα βίβλος 
τοΰ μελονργοΰ νμνωγράφου δα(υί)δ τοΰ θεοπάτορος διά χειρός 
σιλβέστρου πάπα και π(ατ)ριά(ρ)χου τής μεγάλης πόλ(εως) άλεξαν
δρείας) λιβύης π(εν)ταπόλ(εως) αίθιοπί(ας) και πόσης γης αίγνπτου 
και κριτοϋ τής οικουμένης: ΙΙρό δύο ετών άνάλωτω καί ή δυστιχε- 
ατάτη κνπρο(ς) ρεν τής συμφοράς τις μή ΰρηνήση; Ίίς μη κλανοη;
Ίον λεηλατώ(μόν), τάς πολλάς χύσεις αίμάτ(ων), των αφαγμ(άτων) 
νηπί(ων) και γηρύντ(ων), την καταφρόνησιν των θείων μνστηρί(ων) 
και των άγί(ων) σκευών καί σεπτών εικόνων, βαβαί τής άνωχής σου 
δέσποτ(α) παντοκράτωρ. νπερήλαα(αν) at άμαρτίαι ημών τ(ής) 
ευσπλαχνία(ς) συν τό φιλ'άν)θρωπ(ον) καί τδ αμετρον έλεος. κ(νρι)ε 
ου τοαοντον ία μεν άξιοι παιδεύσ(εως) διά τών αμαρτιών ημών, μή 
γένοιτο, μαρτνρομαι γ(άρ) τον ον(ρα)νυν καί τ(ήν) γήν καί φθέγ
γομαι στόμ(α)τ(ι) καί γλώττη καί νουν καί διάνοια ον μόνον τοαον- 
τ ον υπάρχω μεν υπόχρεοι τής παιδενσ(εως) αλλά εί καί δυνατ(όν) 
υπήρχε τή άνθρωπίνει ρεύσει μυρίοις τών μυριάδων άμετρίτων θανά
τους λαβεΐν, ούκ αλκή ήμΐν εξιλεοθήναι, αλλά όεύμεθα, κ(νρι)ε 
κ(ύρι)ε ό παιδενων καί πάλιν ιό μένος, δέξαι τά δάκρυα ημών ώς 
ποτέ τον μαναοή καί τής πόρνης τά δάκρυα, τον τελώνην καί τόν 
ληστήν, καί πάριδε τών αμαρτιών ημών τ(ά) πλήθη και άπό- 
στρεψων τον θυμόν σου καί μι/ άπώαη ημάς είς τέλος ΐνα υμνήτε 
καί δοξάσετε τό πανάγιόν σου Άνομα είς άπεράν(τους) αιώνας αμήν.·»

Καί μονοκονδυλιακώς ή υπογραφή.

« σιλβεατρος ελέω θεού πάπας καί πατριάρχης τής μεγάλης πόλεως
/άλεξανδρείας.·» 1

1 Σίλβεστρο; Άλεξανδρείας έπατριάρχευσε κατά Ύψηλάντην (σελ. 513) κατά τά έτη 
1565-1586, έπί τής πατριαρχείας δέ αύτοΰ έκινήθη κατά τών χριστιανών διωγμός χαλε- 
πώτατος. Σιγίλλιον τών πατριαρχών Σιλβέστρου Άλεξανδρείας καί 'Ιερεμία Κων/πόλεως
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34 160 (1055)

Έτ. 1575. 157x218 χάρτ. μετά ιιδατ. σημ. φύλλα 509 κατά τετράδια. 
Στάχ. άπλοΰν.

Έν φ. 483β εΰρηται:

«Τέλος εΐληφεν διάλεξις των Ιονδαί(ων) τέλος
και του βιβλίου όλου, έν μηνί, μαϊω 6' έτους ζπγ ίνδικτιώνος γ »

(=1575).
Έν φ. 152P έν τελεί ιδία τφ κειμένφ χειρί:

«έτελεύτησ(εν) ή τοιαύτη βασιλεία των ρωμαί(ων) 
υπό βασιλέα>ς Κωνσταντίνου παλαιολόγου πορφυρογέν
νητου και γρηγ(ο)ρ(ΐου) π(ατ)ριάρχον, υς άπελ- 
θών έν τη ρώμη και έτελευτησεν εκεί λατΐνος 
γενώμ(εν)ος: έάλω ή τοιαύτη κωνστ(αντι)ονπολ(ις) 
υπό των άγαρην(ών) επί έτους ,ς'ΐ)ξ« (Ί)ν(δι- 
κτιών)ος α^ς μηνί μαρτΐω U7 ήμερα τρίτ(η).»

Περιέχει :

1 φ. Ια Πίναξ τοΰ κωδικός.
2 φ. 9α Μέθοδος άπλουστέρα διά τό Πασχάλιον.
3 φ. 36α «Άντιβολή Ιουδαίου καί χριστιανού, καί π(ερί) νόμου έβραί(ων) καί 

πίστεως χ(ριστο)ύ. ό Ιουδαίος: Διαιί τοΰ θεού παραγγείλαντος μή προσκυνήν ξύλω καί 
λίθω· υμείς δέ ταΰτα σέβεσθαι καί προσκυνεϊτε; ό χριστιανός: εΐπέ μοι σύ διατί προσ- 
κυνεΐται τό βιβλίον τού νόμου.» Τελ. φ. 40β «Ημείς δέ τά έθνη υπό τοΰ χ(ριστο)ΰ 
κληθέντες, αΰτώ δοξάσωμεν κ(αί) αΰτώ δουλεύσωμ(εν) άμα π(ατ)ρί, καί τφ υίφ κτλ.»

4. φ. 40β. Έιέρα διάλεξις όμοια «ό Ιουδαίος. Διατί τρώγεται τον χοιριδ(ιον). χρι
στιανός) διατί καί υμείς οΰκ έσβίεται τοΰτο.» Τελ. φ. 45β. «Κ(αί) ιδού προσκυνήσουσίσε 
οί υιοί τοΰ π(ατ)ρ(ό)ς σου, καί έκεΐνος ένα είχεν αδελφόν τόν ήοαΰ, κ(αί) πώς προσεκυ- 
νησ(αν) αΰτφ οί υίοί τοΰ π(ατ)ρ(ό)ς ότι αυτός μάλλον επτάκις προσεκύνησεν τφ ήσαΰ.»

5. φ. 45β. «Έτέρα διάλεξις τοΰ μεγάλου ’Αθανασίου πρός έβραίους, ότι ό μέν 
θσ καί κσ ό χσ έστίν οί προφήται μαρτυροΰσιν, ό μέν δα(υίδ) λέγ(ων) θ(εό)ς κ(ύριο)ς 
κ(αί) έπέφανεν ήμΐν.» Τελ. φ. 49β «άνελεϊς αυτόν τό πν(εΰμα) τοΰ στόματος αϋτοΰ ότι 
αυτό ή δό(ξα) καί τό κράτος εις αιώνας τών αίών(ων) άμήν.»

Τά έφεξής άπαριθμούμενα κείμενα από τοΰ αριθμού 6 μέχρι καί τοΰ 58 συνίστανται 
έκ κειμένων τών γραφών, ων παρατίθενται περικοπαί προτασσομένης τής λέξεως κεί
μενον, καί οΤς έπονται ερμηνευτικά σημειώματα είσαγόμενα διά τής λέξεως ερμηνεία.

πρός τούς έν Ρωσία τοΰ έτους ,ζήα' ( = 1583) εΰρηται έν Κώδ. 15·? Νικολάου Πολλάνη, 
νΰν δέ έν τή Έ8ν. Β/θήκη Ελλάδος. (Πρβλ. Λάμπρου, Νέος Έλληνομν. τ. 4 (1907) 
σ. 361). Ένθύμησιν περί Σιλβέστρου τοΰ έτους 1575 έπιθι παρά Σπ.Λάμπρφέν Νέω 
Έλληνομνήμονι τόμ. 7 (1910) σ. 178. Ό αυτός πατριάρχης εΰρηται συνυπογράφων τφ 
πατριαρχικφ γράμματι Μητροφάνους Γ' Κων/πόλεως, πρός τήν μονήν τής Άγ. ’Αναστα
σίας τής Φαρμακολυτρίας τής έν τή Χαλκιδική, τφ φέροντι χρονολογίαν «,ζοδ- μηνί 
Σεπτεμβρίου, ΐνδ. θ’» ( = 1565). (Πρβλ. Π. Ν. Παπαγεωργίου περί τής μονής τού
της έν Byz. Zft. τόμος Ίος σ. 75-6).
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6 φ. 49α«Βεβαία άπόδειξις ό-ρθοδόξου πίστ(εως) προφητ(ών) γ(άρ) τ(ών) 
θεί(ων) τά λό(για) δηλοΰσιν. εκλογή σύντομος έκ τής θεόπνευστου γραφής, ήτοι από
δειξής) τής ορθοδόξου πίστ(εως) π(ερί) τής άγί(ας) τριάδ(ος), ότι τρισυπόστ(ατος) ή θεό- 
τ(ης) καί προαιών(ιος) ό υίός καί τό πνεΰμ(α), καί ότι ή θεία γραφή, ποτέ μέν π(ερί) τής 
οΰσί(ας) ήγουν τής φύσ(εως) ημάς διδάσκει τ(ής) θεότ(η)τ(ος) ποτέ (δέ) π(ερί τών διαφο- 
ρ(ών) τών υποστάσεων αΰτ(ής). μωυσής, δα(υί)δ, σολομών, ήσαΐ(ας), άγγαϊος, ίώβ, 
ί(ησοϋ)ς υίός σιράχ, αύδιοϋ, ναβουχοδονόσορ. π(ερί) τής άγί(ας) τριάδ(ος) μωυσής έν τή 
γενέσει: Καί είπεν ό θεός· ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ήμετέρα καί καθομοίωσιν »

7 φ. 60Ρ «Περί τής συλλήψεως τής θ(εοτό)κου. έκ τής ιστορίας Ιακώβ τοΰ άδελφο- 
θ(έου)· 'Λρχ. «Χρή γινώσκ(ειν) ότι ό ευαγγελισμός άννης καί Ιωακείμ π(ερί) τής συλ- 
λήψεως τής θ(εοτό)κου γέγονε τφ κη ετει τής βασιλ(είας) καίσαρ(ος) αύγούστου.» Τελ. 
φ. 61Ρ «βασίλισσαι καί παλλακί(δες) μακαριοΰσιν αυτήν».

8 φ. 61 β «Π(ερί) τ(ής) μνηστεί(ας) τής θ(εοτό)κου τώ ίωσήφ, έκ τής ίστορί(ας) 
ίακιόβου τοΰ άδελφοθέου.» Άρχ. «Γενυμέν(ης) οΐν αύιής δωδεκαετούς συμβοόλιον έγέ- 
νετο τών ίερέ(ων) λεγόντ(ων) τί ποιήσωμεν αυτήν.»

9 φ. 62α «Περί τοΰ ευαγγελισμού τής θεοτόκου έκ τήςίστορί(ας) ίακώβ τοΰ άδελφο- 
Οέου.» Άρχ. «Έγένετο συμβοόλιον τών ίερέ(ων) λεγόντων ποιήσωμεν καταπέτασμα έν 
τφ ναφ κ(υρίο)υ.>

10 φ. 63α «Περί τοΰ άσπασμοΰ τής προφήτ(ου) έλισάβετ.» Άρχ. «κεί(μενον). Καί 
είπεν έλισάβετ. κεί(μενον) Πόθεν μοι τοΰτ(ο) ϊνα έλθη ή μή(τη)ρ τοΰ κ(υρίο)υ μου 
πρός μ(ε). ιδού γ(άρ) καί τά λοιπ(ά). έρμην(εία). είπόντος τοΰ αγγέλου πρό(ς) τήν θ(εοτό)· 
κον ότι τό γεννόμενον έκ σοΰ άγ(ιος) ύψίστου κληθήσεται καί καλέσης τό όνομα αϋτοΰ 
ί(ησοΰ)ν πεπλήρωτ(αι).»

11 φ. 63β «Π(ερί) τ(ής) θ(εοτό)κου έγγ[υ]ούσης.» Άρχ. «κεί(μενον) Δ(αυί)δ. Έξελέ- 
ξατο ήμΐν τήν κληρονομί(αν) έαυτοΰ τήν καλλονήν ίακώβ ήν ήγάπησεν. έρμην(εία) 
Είπεν ό προφήτ(ης) τί ήμΐν, έδήλωσε τήν έαυτοΰ φυλήν, ήγουν τήν ίουδαί(αν), ωσάν εί 
έλεγεν έξελέξατο ό θ(εό)ς τήν ήμετέραν φυλ(ήν) εις κληρονομί(αν) έαυτφ, τήν καλλονήν 
τοΰ ίακώβ, ήγουν όλου τοΰ έθνους τών έβραί(ων) τήν έξ ημών προσαχθ(εΐ)σαν ήγαπη- 
μ(ένην) αύτφ.» Τελ. φ. 64β « Ερμη(νεία), σιών ένταΰθ(α) λέγ(ει) τήν 5(ερουσα)λήμ βασι
λεύουσαν τοΰ ίούδ(α) φυλής. θυγατ(έ)ρ(α) δέ λέγ(ει) αυτής τήν θ(εοτό)κον, τό δέ τέρπου 
καί τά λοιπά ούδέν έτ(ε)ρ(ον) έστίν ή τό χαϊρε κεχαριτωμένη ό κ(ύριο)ς μ(ε)τ(ά) σοΰ.»

12 φ. 64β «Περί τής χ(ριστο)ΰ γεννήσεως.» Άρχ. «Περί τής θ(εοτό)κου ήσαΐ(ας) 
κεί(μενον). Ιδού ή παρθένος έν γαστρί έξει καί τέξεται κτλ. ερμηνεία, περί τής θ(εο- 
τό)κου λέγει· τό δέ έμμανουήλ ερμηνεύεται μεθ’ ήμών ό θεός.»

13 φ. 66β «Περί τής τών μάγ(ων) προσκυνήσεως· ήσαΐας.»
14 φ. 67α «Περί τής υπαπαντ(ής)· μαλαχ(ίας).»
15 φ. 68α «Π(ερί) τής έν αίγύπτω φυγής' ήσαΐ(ας).»
16 φ. 68α «Π(ερί) τ(ής) άναιρέσε(ως) τών βρεφ(ών)· ίεζεκ(ιήλ).»
17 φ. 69α «Περί τής έπανελεύσ(εως) τοΰ χ(ριστο)ΰ, από αίγύπτ(ου) εις ναζαρέτ.» 

Άρχ. «Κεί(μενον). Έξ αίγύπτου έκάλεσα τόν υιόν μου. έρμην(εία)· υιόν κ(υρίο)υ λέγ(ει) 
τ(όν) χ(ριστό)ν ό γ(άρ) λαός τοΰ ί(σρα)ήλ.»

18 φ. 69β «Περί τοΰ χ(ριστο)ΰ καί π(ερί) ίω(άννου) τοΰ βαπτιστοΰ- ζαχαρί(ας) »
19 φ. 69β «Περί τής βαπτίσεως τοΰ χ(ριστο)ΰ' Ιεζεκιήλ.» Άρχ. «Κείμενον, είδον 

καί ίδου ϋδωρ καταφερόμενον άπό τοΰ κλιτούς τοΰ δεξιοΰ κτλ. έρμην(εία)· δύο ΰδατ(α) 
ένταΰθ(α) λέγ(ει) τό μέν έν αισθητόν τό τοΰ βαπτίσματος, τό δέ άλλον νοητ(όν).»

20 φ. 71β «Ό παρά τών πειρασμών τοΰ χ(ριστο)ΰ τής πείνης καί τοΰ πτερυγίου, 
καί τοΰ όρους, δαυίδ,»

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:31:34 EEST - 3.236.241.27



150 Γεωργίου Χαριτάκη

21 φ. 72β 
άρτων, δαυίδ.»

22 φ. 73α
23 φ. 73α
24 φ. 73β 

στοϋ, δαυίδ.»
25 φ. 73β
26 φ. 73β
27 φ. 73β
28 φ. 74
29 φ. 73
30 φ. 74β

«Περί τών παραδόξων θαυμάτων τοϋ χ(ριστο)ΰ έν κανά καί τών πέντε 

«Περί τοΰ τυφλοΰ, δαυίδ».
«Περί τοΰ παραλύτου καί τοϋ ξηράν έχοντος τήν χεΐρα, ήσαΐας.»
«Περί τοΰ κλείδωνος τής θαλάσσης καί τής περιπατήσεως τοΰ χρι-

«Περί τοΰ δαιμονιζόμενου· ήσαΐας.»
«Περί τής σαμαρείτιδος· ήσαΐας.»
«Περί τοΰ πλήθους τών ίαθεντων δαυίδ «
«Περί τών κολυβιστών δαυίδ».
«Περί τής μεταμορφώσεως· δαυίδ.
«Π(ερί) τής άναστάσ(εως) τοϋ υίοϋ τής χήρας, κ(αί) τοϋ υίοϋ τοΰ άρχι- 

συναγωγοΰ κ(αί) τοΰ λαζάρου' δα(υί)δ.»
31 φ. 75α «Π(ερί) τοΰ πώλ(ου) καί τ(ών) βαΐ(ων)· ήσαΐ(ας).»
32 φ. 75α «Περί τής συκής· άββακούμ.»
33 φ. 75β «Περί τής πόρνης καί τοΰ μύρου, σολομών εις τό άσμα.»
34 φ. 75β «Περί τής κ(α)τ(ά) τοΰ χ(ριστο)ΰ βουλής, δα(υί)δ.»
35 φ. 76β «Περί τοΰ δείπνου, σολομών έν παροιμίαις.»
36 φ. 77β Π(ερί) τοΰ νιπτήρος, ήσαΐ(ας).»
37 φ. 78α «Περί τ(ής) προσευχής τοΰ χ(ριστο)ΰ, μωυσής έν τφ δευτερονομίφ.»
38 φ. 78β «Π(ερί) τ(ής) προδοσί(ας), δα(υί)δ.»
39 φ. 79α Περί τής ψευδομαρτυρίας) προφητεί(ας) καί τοΰ ραπίσμ(ατος)· δα(υί)δ.«
40 φ. 80α «Περί τής άρνήσεως τοϋ πέτρ(ου), ήσαΐας.»
41 φ. 80β «Π(ερί) τοΰ έμπαιγμοΰ τοΰ χ(ριστο)ΰ ή τής πορφύρ(ας) κ(αί) τοΰ στεφά

νου, σολομών έν παροιμ(ίαις).»
42 φ. 82β «Π(ερί) τ(ής) άγχονί(ας) τοΰ ίούδ(α), ίερεμί(ας) εις τά απόκρυφα.»
43 φ. 83α «Εις τήν στ(αύ)ρωσιν».
44 φ. 83α «Π(ερί) τής στ(αυ)ρώσ(εως) τοΰ χ(ριστο)ΰ. μιχαί(ας).»
45 φ. 85α «Π(ερί) τοΰ σταυροΰ καί τ(ών) ήλ(ών). δα(υί)δ.» "Αρχ. «κεί(μενον). έδω- 

κας τοΐς φοβουμ(ένοις) σε σημείωσιν τοΰ φυγ(εΐν) άπό προσώπου τόξου, έρμην(εία). 
[φο]βουμ[ένους] τούς χριστιανούς λέγ[ει]. σημεΐον δέ τόν στ[αυ]ρόν.»

46 φ. 85α «Π(ερί) τής ταφής τοΰ χ(ριστο)ΰ. δα(υί)δ.»
47 φ. 87α «Π(ερί) τ(ής) άναστάσ(εως) τοΰ χ(ριστο)ΰ. δα(υί)δ*
48 φ. 90α «Π(ερ'ι) τής άναλήψ(εως). ζαχαρί(ας).
49 φ. 91α «Περί τ(ής) (πεντηκοστής) κ(αί) τών άποστόλ(ων). προφητεία άννης.
50 φ. 92β «Περί τών άποστόλ(ων) τοΰ κυρίου λέγοντος. τοΰ κ(υρίο)υ.»
51 φ. 93α «Π(ερί) τών άποστόλ(ων) π(ερί) τ(ών) άγί(ων) πάντ(ων)· σολομών έν τή

σοφίφ.»
52 φ. 93α «Ότι προσδέξεται τά έθνη έρχόμενος ό κύριος, τούς δέ Ιουδαίους άπώ- 

σετ(αι). μωυσής έν τή γενέσει» ”Αρχ. «κεί(μενον)· καί έκάλεσεν άγγελος κ(υρί)ου τόν 
άβραάμ έκ τοΰ ού(ραν)οΰ.»

53 φ. 96β «Π(ερί) τ(ής) έλεύσεως τοΰ αντίχριστου, γενέσεως ίακώβ.»
54 φ. 98α «Μαρτυρί(αι) τ(ής) θεί(ας) γραφ(ής) δτι μετ(ά) θάν(ατον) ούκ έστι μετά

νοια). κεί(μενον) δα(υί)δ.»
65 φ. 98β «Περί άναστάσεως καί κρίσ(εως). δα(υίδ).
56 φ. ΙΟΟβ «Περί τοΰ αϋτοΰ. δανιήλ.»
57 φ. 103α «Του άγ(ίου) Διο νυ σ ί ο υ έκ τοϋ περί θείων όνομάτ(ων). πρώτος λόγος.» 

Άρχ. «κεί(μενον). Ταΰτα καί ήμεΐς μεμνώμεθα, νΰν μέν άναλόγως ήμών, διά τών ιερών
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παραπετασμάτ(ων), τής των λογίων καί τών ίεραρχικών παραδόσεων» (Πρβλ. Migne, 
Patrol. Gr. τ. Ill ο. 590.)

58 φ. 103β «’Αλλά καί έν τφ λόγφ ή το μυστηρίω τών περί τών ίερώς κεκοιμη- 
μ(ένων) πρό μικρού τοϋ τέλους φησιν ό αύτός Διονύσιος.» ”Αρχ. «Κεί(μενον), εί γάρ 
έν ψυχή κ(αί) σώματ(ι) τήν θεοφιλή ζωήν ό κεκοιμημένος έν βίφ τίμιον έοται μετά τής 
όσιας ψυχής κ(αί) τό συναθλήσαν αΰτώ σώμα.» ΙΙρβλ. Διονύσιον Αρεοπαγίτην έν Migne 
Patr. Gr τ. Ill σ. 551 · 70.

59 φ. Ι04α «Ίω(άννου) τού X ρ(υ σ ο σ τ ό μ) ο υ έκ τού εις τό πάσ(χα) λέγ(ει). 
ού ή αρχή : Χθες αδελφοί περί τής προΰεσμί(ας) τού πάσ(χα) τινά έλαλοϋμεν, καί μετά 
τινα τού αυτού λόγου φησιν ό αΰτ(ός): ίστόρητ(αι) γοϋν τή πρό οκτώ καλανδ(ών) 
άπριλλ(ίου) άπέθ(α)ν(εν) ό χ(ριστό)ς.» Τελ. φ. 106β «καί τής έκπτώσε(ως) τού πρωτοπλά
στου κ(αί) πασ(ών) τών προθεσμιών ό χρ(υσόστομος) άνωτ(έ)ρ(ω) έξήλΟεν έν τφ εις τό 
πάσχ(α) έπαγορευΟέντι λόγφ αύτοΰ.» Τόν λόγον τούτον Ίω. τού Χρ. έπιθι έν Migne 
Patrol. Gr. LIX σ. 745-55.

60 φ. 106β «Ίω(άννου) τού Δαμασκηνού π(ερί) τών έν πίσι(ει) κεκοιμη- 
μέ(νων) δπ(ως) αί υπέρ αύιών γενόμ(εναι) λειτουργίαν κ(αί) εύποιΐαι τούτους τά μέγιστα 
όφελοΰσιν. άνταποκρίν(ον)τε τινες, μή έ'χειν ούτως.» "Άρχ. «Έρώτ(ησις). Λέγουσί τινες, 
ότι μ(ε)τ(ά) θάνανον πάντ(α) θεοφιλή έργα ούδέν τούς προλαβόντας όνίνησιν, απέκλεισε 
γάρ φησιν ό ΰ(εό)ς.» Τελ. φ. 112β «Οί έβραΐοι βίβλους jiev καλούσι τό συγγράμματα, 
κεφαλίδας δέ τά είλητ(ά)ρ(ια), ως τό υιέ άν(θρώπ)ου κ(α)τ(ά)φαγε τήν κεφαλίδα ταύτ(ην), 
είληστ(α)ρ(ί)οις γ(άρ) ένέγραφ(ον) κ(αί) ού τεύχεσι τετραγώνοις ώς ημείς.» Έξεδ. τό έργον 
τού Ίω. Δαμ. έν Migne Patrol. Gr. τ. XCV σ. 248 - 78.

61 φ. 112β «’ Ιωάννου (μον)αχ(οΰ) καί πρεσβυιέρου τού Δαμασκηνού βίβλος 
α'. Περί αίρέσε(ων) έν συντομία δθεν ήρξαντο καί πόΟεν γεγόνασιν χρή πάντα εϊδέναι 
πιστόν ώς πασών αιρέσεων μ(ητέ)ρες καί ρίζαι πρωτότυποι τέσσαρες καθεσιήκασιν έξ ών 
αί άλλαι πάσαι θ(εό)ς συγχωρήσει άνεφύησαν. καί πρώτη μέν έστί βαρβαρισμός, δευτέρα 
σκυθισμός, τρίτη ελληνισμός, τέταρτη ιουδαϊσμός, βαρβαρισμός έστι ήτις καθ’ έαυτήν 
έστί. διαρκέσασα άπό τών ήμερων τού άδάμ. έπί δέκα γενεάς.» Τελ. φ. 130β «δΤ ών ή 
τοιαύτη έλέγχεται τών μονοθελητών κ(αί) θεοπασχητών κ(αί) ΐακωβιτών αϊρεσις. κ(αί) 
ταύτα σού κελεύσαντος έκθήσομαι.» Έξεδ. έν Migne Patr. Gr. τ. XCIV σ. 678-780. 
Τό δέ κείμενον παραλλάσσει πως.

62 φ. 131α «Τού έν άγίοις π(ατ)ρ(ό)ς ήμ(ών) Σωφρονίου π(ατρ)ιάρχ(ου) Ιερο
σολύμων. Στηλήτευμα κ(α)τ(ά) αίρέσε(ων) καί αίρεσιαρχ(ών).» ’Άρχ. «’Ανάθεμα καί 
κατάθεμα έστωσαν εις άεί άπό τής άγί(ας) κ(αί) όμοουσίου κ(αί) προσκυνητής τριάδος, 
π(ατ)ρ(ό)ς κ(αί) υίού κ(αί) αγίου πν(εύματο)ς : πρώτος σίμ(ων) ό μάγος.»

63 φ, 132β «’Επίτομος έκθεσις τόν τούς καιρούς γενομέν(ων) αιρέσεων, άρχομ(ένη) 
άπό τόν κατά ΐουδαί(ους) αίρέσ(εων).» ”Αρχ. «Ό ιουδαϊσμός άπό άβραάμ διά τής περι
τομής άρξάμενος υπό μωυσέως έπηύξηται τού θε(οΰ) τόν νόμον αΰτφ δόντος έπί τού 
ορούς σινά, υπό δαυίδ δέ ύστερον διαφερόντως σπουδασθείς έλαμπρύνθη τοϊς τε άλλοις 
άπασι κ(αί) τφ άνοικοδόμφ τού ναού.» Τελ. φ. 145α «ότι πρόγνωσιν έχον τό δαιμόνϊον 
γένος ούτε τήν αίτιιόδη κ(αί) νοεράν έχει ούτε τήν έπιστημονικήν αλλά τήν συμβολικήν 
μόνον διό κ(αί) διαπίπτει είς πολλά.»

64 φ. 145α «Τίνα περί δαιμόν(ων) δοξάζουσιν οί έ'λληνες.» "Αρχ. «Ό μέν ήμέτερος 
λόγος προαιρέσας καί τοϊς άγγέλοις διδούς, καί πρό(ς) τήν κρείττονα μέν τούτοις άπευ- 
θύνον ροπήν.» Τελ. φ. 145β «ταύτα δέ πορφύριος φασί κ(αί) Ιάμβλιχος.

65 φ. 145β «Π(ερί) τ(ής) φυσικ(ή)ς καί προπατορικής δικαιοσύν(ης) καί άμαρτί(ας).» 
“Αρχ. «Λέγεται παρά τοϊς άγίοις είναι τινα φυσικήν καί προπατορικήν δικαιοσύνην κ(αί)
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αμαρτίαν, έστι δέ ή μέν φυσική καί προπατορική δικαιοσύνη». Τελ. φ. 14Υα «ούχί αυτός 
ών έκείνω άλλα αναλογών έκείνω τώ ύπερκεϊσθαι πάντ(ων) των σωμάτων ώσπερ ό Ό(εό)ς 
πόντιον τών κτισμάτων.»

φ. 147β. «Διάλεξι ήμών τοΰ λεγάτου, κλήμεντος φημί κ(αί) νικηφόρου, περί τ(ής) 
ορθοδόξου πίσ(εως.)» Άρχ. «Οί τήν Οφήλιον δλην οίκοΰντες πατέρες καί αδελφοί καί 
τέκνα τοϊς έν χριστώ πιστοΐς ό ευτελής έν μοναχούς νικηφόρος έν αγία) πνεύματι χαί- 
ρειν. ειρήνη ή τοΰ χριστού ή πάντ(α) νοϋν ύπερέχουσα ήτις (έστίν) ή εύλάβεια έπιβρα- 
βεύσει έν ταϊς καρδίαις ύμ(ών) καί ήμ(ών) ταΐς ήμετέραις άρχαΐς έρρωσθε. Επειδή 
αδελφοί μου καλοί άναγκάσθημεν διά πιστ(ών) άδελφ(ών) τά περί ήμών ώ φίλοι λέγειν» 
Τελ. φ. 151β «μαρτυροΰμαι τοΰ έν κ(υρί)φ δτι μ(ε)τ(ά) τών μεγ(άλων) μαρτύρ(ων) 
στεφανηφορών χορεύσει έν τή βασιλείφ τοΰ κ(υρίο)υ ήμ(ών) ί(ησο)ΰ χ(ριστοΰ) τΤ» κλ.»

67 (φ. 151 β) «Άπόδειξις έκ τών άγί(ων) π(α)τέ(ρων κανονική πώς οί τής παλαιός 
ρώμης έξ ήμών ταιν γραικών άπερράγησαν καί τής άποστολικής έξέπεσ(αν) παραδό- 
σεως.» Άρχ. «Ούδέ οϋτως μεϊζον δεινόν καί έσχάτης πενί(ας) καθέστηκ(ε) καί λοιμοΰ 
ψυχοφθόρου, ώς ή άγνοια τοΰ καλοΰ καί ή λήθη τών θεί(ων), έάν βασιλεύς ή αρχών 
υπάρχει ή ήγούμενος ή πένης κ(αί) υπό τούτ(ων) τόιν δυο κρατούμ(ενος)». Τελ. φ. 152β 
«οί δέ τοΰ άπολιναρίου καί άρείου φρονοΰντες έχέτοσαν τό ανάθεμα.»

68 φ. 153α «Λόγοι ωραίοι κ(α)τ(ά) λατίν(ων): διαφόρ(ων) άγί(ων) αποδείξεις, δτι 
ώς αιρετικούς έχει αυτούς ή έκκλησία τής ανατολής». Άρχ. «Ό σοφώτατος π(ατ)ριάρχης 
άντιοχεί(ας) Θεόδωρος ό Βαλσαμών έν ταΐς πρός τόν μάρκον τόν άγιώτατον 
π(ατ)ριάρχην άλεξανδρεί(ας) άποκρίσεσι περί τούτων γράφει». Έπονται περικοπαί έκ τοΰ 
Ί ω ά ν ν ο υ τοΰ Χρυσοστόμου, Κυρίλλου ’Αλεξάνδρειάς, Διονυσίου 
τοΰ ‘Αρεοπαγίτου, Άγιου Μαξίμου, Άγ. ’Αθανασίου, Άγ. Σ ιλ β έστρου, 
Θεοδώρητου, Ίωάννου τοΰΔαμασκηνοΰ, Μιχαήλ τοΰ Δοΰκα, Φω
τίου τοΰ πατριάρχου, Βασιλείου τοΰ Μεγάλου, Άγ. Αυγουστίνου, 
Σωφρονίου ’Ιεροσολύμων, Μάρκου ’Εφέσου.

69 φ. 162α «Έτέρα δϊάλεξις γενομένη κ(α)τ(ά) πρό(σ)ταξιν τοΰ κραταιοΰ κ(αί) 
άγιου ήμών αΰθέντου κ(αί) βασιλέ(ως) κ(υρίο)υ Μανουήλ τοΰ Πορφυρογεννήτου 
παρά τοΰ ίερωτ(ά)τ(ου) μ(ητ)ροπολ(ίτου) τοΰ Θεσσαλονίκης κ(υρι)ου Βασιλείου τοΰ 
Άχριδινοΰ. Πρώτ(η) συνεισφορά αύτοΰ πρό(ς) τόν ϊταλί(ας) έπίσκοπον κ(α)τ(ά) πρό- 
(σ)ταξιν κ(αί) θέλησ(ιν) τοΰ πάπ(α) ρώμης εις τοΰτο αύτό.» Άρχ. «ό Λατίνος· ευχωμε 
δέσποτα γενέσθαι τήν έ'νωσιν τών έκκλησιών κ(αί) άμα παραδοΰναι μου τήν ψυχήν τφ 
θεφ· ό Γραικός. Ό τεθείς έν Σιών λίθ(ο)ς καί τοΐς μ(έν) άπηθοΰσιν ών πρό(σ)κομμα.» 
Τελ. σ. 165β «μάχ(η) κ(α)τ(ά) φά(σιν) κ(αι) άπόφασ(ιν) μί(αν) άλήθει(αν) ποιεί τ(ήν) δέ 
άλλην ψευδή.»

70 φ. 165β ·Τά αιτία μ(ε)τ(ά) τής λατινικής έκκλησί(ας) δσα περί δογμ(,ά)τ(ων) 
κ(αί) γραφ(ών) κ(αί) έτέρ(ων) πολλ(ών) συγγραφ(έν) παρ(ά) Κυρίλλ(ου) τοΰ πριν 
Κυζίκου Κων(σταν)τίνου τού Στιλβή.»1 Ή άρχή τοΰ κειμένου έλλείπει 
διότι ό άντιγραφεύς δέν ήδυνήθη φαίνεται νά άναγνώση τό προ)τότυπον, εϋρηνται τέσσα- 
ρες γραμμαί κεναί έν μέσψ δέ τής τρίτης ή φράσις «μικρά ζύμη δλον τό φύραμα ζυμεΐ 
αλλά φθει.» έν δέ τή πέμπτη γραμμή τό κείμενον άρχεται. «Τούς ιερούς κανόνας καί 
τάς θεί(ας) γραφ(άς)», μέρη τοΰ κειμένου παραλείπονται μή συμπληρωθέντα υπό τοΰ 
βιβλιογράφου. Τελ. φ. 170 «κάντεΰθεν καί τήν άν(θρωπί)νην κ(αί) δύο οΰσί(ας) τού έν 
μια ύποστάσει, συνηνωμέν(ας) παρίστησιν.»

1 ΓΙερί Κωνσταντίνου Στιλβή πρβλ. Κρουμβάχερ, Βυξ. Λογοτ. § 317 ένθα όμως 
τοιοΰτον αύτοΰ σύγγραμμα δέν μνημονεύεται.
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71 cp. 170β «Άπό τής έκκληοιατικ(ής) ίστορ(ίας) τοΰ μο[ναχοΰ] Έπιφανίου 
περί τό π(ώς) καί τοίνυν τρόπ(ίρ) έχωρϊσθησ(αν) έξ ημών οί λατι(νοι) κ(αί) έξεβλήθηααν 
τών πρωτεί(ων) κ(αί) διπτύχ(ων) » Άρχ. «ΊΙν ύ έν τή ζ' αυνόδ(φ) άνδριανός πάπ(ας) 
ρώμης, κ(αί) μετ’ εκείνον λέ(ων), βενέδικτος, παΰλος, στέφανος, νικόλαος ό επί τοΰ 
φωτίου.» Τελ. φ. 171 β «τούς λατίνους αναφανδόν ώς αιρετικούς, οΰτος ήν έπί τής βασι
λείας) κωνστ(αν)τ(ίνου) τοΰ μονομάχου.»

72 φ. 176β «Τοΰ άγιου ’Αθανασίου, περί τοΰ ούδείς καθαρός άπό ρύπου.» 
Άρχ. «Άλλ’ ούτε γινώσκουσι οί αιρετικοί.» Τελ. φ. 171β «ούτε μήν ό λέγ(ων) εφη ούδείς 
καθαρός άπό άμαρτί(ας), άλλ’ άπό ρύπου.»

73 φ. 171 β «Κ(α)τ(ά) άρμενίων.» Άρχ. «Μετά τήν τετάρτ(ην) έν χαλκίδόνι συνόδ(ηι) 
άπορρήξαντες εαυτούς τής καθολικής εκκλησίας.» Τελ. φ. 175α «κ(αί) κατηφιάν κ(αί) 
σκυθρωπάζειν, έφ’ ήμέραι ωρισμεναις κατ’ενιαυτόν κ(αί) τήν νηστεί(αν) ταύτην άρτζη- 
βούρτζην ένωνόμασεν.»

74 φ. 175β. «Τοΰ έν άγίοις π(α)τ(ρό)ς ήμ(ών) Μάρκου άρχιεπισκόπου ’Εφέσου 
συλλογιστικά κεφάλαια πρό(ς) λατίνους». Άρχ. «Τό πν(εΰμ)α τό έίγιον έκ π(ατ)ρ(ό)ς κ(α)ί 
υίοΰ έκπορευόμενον ή ώς έκ δύο ύποστάσε(ων) πρόεισιν, ή ώς έκ τής κοινής αυτών 
φύσε(ονς), ή έκ τής προβλητικής δυνάμεως.» Τελ. φ. 186α. «ούκ άρα έν κ(αί) τό αυτό 
αίτιον έπί τής Οεί(ας) τριάδος αλλά δύο τά αίτια κ(αί) μάτην οί λατΐνοι δύο άρχάς φεύ- 
γουσιν». Πρβλ. Μάρκου Εύγενικοΰ Κεφάλαια συλλ. πρός Λατ. έν Migne, Patr. Gr. τ. 161 
σ. 12-138 καί δή τό 16°ν Κεφ. έν σελ. 127.

75 φ. 186α. «Τοΰ άγ(ι)ωτ(άτου) π(ατ)ριάρχου κυ(ρί)ου Γενναδίου κ(α)τ(ά) λατι
νικού δόγματος.» Άρχ. «Ζητείται εί τό πν(εΰμ)α τό άγιον έκπορεύετ(αι) έκ τοΰ υίοΰ 
κ(αί) δή πρώτον δοκεΐ μή έκπορεύεσύαι τό πν(εΰμ)α τό άγιον έκ τοΰ υίοΰ, έν γ(άρ) τφ 
κ(α)τ(ά) ίωάννην ευαγγελία) λέγ(ε)τ(αι).» Τελ. φ. 187α. «καί έκπορεύεται κ(αί) έξ αύτοΰ 
τοΰ πν(εύματο)ς, τοΰτο δέ ψευδές ούδ’ άρα έκ τοΰ υίοΰ έκπορεύετ(αι) τό πν(εΰμ)α 
τό άγιον.»

76 φ. 187α. «Τοΰ άγιωτ(άτου) π(ατρ)ιάρχου κυ(ρίου) Γενναδίου π(ερί) τ(ής) θεί(ας) 
μυσταγωγί(ας).» ”Αρχ. «Πρώτον μέν οΰν γινιύσκειν οφείλετε ότι τό τοΰ κ(υρίο)υ ήμών 
πανάγιον σώμα έν ύπάρχον αεί διαφόρους έπιδέχετ(αι) θεωρί(ας).» Τελ. φ. 189β. «Άπό 
τοΰ νΰν δέ καί ήμών ύπερεύχεσθε, μιμεΐσθε τ(ήν) έν ήμίν γινο(μέν)ην προ(σ)θήκην 
τ(ής) εύλαβεί(ας).»

77 φ. 189β «Δω ρ οθ έ ο υ έπισκόπου Τύρου, αρχαίου άεδρός πν(ευμα)τ(ο)φόρου 
καί μάρτυρος γεγονότ(ος) έν τοϊς καιροΐς λικινί(ου) κ(αί) κωνστ(αν)τ(ίνου) βασιλέως.» 
Άρχ. »Οΰτος ό λεχθείς αοίδιμος άνήρ συγγράματα διάφορ(α) κ(α)τ(α)λέλοιπε ρωμαϊκά 
τε κ(αί) ελληνικά έπειδή περ έκατέρ(ων) τών γλωσσών έμπειρος ύπήρχεν» έπεται έκ τών 
έργων τοΰ Δωροθέου άπαρίθμησις τών έβδομήκοντα μαθητών τοΰ Ίησοΰ. Τελ. φ. 191α. 
«δπερ μεΐζον πάντων τών θαυμάτων ύπήρχεν κ(αί) έστι.» Έξεδ. έν Migne, Patr. Gr. 
τ. XCII σ. 1060-66.

78 φ. 191α τοΰ αύτοΰ Δωροθέου «Πε(ρί) τών ιβ άπο(ατό)λ(ων) τά ονόματα » 
Άρχ. -Πέτρ(ος) απόστολος έν γαλιλα-'ρ έν τ(οΐς) μεσογεί(οις) τοΰ πόντου.» Τελ. φ. 191α. 
«Καί τελειωθείς θάπτεται έκεϊ.» Έξεδ. έν Migne, Patr. Gr. τ. XCII σ. 1071-74.

79 φ. 192α «Τοΰ έν άγί(οις) π(ατ)ρ(ό)ς ήμών ’Αθανασίου αρχιεπισκόπου 
Άλεξανδρ(είας) πρό(ς) άντίοχον άρχοντα π(ερί) πλείστ(ων) κ(αί) άναγκαί(ων) 
ζητημάτ(ων) τών έν ταΐς θείαις γραφ(αΐς) άπορουμ(ένων) κ(αι) πάρα πάσι χριστιαν(οϊς) 
γινώσκεσθ(αι) όφειλομεν(ων). κε(φά)λ(αια) ,ρλζ'.» "Άρχ. «Έρώτ(ησις) οΓ. πιστεύοντες 
κ(αί) βαπτισθέντες εις τριάδα όμοούσιον, κ(αί) λέγ(ον)τες θ(εό)ν είναι τόν π(ατέ)ρα.»
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Τελ. φ. 202φ «ώς γάρ |ΐή κρίν(ων) οΰ κρίν(ε)τ(αι), κ(αί) ώς ταπεινοφρονών δικαιοϋιαι 
κ(αί) ώς συγχωρών συγχωρεΐται.» Έξεδ. έν Migne, Patr. Gr. τ. XXVIII σ. 597 κ. έ.

80 φ. 203α «Τοϋ μεγ(ά)λ(ου) Β α σ ι λ(ε ί ο υ)» νΑρχ. «Ότιγάροΰκ έγχωρεΐ άμφοιέ- 
ρ(ων) π(ερι)γενέσθαι, των τε κ(α)τ(ά) τόν κόσμον τούτον πραγμάτ(ων) κ(αί) ιης κ(α)ι(ά) 
θ(έσι)ν πολιτεί(ας),» Τελ. φ. 204β «Τόν δρόμον καχέλυσα ελεεινόν θέαμα χοις εμέ Οεω- 
ροϋσι γενόμ(εν)ος »

81 φ. 204β « Θ ε ο δ (ό ρ ο υ τοϋ Στουδίτου περί συγχωρήσεως άμαριημάχων.» 
”Αρχ. «αμαρτημάτων συγχωρήσεως σημειον έστίν όταν τό ήμιπαθή ενθυμήματα.

82 φ. 205α «Λεξικόν κατά στιχίον όφέλιμον.» ’Άρχ. «Δει είδέναι τό> 
λέξιν τινά ζητοϋντ(α) έν τώ λεξικώ τούτω ότι εί σύνθετον έστίν ή λέξις ήν ζητίσ πολλά- 
κις διαιρών αυτήν.» μετά δέ τόν όλιγόστιχον πρόλογον άρχεται τό λεξικόν, φ. 205(5 
«ά, άτινα δσα — άα, συστήματα ϋδατος — άαββυκτόν, άβλαβες ή μελάνες — άαγές, ίσχυ- 
ρ(όν) πάνυ καί άΟραυστον — άαδές, αηδές — άάΟην, ήπατήθην — άάθικτον, άφθαρτο ν, 
άβλαβες — άακτον, άΟραυστον, ύγιές — άάλιον, άτακτον, άλιον γ(άρ) τό μάταιον, άκρα
τες — άάνεμα, πολλαχή χάρις.» φ. 292α, «άρχή τοϋ μ. μαγάδεις, αυλοί καΰαριστήριοι— 
μαγάδιον, ώραΐον κιθάρισμα — μαγαλίδες, όργανα ιραλτικά.» Τελ. (φ. 343u) «ώ, έπίρ- 
ρημα σχετλιαστ(ικόν) — ώ, θαυμαστική τρωνή: ώ βαβαί βαβαί αξ. ώ εύγε εύγε ώ καλώς, 
ώ, ώτινι· ώ, κλητική, ώ, αΰτών.«

83 φ. 343β «Τοϋ άγιου Διαδόχου έπισκόπου φωτικής τής παλαι(άς) ήπείρου 
έρώ(τησις) καί άπό(κρισις).» "Αρχ. «Έρώτησις. Τί οΰν έν τό) κόσμιο πρό τοϋ τόν κόσμον 
γενέσθαι. Άπόκρ(ισις). Θεός ό τόν κόσμον ποιήσας.» Τελ. φ. 319β «τήν ίωάννου μοι 
σοφίαν υπαγορεύσας, έφανέρωσε λόγο(ς), ώ πολυστέφανε καί φωτοφόρε βασιλεύ, έπιστά- 
σης γάρ άπέπτη τής ή μέρας.»

84 φ. 349β «Έκ τοϋ εις τ(όν) μ(έ)γ(αν) ’Αθανάσιον λόγου τοϋ άγιου Γρηγορίου 
τοϋ θεολόγου.» "Αρχ. «Υλικήν δυάδα παν τό ένϋλον κ(αί) τό άπλοϋν.» Τελ. 
φ. 349β «κ(αί) οΐον έξω τής ύλης πεφηνότα κ(αί) τό) έν τριάδι θ(ε)ώ συγγενόμενα.»

85 φ. 350α «Τά προλεγόμενα τής ρητορικής.» ”Αρχ. «Τά προλεγόμενα τής ρητο- 
ρ(ικής) τέχνης εις δέκα κεφάλαια διαιροϋντ(αι). Καί πρώτον ή έκ ΰ(εο)ϋ ή έν θ(ε)ό) 
ή ρητορική. Δεύτερον εί έν ήρωσιν ή ρητορϊ(κή).» Τελ. φ. 355β «εί περιστατ(ικώς) 
αίτιώμενος κ(αί) τώ πράγματι συγχωρ(ών), μετάλειψιν ποιεί.»

86 φ. 355β «Τών δέκα ρητόρων ό σκάριφος.» (άπαρίθμησις τών δέκα μεγίστων 
ρητόρων μετά τοϋ άριθμοϋ τών λόγων εκάστου.)

87 φ. 356α «Τοϋ σοφωτ(ά)τ(ου) κ(αί) λογιωτ(ά)τ(ου) Ματθαίου τοϋ Καμά
ρι ώ τ ( ο υ ) ρητορ(ική) έπιτομή έκ τών τοϋ έρμογένους.» νΑρχ. «Όρος ρητορικής· 
Ρητορ(ική) έστι δύναμις τεχνική πιθανού λόγου, έν πράγματι πολιτ(ϊκώ), τέλος έχουσα 
τό καλώς είπεΐν κ(α)τ(ά) τό ένδεχόμενον.» Τέλος φ. 396α «έλαττον τοϋ άγαθοϋ ποτέ δέ 
τό πλέον κ(αί) μεΐζον οΐ(ον) έπεί ού μίν άφαυρότατος βάλλ’ άχαι(ών).» Έξεδ. Άμβοΰρ- 
γον 1675.

88 φ. 396β Τοϋ αϋτοϋ «Έπιτομή εις τά τής ρητορ(ικής) προγυμνάσματα;» 
Αρχ. «Όρος προγυμνάσματο(ς). ΙΙρογύμτασμα έστίν άσκησις μετρί(ων) πρός μειζόν(ων) 

έπίρρωσιν πραγμάτ(ων) » Τελ. φ. 399 «Τοσαϋτα περί τών προγυμνασμάτ(ων) ώς έν βρα
χεί κ(α)τ(ά) τόν έπίτομον τουτονί λόγ(ον).»

89 φ. 399β «Καν(ών) εις τήν χ(ριστ)οΰ γένεσιν ιαμβικός ποίημα Ίωάννου τοϋ 
Δαμασκηνού.»

90 φ. 417β. -418α Πίναξ τών σεληνιακών μηνών.
91 φ. 418β « Αρχή διαλέξεων τών ’Ιουδαίων μετά τοϋ Έπισκόπου τοϋ Γρηγεντίου».
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"Αρχ. «Τής νυκτός διελθούοης και τοΰ ήλιου τής δικαιοσύνης άνατείλαντος. .» Τελ. rp. 
483β. «έγεγόνει αγαθός τοΐς άπασιν έκάστοτε τά πρόσφορα άπονέμ(ων) κ(αί) μεσίτης 
άγαν συμπαθέστατος έπί τε θ(ε)ω κ(αί) άν(θρο>π)οις έν χ(ριστώ) κτλ.»

92 φ. 484β - 491β «Τοΰ έν άγ(ίοις) π(ατ)ρ(ό)ς ήμ(ών) Κυριλλ(ο υ) άρχιεπισκόπ(ου) 
Ά λ ε ξ α ν δ ρ ε ί (α ς) λεξικόν κατά στιχίον όφέλημον.» “Αρχ. «ά. ά τινα σημαίνει δέ 
τό όμοϋ — άασάμ(ενος) : έβλαμ(ένος) κ(αί) άμα (?) — άατος, άβλαβης,απλήρωτος,— άάθη, 
ήπατήθη,— άάσαι: κορέσαι καθυπνώσαι» Κολοβόν, τελ φ. 491 β «αΐνεϊτ(ε) τ(όν) κ(ύριο)ν 
— άλλα δή, μή ότι — Άλλ’ άγε δή, άλλα φέρε δη »

93 φ. 492β «Οί π(ατ)ριάρχαι τής Κο)νσταντινουπόλ(εως) δσοι έπ(ατ)ριάρχευσαν 
αύτ(ήν) άπ’ άρχ(ής) έ'ως τ(ής) σήμερον όπου είναι άπό κτίσεως κόσμου χρόνοι επτά χιλιά
δες όγδοήντα τρεις (=1575) κ(αί) πόσους χρόν(ους) εζησαν ό καθένας κ(αί) ποιος έξε- 
βί,ήθη». Άρχ. «α°? Στάχυς έκ τών έβδομήκοντα άποστόλ(ων) χρόν(ους) ις τούτον 
έχειροτόνησεν άνδρέ(ας ό άπόστολος επίσκοπον τ(ής) Οράκης» Τελ. φ. 496β «Κύριλλος 
πωλυχρόνιον ποιήσαι κ(υρι)ον άμήν.»

99 φ. 501β «Περί πατριάρχων άλεξανδρεί(ας)» «α°5 μάρκος ό ευαγγελιστής β 1 
άνιανός ϊφ αίμίλιος ϊγ εύμένιος ϊγ κέρδων ~ πρίμος ϊμ ίουστος ιοί μάρκος Τ κελαδίων 
ϊ» άγριπΐνος ή) ίουλιανός Τ δημήτριος μν ήρακλάς 7ς" διονύσιος "ϊς μάξιμος ϊή Οεοινάς 
ϊϋ πέτρος ό μάρτυς Τ άχιλλάς ~ άλέξανδρος Ίς γεωργϊ(ος) ό άριανός (έν τή ώφ) άθα- 
νάσιος ΓΓ τιμόΟεος Τ θεόφιλος κϋ κύριλλος Τρ διόσκορος αΐρετ(ικός) c" ίω(άννης) 
ή" άθανάσιο(ς) ~ζ ίω(άννης) ϊά διόσκορος τιμόΟεος Τς γαϊανός "ϊΓ θεοδόσιος αίρετ(ι- 
κός) ]Γ παϋλος ~ ζοτϊ/.ός Τ άπολινάριος κΰ ίω(άννης) ϊά εύλόγιος ϊς θεόδωρος ΊΓ ίω· 
(άννης) Τ γεώργιος "5 κύριλλος Τ πέτρος ή" ».

Έτέρρ. χειρί.

«Κοσμάς, πολιτιανός, εΰστάθιος, χριστόφορος, σοφρόνιος, μηχαήλ, μηχαήλ, χριστώ- 
δουλος, εΰτίχιος, Ισαάκ, ίώβ, ήλί(ας), άρσέ(νιος), γεώργ(ιος), λεόντιος, ϊω(άννης), σάβ· 
βας, θεοδόσιος, σοφρόνιος, ελευθέριος, μάρκος, νικόλαος, γρηγόριος, νικόλαος, άθανά- 
σιος, γρηγόριος, Ιωακείμ »

Έτέραις χερσίν.

«σίλβεστρος πολληχρόνιον ποιήσει κ(ύριο)ς ό θ(εό)ς τοΰ ποιμαίνειν τό ποίμνιόν του 
έν εύσεβείρ καί πίστει όρθοδόξω

μελέτιος. κύριλλος καί μετετέθη
γεράσιμος πολληχρόνιον ποιήσει κ(ύριο)ς ό 0(εό)ς τοΰ ποιμένειν τό ποίμνιόν του 

έν εύσεβεία καί πίστει όρθοδόξω εις πολά έτη.»

35 256 (TIE)

Έ. 1575. 150X215 χάρτ. μετά υδατ. σημ. φ. 16 συνεσταχωμένα έν μέσο) 
τοΰ πολυμιγοΰς κωδικός 256. Κείμ. 93X155, στίχ. 22. Αρχ. και τίτλοι έρυδρά. 

έν τέλει:

«έγραύθη έν μην), νοεμβρίω κό έ'τει ,ζπδ' ΙΝ(δικτιών)ος δς (~--/5Γ5) 
ήμέρ(α) τρίτ(η) διά χειρδς εμον παχωμίον (μον)αχ(ον).»

’Ακολουθία είς τήν κατά σάρκα περιτομήν τοΰ’Ιησοΰ Χριστοΰ μηνός ’Ιανουάριου α. 
«“Αρχ. Συγκαταβαίνων ό σωτήρ τώ γένει τών άνδρών, κατεδέξατο σπαργανών περί βολήν.»

1 Οί άριθμοί οί άκολουθοΰντες τά ονόματα δηλοΰν τά έτη τής πατριαρχείας έκαστου
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36 190

’Έτ. 1585- 86 170χ230. Χαρτ. μετά ύδατ. σημ. φ. 67.

Έν αρχή τοϋ κειμένου εϋρηται ή έξης σημείωσις: «Ή θείο λειτουργία αϋιη χυΰ 
αγίου ενδόξου αποστόλου καί εύαγγελιστοΰ Μάρκου γεγραμμένη διά χειρός τοϋ αοιδίμου 
καί σοφοϋ έν πατριάρχαις Μελετίου Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς τοϋ επιλεγόμενου 
ΙΤηγά 1 καθώς καί τά εφεξής συγγράμματα τοϋ αϋτοϋ εύρεδέντα παρ’ έμοϋ διασκορπι
σμένα μεταξύ άχρηστων χάρτων, συνήχΟησαν καί έδέβησαν ούτως εΐ καί ελλιπή κατά τε 
τήν αρχήν καί τό τέλος αυτών ΐνα μή διασκορπισθώσι καί άπολεσδώσι παντελώς. 
Έγραψε δέ ταΰτα ό αοίδιμος κατά τά έτη ,αφπε' ή ,αφπς' ώς όρα τήν χρονολογίαν τού
την έν ταΐς ενταύθα άφιερωιικαις αϋτοϋ έπιστολαΐς πρός τόν Βασιλέα Ρωσσίας καί πρός 
τόν προκάτοχον αΰτοΰ Σίλβεστρον τόν αοίδιμον ΙΙατριάρχην Αλεξάνδρειάς. Ό ΙΙηλου- 
σίου Άμφιλόχιος ,αιοο'·.

1 φ. Ια «‘Η θεία λειτουργία τοϋ αγίου ένδοξου αποστόλου (καί) εύαγγελιστοΰ 
Μάρκου.» ”Αρχ. «Ευχή τής προδέσεως. ‘Ως πρόβατον έπί σφαγήν ή χάη (καί) ώς αμνός 
εναντίον τοϋ κείροντος αυτόν άφωνος, ούτως οϋκ ανοίγει τό στόμα αϋτοϋ.» 'Γελ. φ. 23α 
«χάριτι καί οΐκτιρμοΐς (καί) φιλαν(ΰρωπ)ίρ. τοϋ μονογενούς σου υίοΰ μι: δ’ ου ευλογητός 
εΐ σύν τφ παναγίφ (καί) άγαδφ καί ζωοποιφ σου πν(εύματ)ι νϋν καί αεί (καί) εις τούς 
αιώνας των αιώνων αμήν.» Έξεδ. έπανειλημμένως πρβλ. C. A. Swainson The Greek 
Liturgies 1884 σ. 2 - 73. Τό κείμενον τής λειτουργίας παρεδόδη διά πέντε έν ολφ κωδί
κων έξ ών εΙς οΰτος ό καί πολύ μεταγενέστερος.

2 φ. 2δα «Μελετίου περί έκκλησίας Στρωματεΐς. Σιλβέστρψ τω παναγιωτάτω 
καί μακαριωτάτψ πάπα καί πατριάρχη τής μεγαλοπόλεως Άλεξανδρείας καί κριτή τής 
οικουμένης δεσπότη καί ίδίψ πατρί έν κ(υρί)φ δειοτάτφ ύπακοήν ό Μελέτιος.» ”Αρχ. 
«Χαλεπανεΐς μου τή παρρησία δέσποτα π(άτε)ρ ή τή άληδεία συμφήσεις.» Τελ. «τόν 
ένόντα τρόπον άφοσιώσασδαι ής αί δεΐαι εύχαί μεδ’ ήμών εΐησαν. Έν Αιγύπτιο ιευ 
ίσταμένου άνδεστηριώνος ,αφπε'».

3 φ. 28β τοΰ αϋτοϋ «Θεοδιόρψ τφ κτλ. Μοσκόβφ βασιλεΐ κτλ.» ”Αρχ. «Νόμος 
κεϊται παρά πέρσαις κράτιστε βασιλεύ,» Τελ. «ό τών όλων δεός καί δεσπότης άτελευτή- 
τοις αίώσι συνεπεκτεινομένας εϋδύνειε. έρρωσδω έν κυρίφ τό δεΐον σου κράτος, κηρο- 
φοριώνος ι' έτει σωτηρίω ,αφπς' έξ αΐγύπτου.» μετά λατινικής μεταφράσεως.

4 φ. 32α Άκέφαλον κείμενον χειρί τοϋ Μελετίου Πηγά. “Αρχ. «τίνων ύφ’ηγε
μόνων τε (καί) τίσιν έπ’έλπίσι κυβερνωμένη. "Ωστε μή τινα πλανηδήναι έν ταύτη λογι- 
ζόμενον είναι, πόρρω που τυγχάνοντα, έν μέσοις κινδύνοις, μιμεΐσδαι γάρ ημάς προσή- 
κει τόν ού(ρά)νιον πατέρα, δς πάντας άν(δρώπ)ους δέλει εύβΰναι καί εις έπίγνωσιν 
άληδεί(ας) έλθεϊν επειδή δέ άνάρδρως, (καί) άνισματισμένως άλλ’ ϋφέν, (καί) άνάμιξ 
ό λόγος κατέστρωται τήν τοΰ στρωματέος προσηγορίαν έκτήσατο, έκεΐδεν ξύν δεφ, άρξά- 
μενοι ΐνα μηδένα είναι τόν άμφιβάλλοντα είναι έκκλησίαν, ή τής δεοπνεύστου γραφής.» 
Τελ. φ. 69β «πώς ό τοΰ μακαρίου πέτρου διάδοχος τών άδελφ(ών) άπαξαπάντων μόνος 
άρξει; πώς αότφ μόνφ πρόσεσται (ώς αύτοί άξιοϋσιν) άρχειν τοϊς δέ λοιποΐς άρχεσδαι;»

37 68 (Ξ', 386)

Έ. 1592. 150X210. Χάρτ. μετά ΰδατ. σημείων. Φυλλ. υδ' (404) κατά

1 Κατά τόν Ύψηλάντην (τά μετά τήν άλιοσιν σελ. 120, 121) Μελέτιος ό Πηγάς ό 
Κρής έπατριάρχευσεν κατά τά ετη 1586 - 1603 ότε καί άπέδανε.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:31:34 EEST - 3.236.241.27



Κατάλογος των χρονολογημένων κωδίκων τής πατριαρχ. βιβλιοθ. Καΐρου. 157

παλαιάν άρίτίμησιν. Κατά τετράδια. Στάχ. άπλοΰν. Κείμ. 100X160. Στίχ. 2δ. 
Έπικεφ. έρυθραί. Έν φ. τζγ'Ρ είίρηνται τάδε:

« Τέλος καί τώ θ(ε)ώ δόξα ή βίβλος τών παραλειπομέν(ων) διά 
χειρδ(ς) έμον παφνουτίου ίερομονάχ(ου) και πρωτοβυγγέλ(ου) 
αλεξάνδρ(εια) έν μην'ι άπριλλ(ίον) ιβ έτους ζρ' ίνδικτιώνος ε’1' Έν Κων-

(στ(αν)τι(νου)
πόλ(ει) έγράφτη έν τώ ναώ τον άγ(ιου) πολνκάρπο(υ) έπιοκόπ(ου) μυρών 
τη γειτονιά ην επονομαζόμενη ψω/μ]α έΐον.»

Περιέχει :

Ερμηνεία εις τήν Παλ. Διαθήκην. "Αρχ. (φ. α«) «συγγραφή τοΰ προ
φήτου) μωυσέως: κείμενον: έν αρχή έποίησεν ό θ(εό)ς τόν άν(θρωπ)ον κκί τήν γην: 
θεοδωρήτου: Τί δήποτε μη προστέταχε τής των δλων δημιουργί(ας) θεολογίαν ό συγ- 
γραφεύς: έξήγ(η)σ(ις). μετρεΐν εΐωθε τοΐς παιδευομένοις, ή θεία γραφή τά μαθήματα· 
καί τοΐς μέν τελείοις προσφέρειν τά τέλεια τοΐς άτελέσι δέ τά στοιχειώδη καί τής σφών 
δυνάμει συμβαίνοντα, έπειδή τοίνυν αίγΰπτιοι τήν όρωμένην κτίσιν.» Έπονται έρμη- 
νεϊαι των αγίου Βασιλείου, Ίωάννου Χρυσοστόμου, ’Ακακίου Καισαρίας, Διοδώρου, 
Γενναδίου, Σευήρου, Γαβαλά, Σευηριανοΰ.

38 105 (σλε')

”Ε. 1592. 152X212. Χιίρτ. μετά ύδατ. σημ. φ. 143. Κατά τετράδια. 
Στάχ. έκ δέρματος. Κείμ. 103X145. Στίχ. 21.

Έν τέλει φ. 143β.

« τέλος κ(αι) τώ θ(ε)ω δόξα’ υπό χειρός νεόφυτόν ίερο 
μονάχον άρκωλάον τον κρητός αφ^ϋ’ 
φεβροναρίω γη ημέρα ε’1. »

Πς>βλ. Gardthausen σ. 2C1.

1 Έν άρχή πίναξ τής βίβλου.

2 φ. Ια. 'Ερμηνεία εις τήν ’Έξοδον:
«Περί τ(ής) έλευθερί(ας) τοΰ ί(σρα)ήλ από τ(ής) τϋραννί(ας) φαραώ. » ”Αρχ. 

«’Ακριβή τών πραγμάτων ποιούμενοι τήν διάσκεψιν, συλλήπτορα κ(αί) έπαρρωγόν άνα- 
δείκνυσθαι παρεκάλουν τοΐς έπί τής γης τόν τοΰ θ(εο)ΰ λόγον, αϋτφ δέ καί μόνφ τό 
άνασώζειν δύνασθαι τούς εις λήξιν ήκοντας.» Έργον Κυρίλλου ’Αλεξανδρείας 
έξεδ. έν Migne, Patr. Gr. LX IX σ. 385 κ. έξ.

φ. 4β. «Περί τών διά μωσέως γεγονότων τριών σημείων, λόγος.» Άρχ. «Έγ’ ωμήν 
τοΰ πολυμαθοΰς ώρϊγένους ταΰτα είναι τά υπομνήματα, είς ταύτην υπαγόμενος τήν 
γνώμην έκ τής φράσεως τοΰ λόγου, έκ τε τών εννοιών όξύτητος. τις γ(άρ) ώρϊγένους 
•ψηλώτερος: καί τέλος έξ αυτής ήδη τής ΰλης αυτόν γ(άρ) κ(αί) μόνον πολλάς τόμων 
χιλιάδας γεγραφώτα μεμαθήκαμεν ές πάσαν τήν γραφήν, άνήρ τό όντϊ ύπερθαύμαστος 
εί μή είς πτώμα κατηνέχθη έξαίσιον, ούδέν βουλόμενος έάσαι άνεξερεύνητον» άλλη χειρί 
προσετέθη «(, εστι) (δέ) κυρίλλου άλεξανδρείας.» «Τήν μέν θείαν ή τϊς ποτέ 
έστι κατσρθρώσαι φυσιν οϋκ αν δύναιτί τϊς, άποπτος γ(άρ) παντελώς.»
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4 φ. 14β «Βιβλίον Δεύτερον, έν φ έστι τάδε: α περί τής θυσίας τοΰ άμνοΰ βπερ^ 
τής άναθέσεως των πρωτοτόκων, γ περί τής μερρά; κ(αί) τοΰ ξύλου τοΰ παραδειχθέν- 
τος τφ μακαρίω μωυσή δ περί τής όρτυγομήτρας κ(αί) τοΰ μάννα f περί τής Ουσίας 
τοΰ άμνοϋ.» ”Αρχ. «Ότϊ τοίνυν έν χ(ριστ)φ δή κ(αί) μόνω τοΰ θανάτου δϊαδϊδράσκομεν 
κράτος κ(αί) ώς ό σοφός ήμΐν δϊαγέγραφε μαθητής- ούκ έστιν όνομα υπό τόν οΰ(ρα)νόν 
τό δεδομένον άν(0ρώπ)οις έν φ δει σωθήναι ήμάς, άναμάθοι τις άν κ(αί) καθ’ έκατέ- 
ροις πολλούς εΐπερ έλοιντο τρόπους.» Έξεδ. έν Migne, Patr. Gr. τ. LX1X σ. 417-85.

5 φ. 41β «Έν τφ παρόντι τρίτψ βιβλίιρ ένεστι τάδε: περί τής παταχθείσης πέτρας 
β περί τής έν τφ δρει σινά καθόδου τοΰ θ(ε(ο)ΰ καί τής έν αΰτφ παραστάσεως τοΰ 
ί(σρα)ήλ, γ περί τής εις τό όρος ανόδου τοΰ μωυαέως κ(αί) άαρών κ(αί) ναδ(άβ) κ(αί) 
άβιούδ, καί τών έβδομήκοντα πρεσβυτέρων, ό περί τής μοσχοποιΐας τοΰ ίσραήλ, ε περί 
τοΰ καλύμματος τοΰ έν τφ προσώπω μωσέως.» ”Αρχ. «Είσέλθετε δϊά τής στενής πύλης 
τοϊς έαυτοΰ φίλοις έπεφώνει χ(ριστ)ός στενήν μεν οίμαι πύλην κ(αί) τεθλϊμενην εί:βο- 
λήν τό τληπαθές όνομαζων κ(αί) τήν τοΰ λόγου παντός αξίαν υπομονήν.» Έστι δέ 
Κυρίλλου ’Αλεξάνδρειάς καί έξεδ. έν Migne, τ. LXIX σ. 484-538.

6 φ. 68α «Έν δέ τφ Λευϊτικφι τάδε ένεστιν». "Επεται ερμηνεία εις τό Λευιτικόν ής 
τά κεφαλαία:

«α“_ν Ότι τό χ(ριστο)ΰ πάθος σ(ωτή)ριον βον δτϊ τής μυστικής εύλογίας έν μεΟέξει 
γεγονότες, άγιοι καί ιεροί πάντη τε καί πάντως έσόμεθα γγν περί τοΰ καθαρισμού τής 
λέπρας ό°_ν περί τής τών Ιουδαίων συναγωγής, δτϊ συνέβη πεσεΐν έξ απείθειας αΰιήν 
toy περί τοΰ μή εϊσέρχεσθαι τόν άαρών δϊά παντός εις τά άγια τών άγιων» ”Αρχ. Ό 
μέν τών όλων θ(εό)ς, θάνατον οΰκ έποίησεν ουδέ τέρπεται έπ’ απώλεια ζώνιων, άλλ’έκ
τισε μεν εις τό είναι τά πάντα» Έστι δέ έργον Κυρίλλου ’Αλεξάνδρειάς καί 
έξεδ. έν Migne, τ. LXIX σ. 539 - 90.

7 φ. 96α Ερμηνεία εις τούς άριθμούς : «Τάδε ένεστιν έν τή βίβλιρ τών άριθμών. 
u°y περί χ(ριστο)ΰ κ(αί) τής Ιουδαίων συναγωγής, βον περί τών κατασκαψαμένων τήν 
γήν τής έπαγγελίας γ^ δτϊ γέγο(ν'εν) ήμΐν άρτος ζωής ό χ(ριστό)ς 0uy περί τής 
δαμάλεως τής πϋράς τής κατακαιομένης, έξω τής παρεμβολής t°y περί τοΰ όφεως τοΰ 
χαλκοΰ» Έστι δέ Κυρίλλου Ά λ ε ξ. καί έξεδ. έν Migne, Patr. Gr. τ. LXIX σ. 589-642.

8. φ. 124α Εις τό Αευτερονύμιον. «Τάδε ένεστιν έν τφ Δευιερονομίιρ α περί τής 
νευροκοπουμένης δαμάλεως έν τή φάραγγϊ β περί τής αιχμαλώτου γϋναικός, ξΰρομέ- 
νης τε κ(αί) όνΰχιζομένης γ περί τοΰ παρεμβάλλονιος εις πόλεμον έπί τούς έχθροϋς 
δ περί τών δέκα κ(αί) δύο λίθων τών κεκονϊαμέν(ων) πέραν τοΰ ΐορδάνου, ε περί τής 
χειροιονίας ίηοοΰ.» ”£011 Κυρίλλου ’Αλεξ. καί έξεδ. έν Migne, Patrol. Gr. 
τ. LXIX σ. 643-78.

39 1G1 (ρήζ', 806)

’Έ. 1592. 152x212. Χάρτ. μετά ύδατ. σημ. φ. 252 κατά τετράδια. 
Στάχ. άπλοϋν. Κείμ. 110x150, στίχ. 22. Άρχ. καί τίτλοι ερυθρά.

Έν τέλει:

« Ί" έτελεκόθΐ] το παρυν βίβλιον ΰηυ χειρυς έμοΰ 
νεοφύτου ίεροδϊακόνου άρχιολάον τοΰ 

κρητός. »

Έκ τής σημειώοεως έν τέλει τοΰ άνω όπ’άρ. 105 κώδικος προκύπτει ότι Νεό
φυτος Άρκωλάος έγραψε περί τό 1592.
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1 φ. Ια Κυρίλλου ’Αλεξάνδρειάς. «Περί τής αγίας ένϋποστάτου καί 
όμοουσίου τρϊάδος.» "Αρχ. «Οΰκ επί ημάς αγώνας έπείγεσθαι δείν ό σός άναπείθει 
λόγος.» Έξεδ. έν Migne τ. LXXV ο. 9-656.

2 φ. 249α «Τοϋ μεγ(ά)λ(ου) ’Αθανασίου Ά λ ε ξ α ν δρ ( ε ί α ς), περί πΐσιεως. 
έκ τοΰ λόγ(ου) του εις τ(ό) εύ(αγγέλιον)». Άρχ. «Πιστεύομεν εις π(ατέ)ρα καί υιόν καί 
άγιον πν(εϋμ)« τριάδα υποστάσεων άδ'ίάσπαστον έχόντων τήν δϊαίρεσιν». Τελ φ. 252β 
«τής σαρκώσεως καί έναν(θρωπ)ήσεως μυστήριον, άποβαλλόμεθα τάς των αιρετικών 
βλασφημίας:»

40 128 (35ό)

”Ε. 1598. 150x220, χάρε, μετά ύδατ. σημ. φ. 110 κατά τετράδια, στάχ. 
άπλοΰν. Κείμ. 90x150, στίχ. 17. Έπικεφ. έρυθραί. ’Αρχικά ελλείπουν αί δε 
θέσεις των έμειναν κεναί προς συμπλήρωσιν.

Έν τέλει:

«Τέλει εχρήοατο το παρόν ε11 έπ'ι δεκάιτί] 
τοϋ a<p\r\ έτ(ους) τής έπιδημί(ας χ(ριοτο)ΰ £ρζ κοαμογονί(ας) 
ήμερα ς11 έν Αλεξάνδρου υπό μαξί 
μου αρχιδιακόνου Αλεξάνδρειάς)»

(Πρβ. Gardthausen σ. 257.

Έν τή α σελ. έν τή κάτω ωα ιδία τφ κειμένω χειρί:

< μαξίμον ιερό μονάχου τοΰ πελοποννησίου και τάδε προς τόΐς αλλοις».

Έν άρχή φύλλα 4 άγραφα.

φ. 5α «Βαρλαάμ μοναχού κ(α)τ(ά) Λατίνων» Άρχ. «Ότι ύποκειμ(έν)ου έκ μόνου 
τού πρώτου αιτίου τό πν(εΰμ)α τό άγι(ον) έχειν τήν ΰπαρξιν οΰκ άναιρειτ(αι) ή κατ’ού- 
σί(αν) ταυτότης π(ατ)ρός καί υιού. Εί μ(έν) οΰντινα άμφότεροι εΐχομ(εν) έκ θ(εο)ΰ άφιγ- 
μ(ένον) παρ’ οΰ έδει ποιησαμένους έκατέρους τούς υπέρ ών διαφερώμεθα λόγους, τ (ή ν) τών 
είρημένων δέξασθαι ψήφον, οΰτ’αν πρός άλλήλους περί τούτων διελεγόμεθα, ούτε πρός 
έκεΐνον λέγοντες προοιμιών έδεόμεθα έφελκομένων τήν έκείνου εύνοιαν, υπέρ τού μή 
παρακρουσθ(έν)τα τοΐς έναντίοις τών λόγων, έναντίαν θέαθαι τήν ψήφον». Τελ. φ. 11α 
«αΤς οί συκοφάνται περιβάλλειν ήμάς έπιχειροϋσϊν, ώς άρα ούσί(ας) άλλοτριότητα εις 
τήν τριάδα είσάγομ(εν).»

2 φ. 11α «"Οτι υποκειμένου έκ μόνου τού π(ατ)ρ(ό)ς έκπορεύεσθαι τό πν(εΰμ)α τό 
άγιον οΰκ άναιροΰνται αί προσωπϊκαί διαφοραί τών τριών προσώπων πρός άλλη λα.»

3 φ. 31α «Ότι υποκειμένου έκ μόνου π(ατ)ρ(ό)ς έκπορεύεσθαι τό πν(εΰμα) τό 
άγι(ον) ούδέν τών περί θεολογί(ας) έν λογίοις ρητώς άναιρείτ(αι).»

4 φ. 47β «Ότι υποκειμένου κ(αί) έκ τοΰ υιού έκπορεύεσθαι τό πν(εΰμα) τό άγιον 
πολλά τών όμολογουμένων αναιρείται καί πολλοΐς ρητοΐς τών άγιων έναντί(ον) έχει 
ή τοιαύτη ΰπόθεσις». "Αρχ. «"Οταν εις λόγους άλλήλους έρχώμεθα, ώ άνδρες λατΐ- 
νοι, περί τών άμφισβητουμένων δογμάτων, μή άντιδίκους άλλήλους ήγώμεθα μήδε νική- 
σαι άλλήλους σπουδάξομ(εν).» Τελ. φ. 63β «τοΰ μηδέν ύμΐν έν τφ προκειμένφ ξητή- 
ματι άληθεί(ας) μετεΐναι.»

5 φ. 63β «Πρός τούς άντιλογικούς τών λατίνων ότι αδύνατόν έστιν αύτοΐς πρός 
γραικούς διαλεγομένοις διά συλλογισμών άποδεΐξαι ότι ού μόνος ό π(ατ)ήρ άρχή κ(αί) 
πηγή θεότητος.»
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6 φ. 78α «Πρός τάς κυριωτέρας των λατίνων υποθέσεις έξ ών οΐονται δεικνύναι τό 
πν(εϋμ)α τό άγιον καί έκ του υίοΰ έχει τ(ήν) ΰπαρξιν. λόγος ς'°ξ »

7 φ. 92β «Πρός τ(όν) αρχιεπίσκοπον νικόλαον είπόντα πρός αυτόν αδύνατον είναι 
τόν πάπαν τών ορθών έκπεσεΐν δογμάτων, λόγος ζ'°?»

8 φ. ΙΟΟβ «Λεγάτος ή περί πν(εύματο)ς» άρχ. «Λατ(ϊνος), τεθέασαι τ(ήν) επιστολήν 
ήν έναγχος τώ τε π(ατ)ριάρχη κ(αί) τοΐς περί αυτόν ίεράρχαις περί ών διαφερόμεθα 
άπέσταλκα; γραικός, τήν μέν επιστολήν τεθέαμαι τών δ’εν αυτή λεγομένων.» Τελ. 
φ. 107β «εί θανάτφ τόν άποθανόντα υπέρ ημών άμειψαίμεθα.»

9 φ. 107β «’Ανασκευή εις τ(ήν) πεμφθεΐσαν αΰτφ επιστολήν παρά τών πρέσβεων 
τοϋ πάπα.» Άρχ. «Λατίνος. Ό π(ατ)ήρ κ(αί) ό υιός, μία είσιν αρχή τοΰ άγιου πν(εύμα- 
το)ς. ανασκευή, ήκιστα ήμΐν τοϋτ’ εΰσεβ[ές] νομίζετ(αι).» Τελ. φ. 110β «ώστε οϋ περί 
τής ΰπάρξεως τοϋ πν(εύματο)ς έν τούτοις έστίν ό λόγος άλλά περί ών τοΐς άποστόλοις 
άνήγγειλ(εν).»

I Ζ' ΑΙΩΝΟΣ

41 220

Έτ. 1605. 150x210, χάρτ μετά υδαΐ. σημ. φ. 176, «στάχωτ. Κείμ. 
100x155, στίχ. 18.

Έν τή κάτω ωα τής α' σελ. :

«άρσενίον έλαχίοτου και αμαρτωλόν ιερό μ (ο)
(νά)χον εκ τρίκκης τής ελλάδος τής θεί(ας) 
ααρκώαεως αχδ'»

« αχε θαργηλιων έκκαίδεκα : εις κορυφους»

φ. 95β έν τή κάτω ωα:

«άρσενίον πόνος τέρμα εγεγόνει εκ κερκνρηθεν 
αωχ'“εω σκιροφοριώνος»

φ. 96α έν τή άνω ωα :

* αχε' ιονγίω γ έν κορυφή τής κερκύρας.»

1 φ Ια «Εις τό Περί έρμηνείας έξήγησις.» Άρχ. Πρόκειται ήμΐν ή έξήγησις τοΰ 
περί έρμηνεί(ας) καί επειδή έθος τοΐς φιλοσόφοις διδάσκειν τινά προλεγόμενα προ- 
λαμβάνοντες κ(αί) ημείς τέτταρα τών άναγκαίων προτίθεμ(εν)» Τελ. φ. 75α «οί έν ταΐς 
θεραπείαις κ(αί) φαρμακοποιΐαις οΰ τήν δύναμιν άλλά τήν ευωδίαν έπιζητοϋντες.»

2 φ. 76α «’Αναστασίου π(ατ)ριάρχου Θεουπόλεως περί τών όρων.» Άρχ. 
«Σύν θ(ε)ώ όροι διάφοροι κ(α)τ(ά) τήν παράδοσιν καί πίστιν τής άγί(ας) καθολικής 
κ(αί) άποστολικής έκκλησίας λεγόμ(εν)οι συλλεγέντες από τε κλήμεντος» Τελ. φ. 92α 
«αί διαφοραί τών κτισμάτων, καί πάσα ουσία έν γένος κατά (δέ) τίνος γενικώτατον 
γένος τό 6ν.»

3 φ. 92β «Συμεοιν Εΰχαΐτων: ότι λίαν ωφέλιμον τοΰ φεύγειν τούς άν(θρώπ)ους 
κ(αί) τήν βασιλικήν οδόν πορεύεσθαι κατά ενός έβ[ραίου].» Άρχ. «Νυνί (δέ) έπειδή ού 
θέλομ(ον) ούτε οί έν υποταγή ούτε οί έν αρχή κ(α)τ(α)λεϊψαι τά Ιδια θελήματα, διά
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τοΰτο οΰδεΐς εις προκοπήν έρχεται.» Τελ. φ. 95β «άχρις αν ποιήοωσι δ(εό)ν τόν 
άν(θρωπ)ον κατά χάριν, τοΰ δωρησαμένου αΰτάς τοΐς προαιρουμένοις.»

4 φ. 96α «Εις τά πρότερα αναλυτικά άριστοτέλους έξήγησις κατ’ επιτομήν, 
Μανουήλου τοΰ Μοσχιώτου ήτοι περί συλλογισμού.» ”Αρχ. «Σκοπός έστιν ώς 
έν έπιτόμψ παραδοϋνται τοΐς είσαγομένοις τόν χαρακτήρα τοΰ συλλογίζεαθαι άκολον- 
θοΰντες τοΐς μεθοδικοΐς προστάγμασιν.»

42 366

Έ. 1614. 155X215 χάρτ. μετά ύδατ. σημ. φ. 159 κατά τετράδια στάχ. 
άπλοΰν. Κείμ. 110X190 σιίχοι 24. ’Αρχικά και τίτλοι ερυθρά.

’Εν τελεί τοΰ δλου κειμένου :

' Ετελειωϋ (η) τω παρών βιβλίων ή πω χειρος εμού τον ταπεινόν και έλαχεισ 
τον Ίωάννηκείον Ίερωμονάχον εκ τής έπαρχείας πάφον 

εκ κόμης λεγωμένης τζάδας. νιδν Θωμό οντω ε'πϊκλη 
πιθέτής. δαίωμαι τους άναγινώσκοντας αυτών διά την άμα 

θειαν μον μή κυνήστε εϊς δνειδεισμ(ων) κατά τις ταλαιπωρον μου 'ψυχής 
διώτη διά των πωλλ(ών) μου πωθ(ων) όπου είχα νά επιτίχω τέτηον 
βιβλίου και δ Κ(νριο)ς ώ Θ(εδ)σ καί ή κυρί(α) ημών Θ(εοτόκος) ε'δωκαν

[κ(αί) έπετηχά τον
καί ή πωλλ(ή) μον άγάπι όπου ήχα νά τ(ον) απωκτίσω έπειλάθετω τ(ής) 
αμαθείας μου καί ώσοι το άναγνώσετε εύχεστε μ(ου) διά τον κ(νριο)ν 
δώξα το άγί(ω) Θ(ε)ώ τω δώντι βωηθ(ει)αν άρχείν (καί) τέλος. Έτελη 

ώθην έν μηνί ανγονατον ι στους τέσσαρες
ημέραν τετάρτην ώρ(αν)

έννάτην
εν έτει τής κωσμοπειόσεως

,ζβ*β
καί άπδ τής ένσάρκου οίκο 

νομήσας του κ(υρί)ον ή 
μών ι(ηοο)ν χ(ριστο)ϋ

MX 
ιό »

’Οκτώηχος

43 192

’Έ. 1615. 180x210. Βομβ. φ. 69. Κατά τετράδια. Κείμ. 100X150, 
στίχ. 17, στάχωμα βΰρσινον μετά μικρού έντυπου σχεδίου: Τό κείμενον 
γέγραπται δι’ ωραίας και μεγάλης καλλιγραφίας, οί τίτλοι ώς και τά αρχικά 
χρυσά καί ερυθρά. Πάντα τά αρχικά είναι κομψώς κεκοσμημένα, εξ αυτών 
δέ 18 δ iu χρωμάτων και χρυσου ιστορημένα, ών ενια περίκομψα. Έν φ. 6«

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Δ',
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δ τίτλος «Ή θεία λειτουργία τοΰ εν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου τοΰ Χρυ
σοστόμου», περιλαμβάνεται εν πλαισίφ πλουσίως διά χρυσού και χρωμάτων 
κεκοσμημένφ άλλα τέχνης δχι εντελώς δοκίμου, επίσης δε καί εν φ. 28“ εΰρη- 
ται έπίτιτλον δμοίας διακοσμήσεως καί τέχνης.

Έν φ. 68β :

«■)· Τω πανοοιωτάτω καί μουαι 
κοτάτω μεγάλα) αρχιμανδρίτη 
αλεξανδρείας κυρίω κνρίφ 
γερασίμφ ματθαΐος άμαρ 
τωλός, $ν ετει ,ζρκγν', φενρουαρίον 
(Ί)ν(δικτιών)ος (=1615) 
ίν τfj σεβαομία μονή 

τον
Λά
λ
ο
υ».

Περιέχει λειτουργίας Ίωάννου Χρυσοστόμου, Βασιλείου τοΰ Μεγάλου 
καί των προηγιασμένων.

44 200 (Pmi, 835)

Έτ. 1615. 210x218. Χαρτ. μετά ΰδατ. σημείων φ. 128 κατά τετράδια. 
Στάχ. κεκαλυμμένον δΓ δλοσηρικοΰ. Κείμ. 160x110 στίχ. 14. Γέγραπται διά 
γραφής ωραίας καί καθαρας. Έν αρχή έκάστης λειτουργίας, δ τίτλος έν χρώ- 
μασι καί χρυσώ ίστορημένω πλαισίφ. Πάντα τά αρχικά καλλιτεχνικώς διαγε- 
γραμμένα, 45 δέ εξ αυτών διά χρυσού καί χρωμάτων ιστορημένα.

Έν τέλει:
« κνρίλλφ τω μοκαριαηάτω

πάπ(α) καί π(ατ)ριάρχγ) της μεγάλης 
πόλεως Αλεξάνδρειάς 
ματθαΐος αμαρτωλός
εν ετει ,ζρκγΦ (,Ι)ν(δικτιών)ος» {—1615.)

Λειτουργία Χρυσοστόμου, Βασιλείου καί τάξεις χειροτονίας.

45 172 (ΡΝΕ')

”Ε. 1622. 138X205, χάρτ. μετά ύδατ. σημ. φύλλα 336 κατά τετράδια. 
Στάχ. έφθαρμένη.

Έν φύλλα) 63α εΰρηται.

«Τεγράφη διά χειρός μελετΐον ιεροδιακόνον τοΰ βλαοτοϋ μηνί δεκεμβρΐω ι6 
μχκ6 »
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Περιέχει δέ Κυριακοδρόμιον Μαξίμου τοΰ Πε λοποννη σ ίου καθά σημειοΰται 
ξένη χειρί έν αρχή. Χάριν δέ έξακριβώσεως παρατίθεται τό κάτωθι έκ τοΰ φύλλ. 32α 
«Κυριακή Ε'Λουκά. Άνθρωπός τις ήν πλούσιος κ(αΐ) ένεδυδήσκετο πορφύραν καί βύσ- 
σον ευφραινόμενος καθ’ ημέραν λαμπρώς καί τά λοιπά· νά ήσαν δυό καράβια αδελφοί 
εις εναν ταξίδι όμοΰ, καί τό μ(έν) ένα άπ’ αύτά νά έρχεται μέ καλ(όν) κ(α)τ(,α)βόδιον, 
χωρίς καμμί(αν) ταραχήν τής θαλάσσης κ(αί) χωρίς άλλον τινα κίνδυνον καί όταν ήθε- 
λεν έλθεΐν εις τόν λιμένα νά έπνίγετον κ(αί) νά έπιάνασιν τόν καραβοκύριν νά τόν έβά- 
νασιν είς τήν φυλακήν όλην του τήν ζωήν.»

46 201 (Σα', 838)

"Ε. 1626. 208X275. χάρτ. φ. 83 στάχ. μετά έντυπων σχεδίων. Κείμ. 
110X165. Στίχ. 16. Γέγραπται διά γραφή; ωραίας καί καθαρά; μιμούμενης 
άρχαιοτέραν. ’Αρχικά καί τίτλοι ερυθρά. Έν αρχή έκαστου τμήματος έπίτι- 
τλον πεποικιλμένον. Πάντα τά αρχικά εινε καλλιτεχνικούς διαγεγραμμένα, 
έξ αυτών δέ 40 χρώμασι πεποικιλμένα. 

έν φ. 84β

« f ίγραψ(η) διά χειρός τον ταπεινού μ(ητ)ροπολίτου μηδεί(ας) και οωζοπό-
______ __ [λε(ως) Θεοδοσίου
αχκς^ (,Ι)ν(δικτιών)ος 0’s άπριλλ(ίου) ιε»

Λειτουργική αρχιερατική καί τάξεις χειροτονίας.

47 191

Έ. 1633. 150x212. Χάρτ. μετά υδατ. σημείων. Φύλλ. 92. Κείμ.75χ112. 
Στίχ. 14. ’Αρχ. καί τίτλοι ερυθρά. ’Αρχικά κεκοσμημένα.

Έν τέλει:
« μνήοθητι τοΰ γράψαντος 

Θεοδοσίου
μήδειας ταπεινού τοΰ 

εκ νήσου ανδρον 
ta χ λ γ δκτωβρίω κγ 

(Ί)ν(δικτιων)ος βς »

Λειτουργίαι καί τάξεις χειροτονίας:

1 Λειτουργία Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου.
2 » τοΰ Μεγάλου Βασιλείου.
3 Τάξεις χειροτονούν καί εΰχαί.

48 194 (Pric; 793)

Έτ. 1634. 158x212. Χάρτ. μετά υδατ. σημείων φ. 54. Στάχ. άπλοΰν. 
Κείμ. 85x148 στίχ. 19. ’Αρχ. καί τίτλοι ερυθρά.
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Έν τελεί τής λειτουργίας τοΰ Μεγ. Βασιλείου :

« χε'ιρ παρθενίου 
,αχλόυν χ(ριστο)ϋ.»

Λειτουργίαι Χρυσοστόμου, Βασιλείου, Προηγιασμένων.

49 3δδ

Έτ. 1634. 1δ8χ212 χάρτ. μετά ύδατ. σημ. φ. 78, στάχ. άπλοΰν.

Έν τελεί:
« εις κερκνραν αχλδ' 

ποοειδώνος έκτη επϊ δέκα»
Περιέχει:

«'Υπόμνημα εις τό βον τής ψυχικής άκροάσεως» Άρχ. «Έπιβαίνων ό Άρι(στοτέ)- 
λ(ης) πρός τήν των αρχών τής φύαεως γνώσιν τε καί θήρευσιν.» Τελ. «έστι μέν καί ετερα 
άτινα άναπληρώσομεν έν τφ όγδόψ ταΰτης τής πραγματεί(ας).»

50 316

"Ετ. 1637. 150x210 χάρτ. μετά ύδατ. σημ. φ. 68. Κατά τετράδια. 
Στάχ. μείΓ άπλουστάτων σχεδίων. Κείμ. 125x175. στίχ. 31. Τη αυτή χειρ'ι 
ώς καί και οί επόμενοι κώδικες 318, 319 κα'ι 266.

Έν τέλει:

«Εις Κνδωνί(ας) Ίονλίω λ' κατά το ,αχλζ έτος τό ο(ωτή)ριον.»

1. «Υπόμνημα πρός τά υπό τοϋ άριστ(οτέ)λ(ους), θεωρούμενα περί γενέσεως καί 
φθοράς.» ’Άρχ. «Τό παν ύπό διαφόρ(ων) τε καί εναντίων σωμάτων τό εΰάρμοστον καί 
τάξιν εχειν τ'] δημιουργός φύσις έτορνεύσατο τά γάρ φθαρτά.» Τελ. «Περί δέ τούτων 
πάντων έσται λόγος μετέπειτα έν τφ β' ταύτης τής πραγματεί(ας), μετά τήν των τεττά- 
ρων παράδοσιν στοιχείων. Καί ταϋτα περί τοΰ α' τών περί γενέσεως καί φθοράς.»

2. «Εις τό β’ τών περί γενέσεως κ(αί) φθοράς υπόμνημα.» Άρχ. «Τοΰ όρισμοΰ 
παρέδωκε τής τε γενέσεως καί φθοράς έν τφ α' ταύτης τής πραγματ(είας) κ(αί) άπαντα 
τά τε προπαρασκευαστικά.» Τελ. «οΐον ό αύτός ήλιος κ(αί) ή αυτή τοΰ ήλιου κυκλοφορία 
ήτις τά νΰν έσται κ(αί) αΰριον' Καί ταΰτα περί γενέσεως κ(αί) φθοράς.»

51 318

Έ. 1637. 148x205. Χάρτ. μετά ύδατ. σημ. φ. 102. Κατά τετράδια. 
Στάχ. άπλοΰν. Τή αυτή χειρ'ι ώς και οί κώδικες 316, 319 και 266.

1 φ. Ια «Εις τόν β'°ν περί ψυχής τοΰ άριστ(οτέ)λ(ους) λόγον υπόμνημα.» “Αρχ. «Ή 
λελογισμένη τοΰ έμοΰ σταγειρίτου κατά τόν προγενέστερον περί τής ψυχικής βάσανος 
ή άπορία ούσί(ας).» Τελ. φ. 58α «ζητείται δέον ποια ποτέ τά πρός τροπήν συμφέροντα 
όργανα έν τοΐς τελείοις τών ζώων.»

2 φ. 61α Άνεπίγραφον. «Μέρος πρός λύσιν τοΰ ε'°ν.» Άρχ. «Ζητείται πότερον 
συνεχώς διά παντός τοΰ βίου τρέφεται τό ζώον. Καί ότι μέν τό ζώον τρέφεται.» Τελ. 
φ. 77α «Άπορία ζ'. Περί τών χορηγούντων πρός τήν γέννησιν μορίων. Περί δέ τούτων 
έσται λόγος έν τφ γ'ω τμήματι.»
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52 319

~E. 1637. 152x210. Χάρτ. μετά ύδατ. σημ. φ. 59. Κατά τετράδια. 
Στάχ. μεθ’ άπλουστάτων έντυπων σχεδίων. Κείμ. 128x178. Στίχ. 37.

Έν τέλει:
«Νοεμβρίω λ' αχλζ'.»

Γέγραπται υπό τοΰ βιβλιογράφου των κωδίκων 316, 318 και 266.
«'Υπόμνημα εις τούς περί ψυχής λόγους, χωρίον α«ν. Των καλών καί τίμιων τήν 

εΐδησιν ύπολαμβάνοντες. Τής προκειμένης ύμϊν πραγματείας έπαινος τά προοίμια, καί 
ό έπαινος προτροπή καί αποτροπή τά εγκώμια » Τελ. «Φανερόν ούν έκ των είρημένων 
δτι πρός γνώσιν καί κίνησιν οΰ συνίστατ(αι) έκ των στοιχείων ή ψυχή. Καί ταΰτα περί 
τοΰ α°ν των περί ψυχής.»

3 φ. 81α «Μέρος βον. Περί των καταμηνίων αιμάτων.» ”Αρχ. «'Ιδού πάλιν ημάς 
διαδέχετ(αι) ή παθητική τής τών γεννήσεων αρχή.» Τελ. qp. 102α «πάντα φαίνονται διά 
τήν γλώτταν,ν περί δέ τοΰ δ°” έν τφ α“> εϊρητ(αι) τμήματι. Κεφ. ιαΟΫ περί άφής » 
Κολοβόν έν τέλει.

53 266

"Ετ. 1635. 148x217 χάρτ. μετά ύδατ. σημ. φ. 111. Κείμ. 127x172 
στίχ. 140, ’Ιδία χειρ! ως οί κώδικες 316, 318 καί 319.

Έν τέλει τοΰ κώδικος :

«Τέλος εΐληφε τό παρόν φενβροναρίω κ 
,αχλε.»

1. Άνεπίγραφον «Πρός τό β' τών περί ουρανών.» ”Αρχ. «Σΰ γοΰν τά κάτω σεμνά 
τοϊς κάτω συγκεράσας άσέμνοις κ(αί) τό φθαρτόν ένώσας τφ άφθάρτφ, ώ έρως γλυκύ
τατε, τήν τοΰ παντός έντεχνον έδημιούργησας εύαρμοστίαν.» Τελ. «έκεΐ γάρ περί τούτων 
κ(αί) ετέρων προφανεστάτους παραδόσωμ(εν) λόγους.»

2. «Υπόμνημα εις τόν γ' περί ψυχής λόγον άριστο(τέ)λ(ους).» ”Αρχ. «Ένιοι μέν 
άπό τής περί τοΰ ήμετέρου τών άν(θρώπ)ων νοΰ θέ(ας) τοΰ γ' περί ψυχής απ' άρχονται 
λόγου, οΰτως οί τής αραβικής μερίδος άβερόης ό άραψ κ(αί) άλφαράβιος.» Τέλ. «ό 
άν(θροιπος) δέ διότι πάθει νόσοις ή ΰπνφ έπικαλύπτετ(αι) κατά τόν νοΰν, διό έκείνφ ή 
φύσις έδωρήσατο. Καί ταΰτα περί φαντασίας.»

3. «'Υπόμνημα πρός τό β' τών άκροαματικών.» Άρχ. «Έν τή τών φυσικών πραγμα- 
τείφ πρός θήρευσιν τών αρχών τής φύσεως έπιβαίνων ό φιλόσοφος.» Τελ. «ένια μόριά 
έστι ώς ΰλη τής τελεταρχικής μορφής. κ(άί) ταΰτα περί τοΰ β’ βιβλίου.»

54 24 (ΡΛ')

”Ε. 1642. 150X205. Χάρτ. μετά ύδατ. σημ. φ. 92. Κατά τετράδια. 
Κείμ. 90X120. Στίχ. 14. Στάχ. άπλοΰν. Τίτλοι καί άρχ. ερυθρά.

Έν φ. 82α εΰρηνται τάδε:

« Έγράπτη ή παρούσα δέλτος υπό χειρός εμ(ον) λεοντίου
τάχα καί ϊ ερέ(ως) έκ τον χωρίου λογαρά την β μαΐον
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(από) τ(ής) ενσάρκου οίκονομί(ας) τον κ(νρίο)υ ημών ί(ησο)ΰ χ(ριστο)ν
,αχμβ, 1642 διά συνδρομής και πολλ(ον)
πόθου (και) εξόδου κύριον παρθενίου ιεράρχου
(και) πν(ενματ)ικοϋ από χώραν όνομαζομ(έν)ην λεμιοδν
(και) εΐτις βόνληθή οτερήοαι εξ αυτόν τώ
παρόν βιβλΐον νά έχει τάς άράς των άγί(ων) τρία
κοσί(ων) δέκα και οκτώ θεοφώρων π(ατέ)ρων τής
εν νϊκαία συνόδου.
(Και) εΐτις άναχεΐρ(ας) λάβη τώ παρόν βιβλΐον 
άξϊώ και δέωμαι ί να μνή(αν) ποιεί υπέρ εμού
προς κ(υρί)ον δϊά την αγάπην τον κ(νρίο)ν ημών 1(ησο)ν χ(ριστο)ΰ 
(και) είτε σφαλερόν εΐη επανορθώσατ(ο) ΐνα λάβω άφεσιν 
τ(ών) εμών αμαρτιών, αμήν. »

Έν αρχή φύλλα τινά μετά περικοπών τοΰ Ευαγγελίου.

Ευχολόγιο ν.
1 φ. 5α «’Αρχή τοΰ άποφορισμοΰ· νά άποφορίσεις άν(θρωπ)ον οΰ γυναίκαν οΰ 

παιδίον όπου νά άφορισΟοϋν από αρχιερέαν ή από ιερέαν »

2 φ. 20α «Τάξεις εις τό λϋσαι άν(θρωπ)ον οΰ γυναίκαν οΰ παιδίον οΰ άλλον τϊνάν 
όπουνά άφωρισθοϋν από αρχιερέα οΰ ιερέα.»

3 φ. 29α Εύχαί είς άσθενοΰντας.
4 φ. 48α «Κανών και παράκλησις εις πάντας αγίους, τοΰ κ(υρίο)υ δ(εηθώμεν). 

"Αγιοι τρεις παΐδες οί τήν κάμινον σβέσαντες.»
5 φ. 53α «Έξορκϊσμός είς άν(θρωπ)ον άσθενήν.»
6 φ. 56α «Τάξις γενομένη έπΐ ρίγους καί πυρετού.»
7 φ. 64α «Έξορκϊσμός τοΰ έν άγί(οις) π(ατ)ρ(ό)ς ημών Γρηγορίου τού θεολό

γου επί πνευμάτων ακαθάρτων.»
8 φ. 78β «Ευχή τού αγίου Ίωάννου τοΰ θεολόγου, αΰτη ή ευχή είναι όφέλημι 

(καί) είς δάκκαμαν θηρίου (καί) είς δάκκαμαν έχείδνης.»

55. 297
1650;

Έν τέλει τοΰ κιόδικος εΰρηται τό έξης ιδιόχειρον Μητροφάνους τοΰ Κρι- 
τοπούλου.

« Πλονσιόδωρε, πρντανι ύψιμέδων 
κλΐνον τό ούς σου, πρός με τώ παναθλίω 
και κατάπεμψον, τώ ειιώ δη μητριό) 
εκ τών αγαθών, ών δέδωκας τώ άβραά/ι 

5 Χαί τφ 5Ισαάκ, και ,1ακώβω άμα,
*Ετι βασιλεύ, θατέρφ δημητρίρο 
συν μηχαήλω εμμανονήλω άμα, 
άδελφιδοϋς μου, θείαν σου δίδου σκεπήν 
έκ τών Ίώ6 δέ, δωρεών σου ύστερων
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10 τούτοις όρεξην ικετεύω χρίατε μου.
”Ετι παοααχέίν θωμά τφ Κριτοπούλω 
μετά τής αυτής, συζύγου και τών τέκνων 
τήν δωρεάν σου, την αφθονον, οίκτίρμον 
συνάμα πάαι το'ις έμοϊς αυγγενέαιν 

15 ιν εύφραίνωνται συν σοι εις τους αιώνας 
τους απέραντους, σοι γάρ ή δόξα πρέπει 
και προσκύνησις, τφ πάντων κηδαιμόνι

Πόνος Μ(ητ)ροφάνους του μεγάλου αρχιμανδρίτου τον Άλεξανδρεί(ας) 
τον Κριτοπονλον.»

Ό εν Βερροία γεννηθείς τφ 1599 Μητροφάνης ό Κριτόπουλος έπα- 
τριάρχευσε κατά τον Ύψηλάντην κατά τά έτη 1647-1651 δτε καί άπέθανε. 
Συνεκρότησε δέ λαμπράν βιβλιοθήκην (Κ. Σάθα, Νεοελλ. Φιλολ. σ. 297), ή 
οποία κατόπιν άπετέλεσε μέρος τής πατριαρχικής βιβλιοθήκης Κάιρου. "Οντως 
δέ εις πολλά τών εντύπων βιβλίων τής βιβλιοθήκης ταΰτης εύρηται ή 
σημείωσις

λβ
~ -H- XS ο ου 

«Εκ τ Μ ιερά τ Κριτοπ »

Εις τήν αυτήν βιβλιοθήκην υπάρχει ελαιογραφία τοϋ αύτοϋ επί μετάλ
λινης πλακός παριστώσα αυτόν εις στάσιν εύλογοϋντος ιεράρχου, έ'χουσα δέ 
καί τάς εξής δύο έπιγραφάς: «Metrophanes Critopulus ex Beribaea 
Macedonige acratis suse oc Anno 38 nativitatis ejistus 1637» καί 
Μη .... άνης Κρητόπουλος ό εκ..........τής Μακεδονίας........... 38 ... . σωτη
ρία) 1637.»

56 226

5Έτ. 1654. 145x200. Χάρτ. μετά ΰδατ. σημ. Πάχος 4 εκ. Στάχ. άπλοϋν. 
Κείμ. 110X152 στίχ. 23.

Έν τέλει:
«από χ(ριατο)ϋ 1654 ίαννοναρίω 

παρά στεφάνου τσιγαρα, και τάδε.»

Έν τέλει τοϋ πρώτου στίχου προσετέθη άλλη χειρί «1760» καί άπεξέσθησάν τινα. 
Ή ημερομηνία 1654 είνε πιθανή, τοΰ Κούρσουλα κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1631 άποδη- 
μήσαντος έκ Ζακύνθου εις ’Αλεξάνδρειαν ένθα παρέμεινε διδάσκων μέχρι τοΰ 1646 
τουλάχιστον. (Σάθα Νεοελλ. Φιλολ. σ. 255).

«Εις τήν τοΰ Άριστοτέλους φυσικήν πραγματείαν υπομνήματα καί ζητήματα Ν ικο- 
λάου Κούρσουλα τοΰ Ζακυνθίου, διδασκάλου, φιλοσόφου καί θεολόγου. Βιβλίον αλ 
Τοΐς εντευξομένοις εύ πράττειν. Μέλλοντας ημάς περί τής περιπατητικής φιλοσοφίας 
τους λόγους ποιεΐσθαι, χρή μέντοι ημάς ύπομνήσαι α'. μή οΰτω ρφδίως καί άπερισκέπτως
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πάσι πιστεύει τοϊς τοΰ άριστοτέλους έξηγηταϊς.» Τελ. «άρα ρητόν δτι ό φιλόσοφος δια
λέγεται περί τοΰ κατά τό ποσόν απείρου, ώς παντί που δήλον. Καί ταϋτα μέν άλις περί 
τής φυσικής τοΰ άριστοτέλους άκροάσεως.»

57 176

Έτ. 1662-1690. 210x310 χα'ρτ. μετά ύδατ. σημ. φ. 436.
Περιέχει ανεπίγραφους λόγους είς κυριακάς τοΰ έτους γεγραμμένους κατά τά έτη 

1662 μέχρι τοΰ 1690. Έν αρχή «πίναξ τοΰ παρόντος βιβλίου.» Ό τόμος οΰτος έπιγέγρα- 
πται «τόμος Β°5 , ούτος περιέχει τόν Γ°ν καί Δον καί άπό τοΰ Ε0” τά όπισθεν» άποτε- 
λών μέρος σειράς.

’Αρχή τοΰ κειμένου: «καί φωτισμός καί σωτήρ μου. Σαββάτφ α'Ψ 1662 φεβρουαρίου 
15 είς τήν αδελφοσύνην. Προοίμιον. Ένδύσασθε τήν πανοπλίαν τοΰ θ(εο)ΰ πρός τό 
δύνασθε ήμάς στήναι πρός τάς μεθοδείας τοΰ διαβόλου. Παΰλος πρός έφεσίους κεφ. ς 
Πριχοΰ ό μονογενής υιός τοΰ Θ(εο)ΰ ό ζών καί λόγος τοΰ π(ατ)ρ(ό)ς, πριχοΰ λέγω νά 
φανή είς τόν κόσμον είς τήν κοιλάδα ταύτην τοΰ κλαυθμών(ος)» ταΰτα έν τή άρι- 
στερφ σελίδι διακοπτόμενα μετά τινας στίχους, έν δέ τή δεξιά σελίδι: «Έπειδ(ή) κ(αί) ό 
θ(εός) έκαμ(εν) τόν άν(θρωπ)ον αυτεξούσιον κ(αί) αύτοπροαίρετον, έδειξέν του κ(αί) δύο 
στράταις, μιά τής άπωλεΐ(ας) ή όποια είναι πλατεία καί ευρύχωρος, έδειξέν του καί 
άλλην τής σ(ωτη ιρίας, ή όποια είναι στενή καί τεθλιμένη καθώς ό μονογενής υιός τό 
είπεν στενή καί τεθλιμένη ή οδός ή άπάγουσα είς τήν βασιλεί(αν) τών οΰ;ρα)νών, διά 
τοΰτο δείκτωντας του τοΰτες ταΐς δύο στράταις, όσάν ένας ζουμπετάρης, ωσάν ένας δια
λαλητής ωσάν ένας καλός κ(αί) εύσπλαχνικός π(ατ )ήρ, πότε με χώρις άνάγκασιν καί βίαν, 
άλλά με μεγάλην καλοσύνην διά του προφ[ήτου] φωνάζει κ(αί) λέγει έάν θέλετε κ(αί) 
εισακούσετε μου τά άγαθά τής γής φύγετε, πάλιν διά τοΰ εύαγγελιστοΰ λέγει» Οΰτω 
δ' έν έκαστη όμιλίςι έν τή άριστερφ σελίδι εϋρηται όλιγόστιχον σημείωμα έν δέ τή δεξιφ 
μακροτέρα ομιλία1.

58 142

”Ε. 1669. 157X196. Χάρτ. μετά ύδατ. σημ. φ. 182 κατά τετράδια. 
Στάχ. εκ δέρματος φέροντος κοσμήματα έντετυπωμένα, και πρόσθεν τήν 
κεφαλήν ’Ιησού Χριστού. Κείμ. 110χ 141. Στίχ. 21. Άρχ. τίτλοι καί κεφα
λαία όλα ερυθρά.

Έν φ. 181β.

« ετελειώθη ή παρούσα 'ιστορία εν zfj κλεινή πόλει 
Μοσκοβία Ιπί τής βασιλείας τοϋ ευσεβεστάτου 
γαληνότατου καί θεοσέπτου βασιλέως κυρίου κυ
ρίου ’Αλεξίου Μιχαηλοβίτζη, αυτοκράτορος καί 
μεγάλου Κνέζη Μοσκοβίας, καί πάσης ρωσσί(ας) 
εξόδφ τοΰ μακαριωτάτου καί παναγιωτάτου 
πάππα καί π(ατ)ριάρχου τής μεγαλοπόλεως Αλεξάν
δρειάς καί κριτοΰ τής οικουμένης κυρίου κν-

Ρ ς 1 e h a y e σελ, 35β,
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ρίον ΙΙαϊσίον μόχθω δε και κόπτο τοΰ εν 
'ϊερεϋαιν 'Ιωάνναν σακονλή τοΰ γιον, και 
οι άναγινώακοντες έρρωστε, κάμον δε μέ- 
μνησθε. Έν ετει σ(ωτη)ριώδη ,αχξθ ( =1664 ) 

άπριλλίφ ζ (Ί)ν(δικτιώνος) ς’ 
ή μεν χειρ ή γράιρασα μέλλει φΟαρήναι 

γραφή δέ μένεις εις χρόνονς πλη- 
ρεοτάτους.»

Έν τφ παραφύλλφ τφ συγκεκολλημένω τφ σταχώματι έν τελεί τοΰ κωδικός 
εΰρηνται:

« εις τους—,ζροε ( =1667) άπήλθον οι π(ατ)ριάρχαι, εις την μοσκοβίαν 
βασιλεύοντος τον κνς άλεξίον, μιχαηλοβίτζον, δ κυρ 
παήοιος άλεξανδρεί(ας), κ(α'ι) <> κυρ μακάριος άντιοχεί(ας) 
εις τους ,ζ^ς ( = 1588 ) άπήλθεν εις την μοσχοβίαν δ κυρ 
'Ιερεμίας π(ατ)ριάρχης κωνσταντινονπόλεως και εχειρο- 
τόνησεν αντοΐς, τον κυρ ίά>6 π(ατ)ριάρχην μοσχοβίας. »

Φ. Ια «Ιστορία ήτοι διήγησις περί τής αρχής των 'Ρωσσων, πόθεν κατάγονται οί 
αρχηγοί αυτών, καί περί τοΰ πότε, καί πώς ελαβον τό άγιον βάπτισμα, καί περί τοΰ 
αγίου αποστόλου Άνδρέου· όποΰ ήλθεν σωματικώς εις τήν Ρωσσίαν καί έκήρυξε τό 
θειον κήρυγμα, μεταφρασθεΐσα (δέ) και συλλεχθεΐσα έν συντομία έκ τών Σλαβαϊκών 
βιβλίων παρά Διονυσίου Ρακένδυτου καί μεγάλου αρχιμανδρίτου τών Ίβήρων 
είς τήν ήμετέραν διάλεκτον κατά τό αχξηον>*. νΑρχ. «Τίτλος α“5. Ό άγιος απόστολο? 
Άνδρέας, ό πρωτόκλητος κηρύττων τό θειον καί 'ι ερόν εύαγγέλιον, είς τό Συνόπιν, καί 
είς Χέρσωναν, έκεΐθεν ήλθεν κατά τόν Βορυσθένην ποταμόν, τόν νΰν λεγόμενον κατά 
τήν ρωσσαϊκήν γλώτταν Δνήπρον έκεϊ όπου είνε τώρα τό Κίοβον». Τελ. φ. 181α «τοΰ 
οποίου τάς άρετάς τήν σύνεσιν καί τάς άνδραγαθί(ας) καί τάς λοιπάς αγαθοεργίας, άφή- 
νομεν άλλους γράψαι είς τό μετέπειτα πέρας τοΰ λόγου ήμών ώδε ποιούμενον τή συντο- 
μίςι χρώμενοι τέλος, τφ δέ θεφ κτλ. αμήν.»

Έν τφ 174<ϊ> Κώδικι τής Άγιορειτικής Μονής Ίβήρων (Λάμπρου Σπ., Κατάλ. τών 
έν ταϊς Β θήκαις τοΰ Άγ. ”0. Έλλ. Κωδ. Τ. Β' Κανταβρ. 1900. άρ. 4294 σ. 46) έν φΰλ- 
λοις 71α μέχρι 167, άπόκειται χειρόγραφος ή διήγησις αυτή περί τής αρχής τών Ρώσων, 
αλλά κολοβή.

59 154

”Ε. 1674. 200χ270. Χάρτ. μετά νδατ. σημ. φ. 20 + σελίδες 384. Στάχ. 
άπλοΰν μετά σχεδίων έντυπων. Κείμ. 135 X 210, στίχ. 26. Άρχ. καί τίτλοι 
ερυθρά, εν έκαστη σελίδι φυλακτήρ.

Έν σελίδι 383:

« ετελειώθη τό παρόν νόμιμον παρ’ έμοΰ ταπεινόν κλήμεντος ιερό μονάχον
[κονζίνον κ(α)τ(ά)

τό μχοδον όκτωβρίον λ ημέρα ς» ώρα γ’< τής ημέρας.»
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Έν έν'ι τών παράφυλλων έν άρχή τοϋ κωδικός εΰρηχαι.

« γεννάδιος μεν δ εκ χίου ηράκλειας γενόμενος, μεγάλος θείος ήμϊν 
υπήρχε τής γάρ μάμμης ημών αδελφός ήν. έγένετο μεν άρχιερενς 
χίου τώ ενενηκοοτώ όγδοο) τής παρελθονσης εκατονταετηρίδας διαρ- 
κέσας δε άχρι τον δεκάτον όγδοον δυο μόνα επιβιοϋς έτη εις ηρά
κλειον τελευτά Οκτωβρίου ιη εις τζορλον. ό δε γεράοιμος απλώς 
ήμϊν θείος νπήρχεν έζηοε δε άρχιερενς από τά δεκαπέντε έως έξη- 
κονταένα τής παρονοης εκατονταετηρίδας και τελευτά πρώην ηρά
κλειας επί διάδοχο) άνεψιώ αυτόν μεθοδίω κατά μήνα σεπτέμβριον 
έβδομη τον αυτόν, τούτοι ήν τό παρόν νόμιμον υπέρ νομίμως ήδη 
προς ημάς εκληρώθη. δ ελέφ θεοΰ π(ατ)ριάρχης άλεξανδρεί(ας) 

γεράοιμ(ος) γράφει. »

Ταϋχα έγράφησαν υπό Γερασίμου Γ' χοϋ Λερίου παχριαρχεύσανχος καχά χά 
έχη 1783-1788. Καχά χαϋχα Γεννάδιος ό έκ Χίου έχρημάιισεν άρχιερεύς Χίου άπό 
χοϋ 1698 μέχρι χοϋ 1714, άπό δέ χοϋ 1714 μέχρι χοϋ 1716 έχρημάιισεν Ήρακλείας, 
Γεράσιμος δέ χις, ύπήρξεν άρχιερεύς Ήρακλείας άπό χοϋ 1715 έως χοϋ 1761, ύπάρ- 
ξανχες μεγάλος θείος καί ΰείος Γερασίμου χοϋ Παλλαδά. ΙΙρός χαϋχα έπιθι καί χήν 
υπό Σπυρ. Λάμπρου έν Νέω Έλληνομνήμονι δημοσιευομένην ένθύμησιν έξ ής έμφαίνε- 
χαι όχι «1714 Φεβρουάριου 25 έμεχαχέθην ό άγιος Χίου κύρ Γεννάδιος είς χόν θρόνον 
χής άγιωχάχης μηχροπόλεως Ήρακλείας. Καί χφ αύχφ έχει Φευρουαρίου 27 έχειρωχο- 
νήθην ό κύρ Γεράσιμος είς χόν αΰχόν θρόνον χής μηχροπόλεως Χίου» καί καχωχέρω 
«1718 Όκχωβρίφ 19 έδωκε χό κοινόν χρέος ό μακαρίχης Ήρακλείας κύρ Γεννάδιος 
καί έμός θείος, είς χήν επαρχίαν χου είς χήν επισκοπήν χής Τζουρλού.»

Έν δέ χφ αύχφ φύλλιρ εΰρηχαι:

« 1728 οεπτεμβρίον 1 ημέραν κυριακήν άνοιξαν 
τά θεμέλια τής εκκλησίας τον άγ(ίου) γεωργί(ου) 
είς ήράκλειαν τον λεγομένου άρά . . . έπιστα 
τονντος τοϋ ήμετέρον πρωτοσυγκέλου κυρ 
σαμουήλ εκ χώρας μουρλών έτελειώθη δε 
είς την 6 δεκεμβρίου: ήρακλεί(ας) γεράοιμος»

« νυν δε βοήθεια θεοΰ [μητροπολίτου ?] γεραοίμου τοϋ καί άνεψιοϋ 
τοϋ αντοϋ 'Ηρακλεί(ας) γεράοιμου.»

Έν δέ άλλω παραφύλλφ έν άρχή χοϋ κωδικός:

« αψκ' αυγονστον ιε ε'δοσε τό κοινον χρέος
ό βνζίης Ιωακείμ καθηρημένος .... έουγχοτρήθημεν
προ τοϋ άποθανεϊν ουκ έφθασε δέ νά την ίδή την αθώωσίν του»

Έν χή κάχω φςε χής σελίδος 382:

« καί τάδε προς τοΐς άλλοις Γενναδίου μητροπολίτου Χίου»
« ήδη δέ συν τοΐς άλλοις Γεραοίμου... τοϋ καί άνειριοΰ αντοϋ»
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Έν τέλει, έν οελίδι 384.

«νΙσον τοϋ ενρεθέντος κατά μφπ έτος από χ(ριοτο)ϋ εις την χώραν 
άκνλα. κατά τό ζπθ“ μηνί άπριλλίου κ (Ί)ν(δικτιών)ος. δ'» (—1581').

Καί κάτωθι μονοκονδυλιακώς.

«Μέτρων και "Αθέρας Γεραοίμον.»

Έν οελ. 385.

«άνεπανθη δ πατήρ ημών εις την πατρίδα ο ιωάννις τον γημάρη τω 
αιρπα"· πλήρης ημερών τών τε μενουοών και τών λνομέν(ων). τη δ τής δια- 
καινησίμον ζ« άπριλλίου» «ή δε μήτηρ ημών άννα τω αψπγ^ αν γονάτου ιην 
άφ ου δμως εμαθεν ότι έγένετο δ υιός αυτής άλεξανδρείας πατριάρχης.»

Ταΰτα έγράφηοαν φανερώς υπό τοϋ αύιοϋ Γερασίμου τοΰ κατά τά έτη 1783-1788 
πατριαρχεύοντος Άλεξανδρείας.

Έν σελ. 386.

«Τον ταπεινού μ(ητ)ροπολίτον Νικαί(ας) Γερασίμου αψκν»
«Τοϋ ταπεινόν επισκόπου μετρών γεραοίμον»
«,αψκ™ ανγονστου ιγ εις τάς επτά ώ(ρας) τής ννκτός (καί) ημέραν
Σαββάτου άρχήοαμεν τά θεμελια τής μεγάλης έκ
κλησσίας π(ατ)ριαρχενοντος τον παναγιο>τ(άι)του κυρον 'Ιερεμίαν
χάριτι δε χ(ριστο)ν καί εις δόξαν τοΰ μεγάλομάρτνρος έτελειώθη δ περί
[βλεπτος] πατριαρχικός ναός καί απαοα ή περιοχή

μετά τών δ[σ]πιτίων αυτόν κατά τό αψκ δεκεμβρίον κβ'.
ο [‘Ηρακλείου] γεράσιμος.»

1 φ. Ια «Σύνταγμα κ(α)ι(ά) στοιχεΐον τών έμπεριειλημμένων άπασών υποθέσεων 
τοΐς ίεροΐς καί θείοις κανόσι πσνηθέν τε άμα, καί συντεθέν τφ έν ίερομονάχοις κ(υρί)ο) 
Ματθαίφ. Προθεωρία» Άρχ. «Τό των Ιερών καί θείων χρήμα κανόνων, ήνθησε μέν 
άπ’ αυτής ως έπος είπεΐν τής θειανδρικής έν τφ κόσμφ πολιτεί(ας) τοΰ λόγου.»

2 φ. 16α «Πίναξ τών κεφαλαί(ων). Περί τής ορθοδόξου πίστε(ως). Αρχή τοΰ α 
στοιχείου, α' Περί τών άρνησαμένων τ(ήν) άμώμητον ταυτηνί τών χριστιανών πίστιν καί 
όπως τούς μεταμελλομένους τούτ(ων) προσίεσθαι δει. Τό α στοιχεΐον έχει κεφαλαία ιη', 
τό β ιγ', τό γ λα', τό δ ιγ', τό ε λς', το ζ γ', τό η γ', τό ΰ γ', τό ι δ', τό κ λθ’, τό Λ ι', 
τό μ ις', τό ν η', τό ξ β', τό ο δ', τό π κα', τό ρ α', τό σ ιβ', τό τ ια’, τό υ ε', τό φ 
Γ, τό χ λγ', τό ι|> δ', τό ω α'--»

3 σελ. 1 «Περί τής ορθοδόξου πίστε(οκ) Άρχ. «Τάς τών ιερών τοίνυν υποθέσεις 
κανόνων, κατά στοιχεΐον διελεΐν δοκιμάσαντες οΰ μήν αλλά καί ώς οΐόντε τότε εις ή μάς»

♦’Αρχή τοΰ α' στοιχείου κεφ. α°ν. Περί τών άρνησαμένων ταυτηνί τ(ήν) άμώμητον 
τών χριστιανών πίστιν καί όπως τούς μεταμελομένους τούτ(ων) προσίεσθαι δει.» (σ. 3).

Κεφ. βον «Περί αιρετικών καί όπως χρή δέχεσθαι τ(οϋς) έξ αίρέσε(ων) έπιστρέ- 
φοντας.» (σελ. 10).

Κεφ. γον «Πώς δει τάς λεγομένας άγάπας ποιεΐν ήτοι τά συμπόσια » σ. 25 κ.λ.π. 
Τελ. σ. 355 «’Αρχή τοϋ ψ στοιχείου. Πώς δει ψάλλειν καί εΰχεσθαι, κεφ. αον ζήτ(ει) 

τό λε' κεφ. τοΰ ε στοιχείου.» κ.τ.λ.
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♦ Αρχή τοΰ ω στοιχείου. Τίνας δει ώράριον φορεϊν κεφ. αον ζήτ(ει) έν τφ θ κεφ. 
τοϋ ε στοιχείου κανό(νας) τής έν λαοδικείφ συνόδου xfi καί κγ'.» Τό Σύνταγμα Ματ
θαίου τοΰ Βλαστάρη έξεδ. έν Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανό
νων τ. Τ' Άθ. 1859.

3. σ. 357. ♦Τό τής μεγάλης εκκλησίας όφφίκια καί αί ένέργειαι αυτών.» «Πεντάς α 
ό μέγας οικονόμος κρατεί τ(ών) κτημάτων τής έκκλησίας.» Τελ. «καί ό αρχών τών 
κοντακίων.»

4. σ. 359. «Έκ τοϋ κανονικού τοΰ άγιου Ίωάννου τοΰ Νηστευτοΰ.» "Λρχ. 
«’Αλλά γάρ κατά τόν νηστευτήν θειον Ιωάννην τήν θεραπείαν τών ήμΐν αυμβαινόντι ωι) 
θεωρητέον παθών.» Οί κανόνες Ίωάννου τοΰ Νηστευτοΰ έν Migne,Patrol. Gr. LXXXVIII 
σελ. 1932 - 7.

5. σ. 365. «Νικήτα τοΰ μακαριωτάτου Ήρακλεί(ας) αποκρίσεις πρός τινα Κων
σταντίνον έπίσκοπον περί ών ήρωτήθη. Ή μέν ακρίβεια τ(οΰς) διγάμους οϋκ εΐωθε 
στεφανοΰν ή δέ τής μ'ε)γάλης έκκλησί(ας) συνήθεια τά τοιαΰτα ού παρατηρεϊται.» 
Πρβλ. Migne, Ρ. G. CXIX σ. 936.

6 σ. 366 «Τοΰ έν άγίοις Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλε(ως) τοΰ όμολο- 
γητοΰ, κανόνες έκ τών έκκλησιαστικών αύτοΰ συντάξεων καί τών σύν αΰτφ άγιων π(ατέ)- 
ρων.» Άρχ. «Έάν κατά άγνοιαν πλυνθή άντιμίνσιον, ούκ άποτίθεται τόν αγιασμόν.» 
Έξεδ. έν Migne, Ρ. Gr. τ. C. σ. 856-76.

7 σ. 369. «Έκ τών αποκρίσεων Ίω(άνν)οτ τοΰ Ιερωτάτου έπισκόπου Κίτρους 
πρός τόν ίερώτατον έπίσκοπον δυρραχίου τόν Καβάσιλαν.» Άρχ. «Τά άντιμίνσια τής 
άγιαστικής μετασχόντα δυνάμε(ως).» Έξεδ. έν Migne, Ρ. G. τ. CIX σ. 960-84.

8 σ. 379. «Κεφάλαια δυοκαίδεκα γινόμενα παρά τ(ής) αγίας μεγάλης συνόδ(ου) τής 
γενομένης έν τφ καιρφ τοΰ παναγιωτάτου καί οίκουμενικοΰ π(ατ)ριάρχου κύρ Ίερεμίου 
εις σύστασιν έκκλησιαστικήν.» Έν τέλει σημειοΰται ότι ή σύνοδος έλαβε χώραν «έν έ'τει 
ζραΊ> μηνί μαΐφ (Ί)ν(δικτιώνος) Τ'Ή?» ήτοι τφ 1593.

Έν τή άνω ωρ τής σελίδος 381 ή εξής σημείωσις «τόμος δς έγράφη παρά τοΰ 
έξ ’Αθηνών κυρίου Θεοφάνους τοΰ καρύκη π(ατ)ριαρχεύοντος τοΰ κύρ Ίερεμίου.»

σ. 376. «Τών τής έκκλησί(ας) άρχόντ(ων) ώς ή παλαιά έχει παράδοσις’ α'°? ό μέγας 
οικονόμος, β'°5 ό έπί τής μεγάλης έκκλησίας ήγουν ό μέγας σακελλάριος»

60 259

’Έτ. 1678. 145x200. χάρτ. Φ· 158. Στάχ. μεθ’ απλών έντυπων σχεδίων. 
Κείμ. 90x148 στίχ. 21. Έν τέλει εκάστης σελίδος επαναλαμβάνονται τά 
στοιχεία δι’ ών ά'ρχεται τό κείμενον τής επομένης.

Έν τέλει:

« γράφη διά χειρδς έμοΰ τοϋ άμαρτωλοϋ
νικολάου τάχα και ίερέ(ως), εν μην'ι αύγούσζον Ζι 

επί έτους αχοηω εν κονρσιοβίτζα
εγράψ(η) κ(α'ι) παρά τον αοφωτάτον διδασκάλου κυρίου μαξίμον 

επ'ι έτους ,ζρκη και από χ(ριατο)ν αχκα εν έλλάδι 
άπό δε τον μαθητου αυτόν κυρίλλου έγράφ(η), επί έτους 

,ζρλθ' άπό χ(ριστο)ν αχλ& >
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Έν τφ παραφύλλω έν αρχή τοΰ κωδικός :

« 1702 (ρευρου(α)ρ(ίον) 16 τη καθαροί δεύτερα
της άγί(ας) τεσσαρακοστής δχρίας γεν ο μόνης 
εφάνη εϊς τον ουρανόν σιμίων 
ωςαάν ξίφος, απο τον νότον εος λεβάν(τε).»

9 «Είς τάς υπέρ λατίνων συλλεγείσας γραφικός χρήσεις δι’ ων έπισφαλώς παριστώσι 
τοΐς οίκείοις δόγμασι, τό άνίσχυρον πρό(ς) ας αί καθεξής κυρίου Μαξίμου Ιερομόνα
χου τοΰ Πελοπονησίου άντεπιγραφαί, δεικνύουσαι δυσσεβώς έχούσ(ας)τάς τοιαύτ(ας) 
έπιγραφάς, καί άντιθέτ(ους) ού ταΤς συνειλεγμέναις τών αγίων ρήσεσινΝουθεσία 
προτρεπτ(ικ)ή πρό(ς) τούς ήμετέρους ορθοδόξους χριστιανούς· πεζή τή φράσει.» ”Αρχ. 
«Πρέπον καί δίκαιον κ(α)τ(ά) αλήθειαν ήτον, αδελφοί καί τέκνα τής άνατολικ(ής) έκκλη- 
(σίας), νά μήν έλθη τό γένος μας τό έπαινετόν, είς τόσην άμαθείαν καί στέρησιν τής 
σοφί(ας) ότι νά χάση παντελώς καί τήν ελληνικήν γλώσσαν, μέ τήν όποί(αν) είχε πάν
τοτε είς δλα τά γένη σιμά μέγα καύχημα.» Τελ. «καί φωτίζει ώς φώς ών αληθινόν, δ 
φωτίζει πάντα άν(θρωπ)ον ερχόμενον είς τον κόσμον, άμήν.»

61 297

”Ε. 1684-86. 144X208, χάρτ. μετά ύδατ. σημείων πάχ. 2 */2 εκ., στ(*~ 
χωσις δερμάτινη μετά έντυπων σχεδίων φιλόκαλων, πρόσθεν είκών έντετυπω- 
μένη τής κεφαλής τοΰ σωτήρος.

Έν τέλει τής μεθόδου περί επιστολών, φ. 64 β :

« εγράφη κατά αχπς »

Έν τέλει δέ τής λογικής φ. 153α.·

«έν ετει ,αχπδ ύκτωβρίον δη »
Έν φ. 4α:

« f Σαμουήλ ιερό μονάχον και πρωτοσυγγέλον άλεξανδρεί(ας) 
υπάρχει τό παρόν 

της ρητορικής και λογικής βιβλίον 
εοιαχώθη εν αλεξανδρεία κατά ,αχπζ έτος 

μην'ι νοεμδρίω κς
f τανϋν δε τον αυτοϋ Σαμουήλ χρηματίζοντος μεγάλου 

πρωτοουγγέλλου της μεγάλης έκκλησί(ας) κ(α)τ(ά) το ,αχ^γ' έτος»

ΕΙνε δέ ό κώδιξ ιδιόγραφος τοΰ από Λιβύης Σαμουήλ Καπασούλη τοΰ 
Χίου, δστις κατά τόν Ύψηλάντην (Τά μετά τήν άλωσιν σελ. 264, 305) έπατριάρχευσε 
δίς κατά τά έτη 1699-1705 καί 1710-1717. (Πρβλ. καί τά σχετικά δημοσιεύματα 
τοΰ Χρυσ. Α. Παπαδοπούλου έν Έκκλ. Φάρφ 8 1911 241-80, 330-7, 401- 18, 9 1912 
49-57, 213-21)

1 φ. 5α «Σύντομος μέθοδος περί επιστολών καί έπιγραμμάτ(ων), περί τοΰ τής επι
στολής ονόματος.» νΑρχ. «Καί επιστολή μέν εΐρηται άπό τοΰ έπιστέλλω, τοΰτέστιν 
εκπέμπω πρός τινα γράμματα.» Τελ. φ. 64β «τήν όλιγοστήν ταύτην μάθησιν διά συνεχούς 
ασκήσεως έπαυξήσαι καί μεγίστην δεΐξαι τήν ρητορικήν τελειότητα »
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2 φ. 84α «Του σοφωτάτου καί λογιωτάτου κυρίου Θεοφίλου χοΰ Κορυδαλ
λέως έκθεσις κατ’ έπιτομ(ήν) τής λογικής πραγματεί(ας).» Άρχ. «Ούδέν οϋιω χοίς 
άνθρώποις τίμιον έν τφ μετά σώματος βίφ, άλλ’ ούδ’ έπωφελές, μάλλον δέ άναγκαΐον 
είς εϋζωΐαν ώς ή φιλοσοφία, τοΐς τε καί μικρόν νοΰ μετεσχηκόσι, καί όποσοΰν εις έννοιαν 
έλθοΰσι καλοΰ ώμολόγηται.» Τελ. φ. 153α «τφ συνετιστικφ οδηγούμενοι· τής ανυπόστα
του καί πηγαί(ας) σοφί(ας) ή πρέπει» κτλ. Έν τφ αΰτφ κώδικι καί άλλα τινα έτέ- 
ραις χερσίν.

62 276

“Ε. 1690. 148x210. Χάρτ. μετά ύδατ. σημείων φ. 264 κατά παλαιάν 
άρίθμησιν τοϋ γράψαντος, κατά τετράδια. Στάχ. άπλοΰν. Κείμενον 90x150 
Στίχ. 19. Έγράφη διά δυο χειρών, έν φ. 261 (3 τελευτά ή πρώτη καλλιγρα
φική χε'ιρ και άρχεται ή τό κείμενον συμπληρώσασα. Ό τίτλος τοΰ δλου 
έρυθροΐς γράμμασι.

Φ. 264α.

« :Έγράφη τό παρόν συν θ(ε)ω αγίω έν μέμφι της αϊγνπτον κατά τους 
1690 άλλ’ έμεινεν ατελές, επειδή δ καλλιγραφεύς έκοιμήθη έν κυρία) 
Ιανουάριου πέμπτη, και δ Θ(εό)ς μακαρίσει αυτόν : — άΟανάσιος 

ίερομ(όνα)χ(ος)

Έν ένί των παράφυλλων έν αρχή:

« *0 τω ψαρόν βιβλήον γράψας κυρ άΟανάσιος μοθονέος, έκυμήθη προς 
κύριον εις τούς χηλίους έξακ. οσίους ενενήντα έξη φευρουαρίον ιΟ 
ημέρα τέταρτη' είσταίς έναία ωραις τής νυκτός εξημερόματα Τετάρτ(η) 

καί ό θεός άναπανση αυτόν. 1696 — φευρουαρίον 29 »

Πρό τής αρχής τοΰ κειμένου εΰρηται ή κάτωθι σημείωσις χειρί τοϋ συμπληρώσαν- 
τος τό κείμενον.

<δ Ομιλίαι ήτοι διδαχαί, ευαγγελικοί, πάνυ ώράίαι, είς τάς κνριακάς 
όλου τοΰ ένιαυτον αΐτιναι πονηθεΐσαι καί συλλεγέΐσαι, μετά πόσης όσης 
τής έπιμελλείας έκ διαφόρων βίβλων ορθοδόξων διδασκάλων παρ' έμοΰ 
τον εντελούς άθανασίου ίερομονάχου τον μοθωναίον είς κοινήν 
των ορθοδόξων ωφέλειαν έν μέμφι τής αϊγνπτον καλλιγραφηθεϊσαι δε 
ύστερον καί διά χειρός άνα στα σ ί ου ίερομονάχου τοϋ έκ τ(ής) λευ
κής ρωσσί(ας) άμφοτέρους δε εΐχεν ή μας δ τ(ής) άλεξανδρ(είας) θρόνος, 
διό άναγινώσκοντες έρρωσθεν έν κ(νρί)φ καί μέμνηαθε (καί) νπερεύχε- 
αθαι πρύς κ(νριο)ν καί υπέρ ημών των έλαχίστων.»

Έπεται ’ιδία χειρί Πίναξ τών ομιλιών σημειουμένου καί τοϋ φύλλου έν ω έκαστη 
άρχεται.

φ. Ια «Κυριακή α’ τών νηστειών. Τφ καιρφ έκείνω ήθέλησεν ό ίησοϋς έξελθεΐν 
είς τήν γαλιλαίαν. Εορτή χαρμόσυνος, καί ημέρα πανσεβάσμιος έπέλαμψε τή έκκλησίφ 
χριστού σήμερον, ευλογημένοι χριστιανοί, ή όποια καλείται καί ημέρα ορθοδοξίας όποΰ 
ορθοδοξία δέν λέγεται άλλο, παρά έκείνη ή αληθινή πίστις όποΰ έδιδάχθημεν άπό τό 
εΰαγγέλιον τοΰ κ(υρίο)υ ημών ί(ησο)ΰ χριστού »
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I Η ΑΙΩΝΟΣ

63 44 (Ρη'Γ', 83)

νΕτ. 1699-1704. 270x410. Χάρτ. μετά υδατ. σημ. φύλλα γ' + σελ. 765. 
Στάχ. νεώτερον. Κείμενον 165x280, στίχ. 37.

Φ. Γ'« εύρηται:

« αρχήν έκαμα του κόπου της παρούοης ίεράς βίβλου 
κατά το ,αχ^]θ'»

σελ. 763 :

« ετελείωσα τούς κόπους της ίεράς τούτης βίβλου 
με την βοήθειαν και χάριν τοϋ παναγίου (και) 
ζωαρχικοϋ πν(ενματο)ς κ(α)τ(ά) τό αψό έτος.»

φ. Α'α άλλη χειρί ή τό δλον τοϋ κειμένου, Βίος Γερασίμου ’Αλεξάνδρειάς τοϋ 
Παλλα δά.

Γεράσιμος Β' ό Παλλαδάς Κρής ό από Καστοριάς διετέλεσε Πατριάρχης ’Αλεξάν
δρειάς κατά τάετη 1687-1699 καί «συνέθετο λόγους πολλούς ο'ίτινες σώζονται καί μέχρι 
τοΰ νΰν εις τόμον πολύφυλλον έν τη κατά τό Κάχιρον τής Αίγυπτου πατριαρχική βιβλιο
θήκη.» (Ύψηλάντου, Τά μετά τήν άλωσιν σελ. 231, 264).

2 φ. Β’“ «Περί τής αίτιας τής ίεράς ταότης βίβλου.» ”Αρχ. «Άναγκαιον είναι τό εις 
τό καθ’ ένα τεχνούργημα νά ζητοϋσ(ιν) οί πολλοί τήν αιτίαν τοΰ τεχνουργήματος 
εκείνου.»

3 φ. Γ'« «Γερασίμου τοΰ ταπεινού π(ατ)ριάρχου Ά λεξανδ ρ(είας), τόμος πέμ
πτος ώνόμασται δέ ή ιερά αΰτη βίβλος Τεσσαρακοστάριον.»

σελίς 1 «Γερασίμου αρχιεπισκόπου Άλεξανδρεί(ας) λόγος α'°5 τή κυριακή τοϋ τελώ
νου καί τοΰ φαρισαίου, εις δν έπιγράφετ(αι) (καί) τό τοΰ ευαγγελίου ρητόν: "Ανθρωποι 
δύο άνέβησαν εις τό ιερόν προσεύξασθ(αι) ά είς φαρισαΐος και ό έτερος τελώνης. Προοί- 
μιον. "Οταν τις άν(θρωπ)ος θέλει ξενιτευθεϊ χωριζόμενος άπό τήν ίδιαν του π(ατ)ρίδα 
είς γήν άλλοτρίαν, ευθύς πίπτει είς άνυποφόρητον λύπην, δτι δχι μόνον αποστερείται 
άπό τής συνειθισμένης θεωρίας τοΰ τόπου του αλλά καί άπό τάς καλοπαθείας των συγ
γενών του (καί) φίλων, (καί) τό βαρύτερον πίπτει είς άγνωρίμους άν(θρώπ)ους, όποΰ 
ένδέχετ(αι) νά τον καταφρονούν, (καί) μέ σκληρούς λόγους νά τόν άποστρέφωντ(αι) διώ- 
κοντές τον. Όθεν βλέπεις, κ(αί) πολλάκις καθέζητ(αι) άναστενάζων, (καί) άπό τό πολύ 
τής λύπης του βάρος νά δακρυρροή ενθυμούμενος τών ποτέ καλοπαθημάτων του.»

Έπονται διάφοροι λόγοι.

σ. 743. «Τοΰ αύτοΰ αναξίου π(ατ)ριά(ρ)χου Γερασίμου περί κοινωνί(ας) λόγος 
ρ'0?. Προοίμιον.» Τελ. δέ τό δλον κείμενον σελ. 753 «μετανοήσατε τοίνυν αδελφοί καί 
εκ στόματος τοΰ ίεροφάντορος ίωάννου τοΰ χρυσοστόμου όπως δι’ ευχών καί πρεσβειών 
τής χάριτος αύτοΰ νά σάς άξιώση, ό μέγας θ(εό)ς τής ουρανίου αύτοΰ δόξης δοξάζον
τας καί εύλογοΰντας αύτόν έν π(ατ)ρί, υίφ καί άγίφ πν(εύματ)ι, είς τούς αιώνας τών 
αιώνων, άμήν.»
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4 σελ. 756 «Το μπιράτι τοΰ θρόνου μεταπεφρασμένον από τό τουρκικόν εις τό 
ρωμαϊκόν παρά τοΰ κύρ Σωφρονίου, έπί Ματθαίου.»

5 σελ. 762 «Πίναξ των έν τή βίβλφ ψυχωφελών λόγων τών παρά τοΰ αοιδίμου 
πατριάρχου άλεξανδρείας γερασίμου τοΰ κρητός φιλοπονηθέντων.» έν τέλει (σελ. 765). 
«Ό παρών πίναξ ξυνετέθη παρά τοΰ πανιερωλογιωτάτου άοιδήμου μητροπολίτου κυρή- 
νης κυρίου κυρίου Ίωάσαφ τοΰ κρητός.»

64. 2

Έ. 1706. 160X220 χαρ. μετά ΰδατ. σημ. φ. 234 κατά τετράδια. Στάχω- 
σις δερμάτινη παλαιά φέρουσα έντετυπωμένας πρόσθεν μέν εΙκόνα τής Θεο
τόκου μετά τοΰ Ίησοϋ όπισθεν δέ την Σταΰρωσιν. Κείμ. 110X160 στίχ. 20. 
Τιτλ. και αρχ. ερυθρά.

φ. 234α

«.’Έτους αψςω
ίν μηνί φευβρουαβίου όγδοη δεχάτη» 

καί μονοκονδυλιακώς

«Γεωργίον Προσκννητον »
φ. 234β

«ετελυόθη τώ παρών βιβλήον δια χη 
ρός κάμοΰ γεωργών προσκννι 

τοΰ εν ε'τει χιλιοστώ επτά 
κοσιοοτώ εκτω εν μννή 

ψενβροναρείον όγ 
δόη δεκάτει

■(■ από τότες δποϋ επείραν οΐ αγαρηνοι την κωνσταντινούπολιν 
από τους ρωμαίους είναι χρονοια διακόσια πενήντα εν 
ναία, μαϊου κ0η ήμερα τρίτη, εις την δραν του εσπερινού 
εγραφή εν μινι μαρτίου λ’1 ενέχει αψςω.

"f ’έγινε σεισμός εις τους χιλίους έπτ ακοαίους επτά εν μινι 
μαϊ'ον είκοαιδνο ήμερα τρίτη»

φ. 7 α έ ν τή άνω ωφ:

«Θεοφίλου πατριάρχου άλεξανδρεί(ας) καί τάδε»

1 φ. 7α «Τοις άπανταχοΰ εόρισκομένοις χριστονόμοις λαοΐς ίερωμένοις τε καί λαϊ- 
κοΐς έν κυρ ί οι χαίρειν αεί, προοίμϊον τοΰ παρόντος νομίμου, θησαυρός κεκρυμένος καί 
πηγή έσφραγισμένη τις ωφέλεια έν άμφοτέροις, ώς φησιν ή θεία γραφή τοΰτο είδώς έγώ 
ό ευτελής έβουλήθην διά τό βαλεϊν πάσαν τήν έλπίδα μου εις τήν τοΰ υίοΰ καί θεοΰ 
λόγου μητέρα τήν πανένδοξον κυρίαν ημών τήν αγίαν θεοτόκον διά τάς ικεσίας τοΰ 
αγίου ένδοξου αποστόλου προτομαρτυρος καί αρχιδιακόνου στεφάνου όπως μή έάσω 
τόν θησαυρόν κεκρυμένον, ουδέ τήν πηγήν έσφραγ’ίσμένην δηλονότι τά τών θείων
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νόμων κεφάλαια μετενεγκεΐν εις λέξιν απλήν, καί ποιήσαι εκλογήν έκ πάντων τών έκκρί- 
των καί άναγγαί(ων) κανόνων, τών θείων καί ιερών κανόν(ων) τών άποστόλ(ων) καί τών 
άγί(ων) συνόδων, τών θεοφόρων πατέρων καί έτέρ(ων) άγιωτάτων άρχιερέ(ων), καί 
τινών νεαρών βασιλικών νόμων, έτι δέ καί έτέρ(ων), δσοι μετ’ έπιμελεί(ας) συνέγραψαν 
καί έκδοΰναι αυτούς κεφαλαιωδώς ύμΐν τοΐς φιλομαθέσιν. ού κα | φυλλ. 7β | τά γλωτ- 
ταν έλάδα άλλα φράσιν κοινήν διό μηδείς υμών άξίω όσοι τούτο τό βιβλίον προθύμως 
άνά χεΐρας κατέχων βούλεσθαι εις κατηγορίαν άμοί τω έλαχίστω σει ακριβή εύρ'ίσκό- 
μην, είς απλήν λέξιν βαλώ, βουληθέντει, οίδα γάρ ακριβώς, ώς τινες τών πρό ημών καί 
τών νΰν εόρισκομέν(ων) τούτο πεποιήκασ'ί, δ καί ημάς είς τούτο κινησθήναι ήάνάγκα- 
σεν· δλλοι άναγινώσκοντες τούτος τήν τών ευχών χορηγί(αν) μή ύστερήσητε δύνομαι. 
τοΐς πλεΐστα κοπιάσας περί τούτων, καί ίδρώσι πολοΐς περιλυθοίσιν, ώστε είς λέξιν 
απλήν ταΰτα πάντα μεταβαλεϊν. δς δέ βούλεται έλθεΐν τά τού λεχθέντος βιβλίου κεφά
λαια τόν έπ’ αύτφ γενόμενον πίνακα μετέπιμελεί(ας) γινωσκέτω καί ούτως ραδίως γενή- 
σεται ύμΐν τό αμφισβητούμενοι’, έρρωσθε.»

«"Ηνυσται αΰτη ή βίβλος μετά πολλοΰ μόχθου ένταΰτα έν τή περιφήμιρ ταύτη τή 
άγιωτάτη μ(ητ)ροπολητών επτά πύλ(ων) θηβών ήτις έστιν ό ναός τού αύτοΰ αποστόλου 
καί πρωτομάρτυρος έπί τού καλώς καί θεαρέστως ταύτην άρχιερατεύοντος τού πανίε
ρα) | φ. 8α | καί θεοτιμήτου μ(ητ)ροπολίτου ύπερτίμου καί έξάρχου πάσης βοιωτίας καί 
τόν τόπον έπέχοντος τού αίδης κυροΰ ίωάσαφ, ού οί γεννήτορες εύγενέστατοι, θεοφιλέ
στατοι, έλεήμονες καί ιερείς τίμιοι καί εύλαβέστατοι, μακρής τούτου τό έπώνυμον, καί 
έπίγηος π(ατ)ρίς αυτού ή θεοφύλακτος νήσος ζακΐνθου, παρρεμοΰ τού ευτελούς καί ελά
χιστου δούλου Μανουήλ τού Μ α λ α ξ ο ΰ καί ού τού πρώην τιμιωτάτου οικονόμου 
τής άγιωτάτης μ(ητ)ροπόλεως ναυπλοίου καί αργούς τού έν ίερεΰσι κυροΰ δημητρίου.» 
«Έν έτει ,ζσιγ' ( = 1705) από κτήσεως κόζμου άπό δέ τής χριστού γεννήσεως ,αψε 
δεκεμβρίου ιγ'.»

Ή έπιτομή τού κατά τό έτος 1561 συγγραφέντος νομοκάνονος τού Μ. Μαλαξοΰ 
συνετάγη υπό τούτου κατά τό έτος 1563, (Κ. Δυοβουνιώτου, Ό Νομοκάνων τού Μανουήλ 
Μαλαξοΰ Άθ. 1916 σ. 22) ό δέ άντιγραφεΰς τού παρόντος κ (άδικος αντί τού έτους 1533 
(,ζοα', ίνδ. ς') έθεσεν είς τόν πρόλογον τό έτος καθ’ δ έξεπόνησε τήν αντιγραφήν, χαρα
κτηριστικόν δέ δτι παρέλειψε νά σημείωση τήν ίνδικτιώνα.

φ. 9α έως φ. 23α. Πίναξ τών περιεχομένων κεφάλαια α' έως τβ'. ”Αρχ. «Περί κριτού 
τού είναι είς πάντας συμπαθής καί νά μή δέν πιστεύη λόγους τινός χορϊς νά έξετάζης 
κεφ. α'. περί δικαιοσύνης, καί περί τού ποιεϊν δικαιοσύνην ό κριτής, καί κατάκρισις είς 
κριτήν δπου κρίνει αδίκως, κεφ. β' κτλ. κεφ. τα’ περί πώς γράφεται τό διαζύγιον δταν δαι
μονίζεται ό άνδρας, ή ή γυναίκα καί θέλουν νά χωρισθοΰν. κεφ. τβ' περί πώς γράφεται 
τό διαζύγιον δταν ό άνδρας λείπει χρόνους πέντε καί δέν άποστείλει τελείως έξόδους 
τής γυναικός αύτοΰ.»

φ. 23α. “Αρχεται ό Νομοκάνων «Πρέπει τόν κρητήν νά είναι είς πάντας συμπαθής 
καί νά μήν δέν πιστεύη λόγους τινός χωρΧς νά έξετάζη. ματθαίου τού νομοθέτου ό όποΧος 
ήτον ίερωμώναχος καί πολλά σοφώτατος τόν έπίκλην βλαστάρις. κεφ. α°ν. Πρέπει τόν 
κρητήν τούτέστιν τόν αρχιερέα νά μειμίται τόν δίκαιον κρ’ίτίν καί μέγαν αρχιερέα τόν 
κύριον ημών ί(ησοΰ)ν χ(ριστό)ν. νάναι είς δλους συμπαθής, αμνησίκακος άόργητος 
απροσωπόληπτος, αδωροδόκητος δίκαιος καί μή εύκόλως μηδέ άνεξετάστως διαβολαΧς 
καί συκοφαντίαις» Τελ. φ. 229α «δήλωσιν καί ασφάλειαν κατεστρώθη τό παρόν διαζύ- 
γιον έν τφ παρόντι θείψ κώδικι τής άγιωτάτης ημών μητροπόλεως. ό δεΧνα έν έτει 
ό δεΧνα καί μηνί ό δεΧνα.»

«Χάριν χαρίζου χε' τοΧς έμοΧς πόνοις.»

Κατάλογος των χρονολογημένων κωδίκων τής πατριαρχ. βιβλιοθ. Καΐρου. 177

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Δ'. 12
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2 φ. 230α «Περί έξομολογήσεως Γαβριήλ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.» 
”Αρχ. «’Εντιμότατοι κληρικοί τής καθ’ ήμάς τοΰ χριστού μεγάλης έκκλησίας καί λοιποί 
ευλαβέστατοι Ιερείς καί όσιώτατοι ιερομόναχοι οί ψάλλοντες ταΐς έκκλησίαις τής Κων
σταντινουπόλεως, χάρις εΐη ΰμΧν καί ειρήνη άπό θεού καλώς γινώσκεται δτι οί χριστια
νοί έχουσι δυό λογιών γεννήσεις.» Τελ. φ. 234β «προφητών προεδρίαι, πατριαρχών 
ράβδοι, μαρτύρων στέφανοι, δικαίων έπαινοι, συμβασιλεύοντες χριστώ τφ θεφ καί 
κυρίφ ημών εις ατελεύτητους αιώνας οί ή χάρις εΐη με θ' ήμών, άμήν.»

65 120 (Πς·; 412)

Έ. 1707. 180X214. Χάρτ. μετά ύδατ. σημ. φ. 36. κατά τετράδια. Στά
χωμα μεθ’απλών εντετυπωμένων τφ δέρματι σχεδίων. Κείμ. 110X 168, στίχ. 
20, αρχικά και τίτλοι ερυθρά. ’Αρχικά τινα κεκοσμημένα.

φ. 26α :

Εγ ράψει ϋποχειρός μιχαηλ υιός Ιω(άνν)ον εκ νίαον πάτμον και όποιος τό αν a 
γνωσγι άς εύχεται δια όλους τους χριστιανούς και υστέρα διάταμένα τον άμαρ 

τύλον έτος 1707m
φ. 35α :

ΐΕγράφη τό παρόν άπό χριστόν 1707, δεκεμβρίον 5.»

1 φ. Ια «Συνταγμάτων Γ ε ρ ασ ί μ ο υ πατριάρχου άλεξανδρείας έναντίον έκεινών 
όπου ψευδοφρόνως λέγ'ουσι πώς τά άγια μυστήρια τοΰ τιμίου σώματος κ(αί) αίματος 
τού κυρίου ήμών ιησού χ(ριστο)ύ, τελειώνουνται εις τά κύρια λόγια. Άπόδειξις αλη
θής πώς τελειιόνουνται εις τό ποίησον τόν μέν άρτον τούτον καί τό δέ έν τφ ποτηρίιρ 
τούτφ ότι τό πανάγιον πν(εΰμ)α τελειουργεί. οί παρασάμπιοι δι* επιστολής αυτών άρα- 
βηκής έζήτησαν τήν ά[λη]θή ταύτην άπόδειξιν.» Άρχ. «Τίμιοι άρχοντες οί παροικοΰντες 
έν τί επαρχία τριπόλεως τής ουρίας τής εις τό κυνότερον παρασάμη λεγομένης.» Τελ. 
φ. 17β «εις δ γένοιτο πάντας άξιωθήναι δοξάζοντας κ(αί) αίνοΰντας πατέρα υιόν καί 
άγιον πν(εΰμα) εις τούς αιώνας άμήν.»

2 φ. 18α. «Ιστορία ήν έχουσιν οί Ιουδαίοι έν τφ τού ιερού αυτών κώδηκη τφ όντι 
έν τή τιβεριάδη ιστορείται δέ κ(α'ι) άπό πού ΐδα έν τφ ί στιχειω κ(αί) μαρτυροΰ είναι 
τόν χ(ριστό)ν υιόν θ(εο)ΰ.» "Αρχ. «ιησούς ό χριστός καί θεός ήμών έν τοΐς χρόνοις τοΰ 
εύσεβεστάτου βασιλέως Ιουστινιανού γέγονεν άν(θρωπ)ός τις άρχιγός τών ίουδαίων.» 
Τελ. φ. 21α «άλλ’ άληθώς ώς γνησίιρ φίλοι τφ φιλίππω τό παρά ίουδαίοις άποκεκρυμέ- 
νον μυστήριον έθάρρησεν.»

3 φ. 21 β «’Επιστολή ήν έστηλεν πιλάτος πόντιος πρός βασιλέα τιβέριον μετά τό 
σ(ταυ)ροθήναι καί άναστήναι τόν κύριον ήμών ίησοΰν χριστόν δηλοΰσα τά περί αυτού ής 
ή έπιγραφή εχει οΰτως· άναφορά ποντίου πιλάτου ήγεμόνος τής ίουδαίας πεμφεΐσα 
τιβερίου καίσαρος εις ρωμανίαν κρατίστω, σεβαστώ, φοβερώ, θειοτάτω αΰγούστω.» 
Άρχ. «Πιλάτος πόντιος ό τήν άνατολικήν διέπων άρχήν μηνήσαι κέχρημαι πρός τήν 
εύσέβειάν σου.» Τελ. φ. 23α «κατ’ αυτήν τήν ώραν έπιτάξας γράψαι τά πραχ[θέντα] 
παρ’ αύτοΰ πάντα, άνήγαγον τώ σώ κράτει.»

ΕΙνε πλαστή επιστολή συνταχθεΐσα πιθανώς κατά τήν άναγέννησιν, έξεδόθη υπο 
Tischendorf, Acta Apostolorum Apocrypha σ. 433 έ. πρβλ. Ad. Harnack, Gesch. d. alt- 
christl. Lit. bis Eusebius, τ. A’ Lpzg 1893 σ. 23.
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4 φ. 23α «Άντίγραμμα κέσαρος πρός πόντιον πιλότον κατηγορηκόν δοϋς τήν 
άπόφασιν κουρσοραχάβ κ(αί) στραιιώτας σΰν αΰτφ δισχιλίους τόν αριθμόν.» Άρχ. 
«’Επειδή περ βίαιον καί αδικίας μεστόν κατάψυφήσω θάνατον ΐησοϋ τοΰ ναξωραίου» 
Τελ. φ. 24α «καί διά τής οπής τό βέλος είσελθόν τόν πηλάτον άνήρησεν.»

5 φ. 24β «Αϊνήγματα τινα πάνυ ωραία ποιηθέν υπό τοΰ μακαριωτάτου πάπα καί 
πατριάρχου άλεξανδρείας κυρίου κυρίου γερασίμου' έστι δέ τό πρώτον τοΰτο.»

6 φ. 27α «Ή παρούσα διήγησις έστί περί τοΰ θαύματος δπερ έγένετο εις τήν αϊγυ- 
πτον διά τό όρος όπου ήλθε διά προσευχής τοΰ τότε π(ατ)ριάρχου άλεξανδρείας Ιωα
κείμ καί διά τό φαρμάκι όπου έπιεν, καί υπέρ ενός μοναχού τοΰ ποτέ τζαγγάρη. Ή 
όποια διήγησις έστωντας καί νά μήν εΰρίσκεται εις τήν ελληνικήν γλώτταν διά τήν 
πολήν καιρίαν, κάπιος χριστιανός εΰρίσκοντάς την εις άραβικόν βιβλίον ζήλω θείφ 
κινηθείς τήν έμεταγλιότησεν εις τήν ελληνικήν διάλεκτον. Καί οποίος λοιπόν τήν άνα- 
γνώση μέ εΰλάβειαν θέλει φρίξει τό πνεύμα του εις τά γενόμενα θαύματα.» ’Άρχ. «Τόν 
καιρόν εκείνον ήτον κάποιος π(ατ)ριάρχης άλεξανδρείας γρηγόριος» Τελ. φ. 35α «μάλι
στα δέ ώς είπομεν έν τή αρχή ότι άπό τό άραβικόν βιβλίον τφ έμεταγλωττήσαμεν διά 
έρμηνέων κατά τούς χιλίους έξακοσίους όγδοήντα οκτώ. Ό δέ κύριος ημών ί(ησοΰ)ς 
χριστός άξιώσαι ημάς πάντας δι’ευχών τοΰ αγίου καί θαυματουργού τούτου π(ατ)ριάρ- 
χου είς τήν οό(ρά)νιον βασιλείαν αμήν.»

66. 193

Έ. 1710. 156X205. Χάρτ. μετά ΰδατ. σημ., πάχος 1,8 Ικ. ό κώδιξ γρα
φείς κατά τό 1710 ως πολλαχώς σημειοΰται αποτελεί κακότεχνου κα'ι άφιλό- 
καλον μίμησιν τών παλαιών χειρογράφων τών μετά περικόσμων αρχικών.

Λειτουργίαι.
67. 164α (1061)

Επονται οκτώ κώδικες (67 164α, 68312, 69148, 70,25, 71,62, 72163, 73,β4, 753β8) 
γεγραμμένοι διά χειρός τοΰ εκ Χαλκηδόνος Κ ο σ μά Δ' τοΰ Βυζαντίου τοΰ άπό Σιναίου, 
ό όποιος διετέλεσε πατριάρχης Άλεξανδρείας κατά τά έ'τη 1723-1743. (Πρβλ. X ρ. 
Παπαδόπουλον έν Νέφ Σιών 2 824-9, Έκκλ. Φάρον 8 1911 253-80, Ρ. Louis 
Cheiko, Les archeveques du Sinai, Melanges d. 1. Faculte Orientale de Beyrouth 2 
1907 408 κέ., Νέον Έλληνομνήμονα 7 1910 208, 8 1911 371, Ύψηλάντου, Τά μετά 
τήν άλωσιν σ. 278 καί 243).

“Ε. 1717. 167X219 χάρτ. μετά υδατ. σημ. φ. 163. Κατά τετράδια 
στάχ. άπλοϋν.

φ. 112β Έν τέλει τής Προσευχής έξομολογήσεως φ. 112β:

«μετά θεόν τέλος γε νυν τοΰ παρόντος παρά κοσμά 
πατριάρχου κωναταντινουπόλεως.»

Έν τέλει δέ τοΰ όλου εϋρηται

«ό π(ατ)ριάρχης πρώ(ην) Κωνσταντινονπόλ(εως), Κοσμάς, δς ήν 
ποτέ σιναί(ου), εΐτα άλεξανδρεί(ας) και τρίτον οικουμενικός 
γεγωνός, επέμφθη εν τω αιναίω κ(άί) ώκηαεν ένδον τον 
τείχους τον μοναστηρί(ον) ανυ)θεν τής βασιλικής πύλης
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εις τον κοινώς λεγόμενον φονέαν, εν φ και εγρα 
■ψεν τό παρόν εγχειρίδιον. κατά τό χιλιοστόν επτά 
κοαιοατόν δέκατον έβδομον έτος τό σωτήριον.»

Πρβλ. Παπαδόπουλον X. εν Έκκλ. Φάρω Η' 1911 σ. 273-4 ένθα 
δημοσιεύεται τό σημείωμα τοϋτο.

1 φ. Ια «Περί πίστεως λόγος α» Άρχ. «Τοΰ κυρίου συνεργοΰντος καί τοϋ λόγου 
βεβαιοϋντος»

2 φ. 3β «Περί έλπίδος.» Άρχ. «’Από τής πίστεως προΐωμεν επί τήν δευτερεύουσαν 
έλπίδα ήτις έξ αυτής άρδευομένη καρποφορεί έν τριάκοντα καί εξήκοντα καί εκατόν.»

3 φ. 4β «Περί έστιάσεως.» ’Αρχ. «Περί τής έστιάσεως φησίν ό παροιμιαστής έάν 
καθήσης δειπνεϊσαι» 4 περί γαστριμαργίας, 5 περί μέθης, 6 περί έγκρατείας, 7 περί 
νηστείας, 8 περί φυλαργυρίας, 9 περί δωροληψίας, 10 περί συνηφότητος, 11 περί δανει
σμού, 12 περί τόκου, 13 περί πλεονεξίας, 14 περί τοϋ περισπασμού, 15 περί τοΰ μή αγα
πάν τόν κόσμον, 16 περί παρρησίας, 17 περί αποχής γυναικών, 18 περί τοϋ μή ένδελε- 
χίζειν ψαλλούσαις, 19 περί πορνείας, 20 περί σωφροσύνης, 21 περί παρθενίας, 22 περί 
προπέτειας, 23 περί οργής, 24 περί θυμοΰ, 25 περί λύπης, 26 περί άκηδείας, 27 περί άπο- 
γνώσεως, 28 περί γογγυσμού, 29 περί καταλαλιάς, 30 περί ψιθυρισμού, 31 περί τοΰ μή 
μέμφεσθαι, 32 περί αντιλογίας, 33 περί άργολογίας, 34 περί περιεργείας, 35 περί κατα- 
φρονήσεως, 36 περί οκνηρίας, 37 περί τοΰ μή μετά δυνάστου έρρίζειν, 38 περί παρακοής, 
39 περί συκοφαντίας, 40 περί κλοπής, 41 περί ψεύδους, 42 περί κενοδοξίας, 43 περί όπε- 
ρηφανίας, 44 περί ΰψηλοφροσύνής, 45 περί τοϋ μή μέγα φρονεΐν, 46 περί τοϋ μή έξου- 
θενεΐν, 47 περί τοϋ μή καταγελάν, 48 περί τοϋ μή κατακρίνειν, 49 περί τοϋ μή σκανδα- 
λίζειν, 50 περί τοΰ μή όνειδίζειν άλλ’όνειδίζεσθαι, 51 περί τοΰ μή άνταποδοΰναι κακόν, 
52 περί τοϋ μή μνησικακεΐν, 53 περί τοϋ μή έχθραίνειν, 54 περί τοϋ μή φθονεΐν, 55 μητ’ 
έρίζειν, 56 περί τοϋ μή μισεΐν, 57 περί τοΰ μή έπιχαίρειν, 58 περί τοΰ συγχαίρειν, 59 
περί τού μή λυπείν τινα, 60 περί τοΰ προσέχειν έαυτω, 61 περί χριστολογίας. 62 περί 
τοΰ μή όμνύειν, 63 περί τοϋ φυλάττειν μυστήριον, 64 περί τοΰ μή άκαίρως θαρσεΐν, 65 
περί άληθείας, 66 περί τοϋ μή έλέγχειν, 67 περί τοϋ έλέγχεσθαι, 68 περί τοΰ αίσχυνε- 
σθαι, 69 περί ταπεινοφροσύνης, 70 περί τοΰ συγχωρεΐν τόν πλησίον, 71 περί τοΰ εϋχε- 
σθαι υπέρ άλλήλων καί των εχθρών, 72 περί τοΰ μή ζητεΐν τά έαυτοΰ, 73 περί τοΰ μή 
έπιθυμεΐν, 74 περί δικαιοκρισίας, 75 περί δικαιομετρίας, 76 περί μετάνοιας, 77 περί 
υπομονής, 78 περί άγώνος, 79 περί ύπακοής, 80 περί όμονοίας, 81 περί λογισμών, 82 
περί παιδείας, 83 περί συμβουλίας, 84 περί ενυπνίων, 85 προσευχή έξομολογήσεως, 86 
φ. 113α, περί λιγοψυχίας, 87 περί κόπου, 88 περί σπουδής, 89 περί διακονίας, 90 περί 
ακτημοσύνης, 91 περί πένθους, 92 περί τοΰ καιρός τφ παντί, 93 περί τοΰ συμπάσχειν, 
94 περί τοΰ μή προσωποληπτεϊν, 95 περί τοΰ οίκεΐν μετά ολίγων καλών, 96 περί τοΰ μή 
γελάν, 97 περί τοΰ άγαπάν τόν πλησίον, 98 περί φιλοξενίας, 99 περί έπισκέψεως, 
100 περί τοΰ μή έλπίζειν έπ’ άνθρωπον, 101 περί τοΰ μή πεποιθέναι επί τή ιδία ίσχύϊ, 
102 περί τοΰ παραιτεΐσθαι τάς .... συντυχίας, 103 περί ησυχίας, 104 περί αγρυπνίας, 
105 περί ψαλμωδίας, 106 περί προσευχής, 107 περί κατανύξεως, 108 περί τιμής γονέων, 
109 περί τοΰ εύλαβεΐσθαι πρεσβύτας, 110 περί μακροθυμίας καί όξυχολίας, 111 περί 
ήγουμένων, 112 περί άποταγής, 113 περί υποταγής, 114 περί τοΰ φυλάσσειν έντολάς, 115 
περί πραότητος, 116 περί τοΰ άδικεϊσθαι καί μή άδικεΐν, 117 περί ευχαριστίας, 118 περί 
τής έν θεφ ευφροσύνης, 119 περί τοΰ μή μεριμνάν, 120 περί τών άπαρχών, 121 περί 
έξιλασμοΰ, 122 περί άρχιερωσύνης, 123 περί διαταγής κλήρου, 124 περί τοΰ αίδεΐσθαι
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Ιερείς, 125 περί τής προσδοκίας τών μελλόντων, 126 περί κλήσεως Θεού, 127 περί φόβου 
θεοΰ, 128 περί τής εις θεόν αγάπης, 129 περί υιοθεσίας, 130 περί βασιλείας ουρανών, 
131 προσευχή έξομολογήσεως.

68 312 (394)

Έ. 1720. 165x215. Χάρτ. μετά ύδατ. σημ. φ. 543 κατά τετράδια. 
Κείμ. 105x138. Στίχ. 18. Στάχ. άπλοΰν.

Έν τέλει τοϋ δλου :
« μψκ

εν οιναίφ τώ άγίω δρει παρά τον πρώ
ην κωνοιαντινονπόλεως εγκλείοιου δντος κ. μ. 
μην), δεκεμβρίφ ι. »

Πρβλ. Gardthausen σ. 257 καί Παπαδόπουλον Χρ. έν Έκκλ. Φ. Η' 1911 ο. 274.

«Εις τό σύστημα τών περί αρχών υπομνήματος.» "Αρχ. «Έν αρχή τοϋ προληφθέν- 
τος βιβλίου τόν σκοπόν τής όλης πραγματείας »

69 148

Έ. 1720. 160x208. Χάρτ. μετά ΰδατ. σημ. φ. 241, κατά τετράδια. 
Στάχ. άπλοΰν.

Φ. 134α: , > ~« εν aivauo τφ αγιω ορει
y αψκ μην'ι Ιανοναρίω εν υπερορία δντι. »

1 φ. Ια Κοσμά τοϋ σοφωτάτου πρώην πισιδί(ας) (ή λέξις Πισιδίας έγράφη έπί 
έτέρας λέξεως ήτις φαίνεται οΰσα «Κωνσταντινουπόλεως») τοϋ καλοκαγάθου περί τών 
φυσικών αρχών καί αιτίων.» "Αρχ. «Παν τό αίτιον κ(αί) αρχή, ού πάσα δέ αρχή ήδη 
κ(αί) αίτιον ρητέον δέ πρότερον, περί τής ίσαχώς τφ αίτίφ λεγομένης αρχής.» Τελ. 
φ. 134α «καί οΰτως ό τοϋ ταύρου καί απολύτως ό τοϋ υδροχόου .» (Μετά τάς λέξεις 
«ταύρου» καί «υδροχόου» υπάρχουν τά σημεία τών δύο αυτών αστερισμών).

2 φ. 135 «Άπαρίθμησις καί τάξις τών μερών τοϋ κόσμου.» “Αρχ. «"Ολος ουτος ό
αισθητός κόσμος είναι σχηματισμένος στρογγυλός.» Τελ. φ. 194β «οΰτω καί ή τοϋ μικροΰ 
πρός τήν βάσιν αΰτοϋ, καί εναλλάξ ώς ή πλευρά καί διπλάσιων,___ »

3 φ. 200α «Τών π(ατέ)ρων πολλ(ών) (άπεσβέσθησαν λέξεις τινες) περί πλείστων καί 
άναγκαί(ων) ζητημάτ(ων), έν ταΐς θείαις γραφαΐς, περί πολλών άπορουμένων, καί παρά 
τών χριστιανών γινώσκεσθαι όφειλομένων.» "Αρχ. «Έρώτησις. Πιστεύσαντες καί βαπτι- 
σθέντες εις τριάδα όμοούσιον καί λέγοντες θεόν είναι τόν π(ατέ)ρα.» Τελ. φ. 296α «αδελ
φοί επτά, τέκνα τοϋ Ιωσήφ τοϋ μνηστήρος έκ τής πρώτης αΰτοϋ γυναικός, ’Ιάκωβος καί 
’Ιωάννης ανεψιοί κατά τό φαινόμενου τοϋ Χ(ριστο)ϋ.»

4 φ. 247α «Περί τής βίβλου τών ψαλμών ήτοι τοϋ ψαλτηρίου.»
Πάντα έγράφησαν χειρί Κοσμά Δ' τοϋ πρώην Κωνσταντινουπόλεως καί φαίνονται 

δντα έργα τοϋ ίδιου.

70 125

’Έτ. 1720. 168x220. Χάρτ. μετά ύδατ. σημ. φ. 327. Κατά τετράδια. 
Στάχ. άπλοΰν. Χειρί Κοσμά γράψαντος περί τό έτος 1720.
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Θεοφίλου τοΰ Κορυδαλέως εις φιλοσοφίαν προδιοίκησις. «Όποιον τό τής 
φιλοσοφίας αξίωμα. Τών δσων θηράσιμα πέφυκε χοΐς άν(θρώπ)οις καλά έν τφ μετά 
σώματος βίω, φιλοσοφία.» Τελ. «έφ’ δσον εις τήν περί φύσεως θεωρίαν ανήκει, περί ών 
έπί τής έχομένης βίβλου.»

71 162 (ΝΕ', 881)

Έτ. 1720, 165x215. Χάρτ. μετά ύδατ. σημ. φ. 171 κατά τετράδια. 
Στάχ. άπλοϋν. Γεγραμμένος χειρι Κοσμά Δ'.

1 φ. Ια «Τοΰ παναγιωτάτου π(ατ)ριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κυρίου Κοσμά 
τοΰ σιναΐτου περί τής άδιαλείπτου νηστείας κ(αί) τοΰ συνάξαι εαυτόν έν ένί τόπιρ 
κ(αί) τί τά έκ τούτου γινόμενα καί δτι έν γνώσει τής διακρίσεως έδιδάχθη τήν ακρίβειαν 
τής χρήσεως τών τοιούτων.» Άρχ. «Έν πολύ καιρφ πειραζόμενος έν τοΐς δεξιοΐς καί 
άριστεροΐς κ(αΐ) εαυτόν δοκιμάζων έν τοΐς δυσί τρόποις τούτοις πολλάκις κ(αί) δεξάμενος 
έκ τών έναντίων πληγάς άναριθμήτους καί αξιωθείς μεγάλων αντιλήψεων κρυπτώς 
έποιησάμην έν έαυτφ πείραν έν τφ μακρφ χρόνιο τών έτών θείρ χάριτι.»

2 φ. 7α «Τοϋ αύτοΰ περί σιωπής καί ήσυχίας.» Άρχ. «Τό αεί σιωπάν καί ή 
φυλακή τής ήσυχίας έκ τριών τούτων αιτιών έν τινι γίνονται.»

3 φ. 7β «Τοΰ αϋτοΰ, περί ών οί πατέρες οί πεπληρωμένοι έλέους οί άγαπώντες 
τούς άγαπόντας τούς υιούς αυτών άφήκαν σημεία έν ταΐς γραφαΐς εις τήν χρείαν τής 
ζωής.» "Αρχ. «Εις έξ αυτών είπεν: ήμΐν κέρδος έκ τής ήσυχίας έστιν.»

4 φ. 9β «Τοΰ αύτοΰ πρός τινα αδελφόν άγαπόντα τήν ήσυχίαν κ(αί) πώς ό διά
βολος τροποΰται (καί) καταργεΐται υπό τών σπουδαζόντων συνεχώς ήσυχάζειν κ(αί) πώς 
δει τόν ήσυχαστήν καταφρονεΐν απάντων ύπέρ τής γνώσεως τοΰ θεοΰ τής ευρισκόμενης 
έν τή ήσυχίφ ώς περ έφάνη έν τοΐς πατράσιν ήμών τοΐς άρχαίοις.» Άρχ. «Διότι γνωρί- 
ζωσι άγαπόντα τήν ήσυχίαν.»

5 φ. 13α «Τοΰ αύτοΰ περί υπομονής, τής αγάπης τοΰ θεοΰ καί πόση άντίληψις 
εύρίσκεται έν αύτφ.» Άρχ. «Όσον καταφρονήσει ό άν(0ρωπ)ος τοΰ κόσμου τούτου καί 
σπουδάσει εις τόν φόβον τοΰ θεοΰ.»

6 φ. 15α «Τοΰ αύτοΰ συμβουλίαι πεπληρωμέναι ώφελεί(ας) ας έν τή αγάπη έλά- 
λησε τοΐς έν ταπεινώσει άκούουσιν αύτοΰ, έν τφ σιναίφ δντι.» Άρχ. «Ούκ έστιν έννοια 
αγαθή μή οΰσα έκ τής χάριτος έκπίπτουσα έν τή καρδίρ.»

7 φ. 22β «τοΰ αύτοΰ, περί τής αγγελικής κινήσεως τής πρός προκοπήν τής 
ψυχής έν τοΐς πν(ευματ)ικοϊς, διά τής προνοίας τοΰ θεοΰ έξυπνιζομένης έν ήμΐν.» Άρχ. 
«Πρώτη έννοια, ή έκ τής φιλαν(θρωπ)ίας τοΰ θεοΰ έμπΐπτουσα έν τφ άν(θρώπ)ω »

8 φ. 23β «Τοΰ αύτοΰ περί δευτέρ(ας) έργασί(ας) έν τφ άν(θρώπ)ψ.» "Άρχ. 
«Εργασία έτερο μετ’αύτών, δτι πορεύεται ό άν(θρωπ)ος καλώς.»

9 φ. 24β «Τοΰ αύτοΰ περί άλλοιώσεως, τής έν τή ψυχή γενομένης έν παντί 
καιρφ κ(αί) τό φώς κ(αί) τό σκότος, καί άναβιβασμός έν τοΐς δεξιοΐς καί άριστεροΐς 
γενόμενος.» Άρχ. «"Ιδωμεν, ώ άγαπητοί έν τή ψυχή ήμών.»

10 φ. 26α «Τοΰ αύτοΰ κεφάλαια μικρά, έν οΐς ύπάρχουσι___παρηλλαγμένοι,
έν οΐς διδάσκει τήν βλάβην τοΰ γνωστού, τοΰ ώς έπί προσώπου τοΰ φόβου τοΰ θεοΰ 
κ(αί) τήν βοήθειαν τών έκ τής πραότητος σύν άλλοις τρόποις.» Άρχ. «Άν(θρωπ)ος 
ζηλωτής ούδέποτε φθάνει τήν ειρήνην τής διανοίας ό δέ άλλότριος τήςείρήνης. »

11 φ. 32α «Τοΰ αύτοΰ περί λογισμών άκουσίων πονηρών.»
12 φ. 38β « Περί τής καθάρσεως τοΰ σώματος καί τής καθάρσεως τής ψυχής.»
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13 φ. 39α «Τοΰ αύτοΰ λόγοι αντιληπτικοί κ(αί) υποθέσεις ωφέλιμοι πεπληρω- 
μέναι τής σοφίας τοΰ πν(εύματ)ος.

14 φ. 39β «Τοΰαύτοΰ περί μετάνοιας.»

15 φ. 41 β «Τοΰ αΰτοΰ πόσον γίνεται τό μέτρον τής γνώσεως καί τά μέτρα 
τής γνώσεως.»

16 φ. 44α « Περί τοΰ μή συνέρχεσθαι ταΐς θλίψεσι τοΰ σώματος τόν σπουδαΐον.»

17 φ. 45α « Τοΰ αΰτοΰ άπόκρισις πρός τινα προτρεπόμενον κ(αί) παρακαλοΰντα 
έν γράμμασιν ένδημήσαι πρός αυτόν οίκοϋντα έν το> κόσμο) καί διψώντα θεά- 
σεσθαι αυτόν.»

18 φ. 46β «Τοΰ αϋτοϋ περί τοΰ πώς δει ψάλλειν άσυγχήτως.»

19 φ. 47α « Περί άκηδείας κ(αί) τοΰ μετεωρισμού, πόΟεν τίκτεται.»

20 φ. 48α « Περί δακρύων διδασκαλία θαυμαστή.»
21 φ. 48α « Περί τοΰ μή δειλίαν κ(αί) φροντίζειν καί φοβεΐσθαι, άλλα σιηρίζειν 

τήν καρδίαν έν πεποιθήσει τοΰ Οεοΰ κ(αί) θαρρεΐν τή πίστει τή άδιστάκτφ, ως φρουρόν 
καί φύλακα έ'χων τόν θεόν καί δτι οϋ δει τόν αληθινόν ήσυχαστήν έργάζεσθαι πρό πάσι 
τής χρείας αΰτοΰ ή τής ελεημοσύνης αλλά φυλάττειν τόν νοΰν άεί κ(αί) προσεύχεσθαι 
κ(αί) άναγινώοκειν.»

22 φ. 50α «Περί πειρασμών κ(αί) υπομονής κ(αί) δτι δι’ αυτών προκόπτονται οί 
άγώνες καί σοφίζονται.»

23 φ. 51β «Τοΰ αΰτοΰ λόγος ωφέλιμος περί υπερηφάνειας.»

24 φ. 54α «Τοΰ αύτοΰ περί τοΰ μηδέν χωρίς άνάγκης έπιθυμεϊν ή έπιζητεΐν 
σημεία τινά φανερά έχειν έν ταΐς χερσίν ημών»

25 φ. 56β «Τοΰ αΰτοΰ διά πόσας αιτίας άφήκεν ό θεός τούς πειρασμούς, έπί 
τούς άγαπώντας αΰτόν.»

26 φ. 68β «Τοΰ αΰτοΰ περί τής συνέσεως έν ποίω μέτρφ ΐσταταί τις έκ τών 
κινουμένων έν αύτώ λογισμών.»

27 φ. 62β «Διατί οί άν)θρωπ)οι οί ψυχικοί έν τή γνώσει περιβλέπουσιν εις τάπν(ευ- 
ματ)ικά κατά τήν παχύτητα τών σωμάτων κ(αί) πώς δύναται ή διάνοια ύψωθήναι έκ 
ταύτης κ(αί) τί έστίν ή αιτία τοΰ έλευθερωθήναι έξ αΰτής, κ(αί) πότε κ(αί) έν ποίφ δυνα
τόν έμμεϊναι τήν διάνοιαν άνευ φαντασίας έν τή ώρα τής λειτουργίας.»

28 φ. 65α «Περί εύχής κ(αί) μετανοιών λόγοι πάλιν τοΰ αύτοΰ.»

29 φ. 76β «Τοΰ αύτοΰ νοΰς τοΰ κεφαλαί(ου) τούτου μετά τών νοημάτων τών 
λεχθέντων έν αύτώ.»

30 φ. 79β «Τοΰ αύτοΰ έρώτησις περί διαφοράς άρετών καί τελειότητος παντός 
δρόμου καί περί μεγαλοσύνης καί τής άγάπης τών άν(θρώπ)ων, κατά τρόπον πν(ευματ)ι- 
κόν τόν τελειοΰντα πάντας τούς άγιους δι’ οΰ διετάχθη έν αΰτοΐς ή θεία όμοίωσις έν τή 
αγάπη αύτών τή πλουσίφ ήν έξέχεον έπί τούς υιούς τών άν(θρώπ)ων.»

31 φ. 87α «Περί πίστεως καί ταπεινοφροσύνης.»
32 φ. 90α «Περί τοΰ άναθεμένου εαυτόν τώ κυρίψ διά πίστεως κ(αί) μή εχοντος 

άλλαχοΰ έλπίδα.»

33 φ. 97α «Τοΰ αύτοΰ περί ώφελείας τής φυγής τοΰ κόσμου κ(αί) δτι έν τή 
εξετάσει καί προσοχή τής σοφί(ας) έτροπώσαντο οί π(ατ)έρες τοΰτον τόν τρόπον.»

34 φ. 97β «Τοΰ αύτοΰ κεφάλαια σύντομα έκλογή.»
35 φ. 99α «Τοΰ αύτοΰ περί σωφροσύνης.»
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36 φ. 100α «Του αΰτοΰ πώς οφείλει ό διακριτικός, προσέτι περί τών σημείων 
καί τεκμηρίων τής ησυχίας.»

37 φ. 103α «Τοΰ αΰτοϋ, δτι εις τά μέτρα τής πολιτείας ημών έκ τής άλλοιώ- 
σεως τών έργων ημών, νηπιωδώς μή έπαιρούμεθα αλλά τό μέτρον τών ψυχών ημών 
γνωσοίμεθα ώς σοφοί.»

38 φ. 106β «Τοΰ αΰτοΰ περί εκείνων δι’ ών κτήσααθαί τις δύναται τήν άλλοίω- 
σιν τών κρυπτών νοημά(των), μετά τής άλλοιώσεως τής έξω πολιτείας.»

33 φ. 113α «Τοΰ αΰτοΰ περί πάσης τιμής ής κέκτηται ή ταπεινοφροσύνη, κ(α'ι) 
πόσον άνώτερος έστίν ό βαθμός αυτής.»

40 φ. 118α «Τοΰ αΰτοΰ περί τών τρίτων τρόπων τής γνώσεως καί τής διαφοράς 
τής έργασί(ας) αΰτών.»

41 φ. 124β « Περί τών τριών τάξεων τής γνώσεως τής σωματικής, κ(αί) τής ψυχικής 
κ(αί) τής πν(ευματ)ικής. Τάξις πρώτη τής γνώσεως ήτοι τής σωματικής.»

42 φ. 127β «Τάξις δεύτερα τής γνώσεως.»

43 φ. 128α «Τάξις τής γνώσεως δπερ εστί τάξις τής τελειώσεως.»

44 φ. 131α «Τοΰ αΰτοΰ πάλιν, κεφάλαια σύντομα υπέρ άλλων τρόπων, τής 
διαφοράς τών έννοιών τής γνώσεως.»

45 φ. 132α «Τρόπος τής εύχής κ(αί) τών λοιπών τών παρά τής διηνεκούς μνήμης 
έξανάγκης ζητουμένων ώς πολυμελώς ώφελίμ(ων) εΐ τις έν διακρίσει άναγινώσκει αΰτά 
καί διαφυλάττει αΰτά.

46 φ. 134β «Πόθεν φυλάττεται ή νήψις ή κρυπτή ή έσωτέρα έν τή ψυχή γινο- 
μένη κτλ.»

47 φ. 136β «Περί τών άλλοιώσεων τών πολλών τών άκολουθουσ(ών) τή διανοίςι 
κ(αί) έν τή άρχή δοκιμαζομένων καί περί γνώσεως τοΰ θελήματος τοΰ θεοΰ.»

48 φ. 137β «Περί τών έγγιστα θεοΰ ζώντων κ(αί) έν τή ζωή τής γνώσεως πάσας 
τάς ημέρας αύτών διαγόν(των).»

49 φ. 140α «Σχόλια καί διαλύσεις τών έν ταΐς μαρτυρίαις.»

50 φ. 141α «Επιστολή άνεπίγραφος.» Άρχ. «Ή έπιστολή σου άγιε, ούχί λόγοι 
κεχαραγμένοι εΐσίν έν αύτή, άλλα τήν άγάπην σου τήν πρός ημάς»

72 163

’Έτ. 1720. 167x221. Χάρτ. μετά ΰδατ. σημ. φ. 170 κατά τετράδια. 
Στάχ. άπλοϋν. Χειρ! Κοσμά Δ'.

1 φ. Ια «Προοίμιον. Ό λόγος ό τού [Χρίστου] τοΐς μέν άπωλομένοις μωρία έστι 
τοΐς δέ σωζομένοις δύναμις θεοΰ έστι. Πολλήν άγαλλίασιν καί εύφροσΰνην έχει ή 
ψυχή μου.»

2 φ. 5α «Άρχή σϋν θεφ περί σιωπής κ(αί) ήσυχίας κ(αί) βίου ήρέμου, τοΰ συνί- 
στασθαι δυναμένου, πρό παντός έτέρου, άπό άποχής γλώττης καί πραΰας καρδίας, ένφ 
κ(αί) μικρός έπαινος, ώς άπό (καί) δεητικών χειλέων προφερόμενος τψ όσίω (πατ)ρί 
ίσαάκ τφ σύρω.» Άρχ. «μέγιστα αμαρτήματα, κ(αί) πάνυ δυνατά άπ’ άκρου ταΐς τών 
ταλαιπώρων άν(θρώπων) ψυχαϊς.»

3 φ. 19β «Λόγοι άσκητικοί τοΰ οσίου π(ατ)ρός ημών Ίσαάκ τοΰ Σύρου τοΰ 
άσκητοΰ κ(αί) άναχωρητοΰ γενομένου έπισκόπου τής φιλοχρίστου πόλεως νηνευί καί
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μετατεΟέντες ύπό τών πανοσίων π(ατέ)ρων ήμών άββό Πατρικίου κ(αί) άββά 'Αβρα- 
μί(ου) τών φιλοοόφων κ(αί) ησυχαστών, έν τή λαύρα τοϋ οσίου π(αι)ρός ήμών Σάββα 
νΰν δέ μεταγραφέντες έν Σιναίω τφ άγίφ δρει ύπό Κοσμά π(ατ)ριάρχου πρώην Κων
σταντινουπόλεως». «Περί ασκητικής καί μοναστικής πολιτείας, — λόγος α'°5. Ό φόβος 
τοϋ θεοΰ αρχή τής άρετής, λέγεται δέ είναι γένημα τής πίστεως» φ. 149α. «Τοΰ αΰτοϋ 
λόγος πεπληρωμένος τής ύψηλωτάτης σοφίας τοΰ πν(εύματο)ς, λόγος μ'°ς.» Τελ. φ. 176α 
« τφ άγιασμφ τής χάριτος τοΰ άγιου πνεύματος εις τιμήν τοΰ ονόματος αΰτοϋ, τοΰ 
δοξάσαι τό δνομα αΰτοϋ έν καΟαρότητι είς τούς αιώνας τών αιώνων άμήν.»

73 164

’Έτ. 1720. 161x214. χάρτ. μετά υδατίνων σημείων φ. 185 κατά τετρά
δια, στάχ. άπλοΰν. Χειρ! Κοσμά πρώην Κων/πόλεως.

Περιέχει διάφορα παραινετικά ανεπίγραφα, φ. Ια «τόν θεόν καί τήν φΰσιν νά σκο- 
λουθρίς καί νά ύποτάσσεσαι.» φ. 2β «αγάπα τόν θεόν τόν εΰεργέτην σου» φ. 4α «αί έντο- 
λαί τοϋ θεοΰ ούκ είσίν αδύνατοι» φ. 6α «αί κοσμικαί έπιθυμίαι Αποκομίζονται τόν 
άνθρωπον, ωσάν αί συρήναι τόν πνίγοοσιν» φ. 7α «άν ό άνθρωπος βασιλεύς απάνω εις 
δλον τόν κόσμον έκατέστη αΰτά ως ένέχειρον τοΰ έδόθησαν.» κτλ.

74 368

’Έτ. 1720. 170x216, χάρτ. μετά υδατίνων σημείων φ. 224 κατά τετρά
δια. στάχ. άπλοΰν. Γεγραμμένος υπό Κοσμά τοΰ πρφην Κων/πόλεως.

1 Άκέφαλον. ”Αρχ. έν φ. Ια «Τό ποιεΐν καί πάσχειν κ(αί) τελευταϊον τό έχειν. 
ή γάρ αισθητή ούσία πονηθεϊσα καί ποιηθείσα.»

2 φ. 8β «Περί τών μετά τάς κατηγορίας.» “Αρχ. «Συμπληρώσαντες τόν περί τών 
κατηγοριών λόγον μέχρι τοΰδε, λείπεται όλίγ’ άττα κ(αί) περί τοΰ τρίτου μέρους τής 
προκειμένης βίβλου είπεΐν.»

3 φ. 15β «Είς τό περί έρμηνεί(ας) τοΰ άριστοτέλους υπόμνημα.» ”Αρχ. «Άποχρών- 
τος έπί τοΰ προλαβόντος τήν τοΰ δντος διαίρεσιν.»

75 12

’Έτους 1725. 163x215, χάρτ. μετά ΰδατ. σημ., φύλλα 36 κατά τετράδια, 
στάχ. μεθ’ απλών έντυπων σχεδίων, κείμενον 115x160, στίχοι 15 (φΰλ. 10α).

Έν σελίδι 36β εΰρηται:

* ’ Εγράφη το παρόν κατά το αψκε : έτος, έν αίγνπτω 
υπό χειρός ήσάίον ίεροδιακόνον χρυοοπολίτον, προσταγί) 
τον μακαριωτάτου πάπα και π(ατ)ριάρχον άξεξανδρείας κυρίου 
κοομα, ενρόντος τον άγιον αυτόν μωνσήν θαυματουργόν 
έν ταϊς θλίψεοιν αύτοΰ, μεοίτην τε προς θ(εδν) και προφανώς 
ρύστην εκ τής έξορίας και τής κακουχίας τής έν Σινά.»

Έν φύλλφ 2α εϋρηνται τά εξής περί τοΰ πατριάρχου Κοσμά:

« Κοσμάς έλέω θεοΰ πάππας και πατριάρχης τής μεγάλης πόλεως 
άλεξανδρείας και κριτής τής οικουμένης, εις τών αοιδίμων πατρι-
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αρχών, έχρημάτισεν και ό άνωθεν άγιώτατος καί εκλεκτός συν τοϊς 
αλλοις κύριος κ(νριο)ς κοσμάς, ος έποίησεν εν τω αντοΰ θρόνω πολλά 
αγαθά, ον μόνον έν ταΐς τον θεόν άγίαις έκκλησίαις άλλα και 
εις τους έν αιγύπτω πένητας πολλάς έλεημοσύν(ας) δέδωκεν, 
σιτίζων τούς αυτών οίκους, έμπιπλών αυτούς Ικεσι(ών), ευλο
γιών), οΐτινες δεόμενοι τού θεόν ένεκεν τής αντοΰ ακλόνητου 
και άατεμφονς στερεώαεως, ήγαλιοΰντο ιφ πν(εύματ)ι. άλλέ εις 
τέλος έξώριστος γέγονεν έπι τω σιναία) δρει φθάνω τον μισοκάλου. 
έποίησε δε και τδ παρόν βιβλιάριον έν τή εξορία εις μνήμην 
του θεόπτον μωνσέως' ου ταΐς πρεσβείαις άξιωθείημεν και ημείς 

τής έπουρανίου βασιλεί(ας). αμήν.»

Περιέχει δέ όκώδιξ έν φύλλ. 4 έως 36α τήν έξης ακολουθίαν: «Μηνί Σεπτεμβρίω g 
μνήμη τοΰ αγίου ένδοξου προφήτου Μωϋσέως τοΰ θεόπτου. Έν τφ μεγάλη) έσπε- 
ρινφ μετά τόν προοιμιακόν, τό μακάριος άνήρ εις τό κύριε έκέκραξα, ίστώμεν στίχους "η 
καί ψάλλομεν τά παρόντα προσόμοιο' ήχος ο.'. Ώ τού παραδόξου θαύματος. “Ώ 
τοΰ παραδόξου θαύματος, ό θεοϋ λειτουργός, μωσής ό θεσπέσιος. λογίζεται έν νε- 
κροϊς, νεκρός γενόμενος, άλλα θανάτου πικρού, διασαλεύει φρικτώς τό βασίλειον· 
τήν θείαν τοΰ ποιητοΰ, καμηνύσας έκεϊθεν φανέρωσιν, δθεν καί ήμΐν τοϊς πόθφ τήν 
αϋτοϋ μενάστασιν, εΰφημοϋσιν αίτεΐται, ίλασμόν, καί μέγα έλεος.»

76 110 (ΣΟΒ. 1418)

”Ε. 1742. Χάρτ. Κείμ. 130χ180. Στίχοι 29.

Ό κώδιξ περιέχει διάφορα κείμενα, ποικίλαις χερσί γεγραμμένα καί μή κεχρονι- 
σμένα, έν δέ τφ τέλει τοΰ κώδικος ευρηνται άλλη χειρί ή τό υπόλοιπον τοΰ κωδικός 
δώδεκα φύλλα περιέχοντα «Κατά τόν όργιζομένων λόγος τοΰ πατρός ημών Βασι
λείου t όν τρόπον καθώς είς τάς παραγγελείας διατάξεις διαιτήσεις καί τούς διορι
σμούς τής Ιατρικής τέχνης όπηνίκα όπόταν πράττωνται ένεργώνται έπιτελοΰνται καί 
διορίζονται διαπράττονται έπιβόλως έπιτυχώς εύΰήτως προσφυώς οίκείως άρμοδίως 
όρθώς καί κατά τήν θεωρίαν » έν δέ τφ τέλει «Τέλος τοΰ κατά των όριζομένων τοΰ 
μεγάλου πατρός βασιλείου αψμβ'ί φεβρουαρίου ις'τι».

77 122

Έ. 1745. 150X210. Χάρτ. μετά ΰδατ. σημ., φ. 365, κατά τετράδια. 
Κείμ. 110X160, στίχ. 24. Στάχωμα δερμάτινου φέρον πρόσβεν έντετυπω- 
μένην εικόνα τοΰ ευαγγελισμού..

Έν τέλει:

« Πέρ(ας), θεώ δέδοξα τώ τρισηλίω.
Έτελειώθη τό περί ψυχής τούτο βιβλίυν έν τή έκ 
λαμπροτάτη αυθεντική σχολή τοΰ άγιου Σάββα πα 
ραδίδοντος τοΰ υπάτου τών φιλοσόφων κυρίου άλε 
ξάνδρον, έπι ήγεμονί(ας) τοΰ νψηλοτάτου ανθέντον καί
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ήγεμόνος πάσης ούγγροβλαχί(ας) κυρίου κυρίου 5Ιωάν 
νον Κωνσταντίνου νικολάου βοεβόδα τον Μαυροκορ 
δάτον. Κατά τδ t ay)με'" νοεμβρίου ιγ'Ώ.

5Ιωακείμ ιεροδιάκονος μ πίστης. »

«Θεοφίλου τοϋ Κορυδαλέως, ΓΓρολεγόμενα έν τφ περί ψυχής βιβλίφ.» ”Αρχ. 
«Τό φυσιολογικόν τής θεωρίας μέρος τά μάλιστα συντείνει εις γνώσιν τής ανθρώπινης 
φύσεως καί τέλος παρέχεται τοΐς ίδίοις όργιασταίς όργνώναι σφάς αυτούς καί εγκρατείς 
γενέσθαι τής σοφής παραινέσεως.» Τελ. «ό δέ λόγος περί των γεννητών καί δτι άναγ- 
καίως τοΐς ζώσιν, αϊσθησις υπάρχει καί πρό των άλλων ή αφή ά καί καθ’ ημάς αυτούς 
αναθεωρήσατε.»

78 298

”Ε. 1752, 162x217. Χάρτ. μετά ΰδατ. σημ., σελίδες 440 κατά τετράδια, 
στάχ. άπλοΰν. Κείμ. 167x178, στίχ. 23.

Έν τελεί τοϋ δλου σελ. 440:

« εγράφη παρ’ εμού τοϋ ταπεινού και αμαρτωλόν 
Νεοφύτου ίερομονάχου ροδίου νΐοϋ γεωργίαν 

κατά τό raipv6' Ιουλίου εη.»

1 σ. 1. «Ρητορικής Τέχνης Θεοφίλου Κορυδαλέως προοίμιον.»

2 σ. 93 ’Ανεπίγραφου. «Προοίμιον εις τάς στάσεις.» ’Άρχ. «Ίκανώς περί των 
προγυμνασμάτων τοϋ άφθονίου έξακριβώσασι κατά τό έγχωροϋν τοΐς εΐσαγωγικοΐς ».

Έπεται τό κείμενον τής ρητορικής.

3 σ. 238. ’Ανεπίγραφου. «Τί έστί ρητορική ; ρητορική έστί τεχνική δύναμις λόγων 
πιθανών έν πράγματι πολιτικφ.»

IΘ ΑΙΩΝΟΣ

79 23 (ΜΕ')

Έτ. 1809. 155x215. Χάρτ. μετά ύδατ. σημ., φ. 79, στάχ. μετά απλών 
εντύπων σχεδίων.

Σελ. 51α:

« , Εγράφθη τό παρόν εγ χειρ ίδιον εν έ'τει χιλι
οστφ οκτακοσιοστοί εννάτω, φενρουαρίφ πρώτη 
εν τη σεβασμιοτάτη λαύρα τοϋ οσίου καί 
θεοφόρου πατρός ημών Σάββα τοϋ ηγιασμένου 
διά χειρός μεν τοϋ οίκτροτάτου εν μοναχοΐς 
Γερασίμου διοννσιάτον, άναλώμασι δε τοϋ 
πανοσιωτάτου άγιου πρωτοσυγγέλου κυρίου Ίερε
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μίου άγιοταφήτον μέν, ή πατρις δε ή κόμης 
Καλλένη, έπαρχείας σερβείας και καζανιού, ίπιοκο 
πή θεοσαλονίκης οντινος και τυγχάνει, 
μη δεις δε τό Αποξενώσει άπ αυτόν ϊνα μη 
κατακριθή ώς Ιερόσυλος, τίχω δε και συγχω 
ρήσεως ό γράφας παρακαλώ διά τά σφάλματα 
δτι δ νόσος τής απειρίας αυτά προξενή.

1809 φενβροναρίου 1'η.τ>

1 φ. 3α «Έκ τοΰ πατερικοΰ Νουθεσίαι εις κάβε μοναχόν λίαν όφέλιμοι.» "Αρχ. 
«Τοϋ παντοδυνάμου βεοΰ καί πανοικιίρμονος τοΰ ένδυναμοΰντος με καί φωτίζοντός με 
τόν νοΰν καί τήν διάνοιαν.» Περιέχει οδηγίας πρός τούς μοναχούς καί τάς ώδάς ας όφεί- 
λουσι νά ψάλλω σι καθ’ έκάστην. Τελ. φ. 27α «Έξ ύψους κατήλθες ό εύσπλαχνος ταφήν 
κατεδέξω τριήμερον, ΐνα ήμάς έλευθερώσης των παθών ή ζωή καί ή άνάστασις ημών, 
κύριε δόξα σοι. ’Αναστάσιμα. Τέλος των απολυτίκιων του δλλου τοΰ χρόνου, ομοίως καί 
των άναστασίμων.»

2 φ. 27β «’Ακολουθία τών δώδεκα ψαλμών όποΰ παρά τών αρχαίων αγίων πατέρων 
έψάλλετο καθ’ εκάστην. Μετεγράφθη δέ ένταΰθα από τής ρωσικής βίβλου. Μετά τόν 
στίχον, ήγουν τό δΓ ευχών τών αγίων πατέρων, τό τρισάγιον, παναγία τριάς, πάτερ ημών, 
κύριε έλέησον ιβ'1?, δόξα, καί νΰν, δεύτε προσκυνήσωμεν τρίς, καί ευθύς τούς παρόντας 
ψαλμούς. ψαλμός κς'.» ”Αρχ. «Κύριε φωτισμός μου καί σωτήρ μου, τίνα φοβηθήσομαι» 
Τελ. φ. 50α «τής οργής σου τήν άγανάκτησιν εις ειρήνην μετάβαλε καί σφσον τόν 
κόσμον σου ώς αγαθός καί φιλάνθρωπος.» Τά λοιπά φύλλα άλλη χειρί.

80 379

Έτ. 1818. 167x246. Χάρτ. φ. παχ. 2,3 εκ. Κείμ. 85x168, σιίχ. 14. 
’Αρχικά, τίτλος καί τινα Ικφωνητικά ερυθρά. Τό κείμενον μετά μουσικών 
σημείων.

Έν τέλει τοΰ δλου.
« Τέλος και τφ θεφ δόξα 

εν ετει σωτηρία) 1818 
κατά μήνα μάρτιον 

X. Α. Λ. νΰν δε Γ. Δ. Κ. »

«Δοξαστικά. ’Ιδιόμελα τριωδίου καί πεντηκοσταρίου, άσματουργηθέντα παρά κύρ 
Ιακώβου πρω(τοπαπά) τής τοΰ χριστοΰ μεγάλης εκκλησίας.»

81 8

Έτ. 1822. 180x260. Χάρτ. μετά ύδατ. σημ. φυλλ. 37. Κείμ. 130 x 200 
σιίχ. 13. Έν έκάστη σελίδι custodies. Τίτλοι και άρχ. ερυθρά.

Έν φ. 2β εΰρηται σποριδόν :

« Διά προτροπής και παρακινήσεως τοΰ πανοσιολογιοτάτου άγιου 
μέγα Αρχιμανδρίτου Κ°υ Κον Νεκταρίου τοΰ επιτρόπου τοΰ θρόνου
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τής 'Αλεξάνδρειάς άντιγράφη καί η παροϋοα ακολουθία παρ’ έμοΰ 
τον ταπεινόν και εν εμπόροις ελάχιστου, δημητρίον Βλαστόν 
τον εκ τής νήσσον ρόδου χάριν των αδελφών χριστιανών, και εις 
δόξαν τον άγιου ενδόξου αποστόλου καί εναγγελιστον Μάρκον δθεν 
οι αναγινώσκοντες ταυτήν εϋχεσθε υπέρ εμού. 'Εν Αιγύπτιο αιοηβ' 
Μαίου κδ' ο ταπεινός καί ελάχιστος γραφενς Δη μητριός Βλαστός.»

φ. 25α :

« 1822 ’ Οκτωβρίου 2 εν Αίγύπτω 
’Αντεγράφη παρ' εμού τον εν εμπόροις ελάχιστου 

Δημητρίον Βλαστού ροδίου. »
φ. 37α :

« ζΐίά προτροπής (κτλ. ώς ανωτέρω)
« αωηβ'ν Οκτωβρίου ιη 

ό ελάχιστος γραφενς 
Δημήτριος Βλαστός. »

1 φ. 3α «’Ακολουθία του αγίου Μάρκου ήτις τελείται κατά τήν 25ην Χοΰ ’Απρι
λίου έν τή αυλή τοΰ θρόνου τής ’Αλεξάνδρειάς έν ή εύρίσκεται καί τό παρεκκλησίου 
τούτου.» νΑρχ. «Εσπέρας, Στιχολογοΰμεν τύ Μακάριος άνήρ, Τό Α’ Άντίφωνον. Εις δέ 
τό Κύριε έκέκραξα, ίστώμεν — στιχ(ηρά) Τ', καί ψάλλομεν στιχ(ηρά) προσόμοιο, καί τά 
δύο προσόμοιο τοΰ αποστόλου, άγιος τής εορτής, πλήν τοΰ καί νϋν τής εορτής διά 
τόν ’Απόστολον έν Αίγύπτφ πρώτον τό θειον κηρύξαντα εύαγ(γέλιον). Τοΰ άποστόλου 
στιχ(ηρά) προσόμοιο, ήχος α'°?. Των ουρανίων ταγμάτων. Τών θεηγόρων λογίων τόν 
συγγραφέα πιστοί, καί τής Αίγύπτου μέγαν, πολιοΰχον άξίως ύμνήσωμεν βοώντες, μάρκε 
σοφέ, διδαχαΐς καί πρεσβείαις σου, πρός τόν άκύμονα βίον πάντας ημάς, ώς άπόστολος 
όδήγησον.» Τελ. φ. 12β «Κοντάκιον τοΰ αγίου ήχος β°5, τά άνω ζητών, έξ ύψους λαβών, 
τήν χάριν τήν τοΰ πνεύματος, ρητόρων πλοκάς, διέλυσας άπόστολε τά έθνη πάντα σαγη- 
νεύσας μάρκε αοίδιμε, τώ δεσπότη προσήγαγες, τό θειον κηρύξας εύαγγέλιον.»

2 φ. 14α «Μηνί όκτωβρίου ιη' τοΰ αγίου ενδόξου άποστόλου καί εύαγγελιστοΰ 
Λουκά καί τών αγίων ενδόξων νέων μαρτύρων, τών έν αίγύπτω μαρτυρησάντων 
Γαβριήλ και Κυρμηδόλη» νΑρχ. «Εσπέρας έν τφ μικρφ έσπερινφ ψάλλομεν 
τήν άκολουθίαν τοΰ άποστόλου («πάλαι μέν έγένετο παννυχίς, ώς έστε μαθεΐν έκ τής 
διατάξεως ταύτης· νΰν δέ ήμελήθη τό τοιοΰτον θεάρεστου έργον έκ τής πολλής τών 
χριστιανών εύλαβείας»). ’Εν δέ τφ μεγάλοι έσπερινφ, ψάλλομεν τήν άκολουθίαν τών 
άγιων κτλ. ήχος δ' ώς γενναίου έν μάρτυσι. γαβριήλ τόν θαυμάσιου, κυρμηδόλην τόν 
ένδοξον, τούς γενναίους μάρτυρας εΰφημήσωμεν, ουτοι γάρ στάντες άτρήμονες, ώς πύρ
γοι άκλόνητοι καί ώς στύλοι άρραγεΐς.» Τελ. φ. 24α «Τών μαρτύρων έλαμψεν, ή αξιέ
παινος μνήμη, ήν πιστοί τελέσωμεν καί άνυμνήσωμεν πιστώς, έν έπιγνώσει κραυγάζοντες 
σύ τών μαρτύρων χριστέ τό κραταίωμα. ’Απόστολον καί εύαγγέλιον ζητεί εις μάρτυρας. 
Κοινωνικόν. Εις μνημόσυνου αιώνιον καί γίνεται παράκλησις εις τήν τράπεζαν 
δΓ ιχθύων.»

3 φ. 24α — 25α «Διάταξις, καθ’ δσον ένδέχεται ακριβής περί τής λιτανείας τής 
γενομένης μετά τών ιερών λειψάνων έν τή εορτή τών αγίων μαρτύρων.» νΑρχ. «Καθώς 
μέχρις ημών ούδέν έγένετο τών νΰν έν τή λιτανεία γενομένων» Τελ. «καί εις δόξαν θεοΰ 
καί τών αγίων αύτοΰ. ΕΙτα ή θεία λειτουργία έπιτελεΐται.»
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4 φ. 27α «Έν μηνί Νοεμβρίου Γ- ή κατάθεσις τού χιμίου σώματος τού αγίου ενδό
ξου μεγαλομάρτυρος τροπαιοφόρου καί θαυματουργού Γεωργίου» ”Αρχ. «'Εσπέρας 
εις τόν έσπερινόν, στιχολογοϋμεν τό Μακάριος άνήρ τό πρώτον άντίφωνον- εις δέ ιό 
Κύριε έκέκραξα ίστώμεν στίχους ς' κτλ. ήχος δ'. Ώς γενναΐον έν μάρτυσιν. Ώς αστέρα 
πολύφωτον, ώσπερ ήλιον λάμποντα, έν τφ στερεώματι σέ γινώσκομεν ώς μαργαρίτην 
πολύτιμον» Τελ. σ. 36β «ΕΙπεν ό Κύριος ταΰτα έντέλλομαι ήμϊν Τνα αγαπάτε άλλήλους. 
Ζήτει τή κγ'η του άπριλίου. Κοινωνικόν εις μνημόσυνον.»

82 13

’Έ. 1822. 180χ250 χαρτ. μετά ύδατ. σημ. φ. 20. Στάχ. άπλοΰν μετά 
άπλών σχεδίων εντετυπωμένων. 

φ. 2α

« ’Ακολουθία νπερ τής άναβάσεως τον Νείλον ήτις ετελεΐτο πρότερον 
κατά την επομένην κνριακήν της άναλήψεως νυν δε μετετέθη 

τη κυριακη των άγιων πάντων. »

φ. 2β

« Ή παρούσα άκολονθία έφιλοπονήθη μεν παρά τον μακαριωτάτον, 
οοφωτάτου καί άγιωτάτου πατριάρχον ’Αλεξάνδρειάς κυρίου κνρίον 
Γερασίμου, τον μετά τόν κύριλλον λονκαρην (ως φασιν) γρηματί- 
οαντος, τώ χρόνω όμως τω πανδαμάτορι καί αυτή νποπεσοΰσα 
αυνεφθάρη μετά καί των άλλων αντοϋ καί σχεδόν ερρεναε, καί μόλις 
πον διεσώθη μία αντης αντιγραφή πλήρης πολλών καί παντοίων 
σφαλμάτων, ήνπερ ό μακαριώτατος, θειώτατος, αοφώτατός τε καί 
άγιώτατος ημών πάππας καί πατριάρχης κύριος κύριος Θεόφιλος, 
λιβύος ών διορθώσατο, τά ννν δε μετ’ ακριβούς επιμελείας καί ζήλου 
άντέγραψεν ο εν εμπόροις ελάχιστος Δημήτριος Βλαστός δ εκ τής 
νήσου ρόδου ώς υραται. διά προτροπής καί παρακινήσεως τοΰ πανο- 
σολογιωτάτον άγιον μέγα αρχιμανδρίτου κυρίου κυρίου Νεκταρίου 
καί επιτρόπου τον θρόνου τής άλεξανδρείας δθεν οί άναγινώσκοντες 
ταύτην ενχεαθε νπερ ημών. ’Εν Αίγύπτω τή δ'Π μαϊαυ αωκβ'ν 

ό ελάχιστος γραφευς Αημητριός Βλαστός. »

φ. 3α "Αρχεται ή ΆκολουΐΚα. «Μετά τό είπεϊν τόν ιερέα τήν όπισθάμβωνον ευχήν, 
έξερχόμεθα παρά τή φιάλη έχούοη ΰδωρ καί ψάλλομεν τά παρόντα-» Τροπάρια ήχος 
πλ(άγιος) δ', δίς, Φωνή κυρίου έπι των ύδάτων βοφ λέγουσα Θαΰμα παράδοξον, τετέλε- 
σται σήμερον έν τή αίγύπτφ, πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα φόβου θεού τοΰ 
έπιφανέντος Χριστού.» Τελ. φ. 13α «Έν ’Ιορδάνη σύ έβαπτίσθης ώ Κύριε καί έν τφ 
νείλω έθαυμαστόθης ώ Δέσποτα, ώς γάρ έκεΐή τριάς πεφανέρωται, οϋτω κάνταύθα τριάς 
σεσημείωται. Έν τφ πλήθει πού τών όρέων σου καί τροφή τών ανθρώπων καί τών κτη
νών, ό πλημμυρίσας τά ΰδατα ό θεός, καί τόν κόσμον χορτάσας δόξα σοι. ΕΙτα άσπά- 
ζεται τόν τίμιον σταυρόν, ώσαύτως καί πας ό λαός, ραντίζων αυτούς καί τόν Ναόν, ό δέ 
χορός ψάλλει τά τροπάρια., ζήτει αυτά έμπροσθεν, εΐθ’ ούτως άπόλυσις »
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φ. 13β «’Ιδού καί έτέρα ευχή όμοια τή πρώτη έξ ών άναγινώσκει ό προεστώς οίαν 
βούλεται» νΑρχ «Δέσποτα παντοκράτωρ καί θεέ τοΰ παντός, ή ύπεραγία τριάς, ό πατήρι 
ό υιός καί τό άγιον πνεύμα» Τελ. φ. 18α «ότι σύ εΐ ή τοΰ ελέους πηγή καί τής ευσπλα
χνίας ανεξιχνίαστος άβυσσος, τφ πατρί καί τφ υίφ καί τφ άγιοι πνεύματι, νΰν καί άεί κτλ. 
Ό διάκονοτ: Τάς κεφαλάς ήμώντφ Κυρίφ κλίνομεν. Καί ό Πατριάρχης λέγει τήν ευχήν 
μυστικώς. Κλϊνον κύριε τό οΰς σου, καί έπάκουσον ήμών (καίτάέξής).» Έξεδ. άμφότεραι 
ύπό Παπαδ. Κεραμέως έν Varia Sacra Graeca Πετρούπ. 1909, σελ. 184 - 212, πρβλ. 
Σ. Β. Κουγέαν, Λαογραφία τ. Γ' 1911 σ. 301.

83 9 (ΡΟ')

”Ετ. 1840. 200x295. Χάρτ. μετά ΰδατ. σημ. ύπερτετρακόσια φύλλα ών 
ένια άγραφα, αί δε σελίδες 1-114 άποκεκομμέναι. Κείμ. 150x240. στίχ. 29.

Έπιγέγραπται :

« Ανθολογία ορθοδόξου διδασκαλίας ήτοι αποδείξεις τής τον Ίησον 
Χρίστου θεότητος των προτεσταντικών αιρέσεων ανατροπή και 
τον κατά τήν 'Ελλάδα των Λουθηροκαλβινιστών 'Ιεραποστόλων 
προσηλντικοϋ σκοπού ανακάλυψις, άνθολογηθεϊσα καί συγγραφεΐαα 
παρά τον Καλλιατράτον Ιερό μονάχου Σιναΐτον, εν ετει 1840 
κατά μήνα Φεβρουάριον, έν τή κατά τήν έν Μεσσήνη Ίθώμην 

'Ιερά Μονή τοΰ Βονλκάνον τή έν τή Πελοποννήσω.»

"Αρχ. «Πρός τούς ομογενείς άναγνώστας. Τοϊς έν Έλλάδι καί απανταχού όρθοδύ- 
ξοις άδελφοΐς υίοϊς πιστοΐς καί γνησίοις τής Μιας Αγίας Καθολικής καί Άποστολικής 
Εκκλησίας, τής έπί τφ θεμελίω των προφητών καί των αποστόλων οίκοδομηθείσης ύπό 
τοΰ ενός καί μόνου.» Διαιρείται εις Κεφάλαια ΚΖ'. Τελ. σ. 799 «'Υμείς δέ άδελφοί μου 
ερρωαθε καί χάριτι έν Κυρίφ πάντοτε διδασκόμενοι τά πλείω καί τελειότερα παρά τής 
θείας Σοφίας, παρ’ αυτής γάρ πάντως οί πάντες πάντα παντοίως καί άφθόνως 
λαμβάνομεν.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατωτέρω δημοσιεύονται σημειώματά τινα άντιγεγραμμένα έκ μή χρονολογημένων 
κωδίκων τής πατριαρχικής βιβλιοθήκης Καίρου.

A

Ό 102ο? κώδιξ είνε τοΰ ΙΕ' αίώνος, 162x160 χάρτ. μετά ΰδατ. σημ. 
φ. 275 κατά τετράδια λζ' παλαιόθεν ήριθμημένα έν τη άνω ωα τής πρώτης 
καί τελευταίας σελίδος. Στάχ. μετά έντετυπωμένων σχεδίων, πρόσθεν δέ ή 
σταύρωσις. Κείμ. 102x157, στίχ. 20. Άρχ. καί τίτλοι ερυθρά.

Έν φ. 275α εύρηνται τά εξής :

«έτους μιψ>μγω (Ί)ν(δικτιών)ος α’1 { = 1435) ήλθομ(εν) εις τήν βενε- 
τί(αν) μετά τον βασιλέ(ως) κ(υρίο)υ Ίω(άννον) τοΰ παλαιολ(ύγου), κ(αί) ό

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:31:34 EEST - 3.236.241.27



192 Γεωργίου Χαριτάκη

π(ατ)ριάρχ(ης) κ(νριο)ς 'Ιωσήφ, κ(α'ι) τής σννοδί(ας), μηνϊ φενροναρίω, 
χ ημέρα σαββάτ(ω) τον άσωτον.»

«τώ αντώ έτοι μαρτίω η ήλθομ(εν) εις την φεράρα εις τον πάπαν 
κ(νριυ)ν ενγένειον.»

«τον <ςφμζον έτους (Ί)ν(δικτιών)ρς 6 (=1439) μηνϊ Ίον(νίρι) ι ημέρα δ 
άπεβίωαεν δ π(ατ)ριάρχ(ης) κ(νριο)ς 'Ιωσήφ εις την φλορεντίαν.»

«τώ αντώ ετει μηνϊ Ίουλλ(ίψ) ς ημέρα 6 ένύθη ή έκκλησία, εντός τον 
μεγ(ά)λ(ον) ναόν τής φλορε/ντίας].»

«τώ αντώ ετει Ίονλλ(ίφ) κ εξήλθομεν εκ τής φλορενιί(ας) κ(αι) ήλθομ(εν) 
είς την βενετί(αν).»

«τον ,ς^μη έτους (—1440) ήλθομ(εν) από την ήταλί(αν) εις την κω(ν- 
στανιίν)ουπολ(ιν) μηνϊ Ιανουαρία) λα (Ί)ν(δικτιών)ος γ ημέρα κνριακή τής 
άπόκρεω.»

«τώ αντώ ετει μηνϊ μάιω ε (Ί)ν(δικτιών)ος γ έγένετο π(ατ)ριάρχ(ης) δ 
κ(νριο)ς μτ/τροφά(νης/ και ελειτονργηαε τή κ (οριακή) τής ν κία'ι) έμνημόνεναε 

κ(α'ι) τον πάπ(αν) κ(νριο)ν ενγένειον.»

Έν φ. 272β άλλη χειρ! η τό κείμενον:

« ·{" ή βϊβλως αυτή πέφνκε ανααινίου ίερομο(ν)άχ(ου), και εΐτης αυτήν 
λαθρέως άγι κεχωριαμέ(νος) έσεθε τριάδος τής άγί(ας) εν τώ εόνη τούτο γε 
και έν τώ έλευσομένω.»

Καί κάτωθι άλλη πάλιν χειρί:

« "(■ ή βίβλος αντί/ πέφνκε σναινΐον ίερομονάχον, άλλα το νυν γέγονε είς 
χεΐρας γραμματικής τής κυρί(ας) τον διογέννονς γυνή, (και) παρ’ αυτής έδώθη 
διά μνημόαυνον και συνδρομής τον ίερ(ομυν)ά(χου) μ[ητ] ροφ[άνονς].»

Κολοβόν έν τέλει τό σημείωμα, 

φ. 274β άλλη πάλιν χειρί:

·}■ ’Εγώ ή τιμιωτ(ά)τ(η) κνράτζα γραμματική δμολογώ μετά του τίμιου 
μου άνδρός ότι νά δώσομαι τό παρόν βιβλί)ον), νά τάντιγράψη δ οικονόμος 
πάπα μιχαήλος, είς μνημόσυνου τών γοναίων μ(ας).»

Τά δέ περιεχόμενα τοΰ κωδικός είσί τά έξης:

Φ. Ια «Πίναξ σύν θ(ε)ώ άγίω τής παρούσης πραγματείας.» Κεφ.°ν α°ν "Οτι πάσα 
ψυχή οφείλει κ(α)τ(ά) τάς άποστολικάς διατάξεις κτλ. Κεφ.«ν βον Περί τοΰ πότε καί έπί 
τίνος βασιλέ(ως) γεγόνασιν αι τε οικουμενικοί σύνοδοι, α'ί τε τοπικά! κτλ. Κεφ.°ν γον 
Περί τοΰ δτι ποιεί καί λέγει έ'καστος, οφείλει έχειν τήν μαρτυρί(αν) έκ τών θείων γρα
φών κτλ. (φ. 14α) Κεφ.°ν ρλε°ν Περί περιφρονήσεως τοΰ ίδιου έπισκόπου παρά πρεσβυ- 
τέρου πρόσχες τώ έν εύσεβείφ καί δικαιοσύνη. Κεφ.°ν ρλς°ν Περί τών άμελούντ(ων) 
έπισκόπων κ(αί) πρεσβυτέρων, τοΰ ίδιου κλήρου καί λαοΰ. Κεφ.°ν ρλζον Περί μέμψεως 
κληρικών, περί τών κριτηρί(ων) τών ιδίων επισκόπων καί ότι δίς έκκαλεΐσΰαί φησιν 
ό κανών.
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2 φ. 14β «’Αρχή σϋν θεώ άγίω τών κεφαλαίων τής παρούσ(ης) πραγματείας. 
Κεφ.ον αον. "Οτι πάσα ψυχ(ή) οφείλει κ(α)τ(ά) τάς άποστολικάς διατάξεις, ύποτάσ- 
σεσθ(αι), καί πειθαρχ(εΐν) τώ βασιλεϊ ώς ΰπερέχοντι καί μόνω νομοθέτ(ει), καί πάσαις 
ταϊς ΰπ’ αύτοΰ ύπερεχούσαις έξουσίαις, οί δέ μή οδτω ποιοΟντες, κατάκριτοι, ώς μή τό 
θέλημα ποιοΰντες τοΰθ(ε)οϋ: πέτρου αποστόλου.» Άρχ. «Υποτάγητε ούν, πάση άν(θρω- 
π)ίνη κτίσει, διά τόν κ(ύριο)ν είτε βασιλεϊ, ώς ΰπερέχοντι, είτε ήγεμόσιν, ώς δι’ αύτοΰ 
πεμπομένοις, εις έκδίκησιν μέν κακοποιών, έπαινον δέ άγαθοποιών, δτι ούτως έστί τό 
θέλημα τοΰ θ(εο)ΰ.» Τελ. φ. 132γ «ώς καί περί τών έπισκόπων, πολλάκις εΐρηταί τε 
κ(α'ι) ώρισται, οί δέ πρός τά περαματικά δικαστήρια δι’ έκκαλούμενοι παρ’ οΰδενός έν τή 
άφρική δεχθώσιν εις κοινωνίαν.»

3 φ. 133α «Έξήγησις τών ιερών καί θείων κανόνων, τών τε αγίων καί σεπτών απο
στόλων. καί τών ιερών καί οΐκουμ(ενικών) συνόδ(ων), πονηθεΐσα ’ I ω (ά ν ν η) (μον)αχ(φ) 
τώ Ζωναράτώ γεγονότ(ι) μεγ(ά)λ(φ) δρουγγαρίω τής βίγλας κ(αί) πρωτοασηκρίτη κρή- 
της κανόνες τών αγίων άποστόλων». ”Αρχ. «Κα(νών) α’. ’Επίσκοπος χειροτονείσθω ύπό 
έπισκόπων δύο ή τριών: Ερμηνεία. Νΰν μ(έν) χειροτονία καλείται ή τής καθ’ίερώσεως 
τοΰ ίεράσθαι λαχόντος, τελεσϊουργία τών εύχ(ών), κ(αί) τοΰ αγίου πν(εύματο)ς ή έπίκλη- 
σις, άπό τοΰ τόν άρχιερέα τείνειν τήν χεϊρα κτλ.» «Κα(νών) β' πρεσβύτερος ύπό ένό(ς) 
έπισκόπ(ου) χειροτονείσθω, κ(αί) διάκονος κ(αί) οί λοιποί κληρικ(οί). Έρμη(νεία). Καί τήν 
επιλογήν κ(αί) τήν χειροτονί(αν) τών πρεσβυτέρων καί διακόνων.» Τελ. «Καν(ών) πς°? 
<φ. 157β) έστω ύμΐν πάσιν λαϊκοΐς κ(αί) αγία τοϊς μέν παλαιάς διαθήκης, μωσέως ς' 
γένεσις έξοδος λευϊτικ(όν) κτλ.» έ'πεται ερμηνεία καί τελευτφ τό κείμενον φ. 158β «τινές 
δέ τών άλλων απαριθμήσεων, παραχωροΰσιν άναγινώσκεσθαι, πρό(ς) τ(οΐς) ενταύθα 
άπαριθμημένοις, κ(αί) τήν σοφί(αν) σολομώντος, κ(αί) ίουδήθ, κ(αί) τωβίαν κ(αί) τήν 
αποκάλυψην τοΰ θεολόγου.»

4 φ. 158β Κανόνες τής έν Νικαία αγίας καί οίκουμενι(κής) μεγάλης α συνόδου ~λ. 
Έπεται πίναξ, καί τό κείμενον.

5 φ. 163α Κανόνες ζ' τής β έν Κων/πόλει συνόδου.
6 φ. 165β Κανόνες θ' τής γ' έν Έφέσω » . Καί έπιστολή πρός τήν έν

Παμφυλία Σύνοδον.
7 φ. 169α Κανόνες λ' τής "5 έν Καρχηδόνι »
8 φ. 175α » ρβ' τής ζ' έν 'Γρούλλφ »
9 φ. 200β » κβ' τής ζ’ έν Νικαία »

10 φ. 208β » ιζ' τής έν Κωνσταντινουπόλει γενομένης αη? καί βας συνόδου

έν τώ ναώ τών 'Αγίων ’Αποστόλων.

11 φ. 215β Κανόνες γ' τής έν 'Αγίφ Σοφία συνόδου.
12 φ. 216β
13 φ. 220α
14 φ. 221
15 φ. 222β
16 φ. 228α
17 φ. 232
18 φ. 239

19 φ. 271 . 
φύλα(κι)»

♦ κε' τής έν Άγκύρα »
» ιδ' τής έν Νεοκαισαρείφ »
» κ' τών έν Γάγγρα συνελθόντων αγίων πατέρων.
» κε' τών έν Άντιοχείφ » » »
» νθ' τών έν Λαοδικεία » » »
» κα τών έν Σαρδική » » »
» ρλε’ τής έν Καρθαγένη συνόδου. Τελ. φ. 267β.

Τό όφύκια τ(ής) μεγίά)λ(ης) έκκλη(σίας) καθώς έστίν έν τώ χαρτο-

20 φ. 272α «Οί μ(ητ)ροπολ(ΐται) καθώς έν τή μεγ(ά)λ(η) έκκλη(αίφ) κάθηνται»

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδον, δτος 4 . 13
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Β

Εν αρχή του κώδικος 38ου τής αυτής βιβλιοθήκης εΰρηται :

« Ιο παρόν βιβλίον άφιεριόθ(η) εις τ(ήν) μο(νήν) τον γαλησίου υπέρ 
ο(ωτη)ρίας τ(ον) δοΰλ(ον) τον θ(εοϋ) αντωνίαν ίερο(μον)άχ(ον) κ(αί) τον άθλιον 
μακαρίου».

Έν τέλει δέ τοΰ κειμένου:

« 1" άνεκαινίαθη ή παροΰοα βίβλος δι" έξύδου τον τιμιωτ(ά)τ(ου) Ιερομό
ναχου κ(υριο)ν θεόληπτου κ(α'ι) διά χειρδς δαμιανον Ιερομονάχον τον πολν- 
τλή/ιονος και έκκλησιάρχ(ου) τής οεϋαομιας μονής τής άγ(ίας) άναατάαε(ως) 
τής καί την βίβλον δεαποζούοης τώ t ςωπδ έτει (Ί)ν(δικταυν)ος ιδ ( — 1676') 
καί οί άναγινώσκοντ(ες) εϋχεσθαι αντοΐς διά τον κ(ύριο)ν.»

Εις τό έναντι φύλλον οημειοΰνται τά ονόματα των δύο τούτων ανακαινιστών.

’Εν τφ τελευταίοι παραφύλλφ έν τέλει τής βίβλου:

« Ί" μνήοθητι κ(ύρι)ε τοΰ σου δούλου νικολάου μονάχου γεγονότος βέοτου 
καί μεγάλου οικονόμου μονής των οτουδίου τον περηνοϋ, τοΰ πόθω τήνδε 
κτησαμένω την βίβλον, καί πίστει ζεούαη άναθεμένω not ναύτην, καί άμετψαι 
αυτόν ταΐς πλουσίαις σου δωρεαΐς έν τή τής κρίαεως ημέρα, τής ού(ρα)νίου σου 
βασιλείας δεικνυς αυτόν κληρονόμον αμήν.»

Γ

Έν τέλει τοΰ κώδ. 296 τής αυτής βιβλιοθήκης εΰρηται:

« ΙΙίναξ τον παρόντος βιβλίου σαφής διαπονηθείς κατά άλφάβητον 
παρ’ έμοϋ τοΰ ελάχιστου έν διακόνοις κοσμά τοΰ καρχηδονίου τής λιβύης, 
ωφέλιμος πάνυ προς εΰρεαιν των χρειαζομένων ιστοριών τε καί σχημάτων 
καταρίθμως 1664 ’Ιουλίου 17 έν πηλονσίω τής αίγύπτου κ(υρίο)υ κ(νρίο)ν 
κυρ 7ΐαϊσίου πατριαρχεύοντος.»

Λ

Έν αρχή τοϋ 135ου κώδικος τής αυτής βιβλιοθήκης:

«Το παρόν βιβλίον έδωρησάμην τω ένδοξοτάτω καί ενγενεστάτω αρχοντι 
κυρίω τώ δημητρίω τω κατακονζηνω καί μεγάλοι δομεατίκω τής τοΰ χριστού 
μεγάλης έκκληαίας. ό άγχιάλου Αθανάσιος.»

Ε

Έν τέλει τοΰ κειμένου τοΰ κώδικος 345ου τής αυτής βιβλιοθήκης εΰρηται μακρο- 
σκελέστερον ή συνήθως τό γνωστόν έπΐμετρον τών βιβλιογράφων έχον οϋτω:

« “Ωσπερ ξένοι χαίροντες ίδεΐν πατρίδα 
Καί οί σιρατευόμενοι ίδεΐν τον οίκον
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Καί οι πραγματεύοντες ιδεϊν το κέρδος 
Και οι θαλαττεύοντες Ιδεϊν λιμένα 
Και οί ίν νόοω κείμενοι ιδεϊν υγείαν 
Οΰιω και οί γράφονιες τέλος ιδεϊν βιβλίου. »

Ζ

Έν σελίδι 783 τοΰ ITS0» κιόδικος τής αυτής βιβλιοθήκης εϋρηται τό έξης 
σημείωμα, ιδία χειρι τώ όλα) κώδικι:

« ’Ετελειώθη τδ παρόν βιβλίον ίν μηνί φενροναρίω γ ημέρα δ.
Διά οιδρομής κ(αί) εξόδου άβερκίυυ προέδρου της λανρ(ας) εκ χειρος οίκτρο- 
τάτου κ(α'ι) ρακενδίτου νικηφόρου.»

Τό «λαύρας» έν τή ψρ ίδίρ χειρί. Ή γραφή τοΰ κωδικός πιθανώς τοΰ ΙΔ' αίώνος.

Η

Ό 37°? κώδιξ τής αυτής βιβλιοθήκης είναι άγιογραφικοϋ περιεχομένου, έ'στι δέ 
ή περιγραφή αύτοϋ ή έξης:

ΙΗ' αίώνος, 14Γ>X 128 χάρτ. φΰλλ. 28, κείμ. 100χ146. ’Αρχικά καί 
τίτλοι ερυθρά.

Περιέχει δέ έν φύλλοις 2α μέχρι 27β κατά τόν προτασσόμενον πίνακα:

♦ Σημειώματα νεοφανών μαρτύρων, οΒς ε’ίδομεν αυτούς έν Κωνσταντινουπόλει. 

,αχν. φεβρουαρίου β“ έμαρτύρησεν ό Ιορδάνης χαλκωματάς : —

,αχμρ. δεκεμβρίου αθ, δευτέραν ημέραν έμαρτύρησεν ό Ιωάννης ράπτης νέον παιδίον: — 

,αχνγ. αϋγούστου ιό11, έμαρτύρησεν ό συμεών τραπεζούντιος χρυσοχόος: —

,αχίβ- μαΐου ιβη , έμαρτύρησεν ό Ιωάννης βλάχος:—

,αχο. Ιουλίου κδ, έμαρτύρησεν ό άθανάσιος άπιγγίου:—

,αχοβ. σεπτεμβρίου κγη. έμαρτύρησεν ό νικόλαος μπακάλης νέον παιδίον: —

,αχος. φεβρουαρίου β, έμαρτύρησεν ό γαβριήλ μοναχός.

,αχπ. αϋγούστου ιε, έμαρτύρησεν ό σταμάτιος άπό τόν βόλον.

,α/.π. σεπτεμβρίου α, έμαρτύρησεν ό άγγελής άπό τής έν κωνσταντίνου πόλει καρα- 
μανίας: —

,αχπβ. μαρτίου ιε, έμαρτύρησεν ό παΰλος ρώσσος : —

αχπγω. αϋγούστου ι, έμαρτύρησεν ό μοναχός δαμασκηνός άπό γαλατά: —

,αχπβ™. μαρτίου γη, έμαρτύρησεν ό άχμέτης πολίτης ονομαζόμενος παζπουρούνης: — 

,αχπς. φεβρουαρίου ιζ έμαρτύρησεν ό Ιωσήφ χαλεπλής: —»

"Επονται δέ έν τφ κειμένω σύντομοι έξιστορήσεις τών βίων τών μαρτύρων.
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ΠΙΝΑΚΕΣ

Αί παραπομπαι γίνονται εις τον αριθμόν τον όιτοΐον έκαστος κώδιξ 
φέρει έν τφ παρόντι, καταλόγω. Διά τούς έν τω παραρτήματι άναφερομένους 
κώδικας προστίθεται ή λέξις παράρτ.

Α'

Πίναξ παραβολικός χών κωδίκων

’Αριθμός δν φέρει ό 
κώδιξ έν τη πατριαρ
χική Βιβλιοθήκη (έν 
παρενθέσει οΐ παλαιοί 

Αριθμοί).

Χρονολο
γία του 
κώδικος

Αριθμός δν 
φέρει ό κώ
διξ έν τω 
παρόντι κα
ταλόγω.

Αριθμός δν φέρει ό 
κώδιξ έν τη πατριαρ
χική Βιβλιοθήκη (έν 
παρενθέσει οΐ παλα ιοί 

Αριθμοί).

Χρονολο
γία του 
κώδικος

’Αριθμός δν 
φέρει ό κώ
διξ έν τω 
παρόντι κα

ταλόγω.

2 1706 64 148 1720 69

7 (Λ') .. .. 1508 20 154 1674 59
8................. 1822 81 160(1055) .. 1575 34
9 (ΡΟ'). .. 1840 83 161 (ρ'ιζ' 806) 1592 39

12 1725 75 162 (ΝΕ' 381) 1720 71
13 1822 82 163. 1720 72
22 1342 6 164 1720 73
23 (ΜΕ'). .. 1809 79 164α (1061).. 1717 67
24 (ΡΛ.. 1642 54 172 (ΡΝΕ') .. 1622 45
31 1145 2 176 (42) 1662-90 57
32 (25, 919). 1599 41 181 .. . 1570 32
37 ............ — Παράρτ. Η 190 1585-86 36
44(Ρΐ,<Γ'83) 1699/704 63 191 1633 47
45(σπγ'). .. 1536 29 192 1615 43
68 (Ξ' 386).. 1592 37 193................. 1710 66
72 (929).. .. 1338 4 194 (ΡΠ^'793) 1634 48
77 (952).. .. 1360 11 197 (ΙΙΗ'408) 1479 17
85(PC' 455) 1501 18 200 (Ρ^Η' 835) 1615 44
92 (ΡΝΔ'545) 1557 31 201 (ΣΑ'838) 1626 46

102................. — ΙΤαράρτ. A 205 1342 9
105 (ΣΛΕ') .. 1592 38 208 (ΜΗ'371) 1407 13
110(ΣΟΒΊ418) 1742. 76 220 1605 41
119(14) .. .. 1381 12 226 1654 56
120(Πς-' 412) 1707 65 237 . .. . 1342 7
122. 1745 77 240(19) .. .. 1525 25
125 1720 70 244 1342 5
128(355).. .. 1598 40 245 1342 8
142............... 1669 58 246(435). .. 1359 10
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ΆριΦμός 6ν φέρει ό 
κώδιξ έν τη πατριαρ
χική Βιβλιοθήκη (έν 
παρενθέσει ot παλαιοί 

άριθμοί).

Χρονολο
γία τοΰ 
κώδικος.

’Αριθμός δν 
φέρει ό κώ- 
διξ έν τω 

παρόντι κα- 
ταλόγω.

’Αριθμός δν φέρει ό 
κώδιξ έν τή πατριαρ
χική Βιβλιοθήκη (έν 
παρενθέσει οΐ παλαιοί 

άριθμοί).

Χρονολο
γία τοϋ 
κώδικος.

’Αριθμός δν 
φέρει ό κώ- 
διξ έν τω 
παρόντι κα

τάλογο).

256 (ΤΙΞ'). 1509,1518, 22,23,35 308 . 1442 16
1575 309 1551 30

259 1678 60 312(394).. ... 1720 68
266 1635 53 316 1637 50
268 1438 15 318................ 1637 51
276 1690 62 319 1637 52
285 . 1520 27 327 968 1
289 . 1523 24 341(449). 1508, 1521 19,28
297 : 1650, 55,61 344 1572 33

1684-86 354 (ΣΓΙΘ ) .. 1540 26
298 . .. 1752 78 355 1634 49
302 (31 59) .. 1414 14 366 .. 1614 42
306 . 1301 3 368 . 1720 74
307 ................ 1508 21 379 ................ 1818 80

Β'

Πίναξ περιεχομένων τών κωδίκων

Άβίβου βίος 2.
Άγγελη μάρτυρος βίος Π α ρ ά ρ τ. II.
’Αθανάσιος ϊδε Άπιγγίου.
’Αθανασίου ’ Αλεξάνδρειάς (αγίου) 

προς Άντίοχον άρχοντα 34, περί 
τοϋ οΰδείς καθαρός από ρύπου 34, 
προς Έ βραίους 34, περί πίστεως 39.

Άπολον&ία 13 81, εις την κατά 
σάρκα περιτομήν τοΰ Χρίστου 35, 
μεγ. εσπερινού 23, οσίου Σάβα 18, 
τών δώδεκα ψαλμών 79, υπέρ τής 
άναβάσεως τοΰ Νείλου 82, Χρι- 
στουγένων 21, ϊδε Γαβριήλ, Γεωρ
γίου αγίου, Κυρμηδόλη, Λουκά, 
Μάρκου, Μωϋσέως, Σάβα.

ΆκροατιχΙς εις τήν Θεοτόκον ϊδε 
’Ισίδωρος ίερεΰς.

'Αναατασιού Αντιόχειας περί τών 
όρων 41,

(συγγραφέων, συγγραφών κλπ.).

Άπιγγίου Άϋ'ανααίου μάρτυρος 
βίος Π α ρ ά ρ τ. Η .

Άριοτοτέλους εις τό περί ψυχής 
υπομνήματα 51 52 53, εις τό περί 
ψυχικής άκροάσεως ΰπόμν. 49, εις 
τό περί ουρανών ΰπόμν. 53, εις τό 
περί ακροαματικών ΰπόμν. 53, εις 
τά πρότερα αναλυτικά 41, εις τήν 
φυσικήν 56, εις τό μετά τάς κατη
γορίας καί εις τό περί ερμηνείας 74.

Άριατοφάνους Νεφέλαι, Πλού
τος 20.

Άχμέτη πολίτη παζπουρούνη μάρ
τυρος βίος ΙΙαράρτ. Η.

Βαρλαάμ Καλαβροϋ (μοναχού) 
περί πάπα 15, κατά λατίνων 40.

Βασιλείου Άχριδηνοϋ κατά Λατί
νων 34·

Βασιλείου μεγάλου αποσπάσματα 34,
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κατά των όργιζομένων 76.
Βέκκου προς τον πάπαν κλπ. 27. 
Βίοι 2 81 Π α ρ ά ρ τ. Η, ΐδε δνομα 

μάρτυρος ή αγίου.
Βλαστάρεως, Ματθαίου, Νομοκά- 

νων 59.
Βλάχου, Ίωάννου, μάρτυρος βίος 

Π αράρτ. Η.
Γαβριήλ αγίου ακολουθία 81.
Γαβριήλ Κων/πόλεως περί έξομο- 

λογησεως 64.
Γαβριήλ μοναχού μάρτυρος βίος 

Παράρτ. Η.
Γεμιστού, Δημητρών, διάταξις τής 

πατριάρχου λειτουργίας 13. 
Γεννάδιος άρχιερευς Ήρακλείας εκ 

Χίου 59.
Γενναδίου ΐδε Σχολαρίου.
Γερασίμου ’Αλεξανδρείας αινίγματα 

περ'ι των αγίων μυστηρίων 65· 
Γερασίμου ’Αλεξανδρείας τού Σπαρ- 

ταλιώτου, άκολουθίαι εις την άνά- 
βασιν τού Νείλου 82- 

Γεράσιμος Γ' Άλεξ. ό Αέριος 59. 
Γεράσιμος Ήρακλείας 59. 
Γεράσιμος Μέτρων καί Ά&ύρας 59· 
Γεράσιμος Νίκαιας ετ. 1720 59· 
Γερασίμου Β' Παλλαδα, πατρ. Άλεξ.

τού Κρητός Λόγοι 63·
Γεωργίου αγίου ακολουθία 81· 
Γεώργιος Κύπριος 27·
Γεωργίου Χαρτοφύλακος Μοαχα- 

μπάρ περί αγίου πνεύματος, και 
περί τού περί θείων ονομάτων Ίω. 
Δαμασκηνού 27·

Γούρια βίος 2 
Γραμματικά 27.
Γραφής ερμηνεία 31 34 37· 
Γρηγορών Θεολόγου Ναζιανζηνοϋ 

έμμετροι λόγοι 29, εις τόν μέγαν

Αθανάσιον 34.
Γρηγόριος πρωτοσιίγκελλος μεγάλης 

εκκλησίας 29.
Δαμασκηνού, Ίωάννου, αποσπά

σματα 27, κανών εις την Χριστού 
γένεσιν, περί αιρέσεων, περί τών έν 
πίστει κεκοιμημένων 34.

Δαμασκηνού μοναχού από Γαλατά 
μάρτυρος βίος Παράρτ. Η.

Διαδόχου επισκόπου Φωτικής διά
λογος 34.

Διάλεξις ’Ιουδαίων μετά τού επισκό
που Γρηγεντίου 34 ·

Διάλογος ’Ιουδαίου καί Χριστια
νού 34.

Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου περί θείων 
ονομάτων 34·

Δογματικά 13 15 34.
Δοξαστικά 80.
Δορνανού Ίωάννου ή Ίωάσαφ όμι- 

λίαι εις τά κυριακά ευαγγέλια 32.
Δώροΰ·έον Τύρον περί τών αποστό

λων καί τών έβδομήκοντα μαθητών 
τού ’Ιησού 34.

Έξομοσία τών ορθοδόξων 27.
Έπακταϊ τού πάσχα 18.
’Επιστολών μέθοδος 61.
Επιφανών μοναχού περί τού απο

χωρισμού τών λατίνων 34.
'Ερμηνεία έξήγησιε εις τό περί ερμη

νείας 41.
cΕρμηνεία εις την γραφήν 34, εις 

τήν Παλ. Διαθήκην 37, εις την 
’Έξοδον 38.

Έρμογένονς ρητορικής επιτομή 34.
Εύαγγέλιον 4 ΐδε Τετραευάγγελον.
Εύγενικοΰ, Μάρκου, Εφέσου, κατά 

Λατίνων 34.
Εύγένιος πάπας Παράρτ. Α.
Εΰχαι 13,18·
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Εύχολόγιον 54.
Ζωναρά, 'Ιωάννου, έξήγησις ιών 

Ιερών και θείων κανόνων Πα
ράρτ A.

Θεοδώρητου Κύρρου διάλογοι 
τρεις 32.

Θεοδώρου Στουδίτου βίος 2, περί 
συγχωρήσεως αμαρτημάτων 34.

Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας ερμη
νεία εις τά κατά Ματθαίον καί 
Μάρκον Ευαγγέλια 31.

’Ιακώβου πρωτοπαπά τής τοΰ Χρί
στου μεγάλης εκκλησίας ιδιόμελα 80.

’Ιορδάνης ΐδε Χαλκωματάς.
Ισαάκ Σύρου λόγοι ασκητικοί 72·

11σιδώρου ίερέως άκροστιχίς 28.
'Ιστορία ήν έχουσιν οί ’Ιουδαίοι 65·
’Ιωαννίκιος ιερομόναχος έκ τής 

επαρχίας Πάφου έκ κώμης λεγομέ- 
νης Τζάδας έ'. 1614 42.

’Ιωακείμ Βιζΰης + 1720 59·
’Ιωακείμ πατρ. ’Αλεξάνδρειάς θαυ

μάτων διήγησις 65.
'Ιωάννου ’Αλεξάνδρειάς τοΰ έλεήμο- 

νος βίος 2.
'Ιωάννου ί'δε Δαμασκηνού.
’Ιωάννης ϊδε Βλάχος.
Ιωάννου Κίτρους αποσπάσματα 13, 

αποκρίσεις 59.
’Ιωάννου Νηστευτοΰ αποσπά

σματα 59.
Ιωάννου ράπτου μάρτυρος βίος 
Παράρτ. Η.

’Ιωάννου ΐδε Χρυσοστόμου.
Ίωάσαφ Κρής μητροπ. Κυρήνης 63.
Ίωάσαφ Θηβών 64.
’Ιωσήφ Πατρ. Κ/πόλεως Παράρτ. Α.
’Ιωσήφ Χαλεπλή μάρτυρος βίος 

Παράρτ. Η.
Καβάσιλα Νείλου Θεσσαλονίκης κατά

Λατίνων, περί τοΰ πάπα 15.
Καίααρος προς Πιλάτον κατηγορι-

κόν 65.
Καλλιστράτου ίερομονάχου Σιναΐτου 

ανθολογία ορθοδόξου διδασκα
λίας 83·

Καμαριώτου, Ματϋ·αίου, επιτομή 
εις τά τής ρητορικής προγυμνά- 
σματα 34, επιτομή ρητορικής Έρ- 
μογένους 34.

Κανόνες συνόδων Παράρτ. Α .
Κανό νικαί διατάξεις καί κείμενα 

Παράρτ. Α.
Κορυδαλέως, Θεοφίλου, λογική 61, 

εις φιλοσοφίαν προδιοίκησις 70, 
προλεγόμενα έν τώ περί ψυχής βι- 
βλίφ 77, ρητορική 78.

Κοσμά 'Ιεροαολυμίτου, ερμηνεία εις 
τά έπη Γρηγορίου 29.

Κοσμά ποτέ Σιναίου πρφην Κ/πό
λεως καί ειτα ’Αλεξάνδρειάς ασκη
τικά 67, εις τό περί αρχών υπό
μνημα 68, περί τών φυσικών αρχών 
καί αιτίων 69, περί τών μερών τοΰ 
κόσμου 69, δογματικά 69, περί τοΰ 
ψαλτηρίου 69, ασκητικά καί ησυ
χαστικά 70 71 72, παραινετικά 73, 
περί τών μετά τάς κατηγορίας 74, 
εις τό περί ερμηνείας Άριστοτέλους 
υπόμνημα 74,ακολουθία ε’ις Μωυ- 
σήν 75.

Κούρσουλα Νικολάου εις τήν τοΰ 
Άριστοτέλους φυσικήν υπομνή
ματα 56.

Κριτοηούλου, Μητροφάνους, στί
χοι 55, βιβλιοθήκη 55.

Κύπριος ΐδε Γεώργιος.
Κυρίλλου ’Αλεξανδρείας λεξικόν 34, 

έρμ. εις τήν Πεντάτευχον 38, περί 
αγίας τριάδος 39.
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Κυρίλλου ΐδε Στιλβή.
Κυρμηδόλη αγίου ακολουθία 81. 
Λατίνων, κείμενα κατά, 34 40.
Λειτουργίαι καί λειτουργικά κείμενα

13 17 18 36 43 44 46 47 48 ϊδε
Μάρκου.

Λεξικόν 34 ϊδε Κυρίλλου Άλεξ., Τε
χνολογ ία ι.

Λεξιλόγιον 21.
Λίβελλος τής ορθής πίστεως 13. 
Λουκά, αγίου, ακολουθία 81. 
Μαλαξοϋ, Μανουήλ, Νομοκάνων 64. 
Μανουήλ ΐδε Μοσχιώτου.
Μαξίμου, αγίου, προς Μαρίνον επι

στολή 15.
Μάξιμος αρχιδιάκονος ’Αλεξάνδρειάς 

έ. 1598 40.
Μαξίμου ΙΙελοποννησίου Κυριακο- 

δρόμιον 45, άντεπιγραφαί 60. 
Μάρκου ακολουθία 81.
Μάρκου Εφέσου ϊδε Ευγενικού. 
Μάρκου αποστόλου λειτουργία 36. 
Μαρτύρων βίοι 2 Παράρτ. Η. 
Μήνα Αιγυπτίου βίος 2.
Μηναΐον Ίανουαρίου 7, Μαρτίου 6 

25,’Απριλίου 9, Μαΐου 5,Ιουνίου 8. 
Μηνών σεληνιακών πίναξ 34. 
Μητροφάνης πατρ. Κ/πόλεως II α - 

ρ άρτ. A .
Μοοχαμπάρ ϊδε Γεωργίου. 
Μοσχιώτου, Μανουήλ, έξήγησις εις 

τα πρότερα αναλυτικά Άριστοτέ- 
λους 41.

Μπεράτι θρόνου Αλεξάνδρειάς 63. 
Μωϋαέως ακολουθία 75.
Νείλου Θεσσαλονίκης ϊδε Καβάσιλα. 
Νείλου (ποταμού) ϊδε ’Ακολουθία. 
Νεομάρτυρες Παράρτ. Η .
Νικήτα Ήρακλείας αποκρίσεις 59. 
Νικηφόρου Κ/πόλεως κανόνες 59.

Νικολάου μπακάλη μάρτυρος βίος 
Παράρτ. Η.

Νικολάου πατριάρχου στίχοι περί 
διαίτης 18

Νομοκάνων 59 64.
Νουκίου, "Ανδρονίκου, τραγωδία εις 

την τού Αυτεξουσίου άναίρεσιν 30.
’Οκτώηχος 24 28 42.
Όμιλίαι είς τάς Κυριακάς 57 62.
'Ομολογία αρχιερέων 13.
Παλαιολόγος,"Ιωάννης Παράρτ. Α·
Πάσχα επακτα'ι 18.
Πααχάλιον 16 34·
Πατερικοϋ νουθεσίαι 79.
Πατριάρχου Μοσχοβίας χειροτονία 

έ. 1588 58.
Πατριαρχών’Αλεξάνδρειάς πίναξ 34.

» Κ/πόλεως » »
Παύλου ρώσσου μάρτυρος βίος II α- 

ρ ά ρ τ. Η.
Παφνούτιος ιερομόναχος καί πρω- 

τοσυγκελλος έ. 1592 37.
Περδεκατουρίων επιστολή 27.
Πήγα, Μελετίου, περί εκκλησίας 

στρωματεΐς, Θεοδώρψ βασιλεϊ Μο- 
σκοβίων, άκέφαλον κείμενον 36.

Πιλάτου προς Τιβέριον επιστολή 65·
Πλανούδη, Μαξίμου, περί γραμμα

τικής καί περί συντάξεως 21.
Πνεύματος, περί αγίου, 15.
Προδρόμου, Θεοδώρου, (Πτωχοπρο- 

δρόμου) γραμματική 27.
Πτωχοπροδρόμου ϊδε Προδρόμου 

Θεοδώρου.
Ρακενδύτου, Διονυσίου, Ίσιορία 

Ρώσσων 58.
Ρητορική 34, 78.
Σάβα οσίου ακολουθία 18.
Σαμουήλ Καπασοόλης πατρ. Αλεξ. 

έ. 1684-86 61,
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Σαμουήλ ίερομον. καί πρωτοσυγκ.
Άλεξ. έ. 1687 61.

Σαμωνά βίος 2.
Σιλβέοτρου πατρ. Άλεξ. θρήνος επί 

rfj άλώσει τής Κΰπρου 33.
Σταματίου εκ Βόλου μάρτυρος βίος 

Π α ρ άρ τ . Η.
Στιλβη, Κωνσταντίνου, κατά Λα

τίνων 34.
Στουδίτου ΐδε Θεοδώρου.
Συμεών Εϋχαΐτων κατά Εβραί

ων 41·
Συμεών Τραπεζουντίου χρυσοχόου 

μάρτυρος βίος Παράρτ. Η.
Συναξάριον 14.
Συνοδικαϊ λύσεις 18.
Συνοδικόν άποτέμνον τούς πνευμα- 

τομάχους από τής εκκλησίας 27.
Σύνοδος ε. 1593 59.
Σχολαρίου, Γενναδίου, κατά Λα

τίνων, περί τής θείας μυσταγω
γίας 34.

Σωφρονίου 'Ιεροσολύμων κατά αι
ρέσεων 34.

Τάξις πατριαρχ. λειτουργίας 13, χει- 
ροτονίας 46, 47.

Τετραευάγγελον 11 12.
Τεχνολογίαι κατά στοιχεΐον συντε

θειμένοι 21.
Τριώδιον 3 26·
Τροπάρια 13.
Τυπικόν αγίου Σάβα 18.
Φιλίππου αγίου βίος 2.
Χαλκώματα, Ίορδάνου, μάρτυρο? 

βίος Παράρτ. Η.
Χοιροβοσκού Γεωργίου, προς τούς 

εν πάσι τοϊς ρημασι κανόνας 27.
Χρυσοστόμου Ίωάννου,όμιλίαι εις 

τάς προς Τιμόθεον, Τίτον, Έφε- 
σίους, Φιλήμονα, Κολασσαεΐς καί 
Θεσσαλονικεΐς έπιστολάς 1, βίος 2, 
έπιστ. προς ’Ολυμπιάδα 2, εις τό 
πάσχα 34.

Ψαλμοι 19.

Γ

Πίναξ Βιβλιογράφων.

V. G. — Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der 
Renaissance bearbeitet von Marie Vogel und Victor Gardthausen 
Lg. 1909.

Λ. ”A. = Κατάλογος τών εν ταΐς βιβλιοθήκαις τοϋ Αγίου ’Όρους ελλη
νικών κωδίκων υπό Σπυρ. ΓΙ. Λάμπρου, Κανταβρ. 1895- 1900 (κ. = κώδιξ, 
ό δέ επόμενος αριθμός δηλοΐ τον αύξοντα αριθμόν τοϋ κωδικός εις τον 
κατάλογον τοϋ Λάμπρου).

Αθανάσιος ϊδε Μοθωναΐος. 
Αναγνώστης ΐδε Γεώργιος. 
Αναστάσιος ιερομόναχος ό έκ τής 

λευκής Ρωσσίας, έτους 1690, 62 · 
Αντώνιος ευτελής, έτους 1414, 15, 

(V. G. σ. 40).

Αρκώλαος, Νεόφυτος ιερομόναχος, 
ό Κρής έτους 1592, 38, 39 (V. G. 
σ. 331).

Αρσένιος ελάχιστος καί αμαρτωλός 
ιερομόναχος ό εκ Τρίκκης τής Ελ
λάδος, έτους 1605, 41.
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Βλαατός, Δημήτριος, έτ. 1822, 81 82·
Βλαστός, Μελέτιος ίεροδιάκονος, έτ. 

1622, 45. (Λ.Ά.κ. 3886).
Βενιαμίν, αμαρτωλός ή ανάξιος, καί 

τάχα ιερομόναχος, έτ. 1338, 4 (V.G. 
σ. 59).

Γεράσιμος Β' Παλλαδάς ό Κρής, 
ίΐατρ. Άλεξ. έτ. 1699- 1704, 63.

Γεράσιμος Υδε Διονυσιάτος.
Γεώργιος ό αναγνώστης καί ταπει

νός 6 Κουμερκάς, έ. 1301, 3 (V.G. 
σ. 79).

Γεώργιος αναγνώστης τάχα καί νο
μικός, έ. 1479, 17.

Γεώργιος ί'δε Προσκυνητής.
Διονυσιάτος, Γεράσιμος, έ. 1809, 79·
Δορυανός, ’Ιωάννης ή Ίωάσαφ, έτ. 

1557- 1570, 31 32, (V. G. σ. 170).
Ζωτικός, αμαρτωλός καί πτωχός, ό 

ζωγράφος, έτ. 1359, 10. (V. G. 
σ. 127).

Ζωγράφος ί'δε Ζωτικός.
‘Ησαΐας ίεροδιάκονος Χρυσοπολίτης, 

έ. 1725, 75.
Θεοδόσιος μητροπολίτης Μήδειας καί 

Σωζοπόλεως εκ νήσου ’Άνδρου, 
έ. 1626, 1633, 46 47 (Λ. ’Ά. κ. 
2217).

Θεόληπτος μητροπολίτης Λιβύης καί 
πρόεδρος Ταμιαθίου, έ. 1381, 12 
(V. G. σ. 143).

Θεοφύλακτος, άλυτρός καί τάχα θύ
της, χθαμαλός καί τάχα ρακένδυτης, 
έτ. 1360, 11 (V. G. σ. 148).

’Ιάκωβος μοναχός ό Θεσσαλονικευς, 
έ. 1520, 27.

’Ισίδωρος ίερεός, έ. 1531, 28·
Ιωακείμ δ πάνυ, ’Αθηναίος πατρ.

Άλεξ. έ. 1509-40, 22 23 24 25 
26· (V. G. σ. 164).

’Ιωακείμ μητροπολίτης Σουπακίου, 
έ. 1407, 13- (V. G. σ. 165).

Ιωακείμ ί'δε Μπίστης.
Καλλίατρατος ιερομόναχος σιναίτης, 

έ. 1840, 83·
Κλήμης ί'δε Κουζίνος.
Κοσμάς Δ', ποτέ Σιναίου πρώην 

Κωνσταντινουπόλεως καίεΐτα ’Αλε
ξάνδρειάς, έ. 1717-20, 67 68 69 
70 71 72 73 74·

Κουζίνος, Κλήμης ιερομόναχος, έτ. 
1674, 79.

Κουμερκάς ί'δε Γεώργιος.
Κριτόπουλος, Μητροφάνης, πατρ. 

Άλεξ., έ. 1650, 55.
Λεόντιος τάχα καί ίερεύς έκ τοϋ χω

ρίου Λογάρά, έ. 1642, 59·
Μάξιμος ιερομόναχος καί πνευματι

κός ό Έλαιουσης, έ. 1508, 19· (V. 
G. σ. 285).

Ματϋ·αΐος αμαρτωλός έν τή μονή τοϋ 
Δάλου, έ. 1615, 43 44.

Μελέτιος ί'δε Βλαστός.
Μιχαήλ αμαρτωλός κακομόναχος καί 

κακογράφος, έ. 1501,18.( V.G.o,324)·
Μιχαήλ υιός Ίωάννου έκ νήσου 

Πάτμου, έ. 1707, 65.
Μιχαήλος, οικονόμος παπά, II α- 

ράρτ. Α.
Μο&ωναΐος, ’Αθανάσιος ιερομόνα

χος ό, έ. 1690, 62.
Μπίστης, ’Ιωακείμ ίεροδιάκονος, έ. 

1745, 77.
Νεόφυτος ιερομόναχος Ρόδιος υιός 

Γεωργίου, έ 1752, 78·
Νεόφυτος ί'δε Άρκώλαος.
Νικηφόρος οϊκτρότατος καί ρακένδυ

της Π α ρ ά ρ τ . Ζ .
Νικόλαος τάχα καί ίερεύς έν Κουρ- 

σοβίιζα, έ. 1678, 60.
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Νομικός ΐδε Γεώργιος.
Νούκιος, ’Ανδρόνικος, έ. 1551, 30 

(V. G. σ. 31).
Νούντζιος ΐδε Νοΰκιος.
Παρϋ-ένιος, ε. 1634, 48.
Παχώμιος μοναχός, ε. 1575, 35. 
Πανώμιος μοναχός έν μονή Ίβήρων 

Άθου, ε. 1536, 29. (V. G. σ. 381, 
Λ.’Ά. κ. 5000, κ. 4338).

Πέργης και Άτταλείας μητροπολίιτ|ς, 
ε. 1438,15· (Τό όνομα αυτοϋ Θεό-

γνωστος, πρβλ. V. G. σ. 130). 
Πηγας, Μελέτιος, ΓΙατρ. Άλεξ. έτ. 

1585- 6, 36.
Προσκυνητής, Γεώργιος, έ. 1706,64. 
Σάκου λής, ’Ιωάννης, ίερεύς Χίος, 

έ. 1669, 58.
Σίλβεστρος, πατρ. Άλεξ. έ. 1572, 33· 
Στέφανος ΐδε Τσιγαράς.
Τσιγαράς, Στέφανος, 1654, 56 (Λ.’Ά. 

κ. 5489).

Λ'

Πίναξ σταχωτών, κτητόρων, ανακαινιστών, δαπανησάντων εις γραφήν κωδίκων, 
άφιερωσάντων ή δωρησαμένων κώδικας.

’Αβέρκιος πρόεδρος τής Λαύρας 
Π α ρ ά ρ τ . Ζ.

Αθανάσιος Αλεξάνδρειάς 1.
Ά&ανάσιος Άγχιάλου Παράρτ. Δ.
!'Αναγνώστης ΐδε Κυριάκός.
’Αντώνιος ιερομόναχος Παράρτ. Β.
Γεράσιμος Γ' πατριαρ. Άλεξ. ό Αέ

ριος 59.
Γεράσιμος αρχιμανδρίτης Αλεξάν

δρειάς, έτ. 1615, 43.
Γραμματική γυνή τοϋ Διογένους, 

Παράρτ. Α.
Γρηγόριος Αλεξάνδρειάς 5.
Δαμιανός ιερομόναχος πολυτλήμων 

καί εκκλησιάρχης τής μονής Άνα- 
στάσεως, έ. 1376, Παράρτ. Β.

Δημήτριος Κύπριος 31.
Δημήτριος Ιατρός 1.
Δομήνικος ΐδε Κυριάκός.
Θεοδόσιος ιερομόναχος 1.
Θεόληπτος ιερομόναχος έ. 1376 Πα

ράρτ. Β.
Θεόφιλος Αλεξάνδρειάς 64.
Ιερεμίας άγιοταφίτης πρωτοσυγκελ-

λος εκ κώμης Καλλένης επαρχίας 
Σερβίων καί Κοζάνης 79.

’Ιωακείμ πατρ. Αλεξάνδρειάς 1.
Ίωάοαφ πνευματικός εξ Αθηνών, 

έ. 1501, 18.
Κοσμάς Αλεξάνδρειάς 75.
Κοσμάς Καρχηδόνιος έ. 1664 Πα

ράρτ. Γ.
Κυριάκός αναγνώστης και δομήνι

κος, έ. 1361, 12.
Κύριλλος πατρ. Άλεξ., έ. 1615, 44.
Μακάριος άθλιος Παράρτ. Β.
Μάξιμος ίερομόν. ΙΙελοποννήσιος 40.
Νεκτάριος αρχιμανδρίτης επίτροπος 

τοϋ θρόνου Αλεξάνδρειάς, έ. 1822, 
81 82.

Νικόλαος μοναχός βέστης καί μεγά
λος οικονόμος μονής τοΰ Στουδίου, 
Παράρτ. Β.

Παΐαιος Αλεξάνδρειάς, έ. 1669, 58·
Παρΰένιος ιεράρχης έκ Λεμησοΰ, έτ.

1624, 54.
Σισίνιος ιερομόναχος Παράρτ. Α'.
Χριστόφορος Κύπριος 31.
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Ε'

ΙΙίναξ παλαιογραφικών λεπτομερειών

’Αρχικά έγχρωμα 2 43 44 46. 
Έκφωνητικά 4·
Έπίτιτλα έγχρωμα 2 28 43 44 46. 
Καματερά ΐδε φύλλα. . 
Κρυπτογραφικόν κείμενον 4 23 
Νήμα εις το περιθώριον φύλλων

προς εΰρεσιν αρχής κειμένων 1. 
ΙΙαίγνιον γραφικόν 29.
Περγαμηνός κώδιξ 1 3.
Φύλλα καματερά «ήγουν όποϋ δια

βάζονται» 25.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΪΑΚΗΣ

Τακτικός καθηγητής χής Πολιτικής ΟΙκονομΙας 
εις την’ Ανωτάτην Σχολήν Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. 

Πρφην 'Υπουργός.
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