ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΟΥ

ΕΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ό έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, εκτός τών
ύπερδεκασχιλίων άξιολογωτάτων

έντύπων

βιβλίων, κέκτηται καί περί τά

εκατόν δγδοήκοντα χειρόγραφα, έν οις περιλαμβάνονται καί τινα έγγραφα,
άτινα πάντα, έντυπα καί χειρόγραφα, μετά τοϋ καλλιπρεποϋς ιδιοκτήτου μεγά
ρου τοϋ Συλλόγου, κατέχει νΰν ή Τουρκική Κυβέρνησις από τοϋ έτους 1923,
μή άποδώσασα ε’ισέτι ταϋτα εΐς τούς δικαιούχους "Ελληνας.
Κατάλογος τεσσαράκοντα καί τριών έκ τών χειρογράφων τούτων έδημοσιεύθη έν σελ. 76-130 τοϋ Παραρτήματος τοϋ Κ'—ΚΒ' τόμου τού
Περιοδικού τοϋ Συλλόγου έν Κωνσταντινουπόλει τώ 1892 υπό την έπιγραφήν: «Κατάλογος τών έν τφ Έλληνικώ Φιλολογικφ Συλλόγφ χειρογράφων
βιβλίων, συνταχθείς υπό Α. Παπαδοπονλον Κεραμέως. Μέρος Λ'». "Αγνω
στον είναι άν ό Α. Π. Κεραμεύς συνέταξε κατάλογον καί τών υπολοίπων
βιβλίων, <δν ικανά περιήλθον είς τήν κατοχήν τοϋ Συλλόγου μετά τό 1892.
Ημείς, κατά παράκλησιν τού Φιλολ. Συλλόγου, συνεχίσαντες τό έργον
τοϋ αοιδίμου Κεραμέως, από τής 18 ’Ιουλίου μέχρι τέλους ’Οκτωβρίου τοϋ
1918,

περιεγράψαμεν πάντα τά υπόλοιπα χειρόγραφα

βιβλία, πλήν τών

Τουρκικών, έν τώ κατωτέρω καταλόγφ ημών, δστις, κατ’ άπόφασιν τοϋ Συλ
λόγου, θά έδημοσιεύετο είς τό Περιοδικόν αύτοϋ, ού άτυχώς ή έκδοσις άνεστάλη. Δεν έθεωρήσαμεν δ’ άπόσκοπον δπως ποιήσωμεν καί προσθήκας
τινάς έπί τοϋ προδημοσιευθέντος καταλόγου τοϋ Π. Κεραμέως, άναφερομένας κυρίως εις τό σχήμα τών βιβλίων α περιέγραψε, καί εΐς μικράς τινας
παραλείψεις.
Α'.
Προοθήκαι και παρατηρήσεις εις τον αυνταχθέντα υπό Α. Παπαδοπον
λον

Κεραμέως

Κατάλογον

τών χειρογράφων τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει

Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου.

I.
(0,29 V2 X 22 V,)·
’Αντί Γεώργιος Καρύκας άναγινώσκεται: «Γεωργίου Καρνκα.»— Στάχωσις βυρσίνη.
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.

2

(0,30X0,22).
Άκέφαλον καί κολοβόν. Στάχωσις έκ σανίδων περιβεβλημενών βΰρση.
«Εύρέθη εν rfj βιβλιοθήκη τής Σχολής Θεραπειών άρ. 2.» Έν σελ. 1 «Ό
Δέρκων Νεόφυτος 1865-j-».

3.
(0.28 7.Χ 0,21).
Πινακίδες εκ σανίδων μετά μετάλλινων έν ταΐς γωνίαις ελασμάτων
’Ένδον τής α' πινακίδος «Ό Δέρκων Νεόφυτος 1873 άρ. 3».

4.
(0,24x0,17 7,).
Στάχωσις χάρτινη. Έν παραφυλλφ 3 «Ό Δέρκων Νεόφυτος 1872 άρ. 4».

.

5

(0.177.Χ 0,13).
Στάχωσις έκ ξόλου- λείπει ή πρώτη πινακίς- πιθανώς προσφορά τοϋ
Δέρκων Νεοφύτου.

6.
(0,22X0,17)
Ή σφραγίς: «Χριστόφορος 'Ιερομόναχος»' και έν τφ μέσω Τουρκιστί
to αυτό. Διορθωτέον: Δέκα προφητειών, από τών έτών 1621-1630. Στάχωσις βυρσίνη.

7

.

(0,21X0,15).
Διορθωτέον: «Έκ τής βιβλιοθήκης τοϋ αοιδίμου άρχιερέως Εφέσου
Μακαρίου τοϋ Βαλλασάκη.

β') δεδώρηται τώ X. Βασιλεία» Δημητριάδη».

Στάχωσις βυρσίνη μετ’ έπιχρυσων έπιτυπωμάτων.

.

8

(0,21 72X0,16).
«Παροναξίας Νεοφύτου καί τόδε». Δωρεά: «Ό Δέρκων Νεόφυτος 1872
άρ. 8». Στάχωσις βυρσίνη.
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.

9

(0,21 V.X0.16).
’Αντί Δέρκων γρ. Χίου. «Ό Χίον Νεόφυτος 1857, άρ. βιβλ. 92». Στάχωσις βυρσίνη.
10.
(0,21 V*X0,16).
11.

(0,21X0,16 7,)·
Προσθετέα έν αρχή τής σελ. 95 β': «1. ’Από άντι(γράφου) τοϋ Λογο
θέτου) Γε:» Ίωάοαφ Πατριάρχον γράμμα επικυρωτικόν τής επί Πατριάρχου Διονυσίου άποφάσεως περί τοΰ σεβασμίου ναοϋ τής ύπεραγίας θ(εοτό)κου τί\ζ'Ελεημονήτριας τής εν τή νήσψ Κω... δεδωκότος αυτόν τον ναόν τοίς
εκ τοΰ γένους τοΰ Τρικλινάρους καταγομένοις γαμβροΐς τοΰ Σαραντινοΰ καί
τοΰ ’Αντωνίου Παπά Γιλιάμου καί τοϋ Παπαδημήτρη... » ’Αρχή «Οΐιδέν
ούτως εύλογον τε.Έγράφη τφ έτη λξε'(=1557). Στάχωσις βυρσίνη. Έκ
των τοΰ Δέρκων Νεοφύτου.

.

12 καί 13

(0,21x0,15).

.

14

(0,21x0,15).
Έκ τών τοϋ Δέρκων Νεοφύτου, α) Προτέτακται ό τοΰ συγγραφέως πρό
λογος γραφείς τφ αψνς' [1756] Μαΐου ε'.
15.

(0,19x0,14).
Στάχωσις βυρσίνη.

16

.

(0,20 X0,15 7,)·
Στάχωσις βυρσίνη μετ’ επιτυπωμάτων.
17.
(021,0,16).
2. ’Αδήλου διάλογος· πρόσθες: εις δεκαπεντασυλλάβους. Στάχωσις βυρσίνη.
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18

.

(0,22X0,16).
Στάχωσις βυρσίνη επί σανίδος μετ’ επιτυπωμάτων καί θηλυκωτήρος.
«Έκ των τοΰ Δέρκων Νεοφύτου 1876 άρ. 18*.
19.

(0,21X0,15 ψ).
δ) «Συνεσίου τοΰ σοφωτάτου εξήγησις ερμηνευθεΐσα παρά τοϋ σοφολογιωτάτου αγίου Διδασκάλου κου κου Δανιήλ Πατμίου Κεραμέως». Έν τή
πινακίδι «Κτήμα έμοϋ τόδε πέφυκε Κοσμά Παναγιωτάδοιο. | "Ηδε βίβλος
Κοσμά Παναγιωτάδοιο πέλει».

20.

(0,21 72Χ0,16 V2).
’Αντί τοΰ εν τή σημειώσει «εκ τών τοϋ Κωνσταντίνου Μύτσον» ανέγνωμεν Κωνσταντίνου Σούτοον. Στάχωσις βυρσίνη.

21.
(0,22 72X0,17).
’Ανήκε τω Χίου Νεοφύτου 1858. Άστάχωτον.

22.
(0,22x0,15).
Πρόσθες: β) «Σημειώσεις είς την ιστορικήν σειράν τοϋ ιεροϋ ευαγγε
λίου». Στάχωσις περιβεβλημένη οθόνη.

.

23

(0,20 V2 X 0,15).
Άστάχωτον.
24.

(0,22x0,16).
Έν τελεί άναγινώσκονται τάδε:

«Ετούτο το βιβλιον ήνεΐ του αγίου

υκού τούτου καί ϋτις το ΰστερήσι νά εχι τας άράς καταράς τον τριακοσίον
δέκα και δ'κτο θέόφόρόν πατερόν τον εν νικαίας σιν(οδ)ου κε νά ΰ αφορισμενος εκ στόματος τοϋ πανίεροτατου υμών Πάρθενιου πάρέξ καί εμού του
άμάρτόλού Άντονίου υερέος». Στάχωσις Ικ σανίδος περιβεβλημένης βυρση.
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.

23

(0,21X0,16).
Έν σελ. 121Ρ στίχ. 6. Προσθετέον: 5) Έν τή τελευταία πινακίδι προσκεκόλληται επιγραφή άντιγραφεΐσα έκ λίθου κεφαλαίοις γράμμασιν άρχομένη
δέ «ΟΣ ΧΑΡΩΝΟΣ» εκ στίχων 16 άποκειμένη «επ'ι μαρμάρου έν τω νάρθηκι τής εκκλησίας τοΰ χωρίου Μεστών έν Χίω» κατά σημείωσιν τοΰ Χίου
Νεοφύτου τω 1858, εις δν άνήκεν δ κώδιξ.

.

26

«Ό Δέρκων Νεόφυτος 1876 άρ. 26». Δεν παρετηρήθησαν υπό τοΰ
Παπαδοποΰλου Κεραμέως τά έν τφ κώδικι τοΰτφ, φυλ. 203 I3, γεγραμμένα
καταλογάδην νεωτέρα χειρί, πιθανώς κατά τον ις' αιώνα.
«Που θε να μαθι γραματά να μαθι μίθόλύους
θέλυ πάλες ηπομονές θελν πολες ημέρες
θέλυ προατο δυδάσκαλο δνναρνά ής τας χήρας».

Κατωτέρω δέ tfj αυτή χειρί:

«εμης

ηκόοιτεοερης η αδέλφι ούλο το

κοομον εγιρισαμε κέ οτης μας εχορταοε ραβδες τον εχορτασαμε».

.

27

(0,15X0,10*/*).
Φυλ. 219. Στάχωσις βυρσίνη μετ’ έπιτυπωμάτων και θηλυκωτήρων.

.

28

(0,16X0,10*/,).
Σελ. 318. Στάχωσις βυρσίνη.

.

29

(0,16X0,11*/*)·

.

30

(0,28X0,19).
Έν σελ. 123Ρ στιχ. 30 αντί: «καί προσκυνητοΰ τον ήμετέρον δεσπό
του» άναγινώσκεται «καί προσκυνητοΰ ημών δεσπότου..»

.

31
Στάχωσις βυρσίνη.
Επετηρις

Εταιρείας

Βυζαντ.

Σπουδον, έτος Η*.
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.

32

(0,21χ0,16).
Έν σελ. 124“ στιχ. 17 προσθετέον: «Έν tfj κάτω ωα τής σελίδος ταυτης, «εκ τών τοΰ Πελαγονίας Νεκταρίου τοϋ εκ Μουντανίων» ειτα δε δι’άλλης
χειρός «ήδη Προΰσης Κωνσταντίνου». Στάχωσις βυρσίνη. Έπίχρυσον έν τή
κόψει των φύλλων.
33.

(0,21X0,15).
Σελίδες γεγραμμέναι 387.
34.
(0,29 >/2Χ 0,20).
Έν σελ. 124Ρ στίχφ 32 άντι 5Εμμανουήλ άναγινώσκεται: •‘Δημητριου
τοΰ Ίωαννίδου» 8ς κα'ι δώρον εκείνο τω Έλλ. Φιλολ. Συλλόγω έδωκε τω
1870. Έσταχώθη υπό τοΰ Συλλόγου.
33.

(0,24X0,18).
Επίσης καί ενταύθα διορθωτέον το Εμμανουήλ εις: Δημητριου τοΰ
Ίωαννίδου, 19 Αύγουστου, 1870.

.

36

(0,16x0,11).
Στάχωσις βυρσίνη.

.

37

(0,24X0,18).

.

38

(0,15X0,11).
Έν σελ. 125“ στίχ. 38 γραπτέον «τής ίερας μονής τοΰ αγίου Γεωργίου
Βησσαρίωνος». Εΐτα έν άγράφφ σελ. 2. άναγινώσκονται «Έγό ω Αναννιας τάχα καί προτοσίγγελος το μαρτηρο ώς βεβεον καί έχο το καί διαβασιμένον».

.

39

(0,21 V.X0.16 V»)Ένταΰθα λήγουσιν at μικραί ημών προσθήκαι έπί τοΰ καταλόγου τοϋ
Α. Παπαδοποΰλου Κεραμέως οστις φθάνει μέχρι τοϋ άριθμοϋ 43 τών χειρο
γράφων, καί ήδη έρχόμεθα ε’ις τόν ήμέτερον κατάλογον.
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Β'.

[1]
Χαρτώον

44.

0,31x.0,2ο. ΑΙώνος XVIII (ο. 1000).

1 (σ. 1 -114, 187, 870, 860 - 862, 866, 890 - 894, 901 - 939). Μελωδίαι
διά σημείων τής εκκλησιαστικής ημών μουσικής ασμάτων Τουρκικών, γεγραμμένων δι’ Ελληνικών γραμμάτων.
2 (σ. 115 κ. ε.). 5Εκκλησιαστικά μέλη ποικίλα. Όνόματα μελφδών ανα
γράφονται τάδε: «Μανουήλ τοϋ Χρυσάφη» (σ. 192, 193), «Κουκουζέλη»
(σ. 128, 882, 980), «Καμπάνη» (;) (σ. 547). Τά από τής σ. 943 κ.έ. φύλλα
προσετέθησαν βραδϋτερον, τά δ3 εν αϋτοΐς μέλη έγράφησαν δεύτερα χειρί,
τά δε δυο τελευταία φύλλα (σ. 995 - 998) τρίτη νεωτάτη χειρί σημειωσάση
τάδε' «Έκ τών υποσημειώσεων τοϋ διδασκάλου Χουρμουζίου». «Έγράφη
παρά Γεωργίου Β:»
3 (σ. 282-283). ’Ιατρική νλη λατινιστί, α') «Origo Medicinae ej(us)
G(raeca) Historian. (Σημειώσεις κεφαλαιώδεις), β') (σ. 298). «Actio ventriculi in ingesta». γ') (σ. 300 και 301) «Excepta Margraviana. De
Ma(rgravian)a Medica». δ') (σ. 931 και 937) «Notaria» (ιατρικαί τινες
συνταγαί, γραφεΐσαι τή αυτή κα'ι τάνωτέρω γραψάση χειρί τώ 1717.— Έν
αρχή τής σελ. γ' τή αυτή χειρί. «Lugduni Batavorum A(nno) 1717».
Ό κώδιξ έσταχωμένος διά ναστοΰ χάρτου καί περιβεβλημένος λευκή
βϋρση μετ’ έπιτυπωμάτων άχρόων, άρχικώς άγραφος, άνήκεν ίατρφ τινι διατρίβοντι εν Εσπερία, ος και ήρίθμησε τάς 942 σελίδας άγράφους, σκοπών
δπως αποθησαύριση εν αϋταΐς ϋλην ϊατρικοφαρμακευτικήν κ.τ.τ., ως φαίνεται
έκτε τών ανωτέρω σημειωμάτων καί εκ τής επιγραφής επί τής ραχιαίας
βϋρσης «A(PPA)R(ATIO)

Physico .. . Chemico - Medico - Theoretico-

Practica accedunt... Medico Chirourgica». Είτα δέ περιήλθεν ιεροψάλτη
τινί, ος έγραψε τά έν αύτψ μέλη.
Ό κώδιξ έχει άγράφους σελίδας εν συνεχεία 52-56, 61-68, 75-76,
88-93, 95-105, 194-281,284-297, 302-369, 371-417, 851-860, 863865, 867 - 889, 893 - 900 και άλλας έν τφ μεταξύ

μεμονωμένος περί τάς

δώδεκα.
[2]

\ο.

Χαρτώον 0,20x0,14. ΑΙώνος XVIII (α. 114).
[Κωδινον περί τών όφφικίων τής Μεγάλης Εκκλησίας].
Αρχή ακέφαλος (σελ. 3). «Ό πρώτος από πρωτοσεβαστοΰ» [Κεφ. Β-].
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Τέλος «τό τί δει γενέσθαι». [Κεφ. 1C'. Πρβλ. Κωδινοΰ Patrolog. Gr. Migne

Tom. CLVII, Κεφ. B'— IZ'.J.
Ό κώδιξ φέρει ανορθογραφίας τινάς. Έν τελεί τέσσαρα φύλλα άγραφα,
τοϋ γραφέως μή εξακολουθήσαντος την αντιγραφήν. Ή στάχωσις τοΰ κώδικος κατεστράφη.
«Έκ δωρεάς Μάρκου Μαρσάν».
,
‘ '
ί ·
;
[3]

··

,

.■'··

·

r

ι

46.

Χαρτφον 0,23χ 0,17. ΑΙώνος XVIII (φ. 32).
1 (φ. 1“). «Έξήγησις των τετραστίχων

Γρηγορίον

τοΰ

Θεολόγου».

Προηγείται «Προοίμιον» ή «Σχόλιον» Ζαχαρίον ίερέως (φ. 1-2α). Είτα
«’Ιωάννου μονάχου τοϋ Ζωναρα» ερμηνεία τοΰ επιγράμματος των τετραστίχων.

2 (φ. 2α). «Νικήτα τοϋ καί Δαυίδ δοΰλου Τ(ησο)ΰ Χ(ριστο)ΰ τοΰ φιλο
σόφου Ερμηνεία των τετραστίχων τοΰ μεγάλου πατρός ημών Γρηγορίου τοΰ
θεολόγου, άτερ τής ερμηνείας τής αΎ<ς καί θ^5 καί ίης γνωμολογίας, ή ένι

τοΰ Ζωναρά».
3 (φ. 29“). «Έκ τοΰ 'Αγίου Γρηγορίου τοΰ Θεολόγον ολίγη σύνταξις,
καί μερικά σχόλια εΰρεθέντα εκ τών αΰτοΰ εμμέτρων στίχων». Άρχ. «*Ω
Χ(ριστ)έ βασιλεΰ». Τέλος «δντες πρότερον αγαθοί».
4 (φ. 31“). «Τοΰ αντοΰ προς αυτόν ερωτήσαντα περί τής υπακοής, τοΰ
κοντακίου τοΰ δρκου, και τοΰ εξαποστειλαρίου. Πόθεν ταΰτα έκλήθησαν».
Άρχ. «Συ μέν αεί σπεύδεις». Τέλος «είναι δοκεΐ άσφαλέστερον».
Ό κώδιξ περιβέβληται παχεία βυρση έξ άλλου κωδικός ληφθείση.
Έκ δωρεάς Χρ. Παπαδοποΰλου Νικομηδέως.
[4]

47.

Χαρτφον 0,22χ 0,17. ΑΙώνος XVIII (φ. 120).
1 (φ. 1“) «Θεοφίλου τοΰ Κορυδαλέως. Είς φιλοσοφίαν προδιοίκησις,
προοίμιον, όποιον τό τής φιλοσοφίας αξίωμα». Τέλος (φ. 27Ρ). «Περί τής
τάξεως τών μερών τής φυσικής επιστήμης». [Έκδόσεως Βενετίας 1779 σελ. 44].
Έν τή φα έρμηνευτικαί τινες σημειώσεις επί τοΰ κειμένου τοΰ Κορυδαλέως.
2 (φ. 28“). «Τοΰ σοφωτάτου ’ Αλεξάνδρου Μανροκορδάτον, Συνοψις
τέχνης ρητορικής κατά πεΰσιν καί άπόκρισιν». Τέλος κολοβόν «μάλιστα δη
κάλλους ποιητικά είσιν».
3 (φ. 66“). «Περί τών τής ψαλτικής σημαδείων, καί ετέρων χρησίμων,
καί τής τούτων ετυμολογίας Γαβριήλ cΙερόμονάχον». Άρχ. «Περί τής προκειμένης ύμΐν ΰποθέσεως». Έν φ. 77“ ερμηνεία περί τοΰ τερερέμ καί άπόδειξις
παρά διαφόρων διδασκάλων δτι καλώς καί εΰλόγως ψάλλεται....» Έν τέλει
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δέ (φΰλ. 81“ ) «1721 — Νοεμβρίου 20 — εν Σμύρνή, έγράφη παρ έμοϋ τον
Μεθοδίου, ανεψιού τον Μεθοδίου».

4 (φ. 82“). «Σκοτοδίνη τών μή όρθώς φρονούντων παρά τοΰ λογιωτάτου και σοφωτάτου κυρίου κυρίου Γερασίμου Βλάχου τον Κρητός, τοΰ
θείου καί ίεροΰ ευαγγελίου κήρυκος, καί των επιστημών κατ’ άμφοτέρους
τάς διαλέκτους καθηγητοΰ, συντεθεΐσα». Έν τελεί τοΰ προλόγου (φ. 82?):
«Έδόθη έν τή Μητροπόλει Κρήτης κατά τό αχνγ έτος Οκτωβρίου α'». Τέλος
κολοβόν (φ. 94? ) «ή ειρήνη, καί ή αγάπη, μα'—».
5 (φ. 95“ ). «Έκ τοΰ cΑγίου ’Αθανασίου περί τοΰ Μελχισεδέκ, ιστορία».
Τέλος κολοβόν «έως τής δ—».
6 (φ. 96“ ). «Στεφάνου ’Αλεξανδρέως, Οικουμενικοΰ φιλοσόφου, καί
διδασκάλου, περί, πράξις συν Θεώ πρώτη». ’Άρχ. «Θεόν των πάντων αγαθών
αίτιον».— (φ. 98“) «Τοΰ αΰτοΰ Στεφάνου πράξις β'» μεθ’ ήν (φ. 101“)
«τοΰ αΰτοΰ επιστολή προς Θεόδωρον». (101?) «πράξις γ'. «Περί τοΰ Ιν
ΰλη κόσμου», (φ. 108? ) «εις τό κατ’ Ινέργειαν πράξις δ'», (φ. 106? ) «εϊς τό
κατ’ ενέργειαν τής θείας τέχνης πράξις ε'. (φ. 108?) πράξις ς'. (φ. 112?)
πράξις ζ'. (φ. 116“ ) «πράξις η' περί τομής τής ίεράς τέχνης». (φ. 118“ ) τοΰ
αΰτοΰ προς Ηράκλειον τον βασιλέα πράξις θ'. Τέλος (φ. 121?) κολοβόν
«καί έκαστον αΰτών».
Έν τώ έσχισμένφ παραφΰλλφ τοΰ κωδικός προτάσσεται πίναξ, γεγραμμένος τη αΰτή χειρί, τών περιεχομένων αΰτοΰ, έν φ ή τελευταία ανεπίγραφος
πραγματεία τοΰ Στεφάνου Άλεξανδρέως σημειοΰται ώδε: «Στεφάνου Άλεξανδρέως οικουμενικοΰ [φιλοσόφου] καί διδασκάλου. Περί ήλιου καί σ[ελήνης]».—Σημειωτέον δτι καί ό ΰπ’άρ. 126 κώδιξ τής βιβλιοθήκης τής Βουλής
(έν Σπ. Π. Λάμπρου Ν. Έλληνομν. τόμ. Ε' σ·. 308), έν φ περιέχεται τοΰ «Στε
φάνου Άλεξανδρέως οικουμενικοΰ φιλοσόφου Περί τής ΐεράς τέχνης εις πρά
ξεις έννέα, ά>ν ή ένάτη προς 'Ηράκλειον τον βασιλέα», άντεγράφη υπό 'Ιερο
θέου ίεροδιακόνου τοΰ έκ Σμύρνης.
Πάσαι αί συνεσταχωμέναι αΰται πραγματεΐαι, ών ή από φΰλλου 28 “
μέχρι 59? φέρει καί ιδίαν άρίθμησιν κατά σελίδας δι’ αραβικών αριθμών
γενομένην υπό τοΰ γραφέως, φαίνονται άντιγραφεΐσαι υπό τοΰ έν φ. 81“ Με
θοδίου έν Σμύρνη περί τό 1721.
Ή στάχωσις έκ ναστοΰ χάρτου περιενδεδυμένου διά βυρσης απλής. Ή
άρίθμησις έμή. — Έκ δωρεάς Σ. Μανασείδου έξ Αίνου.
[5]

48.

Χαρτωον 0,21x0,15. Αίώνος XIV (?) (α. 498).
Ευαγγέλιον λειτουργικόν μονόστηλον, άκέφαλον καί κολοβόν, βεβλαμμέ-

νον έξ ΰδατος καί πολλαχοΰ έφθαρμένον, νεωστί δέ έπισκευασθέν, συγκολλη-
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θέν και σταχωθέν. Άρχεται από τής «Κ(υριακ)ής Ε' τής Σαμαρίτιδος. Έκ
τοϋ κατά ’Ιωάννην».
Έν σ. 113 χειρί ολίγον μεταγενέστερα «χερετο σε δη δασκαλε». Έν τή
φα σ. 462 άλλη χειρί «Ίω(άνν)η τοϋ Χατζηφότι».
Έκ δωρεάς Α. Π. Κεραμέως.
[6]

.

49

Χαρτωον 0,22χ0,16. ΑΙώνος XVIII (φ. 238).
’Εκκλησιαστική Μουσική. ’Ανθολογία ενιαύσιος.

(φ. 1α). Προτάσσεται «’Αρχή συν θεω άγίω, τών σημαδίων τής μουσι
κής τέχνης τών τε ανιόντων καί κατιόντων σωμάτων τε καί πνευμάτων».
Άρχ. «’Αρχή, μέση, τέλος».
(φ. 413 ) 232“. «’Αρχή συν θεώ άγίω καί τό έορτολόγιον πλουσιώτατον
περιέχων αϋτώ τοϋ δλου ένιαυτοϋ τάς έορτάς ποίημα του Κυρ Γερμανόν
αρχιερέως Νέων Πατρών». “Αρχεται από τοϋ Σεπτεμβρίου.

Έν φ. 1“ «Καί τόδε Κωνσταντίνου Σιδέρη Άδριανουηολίτον». Έν τώ
προσκεκολλημένφ παραφΰλλφ «Δωρεΐται τφ εν Κ/πόλει Έλληνικώ Φ. Συλλόγφ, εν Τραπεζοϋντι τή 28 Νοεμβρίου 1884. f Ό Τραπεζοϋντος Γρηγόριος».
Στάχωσις διά σανίδων περιβεβλημένων διά βϋρσης μετ’ έπιτυπωμάτων
καί δηλυκωτήρων. Τά φύλλα 3, 4“ καί 233 - 238 άγραφα. — Ήριθμήθη
ύπ’ έμοϋ.
[7]

οΟ.

Χαρτωον 0,10x0,14. ΑΙώνος XVIII (φ. 264).
Εκκλησιαστική Μουσική. ’Ανθολογία ενιαύσιος.

Άκέφαλον καί κολοβόν, άρχόμενον από τής ις' Σεπτεμβρίου καί φθάνον μέχρι τής κζ' ’Ιουλίου. Πλήν τών εν αρχή καί έν τέλει άποσχισθέντων
δυο έν δλφ τετραδίων, άπεσπάσθησαν καί φΰλλα μεταξύ τών φ. 22 καί 23
εν, 75 καί 76 δυο, 121 καί 122 δυο, 257 καί 258 εν.

’Ονόματα ύμνωδών καί μελφδών αναγράφονται μεταξύ τών μελών τάδε:
Άνατολίον (φ7 Ρ, 10 Ρ, 18 Ρ, 26 “, 31 “,

72 “, 76 “, 83 Ρ, 85 “, 87 “, 95 “, 100 “, 111 Ρ,

34 “, 79 Ρ, 51 α, 53 «, 61 “,
113 “, 115 Ρ, 125 “,113-4»,

208 “, 250 Ρ. Έν φ. 226 “, φέρεται ’Ανατολίον πατριάρχου, έν δέ φ. 22 Ρ,
56 ", 63 “, 67 Ρ, Άντολίου).
Άνδρέου ‘Ιεροαολνμίτον (φ. 9 Ρ, 20 “, 47 ",

87 Ρ, 127 Ρ, 228 “).

Άνδρέου Πυρον (φ. 30 “, 82 Ρ, 108 “, 136 Ρ, 186 “).
Βυζαντίου (φ. 6 Ρ, 17 °, 36 Ρ, 59 “, 90 α'Ρ, 95 “).
Βύζαντος (φ. 54", 107 Ρ, 115", 116 Ρ, 135 Ρ, 139").
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Γερμανόν (φ. 2 “, 12 Ρ, 25 °, 29 Ρ, 43 Ρ, 49 “, 58 «, 125 «, 220 “. Έν

φ. 55 Ρ, 70 “, 136 “, 219 Ρ, 249 Ρ, φέρεται: Γερμανού Πατριάρχου).
Γεώργιον Νικομήδειας (φ. 68 Ρ, 77 “, εν δέ φ. 261 Ρ φέρεται Γεωργίου

απλώς).
ΈφραΙμ Μακαρίας (φ. 56 Ρ, 64 α).
Θεοφάνονς (φ. 14 “, 27 Ρ, 205 Ρ).

’Ιωάννον μονάχον (φ. 11 Ρ, 28 “, 126 α, 129 Ρ, 133“'Ρ, (; 137 “), 184 Ρ,
186“, 196“, 198“, 210“).
Κοσμά μοναχοί) (φ. 187 “).
Κυπριανόν (φ. 26 Ρ, 55 “, 94 “, 110 Ρ).
Αέοντος Μαιστορος (φ. 44 Ρ, 79 “).
Μαυρολέοντος (φ. 250 “).
Μεθοδίου (φ. 195“).
Νείλον τοΰ Ξανθοπονλον (φ. 178Ρ).
Σέργιου (φ. 93Ρ).
Τοΰ Στουδίτον (φ. 11 “, 22 “, 34 “, 48 “, 86 “, 211 “).

Στάχωσις διά σανίδων περιβεβλημένων διά βΰρσης μετ’ έπιτυπωμάτων
και θηλυκωτήρων. Ήριθμήθη ύπ’ έμοΰ.
«Δωρεΐται τφ εν Κωνσταντινουπόλει Έλ. Φ. Συλλόγφ ό Τραπεζοϋντος
Γρηγόριος, έν Τραπεζοΰντι τη 28 Νοεμβρίου 1884».
[8]

Χαρτώον 0,28

2/2

of.

X 0,20 1/2· ΑΙώνος XVIII (φ. 58).
ΑΙ θεΤαι λειτονργίαι.

(φ. 1Ρ ). «’Αρχή συν θεώ τής θείας λειτουργίας
τοΰ Χρυσοστόμου, καί θείου Βασιλείου
καί Γρηγορίου, αγίου διαλόγου,
καί τής ϊεράς μεταλήψεως θείας,
καί τινων ευχών, εις χρήσιν ιερέων.
Έχειρογράφη έν τή πόλει Χαλδία,
υπό ευτελούς, καί πτωχού Θεοδώρου·
έν χιλιοστφ, όμοΰ τε καί τετάρτωμέ δόξαν Θεού καί βοήθειαν θείαν.
Έν μηνι μαρτίφ Θ:· σ.ι|ιπδ'».
Έν τέλει (φ. 58“).
«Έτελειώθη τό παρόν έν έτει σωτηρίω
χιλίφ έπτακοσιοστώ δγδόφ καί τετα'ρτφ·
Μηνί δέ Άπριλλίου τε· είκοστφ τε καί τρίτω·
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Έγράφη έν τή πόλει δέ Χαλδία καλούμενη·
Παρ’ εύτελοΰς καί αμαθούς, Χαλδαίον Θεόδωρόν.
Ή χειρ ή ταΰτα γράψασα, σκέπτεται δέ εν τάφφ,
Καί ή γραφή δέ μένουσα, είς αιώνας αιώνων.
Έν έ'τει σωτηρία) αψπδ' Άπριλλίου κγ'.»
(Έν φ. 58?) «Ί(η)σοΰ Χριστέ βοήθησον τόν δουλών σου Γεόργηων
ηερεα καί όχη άλλον». ’Άλλη χειρί «Γράψας παρ εμού, κ Θεοδώρου Κων
σταντίνος ΰός τού X: Ίώρδάνου Μαζέρετης έτους 1798 αψΜι ΐν<)Λ κατα
μήνα Οκτομβρίου κ'.» ’Άλλη χειρί «γραψας παρ’εμοϋ Γαβριήλις τοΰ παπα
Ανου τοΰ καντηλαπτοϋ».
(Έν φ. 1?) νεωτέρα χειρί: «Αυτή η λειτουργία ηπαρχη καμοϋ Παναγιοτοΰ X: Σιμιου X: Σασονώς καί τό άφιεροσα ής τον εύλαβεστατόν παπ(α)
κυρ Γιόργιν τοΰ μακαρητοϋ Διμιτρίου ονωμαζωμενοΰ Ζουντουραντων εν ετη
αωις' εν μινη Ιανουάριου ς'. (Άλλη χειρί) «Νήν δε έμοΰ· Γεωργίου Ίερέως·
υίοϋ· δέ Δημητρίου Ζουντούρ ό δέ σιλύσον καί κλέψας. έστω, ασινχώριτος.
καί άφωρισμένος: · Τέλος.» Νεωτάτη δέ χειρί: «Έδωρήθη τφ ϊερεΐ Σακελλαρίφ X" παπά Έλευθερίψ Ξιφιλίνφ· Τραπεζοϋς τη 23 Απριλίου 1880
Γρηγόριος παπά Γεωργίου Ζουντουρίδης». Ό δέ τελευταίος κάτοχος (έν
φ. 1“) «δόρήτε είς των ιερόν σίλογον τής Κωνσταντίνου πόλεος Σακελλάριος
ίερεύς Ελευθέριος ίερεύς Ξιφιλίνος Κουτσούκ Βεζίρις καί προσκυνιτής τοΰ
παναγίου τάφου 1884 Τραπεζοϋς 20 Σεπτεμβρίου».
Τό τεύχος κοσμείται διά ποικιλοχρόων έπιτίτλων παριστώντων άνθη καί
πτηνά καί κεφαλαίων διακοσμήτων άτέχνως κατ’ άπομίμησιν άλλων άρχαιοτέρων, ως καί υπό τριών εικόνων τών τριών ιεραρχών έν αρχή έκάστης
λειτουργίας.
Ή στάχωσις διά ναστοΰ χάρτου περιενδεδυμένου βύρση μετ’ έπιτυπωμάτων καί σταυρών.
[9]

52.

Περγαμηνή 0,19x0,15. ΑΙώνος XII. (?) (φ. 265).
Τετραευάγγελον μονόστηλον.

1 ^Αρχή κολοβή έκ τοΰ κατά Ματθαίον [κεφ. Α', 15]. «Έλιούδ δέ έγέννησε τόν Έλεάζαρ». Έν τέλει (φ. 74°) «εύαγγέλιον κατά Ματθαίον στίχοι
,βχ. Τό κατά Ματθαίον

εύαγγέλιον έξεθόθη ύπ’ αυτού έν Ιερουσαλήμ·

μετά [χρό]νους: Η: τής τού Χ(ριστο)ΰ άναλήψεως».
2 (φ. 76“). «Έκ τοΰ κατά Μάρκο(ν)» εύαγγελ(ίου), ου προτάσσονται
«τά κεφάλ(αια)» φ. 74“ . Άνωθεν τής έπιγραφής τοΰ ευαγγελίου τούτου
ταινιώδες πιοειδές πολύχρωμου κόσμημα. Έν τέλει (φ. 126?) «Εύαγγέλιον
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κατά Μάρκον στίχοι αχ. Τό κατά Μάρκον ευ αγγέλων έξεδόθη μετ(ά) χρό
νους ϊ τής Χ(ριστο)ΰ άναλήψεως».
3 (φ. 127Ρ). Τό κατά Λουκάν εΰαγγέλιον. Άρχ. κολοβόν «κα! έ'σται
χαρά σοι και άγαλλίασις» [κεφ. Α', 14].
Τούτου προτάσσονται (φ. 126Ρ) «τά κεφάλαια τοΰ κατά Λουκάν» μέχρι
τοΰ ιζ"', μεθ’ δ άπεσπάθησαν τρία φύλλα (μεταξύ τών φ. 126 κα'ι 127).
Έν τέλει (φ. 207Ρ) «Εΰαγγέλιον κατά Λουκάν στίχ(οι) βω. Τό κατά
Λουκάν εΰαγγέλιον έξεδόθη μετά χρόνους ιε: τής Χ(ριστο)ϋ άναλήψεως».
4 (φ. 208?). «Έκ τ(ο)ϋ κατ(ά) Ίωάννην». Ή επιγραφή υπό πιοειδές
κομψόν έπίτιτλον, φέρον κυκλοτερή πολύχρωμα κοσμήματα. Τό κεφαλαΐον
αρχικόν Ε τοΰ κειμένου λίαν Ιπίτεχνον. Προτάσσονται «τά κεφάλαια» τοΰ
εΰαγγελίου (φ. 207?). Έν τέλει (φ. 265?) Εΰαγγέλιον κατά Ίωάννην στίχοι
,βτ. Τό κατ(ά) Ίωάννην εΰαγγέλ(ιον) έξεδόθη μετά χρόνους: λβ· τής Χ(ριστο)ϋ άναλήψεως»· μεθ’ δ επεται «Συναξάριον τοΰ μηνολογίου» κολοβόν
μέχρι λ' Σεπτεμβρίου.
’Άξια ιδίας παρατηρήσεως δύο πολύχρωμα πιοειδή κοσμήματα, τό μεν έν
αρχή τοΰ κατά Μάρκον (φ. 76“ ) τό δέ έν αρχή τοΰ κατά Ίωάννην (φ. 209? ) καί
τά αΰτόθι περίκοσμα κεφαλαία αρκτικά γράμματα Α (φ. 96“ ), καί ιδία τό (έν
φ. 209?) Ε, δ έγκλείει είκονίδιον μέχρις δσφύος, πιθανώς Ίωάννου τοΰ Εΰαγγελιστοΰ, έχον τεταμένην την δεξιάν και κρατούσαν δέλτον.
Έν φ. 231“ νεωτέρα χειρ! «δοκημηών του κονδιλου και τήσ μελανήσ
και τήσ χειρώσ αΰτοΰ...»
Έν φ. 75? σημειώματα δοσοληψιών αμαθούς τοΰ 1501,(;) αιώνος.
Στάχωσις έκ σανίδων περιβεβλημένων απλή βύρση, μετά σημείων θηλυκωτήρων.
«Δωρίτε εις τον ιερών σιλογον Κωνσταντίνου πόλεος Σακελλάριος ο
Ξιφιλίνος κάί κουτζουκ Βεζίρογλι προσκυνιτής του Παναγίου τάφου. Τραπεζοΰς 1884 20 Σεπτεμβρίου».
[10]

33.

Χαρτωον 0,15X0,10. ΑΙώνος XVII (φ. 229).
[Μαλαξον] Νομοκάνων διηρημένος εις σιβ'κεφάλαια. Προηγείται «πίναξ

ακριβής τοΰ παρόντος νομίμου». — Έν φ. 137? «τέλος τοΰ νομοκανόνου».—
Είτα έ'πονται: «Εΰχή συγχωρητική». — (φ. 139?) «Τοΰ αγίου ’Αναστασίου
π(ατ)ριάρχου ’Αντιόχειας περί γονορροίας κα! ύγρότητος άν(0ρώπ)ου: έν
κοινή γλώττη». — (φ. 142? - 147“ ) Περί άφωρισμένων κτλ.— (φ. 148“ ) «Περί
αρχιερέων ή ιερέων άμαρτανόντων» κτλ. — (φ. 157“) «Περ! τών βαθμών
τοΰ γάμου, εις πόσους γίνεται τά συνοικέσια, κα! εις πόσους δεν γίνεται»
κ.τ.τ.—Έν τέλει (φ. 229? ) «αρτά.Έγράφει χειρ! Θεοκλήτου Ιερόμονάχον:—»
Στάχωσις διά ναστοΰ χάρτου περιβεβλημένου βύρση».
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«Δωρίτε ες των ιερόν σηλογον τής Κωνσταντινουπόλεος σακελλάριος
Ελευθέριος ίερεΰς Ξιφιληνος κουτσούκ Βέζιρις και προσκυνητής τοϋ Πανα
γίου Τάφου. Τραπεζους 1884 20 σεπτενβριου».

[11]

54.

Χαρτωον 0,22χ0,16. Αίωνος XVIII (ο. 228).
1

(σ. 1-69). «’Αποσπάσματα διαφόρων επιστολών τοϋ σοφωτάτου Κων

σταντίνου Γορδάτου τοϋ Χίου, προς τον εν μακαρίοις Μακάριον, τον διδά

σκαλον Πάτμου.»
Περιέχονται 32 αντίγραφα επιστολών, ών ή πρώτη τοϋ έτους αψιγ' Σε
πτεμβρίου λ', ή δε τελευταία τοϋ αψλζ' Ίανουαρίου ιβ'. Μεταξύ τούτων (έν
σ. 51) «Περί τοϋ Καλανδαρίου τών αγίων π(ατέ)ρων καί τής τοϋτου δήθεν
διορθώσεως υπό τών Λατίνων». Έν σ. 66 ό γέρων άντιγραφεύς σημειοϋται
τάδε· «Μέχρι τοϋ αψλζ' έτους μηνί Δεκεμβρίφ ή μέχρις ιβ' Ίανουαρίου φαί
νεται δτι παρέτεινε τό ζήν δ αοίδιμος Μακάριος, καθ’ δ έτος τής κρείττονος
μετειληφέναι συμπεραίνεται λήξεως- γράφει γάρ ό άγιώτατος Γεράσιμος Ιδιοχείρως έπάνωθεν τοϋ γράμματος επί λέξεως ούτωσί: «Ταϋτην τήν επιστολήν
οϋ συνεχώρησε τό χρεών άναγνώναι τον εμόν Μακάριον, προ γάρ έλευσεως
ταϋτης μετέστη τήδε». Ιδού δέ σοι καί τό Ισον τής επιστολής». Έν δέ σ. 71
ό αυτός σημειοϋται «παραμυθεΐται (ό γράφων) διά τον θάνατον τοϋ αοιδί
μου Μακαρίου έτει 1737 Φευρου: εϋδηλον οΰν δτι εν Κ> μετήλλαξε κατά
τον Ιανουάριον»1 2(σ. 70-84). «Έντεϋθεν άρχονται αί πρός τον άγιώτατον
Γεράσιμον [ιερομόναχον τον Βυζάντιον] έπιστολαί» από αψλζ' Δεκ. I' μέχρι

Μαρτίου αψλη ' οΰσαι δέκα *.
2

(σ. 85-193). «Έντεϋθεν άρχονται αί έπιστολαί άς έδυνήθημεν εύρεΐν

τοϋ μακαριωτάτου Μακαρίου και διδασκάλου Πάτμου καί τινα αποσπάσματα
τούτων: —» 3. Περιέχονται 41

αντίγραφα αχρονολόγητων επιστολών καί

αποσπασμάτων αυτών πρός διαφόρους. Τούτων ενεπίγραφοι: (σ. 87) «τφ εντιμοτάτφ καί λογιωτάτφ Κυρίφ Μανολάκη», δς έν σ. 92 «Μανολάκις Κιουρτζήμπασις» σημειοϋται.—σ. 91 Πρός τον άγιον Λήμνου κυρ Ίωαννίκιον.» —

1 Περί Κωνσταντίνου τοΰ Γορδάτου ίδ. Ζαβείρα, Ν. Έλ. σ. 383, 385. Σά0 α,
Νεοελλ. Φιλ. σ. 599.
Επιστολής τινας

αΰτοΰ έδημοσίευσεν ό Α. Π. Κεραμεύς έν τοϊς Documente

privatoare la Istoria Romanilor, έν Βουκουρεστίιρ 1909.
2 Περί Γερασίμου [‘ιερομόναχου τοϋ Βυζαντίου] ίδ. Ζαβείρα, Ν. 'Ελλάς σ. 215-434.
Σάθα, Νεοελλ. Φιλ. σ. 600. Μ. Παρανίκα, Σχεδίασμα σ. 170.
* Περί Μακαρίου του Πατμίου ΐδ. Ζαβείρα ν σ. 434. Σάθα Νεοελ. Φιλολογ. σ. 440,
ένθα ό θάνατος τοΰ Μακαρίου σημειοϋται έπισυμβάς τη ιζ' Ίανουαρίου τοϋ 1737.
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σ. 98 «Τφ.. .ήγεμόνι Ούγγροβλαχίας Μιχαήλ.» — σ. 108 «Περί τών επτά
μυστηρίων», σ. 124 «Περί ελέους». — σ. 183 «Τφ πανιερωτάτφ ύποψηφίω #
τής αρχιεπισκοπής τοΰ θεοβάδιστου Σιναίου ορούς κυρίφ Νικηφόρω...»
σ. 151 «Τφ μουσικολογιωτάτφ κυρίω μοι Κ> ’Ιωάννη», σ. 154. «Τφ ευσεβεστάτψ... διερμηνεΐ τοΰ στόλου τής κραταιάς βασιλείας κυρίω Γεωργίω..—
σ. 116.

«Προς τον άγιώτατον Σμύρνης κυρ Νεόφυτον».— σ. 170 «Τφ

πρώην ’Άρτης». — σ. 172 «Τφ πρώην Λήμνου». — σ. 177 προς τον Κωνσταν
τίνον Γορδάτον. — « Προς τον άγιον Τυρνόβου » απόσπασμα. — σ. 179.
«Προς τον μακαριώτατον Ιεροσολύμων κ. Μελέτιον» απόσπασμα. — σ. 181.
Προς τον «ελλόγιμον καί φιλεργόν Νικόλαον». — σ. 185. Προς τον αντι
ναύαρχον τών Ρώσων Π. Ρικάρδ 1.
Μεταξύ τών σελ. 184 καί 185 ελλείπουσι φύλλα ως καί μεταξύ τών σελ.
183 καί 189 έλλείπουσιν άποκοπέντα τέσσαρα φύλλα.
Έν σελ. 193-194 σημείωμα τοΰ λογιωτάτου γέροντος άντιγραφέως
περί τής εις Ρωσίαν μεταβάσεως τοΰ [Πατριάρχου ’Αλεξανδρείας] Παϊσίου
τοΰ Κυπρίου μετά τοΰ Πατριάρχου ’Αντιόχειας Μακαρίου, τή προσκλήσει
τοΰ αύτοκράτορος τών Ρώσων ’Αλεξίου Μιχαηλοβίτση «διά τά εκεΐσε άναφυέντα σκάνδαλα μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ τότε πατριαρχοΰντος Νίκωνος».
3 (σ. 195-228).

[Μακαρίου

τον

Πατμίον;]

«Ίησοΰ μου προηγοΰ!

Σάλπιγξ πνευματική. ”Αρχ. «Εί καί σιωπής μέν καιρός, ου λόγων ό παρών

καιρός, αλλά δακρύων καί στεναγμών καί μυρίων σκηπτών αίτιος, πεπλανημένους ορών τούς πλείους τών ήμετέρων, καί όλιγώρως περί τά θεία έχον
τας, καί τό ούς ορθόν ίστώντας τοίς από τής Ευρώπης καταίρουσιν».
Ό κώδιξ άντιγέγραπται κυρίως υπό δύο χειρών, επιστασία λογιωτάτου,
γέροντος, ώς φαίνεται εκ τής ύποτρεμούση χειρί γενομένης έπισταμένης αντι
παραβολής,

διορθώσεως καί

αντιγραφής επιστολών

τινων.

Καί ή

μέν

πρώτη χειρ έγραψε τάς έπιστολάς μέχρι τής σ. 187, ή δε δευτέρα από σ. 195
μέχρι τέλους, ή δ’ ΰποτρέμουσα τοΰ έπιστατήσαντος χειρ έγραψεν από σελ.
188-194.
Ό κώδιξ άστάχωτος. «Προσφορά Έλληνικφ φιλολ. Συλλόγφ, Μελετίου
Τερομονάχου Κοτσάνη τοΰ Πατμίου 1884 Σεπτεμβρίου 5».
[12]

ί>3.

Χαρτωον 0,20ll2 X 0,13χ\ν Αίωνος XVII (φ. 402).
’Εκκλησιαστική Μουσική: Έν αρχή (φ. 1) «Σημάδια χειρονομικά πάνυ

ωφέλιμα τοΰ τιμιωτάτου κύρ Ίω(άνν)ου τοΰ Κουκουζέλους καί μαΐστορος».
Είτα τό εορτολόγιου από τής 1 Ίανουαρίου μέχρι 31 Αύγουστου.
1 Ό Α. Π. Κεραμεύς έδημοσίευσεν ανεκδότους έπιστολάς Γερασίμου τοΰ Βυζαντίου
έν τή έφημερίδι «Αμαλϋεία* (Σμύρνης) έτους 1879 άρ. 2581, ας ούκ εΐδομεν.
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Στάχωσις έκ ναστοΰ χάρτου περιβεβλημένου βύρση. «Προσφορά Μελε
τίου ίερομονάχου Κοτσάνη τοϋ Πατμίου 1884 Σεπτεμβρίου 5».

[13]

56.

Περγαμηνή 0,40 X 0,30. Αίώνος XV

1. Έν φΰλλον έφθαρμένον, δίστηλον, εκκλησιαστικού περιεχομένου, δ
έχρησίμευσεν ώς περίβλημα βιβλίου.
2. Περγαμηνή 0,26X0,17. Αίώνος XVII δύο φύλλα Ίταλιστί γεγραμμένα, α έχρησίμευσαν ώς περίβλημα βιβλίου. Έκ δωρεάς Τηλ. Καραθεοδωρή.

[14]

57.

Άδ. Κοραη δύο έπιστολαι προς τούς απανταχού Χίονς. Έν τω προ-

χείρω καταλόγφ τού Συλλόγου σημειοϋνται άμφότεραι ώς αύτόγραφοι. Τού
των ή πρώτη «έκ Παρισίων, 25 ’Ιουνίου 1823», δεδημοσιευμένη έν τόμφ
Γ' τών έπιστολών αυτού (Άθήναι 1886) σ. 852 κέ. ύπ’ άρ. 95 φέρει καί
δεύτερον υστερόγραφου, δ νομίζομεν ανέκδοτον, προς τον I. Μαυρογορδάτον εις Λονδΐνον έ'χον ώδε: Την έπιστολήν σου 17 ’Ιουνίου έ'λαβον περιέχουσαν την προς τον Βλαστόν, την οποίαν έξαπέστειλα, την 21. Δός, νά
ζήσης! την έδώ κλεισμένην εις τον Barker, καί συνομίλησε μ’ αυτόν πλα
τύτερου περί τών συμφορών μας. ’Από τάς έπιστολάς του κρίνω ότι τρέφει
πολλήν εύνοιαν εις τό γένος. Εύτύχει.» Ή δέ δευτέρα τής 7 Φεβρουάριου
1824 «Προς τούς απανταχού ευρισκομένους συμπατριώτας Χίους, εις Τεργέ
στην». Έκδέδοται έ'νθ’ αν. σ. 862 ΰπ’ άρ. 97.

[15]

58.

Σπαράγματα έννέα φύλλων περγαμηνής Αίώνος XII (;)
1 Περγαμηνή 0,32X0,25. (φ. 6). [Βίος καί πολιτεία τών ’Αγίων ’Αναρ
γύρων Κοσμά καί Δαμιανού],

’Άρχ. ακέφαλος «καί βασιλείαν, ου μόνον τοίνυν κατά ταύτα έκ νηπίου
μέχρι τέλους τοΐς τής αλήθειας επόμενοι μάρτυσι.» Έν δυσί στήλαις, ών έκάστη έκ σειρών 30.
2 Περγαμηνή 0,37x0,26. Αίώνος XII; (φ. 2). «Όμιλίαι.. τίτλοι., κεφ.»
«Τότε πορευθέντες οί Φαρισαίοι συμβούλιον έ'λαβον κατ’ αυτού όπως αυτόν
παγιδεύσωσιν.. » Πιθανώς απόσπασμα ομιλίας τού Χρυσοστόμου. Έν τή
ωα, γραφή ώς φαίνεται τού αοιδίμου Πατριάρχου ’Ιωακείμ τού Γ'. «Μύλο-
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πόταμον τή 18 Νοεμβρίου 1889. Διά τον ελλόγιμον κύριον Μ. Γεδεών εις
Φανάριον».
3

Περγαμηνή 0,30 X 0,25. ΑΙώνος XII (φ. 1). ’Απόσπασμα ερμηνείας

τίνος ευαγγελικής.
Τά σπαράγματα ταΰτα τής περγαμηνής, ών τά 20ν καί 3ον εχρησίμευον ως
περιβλήματα βιβλίων, ήγοράσθησαν υπό τοΰ Συλλόγου τή 5 ’Απριλίου 1916.

[16]

39.

Χάρτης 0,33 '/2 χ 022. ΑΙώνος XVIII (α. ό'-|- 222).
Βασιλική διδασκαλία ήτοι Βασιλικά Ινστιτούτα εις βίβλους δ

Προηγείται (σ. α-γ) «Πίναξ τών βασιλικών ’Ινστιτούτων» κατά βίβλους
καί τίτλους.
(σ. 1) «Τής βασιλικής διδασκαλίας ήτοι τών βασιλικών ινστιτούτων, σύν
τομος προθεωρία.» ’Αρχή: «Μετά την μετάθεσιν τής Ρωμαίων βασιλείας εις
την Κωνσταντινούπολή πολλοί τών ελλογίμων συλλογήν ποιησάμενοι νόμων,
ταύτην κώδικα τούτέστι βίβλον ωνόμασαν». Τέλος τής προθεωρίας (σ. 3):
«Ημείς ούν ενταύθα περί τών ινστιτούτων διαλεξόμεθα, ούκ αυτών τό κεί
μενον μεταφραζόμενοι ως ό δεύτερος Θεόφιλος, ούδ’ ως ό πρώτος τό κείμε
νον αυτό τοΐς φιλομαθέσι προσφέροντες, άλλ’ εξηγούμενοι δσον σαφέστερον
δυνάμεθα σύμπασαν την πραγματείαν, καί έκαστους τούς τίτλους» Εΐτα (σ. 4)
«Τών βασιλικών ινστιτούτων βιβλίον α'. τίτλος α'. Περί δικαιοσύνης καί
Δικαίου.»
Γέγραπται λογίμ χειρί έπιμελώς, ποικιλλόμενον ενιαχού δι’ επιτίτλων
καί κοσμημάτων διά τής αυτής μελάνης.
’Ανήκε τώ Ήρακλείας Μεθοδίω, ου την υπογραφήν φέρει (έν σ. α').—
(Έν σ. γ') «’Ιωάννης ποτέ Παναγιώτου 1833 Μαρτίου 12».
Στάχωσις διά ναστοϋ χάρτου περιενδεδυμένου βύρση μελαίνη.
Άγνωστος ή προέλευσις τφ Συλλόγφ.

[17]

60.

Χαρτωον 0,2ΐχ0,15. ΑΙώνος XVI(?) (σελ. η'^\-698).
[Απάνθισμα Χριστιανικόν],

1 (σ. 1). Άρχ. ακέφαλος «καί φθονήσας τήν τούτου

αξίαν συνεβου-

λεύσατο αύτφ τφ άν(θρώπ)φ, παρακούσας τού θεού.»
2 (σ. 2). «Περί τοΰ υιού καί λόγου τού θεού.» σ. 4. Ερωτήσεις καί
αποκρίσεις περί τής εκ παρθένου γεννήσεως καί ένανθρωπίσεως τού Χριστού.
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3 (σ. 14). «"Επιφανίον

λόγος· on πάσα αμαρτία εκτός τοϋ σώματος

εστίν ό δέ πορνεύων εις τό ίδιον σώμα αμαρτάνει· καθώς λέγει Παύλος
ό απόστολος.»
4 (σ. 16).

«Έκ τοϋ αποστόλου- ού θέλω δέ υμάς άγνοεΐν περ'ι τών

κεκοιμημένων. »
5 (σ. 19). «Τοϋ άγιον"Ιππόλυτόν εις τό ή σοφία φκοδόμησεν έαυτή οικον».
6 (σ. 23). «Περί τοϋ Χ(ριστο)ϋ» έν ω και ερωτήσεις

καί αποκρίσεις

διάφοροι.
7 (σ. 25). «Έρμηνία τής πρωηγιαομένης λειτουργίας' νενομοθετημένης
υπό τών αγίων π(ατέ)ρων υπό τής αγίας ζ" συνόδου».
8 (σ. 28). Περί βαπτίσματος, [Ένταΰθα άπαντώσικαί αί λέξεις βουτάαθεν
(άπαρέμφ.) καί βοντησις],
9 (σ. 30). «Κεφάλεων έκ τών θείων καί ιερών κανώνων τών αγίων καί
πανευφήμων αποστόλων» έ'πονται ιγ' κεφάλαια. Άρχ. «α' δτι ου δή τον
ιερέα παλλακήν έν τή οικία αύτοΰ».
10 (σ. 34). «' Ερμηνία τον Ζωναρά τών λθ' κανόνων, τοΐς πρεσβυτέροις καί διακόνοις».
11 (σ. 36). «Κανών τους έκκλησιαστικούς επισκόπους καί κλερικοϋς καί
μονάχους».
12 (σ. 43). «Βίος και πολιτεία

"Αδημ

και

Ενας τών πρωτοπλάστων

άποκαλυφθείς· έκ πρωστάξεως (θεο)ϋ· διά τοϋ αρχαγγέλου- τώ Μωσή τώ
θεράποντι αϋτοϋ δτε καί τάς πλάκας τής διαθήκης έδέξατο». Άρχ. «Άδάμ
καί Εϋας τών πρωτοπλάστων».
(σ. 55). «Περί τής παραβάσεως τοϋ Άδάμ καί Εϋας».
(σ. 66). «Περί τοϋ θανάτου τοϋ Άδάμ».
13 (σ. 76). Περί τής σαρκός τοϋ Χριστού.
14 (σ. 81). «Περί [μνημοσυνών] τών τελευτότων».
15 (σ. 83-165). [Δημώδης κοσμογραφική συναγωγή],

«Περί τό πώς

ΐσταται ή γή μη κρατουμένη παρά τίνος». Άρχ. «Δει γινώσκει δτι ή γή
μέσον τοϋ χάσματος μένει».
(σ. 88). «Περί του μίκους καί πλάτους τής γής».
«Περί μιλ(ίων) καί σταδίων- ούργιών καί πιθαμών καί δακτύλων».
«Περί τών ιβ' όραίων τών μεγάλων τής γής».
(σ. 93). «Περί τά ζ' κλίματα τής γής».
(σ. 94). «Περί τοϋ κλόνος τής γής τό πώς γίνουνται».
(σ. 96). «Περί τών θερμών ύδάτων καί ψυχρών καί ήγρών».
(σ. 99). «Περί τών δ'θαλασσών». [Έν δ' κεφαλ. «περί τής μαύρης θάλασ
σας- ή λεγομένη κννοκέφαλη- λέγεται δέ μαύρη διά τί μη έχουσα νύσσους»].
(σ. 104). «Περί τοϋ κεανοΰ ποταμού».
(σ. 105). «Περί τοϋ παραδείσου».
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(σ. 107). «Περί νεφελών, βροχής χιόνος χαλάζης· ομίχλης· πάχνης δρο
σιάς· κριστάλλου >.
(σ. 111). «Περί τών βροντών καί αστραπών».
(σ. 113). «Περί τών δ' στιχίων τοΰ κόσμου».
(σ. 115). «Περί κομητάς».
(σ. 118). «Περί τό [τί] έστίν ό ού(ρα)νός καί τί εστίν ή ουσία αυτοϋ».
(σ. 120). «Περί τών Ιννέα ού(ρα)νών καί τούς επτά πλανίτας».
(σ. 121). «Περί τούς ζ' ού(ρα)νούς καί τούς ζ' πλανίτας».
(σ. 128). «Περί τοΰ ήλιου καί δεσπότου τών αστέρων».
(σ. 129). «Περί

τών επτά

αιώνων

καί τών επτά

πλανητών καί ζ'

ζων(ών)».
(σ. 133). «Περί ζωνών καί αστέρων καί περί χρόνων καί επιστήμων»,
(σ. 138). «Περί τών ιβ' ζωδίων καί τών διαγνώσεων».
(σ. 144). «Περί ζωδίων αγαθών καί πονηρών».
(σ. 145). «Περί κράσεως τών ζωδίων κάθα γέννα τής σελήνης».
«Περί τό φώς τής σελήνης· πώς λαμβάνει εκ τοΰ ® [=ήλίου].
(σ. 148). «Περί τής σελήνης πώς σκοτίζεται- ομοίως καί ό ήλιος».
(σ. 149). «Περί τοΰ ήλιου».
(σ. 150). «Περί τά δυσνόητα στιχια τών εννέα βασιλ(έων)».
(σ. 151). «Έρμηνια περί τοΰ άστέρος- δπερ λέγεται δράκος με

τήν

κεφαλήν». [Ένταΰθα άπαντώσι τά εξής δημώδη ονόματα ανέμων: (τον) λιβάντην, συρόκ, γαρβήν, πουνέντε, μάστοραν, (τήν) τρεμουντάναν, (τον) γρέον],
(σ. 154). «Περί διαγνώσεως χρόνου τοΰ λιμόδους καί σισμόδους· καί
θανατηφόρους· καί σπαθοκΰνησις».
(σ. 155). Περί τοΰ άστέρος τοΰ ξιφέα».
«Περί τοΰ ήρί» (=ΐριδος). Άρχ. «Ό ήρις άντανακλάσι έστίν». Τέλ. «ήρι
τόξους καί δόξα έστιν».
(σ. 156).

«Περί κύκλων ζωδίων ήλιου καί σελήνης

καί

βισέκτους

Ινιαυτούς».
«Περί επισιμασίας αστέρων καί πώς γίνεται χειμών καί θέρος».
(σ. 158). «Περί ύετοΰ καί χαλάζης- πάχνης καί δροσιάς».
(σ. 159). «Περί ανέμων καί αιτίων».
16

(σ. 165-267). «’Αρχή σύν θεώ άγίω τών ερωτημάτων καί άνθολο-

γησμάτων εκ τοΰ παλαιοΰ νόμου καί προφητών έκ τήν πεντάβιβλον τοΰ
Μωυσή μετά ετέρους λόγους καί διαφοράς- ώσπερ

θησαυρ(όν)

καί τήν

ά'βυσσον».
’Άρχ. «Περί πάντων καί σύν πάντων καί διά πάντων χρή δε τών αλη
θώς χρηστιανών έπίστασθαι».
(σ. 166). «Πόσα έργατα έποίησεν ό Θ(εό)ς εν έξη ήμέραις». κ.τ.τ.
(σ. 178)· «Περί τοΰ Λάμεχ. «[κεφ.] γ'».
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(σ. 179). «Περί τοΰ Κάϊν 5V
(σ. 185). «Περί τοΰ Ένώχ. ε'».
(σ. 189). «Περί τής κιβωτού, ς'».
(σ. 197). «Περί τού ’Αβραάμ ζ'».
(σ. 209). «Περί τού Μελχισεδέκ. η'».
(σ. 218). «Περί τοΰ Χ(ριστο)ϋ. θ'».
(σ. 222). «Περί τής τομής, ι'».
(σ. 225). «Περί τού Λώτ. ια'».
(σ. 228). «Περί τής αγίας Τριάδος. ιβ'».
(σ. 232). «Περί τής καταστροφής Σοδόμων. ιγ'».
(σ. 238). «Περί τών θυγατέρων τοΰ Λώτ. ιδ'».
(σ. 245). «Περί τους ’Ισαάκ, ιε'».
(σ. 257). «Περί τοΰ ’Ιωσήφ ις'».
17 (σ. 267). «Διαθήκη τοΰ οσίου π(ατ)ρός ημών καί δικαίου ’Αβραάμ
διαλΰων δέ καί τοΰ θανάτου πυράν τό πώς δί έκαστος τελευτάν ά'νθρωπος».
18 (σ. 323). [Άνεπίγραφον Παραινέσεις τινές: Περί εγκράτειας φθόνου,
μίσους].
”Αρχ. «Ούκ ήν φαύλος ό γάμος- άλλα κακόν ή πορνία άλλ’ επί δει

πολλοΐς διαλεγόμεθα διά τι μη όρθώς τοΰ αγίου μάρτυρος Σεβαστιανού».
19 (Ιν φ. 329“). Βραχεΐαι ερωτήσεις καί αποκρίσεις.’Άρχ. «Διατί έκλήθη
δ Χ(ριστό)ς ποιμήν»; ένθα καί παρετυμολογίαι τινές λ. χ. «περιστερά από τοΰ
πετάσθε στερρά, ελαφος διά τό έλεΐν τους δ'φις- χελιδόν διά τό τά χείλη
δον ήν [=δονεΐν] έν τώ λαλεΐν...τνριγών ό'τι τηρί [=τηρεΐ] τό οίκεΐον γένος
μη δη γαμουσα ποτέ, άειδών διά τό θεΐην εν νυκτή καί ημέρα δτε ποάζει
κατά καιρόν., ,γυψ διά τό γηρενει τά ΰψει. ίππος διά τό ΐπτασθαι τοΐς ποσίν
δταν τρέχει... βοτάνην κατά τό βαίνειν ά'νω, ώπερ καί άνθος εκ τοΰ άνω θέειν
ήγουν τρέχει».
Τέλος κολοβόν.
20 (σ. 333“). «Έρωτήμ(ατα) μικρά» εν οις κοσμοϊστορικαί τινες χρονολογίαι.
21 (σ. 334Ρ). «Διήγησις περί τών γραμμάτων πώς Ιγένωντο- κεφάλαιον
ξς'». “Αρχ. «πρώτον μεν παρελεχθέντων στιχίων».
22 (σ. 339). Έκ τής ιστορίας τής Παλαιάς διαθήκης, απόκρυφα τό
πλεϊστον:

«Διαθήκαι τών

ιβ' πατριαρχών τοΐς υίοΐς ’Ιακώβ (339-482).

Διάφορα κεφάλαια έκ τής Παλαιάς 'Ιστορίας τών Εβραίων (σ. 483-643).
(σ. 483). «Περί τοΰ Μωυσή, κε'».
(σ. 485). «Περί τοΰ όρκους Συνά».
(σ. 496). «Περί τοΰ Πάσχα, κς'».
(σ. 504). «Περί τοΰ πολέμου Άμαλήκ. κξ'».
(σ. 507)

«Έρμηνία τών δώδεκα πηγών κη'».
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(σ. 512). «Έρμηνία περί τής νομοθεσίας κθ'».
(σ. 521). «Έρμηνία περί τής ραύδου λ'».
(σ. 523). «Περί τής κιβωτού λα'».
(σ. 526). «Ερμηνεία περί τού δφεως· λβ'».
(σ. 535). «Περί τού Μωάβ· λγΥ
(σ. 537). «Περί τοΰ Βαλαάμ τού μαντίδος. λδΥ
(σ. 555). «Περί τού θανάτου Μωυσέως. λε'».
(σ. 556). «Περί τοΰ ’Ιησού τοΰ Ναυή. λς'.
(σ. 557). «Περί Ραάβ τής πόρνης· λζ'».
(σ. 560). «Περί τού πολέμου 'Ιεριχώ, λη'».
(σ. 568). «Περί τού Άεδώρ λθ'».
(σ. 572). «Περί τού Ίεφθάε. μ'».
(σ. 575). Περί τοΰ Μανωέ μα'».
(σ. 580). «Περί τού Σαμψών, μβ'». κ.τ.λ.
23 (σ. 644). «Περί των λοιπών καί Φραγγών Λατείνων». ’Άρχ. «Ό
πάπας 'Ρώμης δση τού μέρους τής δΰσεως χριστιανός έξωθεν τού Ίων ίου
κόλπου».
[Περιλαμβάνονται ώδε καί είκοσιεννέα κακοδοξίαι καί βαρβαρικά ήθη
των Λατίνων].
24 (σ. 663). «Πράξις τοΰ αγίου αποστόλου Άνδρέου». ’Άρχ. «Κατ’εκεί
νον τον καιρόν ήσαν οί απόστολοι πάντες συνηγμένοι επί τό αυτό.. » Τέλος
έφθαρμένον καί κολοβόν.
Ό κώδιξ κεκαλλιγραφημένος, άλλα βρίθει ανορθογραφιών.
Έν άγράφω σ. 321 δευτέρα χειρ! ολίγον τι νεωτέρα τής γραφής τού
κώδικος «παπά, Αγγελίς τάγραψυ : | “Ωσπερ ξένοι χαίρ(ουσιν) οίδεΐν π(ατ)ριδα
καί ει θαλατευον(τες) οίδεΐν λειμένα. | Ούτω καί οί μαθάνοντες εΐδεΐν βιβλήου
τέλος» | ι. Έφθαρμέναι είσίν αί σελ. 679, 684 καί 695, μέχρι τέλους. Έλλείπουσι φύλλα δύο μεταξύ τών σ. 315 καί 317 ως μεταξύ τών 323 καί 325.
Ή στάχωσις διά σανίδων, ών μικρόν μέρος σώζεται, περιενδεδυμένων
διά βύρσης.
Προσφορά τώ Συλλόγω τφ 1890 τού έξ Αίνου δημοδιδασκάλου Σ. Α.
Μανασείδου, δς καί έφιλοπόνησε προτάξας έν σελ. γ-η

καί πίνακα τών

περιεχομένων ατελή κατά σελίδας άριθμηθείσας κατά τό πλεΐστον ύπ’ αυτού.
Ό αυτός επέγραψε τον κώδικα: «Τα’Απόκρυφα, τής 'Αγίας Γραφής». (άρχαΐον
χειρόγραφον)».1

1 Περί τούτου πρβλ. Δ. Σάρρου, Παλαιογραφικόν "Ερανον, έν Περιοδικφ Έλ. Φ.
Συλλόγου Κ/πόλεως τόμ. ΛΓ' (1914) σ. 68 καί έν ίδίρ άνατυπώσει.
Επετηρις

Εταιρείας

Βυζαντ. Σπουδών, έτος Η'.
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[18]

61.

Χαρτ&ον 0,20X0,15. ΑΙωνος XVIII (φ. 167).
«Historia Revolutionis Persicac Authore P: Juda Krusinsky S.
Jesu Missionario Persico» (λατινιστί).
(φ. 2“). «Praefacio».
(φ. 10“). «Pars prima. De principiis et causis intrinseeis destru
ction's

Monarchise

Persicae. Caput primum. Character exauthorati

Szah - Hussein, in quo

remonstratur tanti imperii Corpus, majori

mente animandum fuisse».
(φ. 37“). «Caput secundum. Eunuchorum potentia inter Principes
eversi Imperii Persici causas censenda;»
(φ. 52“). «Caput tertium. Divide et regnabis. Pseudo-politicum
conservandi Persici imperii principum; per effatum Evangelii, omne
regnum in se divisum desolabitur...».
(φ. 60“). «Caput quartum. Male administrata justitia inter Princi
pes causas eversi Persici Imperii censenda...».
(φ. 80“ ). «Caput Quintum. Subjectis Imperio Populis, non servata
pacta conventa Pessumdati Regni inter Principes causas censenda.
Sectio Prima. De Armenis».
(φ. 130“ ). «Caput Sextum. Sectio secunda de Georgianis».
(φ. 1610 - 167“ ). «Caput septimum. Sectio Tertia. De Coeteris Persise Populis».
Προτάσσονται τρία φύλλα άγραφα' εν τω τελευταίψ «Ιστορία τής απο
στασίας Περσίας».
Στάχωσις βυρσίνη επί ναστοϋ χάρτου μεθ5 απλών περί την φαν επιτυπωμάτων.
[19]

62.

Χαρτωον 0,21χ0,16. ΑΙώνος XVII και XVIII (φ. 459).
Κώδιξ πολυμειγής περιέχων κατά τό πλεΐστον πραγματείας καί λόγους
τοΰ Σεβαστόν Τραπεζονντίον τον Κνμινήτου.
1 (1-20“ ). ['Ησιόδου ’Έργα και'Ημέραι] μεθ’ ερμηνείας ψυχαγωγικής
άδηλου. ’Άρχ. άκέφαλ. «"Ω Πέρση' συ δέ ταΰτα μετά φρεσί βάλλεο σή συν»
[στίχ. 274],
2 (φ. 20Ρ - 21“ ). <7Αθανασίου π(ατ)ριάρχον» επιγράμματα δεκατέσσαρα.
3 (φ. 22“ - 48^ ). [Σεβαστόν Κνμινήτου] λόγος φιλοσοφικός, ανεπίγρα
φος, έν φ προοιμιαζόμενος λέγει ό συγγραφεΰς: ’Αρχ. «Παν τό κινοΰμενον,
ενεκά του κινείται (αξίωμα είναι κοινόν εις τούς φιλοσόφους καί εις αυτήν
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την αλήθειαν, σοφάιτατοι και λογιώτατοι καθηγηταί τοϋ πανεντίμου τούτου
μουσείου,

ίερώτατοι καί φιλομαθέστατοι ξυνοργιαστα'ι

και

ξυνθιασώται,

όίπασα ιερά και φιλόσοφος σύνταξις)... ετούτοι είναι οί δυο πόλοι, περί τούς
οποίους ό λόγος μου στρέφεται σήμερον, ή εΰρεσις λέγω τοϋ ανθρωπίνου
τέλους, διά τό όποιον επλάσθημεν, και κινοΰμεθα και Ισμέν και βον: ή επίτευξις τού μέσου, δι’ ου κατατυγχάνομεν τού προκειμένου σκοπού».
4 (φ. 63° -110P). «Τοϋ εν άγίοις πατρός ημών Θεοφύλακτου αρχιεπι
σκόπου Βουλγαρίας παιδεία βασιλική προς πορφυρογέννητον Κωνσταντίνον

μεταφρασθεϊσα μεν εις πεζήν φράσιν υπό Σεβαστόν

Τραπεζουντίον

τού

Κνμινήτου, άφιερωθεΐσα δε εις τον εύσεβέστατον, ένδοξότατον, έκλαμπρότατον

καί θεόστεπτον ημών αύθέντην καί ηγεμόνα πάσης Ούγκροβλαχίας κύριον
κύριον Ίωάννην Κωνσταντίνον Μπασαράμπα βοεβόδα τον Πραγκοβάνον».
«Πρώτον μέρος πανηγυρικόν», (φ. 63“ -76“). «Μέρος έτερον παραινετικόν»,
(φ. 77“ -99“).
Προηγείται (φ. 53“ - 57“ ) τοϋ Κυμινήτου προς τον ηγεμόνα τούτον
«άφιερωτική εν ή καί τίς ό σκοπός τού βιβλίου». Εΐτα δε (φ. 57^-62?)
τοϋ αυτού Κυμηνίτου «προς τούς Ιντυγχάνοντας εύδοκίμησιν έν ταις κατ’αρε
τήν προκοπαΐς», πρόλογος τού βιβλίου.
5 (φ. 111“ ). «Ερμηνεία κατά πεζήν φράσιν εις τήν κεφαλαιώδη παραίνεσιν, τού σοφωτάτου ’Αγαπητόν διακόνου τής τοϋ Χριστού Μεγάλης Εκκλη
σίας, προς τον αύτοκράτορα μέγαν ’Ιουστινιανόν πονηθεΐσα μεν υπό Σεβα
στόν

Τραπεζουντίον τον Κυμινήτου’

άφιερωθεΐσα δέ εις τον ύψηλότατον,

εύσεβέστατον καί θεοδόξαστον αύθέντην καί ηγεμόνα πάσης Ούγκροβλαχίας
κύριον κύριον Ίωάννην Κωνσταντίνον Μπασαράμπα βοεβόνδα τον Πραγκο
βάνον». (φ. 111-158Ρ).
Προηγείται τοϋ αύτοΰ Κυμινήτου προς τον ηγεμόνα τούτον α' άφιε
ρωτική, εν ή καί τίς ό σκοπός τής πραγματείας, καί σύντομος περίληψις τών
παραινετικών κεφαλαίων» καταλήγουσα: «εν έ'τει σωτηρίφ αψ' ό έν σπουδαίοις ελάχιστος καί παραμικρός ικέτης τής θεοφρουρήτου καί θεοσώστου
υμών γαλήνότητος Σεβαστός Τραπεζούντιος Κυμινήτης». (φ. 101“ - 107“ ).
β' «Προς τούς έντυγχάνοντας εύδοκίμησιν έν ταΐς κατ’ άρετήν προκοπαΐς».
(φ. 107Ρ -107Ρ ). γ' «Προοίμιον εις τήν βίβλον» (φ. 108“ - 110Ρ ).’Εν τέλει
δέ «Έκθεσις τών υποθέσεων έκάστου κεφαλαίου» (φ. 157“ - 1580 ).
6 (164- 172Ρ ). Σεβαστόν Κυμινήτου «Έγκώμιον εις τον εύσεβέστατον
ένδοξότατον έκλαμπρότατον καί θεόσεπτον ημών αύθέντην, καί ηγεμόνα
πάσης Ούγκροβλαχίας κύριον, κύριον Ίωάννην Κωνσταντίνον Μπασαράμπα.
βοεβόνδα» φέρον εν τέλει προς τώ όνόματι τοϋ Κυμινήτου καί τήν χρονολο
γίαν «αχψε^ ». Ειτα έ'πονται (φ. 173“ - 1740 ) τοϋ αυτόν πέντε επιγράμ
ματα, ών τό πρώτον εις τον άνωτέρω ηγεμόνα Ίωάννην, τά δέ λοιπά είς τήν
πραγματείαν τοϋ συγγραφέως.
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7

(φ. 174“-179“). «Τφ έκλαμπροτάτφ ένδοξοτάτφ εΰσεβεστάτφ, γαλη-

νοτάτψ τε κα'ι μεγαλοπρεπέστατα) αΰθέντη καί ήγεμόνι πάσης Ούγκροβλαχίας κυρίφ κνρίφ Ιωάννη Κωνσταντίνα) Μπασαράμπα βοεβόδα

Γαλακτίων

ιερομόναχος καί καθηγούμενος τοϋ εν Βουκουρεστίω σεβασμιωτάτου μονα
στηριού τοΰ εν μακαρία τη λήξει εκλαμπρότατου καί αοιδίμου Ίωάννου
Σερβάν βοεβόδα τοΰ Κατακουζηνοΰ κραταίωσιν ειρήνην υγείαν καί σ(ωτηρία)ν παρά θεοΰ». Άφιερωτική τφ ήγεμόνι, ής ή αρχή «Πάσα πράξις». Έπεται προσφώνησις καί «πάσι τοΐς έντευξομένοις», τελευτούσα ώδε' «Έτυπώθη ή
εξάβιβλος αΰτη τής Ιερας ακολουθίας εν τή περιφήμω καί περιφανέστατη

Οΰγκροβλαχία, επί τής εκλαμπρότατης αρχής τοΰ ευσεβέστατου, ενδοξότατου
τε, καί μεγαλοπρεπέστατου ήγεμόνος καί αΰθεντός πάσης Οΰγκροβλαχίας
κυρίου κυρίου Ίωάννου Κωνσταντίνου Μπασαράμπα βοεβόνδα π(ατ)ριαρχευοντος εν Κωνσταντινουπόλει τοΰ παναγιωτάτου λογιωτάτου τε, καί οίκουμενικοΰ Π(ατ)ριάρχου, κυρίου κυρίου Καλλινίκου, τοΰ πρώην χρηματίσαντος
Προΰσης, σπουδή μέν καί δαπάνη τοΰ πανευλαβεστάτου καί πανοσιωτάτου
εν ίερομονάχοις καί πν(ευματι)κοΐς πατράσι κυρίου Γαλακτίωνος καί αγίου
καθηγουμένου τοΰ εν Βουκουρεστίω περιφήμου καί σεβασμιωτάτου μοναναστηρίου επ’ όνόματι τής Κοιμήσεως τής αειπάρθενου Θεοτόκου μ(ητ)ρός
τοΰ Σ(ωτή)ρος ημών Χ(ριστο)ΰ τοΰ Θ(εο)ΰ τοΰ έν μακαρία τή λήξει εΰσεβεστάτου

αΰθεντός κυρίου Σερβάνου βοεβόνδα, επιμελεία δέ καί διορθώσει

τοΰ λογιωτάτου καί φιλομαθεστάτου κυρίου ΓΙαναγιώτον τον από τής έν τω
Εΰξείνω Πόντφ Σινώπης εν έ'τει σ(ωτη)ρίφ αχης' κατά μήνα», μεθ’ α έπίγράμμα προς τον ηγεμόνα Ίωάννην καί έ'τερον «εις την βίβλον». Πρβλ. καί
§ 40 τοΰ αΰτοΰ κώδικος.
Πάντως πρόκειται περί τοΰ * Ανθολογίου τον δλου ενιαυτόν» τοΰ Γαλα
κτίωνος, τοΰ έκτυπωθέντος τω αχηζ' κατά μήνα ’Ιανουάριον. (Ίδέ Βρεττον,
Νεοελλην. φιλολογίας τόμ. Α' σ. 44. άρ. 127).

8 (φ. 181“ - 182Ρ ). [Σεβαστού Κνμινψου]. Έπιστολιμαία γνωμοδότησις κατά τής παπάρας.
«Τφ πανοσιολογιωτάτο) εΰλαβεστάτφ, καί αίδεσιμωτάτφ έν ιερομονάχοις καί πνευματικού: πατράσιν άγίφ προηγουμένφ, κ(υρί)φ κ(υρί)φ Ιερεμία,
ήμετέρφ δέ έν Χ(ριστ)φ αγαπητφ την όφειλομένην αιδώ».’Άρχ. «Πολλά καί
άπειρα τά τοΰ πλάνου καθ’ ημών». [Έν τή έπιστολή ταύτη λέγεται]: «Λοιπόν
ή παπάρα δποΰ μάς γράφεις πανοσιώτατε ή οποία πολιτεύεται εις έτοΰτα
τά μέρη, δεν ήξευρω βέβαια πόθεν νά έλαβε την αρχήν, δμως υπολαμβάνω
νά είναι έφεΰρημα τινών απαίδευτων... Ή δέ παπάρα δέν είναι σώμα καί
αιμα, αλλά μόνον ψωμί καί κρασί..»
9 (φ. 185“ - 187? ). Σημειώσεις βραχεΐαι εις την ρητορικήν.
α' «Εϊδησις τών’Αφθονίον προγυμνασμάτων... Περίτών προλεγομένων».
β' «Εϊδησις τών τοΰ Κορυό(αλέως) εις την ρητρ: συγγρ: Προοίμιον εις
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την ρητορικήν τέχνην, είτα δέ και εις τάς στάσεις. [Βραχεΐαι σημειώσεις κατά
την διδασκαλίαν πιθανώτατα τοΰ Σεβαστού Κυμινήτου].
10 (φ. 191“ - 192Ρ).
Σεβαστού Κυμινήτου επιστολή παραινετική προς ένίσχυσιν τής παιδείας

«Τφ έντιμοτάτφ ενδοξότατα*

σοφολογιωτάτα*

πανευγενεστάτφ

καί

πάση

αρετή καί χάριτι καί συνέσει κεκοσμημένφ άρχοντι κυρ ίο* κυρία* Μηχάλη,
καί αΰταδέλφω τοΰ εν μακαρία τή λήξει εκλαμπρότατου θεοσεβεστάτου ημών
αΰθεντός κυρίου κυρίου Σερβάνου βοεβόνδα τοΰ πάλαι βασιλικωτάτου καί
ύψηλοτάτου των Κομνηνών γένους, εντεύθεν ως λόγος όρμωμένου τά πάτρια,
ΰγίειαν κτλ.» Άρχ. «Πανήγυριν νόμιζε τόνδε τον βίον». Έν τέλει «αχπθ'
σκιρροφοριώνος ζΉ ίσταμένου Σεβαστός ό ελάχιστος έν σπουδαίοις καί ΰμέτερος έν πάσιν ικέτης καί διδάσκαλος».
11 (φ. 193“ - 194“ ). [Τοϋ αυτόν εισαγωγή εις τήν ύπ’ αΰτοΰ ερμηνείαν
των Τοπικών τοΰ Άριστοτέλους]. “Αρχ. «Θεός ήγείσθω παντός καί λόγου».
12 (19δΡ ). Συντακτικοί τινες παρατηρήσεις είς προθέσεις

καί ά'ρθρα

μετά παραπομπής είς 168. 12 αδήλου έργου.
13 (φ 195). Τον αυτοϋ έπιστολή προς ’Αλέξανδρον [Μαυροκορδάτον],
’Άρχ. «Ό τωόντι σοφώτατος Σολομών».
Έν τέλει: «Τώ έκλαμπροτάτφ ένδοξοτάτω σοφολογιωτάτφ αύθέντη έξ
απορρήτων καί πρέσβει τής κραταιάς βασιλείας τής δέ τοΰ Χριστο(ΰ) Μεγά
λης Εκκλησίας μεγάλφ λογοθέτη ήμετέρφ δέ καθηγεμόνι κυρίφ κυρίφ Άλεξάνδρφ, τήν όφειλομένην αιδώ καί παν έν Χ(ριστ)φ καταθΰμιον». «Έν τή
έπιγραφή Άλεξάνδρω αισίως τε καί πανευδαιμόνως. αψβ'» [Έδημοσιεύθη
υπό τοΰ κ. Μ. Γεδεό*ν έν τή Πρωία Κ/πόλεως 1876 τεΰχ. β'.
14 (φ. 197“ ). Τον αυτόν έπιστολή «τώ σοφολογιωτάτφ καί άκεστόρων
έξοχωτάτφ καί πάντων έμοί έρασμιωτάτφ προσκυνητή κυρίφ Ίωάνντ] τώ
Κομνηνψ».Άρχ. «Αγαθή φήμη φασί θησαυρών πολυταλάντων αίρετωτέρα».

έν τέλει «αχηη' Αύγουστου κη'. ό πάλαι ποτέ σοι περί τά προτέλεια χρηματίσας υφηγητής Σεβαστός Τραπεζοΰντιος Κυμινήτης».
15 (φ. 198). Τον αυτοϋ έπιστολή «τώ έντιμοτάτο* σοφολογιωτάτφ μοι
έν διδασκάλοις καί τά πάντα μοι έν Χ(ριστ)φ ποθεινοτάτφ άγίφ δικαιοωΰλακι
κυρίφ κυρίφ Σπαντωνή». Άρχ. «Οί τών παιδικών ύπερφυώς έκκρεμαννόμενοι». Τέλος «αχπθ'? Πυανεψιώνος γ*1 ίσταμένου».
16 (φ. 201“ - 202Ρ ). Τοϋ αυτοϋ έπιστολική «Παραίνεσις είς μοναχόν
έκπεσόντα. Τφ εύλαβεστάτφ έν ίερομονάχοις

καί πν(ευματ)ικοΐς πατράσι

κυρίφ κυρίφ Άρσενίω ήμετέρφ δέ άγαπητφ... » Άρχ. «Ούκ ήλθον καλέσαι δικαίους» Τέλος «έν έτει από Θεογονίας αψ' Μαΐου κζ'»
17 (φ. 203“ - 204^ ). [Τοϋ αυτοϋ] έπιστολή πρός τινα μαθητήν αύτοΰ.
Άρχ. «Έν καί μόνον τών παρόντων φάρμακον άκεσόδυνον τών παρόντων
καί συμβαινόντων δεινών».
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18 (φ. 205). [Τοϋ αυτόν], ’Ανεπίγραφος επιστολή παραινετική. Άρχ.
«Πάλιν δεινοπαθοΰντες, πάλιν άγανακτοϋντες, πάλιν υμάς γραφόμενοι αδι
κίας, και τί μέν ούχ έγκαλοΰντες τί δ’ ούχ ΰπέρδικον λέγοντες»: Τέλος, ατελές
«ημείς γάρ φησίν έστέ τό φως τοϋ κόσμου».
19 (φ. 206). [Τον αυτόν], ’Ανεπίγραφος επιστολή παραινετική. Άρχ.
« Ακήκοά του των φίλων άνδρός υμών αυτών καταβοώντα». Άντεγράφη ατε
λής: «δικαίαν αδικών καί πιστοτάτην φιλίαν*.
20 (φ. 207). / Τον αυτόν]. Επιστολή ανεπίγραφος παραινετική. Άρχ.
«Οΰτω λαμψάτω τό φώς υμών έμπροσθεν» έν τελεί" «Ουτω τοι καί φρονών
καί πράττων καί γράφων καί διδάσκων μέγας κληθήσει... έν τή βασιλεία
τών ουρανών.
21 (φ. 209“ - 210°). /Τον αυτόν] «Τιμοθέω ίεροδιακόνω μαθητή αυτού"
Ρώσσφ». ’Άρχ. «Τίς λαλήσει τάς δυναστείας». [Έδημοσιεΰθη εκ τοϋ κώδικος
τούτου υπό τού κ. Μ. Γεδεών έν Εκκλησιαστικής Αλήθειας έτει Η' [27
’Ιανουάριου 1888] σ. 92.
22 (φ. 211). «Πατριαρχικόν σιγηλλιώδες έπιβεβαιωτικόν γράμμα» τής
ανεξαρτησίας τής έν Τραπεζοϋντι μονής Σουμελά καί τών κτημάτων αυτής
κατά τό αχπβ' έτος από θεογονίας Μαρτίου ϊνδικτιώνος ιγ'·> (;).
Άρχ. «Θ(εό)ς ήν μέν αεί ναι μήν καί έστι καί έσται έξ ϊδίου».
Έν τώ γράμματι τούτφ ό Πατριάρχης γράφει, μεταξύ ά'λλων «ή τιμώ
μενη κατά τήν έπαρχίαν Τραπεζοΰντος έν δ'ρει κείμενη τό έπίκλην Σουμελά
δπου καί ημείς σωματικώς παραγεγονότες χάριν εύλαβείας καί προσκυνήσεως
καί τήν τοποθεσίαν αυτήν ήγησάμεθα ως ήσυχον καί σωτήριον.. »
23 (φ. 212“ - 213“ ).

Τον αυτόν.

«Τώ Παναγιωτάτω

ίεροσοφολογιω-

τάτφ θεοτιμήτφ καί πάση αρετή καί συνέσει κεκοσμημένψ ημών δέ αύθέντη
καί δεσπότη καί οικουμενικά) πατριάρχη κυρίφ κυρίφ Καλλίνικα) τήν έδαφιαίαν προσκύνησιν».
Άρχ. «Εί καί βάθος άπύθμαντον άντικρυς». Έν τελεί «φχ^ε^ Ίανουαρίω ν.Ά. Ό δούλος τών δούλ(ων) τής θεοπροβλήτου υμών παναγιότητος καί
έλάχιστος έν σπουδαίοις Σεβαστός Τραπεζούντιος Κυμινήτης" από τής πανευδαίμονος ταύτης διά τον πανευδαίμονα έκλαμπρότατον πολιτείας έπί τήν
πανευδαίμονα διά τον Παναγιώτατον βασιλεύουσαν πολιτείαν».
24 (φ. 215“ - 216“ ). Τοϋ αυτόν. «Τώ εύλαβεστάτφ έν ίεροδιακόνοις
καί λογιωτάτω έν σπουδαίοις κυρίφ Χρυοίππω πάν δτι θυμήρες έν Χ(ριστ)φ
γένοιτο. Άρχ. «Έδεξάμεθά σου τήν καλήν κάγαθήν έπιστολήν».
25 (φ. 217). [Αδήλου, πιθανώς τού αυτού], κδ' «Μονόστιχα εξάμετρα
θήκας, ών έκαστον ιδίαν έννοιαν περιέχει. Άρχ. «άζυγέες προς τάςδε βιοϋτε
καλώς ΰποθήκας».
26 (φ. 218“ - 219“ ). Παπαδανιηλ Διονυσιάτου (Αγιορείτου). «Ένθύμη-
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οις διά των γενομένων σημείων καί παραδόξων ακουσμάτων έν τη νήσφ τη
Σαντορίνΐ]: Άρχ. «Έν έτει τφ από κτίσεως κόσμου ,ζρνη' από δέ τής τοΰ

Θ(εο)ΰ ένανθρωπήσεως αχν' τή ιδ' τοϋ σεπτεμβρίου μηνός».
[Ή περιγραφή αυτή τοϋ έν Θήρα σεισμοϋ, ολίγον παραλλάσσουσα γλωσ
σικούς καί βραχύτερα, έδημοσιεύθη τό πρώτον, αν ευ τοϋ ονόματος τοϋ γράψαντος αυτήν, εκ τοϋ ύπ’ άρ. 131 κοόδικος τής έν τφ Άγίφ ό'ρει μονής
Δοχειαρίου υπό τοϋ αοιδίμου Σπ. Π. Λάμπρου έν τφ Δελτίφ τής 'Ιστορικής
καί Έθν. 'Εταιρείας τής Ελλάδος τόμ. Β' σ. 107 -111, είτα έν τφ περιοδικφ
’Αττική Ίρις, έ’τ. Ε' άρ. 7 (1 Άπριλ. 1902), καί έν ταΐς Μικταΐς σελίσι τοΰ Σπ.
Λάμπρου σ. 553. Καί δ κ. Μ. Γεδεών έδημοσίευσεν αυτήν έκ τοΰδε τοϋ
κώδικος έν τφ έν Κωνσταντινουπόλει έκδοθέντι περιοδικφ Στερεό)μάτι έτους
Λ' σ. 8-9 καί 26-27, τής 1 ’Ιουνίου καί 1 ’Ιουλίου 1888.
Σημ. ’Αντί τοϋ δημοσιευθέντος έκ τοΰ άγιορειτικοΰ κώδικος έν Δελτίφ
έ'νθ’ αν. σ. 109 στίχ. 15 «και όσον έπήγαινεν απάνω εχαμοβρόνταν» όρθότερον ό κώδιξ οΰτος: «δσφ άνέβαινεν ελιανοβρόντα*].
27 (φ. 221“ - 222Ρ ). [Σεβαστοΰ Κυμινήτου]. Λύσεις αποριών τινων θεολογικών. Άρχ. «Περί δέ τής τετρακτυος τών τρόπων καθ’ οϋς έξηγεϊται τοίς
π(ατ)ράσιν ή θεία γραφή..»
«Περί δέ τών διαταγών τών άποστόλ(ων) δοκεΐ μοι δεΐν τοίς π(ατ)ράσιν
άπολυπραγμόνως πείθεσθαι».
«Περί δέ τών παρά Ρωμαίοις Καλανδών»...
«Περί δέ τής έν τή Αγία Σοφία συνόδου, ου μοι δοκεΐ άπίθανον μετά
τήν τών ήμετέρ(ων) έξ ’Ιταλίας έπάνοδον, συνελθεΐν καί συνδιασκέψασθαι».
«Περί δέ τών βιβλίων τών θεί(ων) π(ατέ)ρων, οϋςπερ ή σύνοδος έκείνη
τούς Λατίνους έφη κιβδηλεϋσαι..».
28 (φ. 223“ - 22# ). «Έγκώμιον εις αρετήν καί σοφίαν, καί εΐς τον
μακαρίτην έλεήμονα Μανολάκην τον αίτιον γενόμενον τής σοφίας καί μαθήσεως διά τής συστάσεως τοϋ φροντιστηρίου [Κωνσταντινουπόλεως] προσφωνηθέν, ως φαίνεται, υπό μαθητοϋ έν τφ φροντιστηρίφ».
Άρχ. «Επαινετά μέν ώ φιλήκοοι τά καλά.»
Έν τελεί χειρί νεωτέρα: «Ή αντιγραφή παρά τοϋ αοιδίμου διδασκάλου
τής Ξηροκρηναίας σχολής τοΰ Γένους Κωνσταντίνου Εύθυβοΰλου. Ή δ’ έπιγραφή έξ ετέρου κώδικος*.
[Περί τοϋ ευεργέτου τοϋ Γένους Μανωλάκη τοϋ εκ Καστοριάς καί τοϋ έν
λόγφέγκωμίου ίδέ Μ. Γεδεών Χρονικά Πατριαρχικής Ακαδημίας σ. 124 -131J29 (φ. 225 - 228“). ’Εγκώμια εις τον ηγεμόνα Ούγκροβλαχίας, συνταχθέντα πάντως υπό Σεβαστού Κυμινήτου.
α

(φ. 225“). «Έπι τή έξόδφ τοϋ έκλαμπροτάτου [ήγεμόνος τής Ούγκρο

βλαχίας κυρίου Ίωάννου Κωνσταντίνου Μπασαράμπα βόδα] ή τή έκπομπή».
Άρχ. «Καθώς ό

λαμπρότατος καί πάμφωτος». Έν τέλει: Πολυχρό
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νιον ποιήσαι κ(ύριο)ς ό Θ(εό)ς, τον εΰσεβέσΐατον ένδοξότατον και έκλαμπρότατον ημών αύθέντην καί ήγεμόνα πάσης Ούγκροβλαχί(ας), κύριον κύριον
Ίωάννην Κωνσταντίνον Μπασαράμπα Βοεβόδα' συν τη ευσεβέστατη καί
ενδοξότατη κυρία ημών δόμνα Μαρία καί τών εκλαμπρότατων αυτής πεγζατεδ(ων)· κύριε φύλαττε αύτ(ούς) εις πολλά έτη : αχης^ ’Ιουλίου ε^ ελέχ-θη υπό
Σερμπάνου υίοϋ τοΰ ά'ρχοντος Βεστιάρη· ήμερα Κυριακή τοϋ αγίου ’Αθανα
σίου τοϋ εν τώ ’Άθφ, μετά την λειτουργίαν».
β' (φ. 226α ). Έπί τή εισόδου τοΰ εκλαμπρότατου ή
«Άρχ.

τή είσπομπή

«Καθώς ό λαμπρότατος». Έν τελεί επαναλαμβάνεται ό ανωτέρω

πολυχρονισμός.
30 (φ. 229“ - 2370 ). [Σεβαστού Κυμινήτου]. Λόγοι εις το άγιον Πάσχα.
Άρχ. «Άνάστασιν Χ(ριστο)ϋ θεασάμενοι, (εύσεβέστατε, ενδοξότατε, θεοτίμητε καί θεοδόξαστε ημών αυθέντα καί εύεργέτα)».
31 (φ. 244- 304“). «Ελληνικά σχόλια εις αρχαία επιγράμματα». Φαί
νεται αντιγραφή πιστή τών σχολίων τών επτά βιβλίων τών «Epigrammatum Graecorum annotationibus Joliannis Brodaei Turonensis, nec
non Vincentii obsopoei, et Graecis in pleraque epigramniata scholiis
illustrationum

Libri VII.

Accesserunt Henricii Stephani... Fran-

co/urti Anno MDC.

32 (φ. 306). Άδηλον. Αινίγματα έξ εις τρίμετρον ιαμβικόν καί φράσιν
άρχαίαν. Άρχ. «Τριττάς συλλαβάς καί τόνον ενα φέρω». Έν τέλει τοϋ ε'
(φ. 3060 ) «έσχεδιάσθη το παρόν εις χρόνους έπτακοσίους δεκαεννέα από
Χριστού μετά τε τους χιλίους κατά πρώτον σχέδιον».
33 (φ. 307“ - 308? ). «Κανών

μελουργηθείς

δτε ή Χίος ΰπετάγη τή

αρχή τών ’Ενετών πορευομένου τοΰ Γγενεράλε, εν τώ ά'στει μετά τής λειτανίας. Ποίημα Κλήμεντος ίερομονάχου Κονζίνου καί ιεροκήρυκας». ’Ωδαί
θ'. Άρχ. «Ωδήν χαριστήριον,

τφ ευεργέτη θ(ε)ώ ήμών». Τέλ. «καθυπο-

τάσσων αυτοΐς δέσποινα». [Έδημοσιεύθη έν τή τοΰ Γ. Ζολώτα 'Ιστορία τής
Χίου, τ. Γ' (1926) σ. 219- 222],
34 (φ. 311“-330Ρ). «Εΐδησις τών άναγινωσκομένων τοϋ δλου ενιαυ
τού άποστολοευαγγελίων καί

τών

από

τής

παλαιάς

παραλαμβανομένων

αναγνωσμάτων».
35 (φ. 335“ - 3360 ). [Σεβαστόν Κνμινήτον] περί παρθενίας, προς τον
μακαριώτατον πατριάρχην ['Ιεροσολύμων Δοσίθεον], Άρχ. «Άναντίρρητον
οίμαι τον διαπρύσιον έν θεολογία Γρηγόριον». Τέλος «εις αιώνας ατελεύτη
τους». [Πάντως έστίν ό πρόλογος τής τού Κνμινήτον παραφράσεως τού περί
παρθενίας λόγου Γρηγορίου

τού Ναζιανζηνού. Πρβλ. Α. Παπαδοπούλου

Κεραμέως, Ίεροσολυμιτικ. Βιβλιοθ. τ. Α', σ. 427].
36 (φ. 338“ - 355“ ).

«Ερωταποκρίσεις

άναγκαΐ(αι) έκάστφ ευσεβεϊ,

έρμηνευθεΐσαι παρά τού σοφωτάτου καί έξοχωτάτου έν διδασκάλοις, μεγάλου
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λογοθέτου τής Μεγάλης Εκκλησίας, κυ(ρίου) κυ(ρίου) Ίω(άνν)ου Καρυο
φύλλου

διατρίβοντος εν Μπουκουρεστίω» :

Άρχ.

«Άράγε ή δέησις τών

ασεβών».
37 (φ. 357“ - 360^ ). Άνεπίγραφον.

[Σεβαστόν

Κυμινήτον] επικρίσεις

θεολογικού τίνος συγγράμματος. ’Άρχεται «Τό σύγγραμμα τούτο το έπεράσαμεν κατά τό πρόσταγμα τής ένδοξότητός της μίαν φοράν, κατά την παρα
μικρόν ευκαιρίαν δπου έχομεν, και είναι καλώτατον πλήν κατά την πρωτόπειρόν μας ταύτην σκέψιν εύρήκαμεν μερικά τινα οπού χρειάζονται κάποιαν
διόρθωσιν κα'ι ιδού οπού τά σημειώνομεν ξεχωριστά επί τού παρόντος, καί
έχομεν καί εδώ καί εκεί τούς τόπους τού συγγράμματος σημειωμένους με
αριθμούς τό ένα έως καί εις τά 8... » “Επονται εΐτα κρίσεις αυτού επί τών
οκτώ μερών τού έργου. Άρχ. «Αον Αοιπόν εκεί οπού γράφει απ’ έξω τό
ένα, φαίνεται νά λέγη ό διδάσκαλος πώς οί θεοκτόνοι ’Ιουδαίοι βλέποντες
τόσα θαύματα οπού έγιναν επάνω εις την στ(αύ)ρα)σιν τού Χ(ριστο)ΰ, έσκληρύνονταν περισσότερον. Τούτο

μοί φαίνεται νά μην άληθεύη». Εις δέ τό

τελευταΐον δ'γδοον μέρος: «εκεί πάλιν οπού λέγει εις την 5ην έρωταπόκρισιν
τού πρώτου μέρους διά τό πάθος τής επιληψίας πώς προέρχεται από τήν
σελήνην, καί διά τούτο λέγεται καί σεληνιασμός: τούτο ή αγία μας εκκλησία
δεν τό δέχεται...» Έν τέλει: «Αυτά τά ολίγα έσημειοάσαμεν καί ημείς επί
τού παρόντος εις δσα μάς έφάνησαν πώς χρειάζονται διόρθωσιν είτε γραφι
κήν είτε δογματικήν. Υμείς δέ ώς σοφωτάτη καί κριτικωτάτη καί

ιερά

κεφαλή άναγινοόσκοντές τα επικρίνατε κατά τό δοκούν, καί ήμϊν τήν ευλο
γίαν άντίδοτε ως τού θε(ο)ΰ άν(θρωπ)οι καί άντιλήπτορες τών καταπονουμένων καί ημών τών ελάχιστων καί ευτελών αυτής ικετών, αμήν».
38 (361“- 377Ρ). [’Αδήλου, πάντως Σεβαστού Κυμινήτου] «Περί τών
πρωτείων τού ΙΙάπα, οπού λέγουν οί Έωμάνοι:».
Άρχ. «Δεν είναι άλλο, διά τό όποιον λέγουσιν οί

Ρωμάνοι, πώς ό

πάπας, νά είναι κεφαλή τής έκκλησί(ας), καί αρχηγός καί έξουσιαστής όλονών
τών αρχιερέων».
39 (φ. 379“ - 386“ ). [Τοϋ αντον. Περί τού μυστηρίου τής ευχαριστίας].
Επιστολή «Χρυσάνθη) τφ ίερολογιωτάτφ άγχινουστάτφ καί κατά πάντα μοι
έν Χ(ριστ)φ έρασμιωτάτω άρχιδιακόνφ τού μακαριωτάτου ημών αύθεντός
καί δεσπότου κυρίου κυρίου Δοσιθέου, παν εν Χ(ριστ)φ καταθύμιον». Άρχ.
«'Υπέρ μέν ούν ών προ σκοπού γράφεις». Τέλος: «ό ελάχιστος έν σπουδαίοις
καί σός ποτέ χρηματίσας εί καί ευτελής δμως εΐπω καθηγητής. Σεβαστός
Τραπεζούντιος ό Κυμινήτης. αχπζ^ Όκτομβρίου ε'» [Πρβλ. Α. Παπαδοπουλ.
Κεραμέως Τεροσολυμ. βιβλιοθ. τ. Δ'σ. 199. Έδημοσιεύθη υπό τού Μητρο
πολίτου Άγχιάλου Βασιλείου (μετέπειτα Οίκ. Πατριάρχου) έν ’Εκκλησιαστικής
Αλήθειας έτει A' [1881] σελ. 243-246 καί 253 - 255 υπό τήν επιγραφήν«Περί
μετουσιώσεως έν τή θεία ευχαριστία».
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40 (φ. 386“ "0). Τοΰ αυτόν (;) «Περί εικόνων*. Άρχ. «Αί είκονογραφίαι αυτά γραφή τά πρωτότυπα ύποφαίνουσι». Τέλος: «ή τοιαύτη φιλοσωτήριος των εικόνων τιμή».
41 (φ. 387“ - 388“ ). ’Ανεπίγραφος. Ή αυτή καί εν § 6 (φ. 1 74“ - 179“ )
άφιερωτική τοΰ καθηγουμένου Γαλακτίωνος τφ ήγεμόνι τής Ούγκροβλαχίας
’Ιωάννη Κωσταντίνα) Μπασαράμπα Βοεβόδα έχουσα μικράς λεκτικάς δια
φοράς, μετά τής σημειώσεως περί τής τυπώσεως τοΰ έργου «έν έτει από
Χ(ριστο)ϋ αχ^ς' κατά μήνα ο,» [Όκτωβιον;].
42 (φ. 389°). «Τοΰ αγίου ’Αναστασίου Θεουπόλεως ’Αντιόχειας
Μεγάλου»

τοΰ

«Περί τοΰ Έβραϊκοΰ Έφούδ » Άρχ. «Τοΰτο τό ό'νομα νά τό

εξηγείται τινάς».
43 (φ. .389Ρ - 390“ ). «Τοΰ Χρυσοστόμου περί τής στολής τοΰ ίερέως ή
τοΰ άρχιερέως Άρχ. «Καί ό άρχιερεύς ένδύετον... όταν έμπενε».
44 (φ. 393Ρ - 4040 ). «Τοΰ Μεγάλου ’Αθανασίου· εις την βίβλον τών
ψαλμών. Προοίμιον». Έν φ. 3930

προηγείται πίναξ τών ονομάτων εξη

γητών τής βίβλου τών ψαλμών. Άρχ. «Πάσα μεν γραφή (ως Παύλος φησί)».
Τέλος: «λαλήσαντες ά'νδρες άγιοι».
45 (φ. 405“ "0).

«Τοΰ ανωνύμου εις τήν βίβλον τών ψαλμών Προοί

μιον». Άρχ. «Πάσα μέν γραφή θεόπνευστος».
46 (φ. 4050). -<Ευσεβίου Καισαρίας: «Περί τοΰ διαψάλματος».
47 (φ. 406“) Ευσεβίου τοΰ Παμψίλου εις τήν τών ψαλμών άνακεφαλαίωσιν ΰπόθεσις».
48 (φ. 4060). «Ψήφος τών ετών τοΰ κόσμου ακριβής, καθώς ένι έν τφ
Ζωναρά».
Έν φ. 407“ 1248 «ΰφειλμός τ(ώ)ν αναμεταξύ έτ(ώ)ν έν έτει σ(ωτη)ρίω
αψμ'άπριλλίου ιθ'
τό νομοκάνονον τό

ήμερα

Σαββάτφ

λεγόμενον Ζωναράς

(από

Άδάμ (ζσμηφ.

Έγράφη

κατά τό ,ςωιθ' από έτος, διά

χειρός Κοσμά ίερομονάχου προτροπή τοΰ πανιερωτάτου αυτού αύθέντου καί
δεσπότου

μ(ητ)ροπολίτου

Τραπεζοΰντος καί ύπερτίμου

κυρίου

Βαρνάβα,

καθώς γράφει 6 ρηθείς Κοσμάς έν τφ τέλει τοΰ Ζωναρά ίδιοχείρως. έστιν
ούν έκτοτε μέχρι τοΰ νΰν χρόνοι, τετρακόσιοι είκοσιεννέα».
49 (φ. 409“). Σημειώσεις τινές περί τοΰ χρόνου καί τών πράξεων τών
Οικουμενικών συνόδων.
50 (φ. 410“-459“ ή σελ. 1-97). «Άποσημειώσεις έκ τοΰ Οίκουμενίου
Γραικολατίνου», ας ήρόσατο 6 άντιγραφεύς έκ δίτομου έκδόσεο)ς τών έργων
τοΰ Οικουμενίου, εις ήν καί παραπέμπει, [πιθανώς τήν τοΰ F. Morerrus, έν
Παρισίοις 1631], Άπό τοΰ φ. 419“ - 4560 ερμηνεύεται ή «Ίωάννου τοΰ
Θεολόγου καί ήγαπημένου Άποκάλυψις», ής έκ τοΰ τέλους έλλείπει έν ψύλ
λον, τελευτώσης κολοβής [κεφ] «οβ'. Μαρτύρομαι έγώ παντί τφ άκούοντι
τούς λόγους». Καί ή Άποκάλυψις φαίνεται αντιγραφή έκ τοΰ ανωτέρω έντύ-
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παραπομπαί (έντυπου τόμ. β' σ. 640-

836). ΕΙτα επονται τα «Κεφάλαια της Ίωάννου τοϋ Θεολόγου Άποκαλυψεως» (φ. 457“ - 458“ ), άτινά εισι ταΰτά τών παρ’ Άνδρέα Καισαρείας
(Migne τόμ. 106 σ. 494 - 499). Περί τοϋ αινιγματώδους Οίκουμενίου καί
τής γνησιότητας τών έργων αϋτοΰ ΐδέ Κρουμβάχερ, Ίστορ. τής Βυζαντ.
Λογοτ. τ. Α' σ. 259-261. (μετάφρ. Σωτηριάδου).
51

(φ. 459Ρ ). Έν τή τελευταία σελίδι ό άντιγραφεύς ικανών τοϋ κωδι

κός πραγματειών καί πρώτος αΰτοΰ κάτοχος σημειοΰται τάςδε ενθυμήσεις.
«Έν έτει σ(ωτη)ρίω αψλβ' μηνί Ίανουαρίω, τρίτη καί εικοστή αϋτοΰ, γάμφ
προσομιλήσαι εμέ τον Ίωάννην, τον τοϋ Θεοδώρου ίερέως, καί Οικονόμου
Τραπεζοϋντος, τό θειον οις κρίμασιν οίδεν, ήξίωσε· μετά δε παρέλευσιν χρό
νων δυο, αψλδ' Ίαννουαρίου εικοστή, τοϋ οσίου πατρός ημών Ευθυμίου τοϋ
μεγάλου, ήμερα Κυριακή, έπελθοϋσης τής νυκτός ώρα έβδομη τελεία, έτέχθη
μοι υιός τοϋνομα ’Ανδρόνικος, δν περ ό τών δλων πρϋτανις καί παντάναξ
θεός, αϋξήσαι καί συνετίσαι, καί εις γραμμάτων πείραν άξιώσαι.
Κατά δέ τό αψλς' σ(ωτή)ριον έτος, έν μηνί Όκτωβρίω, έτέχθη μοι καί
θυγάτηρ δνόματι Χατοϋνα.
Έτέχθη μοι καί κατά τό αψλθ' έτος Ίανουαρίου κθ' ημέρα τής ανα
κομιδής τών λειψάνων τοϋ θεοφόρου ’Ιγνατίου, καί έτερος υιός μετά την τοϋ
δ'ρθρου ακολουθίαν, κληθείς τφ άγίφ βαπτίσματι ’Ιγνάτιος, εις δόξαν τοϋ
αγίου, δνπερ διά πρεσβειών αϋτοϋ ό Θ(εό)ς διαφυλάξοι έν πάση ηλικία αϋτοϋ.
Τοϋτου τοίνυν άποθανόντος έννεαμηναίου ό'ντος, έτέχθη μοι θυγάτηρ
κατά τό αψμ' έτος, Διασώνα δνόματι μετά τον θάνατον τής πενθεράς μου,
κατά μήνα ’Οκτώβριον.
Έτέρας μοι θυγατρός Σοφίας δνόματι γεννηθείσης τε καί άποθανοΰσης,
έτέχθη μοι καί τρίτος υιός τφ αψμε' ’Ιουλίου (λείπει) ος τώ θείφ βαπτίσματι Θεόδωρος δνόμασται, έπ’ δνόματι τοϋ π(ατ)ρός μου, άναδόχου αϋτοΰ
γενομένου τοϋ πανιερωτάτου ημών αϋθέντου καί δεσπότου κυρίου Άνανίουοϋ ταΐς εϋχαϊς τό θειον συνετίσαι καί αϋξήσαι καί εις γραμμάτων πείραν
άξιώσαι καί αϋτόν, καί άγχινοίας καί αγαθών μέτρων άξιώσαι τή θεία αϋτοϋ
προνοία.
Έν έτει σωτηρίω αψοη' ’Οκτωβρίου <Γ' έτρώθη υπό τής πανώλης ό
’Ανδρόνικος, έχοϋσης τής σελήνης, ημέρας κς', έχοντος καί αϋτοΰ μδ' έτος
τής ηλικίας αϋτοΰ καί μήνας δκτώ, καί ημέρας δεκαοκτώ, ό δέ κύριος γένοιτο
αϋτφ ΐλεως καί ήμΐν».
Έπί δέ τής πινακίδος τή αϋτή χειρί: «Ήξιώθην τοϋ θείου τής ίερωσΰνης άξιώματος, έγώ ’Ιωάννης ίερεΰς, ό τοϋ Οικονόμου Τραπεζοϋντος Θεό
δωρου ίερέως, διά τής έπιθέσεως τών χειρών τοϋ πρεσβυτερίου μου θεοπροβλήτου καί πανιερωτάτου αγίου Τραπεζοϋντος κυρίου κυρίου Άνανίου, τοϋ
εκ τής μονής τοϋ αγίου καί ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοϋ Περιστε-
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ριώτου, εντός τοΰ γ' έτους τής αΰτοϋ άρχιερωσΰνης εν έτει σ(ωτη)ρίφ, αψλθ'
’Ιανουάριου α'.
Μετέστη των πρόσκαιρων ό εν μακαρίςι τή λήξει γενόμενος αοίδιμος
άρχιερεΰς άγιος Σελεύκειας κύριος κΰριος Γρηγόριος ό έμός μέγας θείος
κατά τό αψλ' σωτήριον έτος· ’Ιανουάριου λ', δν ό των δλων θεός τφ άπείρφ
έλέει αΰτοϋ έν τή τών εκλεκτών αΰτοϋ κατατάξοι χορεία, και ημείς έχοιμεν
την ευχήν αΰτοϋ. αμήν.
Άνεπαΰθη εν κ(υρί)φ ο έν μακαρίςι τή λήξει γενόμενος αοίδιμος αρχιε
πίσκοπος κύριος κύριος ’Ιγνάτιος ό έμός θείος κατά τό αψλδ' σ(ωτή)ριον
έτος, Άπριλλίου ιζ', δνπερ τό θειον τή άπείρφ αΰτοϋ χρώμενος εΰσπλαγχνίςι
έν τή τών θείων ιεραρχών κατατάξοι χορεία, καί ήμΐν χορηγείη ταΐς αΰτοϋ
ικεσίαις πλημμελημάτων λΰσιν, καί την τών οΰ(ρα)νών κληρουχίαν, αμήν.
Άνεπαΰθη έν κ(υρί)β) καί ό έν μακαρίςι τή λήξει αοίδιμος Τραπεζοΰντος κύριος κύριος Άνανίας, ό τοϋ Χατζή ’Αποστόλου αδελφός, έν έτει σ(ωτη)ρίφ ςιψλς' Ίανουρίου ζ'».
Δι’ άλλης χειρός νεωτέρας: «Άνεπαΰθη έν κ(υρί)φ καί δ έν μακαρίςι τή
λήξει γενόμενος αοίδιμος αρχιεπίσκοπος κΰριος κΰριος Παρθένιος ό έμός
θειος κατά τό ςιωλ: σ(ωτή)ριον έτος, ’Ιουνίου 4».
Τά χρονικά ταϋτα σημειώματα, ή ένθυμήσεις, άντιγράψας έκ τοΰ κωδι
κός τοΰτου έδημοσίευσε καί ό κ. Μ. Γεδεών έν τφ έν Κωνσταντινουπόλει έκδοθέντι περιοδικφ Στερεό')μάτι τής 1 ’Ιουνίου 1888 σ. 8-10 μετά βραχειών
παρατηρήσεων, έξ αφορμής τής έκ τοϋ αΰτοϋ κωδικός δημοσιεΰσεως ΰπ’αΰτοϋ
τής ανωτέρω έν σελ. § 25 ένθυμήσεως τοΰ έν Θήρα σεισμοϋ υπό τοϋ Παπαδανιήλ Διονυσιάτου.
Περί τοΰ Σεβαστοΰ Κυμινήτου καί τών έργων αΰτοϋ διέλαβεν ό καθη
γητής κ. Έπ. Θ. Κυριακίδης έν σ. 62-76 τών Βιογραφιών τών έκ Τραπεζοϋντος λογίων, έν Άθήναις 1897, ένθα παραπέμπει καί είς τούς προ αΰτοϋ
περί τοΰ άνδρός γράφοντας.
Ό κώδιξ γέγραπται υπό πολλών χειρών, κυρίως δέ υπό τοϋ, πρώτου
πιθανώς, κτήτορος αΰτοϋ Ίωάννου Θεοδώρου ίερέως Τραπεζουντίου, δς καί
τάνωτέρω σημειώματα έν τφ παραφΰλλφ καί τή πινακίδι αΰτοϋ έγραψεν.
Τελευταΐον περιήλθε τφ άοιδίμφ Τραπεζουντίφ λογίφ Κ. Σ. Ξανθοποΰλφ,
δς τφ 1888 έδωρήσατο αΰτόν τφ Έλ. Φιλ. Συλλόγφ Κ/πόλεως.
Ό κώδιξ φέρει πρόχειρον έσφαλμένην καί ατελή κατά σελίδας άρίθμη-'
σιν διά μολυβδίδος, είς ήν παραπέμπει ό κ. Γεδεών ένθ’ άνωτ., ήρίθμησα
δ’ εγώ έκ νέου κατά φύλλα. Εΰρηται δέ από φύλλου 410“ μέχρι τέλους καί
ιδία άρίθμησις κατά σελίδας (1-98) υπό τοΰ γράψαντος. ’Άγραφα φύλλα
τάδε: 21 β, 49 “ - 52 Ρ, 76 β, 99 β - 100 Ρ, 156 Ρ, 159 “ - 163 Ρ, 179 Ρ - 180 Ρ,
183 ° -184 Ρ, 188 “ - 190 Ρ, 196 -197 Ρ, 199 “ - 200 Ρ,

206 Ρ-208, 210 Ρ -

213 Ρ, 214 Ρ, 216 Ρ, 21? Ρ, 219 Ρ - 220 Ρ, 228 Ρ, 238 “ - 243 Ρ, 304 Ρ - 305 Ρ,
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309 α- 310 Ρ
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331 α - 334 Ρ, 337, 355 Ρ- 356 Ρ, 378, 390 ^-393“, 407 Ρ-

408 Ρ. Λείπουσι φύλλα: Έν αρχή τρία, μεταξύ δε των φΰλ. 456 καί 457 εν.
Στάχωσις διά ναστοϋ χάρτου μετά ραχιαίας βύρσης. Ελλείπει ή πρώτη
πινακίς.
[20]

63.

Χάρτης 0,80Χ 0,55. Αίώνος XIX (φ. 1).
Μετάφρασις τουρκικού εγγράφου τού «ενδοξότατου Χασάν μπέη, Στο
λάρχου τοΰ κραταιοτάτου καί γαληνοτάτου Χάν Σουλτάν Μαχμούτ έφέντη
μας, καί αρχηγού των θαλασσίων καί πεζικών δυνάμεων κτλ. κτλ. κτλ. Προς
άπαντας τούς κατοίκους Σάμου*. Μακρόν παραινετικόν μονοσέλιδον έγγρα
φον προς τούς Σαμίους επί τουρκικού χάρτου μονοφύλλου.

[21]

6ί.

Χάρτης 0,20 Υ2Χ 0,15 72· Αίώνος XVIII (φ. 217).
«Λεξικόν τον άγιον Κύριλλον αρχιεπισκόπου ’Αλεξάνδρειάς. 1772. κατά

στοιχείου». Περιέχονται λέξεις δλων των στοιχείων κατά σειράν. [Περί τούτου
ιδέ Κρουμβάχερ, 'Ιστορ. τής Βυζαντ. Λογοτεχν, τ. Β' σελ. 32 (μετάφρ. Σωτηριάδου).
Στάχωσις βυρσίνη επί ναστοΰ χάρτου μεθ’ απλών έπιχρύσων έπιτυπωμάτων.
Έν τώ παραφύλλω: «Προσφορά τή Βιβλιοθήκη τοΰ Έλλ. Φιλ. Συλλό
γου παρά τού άρχιμαΐσιορος Δημητρίου Δούβαλη, τή προτροπή τού άρχιτέκτονος Πελοπίδου Δ. Κούππα. Έν Πέραν Κ/πόλεως τή 20 ’Απριλίου 1890».
Άρίθμησις έμή.
[22]

63.

Χάρτης 0,27χ0,20. Αίώνος XV; (ο. 280).
Μηνάϊον τού Απριλίου καί έκ τού Μαΐον μέχρι τής ακολουθίας τής 31)5

αυτού, συμπεριλαμβανομένης άτελώς.
Έν τή ωα σ. 129 νεωτέρα χειρί. «Σουρτάνα γάλονηςα». Έν τή πινακίδι χειρ! νεωτάτη : «Εύρεθέν εν τή παρά την Άφθόνην τοΰ Μαρμαρά μονή
τής Καστρέλλας, υπό Σ. Νεστορίδου».
Έν παραφύλλω άπεσχισμένφ εξ άλλον βιβλίου ενθυμήσεων: «Εις τούς
1787 φευρουαρίου: 6 ημέρα Σαββάτω τής τυρινής, έ'φηγα από ’Ιερουσαλήμ,
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μαζη μέ τον οσιον άρχημανδρήτην ’Άνθημον και μέ τον γερω Γρηγόριον
καί μέ μέ γέρω Χρύσανθον, καί έ'στω εις ένθυμησιν.
Άπριλλίου 23: 1787 ήλθα εις Κωνσταντινοΰπολιν ήμερα παρασκευή,
καί ήλθα εις Νεώχόρι εις άγιον Γεώργιον εις μετόχιόν μας καί έγινα εϋφημέριος εις καιρόν τοϋ αγίου άρχιμανδρήτα κυρίου Χρισάνθου Λαζοϋ. εν μηνή
’Ιουνίου, 26: ήμερα Σαββάτω:—καί έστω εις ένθυμησίν μου. —» Κατω
τέρω ά'λλη χειρί: «Φανίτζας γφ». Έν τή ετέρα σελίδι τοϋ παραφΰλλου χειρί
νεωτέρα: «Έν έτη 1842 φευρουαρίου 10 τοϋ αγίου Χαραλάμπου τό ποΰρνο
πλάκοθίκάνε: 7: κάτζήκια. Έγό ό Μάργελής γράφό ίς ένθίμισιν».
Έν ετέρφ άπεσχισμένφ παραφΰλλφ τοϋ κωδικός ονόματα τινα προς
μνημόνευσιν ύπό ίερέως: «Δαςοϋρή Κάλουδα. Άνεγνοςτί Χρίσαφη γ'Υ'φ".
Σακό βαφήτι (;) Βενετία Θέοφανι Θεοχαρι Σοφή γ"τ"φ".»
Στάχωσις διά σανίδων περιενδεδυμενών βυρση μεθ’ απλών επιτυπωμάτων καί θηλυκωτήρων. Μεταξύ σελίδων 224 - 225 λείπει φϋλλον.
Έκ προσφοράς τοϋ κ. Μ. Γεδεών τφ 1885.

[23]

66.

Χάρτης 0,22ili'/>0,16lli ΑΙώνος XV; (φ. 289).
Συναξάρια εις φράσιν απλήν.

1 (φ. 1“ - 27Ρ ). [Συναξάριον τοϋ 'Αγίου 'Ιωάνναν τοϋ έλεήμονος, Νοεμ
βρίου 12].

"Αρχή

ακέφαλος

«-λισμένη

καί

την κεφαλήν έστεφανωμένην

από ελαίας».
2 (φ. 28“ - 36“ ). Θαϋμα τών αγίων μαρτύρων καί ομολογητών Γούρια,
καί Σαμωνα καί Άδίδον τό γεγονός εις την κόρην, μηνί Νοεμβρίφ, ιε':»
Άρχ. «Οί άγιοι έτοϋτοι εμαρτΰρησαν».
3 (φ. 36“ -88“ ). «Βίος καί πολιτεία τοϋ έν άγίοις π(ατ)ρός ήμών Σπυ
ρίδωνος τοϋ θαυματουργοΰ, μεταφρασθείς

εις την κοινήν γλώτταν.

μηνί

Δεκεμβρίω ιβ'. ’Αρχή «Μέγα τίποτες είναι οί βίοι».
4 (φ. 880 - 1020 ). «Βίος καί πολιτεία τοϋ άγιου Ίωάννου τον Καλνβίτον. μηνί Ίανουαρίψ ιε'». Άρχ. «Βίον καλόν καί ένάρετον».

5 (φ. 103“ - 1140 ). «Βίος καί πολιτεία τοϋ αγίου ’Αλεξίου τοϋ άν(θρώπ)ου τοϋ θε(ο)ϋ. μηνί Μαρτ(ίφ) ιζ': Άρχ. «Εις ταΐς ήμέραις τής βασιλείας
Όνορίου».
6 (φ. 114Ρ- 1390 ). «Μαρτυριον τής αγίας μεγαλομάρτυρος τοϋ Χ(ριστο)ϋ Αικατερίνης πεζή φράσει, μηνί Νοεμβρίφ κδ'» Αρχή «Εις τους τριανταπέντε χρόνους όποϋ έβασίλευεν».
7 (φ. 140“ - 1560 ). «Βίος καί πολιτεία τοϋ οσίου π(ατ)ρόςήμών Ξενοφώντος τον Συγκλητικόν· καί τής γυναικός αϋτοϋ Μαρίας· καί τών τέκνων
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αυτών, Ίωάννου και Άρκαρδίου:— μην! Ίανουαρίφ κς'» Αρχή «Διηγήσατό
τις άγιος γέρων».
8 (φ. 157“ - 188Ρ ). «Μαρτΰριον τοΰ αγίου ενδόξου ίερομάρτυρος Χαραλάμπους, μεταφραστείς εις την κοινήν γλώτ(ταν): Μην! Φεβρουαρίφ ι'». ’Αρχή

«Συνήθειαν έχουσιν οί όίριστοι τών Ιατρών, χρησιμώτατοί μου άκροαταί»·
9 (φ. 189“-222“).
Παντελεήμονος'

«Μαρτΰριον τοΰ αγίου ενδόξου

μεταφρασθέν είς τήν

άκουόντων. Μην! Ίουλίω κζ'»

’Αρχή.

μεγαλομάρτυρος

κοινήν γλώτταν εις ωφέλειαν τών
«Α! έορτα! κα! αί πανηγΰρεις τής

εκκλησίας μας».
10 (φ. 222Ρ -2400).

«Βίος κα! πολιτεία τοΰ αγίου αποστόλου Θωμά.

Μην! Όκτωβρίφ ςλ» ’Αρχή «Κατά τούς καιρούς εκείνους όπου ήσαν».
11 (φ. 2400 - 2890 ).

«Βίος κα! πολιτεία, τής όσιας μ(ητ)ρός ημών

Εύπραξί(ας). μεταφρασθεις ε’ις τήν κοινήν γλώτταν εις ωφέλειαν τών άκουόν

των. Μην! Ίουλίφ κε'» ’Αρχή «’Άλλο δεν είναι ποθεινότερον, κα! ωφελιμώτερον». Τέλος κολοβόν «ή Εύπραξία κα! ’Ιουλία, έστάθησαν άφωνες θαυμάζουσαι έπ! ωρ(ας)».
Ό γράψας

βλέπων τό μέλαν άπορροφοΰμενον έγραψεν Ιν τή ωα

(φ. 2240 ) «συμπίνουν αί κόλαι» κα! (εν φ. 2320 ) «αϊ κόλλαι συμπίνουν κα!
σϋμπαθήσατέ μοι».
Ό κώδιξ Ιπιμελώς γεγραμμένος άποτελεΐται έξ όκταφΰλλων τετραδίων,
έκαστη δέ σελις αύτοϋ περιέχει είκοσι σειράς. Τοΰ πρώτου τετραδίου ελλείπουσιν επτά φύλλα, τοΰ δέ τελευταίου άριθμουμένου λζ' τετραδίου ελλείπει τό
όγδοον φΰλλον.
Έσωθεν τής σωζομένης πινακίδος, χειρ! νεωτέρα τής γραφής τοΰ χειρο
γράφου, σημειοΰνται τά εξής: «Τό παρών πατερηκόν ύπάρχη τοΰ Καλοίω(άνν)ου υιού Μακαρίου Λάμπου Μωλφέση [δΰναται άναγνωσθήναι κα! Μωρφέση] έκ τοΰ Μεγάλου Νεοχωρίου κα! μηδε'ις αυτώ άρη κα! άποξενώση έκ
του οίκου του ηριμένου Καλοιω(άνν)ου ήνα μήν πέση εις το επιτήμηον και
μεταμεληθής ουδέν οφελάται. επι έτους 1677.
Τόν αυτόν κερών εσηκώθη ό βασηλέας απο την Ανδριανοΰπολην κα!
επαγη στημ Πόλι και ο βιζήρις καί η βαλαιται και όλον το συαντζιάκι- τόται
έγηνε χημωνας πολής ψύχρα μεγάλη οσται οπού δεν το ένθυμάτε κανής- Τον
αυτόν κερον επάγι ο κ(υρ) Διαμαντής είς την Πώλην διά τον γραφέα ήγουν
τον ταχριζί».
’Άλλη χειρ! υστέρα τό εξής γνωμικόν τετράστιχον καταλογάδην:
«Ανθρόπε πασχής και ϋαρής τον κόομον να κέρδίοης
κακοπάθεις και μαχεσε και θελις να πλοντηοης
όταν νον λαβής το ποθης χάρης και ευθημησης
ο θανατος αρπαζη οε το τέλος θά κερδήσις*.
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«Εις θήμηση. Αφώντης εξέβηκα από τον Μεγα Νεώχορή εγω ό Θεωδοσης ο ϊος τού μακαρη Διαμαντή και ήρθα εις την Ανδρηανουπολλοιν εν
ετη: αψεΥ
Στάχωσις ξυλίνη περιβεβλημένη διά βύρσης μελαίνης, μεθ’ απλών έπιτυπωμάτων και σημείων θηλυκωτήρων, σωζομένης μόνον τής μιας πινακίδος.
Προσφορά Δ. Μοστράτου καθηγητοΰ, τφ 1896.

[24]

67.

Χάρτης 0,21 X 0,15. ΑΙών. XVII (ο. 344).
Μαλαξοϋ Νομοκάνων, διηρημένος εις κεφάλαια τος' (386). Προηγείται

δ συνήθης τοΰ Μαλαξοϋ πρόλογος, ου εν τέλει «Ένέτει ,ζροθ' από Χ(ριστο)ϋ
αχοα. κον' θον» (σ. 1-3) είτα «πίναξ τοΰ παρόντος νομωκρίτου» περιέχων
κεφάλαια τοςλ (σ. 3-25), και εν ταϊς λοιπαΐς τό κείμενον αριθμούν τηζ'
κεφάλαια. Έν σ. 249- 256 (κεφ. τβ'). «Περί τών π(ατ)ριαρχών τής Κωνσταν
τινουπόλεως και πόσους χρόνους έζησεν καθένας εις τον θρόνον».
Έπίτιτλα επίχρυσα πεποικιλμένα εν σ. 1,27,109. Κοσμήματα εν σ. 194,
195 τρία επίχρυσα.
Κεφαλαία Βυζαντιακά γράμματα αξιοπαρατήρητα: Τό Θ (σ. 1), (σ. 27)Η,
(σ. 166)Η, (σ. 190)Ε, (σ. 192)Ψ, (σ. 193)Τ, (σ. 195)Κ καί Ο, (σ. 197)0, (σ. 209Τ,
(σ. 210)0, (σ. 214)Τ, (σ. 218)Τ,

(σ. 219)0, (σ. 223)Ε, (σ. 230)Ε, (σ. 234)Λ,

(σ. 260)Π, (σ. 268)0; (σ. 341)Π. Έλλείπουσι φύλλα άντικατασταθέντα διά
άγράφων μετά την επισκευήν τοΰ κώδικος, μετά τάς σελ. 74, 234, 280, 330,
άνά εν, μετά δε την σ. 294 φύλλα δέκα.
Ό άντιγραφεύς υποδεικνύει εν τη ωα ποικίλοις μονογράμμασι διά τής
λέξεως ορα, τά κατ’ αυτόν άξια πλείονος προσοχής. Σημειώματα διαφόρων
χρόνων

καί γραφών, ,έξ ών γνωστοί γίνονται δ τε γράτ[>ας καί τινες τών

κατόχων: Ούτως έν σ. 243 χειρί τοΰ γράψαντος τον κώδικα. «*Ω βιβλίον,
βιβλίον, έμοΰ σήμερον, καί αΰριον εταίρου καί ουδέποτε τινός». Είτα ολί
γον κατωτέρω δ αυτός: «Χειρ ταπεινού Δημητρίου τάχατες καί παιδαγογογού, καί σαθρομένα βιβλία έξανακενουργόνο έκώμης Σακαρέτζη: — [τής
Ηπείρου] έν έ'τει σ(ωτη)ρίω αχοβ': — » ’Άλλη χειρί έρυθρώ μέλανν «ό δοΰλος
των τεκν(ων) τοΰ θ(εο)ΰ δ ταπεινός Κλη[μης;]».
Άλλη χειρί «Δ’οΰλος'τοι ςις λωγιώτοιτως’μένω' ειςετοι πολά και αγαθά».
Άλλη χειρί «Κοστατις του Παναγιοτι». Καί δικίμια χειρός.
Έν σ. 342

ονόματα προς μνημόνευσιν υπό ίερέως τινός: «Διαματη·

Τρανταφηληά. ΓΙοληχρονη. Ράλη. Σταματι Αθανασίου. Διμητρακοι. Βεργουλα.
Δεσπηνα. Θεοφάνη. Κοστατη.

Κασαντρα.

Φούμηα [ = Ευφημία]

Κηρικο.

Αργϊρης. Ραλης.»
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Έν σ. 344 άλλη αμαθέστατη χειρί. «Αυτό το χαρτί ηνε τις Σανας και
όπίος το παρι να ηνε αφοριςμενος και κατιραμένος και άναθεματιςμένος».
"Ετερα δοκίμια χειρός, καί βραχυγραφικά τινα σημειώματα, ών μεταξύ άναγινώσκεται στο «ράφτη», «παναηα παρθένε» καί σταυροί, «Κυριάκος τουραματις Κόστα». Έπαναλβάνεται δέ τό έπώνυμον αυτόθι πολλάκις: «Κοστατης,
Τουραμάτις «τουραμάτης, Παναγιότης, ραμουτης, Τουραμουτι».
Έν τη εσωτερική έπιφανεία τής εν αρχή πινακίδος: «Ετούτο χαρτί ηνε
τις Σούσανας καί ώπήος το παρη καί τό άποξενοση να εχη τας αρας τον
αγη θεοφορον πα[τέρων]». Έτερα δοκίμια χειρός, ών μεταξύ άτάκτως τά
ονόματα «Δεσπηνα, Φ[ρ]οσηνη, Σμαραδα, Κηρητζη, Κοστατι Μουμουτζογλου.
Έν τφ άγράφφ χώρφ τής μόνον δύο σειράς εχούσης σελίδος 336, κάτο
χός τις τοϋ κώδικος σημειοϋται κατάλογον αντικειμένων τινών οικοδομητικής ύλης:
«■{■. ιη'. χάρτου λα μοια.
ιδ'. τζεγγελια. — ιδ. γελκοβανηα. —λη. ρεζεδες και μοια οκα λοπτζες καρ
φιά και διο οκάδες ζαγαρα και ενα κρικαιλι τις πόρτας.—ια'. σανίδια τζάμια,
ια. φλαμούρια καί διο σανίδια φλαμούρια και τεσσερα σανίδια κουραμπάδες.—η. οξιαις και μοια οκα σιαγικες και μοια οκα σανιδοκαρφια καί μισι
οκα λοπτζες. μαγμουτζικοια διο.—τζεγγελακοια οπού βανουνε στο γιουκοι και
στη θεσι.—Και διο μποινια του τολαπιου. και ιενα ρεζε τις πόρτας καί οχτο
σανίδια κουρανμπαδες επιρα απο τό Σταματι και ενα φλαμούρι».
Στάχωσις διά σανίδων περί βεβλημένων βύρση μετ’ έγκόσμων επίχρυ
σων έπιτυπωμάτων.
Δωρεά τοΰ Μητροπολίτου Μηθύμνης Στεφάνου [Ήπειρώτου] τω 1905.
Τον κώδικα τούτον περιέγραψε καί άνέλυσεν έκτενώς ό Ξεν. Α. Σιδερίδης εν τφ ΙΙεριοδικφ τοΰ Έλλ. Φ. Συλλόγου, τόμφ Γ' (1908) σελ. 182-205.

[25]

08.

Χάρτης 0,19χ 0,14 ι/2. Αιώνας XVII (φ. 20).

1 (φ. 1“ ). «Τοΰ σοφωτάτου Γεο)ργίου τοϋ Κορέοοη προς τον όσιώτατον
Τερο(μόν)α(χον) κύρ ’Άνθυμον ό'τι άκτιστος ή θεία έλαμψις, καί ότι ούκ
έ'στιν ουσία (θεο)ΰ: λζ« ».
Άρχ. «Όσιώτατε έν ίερομονάχοις κύρ ’Άνθυμε, έστοχάστηκα τάς θέσεις
όποΰ έγένοντο εις τούς Κορυφούς, διά ταΐς όποίαις έγύρεψαν την ίδικήν μου
γνώμην». Τέλος «κάθε εις νά είναι».
2 (φ. 5“ ).

«Έκ των απομνημονευμάτων τοΰ αύτοΰ Γεωργίου τοϋ Κο-

ρεσοίου δτι τά προσωπικά τής ούσί(ας) διαφέρει». Άρχ. «Πρώτον λέγομεν

δτι ή υπόστασίς έστιν ουσία». Τέλος «Καί παράδειγμα οΰ ούκ έ'στι λόγος.
Επετηρις

Εταιρείας

Βυζαντ. Σπουδον, ίιος Η'.
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Β (φ. 15“ ). «Ρήματα κα'ι λόγοι τοϋ Φρά Φραντζέακον, καθώς εκείνος
έγραψε προς Μανουήλ τον μέγαν ρήτορα τής Μεγάλης Εκκλησίας».
4

(ψ. 15“ - 200 ). «Μανουήλ ό μέγας ρήτωρ τής μεγάλης εκκλησίας, Φρά

Φραντζέσκφ τω περδικατόρφ εκ παλαιάς 'Ρώμης χαίρειν». ’Αρχή' «Ίο έπιστολιμαΐόν σου προς ήμάςέλθόν γράμμα δέδειχεν άμωςγέ πως». Τέλος, «παρά
λαχοϋσαν οίκητήριον».
Έν τω τεύχει είσί συσταχωμένα δυο τετράδια, ών τό έτερον, δεύτερα
χειρί γεγραμμένον από τοΰ ψ. 15. Χαρτόδετον.
Προσφορά τω Συλλόγφ υπό Μ. Γεδεών τώ 1895.

[26]

69.

Χάρτης 0,23~Χ 0,17. ΑΙώνος XVIII (ψ. 306).
1 (φ. 1-35“). «Γρηγορίου Ναζ[ι]ανζηνοϋ τοΰ Θεολόγου εις Καισάριον
τον εαυτού αδελφόν επιτάφιος, περιόντων έτι τών γονέων». Κείμενον και
ψυχαγωγική ερμηνεία.
2 (φ. 37“-117Ρ). «Τοΰ αγίου Γρηγ ορίου Ναζιανζηνοϋ τοΰ Θεολόγου
απολογητικός τής εις τον Πόντον φυγής ένεκεν, καί αΰθις επανόδου έκεΐθεν

μετά τήν τοΰ πρεσβυτέρου χειροτονίαν έν φ τό τής ιερωσύνης επάγγελμα,
καί όποιον είναι δει τον Ιπίσκοπον». Κείμενον καί ψυχαγωγία. Έν φ. 117 0
«τετέλεσται οΰτος ό λόγος Μαρτίου: 23: παρ’ έμοΰ τοΰ ’Αλεξάνδρου».
3 (φ. 120“-142“). «Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου τοΰ Θεο
λόγου έπισκόπου Ναζιανζοΰ, εις τούς λόγους καί είς τον έξισωιήν Ίουλιανόν
λόγος». Κείμενον καί ψυχαγωγία.
4 (φ. 144“-2160). «Έξήγησις τοΰ Μεγάλου

Βασιλείου' λόγος περί

παρθενίας». Έν τέλει τής έξηγήσεως τοΰ λόγου (φ. 216 0 : «Τέλος τής έξηγή-

σεως τοΰ περί παρθενίας λόγου τοΰ ,έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου τοΰ
Μεγάλου, αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας: — Χειρί Γρηγορίου ‘Ιεροδιακόνου έγράφθη Πατμίου».
5 (φ. 217“ -234“). «Λιβανιού Μελέτη τρίτη. Έχων τις γυναίκα, καί ων
υπό πατρί άπεδήμησεν· έγένετο

υπό λησταΐς...» κτλ.

[Άποκηρυττομένου

λόγος]. Κείμενον, καί μέχρι τοΰ φ. 2280 [έ'κδ. Reiske, Altenburg 1797 τ. δ'
σ. 649,25] τ|;υχαγωγία.
6 (φ. 239“ - 257“ ). «Λουκιανόν Σαμοσατέως λόγος Βίων πραοις καλού
μενος. Ζευς. Ερμής καί άγορεύς· προλογίζει δέ ό Ζευς».

Κείμενον καί

ψυχαγωγία.
7 (φ. 259“ - 2950 ). «Συνεοίου είς τον αύτοκράτορα Άρκάδιον περί
βασιλείας», παράφρασις.
Ό κώδιξ φαίνεται γραφείς υπό τών δύο ανωτέρω γραφέων.
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118,

119, 142?,

143, 234?,
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235-238,

257?, 258.
Στάχωσις βυρσίνη έπι ναστοΰ χάρτου, μετ’ έπιτυιτωμάτων.
Ήγοράσθη υπό τοΰ Συλλόγου τη 27 Άπριλ. 1916.
[27]

70.

Χάρτης 0,22y.0,16. Αίώνος XVIII (ο. 456).
1 (σ. 3). [Γεωργίου τον Φραντζη Χρονικόν]. ’Αρχή ακέφαλος «χάνοντες,
τοΰ Κομνηνοΰ φημι» [έκδ. Βόννης, βιβλ. Α' κεφ. α σελ. 7,15]. Έξέπεσον έκ
μέν τοΰ Α' βιβλ. αί σελ. 14-33, 49-50, 53-60, 71- 74, 95-96, έκ δέ τοΰ
Γ' βιβλ. αί σελ. 193-194, 223-224, 257 - 272, έκ δέ τοΰ Δ' βιβλ. αί σελ.
321-324, 335-336, 403-414, 417-434. Τό τέλος (σ. 416) κολοβόν: «Και
πάλιν έρχόμενον κτλ» [σελ. Βόννης 438]. Τό κείμενον παρουσιάζει διαφοράς
τινας ιδία λεκτικάς, ως προς την έ'κδοσιν Βόννης,

συμφωνοΰν μάλλον τώ

Παρισιακώ κώδικι.
2 (σ. 435). Χρησμός περί Κωνσταντινουπόλεως. ’Αρχή ακέφαλος «άγεννεαλόγητος, άμα δέ καί τρικόνδυλος έκ συνουσίας παϊδας ποιήσας». Τέλος
, «τοΰ φωτός τοΰ θεοΰ έμφορηάείς».
3 (σ. 440). «Περί τοΰ αιτίου τοΰ των Λατίνων σχίσματος άρχήθεν καί
περί τών πέντε διαφορών αυτών προς τούς Γραικούς εν κανόνος σχήματι:— »
Περιέχονται έννέαι ωδαί. ’Αρχή: «Τό σχίσμα Λατίνων έ'σχεν αρχήν, έκ κενο
δοξίας». Τέλος κολοβόν: «’Ιδού σοι τάς Λατίνων διαφοράς έξεθέμην εν σχήματι άσματος».
4 (σ. 451-453). Χρονικόν «περί τής σατανικής αίρέσεως τών κακοδό
ξων ’Αρμενίων. Άρχ. ακέφαλος: «αΐρεσιν, νΰν αν έλθοιεν έπ’ έμοί πάσαι αί
κατάραι καί ό τρόμος τοΰ Κάϊν». Τέλος «λέγοντες ώ μεγάλοι σωτήρες ημών,
καί ΰπερασπισταί χαίρετε καί ζήσεσδε εις αιώνα».
Έν τέλει (σ. 455 - 456). «Σύνοψις τών έν τή ιστορία τήδε περιεχομέ
νων» ατελής.
Έλλείπουσι πλήν τών ανωτέρω σημειωθεισών σελίδων καί αί σελ.
447 - 450.
Ό κώδιξ γέγραπται έπιμελώς μια χειρί. — Στάχωσις νεωτέρα διά ναστοΰ
χάρτου. Ήγοράσθη ύπό τοΰ Συλλόγου τή 5 ’Απριλίου 1916.
[28]

71.

Χάρτης 0,21y.0,15. Αίώνος. XVIII (ψ. 274).
α') Κείμενον μετά ψυχαγωγικής παραφράσεως τών δε:
1 (φ. 17). «Φωκυλίδον ποίημα νουθετικόν» ήτοι αί γνωσταί «Φωκυ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 02:36:03 EET - 18.210.27.142

196

Δη μητριού Μ. Σάρρον

λίδου γνώμαι» ή τά Ψευδοφωκυλίδεια.— Έν τελεί τοΰτου: «Τέλος καί τάδε
εΐληφεν έν τω αψπγ' Μαρτίου λ'».
2 (φ. 11“ ). «ΙΊυθαγόρου χρυσά επη».Έν τελεί: «Τέλος των τε Πυθαγόρου νομιζομένων επών και τοϋ Φιλολάου δντων».
3 (φ. 140 ). «Σόλων ’Αθηναίος νομοθέτης. Έκτων Σόλωνος ελεγείων
γνο)μικά».
4 (φ. 18“). «Όμηρου Βατραχομυομαχία».
5 (φ. 33“ ). «Γρηγορίου τον θεολόγου επισκόπου Ναζιανζοΰ Περί των
καθ’ εαυτόν έπη· δι’ών παροξύνει λεληθότωςήμάς προς τον έν Χριστώ βίον».

[Ίδέ Migne Patr. τ. 37 σ. 970-1017],
6 ( φ. 600 ).

[Τοϋ αϋτοϋ].

«Παρθενίης έπος»

ό

ΙΙαρθενίης έπαινος

[Migne Patr. τ. 37 σ. 521-573].
7 (φ. 840 ). [Τοϋ αϋτοϋ]. «'Υποθήκαι παρθένοις. [Migne, Patr. τ. 37
σ. 573 - 632].
8 (φ. 123Ρ ). [Τοϋ αϋτοϋ]. «Περί τον προς τον Θεόν ρόθου» [έκ σφάλ
ματος τοϋ γραφέως αντί πόθον. Πρβ. Migne Patr. τ. 37 σ. 1453].
9 (φ. 124Ρ ). [Τοϋ αϋιοΰ] «Θρηνητικόν υπέρ τής αϋτοϋ ψυχής» [Migne,
Ένθ’ άνωτ. 1394].
10 (φ. 126Ρ - 228“). Όμηρου Όδυσσείας τά πρώτα τέσσαρα στοιχεία
(ΑΒΓΑ)’ κείμενον μετά ψυχαγωγικής παραφράσεως.
β') 11 (φ. 229“ - 253Ρ ). «’Αρχή συν Θεώ τών Προγυμνασμάτων Άφθονίου εις κοινήν γλώσσαν.

Έν τέλει (φ. 2530) «Τέλος και τω Θεώ δόξα αψπς' ’Ιουλίου κα'».
12 (φ. 255“ - 2640) «Γεωργίου Διακόνου πρωτεκδίκου και δικαιοφΰλακος τοϋ Παχνμέρους έπιτομή τής Άριστοτέλους Λογικής». [Πρβλ. Κρουμβάχερ-Σωτηριάδου Βυζ. Λογοτ. τ. A' σ. 586].
13 (φ. 265“ - 2680 ). «Περί έτους, μηνών, ημερών, και ίνδικτιώνος παρά
Σεβαστού, ίερέως, καί οικονόμου Καστοριάς χαριζομένου τοϊς ίδίοις φοιτη-

ταΐς έρανισθέντα τε καί αϋτοσχεδίως προστεθέντα». [Περί τον Σεβαστού Λεοντιάδου καί τοϋ έκδεδομένου έ'ργου τοΰτου ίδέ Σάθα, Νεοελλ. Φιλολ. 481 -2].

14 (φ. 269“- 2720). «Μάρκον τοϋ άγιωτάτου μητροπολίτου Έφεσον
τοϋ Ευγενικόν έπιστολή προς ’Ισίδωρον ιερομόναχον, περί δρων ζωής αΐτή-

σαντα». [Migne Patr. τ. 161 σ. 1193].
15 (φ. 273“ - 274“ ). «Τφ θεοφιλεστάτφ καί έλλογιμωτάτφ κυρίω 77αχωμίφ Δοξαρα τή προνοία Θεοϋ έπισκόπφ Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου ήμε-

τέρφ έν Χριστώ πατρί σεβασμιωτάτφ τήν δφειλομένην αιδώ καί εϋπείθειαν».
Άρχ. «Τών μέν έξωτέρων καί φανερών ημών παθών». Τέλος «θεαρέστως
δρθοτομοϋντα: αμήν.

Έν Λωνδώνη τή τής Άγγλοβρετανίας μητροπόλει

γαμηλιώνος κδ' λήγοντας· έτει αχκδ': ό σός έν Χ(ριστ)ώ Νικόδημος ίερομό-
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ναχος ό Μεταξάς. [Περί τούτου Ιδέ Σάθα Νεοελλ. Φιλ. σ. 274 κέ. καί Παρανίκα Σχεδίασμα σ. 22 σημ. 4].
Έν φ. 1“ δ κάτοχος τοΰ κώδικος γράφει «Τή έν Κων/πόλει Ελληνική
[άπεσχίσθη to υπόλοιπον] 24 άπριλ. 1894 Μ. Ε. Μιχαλόπουλος».
Στάχωσις ευτελής διά ναστοϋ χάρτου περιβεβλημένου απλή βύρση.Ήγοράσθη υπό τοΰ Συλλόγου τή 5 ’Απριλίου 1916.

[29]

72

Χάρτης 0,23X0,17. ΑΙώνος XVIII (ο. 378).
Κείμενα μετά ψυχαγωγίας υπό αδήλου. § Α' (σελ. 1-281) Κανόνων
δεσποτικών καί θεομητορικών εορτών, τών μελψδώιν Κοσμά, "Ίωάννον τον
Δαμασκηνόν, Ίωάννου μονάχου, και Ίωάννου τοΰ Άρκλά:

1 (σ. 1).

«Ό κανών τής ΰψώσεως τοΰ σταυρού’ ποίημα τού κυρίου

Κοσμά». — 2 (σ. 20). Ό κανών τής κατά σάρκα γεννήσεως τού.. Χριστού,

υπό τού αυτού μετά τού ετέρου ιαμβικού τού αγίου’Ιωάννον τον Δαμασκηνόν.
— 3 (σ. 52). Τών Θεοφανείων τοΰ Κοσμά μετά τού ετέρου ιαμβικού τού
αγίου Ίωάννον τον Δαμασκηνοί). — 4 (σ. 86). Τής Υπαπαντής τοΰ κυρίου
ημών ’Ιησού Χριστού υπό Κοσμά. — 5 (σ. 101). Τών Βαΐων τοΰ αυτον. —
6 (σ. 130. Τής αγίας και μεγάλης Πέμπτης τού ανιόν. — 7 (σ. 149). Τού
αγίου καί μεγάλου Σαββάτου τού αυτόν. — 8 (σ. 164). Τής 'Αγίας Άναστάσεως τού Κυρίου υπό Ίωάννου Δαμασκηνόν. — 9 (σ. 174). Τής νέας Κυρια
κής τού Άντίπασχα υπό Ίωάννον μονάχον. — 10 (σ. 188). Τής Άναλήψεως
τού Κυρίου ύπό Ίωάννου μονάχον. — 11 (σ. 202). Τής Πεντηκοστής υπό
Κοσμά μοναχού, μετά ετέρου κανόνος ιαμβικού τού Ίωάννου τοΰ Άρκλά. —

12 (σ. 229). Τής Μεταμορφώσεως τού Κυρίου υπό Κοσμά. —- 13 (σ. 256).
Τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, τού αντοϋ μετά τοΰ ετέρου κανόνος Ίωάννου
τοΰ Δαμασκηνόν.

§ Β'. 14 (σ. 283). Κείμενον μετά ψυχαγωγίας δυο λόγων Βασιλείου τον
Μεγάλου, ήτοι’ «Τοΰ αυτού [Βασιλείου τον Μεγάλων] ομιλία εις τό Καθελώ

μου τάς άποθήκας, καί μείζονας οικοδομήσω». [Migne, Patr. τ. 31 σ. 261],
15 (σ. 331). «Τον αντοϋ 'Ομιλία εις τό Πρόσεχε σεαυτώ». Τέλος κολο
βόν «εις όρμάς άκρατεΐς» [έδ. 7. Migne, Patr. τ. 31 σ. 215].
Ή στάχωσις τοΰ κώδικος έξέπεσε. Τά τελευταία φύλλα έφθαρμένα έξ
υγρασίας. Ή άρίθμησις τού κώδικος ήν μέχρι τής 140 σελίδος, παραλειφθεισών δύο σελίδων μεταξύ τών 37 καί 38.
Ήγοράσθη υπό τοΰ Συλλόγου τή 5 ’Απριλίου 1916.
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[30]

73.

Χάρτης 0,201Ι2χ0,151/2. ΑΙώνος XVIII (φ. 200).
1 (φ. 1-149). Κείμενον καί ψυχαγωγία εκκλησιαστικών κανόνων, α'. «Κα
νών εις τήν Χρίστου γέννηαιν ποίημα τοϋ κυρίου Κοσμά καί Ίωάννου».
Επίσης τοϋ αΰτοΰ μελφδοΰ Κοσμά: — β' (φ. 16?) «Εις τά άγια Φώτα*. —
γ' (φ. 31“) «Των βαΐων».— δ' (φ. 39“) «Τής Υπαπαντής». — ε' (φ. 47“)
«Τή αγία καί μεγάλη δεύτερα». — ς' (φ. 49? ) «Κανών διώδιος· τή αγία καί
μεγάλη Τρίτη». — ζ' (φ. 51“ ) «Τή αγία καί μεγάλη Τετάρτη». — η' (φ. 55“ )
«Τή αγία καί μεγάλη Πέμπτη». — Ο'(φ. 63“ ) «Κανών τριφδιος τή αγία
καί μεγάλη Παρασκευή». — ι' (φ. 66? ) «Κανών τφ άγίφ καί μεγάλφ Σαββάτφ, ποίημα Μάρκον μοναχού, επισκόπου Τδροΰντος έ'ως <Γί? φδής, αί
δ3 έφ’ εξής ποίημα κυρίου Κοσμά». — ια' (φ. 75“ ) «Κανών τή αγία Κυριακή
τοϋ Πάσχα, ποίημα τοϋ κυρίου Ίωάννον τοϋ Δαμασκηνόν». — ιβ' (φ. 81? )
«Κανών τή Κυριακή τοϋ άντίπασχα ήτοι ή ψιλάφησις τοϋ αποστόλου Θωμά
ποίημα Ίωάννον μοναχού». Άρχ. «Άσωμεν πάντες λαοί, τφ εκ πίκρας δου
λείας, Φαραώ τον Ισραήλ άπαλλάξαντι». — ιγ' (φ. 84“ ) «Κανών τοϋ ζωο
ποιού Σταυρού., ποίημα τοϋ κυρίου Κοσμά». — ιδ' (φ. 97“ ) «Κανών εις
τήν άνάληψιν τοϋ σωτήρος ημών ’Ιησού Χριστοΰ ποίημα Ίωάννον μοναχού».
— ιε' (φ. 105“ ) «Κανών εις τήν Πεντηκοστήν ποίημα Κοσμά μοναχού». —
ις' (φ. 119“) «Κανών εις τήν Μεταμόρφωσιν τού σωτήρος... ποίημα κυρίου
Κοσμά».— ιζ' (φ. 133?) «Κανών τής κοιμήσεως της ύττεραγίας Θεοτόκον

ποίημα τού κυρίου Κοσμά».
2 (φ. 150“-193“ ). «’Επιατολαι τοϋ έν άγίοις π(ατ)ρός ημών Γρηγορών
τον Θεολόγον». Κείμενον καί ψυχαγωγία, α' «Κεκλενσίφ άρχοντι» [γρ. Κε-

λευσίω]. Άρχ. «Έπηδή μοι». [Migne τόμ. 37 σ. 209].— β' «Τφ Νικοβούλφ»
’Άρχ. «’Αεί προτιμήσας». [Migne τόμ. 37, σ. 102], — γ' «Τφ αύτφ». Άρχ.
«Τό λακωνίζειν» [Migne τόμ. 37, σ. 109].— δ' «Προς τόν Μέγαν Βασίλειον»
Άρχ. «Τοϋ πληρωθήναί σου επίταγμα» [Migne, ένθ’άν. σ. 120— ε'[τοϋ
αντον] Αρχή. «Έψευσάμην ομολογώ» Migne, ένθ’ άν. 21. — ς' «Τφ αντω».

Άρχ. «Ού φέρω τήν Τιβερινήν [Migne, ένθ. άν. σ. 22]. —ζ' «Τφ αντω» Άρχ.
«Σύ μέν σκώπτε». [Migne, ένθ. άν. σ. 24],— η' «Τφ αύτφ». Άρχ. «Επειδή
ού φέρεις». — θ' «Τφ μεγάλφ Βασίλειο) >. Άρχ. «“Α μέν πρότερον».— ι'
«Τφ αύτφ».Άρχ. «Πώς επιφυλλίς» [Migne, ένθ’ά. σ.96].— «Τφ αντω» Άρχ.
Επαινώ σου τής επιστολής. — ιβ'
ήτήσαμεν». — ιγ'

«’Αμφιλοχίφ». Άρχ. «’Άρτους μέν ούκ

«Τφ αν τφ» Άρχ. «Ώς μικρολόγως»—ιδ' «Βοσπορίφ».

Άρχ. «Ένόμιζον μέν». — ιε' «Τφ αντω». Άρχ. «Δίς ήδη τούτο». — ις' Καισαρίφ τώ ϊδίφ άδελφφ. Άρχ. «Ουδέ οί φόβοι». [Migne, ένθ’ά. σ. 53]. ιε'

[Τφ αύτφ], Άρχ. «Ίκανώς ήρυθριάσαμεν». [Migne, ένθ’ά. σ. 32]. ις' «Σωφρο-
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νίω υπάρχω. Τούτου την βοήθειαν επιζητεί ό θεολόγος κατά των διαρπα-

σάντων τά του Καισαρίου μικρώ έμπροσθεν τεθνηκότος». Άρχ. «Όράς οια»
[Migne, ένθ’ αν. σ. 64], ιζ' (φ. 176“ ). [Τφ Βασιλείφ], Άρχ. «καιρός εΰβουλίας»
[Migne, ένθ’ αν. σ. 53]. ιη'«Πρός εΰσέβιον επίσκοπον Καισαρίας». Άρχ.
«Επειδή προς άνδρα». ιθ' «Τφ μεγάλφ Βασιλείφ». Άρχ. «Μή θαυμάσης». κ'
«Προς τους εν Καισαρεία ώς εκ προσώπου τοΰ έαυτοΰ πατρός» Άρχ. «Είμΐ
μέν ποιμήν». κα/ «Τοΐς έπισκόποις ως εκ προσώπου τοΰ έαυτοΰ πατρός». κβ'
«Τφ μεγάλφ Βασιλείφ». Άρχ. «’Επειδή σε τεθέντα». κγ' «Τφ αΰτφ» Άρχ.
«Πυνθάνομαί σε», κδ' [Τφ αΰτφ]. Άρχ.

«Έγώ σε

και βίου».

[Migne,

ένθ’ ά. σ. 113].
3 (φ. 194“ - 200). Άδηλον σάτιρα κατά μέθυσων έκ στίχων 335. Άρχ·
«Θ[ε]έ μου δός μου δάκρυα, ποτάμια νά χύσω,
τον μεθυσμένοι’ άν[θρωπ]ον, νά κλανσω νά θρηνήσω,
δός μου δλίγην σύνεσιν όπου νά εννοήσω,
και εις αυτόν τον δυστυχή πρεπόντως νά λαλήσω,
δός μου και ενα βοηθόν, διά νά βοηθήση,
όπου νά είναι άξιος, τούτον νά ταλανίση» ...

Έν φ. 81“ «χειρί τοΰ άντιγραφέως «Τέλος τοΰ κανόνος τής άναστάσεως
τοΰ Χριστοΰ τελειώσαντος εν ετει 1794’Ιανουάριον 19 έσται αΰτφ δόξα».
Έν φ. 118“ χειρί τοΰ γράψαντος τον κώδικα έν υστέρα προσθήκη «Σπό
ρον ΙΤαπαδημητροπούλου έκ κώμης Πιάνου γράφω».

Έν φ. 149“ χειρί νεωτέρα «1820: ’Οκτωβρίου 20: τέλος τών Δεσποτικών

και

Θεομητορικών

κανόνων

οΐτινες

έγράφησαν

ψηχαγογηθέντες

καί έξηγηθέντες παρ’ έμοΰ Δαβίδ Ίωαννίδου Κυπρίου και εκ Κωμοχωρίου
Κισσόνέργης».

Στάχωσις πρόχειρος άτεχνος εκ φύλλων έντυπων καί ναστοΰ χάρτου
συγκεκολλημένων μετά ραχιαίας περγαμηνής.
Ήγοράσθη υπό τοΰ Συλλόγου τή 5 Άπρ. 1916 παρά τοΰ κ. Μ. Γεδεών.
("Επεται συνέχεια).
Δ. Μ. ΣΑΡΡΟΣ
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