
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 
ΤΗΣ ΕΝ ΧΑΛΚΗ, ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ1

96.
Μεμβρ■ 0,21χ 0,16. ΙΕ' αίώνος, ψ. 232.

Πραξαπόατολοι.

Κώδιξ καλώς διατηρημένος, τέλειος εις τό είδος του.
Περιέχει τάς Πράξεις τών ’Αποστόλων, τάς Καθολικός έπιστολάς καί 

τάς τοΰ ’Αποστόλου Παΰλου μετά τών υποθέσεων αυτών· έν τη αρχή καί 
τών μαρτυριών τών κεφαλαίων, καί την άποκάλυψιν τοΰ Ίωάννου.

Έν τοις περιθωρίοις ΰπάρχουσι μαρτυρίαι όλίγαι έκ τών πατέρων.’Από 
τοΰ φΰλ. 203-206 Συναξάριον, δηλονότι ύπόδειξις τών περικοπών τών κατά 
πάσαν ημέραν καί εορτήν άναγινωσκομένων ουδαμοΰ απαντάται χρονολογία- 
μόνον εν τέλει τοΰ 232 εσχάτου φΰλλου.

«Δόξα τω δόντι αρχήν καί τέλος».

97.
Χάρε. 0,21Χ.0,15 τοΰ 1577, φ. 477.

Άντιόχου τοΰ Πανδέκτου λόγοι.

Προηγείται πίναξ τοΰ περιεχομένου- τό κείμενον εκτείνεται μέχρι τοΰ 
256 φυλ. Εις τό τέλος τών Κεφαλαίων: «Ί Άντιόχου μοναχοΰ τής Λαύρας 
τοΰ άββά Σάββα προς Ευστάθιον ηγούμενον μονής Άτταλιανής πόλεως 
Άγκυρας τής Γαλατίας κεφάλαιον δεύτερον ρλ V εις τό 3-0 φυλλον «τό παρόν 
βιβλίον Άντιόχου τοΰ Δωροθέου... εις τον ναόν τοΰ Αγίου Γεωργίου καί 
εΐ τις βουληθή αποξένωση αυτό νά είνε άφωρισμένος καί ασυγχώρητος, κατά 
μήνα Δεκέμβριον ίνδ. Θ' ό Αρχιεπίσκοπος Φαναριού καί Νεοχωρίου Καλ
λίνικος». Έν φύλλφ 256α ή εξής σημείωσις.

«■fTo παρόν βιβλίον τοΰ οσίου πατρός ημών Άντιόχου, έγράφη παρ’ 
έμοϋ τοΰ άμαρτωλοΰ Καλλίστου κατά συγχωρήσεως δε θεοΰ καί ίερομονάχου- 
έν τή σεβασμίφ καί ιερά μονή τοΰ Σωτήρος Χριστοΰ, τής έπονομαζομένης 
κατά τό παλαιόν μεγάλων πυλών, κατά δέ τό νέον Δουσικον- υμείς δε οί έν

1 Βλ. Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. τόμ. ΙΑ’ σ. 191.
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χερσ'ι τοΰτο έχοντες και μετά προσοχής άναγινώσκοντες, καί τά σφάλματα 
γνωρίζοντες αυτά και διορθώσητε, έμοί δε τω άμαθεΐ συγχωρήσατε έν τφ 
έτει ζπε'. Ίνδ. Ε' έν μηνί Μαΐφ κε' ήμερα πέμπτη».

(φ. 256 β) «Τοΰ οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Έφραίμ τοΰ Σύρου 
λόγος κατανυκτικός εις τήν δευτέραν παρουσίαν τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ 
Χριστοΰ».

(φ. 270 β) «Διήγησις περί Ευφρόσυνου τοΰ Μαγείρου».
(φ. 273) «Περί ύποκοής καί υπομονής».
(φ. 279) «Τά έργα τοΰ οσίου πατρός ημών Δωροθέου καί βίος τοΰ 

μαθητοΰ αΰτοΰ τοΰ μακαρίου Θεοδοσίου». Προηγείται «πίνοξ άριστος τής 
παρούσης πυκιίδος» έν τελεί ύπάρχουσι «ίστορίαι τινές καί διηγήσεις κατά 
πολλά ωφέλιμοι».

(φ. 431) «Έγράφη τό παρόν βιβλίον παρ’ έμοΰ τοΰ μοναχοΰ Καλλί- 
στου... (δμοιον τω προηγουμένφ άλλ’ έσβέσβη) τοίνυν οί θεωροΰντες αυτό 
καί αναγινώσκοντες συγχωρήσατε μοι τω άμαθεΐ καί διορθώσατε αυτό, έν 
τφ έτει ζπεω ίνδ. Ε' τή δ' τής τυροφάγου». Έν τέλει τοΰ βιβλίου εις τήν 
αγραφον σελίδα «γριγωρήου ίερομονάχου»· καί κατωτέρω «Καί τόδε συν 
τοΐς άλλοις άφιέρομα εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον έν τής νίσου Χάλκις». 
έν δε τώ ωα τοΰ πρώτου φύλλου «τό παρόν άνέγνωσα έγώ ό Άνανίας 
Διονυσιάτης 1847 δεκεμβ. 21».

98.
Χάρτ. 0,21^.0,15 17' αίώνος φ. 188.

Μηνάϊον Σεπτεμβρίου.

Είναι διηρημένον εις κεφάλαια 24 ήριθμημένα κάτωθεν λ-λα'.
Περιέχει τάς ακολουθίας τοΰ Σεπτεμβρίου άπό τής 16 μέχρι τής τρια- 

κοστής, άνευ συναξαριού' έχει τάς εξής διαφοράς μέ τό έντυπον εις τάς κβ 
προστίθεται κανών τοΰ προφήτου Ιωνά φέρων άκροστιχίδα «τοΰ σοΰ προ
φήτου μέλπω Χρισιέ τό κλέος» εις ήχον β'πρός τό έν βυθώ κατέζευξας, 
άρχόμενος «Τής ψυχής φυλάξας ’Ιωνά»· εις τάς κε'έλλείπει ό πρώτος κανών, 
εις τάς κστ' ό κανών τής Θεοτόκου καί ό δεύτερος τοΰ αγίου εινε διάφορος, 
εις τά κη' προστίθενται άναγνώσματα προφητειών, άπόστιχα, καθίσματα 
διπλά καί κανών εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον.

Έν τέλει σημειοΰται δι’ άλλης χειρός «αψγ' μαΐου κ' έπήγον έγώ 
ό παπά Δηονίσιος ηστοφηστήρι άπό τήν πανάγήα τής παναγήες τής Χάλκης 
ηγουμενέβοντας παπά κυρ Ανθυμος κεης αυτό εγηνε τό παρόν ης άσφάλια. 
Διονισηος ιερομόναχος»
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99.
Χάρτ. 0,21χ. 14,5 τοϋ 1547 φ. 278.

Μηναίον ’Οκτωβρίου.

Έν μέρει σητόβρωτον.
Περιέχει τάς ακολουθίας τοϋ μηνός από τής δευτέρας μέχρι τής τελευ

ταίας μετά συναξαρίων, άλλ’ όίνευ στίχων ή αρχή ελλείπει, τό δέ σφζόμενον 
άρχεται από των λέξεων τοΰ Θεοτοκίου τής Ε' ωδής τοϋ εις τάς β' τοΰ μηνός 
κανόνος « ..νάτου χωρήσασα»

Ύπάρχουσι διαφοραί τινες προς τό έντυπον, άλλα τα συναξάρια, ως επί 
τό πλεΐστον, συμφωνοΰσι.

Έν φύλλφ 240Ρ φέρει τήν εξής σημείωσιν «άφηερώθη εις τον μέγα 
Δημήτριον έν τι νήσω τής Πριγγίπου παρά τής τιμιωτάτης Κυριακής τής 
θυγατρός τοΰ Μ. Οικονόμου Πάπα κυρ—τοϋ Καλοθέτου έν έτει ζνε ϊνδ. Ε= 
(1547») καί έιέρα:

«αυτή πέφυκε τοϋ Γαβριήλ ή βίβλος θύτου ταπεινοϋ Εκκλησίας έκ 
χώρας Βρύα ζπστ. ( = 7086=1578) έν μηνι Ίουλλ. κθ' ήμέρα Γ».

Έν τέλει σημειοϋται: «έτελιώ-θη τώ παρών βιβλίω Αύγούστου κε' 
ήμέρα Σαββάτω ώρα εις ανπβ' Ιάκωβος αμαρτωλός ό γράψας». (σημειωτέον 
τό έτος ως λάθος).

100.

Χάρτ. 0,21y,15, ΙΕ' αΐώνος, φ. 373.

Μηναΐον ’Οκτωβρίου.

Κατάστασις χειρογράφου αρκούντως καλή· χάρτης ωραίος καί γραφή 
έπίσης ωραία.

Περιέχει τάς ακολουθίας τοϋ μηνός από τής πρώτης μέχρι τής τελευ
ταίας, ά'νευ συναξαρίων τά στιχηρά διαφέρουσι ως έπί τό πλεΐστον, οί δέ 
κανόνες διαφέρουσι εις τάς Γ, ιγ', ιη'· εις μέν τάς ι' ό κανιον εις ήχον δ' φέρει 
ακροστιχίδα «των αύταδέλφων αίνέσω ξυνωρίδα» καί άρχεται «τφ πόθω τφ 
τοΰ Χριστοϋ φλέγόμενος» ποίημα Θεοφάνους· εις τάς ιγ' ό κανών εις ήχον 
α' φέρει ακροστιχίδα «Κάρπον τε καί Πάπυλον άσμασιν στέφω» καί άρχε- 
ται «Κάρπου καί Παπύλου τών στερρών» ποίημα ’Ιωσήφ· εις τάς ιη' ό 
κανών εις ήχον πλ. δ' άρχεται «"Αρμα Θεοϋ περιφανές» παρομοίως εις τάς 
κβ', κη', λα', οί δεύτεροι κανόνες διαφέρουσιν, εις τάς κθ' ό δεύτερος κανών 
εις ήχον πλ. δ' άρχεται «τής εβδομάδας αριθμώ τιμώμενος», εις τάς κη' δ δεύ
τερος κανών εις ήχον πλ. δ' φέρει ακροστιχίδα «'Ομότροπε Στέφανε σόν 
ομώνυμον τίθει» καί άρχεται «δλην μου τήν ζοφώδη πάτερ άχλύν» εις τάς 
λα' ό δεύτερος κανών είς ήχον δ' άρχεται Γ'Ασομαι Κύριε ό Θεός μου».

Ή κατά τά έντυπα είς τάς ιδ' ακολουθία τοΰ αγίου Κοσμά τοϋ ποιη- 
τοΰ μετατίθεται είς τάς ιβ' τοϋ αυτού ως ακολουθία τοΰ οσίου Κοσμά τοϋ
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άγιοπολίτου και ποιητοΰ επισκόπου Μαϊουμά έχουσα καί κανόνα διάφορον 
είς ήχον δ' φέροντα ακροστιχίδα «Κοσμάν επαινώ τον μελουργόν προφρό- 
νως» καί άρχόμενον «καλλύνας τών αρετών τοΰ βίου σου». Εις την εορτήν 
τοΰ αγίου Δημητρίου ύπάρχουσι δυο κανόνες τοΰ αγίου ό πρώτος είς ήχον β' 
άρχεται «Ρείθρα ζωής» καί ό δεύτερος εις ήχον πλ. δ' αρχεται «Μΰρου ευώ
δους καί σεπτοϋ» Προστίθεται εις τάς κζ' καί ακολουθία τών μεδεόρτων 
τοΰ αγίου Δημητρίου, εν ή κανών υπάρχει <5 κατά τήν εορτήν τοΰ αΰτοΰ 
αγίου είς τά έντυπα πρώτος. Παρομοίως προστίθεται είς τάς ΙΕ' ακολουθία 
τοΰ αγίου Ευθυμίου τοΰ νέου· είνε διηρημένη είς 48 τετράδια κάτωθεν α- μη'.

101.
.Χαρτ. 0,22X15, τοΰ 1495 φ. 217.

Μηναίον ’Οκτωβρίου.

Έν καλή καταστάσει διατηρείται. Περιέχει τάς ακολουθίας τοΰ μηνάς, 
ά'νευ συναξαρίων.

Είς τό τελευταΐον φΰλλον 217 υπάρχει ή ακόλουθος σημείωσις- «έτε- 
λειώθη τό παρόν μηνέον διά χειρός καμοΰ τοΰ άμαρτωλοΰ Φωτίου τάχα καί 
μοναχοΰ εν έ'τει ζγ' ίνδ. ιγ έν μηνί Όκτωβρίφ ιη» αμέσως δέ έ'πεται έτέρα 
σημείωσις. «έν τφ αΰτφ χρόνφ εΐλθομεν έγώ τε καί ό έν μοναχοΐς κυρ 
μάξιμος καρίας».

Όπισθεν τοΰ αΰτοΰ φΰλλου «έν έ'τει ζγ. ινδ. ιγ' ήλθομεν έγώ τε 6 γρά- 
•ψας ταΰτα καί μάξιμος ό έν μοναχοΐς τίμιος ό καί λεγόμενος καρίας· έκ τής 
έπαρχίας Γαγγρών τής ΙΙαφλαγονίας: είς τον παρόντα ναόν τον εις ό'νομα 
τιμώμενον (Παναγίας); Χάλκης, έγώ μέν διέμεινον ώδε· κακεΐνος επνίγη αντί
κρυ τοΰ Παντιχίου: Εΰρομεν δέ καί τον άλλον Φώτιον Γαλάτην ένταΰθα τον 
καί τήν παροΰσαν βίβλον γεγραφότα· μετά δέ τινά χρόνον έξελθών έκ τής 
αυτής μονής, καί κατήνιησεν έν τή νήσωτοΰ αγίου μου πρωτοκλήτου Άνδρέου' 
διέτριψε δέ έκεΐ χρόνους δέκα’ μετά δέ ταΰτα είσήλθεν έν τή νήσφ ΙΙρι.γγί- 
που’ άπέδωκε τον χοΰν τφ χοΐ καί κύριος ό Θεός άναπαΰσαι τό πνεΰμα 
αΰτοΰ μετά τών αγίων».

Έν αρχή υπάρχει ή γνωστή μεταγενεστέρα σημείωσις δηλοΰσα δτι τό 
χειρόγραφον ανήκει είς τό μοναστήριον τής Παναγίας Χάλκης.

102.

Χάρτ. 0,21χ 0,15. Ζζ" αΐώνος, φ. 191.

Μηναίον Δεκεμβρίου.

Καλώς διατηρημένον ή γραφή εΰανάγνωστος,άλλά τό δέσιμον έφθαρμένον.
Περιέχει τάς ακολουθίας τοΰ μηνός από τής πρώτης μέχρι τής δεκάτης 

έννάτης μετά τών ακολουθιών τών δυο προ τής Χριστοΰ Γεννήσεως Κυριακών, 
ά'νευ συναξαρίων.
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Εις τό Κύριε έκέκραξα προστίθενται, ως επί τό πλειστον, καί στιχηρά 
τής Θεοτόκου, τά εις τον στίχον δε στιχηρά, εκτός μικρών εξαιρέσεων, έλλεί- 
πουσι, καί έξαποστειλάρια δε προστίθενται μετά τον κανόνα εις τάς πλείστας 
ακολουθίας.

Τά είς τον μικρόν εσπερινόν τών έορτασίμων στιχηρά εις τό κύριε έκέ
κραξα είσί διάφορα. Διάφορος είναι επίσης ό κανών τοΰ οσίου είς τάς δ' τοΰ 
μηνός καί οί κατά τάς ς' τοΰ μηνός τρεις κανόνες. Είς τάς ε' τοΰ μηνός 
προστίθεται κανών τής Θεοτόκου' είς τάς κ' ελλείπει ό κανών τών προεορτιών 
καί ό πρώτος τοΰ οσίου καί προστίθεται κανών τών αποστόλων. Είς τάς ιε' 
προστίθεται ακολουθία τοΰ οσίου πατρός ημών Παΰλου τοΰ έν τώ Λάτρω 
τά από τής αρχής τής β' τοΰ μηνός κανόνος μέχρι τής έκτης φδής τοΰ αΰτοΰ 
κανόνος έλλείπουσιν.

Είς τό τελευταίον φυλλον ή εξής ανορθόγραφος σημείωσις «Τω παρών 
μηναΐον δεκέμβριος υπάρχι τοΰ τιμίον Προδρόμου άντικρή Σοζονπόλεως καί 
ό'πιως τό άποξενόσι νά είναι άφωρησμένος μητροφάνης ιερομόναχος».

Επίσης ή εξής σημείωσις.
Ί" «έτοΰτω τό παρό μηναίο είνε τοΰ σεβασμίου μοναστηριού τής ΰπερ- 

αγίας ημών Θεοτόκου τώ έν τή νοισίω Χάλκης καί ώπήος τω άπωξενόση 
νάχη την άράν τών πατέρων» Ήσαΐας ίεροδιάκονος. (Κάτωθεν μονοκονδυλιά).

103.
Χάρτ. 0,21X0,15 τον 1608 φ. 181.

Μηναΐον ’Ιανουάριου.

Χείρ καλλιγράφος μέν, άλλ’ απρόσεκτος.
Περιέχει τάς ακολουθίας τοΰ μηνός από τής πρώτης μέχρι τής δεκάτης 

τέταρτης, άνευ συναξαρίων.
Κατά τό πλειστον συμφωνεί με τά έντυπα· έν τώ τέλει υπάρχει ή εξής 

σημείωσις τοΰ γράφοντος «f Τό παρόν μηνέον έγράφι, διά χειρός έλαχίστου 
μητροφάνους ίερομονάχου, καί τυπικάρι τής ιερας καί βασιλικής και πατριαρ
χικής μονής τον τιμίον ενδόξου προδρόμου και βαπτιστον Ηωάννον τον ευρι
σκομένου έν τή μαύρη θαλάσση άντίκρι Σωζουπόλεως έν έτει ζρις/» δι’ άλλης 
δε χειρός κάτωθεν «καί τό παρόν έσταχόθη υπό χειρός τοΰ εΰτελοΰς Πορφυ- 
ρίου Ίερομονάχου».

104.• ' ... ;Γ·,ο
Χάρτ. 0,21x14. 17' αΐώνος, φ. 182.

Μηναΐον Φεβρουάριον.

Ό κώδιξ έν μέρει σητόβρωτος περιέχει τάς ακολουθίας τοΰ μηνός 
άπ’αρχής μέχρι τέλους, άνευ συναξαρίων έν τφ τέλει υπάρχει ή ακόλουθος

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, ίτος ΙΒ . 19
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σημείωσις: «έτελειώθη ό παρών μην Φεβρουάριος εν μην! Αύγουστου κ' ήμερα 
δεύτερα Ινδικτ. ζ' (1534) έγράφη έν τώ νησίω τον τίμιου ένδοξου προφήτου 
προδρόμου και βαπτιστοϋ Ίω(άννον) Άβράμιος μοναχός».

Έν αρχή ύπάρχουσιδύο φύλλα μεμβράϊνα γραφής ΙΑ' αίώνος περιέχοντα 
ερμηνείας τοϋ Χρυσοστόμου.

105.

Χάρτ. 0,23χ0,14. /ζ" αίώνος, φ. 144.

Μηναΐον Φεβρουάριον.

Περιέχει τάς ακολουθίας τοϋ μηνός, άνευ συναξαρίων. Έν τώ μέσω, 
έλλείποντος ενός τετραδίου, έλλείπουσι τά μετά τά στιχηρά τά εις τό κύριε 
έκέκραξα τής υπαπαντής μέχρι τής έκτης ωδής τοΰ κανόνος τοϋ προφήτου 
Συμεών.

Έν φύλλω 129 λόγος τοΰ Μ. Βασιλείου προς τούς συκοφαντοΰντας αύτόν 
άρχόμενος «Μεγάλη παράκλησις ψυχαΐς δια τό μισεΐσθαι κεκακιωμέναις». 
Είτα τοϋ αύτοΰ κατά Σαβελλίου, τοΰ Άρείου, καί τών ’Ανομοίων, ά'νευ τέλους.

Εις τό πρώτον φύλλον «Τό εν κρ’ ικαλοιώνι f Κοσλα ρΐ Καραβοκίρι=».

106.

Χάρτ. 0,21x14 τον 1598. φ. 196.

Μηναΐον Φεβρουάριου.

Κώδιξ καλώς διατηρημένος, περιέχει τάς ακολουθίας τοΰ μηνός, άνευ 
συναξαρίων. Έν τέλει υπάρχει ή εξής σημείωσις υπό τοΰ γραφέως «Τέλος 
τοΰ Φεβρουάριου μηνός, εν μηνι δεκεμβρίω ί-ή- εν έ'τει αφψη ,ζρς' ξβ t„ 
σφ θνβω φε^; ξ λνθυλω» και κατόπιν ή πιστή έξήγησις τών κρυπτογρα
φικών γραμμάτων «Μητροφάνης ιερομόναχος»

Προστίθεται δέ καί ετέρα σημείωσις- Τώ συσταχίκοτι εύ'χεσθαι συν τώ 
γεγραφηκότι, δπως ιλεως γενήσεται ό κύριος αύτοΐς, έν τή ημέρα τής 
κρίσεως ,ζρζ' 1599».

107.

Χάρτ. 0,22 X 0,15 τον 1533 φ. 146.

Μηναΐον ’Απριλίου.

Βιβλίον σεσαθρωμένον καί σητόβρωτον.
Περιέχει τάς ακολουθίας τοΰ μηνός άνευ συναξαρίων καί αναγνωσμάτων 

προφητειών. ’Έχει τάς εξής διαφοράς προς τά έντυπα.
Εις τινας ημέρας τά είς τό κύριε έκέκραξα στιχηρά είναι διάφορα, εις δέ 

τάς κβ' καί κς' οί κανόνες είνε διάφοροι.
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’Αντί τών εις τά έντυπα ακολουθιών εις τάς δ' υπάρχει ή ακολουθία 
τοΰ οσίου ’Ιωσήφ τοΰ ύμνογράφου, εις τάς ε' ή τών μαρτύρων Θεοδοΰλου 
καί Άγαθόποδος, εις τάς ζ' ή τοΰ οσίου Γεωργίου, επισκόπου Μιτυλήνης, 
εις τάς ιθ' ή τοΰ οσίου Ίωάννου τοΰ Παλαιολαυρίτου καί εις τάς κδ' ή τοΰ 
μεγάλομάρτυρος Σάββα τοΰ στρατηλάτου.

Εις τάς ιδ' υπάρχει ή ακολουθία τοΰ ίερομάρτυρος Άρτέμωνος, ή δέ 
τοΰ Μαρτίνου Πάπα Ρώμης μετατίθεται εις τάς ιδ', ή τοΰ Άριστάρχου Ποΰδη 
καί Τροφίμου εις τάς ΙΕ', δθεν ελλείπει ή τοΰ μάρτυρος Κρήσκεντος, αί δε 
εις τάς κη' καί εις τάς κθ' άκολουθίαι έναλάσσονται.

Έκ τής εις τάς κγ' τοΰ μηνός ακολουθίας, έλλείπουσι τά έν τφ μικρφ 
έσπερινφ, αί προφητείας τά είς την λιτήν καί τά καθίσματα, αντί δέ τών εις 
τά έντυπα δΰο κανόνων υπάρχει έτερος. Ή είς τήν α' τοΰ μηνός ακολουθία 
είνε ελλιπής, ένεκα τής έλλείψεως φΰλλου καί ό κανών αυτής είναι διάφορος.

Έν τελεί ή εξής σημείωσις- «έτελειώθη ό παρών μήν Άπρίλλιος έν μηνί 
Άπριλίω δ' ημέρα παρασκευή τοΰ Λαζάρου' έν έτει (ζμα' ίνδ. ς' έν τώ νησίφ 
τον τίμιου Προδρόμου. Δόξασοι χριστέ ό δούς αρχήν καί τέλος. ’Αμήν. 
Άβράμιος μοναχός τάχα καί ίεροδιάκον».

108.
Χάρτ. 0,21,5 X 0,15 τοΰ 1514 φ. 185.

Μηναΐον ’Ιουνίου.

Βιβλίον πεπαλαιωμένον καί σητόβρωτον περιέχει τάς ακολουθίας τοΰ 
μηνός, ά'νευ συναξαρίων. Τά στιχηρά έν πολλοϊς διαφέρουσιν, είς τήν α' 
προστίθεται καί ή τοΰ ετέρου μάρτυρος ’Ιουλίου ακολουθία, είς τήν δ' έλλείπει 
ό πρώτος κανών, είς τάς ς' προστίθεται ακολουθία τοΰ αγίου Βησσαρίωνος, 
είς τάς ι', αντί τής εις τό έ'ντυπον ακολουθίας, υπάρχει ή τοΰ αγίου ίερομάρ
τυρος Τιμοθέου Προύσης, είς τάς ιβ' ό κανών διάφορος, εις τάς ιγ' προστί
θεται ή ακολουθία τοΰ αγίου Τριφυλλιού, έπισκόπου Λευκοσίας τής Κόπρου, 
είς τάς ιδ' άμφότεροι οί κανόνες είναι διάφοροι, εις τάς ιζ' ή ακολουθία 
τών πρώτων μαρτύρων, έλλείπει δέ κανών τών δευτέρων μαρτύρων, είς τάς 
κδ' ό δεύτερος κανών διάφορος, είς τάς κε' προστίθεται κανών τοΰ Προδρόμου, 
ποίημα Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου, είς τάς λ' ό πρώτος κανών είναι διάφορος, 
Έν τή όπισθία σελίδι τοΰ 181 φύλλου υπάρχει ή εξής σημείωσις’ «έτελιώθη 
ό παρών μήν ’Ιούνιος τφ ,ζκβ' έτος (=1514) ημέρα β' Ίουλλ. ιζ' ίνδκ. β» 
προστίθεται δέ διά τής ιδίας χειρόο κανών τής υπεραγίας Θεοτόκου είς ήχον δ' 
άρχόμενος «ώς έμψυχος τράπεζα», δστις κατά τήν έν τέλει αΰτοΰ σημείωσιν 
«ψάλλεται εις τάς έπισήμους τών αγίων έορτάς» καί έγράφη μηνί όκτωβρίψ 
κγ' ίνδ. γ' ,ζκγ' έτους έκ τφ νηοίω. Είναι διηρημένον είς 23 τετράδια.
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109
Χάρτ. 0,21X15 τον 1(114 φ. 203.

Μηναΐον ’Ιουνίου.

Τό βιβλίον διατηρείται καλώς- ή γραφή ωραία- εις τάς άρχάς τών 
ακολουθιών τής κδ' καί κθ' ύπάρχουσι κοσμήματα ωραία.

Περιέχει τάς ακολουθίας τοΰ μηνός, άνευ συναξαριού. Τά στιχηρά, ως 
επί τό πλεΐστον, δεν διαφέρουσι τών εν τφ έντΰπφ, κατά δε τά λοιπά συμ
φωνεί τοΐς εν τοϊς χειρογράφοις 85 καί 108 εις τάς ακολούθους ημέρας: δ' ι' 
ιγ' ιδ' ιζ' κε' καί λ'.

Παρατηρητέον προσέτι δτι είς τάς κδ' κθ' καί λ' προστίθενται καί οί 
απόστολοι.

Είς τό τέλος τοΰ τελευταίου φΰλλου ή εξής σημείωσις υπάρχει- «έτελειώθη 
ό παρών μην Ιούνιος κατά μήνα Μάρτιον κη' τή β' τής δ' εβδομάδος τής 
άγιας τεσσαρακοστής ώρα ς γραφέν παρ’ έμοΰ έν ταύτη τή σεβασμία βασι
λική καί πατριαρχική μονή τοΰ τιμίον ενδόξου προφήτου προδρόμου και 
βαπτιστον Ίωάννου. Θεοδοσίου οίκτροΰ καί τών ελάχιστων ίερομονάχου έλα- 
χιστοτέρου- εν τφ νισίφ αντίκρυ σωζονπόλεως τής μαύρης θαλάττης. Οι τοίνιν 
άναγινώσκοντες συν θεώ έρρωσθε καί τών έμοΰ σφαλμάτων μηδείς μεμφέτω, 
ώ φίλοι χριστοΰ, διότι αμαθής ΰπήρχον ,ζρκβ' ίνδ. ιβ'» καί κάτωθεν δι’άλλης 
χειρός. « f έσταχώθη παρά Μητροφάνους ίερομονάχου καί προηγουμένου».

110.
Χάρτ. 0,21X14 τοΰ 1623 φ. 187.

Μηναΐον Ιουλίου.

Περιέχει τάς ακολουθίας τοΰ μηνός από τής πρώτης μέχρι τής δεκάτης 
έκτης συμφωνοΰσας μέ τάς τών χειρογράφων 112, 113, προστιθεμένης 
τής τών αγίων Πατέρων ακολουθίας. Έν τέλει υπάρχει ή σημείωσις: «Τό 
παρόν μηναΐον πρώτον τοΰ ’Ιουλίου έγράφη έν τή σεβασμία βασιλική και 
πατριαρχική μονή τοΰ τιμίον ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστον 
Ίωάννου τφ εν τφ νησίφ αντίκρυ Σωζονπόλεως καί έτελειώθη έν έτει από 
κτίσις κόσμου ζρλα (=1623) μηνί Άπριλίω δ'» καί αμέσως προστίθεται «Ί"έστα- 
χώθη παρά μητροφάνους ίερομονάχου καί προηγουμένου τοΰ Χαμοδράκη».

Έν αρχή καί έν τέλει ύπάρχουσι φύλλα επί τών οποίων σημειοΰνται 
χωρία έκ τής αγίας Γραφής.

111.
Χάρτ. 0,21X0,14 τοΰ 1623 φ. 163.

Μηναΐον ’Ιουλίου.

Κώδιξ κατά πάντα δμοιος τφ προηγουμένω καί τής αυτής οΰχί τόσον 
επιτήδειας χειρός.
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Περιέχει τάς ακολουθίας τοϋ μηνός από τής δέκατης έβδομης μέχρι τής 
τελευταίας, άνευ συναξαρίων, συμφωνοΰσας με τάς είς τα χειρόγραφα 112 
και 113, εκτός δτι είς τάς κ' ούχ ΰπάρχουσι προφητεΐαι, καί είς τάς κστ' 
υπάρχει καί ή δευτέρα είς τό έντυπον ακολουθία.

Έν τέλει προστίθενται αί αΰταί σημειώσεις αί καί είς τό προηγοΰμενον 
110 χειρόγραφον, άλλ’ αντί τών λέξεων «τό πρώτον» υπάρχει «τό δεύτερον» 
καί αντί τής ημερομηνίας «άπριλίφ δ'» υπάρχει «μαΐφ λ».

Έν αρχή καί έν τέλει υπάρχουσι φύλλα μεμβράϊνα έκ συναξαριού.

112.
Χάρτ, 0,23X0,16 τοϋ 1555 φ. 246.

Μηναΐον ’Ιουλίου.

Χειρόγραφον κατά πάντα δμοιον τφ ύπ. άρ. 85, καί διά τής αυτής χειρός.
Περιέχει τάς ακολουθίας τοϋ μηνός ’Ιουλίου, ά'νευ συναξαριού συμφω- 

νοϋσας προς τάς τοϋ 113 χειρογράφου.
Έν τέλει σημειοΰται «έτελειώθη ό παρών μην ’Ιούλιος έν έτει ζξγ: 

ό καθηγούμενος τής βασιλικής μονής τού Προδρόμου Μάξιμος ιερομόναχος».

113.
Χάρτ. 0,21χ0,15 τον 1514 φ. 204.

Μηναΐον ’Ιουλίου.

Χειρόγραφον κατά πάντα δμοιον τώ ΰπ’ άριθ. 108 καί τής αυτής χειρός.
Περιέχει τάς ακολουθίας τοϋ μηνός, ά'νευ συναξαρίων. Έχει τάς ακο

λούθους διαφοράς μέ τό έντυπον· ή είς την α' ακολουθία έχει κανόνα διά
φορον, μη συμφωνοΰντα μηδέ τφ είς τό έντυπον ή είς τάς ε' ακολουθία 
τής όσιας Μάρθας έχει κανόνα μη συμφωνοΰντα μηδέ μετά τοΰ εις τον 
ΰπ’ άριθ. 93 χειρόγρ. ουδέ μετά τοϋ είς τό έντυπον, αλλά μετά τοΰ εις τό 
ΰπ’ άριθ. 42 χειρ. Είς τάς ιγ' μόνον ή τής μάρτυρος Γολινδούχ άκολουθία 
έλλείπει, είς τάς ιστ' ΰπάρχει ή τοΰ μάρτυρος Άθηνογένους άκολουθία, μεθ’ 
ήν προστίθεται ή άκολουθία τών αγίων πατέρων συμφωνοΰσα τή εις τό 69 
χειρόγραφον. Εις τάς η' ΰπάρχουσι καί προφητεΐαι.

Είς τάς ζ' τοΰ οσίου Θωμά τοΰ έν τώ Μαλαιώ άκολουθία ΰπάρχει, 
έλλείπει δέ ή τής αγίας Κυριακής, καί προστίθεται άκολουθία τοΰ οσίου 
’Ακακίου τοΰ έν τώ Κλίμακι- ή είς τάς ια' άκολουθία έχει κανόνα διάφορον. 
Τά είς τό κύριε έκέκραξα στιχηρά διαφέρουν τών έντύπων είς τάς δ' εις τάς 
ι' καί ιβ'· εις τινας ημέρας σημειοΰνται καί τά άποστοευαγγέλια.

Έν τέλει ΰπάρχει ή σημείωσις· «έτελειώθη ό παρών μην ’Ιούλιος έν 
έτει ζκγ, ίνδ. γ' δκτ. κα' ημέρα ξ, εν τφ νησίω, Ίωαννίκιος»,
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114.
Χόρτ. 0,22 X 0,14 φ. 301.

Μηναϊον Αύγουστον.

Έν αρχή ελλείπει εν φύλλον, περιέχει τετράδια λθΉ άπόδοσις τής 
Κοιμήσεως τή κγ'· δεν παρεβλήθη προς τό έντυπον.

115.
Χάρτ. 0,21χ0,15 τοΰ 1610 φ. 469.

Μηναϊον Αύγουστον.

Βιβλίον διηρημένον εις τετράδια 60 και καλώς διατηρημένον, εί καί 
σητόβρωτον έν μέρει. Περιέχει τάς ακολουθίας τοΰ μηνός, άνευ συναξαριού 
καί έχει τάς εξής διαφοράς προς τό έντυπον: α) τά στιχηρά έν πολλοΐς είναι 
διάφορα, β) οι κανόνες είναι διάφοροι εις την α' άμφότεροι, εις τάς ιβ' ό τοΰ 
οσίου, εις τάς ιδ' ό προεόρτιος, εις τάς ιστ' ό τής αγίας εικόνος, εις τάς κθ' 
ό δεύτερος, εις τά λ' ό τοΰ Προδρόμου, γ) εις τάς λα' ό πρώτος κανών 
έλλείπει, δ) ή άπόδοσις τής εορτής τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου εις τάς κη', 
υπάρχει δέ περί αυτής καί ή έν τώ 35 χειρογράφφ σημείωσις· άλλ’ ή τοΰ 
οσίου Μαξίμου ακολουθία ψάλλεται εις τάς κβ' ώς καί εις τά έντυπα, ε) εις 
τάς στ' τοΰ μηνός προστίθεται ευχή είς τάς σταφυλάς- εις δέ τάς ιε' ύπάρχουσι 
τροπάρια στιχηρά ένφ δίδεται άγιον έλαιον, στ') προστίθενται οι απόστολοι 
είς τάς στ' εις τάς ιε' καί είς τάς κθ'. Σημειωτέον οτι τό εις τάς ιε' συναξάριον 
υπάρχει τό μόνον έν τώ χειρογράφφ τούτφ.

Έν τέλει ή σημείωσις τοΰ γραφέως’ «έγράφη διά χειρός έμοΰ Άνθιμου 
μοναχοΰ έπί έτους ζριη' διά συνδρομής καί έξόδου τοΰ πανοσιωτάτου καθη
γουμένου κυρ φιλοθέου ίερομονάχου έκ τής νήσου Κύπρου εκ Λευκωσίας 
καί εΐ τις τό αποξένωση έκ τοΰ μοναστηριού τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής 
Περιβλέπτου έχέτω τάς άράς τοΰ τιη' Θεοφόρου πατέρων τών έν Νικαία».

116.
Χάρτ. 0,22X0,14,5 τον 1475 φ. 86.

* Απορα τοΰ Τυπικόν.

Τό βιβλίον έλλιπές έν αρχή καί έν τέλει.
Προηγείται «Πίναξ άριστος τής παρούσης πυκτίδος».
Έν φύλλφ 24 υπάρχει ή εξής σημείωσις· «έτελειώθη ή παροΰσα δέλτος 

τά λεγάμενα άπορα τοΰ τυπικοΰ διά συνδρομής καί έξόδου καί πολλοΰ πόθου 
κυρ θεοσεβεστάτου Θωμά ιερέως τοΰ ραυτοπούλου καί έγράπτησαν διά 
χειρός καμοΰ τοΰ αμαρτωλού Γρηγορίου τό έπίκλην: * ^ ** άπό πόλεως
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Μίδιαν(;) κατοικοϋμενον εις τήν μονήν τών Μαγγάνων καί άνεμπεσώμενος 
ασθενής δυνατά μήνα Γ' καί ηΰφθασα είς τό άκρον τοϋ θανάτου, δτι τάχα 
καί ανάξιος ιερομόναχος καί ή άναγινώσκοντες εϋχεσθαί με διά τον κύριον 
καί μακαρίσατε με όπως ευρώ ΐλεον διά τών πολλών μου σφαλμάτων, διότι 
συδείς αλάθητος είμί εις ό θεός, έτελειώθη ήμερα ζ. ώρα στ' τής ημέρας εν 
χρονία νομ χν" ετει Άδάμ ,ς<^ΠΓ' = 6983= 1478 ίνδ. η'ό Κΰκλ. ια' 
«ι' θεμλ, I (ι' ΚΓ. ψ. ζλ' ι^στλω' αμήν».

Έν αρχή κατά τον έν αρχή Πίνακα περιελάμβανε ρηθ' Κεφάλαια άλλ’ 
έξ αυτών έξέπεσον τά τελευταία 34 κεφάλαια.

117.
Χάρτ. 0,23X16,5 Ιζ" αίώνος φ. 262.

Κανονάριον τής Θεοτόκον.

Βιβλίον έρρυπωμένον καί σαθρόν: τά τελευταία φΰλλα έσχισμένα.
Περιέχει 1) Κανόνας είς τήν Θεοτόκον καθ’ έκάστην κατ’ ήχον έν οίς 

καί ό μικρός παρακλητικός κανών.
2) Τριώδια ψαλλόμενα έν τοϊς άποδείπνοις κατά τά προεόρτια τής τοϋ 

Χρίστου Γεννήσεως καί τών Φώτων.
3) Κανόνα παρακλητικόν είς τήν ΰπεραγίαν Θεοτόκον «τών λυπηρών 

έπαγωγαί»· έν τέλει τοϋ κανόνος «θεοΰ τό δώρον καί πόνος Κωνσταντίνου 
Κορίνθου» (;).

«.Δ ιπλονς τον άπλονν η κυήσαοα λόγον 
διπλήν ρώοιν δίδου μοι τω γεγραφότι»

4) Προστίθενται ΰπ’ άλλης χειρός γεγραμμένοι κανόνες είς τον άγιον 
Τωάννην τόν Πρόδρομον, ποίημα Τωάνου μονάχου.
οι πρώτοι τέσσαρες καί τοϋ πέμπτου μέχρι τέλους τής έβδομης ωδής.

118.
Χάρτ. 0,21X0,15 Ιζ' αΐ&νος ψ. 280.

Τυπικόν.

τής έκκλησιαστικής ακολουθίας τών 'Ιεροσολύμων αγίας Λαύρας τοϋ οσίου 
καί Θεοφόρου πατρός ημών Σάββα.

Τό χειρόγραφον τοϋτο διέφυγε τήν προσοχήν τοϋ αειμνήστου Κερα- 
μέως, όστις περιέγραψε μόνον τό 119, ένφ καί τοϋτο ανήκει τή έν Σωζου- 
πόλει μονή τοϋ αγίου Τωάννου.

Έν αρχή έχει τέσσαρα φύλλα άγραφα, έν τή δευτέρφ δέ σελίδι τοϋ 
πρώτου σημειοϋταυ «έκοιμήθη ό μακαρίτης έπίσκοπος Άγαθουπόλεως κυρ 
Μητροφάνης έπί ετει ζστβ',= 1554 έν μηνΐ Νοεμβρίω κζ ημέρα Δ'» έπίσης
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«τώ αύτφ έτος έκοιμήθη καί ό μακαρίτης Κωνσταντίνος μην! δεκεμ. κα' 
ήμερα Σαββάτφ».

Έν φυλλφ 30 Ρ (συμπεριλαμβανομένων των εν αρχή άγραφων) * Μακα
ρίου αμαρτωλού ίερομονάχου σύνταγμα πονηθέν εις τά άπορούμενα τοΰ 
τυπικού περί τών εορτών τής Θεοτόκου, τής Εισόδου, Υπαπαντής, Ευαγγε
λισμού καί τής Κοιμήσεως.

Έν φυλλφ 279 υπάρχει ή εξής σημείωσις, ήτις δμως φαίνεται οΰσα 
συνέχεια άλλης σελίδος έκπεσούσης.

«καί έλαβε τά μπουτουνια καί έβαλε έκεΐσε άφέντϊ όνόματι Έρτέλην 
ώπερ ήτον άπεκή. έπήγε γοΰν καί εις το Πέτζη καί έκεΐθεν εγΰρισεν άπρα
κτος. τό ζμβ έπήγεν πάλιν εις την περσίαν (ή προυσίαν) καί δεν εκατόρ9ωσε 
τίποτε καί έπέστρεψε καί έπολέμησεν την κέρκυρα καί οΰκεν περιέλαβεν αυτήν 
ήμει μούλη (;) τάς χώρας αυτής τού νησίου ήχμαλώτισε καί άλλον ούδένα.

Τό ζμζ; έπήγε εις τον Καραπόγδανον καί 6 Καραπόγδανος έφυγεν καί 
έποίησεν τον Πέτρον αύθέντην.

Τον αυτόν χρόνον έπήρε δ Χαρϊατην μπασιάς τον σκΰαθον έτος ζν; 
έπήγεν πάλιν είς Ούγκαρίαν καί έπολέμησε μέ τά πρινκιπάτα, καί έγύρισε 
άπρακτος. ξβψφλφθνβω9ε^>ξλνθυλω.

f Τό παρόν τυπικόν είναι εύλογον ό'ποιος είναι τυπικάρις νά τό έχει είς 
τό κελλίον του νά εύλέπη την ακολουθίαν τής έκκλησίας.

f έκάμαμε τυπικάρι ετ" ήμε- τ μόνον έν έτη αφ9η· άφ' ού ήλθα- 
μεν από την μοσχοβίαν πλήν έλίψαμεν από την μοναστήρι χρόνος δ' τό 
α φ 9 δ έτος άντέσιη δ ξβυθβοΪΗλεΗλνςΘωπθψθψονβωξθ 
ο β τ χ’ καί έδοριάλοσεν όσους ευρίσκοντα εις τά ό'ρη τής μουντοβλαχίας· 
ύπήρχεν καί ημών μοναστήριν δπερ λέγομεν μετόχιον καί κτήματα πλήστα. 
αμπέλια, χοράφια έργαστήρια, πρόβατα καί τ’ άλα πάντα έπηρπόλησαν, οί 
άγαρινοί καί έδοριάλωσαν καί πατέρες ήμετόκισαν- τον αυτόν καιρόν ήτον 
προεστός Π" κυρ Ίωαννίκιος. όμού καί 6 Παπά κυρ μάξιμος καί 6 Παπά 
κυρ άρσένιος καί μητροφάνης ίεροδιάκον. Καί όπισθεν τοΰ αυτού φύλλου.

-j-ήγοΰμενος Ίωαννίκιος τυπικάρις μητροφάνης Ίεροδιάκον-(-έτος αφ99 
είς τον καιρόν αυτόν έκοιμήθησαν αδελφοί τής ήμετέρας μονής: φιλίμων. 
Θεωνάς· νικόδημος· Ιωνάς μοναχοί γερμανός ιερομόναχος οί νεόκουροι θεό
κλητος μχ" μανθαΐος· σεραπίων γεδεων μελέτιος.

119.
Χάρτ. 0,20X0,15 ΙΕ' αΐωνος, φ. 214.

Τυπικόν τον άγιον Σάββα.

Έν αρχή υπάρχουν 7 άγραφα φύλλα καί έν τέλει 18.
Έν τή πρόσθια σελίδι τού 209 φύλλου «χειρ Γρηγορίου αμαρτωλού 

'Αλυάτου» έν τή οπίσθια «"f* έγράφη τό παρόν τυπικόν, διά συνδρομής καί
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εξόδου, τοϋ τιμιωτάτου έν ίερομονάχοις κυροϋ Δοσιθέου κα'ι καθηγουμένου 
τοΰ ευαγούς Ξενώνος τοϋ Άρματίου- έν έτει στφ νε(=1446-47) Ινδ. ι. δότε 
ούν συγγνώμην τοΐς σφάλμασιν ώς άγροίκφ πάνυγε: ή'λπωξεαβξσνθ’ 
στ. εοφλή'ξβν» (==0 θεός μεθ’ ημών αδελφοί, αμήν).

Εΐτα διά χειρός έτέρας «ή Μετά δέ παραδρομής χρόνο>ν, άφανισθέντων 
και παντελώς έρημοθέντων τών μοναστηρίων ύπό τών Άγαρινών μετετέθυ 
τοίνυν (τό νϋν;) δέ άφιερόθη έν τή θείοι ιερά βασιλική και πρΐαρχική μονή τοϋ 
τίμιου ένδοξον προφήτου προδρόμου και βαπτιατον Ίωάννου υπό τοϋ πανι’- 
ροτάτου μροπολίτου Μεσημβρίας κυροϋ Ιγνατίου τοϋ έν Κρίτ(η) έν τφ νησίω 
τώ κειμένω αντίκρυ Σωζωπόλεως έν έ'τει ζήβ (=1583- 1584) τοϋ έν τή 
Μαύρη θαλάσση».

Έν δέ τή προσθίφ σελίδι τοϋ 214 φϋλλου «Τώ ζρκη (=1620) έτος 
έκειμίθι δ' μακαρήτις ό πρώ ηγούμενος παπά κυρ Μ(ητ)ροφάνης ύπάρχών έκ 
πόλεως Σοζοπόλεως έν μηνί μάρτιω, δ' ήμερα σαβατω τοΰ αγίου Θεόδόρου 
τοΰ τήρωνος. πρώτ. ευδομάς τών νηστιών αϊωνεία ή μνήμι αυτού».

120.
Χάρτ. 0,22γ.0,16 τον 1476 φ. 200.

Πεντηκοστάριον.

Χειρόγραφον άνορθόγραφον και ούχί καλώς διατηρημένον.
Περιέχει τάς ακολουθίας από τής κυριακής τοϋ Θωμά μέχρι τών αγίων 

πάντων, έλλιπές τήν αρχήν ά'ρχεται έκ τών λέξεων τοΰ δοξαστικοΰ τής λιτής 
τοΰ Θωμά «καί μή γίνου ά'πιστος, αλλά πίστιν κήρυξον». Έλλείπουσιν καί 
αϊ έν τώ έσπερινφ τής Κυριακής τής Πεντηκοστής ευχαί καί πολλά άλλα έν 
τφ μεταξύ παραλείπονται.

Εις τό 199Ρ φύλλον ή εξής σημείωσις τοϋ γραφέως· «έτελιώθη ι παρός 
βίβλος τούτη δηά χειρός έμοϋ τοΰ αμαρτωλού νύμφου οι άναγινόσκοντες 
εύ'χεσθε μοι διά τον κύριον καί μι καταράσθε διά τών πολλών μου σφαλμά
των δτι αμαθής ειμή καί απρόσεκτος ο ασυνηδυτος έπί έτος ςι^πδ. φρευα- 
ρίω ιζ' Σαββάτω τής άποκρέου.

τώ έχοντι καί γράψαντι χριστέ μου σώσον. Καί εΐ της τό στερήση τήν 
αγίαν Τριάδα νά έχει τάς άράς τών πατέρων καί τήν αγίαν Τριάδα διάδικον 
εΐμη μόνον νά έναι βία».

Καί κατωτέρω διά χειρός αμαθούς μεταγεστέρας. «άφιέροσ δ παρ” 
ιερομόναχος σηκηε' τό παρόν πεντηκοστάριον εις τον άγιον Γρηγόριον καί 
ήτις τό στερίσει άφορισμένος από θεοΰ παντοκράτορος

121.
Χάρτ. 0,21χ0,14. ΙΕ' αίώνος, φ. 325.

Παρακλητική.

Κανόνες τής έβδομάδος δέν ΰπάρχουσιν, έχει δέ καί άλλας διαφοράς προς
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to έντυπον, φέρουσα επιγραφήν διά νεωτέρας χειρός γεγραμμένην «Παρακλη
τική κατάτήν άρχαίαν τάξιν» ελλιπής εν πλείστοις, άνεπληρώθη δι’άλλης χειρός.

Εις τό 248Ρ φΰλλον έχει σημείωσιν δυσανάγνωστον εις τό τέλος τοϋ 328 
φύλλου έχει τήν εξής σημείωσιν «έτελιώθη ή παρούσα δκτόηχος υπό χειρός 
τοΰ κυροΰ Ιωάννου ίερέως καί νομικού Τεροσκυθου καί ένεκαινισθή υπό 
χειρός αμαρτωλού καί δλως ίδιότου νικοδήμου ιό έπίκλη ληναράς καί οί 
άναγινώσκοντες εΰχεσθαι αύτώ ΐνα τύχη ελέους».

122.
Χάρτ. 0,22x15 φ. 252.

Παρακλητική.

Μετά τό πρώτον φυλλον ελλείπουν 7 φύλλα' έν αρχή' «Παρακλητική 
άρχομένη εκ τής Κυριακής Εσπέρας τοΰ πρώτου ήχου' μερίσαντες γάρ αυτή, 
διά τό μήκος, τάς Κυριακάς εν βιβλιον πεποιήκαμεν».

123.
Χάρτ. 0,21χ15. Ιζ" αΐώνος, φ. 202. '

Ενχολύγιον.

Έν αρχή τοΰ χειρογράφου ύπάρχουσι 9 φύλλα πρόσθετα περιέχοντα 
νουθεσίας ήθικάς καί χριστιανικός. Περιέχει

1) "Υμνους Τριαδικούς συν δυο εύχαις εις τό μεσονυκτικόν.
2) Ύμνους εις-τον όρθρον, πολλαχοΰ δε είναι εγκατεσπαρμένοι σημειώ

σεις δι’ έρυθράς μελάνης.
3) Εις τό 76 φυλλον υπάρχει κανών χαιρετιστήριος εις τήν Ύπεραγίαν 

Θεοτόκον, ποίημα τοΰ εύοεβεστάτου βασιλέως Θεοδώρου τοΰ Λασκάρεως 
ήχος α' άρχόμενος «χαίροις ίλαστήριον ψυχών παρθενομήτωρ χαράν ή κυή- 
σασα, χαϊρε ή βασίλισσα, χαϊρε ναέ τοΰ Χριστού κτλ.». μετά ευχής εις τήν 
Ύπεραγίαν Θεοτόκον.

4) Εις τό 80? φυλλον έχει ’Ακολουθίαν τής ’Ακαθίστου τοΰ ’Ιωσήφ 
«Χριστού βίβλος έμψυχος» ειτα οί οίκοι τής Θεοτόκου διαφέροντες έν τισιντών 
εν τώ ωρολογίψ, Οΰτω: εις τό’Άγγελος «χαϊρε δι’ής προσκυνεΐταιό Πλάστης»,

εις τό Βλέπουσα «προλέγεις κράζων.»
εις τό Γνώσιν «κραυγάζον ούτως».
εις τό Δυναμις «πρός σύλληψιν τή Άειπαρθένψ».
είς τό Ζάλην «πρφην ά'σπιλόν σε γινώσκωνκαί έγκυόν σε θεωρών, ά'χραντε».
εις τό ’Ήκουσαν «ως αμνός ά'μωμος έν ταΐς μγκάλαις Μαριάμ ώς επί 

θρόνου Χερουβίμ αναπαυόμενος πρός ήν ύμνοΰντας είπον». καί «χαϊρε τής 
Τριάδος τούς μΰστας φυλάττουσα».

είς τό Λάμτ(ιας «έξ ής βουει γάλα καί μέλι»,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:43:13 EEST - 34.211.113.242



Κατάλογος των χειρογράφων τής έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. 299

εις τό Νέαν «χαΐρε to στέμμα τής εγκράτειας» καί «χαΐρε κυοφορούσα 
λυτρωτήν αιχμαλώτων χαΐρε άπογεννώσα οδηγόν πλανωμένοις» καί «χαΐρε 
στολή των γυμνών παρρησία».

εις τό Ξένον «Διά τοΰτο γάρ ό υψηλός έφάνη» 
εις τό Όλως «χαΐρε πολλοΐς έν γνώσει πλουτίζουσα» 
εις τό Σώσαι «καί ποιμήν υπάρχων καί θεός δι’ ημάς», 
εις τό Τείχος «χαΐρε, συ γάρ ένουθέτησες τούς συληθέντας τον νουν 

χαΐρε, συ γάρ άνεγέννησες τούς συλληφθέντας αίσχρώς».
εΐς τό "Υμνος «Ισαρίθμους γάρ τή ψάμφ ψαλμούς καί ψδάς άν 

προσφέρω».
εις τό Φωτοδόχον «Τό γάρ άυλον ά'πτουσα πϋρ» καί «αυγή τον νοΰν 

φωτίζουσα, κραυγή δέ τιμωμένη ταϋτα» καί «χαΐρε λαμπτήρ τοΰ αδύτου 
φέγγους».

εις τό Ψάλλοντες «εύφημοϋντες σε πάντες ως» καί «ό κατέχων πάντα 
τή χειρί» καί «χαΐρε ψυχής τής έμής προστασία».

εις τό ΤΩ πανύμνητε «τούς σοί βοώντας αλληλούια», 
εις τό 195? φύλλον υπάρχει ή ακόλουθος σημείωσις «Τό παρόν βιβλίον 

ύπάρχη τής αγίας μονής μεγίστης Λαύρας τοΰ οσίου πατρός ημών Άθανα- 
σίου» καί κατωτέρω «Τό παρόν βιβλίον υπάρχει τής περιδόξου καθ’ ημάς 
μονής τής μεγίστης Λαύρας τοΰ οσίου πατρός ημών ’Αθανασίου».

5) Κατήχησις περί τής ασκητικής ακολουθίας.
6) Εις τάς ώρας, ύμνοι καί εύχαί.
7) Εις τά τυπικά ύμνοι καί εύχαί
8) Είς τον εσπερινόν ύμνοι καί εύχαί
9) Είς τό άπόδειπτον ύμνοι καί εύχαί

10) Πένθη επτά καθ’ έκάστην άνά έν προστιθεμένης καί μιάς εύχής τώ 
σαββάτω

Προστίθεται δι’ άλλης χειρός κανών εγκωμιαστικός είς τήν ύπεραγίαν 
Θεοτόκον ήχος πλ. β' άρχόμενος «χαίροις τών πατέρων τό εύ'φημον κράτος».

Έν τή αρχή καί έν τώ τέλει τοΰ 195? φύλλου υπάρχει συχνάκις τό δ'νομα 
«Παρθένιος πορτάρης πρώην τής μεγάλης έκκλησίας» καί άπαξ «Παρθένιος 
ίεροδιάκονος πορτάρης» υπάρχει έπίσης «ό Νίκαιας Τιμόθεος».

124.

Χάρτ. 0,25,5X0,15 φ. 232.

’ Ανθολόγων

Ό χάρτης καλός καί ή γραφή ωραία, άλλ’ άνορθόγραφον τό κείμενον, 
τό στάχωμα κατεστραμμένονι
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Περιέχει τάς έπισημοτέρας ακολουθίας από τοΰ μηνός Μαρτίου μέχρις 
Αύγουστου συμπεριλαμβανομένου.

Έν αρχή επί τής πινακίδος «τό παρόν βιβλίον ύπάρχη τοΐς παναγίας 
τής Χάλκης καί ήτης τω άποξενώσι ας έχει τάς άράς κτλ.».

125.
Μκβρ. 0,22Χ 0,15 ΙΑ αΐώνος, φ. 293.

Τριαδικοί κανάτες, ό κανών τής ’Ακαθίστου κλπ.

Περιέχονται:
1) Οι Τριαδικοί κανόνες, ώς καί τά καθ’ έκάστην στιχηρά τής υπερα- 

γίας Θεοτόκου, κατ’ ήχον.
2) φ. 216? ή ακολουθία τής ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου 

ή έπιλεγομένη τής ’Ακαθίστου περιέχουσα στιχηρά εις τό κύριε έκέκραξα, τά 
έν τώ έντύπω καί έ'τερα στιχηρά ιδιόμελα καί κανόνα κατ’ άλφάβητον.

«Άδέτω σοι Δέσποινα κινών τήν λύραν τοΰ πνεύματος» μετά την γ' 
φδήν κάθισμα «ούρανόθεν Γαβριήλ τό χαϊρε κράζει» καί «άπεστάλη Γαβριήλ 
προς τήν παρθένον Μαριάμ» τό τελευταΐον τροπάριον τής θ' φδής «Δανιήλ σε 
δ'ρος καλεϊ νοητόν».

φ. 223 Κανών εις τήν ’Ακάθιστον τής ύπεραγίας Θεοτόκου, ου ή 
άκροστιχις «χαράς δοχεΐον σοι πρέπει χαίρειν Κόρη» ’Ιωσήφ, άρχόμενον 
«Χριστού Βίβλον έμψυχον κτλ.» ό γνωστός έντυπος. Εις τό τέλος τοΰ κανόνος 

φ. 2270 «ύμνοις άΰπνοις ευχαρίστως ή πόλις τήν έν μάχαις άυπνον 
υμνεί προστάτιν»· ειτα τή ύπερμάχφ.

’Από τοΰ 228 φύλλου ο! 24 οίκοι τής Θεοτόκου, έν οίς παρατηροΰνται 
αί εξής διάφοροι τώ έν τώ έντύπω γραφαί.

εις τό ’Άγγελος «χαϊρε δι’ής προσκυνεΐται ό Πλάστης», 
εις τό Βλέπουσα «προλέγεις κράζτον»
εις τό ’Έχουσα «έπιγνόν τον ταύτης» καί «χαϊρε άρουρα βλαστάνουσα 

εύθηνίαν ίλασμών, χαϊρε τράπεζα βαστάζουσα ευφορίαν οίκτιρμών» καί 
«χαϊρε βροτών πρός θεόν παρρησία»

εις τό ’Ήκουσαν «Τά ουράνια συναγάλλονται» καί «χαϊρε στερρόν τής 
πίστεως έδρασμα»

εις τό Ίδον «χαϊρε άστέρος αδύτου μήτερ»
εις τό Λάμψας «χαϊρε ή τής πλάνης τό κράτος πατήσασα» καί «έξ ής 

βρύει μέλι καί γάλα».
εις τό Νέαν «χαϊρε καρποφορούσα λυτρωτήν αιχμαλώτων.»
εις τό Ξένον: «Διά τούτο γάρ ό υψηλός έπί γής» καί «έλκύσαν πρός ύψος»
είς τό "Ολως· «χαϊρε δΓ ής ήνοίγη»
εις τό Ρήτορες «χαϊρε πολλούς έν γνώσει π?.οντίζουσα»
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εις τό Τείχος «Τών εις σέ προσφευγόντων», και «χαΐρε σύ γάρ ένουθέ- 
τησες τούς συληθέντας τον νοϋν χαΐρε σύ γάρ άνεγέννησες τούς συλληφθέν- 
τας αίσχρώς»

εις τό "Υμνος «Ισαρίθμους ψαλμούς και φδάς αν προσφέρω»
εις τό Φωτοδόχον: «χαΐρε λαμπτήρ τοΰ άδυτου φέγγους» και «χαΐρε δτι 

τον πολύρρυτον ανατέλλεις φωτισμόν, χαΐρε δτι τον πολΰρρυτον άναβλύζεις 
ποταμόν» καί «χαΐρε ζωής μυστικής ευωχία».

εις τό Ψάλλοντες «εύφημοϋμέν σε πάντες» καί «χαΐρε φωτός τοΰ έμοΰ 
θεραπεία».

εις τό ΤΩ πανύμνητε «Τους σοι βοώντας χαΐρε νύμφη ανύμφευτε».
3) φ. 234. Τα καθ’ έκάστην στιχηρά προσόμοια καί τούς καθ’ εκάστην 

μακαρισμούς κατ’ ήχον.
4) φ. 284 Άποστολοευαγγέλια τής δλης εβδομάδος καί διαφόρων εορ- 

ταζομένων αγίων ήτοι τή Δευτέρα τών άσωμάτων, τή Τρίτη τοΰ Προδρόμου, 
τή Τετάρτη Πέμπτη τή Παρασκευή τώ Σαββάιω τή Κυριακή ’Απόστολον καί 
Ευαγγέλια, τα ένδεκα εωθινά ευαγγέλια, εις ίεράρχας, εις οσίους, εις μάρτυρας 
εις γυναίκας μάρτυρας, απόστολοι καί Ευαγγέλια1 εις τούς αγίους καί ενδό
ξους άναργύρους Κοσμάν καί Δαμιανόν απόστολος άτελώς λήγων εις τό 
«μή πάντες προφήται κτλ.».

Έν αρχή καί έν τέλει είναι συνδεδεμένα 4 φύλλα χάρτου άγραφα1 εις 
την πρώτην άγραφον σελίδα χειρ αμαθής έγραψε «χειρ γαλακτήου μοναχού».

126.

Χάρτ. 0,20Χ14. /ζ"' αίώνος, φ. 112.

Ευχολόγιον.

’Άνευ αρχής, τό δέ σφζόμενον άρχεται από τών λέξεων «τώ παναγίω 
καί άγαθώ καί ζωοποιφ σου πνεύματι νΰν καί αεί καί εις τούς αιώνας».

Περιέχονται Τάξις γινομένη είς άδελφοποίησιν: ακολουθία εις μνήστρα, 
ήτοι εις αρραβώνας, ευχή ετέρα επί διγάμου: Άκολουιθία τοΰ στεφανώματος 
πολύ συντομωτέρα τής έν χρήσει καί παραλλάσσουσα κατά τάς εύχάς. ’Ακο
λουθία είς λεχούσαν γυναίκα: Ευχή τής μάνας μετά την ζ' ημέρα καί ετέρα 
ατελής.

’Ακολουθία τής τοΰ αγιασμού, ελλιπής την αρχήν καί τό τέλος.
’Ακολουθία τοΰ εύχελαίου.
Ακολουθία είς κοιμηθέντας.
Ποίημα τοΰ άγιωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Έπιφανίου(;) τοΰ 

Παλαμά:
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Ακολουθία Ευαγγελίων και ’Αποστόλων εις έορτασίμους αγίους.
’Ακολουθία εις κοιμηθέντας κοσμικούς.
’Ακολουθία εις νήπια.
’Ακολουθία εις άσθενοΰντας
’Ακολουθία είς μοναχούς.
Ού μόνον εν αρχή άλλα καί εις άλλα μέρη τοΰ βιβλίου ελλείπουσι φύλλα.
Προ τοΰ σωζομένου 9 φύλλου έλλείπουσιν φύλλα. Προ τοΰ ύπάρχοντος 

15 φυλ. ελλείπουσι έτερα' από τής 15 σελίδος ’Ακολουθία τοΰ εύχελαίου' 
ή άπόλυσις τοΰ εύχελαίου πολύ διάφορος τής εν χρήσει.

’Ακολουθία τοΰ Τρισάγιου παραλλάσσουσα τής έν χρήσει, ώς ακολούθως:
Έλέησον ημάς ό Θεός κατά το μέγα έλεος Σου δεόμεθά Σου Κύριε 

ελεήσον.
Έτι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης, κοιμήσεως, άνέσεως, άναπαύσεως 

τής -ψυχής τοΰ δούλου Σου (δεινός) (Τό Κύριε έλέησον τρις).
Όπως Κύριος ό Θεός ημών κατατάξη τό πνεύμα αύτοΰ έν κόλποις 

’Αβραάμ και ’Ισαάκ καί ’Ιακώβ (Τό Κύριε έλέησον τρις).
Υπέρ τοΰ συγχωρηθήναι αύτφ παν πλημμέλημα εκούσιόν τε καί ακού

σιον καί εύρεΐν έλεος έν ημέρα κρίσεως.
Τά έλέη τοΰ Θεού, τήν Βασιλείαν τών ούρανών καί άφεσιν των αμαρτιών 

αύτοΰ Χριστφ τώ άθανάτω βασιλεί αίτησώμεθα (οί αδελφοί παράσχου Κύριε).
Ό Τερεύς: Τοΰ Κυρίου δεηθώμεν ό Θεός τών πνευμάτων καί πάσης 

σαρκός κτλ. καί Έκφώνησις: δτι συ εί ή άνάστασις, ή ζωή καί ή άνάπαυσις 
τοΰ κεκοιμημένου δούλου Σου Χριστέ ό Θεός ημών καί Σοί τήν δόξαν κλπ.

127.
Χάρτ. 0,21χ.15. τον 1644. φ. 56.

Τριώδια ν.αθημερούοια τμαλλύμενα είς τάς ώρας.

Ό κώδιξ περιέχει έπίσης τριψδια -ψαλλόμενα έν τοΐς Μακαρισμοΐς, 
έν δλη τή Πεντηκοστή άρχόμενα από τής νέας δευτέρας τοΰ Θωμά έως 
τώ σαββάτω τής άποδόσεως, τής αγίας Πεντηκοστής.

’Εν ιή τελευταία σελίδι «τέλος καί τφ θεφ δόξα» -«Ή μέν χειρ ή γρά- 
ψασα τοΰ Πορφυρίου, σαπήσεται φεΰ καί γενήσεται κόνις, Γραφή δέ μενεύ 
χρόνους πολλούς, ένταΰθα' καί οί άναγινώσκοντες εύ'χεσθε πάντες.

ζρνβ ίνδ. ιβ αχμδ. Ίουν. κζ.
Έγράφη έν τή θεία καί βασιλική μονή, τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής έν 

τή νήσφ Χάλκης f διά χειρός τοΰ ταπεινού μητροπολίτου νικαίας πορφυρίου 
τοΰ γέροντος: προτροπή καί συνεργασία τοΰ πανοσιωτάτου προηγουμένου 
κυρίου Γαβριήλου καί δικαίου δντος τής αγίας μονής ταύτης- έν ή μονή 
έπροσηλώθη, καί ή ακολουθία αύτη τοΰ μέ'-ειν απαρασάλευτος».
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128.
Χάρτ. 0,2 IX 14,5 φ. 64.

Μαρτύρια τον 'Αγίου Γεωργίου.

Έπί χάρτου ελλιπούς.
Είναι σταχωμένα δι’ επτά φύλλων μεμβράνης παλίμψηστου καί έν τελεί 

δι’ επτά, μετά τά πρώτα πέντε φύλλα παρενετέθη εν φύλλον περιέχον ανα
γνώσματα δι’ άλλης γραφής· μετ’ αυτό έλλείπουσι φύλλα.

Έν φύλλφ 36 μονοκονδυλιά «Δημήτριος 'Ιερομόναχος και Οικονόμος».
Έν αρχή ή ακολουθία τοϋ αγίου Γεωργίου μετά αγρυπνίας, διάφορος 

τής έντυπου.
’Από τοΰ 25 φύλ. «θαυμαστού αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοϋ 

παραυτοΰ γεγονώτος ώς τών αιχμαλωτισθέντων παίδων καί δουλεία ύπα- 
χθέντων έν τή τών Βουλγάρων χώρα καί παρ’ έλπίδα διασωθέντων καί 
ιστορία τών τότε υπό Βουλγάρων καί Τούρκων καί Σκύθων καί Οϋγκρων 
καί Μήδων», μεθ’ ο έ'πεται ’Ακολουθία τοϋ αγίου.

Έν φύλλφ 47 Θαϋμα τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου περί τής 
κόρης καί τοΰ δράκοντος. καί ακολουθία.

Έν φυλλφ 62 Θαύμα γενόμενον υπό τοϋ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου 
περί τής είκόνος. ατελές.

129.
Χάρτ. 0,21χ0,15 ΙΖ' αΐώνος, φ.275.

Συμεών τοΰ Μεταφραστον Βίοι καί Μαρτύρια.

Περιέχονται:
1) (φ. 1) Βίος καί Πολιτεία καί μερική θαυμάτων διήγησις τών αγίων 

ένδοξων άναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού.
2) (φ. 5Ρ) Μαρτύρια τών αγίων μαρτύρων Άκινδύνου, Άφθονίου, 

ΓΙηγασίου, Ελπιδοφόρου καί ’Ανεμπόδιστου.
3) (φ. 190) ’Άθλησις τών αγίων καί ένδοξων μαρτύρων Άκεψιμά, 

’Ιωσήφ καί ’Αειθαλή.
4) (φ. 350) Βίος καί πολιτεία καί αγώνες τοϋ οσίου πατρός ημών 

Ίωαννικίου τοϋ μεγάλου.
5) (φ. 660) Μαρτύρια τών αγίων τοΰ Χριστού μαρτύρων Γαλακτίας 

καί Επιστήμης.
6) (φ. 750) Βίος καί Πολιτεία τοΰ έν άγίοις πατρών ημών Παύλου 

τοϋ όμολογητοϋ, ’Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
7) (φ. 810) Μαρτύριον τοϋ αγίου καί ενδόξου μεγαλομάρτυρος Ίέρωνος 

καί τών συν αύτφ αγίων τών έν Μελιτινή άθλησάντων.
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8) (φ. 87 Ρ) Βίος καί Πολιτεία καί όίσκησις τής όσίας Ματρώνης.
9) (φ. 105 0) Βίος καί Πολιτεία τής όσίας καί μακαρίας Θεοκτίστης 

τής Λεσβίας.
10) (φ. 116Ρ) Μαρτΰριον τοΰ αγίου καί ενδόξου μάρτυρος τοΰ Χριστού 

Μηνά τού εν Κωτυαίφ μαρτυρήσαντος.
11) (φ. 123) Βίος καί Πολιτεία τοΰ εν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου 

αρχιεπισκόπου ’Αλεξάνδρειάς, τοΰ Έλεήμονος.
12) (φ. 161) Βίος καί Πολιτεία τοΰ εν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου 

αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοΰ Χρυσοστόμου.
13) (φ. 2520) Υπόμνημα εις τον άγιον ’Απόστολον Φίλιππον.
14) (φ. 256) Μαρτΰριον τών αγίων ενδόξων καί μεγάλων μαρτύρων 

Γουρία, Σαμωνά καί Άβίβου.
Έν τώ τελευταίφ φΰλλφ υπάρχει ή ακόλουθος σημείωσις «f έλαβα 

ταΰτην την βίβλον τοΰ Νοεμβρίου μηνός την μετάφρασιν συν τφ έπιλοίπω, 
έν Κωνσταντινουπόλει εκ τών χειρών διδασκάλου Ίλαρίωνος τοΰ εκ Κρήτης' 
ήν καί γράψας οϊκείοις χερσίν έξαπέστειλεν ό ήμέτερος εν ίερομονάχοις καί 
προηγούμενος τής σεβασμίας μονής ημών τοΰ Τιμίου Προδρόμου, κύρος 
Ματθαίος ό Δροσάς, έ'νεκα ψυχικής αΰτοΰ σωτηρίας καί εις μνήμην την 
διηνεκή έν έτει ζριη' (1608) έν μηνί Σεπτεμβρίω ίνδικτ. η' ημέρα ε' f ό έν 
ίερομονάχοις έλάχιστος Πορφΰριος συν τφ γέροντι κυρ Ιερεμία εύρεθέντι 
έν Κωνσταντινουπόλει αναγκαίας χρείας κατεπειγοΰσης ημάς, τοΰ μοναστη
ριού, περί χαρατζίου προβάτων τε καί δεκάτων.

Ό Dr Jos. Boyens κατά παραδρομήν αναγράφει δτι είς τον 139 κώδικα 
περιλαμβάνεται έγκώμιον είς την αγίαν Θεοδοσίαν.

130.
Χάρτ. 0,20X0,15 τον 1616 φ. 157.

Πατερικόν.

Περιέχονται:
1) φ. 1-140 Βίος τοΰ όσιου Άνδρέου, οΰ ή αρχή «Βίον θεάριστον 

καί Πολιτείαν άμεμπτον άνδρός έναρέτου ώ φίλτατοι βούλομαι ΰμΐν διηγή- 
σασθαι» καί τό τέλος «έγώ δέ ό Νικηφόρος έλέει τοΰ παντοκράτορος θεού 
υπάρχω κατηριθμημένος καί έν τοΐς ίερεΰσι ταττόμενος τής μεγάλης έκκλη- 
σίας τής έν τή βασιλευοΰση τών πόλεων τής έπωνΰμου τής τοΰ θεού Σοφίας 
συνεγραψάμην τον θαυμαστόν τούτον βίον καί πολυθρΰλλητον τοΰ σεβασμίου 
πατρός καί έν άγίοις Άνδρέου, άμα μέν καί οίκείοις όφθαλμοΐς έώρακα 
α δέ καί παρά τοΰ αοιδίμου Έπιφανίου τοΰ γεγονότος ένθάδε (Κίω) άρχιε- 
ρέως μεμάδηκα καί τφδε τφ συγγράμματι ένέταξα χάριτι κτλ.».

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:43:13 EEST - 34.211.113.242



2) από τοΰ 140 φΰλλου τοΰ έν άγίοις πατρός ημών ’Αρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως τοΰ Χρυσοστόμου λόγος περί παλαιάς ιστορίας καί 
περί τής εξόδου τής ψυχής τοΰ δικαίου ’Αβραάμ καί περί διαθήκης.

3) (φ. 153?) Άλφάβητος παραινετικός προς φιλόπονον παΐδα. εις έκα
στος στίχος, τέλειον έχει τον σκοπόν, καί άποσώζων τους φυλάττοντας Γρη- 
γορίου τοΰ Θεολόγου «άναπτέρωσον προς θεόν σου τάς φρένας» «Βίον 
πόθησον ένθεν ήγλαϊσμένον κτλ.».

4) (φ. 154) Ρητά τινα πατέρων περί των ζώων τών Ευαγγελίων. «Περι- 
ήρχετο δε έν τοίς ζώοις, είδος ανθρώπου καί σχήμα βοός· καί τό τρίτον 
λέοντος καί τό άλλο άετοΰ» ερμηνεία.

«Καί γάρ ώς άνθρωπος μέν έφάνη αληθώς επί τής γής 6 Χριστός, 
ό όντως αληθινός θεός όμοΰ καί άνθρωπος: ώς δέ βοΰς εις σφαγήν έτέθη 
υπέρ τής τοΰ κόσμου σωτηρίας· ώς δέ λέων δυνάμει εκ νεκρών έγερθείς 
άνέστη καί ώς αετός εις ουρανούς υψωθείς άνελήφθη.

5) (φ. 155) Ποίημα, λεγόμενον Λιβανιού τοΰ σοφιστοΰ, ήγουν προοι
μιακός διά στίχων:

«ευλογεί μεγαλύνονσα ψυχή μου τον δεσπότην 
«6 Κύριός μου και θεός έμεγαλννθης σφόδρα 

«και γάρ εξομολόγησιν και κράτος ένεδύσω» κτλ.

6) (φ. 157) έχει 39 στίχους εις μοναχούς καί πλαγίως τών στίχων τό 
εξής σημείωμα έπιγραφόμενον τοΰ Χρυσοστόμου' «όταν άναγινώσκης Γρα
φήν, έπιμελοΰ έν πολλή καταστάσει διερχόμενος τον στίχον καί μη σπούδαζε, 
τα φύλλα μόνον διέρχεσθαι, άλλ’ έάν χρεία, μη όκνήσης δίς καί τρις διελθεΐν 
τον στίχον όπως νοήσης την δύναμιν αύτοΰ».

Έν αρχή είς τήν έσωτερικήν δψιν τοΰ σταχώματος άναγινώσκεται 
«Γεώργιος άργέντης Χίος ,αψδβ'».

«Έθεωρήθη παρ’ έμοΰ τοΰ έλαχίστου καί αχρείου δούλου μετά τοΰ 
Εύγενοΰς κυρ Νικολάου δρακάκη Χίου’ έν τή νήσφ Χάλκη καί όποιος τό 
άναγνώση ας συγχωρή αυτών». Είς δέ τό πρώτον άγραφον φύλλον τής β' σελί- 
δος. «Τό πατερικόν υπάρχει τής Χάλκης τής μονής τής κοιμήσεως τής ύπερα- 
γίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί άειπαρθένου μαρίας υπάρχει δέ βίος καί 
πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Άνδρέου τοΰ διά Χριστόν σαλοΰ» παρό
μοια σημείωσις κατωτέρω.

Είς δε τό φύλλον 153, μετά τό τέλος καί τώ θεώ δόξα, δι’ έρυθράς 
μελάνης « -ή οί άναγινώσκοντες μετ’ εύλαβείας τφ γεγραφηκότι εύχεσθε είς 
τάς θεώ ημών πρεσβείας, όπως ΐλεως γενήσεται αύτφ έν τή ημέρα τής κρί- 
σεως» καί διά μαύρης πάλιν μελάνης κάτωθεν ή· «έγράφη έν τή περιφήμφ 
Κίω κατά τό έτος ,ζρκδ' (1616) ίνδ. ΙΑ' Ίουν. ιθ, ήμερα δ'

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, δτος ΙΒ\

Κατάλογος των χειρογράφων τής εν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. 306
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Καί εις τό τελευταίου άγραφον φΰλλον «Γρηγορίου Ηγουμένου τής 
μονής τής Ύπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί αειπάρθενου μαρίας 
τής Ιν τή νήσφ Χάλκη κ.λ. καί έστω πρός εΐδησιν υμών τών άναγινωσκώντων 
τα γάρ καλά έργα εν κόπφ κτώνται καί πόνφ καταρτίζονται».

131.
Χάρτ. 0,2 IX 0,16 ΙΕ' αΐώνος, φ. 187.

Βίος "Ιωάνναν του Χρνοοστόμον.

Έν τή πρόσθια σελίδι τοΰ τελευταίου φΰλλου υπάρχει τό επόμενον 
σημείωμα. «Τό παρόν βιβλίον υπάρχει τοΰ τίμιου Προδρόμου, τοΰ εΰρισκοντος 
έν τή μαύρη θαλάσση άντίκρι Σωζοπόλεως». Έν δε τη όπισθίςι σελίδι τοΰ 
αύτοΰ φύλλου « f τό επτάκις χιλιωστό πέμπτφ (1596-97) έγινα ίερεύς έγό 
ό ελάχιστος Ήσαΐας εις την Άγαθώ πώλην καί Ιχειροτονήθην παρά τοΰ 
αγίου επισκόπου κυρ Άντονίου Κύριε φύλαξών με τον δοΰλον σου από τοΰ 
διαβόλου ταϊς παγίδες· νέ χριστέ βασιλεύ πιυτά (ποιητά) τού ουρανού καί τής 
Γής νά περάσω καί τό έπίλιπον τής ζωής μου με καλή ψυχή νά σέ ευαρε
στήσω θεέ μου ωτι σί βασιλεύεις είς τούς αιώνας».

132.
Χάρτ. 0,21χ0,15 αχρονολόγητου φ. 110.

Νομοχάνων.

Περιέχονται συνοπτικώς οί κανόνες τών 7 οικουμενικών συνόδων, τών 
αγίων ’Αποστόλων, τών τοπικών συνόδων, τοΰ Μ. Βασιλείου καί άλλων 
πατέρων, έρμηνευθέντες προτροπή τοΰ εύσεβεστάτου Βασιλέως κυροΰ Ίωάννου 
τοΰ Κομνηνοΰ, παρά τοΰ λογιωτάτου Διακόνου τής τοΰ θεοΰ μεγάλης εκκλη
σίας καί Νομοφύλακος κυροΰ ’Αλεξίου τοΰ Άριστηνοΰ.

Κώδιξ κατά τό τέλος ελλιπής καί έπισκευασθείς πολλαχοΰ. Καί πάλιν 
δεΐται δεσίματος.

133.
Μεμβρ. 0.20χ 13 ΙΒ’ αίώνος, φ. 456.

Ψαλτήριον και Καινή Διαθήκη.

Ή γραφή τοΰ Κωδικός ωραία καί λεπτογεγραμμένη- τά αρχικά στοιχεία 
καί τά τών τίτλων χρυσά. Τό 93ον καί 300ον φύλλον είναι χάρτινα. Τά αρχικά 
τών κεφαλαίων διά χρυσών γραμμάτων. Ή μεμβράνη είναι λαμπρά.

Περιέχει:
1) Τό ψαλτή ριον μετά τών εννέα ωδών.
2) Τά τέσσαρα Ευαγγέλια.
3) Τάς πράξεις τών ’Αποστόλων.
4) Τάς επτά καθολικός έπιστολάς καί
5) Τάς δεκατέσσαρας έπιστολάς τοΰ ’Αποστόλου Παύλου.
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134.
Χάρτ. 0,21X0,14. 177’ αΐώνος, φ. 206.

Ψαλτήριον.

Ό Κώδιξ έχει τά πρώτα επτά φύλλα και άλλα έν τφ μέσφ έν μέρει 
έφθαρμένα και πλήρη κηλίδων έκ κηροί, ως έκ τής πολλής χρήσεως.

’Από τοΐ 1δ0ου φύλλου άρχονται αί φδαί- από τοΰ 165ου οί ψαλμοί τών 
Αίνων, από τοΰ 168 Ρ αί ώραι, από δέ τοΰ 189ου τό Μ. ’Απόδειπνου καί τό 
μικρόν μέχρι τέλους.

Εις τό τελευταίου φΰλλον 206 υπάρχει ή ακόλουθος σημείωσις. «Τφ 
συντελεστή τών καλών θεω δόξα και πάλιν τφ θεφ δόξα- πάλιν θεόν καλοϋμεν. 
Χριστός αυτός έστί αρχή καί τέλος· έγράφη τό παρόν ψαλτήριον διά χειρός 
έμοΰ τοΰ αμαρτωλοί καί άσήμου Ήσαΐα ίερομονάχου πάντες δέ οί άναγινώ- 
σκοντες την βίβλον ταύτην ευχεσθε υπέρ έμοΰ τοΰ αμαρτωλοί ΐνα λάβω 
ά'νεσιν τών πολλών μου πταισμάτων έν ήμέρρ τής κρίσεως' ώ σώσον Κύριε 
πάντας τους ταυτην άναγινώσκοντας· λυτρωσαι αυτούς τής παγίδος του 
διαβόλου' καί ό θεός διά τής αυτοί άγαθότητος άξίωσον πάντας ημάς τής 
αυτοί βασιλείας τυχεΐν γένοιτο γένοιτο’ αμήν αμήν τέλος εΐληφεν έν μηνί 
σεπτεμβρίψ λ' τοΰ αγίου ίερομάρτυρος Γρηγορίου τής Μ. ’Αρμενίας ημέρα 
Παρασκευή ίνδ. (β) έν έ'τει ξιζ'».

Βιβλίον προς ημάς τό γλυκύ πέρας φράσαν ψυχής έαρ τίθησιν είς 
θυμηδίαν.

Τφ συντελεστή τών καλών θεφ χάρις, αμήν
υ γλνκνπικρον εκροφων μέλι βίου 
τό τοΰ θανάτου πικρόν ονκ ενθυμείται 
άλ/.’ οψέ νήψας εννοήσας την πλάνην 
άνθρωπε φύγε ψυχώλεθρον βίον 
και γάρ άπασαν θάλαοοαν <ϊν δυάμης 
και πάντα της γης &ν κερδίσης τά πλούτη 
τάφος καλύψει κάν θέλης και μη θέλης.

“Επονται έτεροι έξ στίχοι δυσανάγνωστοι.

135.
Χάρτ. 0,19,5X0,14,5. Ιζ’ αΐώνος, φ. 257.

Ψαλτήριον.

Κώδιξ έν πολλοΐς σητόβρωτος καί τά μάλα έρρυπωμένος. Οί τίτλοι καί 
τά αρκτικά στοιχεία καί αί στιγμαί δι’ έρυθροί χρώματος.

Περιέχει τούς ψαλμούς ρνα' τοΰ Δαβίδ καί τάς δέκα φδάς.

Κατάλογος τών χειρογράφων τής έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας.
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Εις to 256 ? φύλλον «τέλος και τφ θεφ χάρις» καί «έτελειώθη τό παρόν 
ψαλτήριον διά χειρός έμοϋ τοΰ ταπεινού ίεροθέου ίερομονάχου τοΰ καί Κβυ- 
κουζέλου τοΰ Κυπρίου έν tfj θεοσώστφ πόλει μοσχοβία εν ήμέραις τοΰ 
θεοσεβεστάτου καί ευσεβούς βασιλέως Θεοδώρου Τωάννου έτος ζρε. μηνί 
άπριλίφ στ'».

Σημείωσις εις τό τέλος, εν άγράφοις φύλλοις, δηλοΐ δτι κατά τό 1694 
Μαρτίου 17 ήν κτήμα τής Παναγίας· καί έν αρχή είς τό δεύτερον άγραφον 
φύλλον «τό παρόν ψαλτήριον, υπάρχει τής θείας καί οι ερας βασιληκής, τις 
ύπεραγίας, Θεοτόκου, έν τι νισω Χάλκην καί μηδής, τό άποξενίσι’ έξαυτις, 
= (έξ αυτής) ήναμή, καί τιν θεοτόκον, έγίρι, οϊς άγανάκτισιν, διά κάθε λογίς 
κόλασες καταπανου του ψιχοΐς τε, καί σώματος.

f λεονταρής, τοΰ μισιρλή διμιτράκι υώς».

136.
Χάρτ. 0,22χ16. ΙΖ' αΐωνος, ψ. 220.

’ Οκτώηχος.

Γραφή καλή καί χειρ έπιτηδεία' δέσιμον στερεόν έν αρχή έχει κόσμημα 
έρυθρόν, έπί τοΰ δέρματος έκτετΰπωται άφ’ ενός μεν ή σταύρωσις καί άφ’ 
ετέρου ή είς "χ^δου κάθοδος.

’Οκτώηχος κατ’ ήχον ψαλλομένη έν ταΐς Κυριακαΐς των ημερών πονη- 
νηθεΐσα υπό τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού, σύν τοϊς 
άναστασίμοις έξαποστειλαρίοις, καί τοΐς έ'νδεκα εωθινοΐς ίδιομέλοις, ών τά 
μεν εωθινά είσι λέοντος τοΰ σοφωτάτου βασιλέως, τά δε έξαποστειλάρια τοΰ 
υίοΰ αυτού Κωνσταντίνου.

έν φύλλφ 194? :
«εΐληφε τέρμα έν μονή τής πανάγνον.
Χάλκη τε νήσο) πλησίον βνζαντίου. 
ζρνό’ αχμδ' ίνδ. ΙΕ' σεπτεμδρίον 
μέμνηαθε τοΰ γράψαντος οίκτρον μήδειας 
Θεοδοσίου λέγοντες άξιώ, ανες 
λνσιν δδς αντω, σώτερ, άμπλακημάτων».

Είτα εν φύλλον άγραφον, μεθ’ δ προστίθεται διά τής αυτής χειρός 
γεγραμμένη ακολουθία νεκρώσιμος, περιέχουσα τροπάρια μετά Θεοτοκίου, τά 
ευλογητάρια, κανόνα Θεοφάνους έχοντα ακροστιχίδα «έ'κτον προσαυδώ τοΐς 
άπελθοΰσι μέλος·» έ'τερον κανόνα είς κοιμηθέντας, έχοντα ακροστιχίδα «θνή- 
σκουσι πιστοΐς ό'γδοον πλέκων μέλος». Τρίτον κανόνα νεκρώσιμον έχοντα 
ακροστιχίδα «πιστώς θανοΰσι, πρώτον ύμνον προσφέρω»· τέταρτον κανόνα 
νεκρώσιμον έχοντα ακροστιχίδα «τοΐς τεθνεώσι δεύτερον πλέκω μέλος»-
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πέμπτον νεκρώσιμον έχοντα ακροστιχίδα «τοΰτο τρίτον ψέλισμα θνήσκουσι 
νέμω»· έκτον νεκρώσιμον ομοίως εχοντα ακροστιχίδα «κανών τέταρτος τοϋ 
τέλους μεμνημένος»· έβδομον κανόνα είς κοιμηθέντας, εχοντα ακροστιχίδα 
«Θεοφάνους ό πέμπτος εις νεκρούς κανών»· καί τέλος κανόνα νεκρώσιμον 
εχοντα ακροστιχίδα «Κανών τον αυτόν, έβδομος σκοπόν φέρων».

Έν τφ τελευταίφ φιίλλφ δι’ άλλης χειρός έσημειώθη «Τό παρόν υπάρ
χει τής Θεοτόκου δποΰ ευρίσκεται είς νήσον Χάλκην αντίκρυ βιζαντίου καί 
μηδ’ είς τολμήσει καί τό αποξενώσει».

137.
Χάρτ. 0,21,χ40,15. ΙΖ' αίώνος, φ. 245.

Όμιλίαι "Ιωάνναν τοϋ Χρυσοστόμου.

Περιέχει έξήγησιν είς τούς ’Αποστόλους έκάστης Κυριακής· άρχεται από 
τής Κυριακής τοΰ Θωμά καί εξακολουθεί μέχρι τής Κυριακής τής Τυροφάγου.

’Από τής Κυριακής τής Τυροφάγου άρχεται τοΰ έν άγίοις πατρός ημών 
Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, όμιλίαι παραινετικά! είς την είσοδον τής αγίας 
καί μεγάλης τεσσαρακοστής είς την έξαήμερον. Κατά την μεγάλην τεσσαρα
κοστήν έχει ομιλίας καί είς τά Σάββατα.

Έν φύλλφ 167 Ρ, μετά την έξήγησιν εις τό σάββατον τής Σταυροπροσκυ- 
νήσεως «τέλος έν έτει ,ζρηθ' (=1621)».

Έν φύλλφ 209 υπάρχει ή ακόλουθος σημείωσις· «τό παρόν έγράφη έν 
τή σεβασμία βασιλική καί πατριαρχική μονή τοϋ τιμίου ένδοξου προφήτου 
προδρόμου καί βαπτιστοΰ Ίωάννου, έν τφ νησίφ αντίκρυ Σωξοπόλεως, καί 
έτελειώθη τό έτος από κτίσεως κόσμου ,ζρλα' (=1623) μηνί μαΐφ δ'

f έγράφη καί τό παρόν σύν άλλοις βιβλίοις διά χειρός τοΰ πανοσιωτάτου 
καθηγουμένου τής άνωθεν ρηθείσης θείας μονής κυρίου Ματθαίου τοΰ Δροσά 
τοΰ έκ Κρήτης όρμομένου: f ό δε ταπεινός μητροπολίτης Νίκαιας Πορφύριος 
έγραψε ταΰτα είς άνάμνησιν καί έσταχώθη παρά Μητροφάνους ίερομονάχου 
καί προηγουμένου τής αυτής μονής Αύγουστ. ΙΕ'»

Άπό τοϋ 210ου φύλλου όμιλίαι εις την Μ. Εβδομάδα.
Έν αρχή καί έν τέλει άνά δύο φύλλα άνήκοντα είς έτερον χειρόγραφον, 

πιθανώς νομοκάνονα.
138.

Χάρτ. 0,21X0,15. 77 αίώνος φ. 180.

Ίωάοαφ τοϋ Καντακονζηνοϋ ’Απολογία κατά Μωάμεθ.

Είς τό δεύτερον άγραφον φύλλον καί έπί τής πρόσθιας δψεως έχει 
υπογραφήν μέ μονοκονδυλιάν είς τήν δπισθίαν σελίδα τοΰ αύτοϋ φύλλου 
έχει έπίσης διά μονοκονδυλιάς «Ήσαΐας ίεροδιάκονος».
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Μετά τό πέρας τοΰ κειμένου υπάρχει το επόμενον σημείωμα' «Τό παρόν 
πόνημα έξετέθη παρά τοΰ ευσεβέστατου καί φιλοχρίστου βασιλέως ημών 
Ίωάννου τοΰ Καντακουζηνοΰ, τοΰ διά τοΰ μοναχικοΰ σχήματος μετονομα- 
σθέντος Ίωάσαφ μοναχοΰ. Έγράφη δέ παρ’ εμοΰ τοΰ αμαθή Χριστόφορου 
ίερομονάχου τάχα καί προηγουμένου τής μονής τοΰ τίμιου ενδόξου προφήτου 
προδρόμου καί βαπτιστοΰ Ίωάννου εν τφ νησίφ τής Μαύρης Θαλάσσης1 τό 
κείμενον άντίκρις Σωζουπόλεως· άρχιερατεύοντος εν ταΰτη τοΰ πανιερωτάτου 
κυροΰ Εΰθημίου. καί ήγουμενέβοντος εν τή καθ’ ημών μονή κυροΰ Γερμα- 
νοΰ έκ τής Πελοπονήσου εν μηνί φευρουαρη. εις τές κ' έτος ζί^γ' ίνδ. ιγ'
( = 1585).

Εις δε τό τελευταϊον άγραφον φΰλλον «εκ τής ρηθείσης άντίκρη μονής, 
έστίν τό παρόν τοΰ τιμίου ενδόξου προφήτου Ίωάννου τοΰ βαπτιστοΰ' τοΰ 
άντίκρη Σωζουπόλεως· δστις δέ βουληθή αποξένωση αυτό απ’ αυτήν εχέτω 
τάς άράς των τριακοσίων δέκα καί οκτώ Θεοφόρων πατέρων των έν τή 
πρώτη Συνόδφ τής Νικαία καί πάντων των αγίων καί τής Θεοτόκου καί 
εμοΰ τοΰ άμαρτωλοΰ» καί δι’ άλλης χειρός.

«1670 έν μηνί ’Οκτωβρίου πρότι ηπογραψα εγώ Παπα Βενιαμίν άπο 
τον άγιο ηοανη».

139.

Χάρτ. 0,21X9,15. ΙΕ' αίώνος φ. 175 (182) 1

Βιβλίον πεπαλαιωμένον, σεσαθρωμένον, σητόβρωτον καί έρρυπωμένον 
επί τοΰ δέματος τοΰ δεσίματος ΰπάρχουσι Ικτυπώματα δικεφάλων αετών.

’Εγκώμια εις την αγίαν Θεοδοσίαν νπδ Κωνσταντίνου ΊΑκροπολίτον.

Περιέχει:
1) Δυο εγκώμια εις Θεοδοσίαν την μάρτυρα, ών τό μεν πρώτον άνευ 

αρχής, τοΰ σφζομένου άρχομένου άπό τών λέξεων: «πρόβολός τις άτρεπτος 
ώς άληθώς άνεδείχθη καί άκαταγώνιστος πρόμαχος» (καί «συντέτακται υπό 
άνδρός έχοντος γαμβρόν εΰγενή, άδελφιδοΰν μεν τοΰ τότε βασιλεύοντος, 
παΐδα δέ τοΰ την κολχίδα άρχήν έκτε πατέρων πάππων καί έπιπάππων κλη- 
ροσαμένου»). ό δέ έτερος άρχεται άπό τοΰ 33ου φΰλλου καί άρχεται άπό 
τών λέξεων «εί καί πολλών άφορμήν προς κακία Ιδείχθη Κοπρώνυμος καί 
τών άτελευτήτων κολάσεων πρόξενος ώσπερ» καί τό τέλος: «πάσιν απλώς 
Ιπικαλουμένη θεοδοσία κηδεμών γίνεται καί προστάτις, καί περιβόητον 
άκουσμα ώς καί ήμΐν... άμήν»

2) άπό τοΰ φΰλλου 49ου ωρολογίου άκολουθίαι, ήτοι τά μεσονυκτικά, 
ή άκολουθία τοΰ δρθρου, τών ωρών τοΰ Έσπερινοΰ καί τοΰ άποδείπνου, ών •

310 Ί* Μητροπολίτου Άθηναγόρα τοΰ άπό Μ. Πρωτοσυγκέλλων

• Προσετέθησαν 7 φύλλα άγραφα εϊς τήν θέσιν των έκπεσόντων = (182).
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τό μέν μεσονύκτιον είναι άνευ αρχής, τοϋ σωζομένου άρχομένου από τής 
λέξεως «σιών κα'ι οίκοδομηθήσεται τά τείχη 'Ιερουσαλήμ- έν τελεί δέ τοϋ 
δευτέρου εγκωμίου σημειοΰται «έτελιώθη διά χειρός έμοϋ συμεώνος τοϋ 
ταπεινού μοναχού καί αναγνώστου»

Καί έν τελεί τού αποδείπνου «Θεού τό δώρον καί μεθοδίου πόνος έτε- 
λειώθη ζί^λε. ίνδ. ε.».

140.
Χάρτ. 0,22X0,15. Ι<7' αΐώνος, ή καί αρχαιότερος φ. 245.

Έξήγησις τών ’Αναστάσιμων κανόνων τών οκτώ ήχων.

Ή αρχή τοϋ χειρογράφου ελλιπής- έν τώ μέσω καί έν τέλει έκπεσόντων 
ικανών φύλλων συνεπληρώθησαν ταϋτα δι’ άλλης χειρός.

Εις τον εσωτερικόν πίνακα τοϋ σταχώματος υπάρχει ή εξής σημείωσις 
«-j- οποίος ευγάλη τό παρόν βιβλίον έξω από τό μοναστήριον τής Παναγίας 
τής έν Χάλκη τή νήσψ, ή οποίος κόψη φύλλον από τούτο- ή όποιος τό τύχη 
πουθενά καί δεν τό στείλη πάραυτα είς τό άνωθεν μοναστήριον νά είνε άφω- 
ρισμένος καί ασυγχώρητος», f Μέμνησθε πάντες Ιεροθέου τοϋ Σίδης.

Εις δέ τό 244Ρ φύλλον «έτελειώθη τό βιβλίον τοΰτο κατά μήνα Ιανουά
ριον ημέρα έβδομη τή Δ' τοϋ μηνός έν έτε στΚβ. ϊνδ. 12 έν τφ Πατριαρχηω».

Τά ανωτέρω είναι γεγραμμένα επί τών συμπληρωτικών φύλλων- πιθα
νώς τό αρχικόν κείμενον νά είναι άρχαιότερον.

141.
Χάρτ. 0,22x0,15. ΙΕ' αίώνος, φ. 199.

Γρηγορών τον Θεολόγον Λόγοι.

Τό στάχωμα κατεστραμμένον, έν αρχή είχον έκπέσει οκτώ φύλλα, άτινα 
εύρόντες παρερριμμένα άποκατεστήσαμεν μετά τοϋ αειμνήστου Ξ. Σιδερίδου.

Έν αρχή έχει δύο έξώφυλλα έπί τοϋ πρώτου τών οποίων γέγραπται- 
«ό παρών περικαλής τώ όντι θείος θεολόγος, έστί κτήμα ίδιώτατον τής έν 
τή νήσφ Χάλκη σεβασμίας καί ίεράς μονής τής ύπεραγίας δεσποίνης ημών 
Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας καί εΐ τις άνποτε ένεργία σοντανική 
άρπακτική χειρί καί πλεονεκτική χρησάμενος γνώμην βουληθείη άραι καί 
άποξενώσαι την βίβλον αυτήν έκ τής τοιαύτης θείας μονής, δυναστικώς τε ή 
λαθραίως ή άλλως οπωσδήποτε πανούργως τε καί δολίως τάς άράς έχέτω 
πάντων τών αγίων καί άντίδικον έπεσπάσσατο τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον καί 
μαχώμενον εύροι κατ’ αυτού έν ημέρα κρίσεως τον κύριον ήμών Τησοϋ 
Χριστόν καί μετά τοϋ προδότου κατακριθήσεται Ιούδα».

■}* Ό ταπεινός Μητροπολίτης Ήρακλείας Κύριλλος»,
Περιεχόμενα;
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1) Ή αρχή τοϋ πρώτου λόγου ελλείπει τό σφζόμενον τμήμα άρχεται 
«ως ήλιον δικαιοσύνης*.

2) Λόγος εις τό "Αγιον Πάσχα.
3) » εις την Καινήν Κυριακήν.
4) » εις τήν Πεντηκοστήν.
5) » εις τούς Μακαβαίους.
6) » εις τον άγιον ιερομάρτυρα Κυπριανόν εξ άγροϋ έπανήκων

μετά μίαν τής μνείας ημέραν.
7) Λόγος εις τούς λόγους καί εις τον έξισωτήν Ίουλιανόν καί περί 

άπογραφής.
8) Λόγος εις τήν αγίαν τοΰ Χριστού σωτήριον Γέννησιν.
9) » επιτάφιος εις τον Μ. Βασίλειον.

10) » εις τά άγια Φώτα.
11) » εις τό άγιον Βάπτισμα.
12) » εις Γρηγόριον τον αδελφόν τοΰ Μ. Βασιλείου έπιστάντα μετά

μίαν τής χειροτονίας αύτοΰ ημέραν.
13) Λόγος είς τον άγιον "Αθανάσιον Άρχιεπ. "Αλεξάνδρειάς.
14) » Συντακτήριος είς τήν των εκατόν πεντήκοντα επισκόπων

παρουσίαν.
15) Λόγος Περί φιλοπτωχίας.
16) » Είς τόν πατέρα των πάντων καί διά τήν πληγήν τής χαλάζης.
17) » ’Απολογητικός τής είς τόν Πόντον φυγής του.
Είς τό τελευταιον φύλλον «εγράφη τό παρόν βιβλίον διά χειρός εμοΰ 

Θεοδωρήτου μητροπολίτου Προΰσης μηνί Ίουλίφ ΐνδικτ. η' έτος ς<^κδ 
( = 6924= 1416».

Έν αρχή είς τό δεύτερον άγραφον φύλλον νεωτέρα χειρί «"f* λόγοις πτε- 
ρωθείς μή πτερόν έ'ξωπέτου' πτηνόν γάρ ουδέ πτερών ιπταται δίχα» καί 
έτερον νεωτέρα χειρί.

f «ό παρών θεολόγος υπάρχει τοΰ μοναστηριού τής Παναγίας μου τής 
εις όνομα τιμωμένης τού πίκλην Χάλκης έξωνίσθη εις άσπρα ρμ καί άφιε- 
ρώθη τή είρημένη μονή υπό τοΰ τά τοιαΰτα γράμματα γεγραφότος επί έτος 
ζκστ. ίνδ. στ' ημέραν στ. μηνί ’Ιανουάριου = 1518».

142.
Χάρτ. 0,22χ16. 17' αΐώνος, φ. 37.

Ή Θεία Λειτουργία.

Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, Βασιλείου τοΰ μεγάλου, καί τών προηγια
σμένων, προστιθεμένων έν τέλει τών εν τφ εσπερινφ καί τφ δ'ρθρω φαλλό-
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μενών εκφωνήσεων καί ακριβής διάταξις τοϋ αγίου Βασιλείου περί τοΰ μετά 
φρίκης καί κατανύξεως καθυπουργεΐν τοϊς όείοις μυστηρίοις.

Προ τής διατάξεως υπάρχει ή σημείωσις του γραφέως, δστις ήν παπά 
Αθανάσιος ιερομόναχος- θεοΰ τό δώρον καί πόνος ’Αθανασίου ίερομονάχου- 
έν ε'τει ζιθ μηνί ’Ιανουάριος ΙΕ'.

Αί παροΰσαι λειτουργίαι έγράφισαν διά χειρός έμοϋ ’Αθανασίου ίερο- 
μονάχου- εις τό μονείδριον τής ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί αει
πάρθενου κατά σάρκα μητρός τοϋ κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού- ήτις οΰν 
βουλίθη καί άποστερϊσι το από τά προήριμένών νάον νά έχει τάς άράς τών 
τριακοσίων δέκα καί οκτώ θεοφόρων πατέρων τών έν νικαία, τοΰ Τιμίου προ
δρόμου καί έμοϋ τοϋ αμαρτωλού. Πάντες δέ οί λοιτουργοϋντες καί άδοντες 
εΰχεσθε καί υπέρ έμοϋ τοϋ άμαρτολοΰ διά τών πολλών μου σφαλμάτων 
έπειδή τέλιον υπάρχω ά'πειρος τοϋ γράφειν όμοΰ δέ καί δπως λάβω ά'φεσιν 
τών αμέτρητων μου πταισμάτων έν τή ημέρα τής κρήσεως ώ σώσον Κύριε 
πάντας ημάς καί λύτρωσον έκ τής παγίδος τοϋ διαβόλου- καί ή αύτοαγαθότης 
σου αξιώσει πάντας ημάς τής σής βασιλείας έπιτυχεΐν δ καί γένοιτο- γένοιτο- 
γένοιτο. αμήν αμήν. αμήν».

143.

Χάρτ. 0,21Χ 0,15. 27Γ' αίώνος, φ. 43.

Ή Θεία Λειτουργία.

Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, Βασιλείου τού Μεγάλου καί τών προηγια
σμένων. Προστίθεται υπό τοΰ γραφέως απόστολος καί Ευαγγέλιον εις μνή
μην τής Θεοτόκου καί απόστολος καί Ευαγγέλιον εις κοιμηθέντας.

Έν φΰλλφ 38Ρ υπάρχει ή εξής σημείωσις f «ή τρις θεία λειτουργία 
υπάρχει τής αγίας Τριάδος».

Έν φυλλφ 39 προστίθεται έτι ύπ’ άλλης χειρός εις μέν τό τέλος ακο
λουθία τοϋ μικρού αγιασμού. Έν αρχή δέ προετοιμασία εις τήν λειτουργίαν.

Έν φυλλω 42 Ρ ευχή τών κολΰβων καί εις τούς προσφέροντας οπώρας.
Εις τό 43 φυλ. ευχή τοΰ αγίου Χρυσοστόμου εις τό Πάσχα «εΐ τις 

ευσεβής».
Εις τό 43Ρ ευχή εις τό εύλογήσαι έδέσματα κρεών τή αγία καί μεγάλη 

Κυριακή τοϋ Πάσχα. Εις τό τελευταίου άγραφον φϋλλον έν μονοκονδυλία 
«Γρηγόριος ιερομόναχος».

Είς τό τέλος τής λειτουργίας τών προηγιασμένων «τέλος έλαβαν καί αί 
τρεις λειτουργίαι γραφεΐσαι παρά ’Ιώβ ίερομοναχοΰ τοϋ κατά κόσμον από 
’Άρτης καί κατά μοναχόν άναστασιώτης.

Έν έτει ψπ= 7080 = 1572 σεμπτεμβρίου ιγ»,
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144.
Χάρτ. 0,25χ, 0,14,5. ΙΖ' αΐώνος, φ. 88.

Θεία Λειιονργία.

Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, Βασιλείου τοΰ μεγάλου και των προηγιασμένων.
Έν αρχή έκάσιης λειτουργίας κόσμημα έν πτηνόν ποικιλόχρουν ή γραφή 

βοστρυχοειδής.
Έπι τοΰ άγραφου φύλλου καί σταχώματος έχει την ακόλουθον σημείωσιν:
«Κτήμα τίμιον άμβροσίου τοΰ θύτου’ άφιερωθέν ταύτη τή σεβασμία 

καί βασιλική ιερά τε καί θεία Πατριαρχική, τή μονή τοΰ προδρόμου, έν τφ 
νησίω αντίκρυ σωζουπόλου μηδείς τολμήσει, ταύτην λαβεϊν ουδόλως ταύτης 
ξενώσαι, άφωρισμοΰ έν βάρει.

Καί τής άράς δέ, τοΰ τίμιου προδρόμου τών πατέρων τε, τών αγίων 
συνόδων».

Καί έν τέλει δι’ άλλης χειρός «f κόπος πόνος τε παπά Θεοδοσίου κτήμα 
ίδιον παπά κυρ Άμβροσίου ζρκβ» 7122=1614.

Προστίθεται δέ δι’άλλης χειρός «ευχή τών κολύβων εις μνήμην αγίου».

145.
Χάρτ. 0,20Χ. 0,15. ΙΕ’ αίώνος, φ. 125.

Αί Θεΐαι Λειτονργίαι.

'Η γραφή ωραία.
Έν τφ τέλει έσημειώθη υπό τοΰ γραφέως· «εϊ τι έξήμαρτον συγγνωμο- 

νήσατε δτι έν πενία καί συγχύσει καί έξορίαις.
μαθουσάλας ό καί μαχείρ1.

146.
Χάρτ. 0,21 X 10. ΙΔ-ΙΕ’ αίώνος, φ 50.

ΊI Θεία Λεαονργία 1. Χρνσυστόμον.

Γραφή ωραία’ οί τίτλοι καί τά κεφαλαία στοιχεία δι’ έρυθροΰ χρώματος 
πεποικιλμένα.

Χειρόγραφον ατελές λήγων εις τάς λέξεις «εύχαριστοΰμεν σοι δέσποτα».
Προστίθεται ή λειτουργία τών προηγιασμένων δι’άλλης χειρός γεγραμμένη. *

* Μαχείρ λέξις αραβική σημαίνει τόν ικανόν, θά ήτο, φαίνεται, Σύρος,
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147.
Χάρτ. 0,20χ0,15. ΙΖ' αΐώνος, φ. 153.

’Οκτώηχος■

Περιέχει τά αναστάσιμα τών οκτώ ήχων μετά τών έξαποστειλαρίων και 
τών εωθινών δοξαστικών εν τελεί υπάρχει ή εξής σημείωσις.

«Ή παρούσα οκτώηχος έγράφη εν τή σεβασμίφ βασιλική και πατριαρ
χική μονή τού τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστοΰ Ίωάννου 
τοϋ έν τφ νησίω αντίκρυ σωζοπόλεως προστάξει καί άναλώμασι, τού πανιε- 
ρωτάτου σοφωτάτου και λογιωτάτου ημών αύθεντός καί δεσπότου μητροπο
λίτου τής άγιωτάτης μητροπόλεως νικαίας ύπερτίμου καί έξάρχου πάσης 
βιθυνίας κυρίου κυρίου Πορφυρίου' καί έτελειάηθη τφ έτει από κτίσεως 
κόσμου ,ζρκη' εν μηνί Ίουλ. κς'» καί αμέσως
«έσταχόθη παρά μητροφάνους ίερομονάχου καί προηγουμένου τού Χαμοδράκη»

Προστίθενται δυο φύλλα περιέχοντα δύο φύλλα εκ κανόνος εις τά γενέ
θλια τού προδρόμου τό τέλος τοϋ τελευταίου τροπαρίου τής γ' φδής, μεθ’ δ 
κάθισμα, τά τής δ' καί ε' καί τής ς' φδής τροπάρια, καί εκ τών τής ζ' τά 
τρία πρώτα καί την αρχήν τοϋ τετάρτου γεγραμμένου διά τής αυτής χειρός 
δ ι’ ής καί τό χειρόγραφον.

148.
Χάρτ. 0,23,5 X 0,17 φ. 112.

Μηνάϊον Ιουνίου.

Ελλείπει ή αρχή μέχρι τής 15 τοϋ μηνός καί κατά τό τέλος ελλιπές.
Δεν περιλαμβάνεται εις τούς γνωστούς καταλόγους. Τετράδια ιε'-κη' 

εν δλω ιδ'.
149.

Χάρτ. 0,25,5X0,16 φ. 196.

Λόγοι και Έπιοτολαι Γρηγορίου τον Θεολόγον.

Περιέχει καί επιστολάς τοϋ Συνεσίου καί ά'λλων έργα' τό κείμενον επί 
τοϋ ήμίσεος μέρους καί ή έξήγησις επί τοϋ ετέρου διά λεπτοτέρων γραμμάτων.

Έν αρχή καί έν τέλει πολλά άγραφα φύλλα.
1) Λόγος περί τής εις τον Πόντον φυγής.
2) Περί φιλοπτωχίας.
3) Φύλλον 72 έπιστολαί Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου μετ’εξηγήσεων.
4) Άπό τοϋ 92°” φύλλου Λουκιανού Νεκρικοί Διάλογοι.
5) Άπό τοϋ 129ου φύλλου Ήθοποΐα έκ τής αγίας Γραφής.
6) Άπό τοϋ 140ου φύλλου Αποφθέγματα φιλοσόφων Ικ Διογένους τοϋ 

Λαερτίου συλλεχθέντα μετά εξηγήσεων εν μέρει,
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7) ’Από τοϋ 162ου. Έπιστολαί Συνεσίου μέχρι τέλους μετά ερμηνείας 
εις αυτός.

Έπ'ι τοϋ άγραφου φΰλλου τοϋ σταχώματος «και τάδε συν τοΐς άλλοις 
Ευσταθίου τοϋ έξ ’Ακαρνανίας».

Έν τώ μεταξύ παρεμβάλλονται άγραφα φύλλα.

150.
Χάρτ. 0,21χ16 φ. 229 εποχής νεωτέρας.

Χειρόγραφον Σνμμικτον.

Περιέχονται:
1) ό Κανών τής τοϋ Χριστοϋ Γεννήσεως «Χριστός Γεννάται» μετά 

εξηγήσεως άνωθεν ελλιπές είτα 3 φύλλα άγραφα και πάλιν.
2) 6 αυτός κανών τής τοϋ Χριστού Γεννήσεως μετά εξηγήσεως ειτα 

4 φύλλα άγραφα.
3) Δημοσθένους ολυνθιακοί λόγοι <χ' β' γ' μετά εξηγήσεως άνωθεν.
4) Δημοσθένους κατά Φιλίππου 3 λόγοι.
5) Θεοδωρήτου περί προνοίας λόγος μετά εξηγήσεως.
6) Όμήρου Ίλιάς ραψωδία α, β' μετά εξηγήσεως.
7) Θεόκριτου Θύρσος, ειδύλλια πρώτον δεύτερον φαρμακεύτρια, φύλλα 

3 άγραφα καί πάλιν Θεόκριτου ’Αμαρυλλίς.
8) Νεκρικοί Διάλογοι Λουκιανού, είτα τρία άγραφα φύλλα.
9) Περί Συντάξεως.

10) Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου ποίημα περί των τοϋ βίου οδών.
11) ’Επιγράμματα τοϋ αύτοΰ καί γνωμικά δίστιχα, είτα δύο φύλλα άγραφα.
12) Γνώμαι μονόστιχοι έκ διαφόρων ποιητών κατά στοιχεΐον καί
13) Διάφορα σύντομα μαθήματα πρός τούς χριστιανούς έκ τών αγίων 

Πατέρων.
(Έπεχαι συνέχεια)

t ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ 

ό άπό Μεγάλων Πςωτοσυγκέλλων καί άπό Παραμυθίας
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