
ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ 
ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διατρίψας εν Λαρίση κατά τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ ’Ιουλίου 1934 
προς διεξαγωγήν των απολυτηρίων εξετάσεων τοΰ εκεί Γυμνασίου, έξέδραμον 
και εις Τΰρναβον, Άμπελάκια, 'Αγίαν και Φάρσαλα προς έπίσκεψιν 
τών σχολείων και πρόχειρον παλαιογραφικήν ερευνάν. ΓΙλήν τών Φαρσάλων, 
έν οΐς οΰδέν παλαιόν βιβλίον μετά σημειωμάτων, ή παλαιόν χειρόγραφον, 
ευρον, εκ τών λοιπών τριών κοινοτήτων παρέχω τάς εξής πληροφορίας περί 
κωδίκων καί χρονικών σημειωμάτων, αγνώστων, καθ’ όσον γινώσκω, τηρών 
τάς εν αΰτοΐς ανορθογραφίας.

Ήμιγυμνάαιον Τυρνάβον

Έν τώ πρόχειρα) καταλόγω τής βιβλιοθήκης τοΰ ήμιγυμνασίου 
σημειοΰνται ατελέστατα τριάκοντα καί οκτώ χειρόγραφα, έξ ών ήδυνήθην 
νά περιγράφω τά εξής, τά όποια μοί εφάνησαν καί τά σπουδαιότερα.

I. Χαρτώον (ύπ άρ. Καταλόγου 2), 0,30y.0,20. ΑΙώνος XVI, φύλλα 
άριθμηθέντα νπ έμον 257+ 6 παράφυλλα, ών 3 εμπρός και 3 έν τελεί. 
[Χρονογράφος Ψευδοδωροθέου].

φ. 1“ «Σΰνοψις ιστοριών, άρχομένη από κτίσεως κόσμου μέχρις τής 
βασιλείας Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου/τοΰ εσχάτου βασιλέως τών Ρω
μαίων. Έτι περιέχουσα καί τής βασιλείας τών Τουρκών μέχρι τοΰ νΰν, έτι 
δε καί περί τής Βενετίας πότε έκτίσθη καί πόσοι τών δουκών όρισαν αυτήν 
καί πόσα κάστροι έλαβον. Έτι δέ περί τών π(ατρ)ιαρχών, καί πώς έπ(ατ)ρι- 
άρχευσαν έν τφ θρόνω τής άγιωτάτης τοΰ θ(εο)ΰ μεγάλης ’Εκκλησίας. Συνα- 
χθέντα ταΰτα πάντα εκ διαφόρων βιβλίων τά άναγγαιότερα καί γλυκύτερα, 
καί εΐς πεζήν φράσιν γραφέντα;»

(’Αρχή). «Θέλων ό σοφός δημιουργός, ό κ(ύριο)ς ημών καί θεός..».
φ. 65“ «Τέλος τά περί τής Τροάδος:
Περί τών βασιλέων ρωμαίων ήγουν τής παλαιάς Ρώμης».
φ. 225β «Έδώ γράφωμεν περί τής βασιλείας τών Τουρκών οί οποίοι 

έλέγονταν ότμανλίδες»; (’Αρχή). «Ήξεύρετε δτι πλέον παρά εξακόσιοι χρόνοι 
όπου άπέρασαν οί Τοΰρκοι από τήν ’Ανατολήν καί εκεί εστάθησαν καί 
εκοΰρσεβαν».

φ. 228Ρ «Βασιλεία τοΰ άθέου καί μεγάλου ασεβούς τοΰ σουλτάν Μεχ- 
μέτη»: (’Αρχή). «Ό δέ σουλτάν Μεχμέτης, ως έλαβε τήν βασιλείαν τής

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:43:33 EEST - 34.211.113.242



416 Δημητρίου Μ. Σάρρου

δύσεως και της άνατολής, έβουλείθη βουλήν πικροτάτην κατά τής Κωνσταν
τινουπόλεως καί τών Χριστιανών».

φ. 230“ Εις τό περιθώριον έρυθροΐς γράμμασιν: «Έδώ καταλαμβάνει 
κάθε ά(νθρωπ)ος περί την περίφημον καί έξάκουστην πόλιν πώς την έπήραν 
οί άθεοι άγαρινοί. φρίξον ήλιε, στέναξον ή γή εις τό κακόν όπου εγινεν».

φ. 233Ρ (Είς τό περιθώριον): «Περί τοΰ πατριάρχου καί τοΰ εκκλη
σιάρχου».

φ. 2350 (Είς τό περιθώριον). «Σημειώνω πόσους τόπους έπήρεν ό θεο
κατάρατος».

φ. 245“ «Βασιλεία Σουλτάν Σελεϊμάνη τοΰ ύιοϋ αυτού».
φ. 247“ «Βασιλεύς ια'. θάνατος σουλτάν Σουλεϊμάνη καί μετά τούτον 

ό υιός αυτού Σουλτάν Σελίμ».
φ. 248“ (Τέλος). «"Ωρισαν δέ οί Βενετικοί την Κύπρον χρόνους ήζ' [97] 

καί έπήραν την άποθανόντος τού ρεγάτζου έν έ'τει ,αυδ' από Χ(ριστο)ύ καί 
εν έ'τει ,ςφλη' έλαβαν οί Τούρκοι τά 'ϊωάννηνα».

φ. 2480 «“Ωδε άναφέρνωμεν καί περί τών λοιπών πατριαρχών ούτως»: 
(’Αρχή). «Μετά τον Παχώμιον έγινεν πατριάρχης ό κύρ(ιος) Θεόληπτος».

φ. 253“ «’Εδώ έρμηνέβη περί τού πότε έκτίσθη ή Βενετία καί περί 
τών όρθοδοξοτάτων δουκών όπου έγιναν είς αυτήν καί ποιον χρόν(ον) έγίνην 
ό καθένας καί πόσους χρόνους έΐησεν είς τήν αυθεντίαν, καί περί τά κάστροι 
όπου έλαβεν· καί έν ποίω χρόνω:».

φ. 2550 (Τέλος). «Μετά τούτον έγίνην Πϊερος Λάντος είς τούς ,αφλζ'. 
Καί είς τάς ημέρας τούτου έγινε αγάπη τοΰ μεγάλου αύθεντός μετά τών 
Βενετικών καί έδωκαν οί αυτοί Βενέτικοι τό Άνάπλην, καί τήν Μονοβασίαν 
καί τρϊακόσι(ες) χιλιάδες φλωρία διά τήν αγάπην οπού έκαμαν, ήτον δέ είς 
τά ,αφμ' νοεμβριω κ'.:»

Ό κώδιξ είναι έσταχωμένος διά σανίδων καί έπενδεδυμένος βύρση. 
Φαίνονται ίχνη θηλυκωτήρων.

Έν τοϊς παραφύλλοις τού Χρονογράφου τούτου ύπάρχουσι τά έξής 
χρονικά σημειώματα:

Παράφυλλον 1“ δοκίμια γραφής καί:
« f ό παρόν χρονογραφως ύπάρχη τον άγιον πάντων και ητε βουληθη 

να τόν...»
10’ Λόγια χειρί: «Από τό Μπεράτι t αψνθ' [1759] μηνϊ δκτωβρίω ό Επά

ρατος Ισμαήλ πασάς: είς ’Ιωάννινα εαφαξεν άπανθρώπως δύο Εντίμους, και 
άξιους χριστιανούς, ώς φίλους τοΰ Εχθρού αυτού Σουλεϊμάν πασά από Ιωάν
νινα, τόν τε Γεώργιον Μήσιον, και τόν Ζώην Χαραμήν, οΐς ό φιλάνθρωπος 
δεσπότης χαρίσαιτο ζωήν την άληκτον»1.

1 Τό σημείωμα τούτο διασαφηνίζει τά έν τη Χρονογραφίφ τής Ηπείρου ύπό τοΰ 
Π. Ά(ραβαντινοΰ) Α' σ. 264 άναφερόμενα και άποδεικνυει έσφαλμένην τήν πληροφο
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ΙΙαράφυλλον 3“ «'Ο παρόν χρονογράφος νπάρχη τον αγίου Άχυλήον 
καί οποίος τον άποξενοσι να εχοι την κατάραν».

Παράφυλλον 3^ « Προφητεία γεγραμμένη εβραϊκή διαλύκτω λατινιστί μετα- 
φρασθεΐσα εν τη χώρα τον ΙΊαρηζίον, επί τινι μαρμάρφ το μήκος πήχες φ' καί 
τό πλάτος ς’ καταβαλλόντων των θεμελίων τοϋ νψιλοτάτον πύργον τον άγιον 
Διονυσίου, διά προστάγματος τής εκέϊσε συνόδου εχει δε οντω: εγράφη δε εν 
τώ παρόντι χρονογράφο) παρ’ εμον Ίωάννον Εμμανουήλ τοϋ Μαλάνδρον ίν 
τώ χιλιοστω εξακοσιοστά) δεκάτω όγδοο) ετει τω σωτηρίφ:
«/ αχκ' ναβάρα' άνγκλνα' γκαλύα' τζήπια' ονλάνδα' γερμάνια' εκ πίστεως 

άποστησονται.
αχκα' Μύγας εσται πόλεμος εις πάσαν την Ιταλίαν.

' αχκβ' ποιμήν ονκ εσται. 
αχκγ' 5Οργή τον Κ(νριο)ν εσται εις πάσαν τήν γην.

,αχκδ' Παρ ολίγων Χ(ριστό)ς γνωσθήσεται.
/ αχκε ' Σεισμοί μεγάλοι εσονται.
,αχκς' Ή "Αφρική πυρποληθήσεται καί οι ποταμοί εις αίμα μεταλαχθήοονται. 
t αχκζ' Μύγας άνήρ αναστήσεται. 
t αχκη ' Ευρώπη, ’Ασία, ’Αφρική λοιμοχθονιθήσοναι.
' αχκθ' Οι δισσεβεΐς, ενα αιώνιον θ.... όσονται.
(αχλ' Μία ποίμνη, εις ποιμήν εσεται».

«έγράφησαν τα πάροντα, παρά Ίω(ανν)ον Μαλλανδρου του εκ Τρίκκης 
τής Θετταλίας εν τώ αχιην εν τή σεβάσμιο, μονή τον μοναστηριού Βαρλαάμ.

Φΰλλον τελευταΐον:
«7ο παρόν βιβλίον ύπάρχη τής ίεράς καί α(για)ς μονής των Αγι πάντων, 

είτοι τον Βαρλαάμ· καί ό αποξένωσών αυτά) εκ τήν θείαν τανιην α(για)ν 
μονήν νά εχει τάς άράς των τριακοσιων δέκα και ή θεοφόρων π(ατύρ)ων και 
τον Χ(ριστό)ν Αντίκαλον εις τήν δεντεραν αντον παρουσίαν·».

'Υπογραφή δυσανάγνωστος:

«ζολ' Ινδος εης Έν ετει / αγκβ' εγινεν μεγάλη ακρίβεια ώστε επωλήθη 
τό φόρτομα τον Τρικάλον το σιτάρι άσπρα χίλια το μπουτζηκϊ προς εκατόν 
είκοσι πύντε καί τό γροσι άσπρα εκατόν δέκα ομοίως καί εις τά άλλα γενή- 
ματα μεγάλη άκρήβεια. εγινεν καί σισμός ,αχκο! φευροναρίου κδ' καί εκράτησε 
ο οισμος εως τής κή τον φευροναρίου, καί σύονταν τήν ήμερα καί τήν νύκτα, 
καί άκρήβεια άρχησεν τώ ,αχκα καί έπολήθϊ πενήντα τό μπουτζηκϊ διότι εγίνη 
πολλή βροχή. Καί δεν εοπήραν και απο τό αλωνη άρχησεν καί άνύβενεν τό σϊτάρη

ρίαν τοΰ I. Λαμπρίδου (’Ηπειρωτικά Μελετήματα Θ’σ. 23) δτι δήθεν ό Γ. Μίσιος 
άπηγχονίσθη τφ 1763 υπό Σουλεϊμάν πασά μετ’ άλλων δυο Ίωαννιτών άνευ διαδικασίας 
καί δίκης έν τφ διοικητηρίφ.

Κπετηριϊ Ετμγέιλι Βυζαντ Σπουδών, ίτος ΙΒ'. 27
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και εγινεν ή μεγάλη άκρήβεια, ακρίβεια ήτον και ονχί πείνα. Διότι τον μάϊον 
μήνα εξεπεαεν τό σιτάρη και ήλθεν εκατόν και ενενήκοντα το μποντζηκη» '.

II. Χαρτωον, (υπ άο. 34,) 0,15ι/2 X 0,1()'/2. ΑΙώνος XVI [1560], 
Φύλλα 270 άριθμηθέντα υπ’ εμον, άκέφαλον καί κολοβόν [’Ανθολόγων].

1. φ. 1“ [Άριστοφάνους Πλούτος], ύπόθεσις. ’Αρχή ακέφαλος. «Καί ακο
λουθεί αύτφ κατά την μαντείαν... καί ό Χρεμΰλος λέγει αΰτφ την μαντείαν», 

φ. 1β ’Αρχή τής κωμωδίας «ώς άργαλέον πράγμ’ έστιν, ώ Ζεΰ καί θεοί*, 
φ. 29“ - 30“ επί τού αρχαίου κειμένου εξηγούνται λέξεις τινές λ. χ. 

πλέροσον δ. γονιακόν
«άπότισον ένα γάρ μόνον γομφίον φορά»

2. φ. 33“ [Ά ρ ιστοφά νους Νεφέλαι].
(’Αρχή) «’Άνυτος καί Μέλητος Σωκράτει τω Σωφρονίσκου βασκήναν- 

τες καί αυτόν μή δυνάμενοι βλάψαι». (Τέλος) φ. (34“) «νεφέλαις καί τά 
τοιαΰτα».

34“ «Τά τού δράματος πρόσωπα: Στρεψιάδης. Φειδιππίδης».
35“ (’Αρχή Νεφελών) «Ίου! ώ Ζεΰ βασιλεύ, τό χρήμα τών νυκτών

όσον».
3. φ. 72Ρ Τέλος τών Άριστοφάνους Νεφελών.
4. φ. 73“ «Γρηγορίου Θεολόγου γνώμαι μονόστιχοι κατά άλφάβητον 

ιαμβικοί».
5. φ. 79“ «. Κεφάλαια μεταληφθέντα εκ τής βίβλου τών άποφθεγμάτων 

και πράξεων τών όσιων ημών π(ατέρ)ων, ής επιγραφή, Παράδεισος Νείλου 
μονάχου, ήρωελεγέϊα».

φ. 89“ Τέλος: «τον "Υλλαν κράξεις ή παρά θίνα λαλείς; — Τέλος καί 
τώ θεφ δόξα».

6. φ. 89Ρ «Στίχοι εις τον Φωκυλίδην... Φωκυλίδου ποίημα νουθετικόν». 1

1 Ό κώδιξ οΰτος προσθέτει εν έπί πλέον χειρόγραφον είς τούς μέχρι τοΰδε υπάρ
χοντας κώδικας τοϋ Χρονογράφου, είναι δέ ό δεύτερος δν περιγράφομεν, μετά τόν έν τφ 
Παλαιογραφικφ Έράνφ ημών τφ δημοσιευθέντι έν τφ Περιοδικφ τοϋ έν Κωνσταντι- 
νουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, τόμφ ΛΓ' (1914) οελ. 51 καί έν ίδια άνατυ- 
πώσει άναφερόμενον χρονογράφον τής Μεγάλης τοϋ Γένους Σχολής. Ό χρόνος τής 
καταλήψεως τής Κύπρου ύπό τών Ενετών έν φ. 248“ γράφεται έσφαλμένως αυδ' (ώς καί 
είς έκδόσεις τοϋ Χρονογράφου τής Ένετίας) αντί τοϋ όρθοΰ αυοθ'. Βιβλιογραφίαν τών 
κωδίκων τοϋ Χρονογράφου έγραψεν ό Ακαδημαϊκός κ. Κ· Άμαντος περιγράψας είς 
τά 'Ελληνικά, έτος Α' [1928] σελ. 45 κέ. »τρεΐς άγνωστους κώδικας τοϋ Χρονογράφου» 
έκ Χίου, ών οί δύο άνήκον είς τήν μονήν Βαρλαάμ τών Μετεώρων, ώς καί ό ύφ' ήμών 
περιγραφόμενος ένταΰθα. Είς τούς ΰπό τοϋ κ. Κ.’Αμάντου άναφερομένους Χρονογρά
φους προσθετέος, έκτος τοϋ κώδικος τοϋ Τυρνάβου, καί ό έν τφ ύπ’ άρ. 462 κώδικι τοϋ 
Άγιοταφικοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Μετοχιού φ. 135“·238“ Χρονογράφος άπό Ρωμύλου 
μέχρι Σουλτάν Μουράτη (1570). Είς τήν μελέτην τών Κωδίκων τών Χρονογράφων κατα
γίνεται καί ό έν Βουδαπέστη Ούγγρος Ελληνιστής καθηγητής κ. Maurice Dercsenyi.
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7. φ· 900 «Κάτωνος Ρωμαίου γνώμαι παραινετικοί δίστιχοι, ας μετή- 
νεγκεν έκ τής Λατίνων φωνής εις την Ελλάδα διάλεκτον Μάξιμος μοναχός 
ό Πλανούδης».

φ. 104? «Τέλος τού Κάτωνος». Μετά ταϋτα τη αυτή χειρί έ'πεται τό 
εξής σημείωμα:

«’Εν έτει ζξη εν μηνί αν(γονατω) έξήλθον έκ τής Άγχιάλου μετά τον 
ήμετέρον διδασκάλου Δαμασκηνόν: έν έτει ζοβ' έν μηνί άπριλλίω εις ι' έπο- 
ρεύθην εις την έμήν πατρίδα.

Τω αντω έτει έν μηνί ’Ιανουάριο.) εις ιζ' έγενόμην μονάχος. 'Εκάθηραν 
τον π(ατ)ριάρχην Ίωάσαφ έν έτει ζογω' [1575] μηνί 3 law ον αρίω εις η' μετά 
νβ' αρχιερέων’».

8· φ. 10δ" [Εΰριπίδου Εκάβη] «Ή υπόδεσιςτοΰ δράματος ούτως έχει»:
φ. 107“ «Εΰριπίδου Εκάβη: Αρχή «’Ήκω νεκρών» έν φ. 107—108 

καί αλλαχού έξηγοϋνται λέξεις επί τού κειμένου, λ. χ. κευδμώνα=άπόκρυφον 
—πρόσφαγμα=σφάγιον.

9. φ. 140Ρ «Υπόδεσις Όρέστου».
φ. 142“ «Εΰριπίδου Όρέστης. Οΰκ έστιν οΰδέν δεινόν».
φ. 186“ «Εΰριπίδου Όρέστης τέλος».

10. Φ· I860 «Ησιόδου τού Άσκραίου έργα καί ήμέραι» (από τό φύλ. 187- 
2070 έξηγοϋνται έπάνω εις τό κείμενον έρυδρα μελάνη λέξεις τινές είς καδα- 
ρεύουσαν.

11. φ. 208“(Προ αΰτοΰ έξεκόπη έν φύλλον) «Υπόδεσις Προμηδέως έκ 
Διός...».

φ. 209 [Αισχύλου Προμηδεΰς δεσμώτης] «Χδονός μέν εις τηλουρόν 
ήκομεν πέδον».

φ. 2360 «Τέλος Προμηδέως καί τω δεφ δόξα».
12. [Αισχύλου Επτά έπί Θήβας] «Υπόδεσις. Ό Λάιος έβασίλευσεν έν 

Θήβαις...».
φ. 238 [Αισχύλου Επτά έπί Θήβας] ’Αρχή «’Ετεοκλής: Κάδμου 

πολΐται, χρή λέγειν τά καίρια».
φ. 2640 «κατακλυσδήναι τά μάλιστα» «τέλος καί τω δεφ δόξα».

13. φ. 26δ“ Γενναδίου (’Αρχή) «’Άκουσον υιέ π(ατ)ρικων διδαγμάτων/
βροτός πεφυκώς μή π..... τφ βίφ».

Είναι συγκεκολλημένα· πέντε φύλλα τού Όρέστου τού Εΰριπίδου 
χρησιμεύοντα διά τήν βυρσίνην στάχωσιν τού κωδικός, ής σώζεται μόνον τό 
δεύτερον (δεξιόν) έπικάλυμμα καί ή ράχις. 1

1 Διά τήν καθαίρεσιν τοΰ άξιολόγου τούτου πατριάρχου Ίωάσαφ τοΰ Μεγαλοπρε
πούς, δστις κατήγετο άπά τό Κράψι τής Ηπείρου, Ιδέ Πατριαρχικούς πίνακας Μ. Γ ε- 
δ εών σ. 511, ενβα δέν σημειοΰται ή ήμερα τής καθαιρέσεως υπό των 52 συνοδικών.
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Έν xfj Μανιαρείω σχολή των ' Αμπελακίων

Έκ των πολλών χειρογράφων τής σχολής ταΰτης, ών ικανά είχον πωληθή 
εις την εν Σμύρνη Ευαγγελικήν σχολήν, ως εΐπεν ήμΐν ό διευθυντής τής 
Σχολής ’Αμπελακίων, σώζονται σήμερον δυο μόνον τά εξής:

I. Νομοκάνων, Χαρτφον 0,21 ΧΟ,Ιδ. ΑΙώνος XVI, φύλλα 32δ άριθ- 
μηθέντα ύπ’ έμοΰ, ών άγραφα φ. 25δ, 308, 309, 310, 311, 322—325.

φ. 1-6. ’Αρχή ακέφαλος. Προηγείται πίναξ περιεχομένων έκ κεφαλαίων 
φηε. (’Αρχή) «τνς' δτι ή γυναίκα προτιμάται παντός δανειστοΰ».

(φ. 6). «Κεφαλ. α' δτι ή αγία Τριάς έ'ναι εις τρεις χαρακτήρας πλήν δέ 
ένας θ(εό)ς άλλ’ ούχί τρεις, ουδέ διαμερισμένη άπ’ άλλήλων».

φ. 198“ «Νομοκάνονον πρόχειρον, προς τό διορθοΰσθαι τούς πνευματι
κούς π(ατέρ)ας έκαστον των προσερχομένον, τή μεντανοια καί έξομολογήσει:» 

φ. 2540 «τέλος τού νομοκάνονος».
φ. 256“ Έκ τοΰ πατερικοΰ του αγίου Φιλήμονος. (’Αρχή) «’Αδελφός 

ήρώτησε τον μέγαν Φιλήμονα».
φ. 257“ «ΓΙερί προσευχής Βασιλείου».

2570 «Έκ των γεροντικών».
φ. 266β «ΙΙερι τοΰ πώς να ετοιμάζεται έκαστος χριστιανός είς τήν 

αγίαν έξομολόγησιν ...»
φ. 2820 «Μεγαλυνάρια ψαλλόμενα κατά τάξιν είς τάς δεσποτικάς 

έορτάς, είς τήν έννάτην ωδήν: μηνί νοεμβρίω είς τήν είσοδον», 
φ. 285“ «Καταβασίαι τ[>αλλόμεναι έν δλφ τφ χρόνφ». 
φ. 287“ «Τοΰ οσίου π(ατρό)ς ημών Έφραΐμ τοΰ Σύρου: ευχή (αρχή) 

Έξομολογοΰμαι σοι π(άτε)ρ».
φ. 290° «Τοΰ έν άγίοις π(ατρό)ς ημών ’Αθανασίου παραίνεσις προς 

Άντίοχον τον δούκαν». ’Αρχή «Έλθών πρός τον άγιώτατον έπίσκοπον ’Αθα
νάσιον δούξ τις όνόματι Άντίοχος». 

φ. 307 0 (τέλος).
φ. 312“ «’Ακολουθία σύν θεφ τοΰ μικροΰ άγιασμοΰ ...» (φύλ. 319“

τέλος).
Έν φύλλφ 320“ αναγράφονται τά εξής:
«Το παρόν θειον νομοκάνονον, έγγραφη διά χειρδς κα \ μου του Αμαρ

τωλού και ελάχιστου Κλήμεντος τοΰ α/μόναχου έπί έτους επτάκις χιλιοστφ 
έννενι | κοοτφ έβδομον [=1589] μηνι δικεμβρίω ατά; είκοσιτεοσαρας έτε- 
λειώθη' εΐ τις γοΰν διαβασι αυτφ και ενρι εις αντφ | σφάλμα ή έκ των αντιοτί- 
χων ή άλλο τι' άς εύχεται | διά τον κύριον (;) και μή μου βλασφημήσι. οτι 
άμαθε'ις είμή, και τής γραφής απαίδευτος', και άμελλε'ις πολλά' καί διά τοΰτο 
παρακαλώ σας νά εΰχεσθαι τον κύριον (;) δι έμοΰ του Αμαρτωλού, καί απαί
δευτου: εις τις γοΰν βου | ληθήν αποξενώσει αυτφ έξ έμοΰ, χωρίς τής έμοΰ
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βουλής' έστω άφορισμένος και άσυγχώριτος άπο τον ΤΙΗ θεοφόρων π(ατέρ)ων 
ημών και άφαντος δ βίος τον καί άδηλα τά πόλεμεΐ και ή γη αυτούς καταπιεί, 
ώς | τον Δαθάν, και τον Άβειρ(ών)' έξι δε και του Γιεζή την λέπραν \ καί τον 
τράγον την ψώραν, άμ(ήν)' άμ(ήν)' αμήν:

Τέλος καί τφ ίλεφ χάρις δόξα οοι 6 θεός».
Έν φΰλλφ 320 s :
«Τω παρόν καί θειον ιερόν νομοκάνονον άγοραοθη με άοπρα τής άγιας 

Παρασκευής διά συνδρομής των ευλαβέστατων \ ιερέων Τριανταφίλον' Στ αμα - 
τίον Κωνσταντίνον Γεωργίου | καί Νικολάου' Καί παρά Μανουήλ Γεωργίου 
καί Θεοδώρου των | επιτρόπων διά γκρόσια των αριθμών κ.ς'. Και αφιερόθει 
εις | τών αυτών σεβασμών ναόν τής άγιας ένδώξου | οσιοπαρθένου μάρτνρος 
καί αθληφόρου τον Xου, Παρασκευής έκ χώρας ήπάρχει Άμπελακίων από δε 
επαρχίας Πλαταμώνος' δπιος δε των ίερομένον ή τον επίτροπον ει καί απο 
τον απλών λαών βοληθεϊ πονλήσαι αυτώ' οι άλλος κλεψει αντφ' οϊ άλλος 
π άλλην ηδεί αυτόν εις αλλοτριων καί μακρινών τοπον \ η ξένον χείρας. καί 
δεν δόσι λώγων η δια γραματος ή δια μη νίματυς. τών ιερέων τον τότε ενρεθέν- 
τον καί επίτροπον οι εξαλήψαι το γραμα τούτο εις το μη ψένεσθαι το πός εϊνε j 
έκ τής έκπαρχίας Πλαταμώνος' έκ χόρας Άμπελακίων | εκ τής μονής τής 
άγιας Παρασκευής4 οι τηοντοι άνθροποι | και ο πονλών αντφ. και 6 αγωράζων 
αυτώ έκ τής μονής \ οι καί κλεύφθον αντφ· η το ηδεϊ καί δεν δείξει ως άνοθεν 
εγράψά | μαΐ' άφωρησμένοι ειήααν, οι τοιοντοι, παρά π(ατρό)ς \ υιού, καί άγιον 
πν(ενματ)ος, τον ενός τη φήσι καί μόνον θ(εο)ϋ' κν(ρίον) παντοκράτορας καί 
κατηραμένοί' καί ασυγχώρητοι | καί μετά θάνατον άλυτοι' έν τώ νυν αΐώνι καί 
και έν το μέλλον \ τι' αι πετραι τά ξύλα, δ σίδηρος λνθήσονται' αυτοί δε 
ου | δαμώς' κληρονομήσουν την λέπραν τον Γιεζη, καί την \ άγχόνιν του 
Ιούδα, στένοντες εΐησαν καί τρέμοντες επί γής | ώς δ Κάειν τά πραγματα 
αυτών εΐησαν κατεοτραμένα και κο | νιορτος, καί προκοπήν ο μει ήδοσιν 
πώποτε' σχισθει η γή | καί καταπιοι αυτούς, ώς τον Δαθάν καί τών Αβειρών 
έχει | και αγκαλέστριαν την αγίαν ΓΙαρασκεβήν έν τη ήμερα τής κρήσεως. Καί 
τας ράς τών άγιων τριακοσίων, δέκα καί \ οκτώ θεοφώρων π(ατέ)ρων, τών 
έν Νικεα και τών λοιπών άγιων | συνόδων έως ον επιστρεψουν αυτώ εις τήν 
μωνήν εις τής μεγαλομάρτνρος Παρασκευής, εις χωρών Άμπελάκια. Καί τότε 
τύχουαιν συγχώρησιν. Κατά τους t αχξη' Ιουνουαρίω. Νικόλαος ϊερευν 
Κωναταντιος ϊερευν Γεώργιος ϊερευν».

(Υπογραφή άρχιερέως ίσως ’Ιεζεκιήλ).

Έν φΰλλω 321β:
Στανοικός κα__ακροιβός κατά τους χοιλοιους έξακοσίονς πεντίκοντα τρία

έτος ω μηνος Ιουνοιον II έφερε χορα μας τον έμοίρ μονλά από τη Λαροισο 
καί τον εύγάλαμαι μαζοί μέ τους εύρεθένταις τού καιρού εκείνου αγάδες'

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:43:33 EEST - 34.211.113.242



422 Δη μητριού Μ. Σάρρου, Παλαιογραφικά ερανίσματα έκ Θεσσαλίας.

άπανου εις την Ααπονρνα καί εις το Τρανό τζαείροι και εκροίθοικάμαι με 
τους Τούρκους το Χατζόμπαοοι' και το Μουρλάροι και Κοτζ(ίκ) Καισερλο'ι 
καϊ έτρεξαν έξοδα κρόσσια εος δ ο ίο χοιλιαδαις' μαι τα'ις πδλες πέγενάμαινοι 
και τά άλα όπου έγοίνουνταν εδό μαζνι.

[Υπογραφή άρχιερέως δυσδιάγνωστος. "Ισως Ιεζεκιήλ],

Έν φΰλλω 325β (άγράφφ):
f 'Έτους ζραζ’ εν μην'ι νοενμβρίω εις τάς ε' ημέρα πέμτοι έκειμήθην, 

ό παπαβενηάμην και έδνεία του η μνίμοι: έκ χώρας Ράψηάνεις δνώματι του 
πετζοσκούφι»: ·, .

Ό κώδιξ είναι γεγραμμένος καλλιγραφικώς υπό αγραμμάτου, ως φαί
νεται, άντιγραφέως. Είναι εσταχωμένος διά σανίδων επικεκαλυμμένων βύρση, 
μετά θηλυκωτήρων έκπεσόντων.

II. Κώδιξ έπΐ περγαμηνής, Αιών XVI; (0,27X0,20) φύλλα ήριθμη- 
μένα 228. Εκκλησιαστικά άσματα μετά μουσικών σημείων.

Εν cΑγια

Έν τή έν 'Αγια έγκαταλελειμμένη Μονή τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος 
εξετάσας πάντα τά Ικκλησιαστικά βιβλία αντέγραψα έκ παράφυλλου Τριφδίου 
έκδόσεως Νικολάου Γλυκύ (Ένετίςι, , αχοβ') τό έξης σημείωμα:

«[έτος] αψε' μάιου ις' ήλθεν ό νε(ος) Πατρών Ίωάσαφ είς στο Ζαπάντη 
στήν έπαρχίαν Θαυμακοΰ φευγάτος ό ταλέπορος υπό τών έξω ημάς κρατουν
τών καί έκόνεψε στών ευλαβέστατον Π(α)π(α) κυριωάννου: φο κακιτηχη».

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΣΑΡΡΟΣ
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