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[31]
Χάρτης

74.

0,21χ 0,15. Αίώνος XVIII (φ. 350).

Κείμενον μετά ψυχαγωγίας.
1

(φ. 1“). «Τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίον Ναζιανζηνοϋ τοΰ

Θεολόγου λόγος ’Απολογητικός τής

εις τον

Πόντον

φυγής ένεκεν,

και

αΰθις επανόδου έκετθεν μετά την τοΰ πρεσβυτέρου χειροτονίαν. Έν φ τί τό
τής ίερωσυνης επάγγελμα, καί όποιον είναι δει τον επίσκοπον». Έν τελεί
(φ. 44“) «χειρί Βασιλείου τοΰπίκλην Πουλάκη τοϋ εκ Πάτμου».
2

(φ. 45“) «Τοΰ αυτόν, εις τον πατέρα έαυτοΰ, ήνίκα έπέτρεψεν αυτόν

φροντίζειν τής Ναζιανζοΰ εκκλησίας».
3 (φ. 49“). [Τοΰ αυτόν] «’Απολογητικός εις τούς αύτοΰ μαδητάς, μετά
την επάνοδον τής φυγής».
4 (φ. 52“). «Τοΰαύτοΰ ΚατάΊουλιανοΰ βασιλέωςστηλιτευτικός πρώτος».
5 (φ. 140“). «Ξενοφώντος Κόρου Παιδείας ιστοριών» βιβλία τέσσαρα
(A. Β. Γ. Δ).
6 (φ. 274). «Σννεοίου τοΰ σοφωτάτου φαλάκρας εγκώμιον».
7 (φ. 299“) [Άδηλον ίσως

Θωμά Μαγίστρου;] «Σχόλια τών τοΰ

σοφωτάτου Συνεσίου διαφόρων επιστολών οΰτινος λόγοι ό περί προνοίας,
ό περί βασιλείας, τό τε ένυπνιον, καί άλλοι περί άλλων, καί τό τής φαλάκρας
έγκώμιον». Εις γλώσσαν άρχαΐζουσαν μετ’εξηγήσεων εις την κοινήν [άσχετα
προς τά τοΰ Dion Petavius καί τοΰ Νεοφύτου ΐεροδιακόνου τοΰ Πελοποννησίου τά έκδοθέντα υπό Γρηγορίου Κωνσταντά έν Βιέννη αψηβ'. Πρβλ. τοϊς
τοΰ Θωμά Μαγίστρου, α ούκ έχω ύπ’ ό'ψιν.]
Έν τέλει (φ. 349^) Χειρ Βασιλείου Πουλάκη τοΰ Πατμίου».
Φύλλα άγραφα εννέα μη άριθμηδέντα. — Έν ένί τούτων «έλεγχος τών
έν τή δέλτφ ταυτη περιεχομένων».— Έν τώ πρώτω παραφυλλφ «Νικόλαος
παπά ’Αλεξάνδρου αωλε' Δεκεμβρίου ζ'».
1 Συνέχεια. Βλ. τής παρούαης Έπετηρίδος τόμ. Η' (1931) σ. 199.
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος

Θ'.
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Έν άπεσπασμένφ παραφύλλφ τοΰ κωδικός. «Και τό δε Ιακώβου Πουλάκη τοΰ Πατμίου»' ύστερα δε γραφή

«Δεδώρηται παρ’ αυτού Λαυρεντίφ

τφ Χίω».
Στάχωσις διά ναστοΰ χάρτου περιβεβλημενού βΰρση μετ’ έπιτυπωμάτων.

[32]

75.

Χάρτης 22 ι/2 X 161/2. ΑΙώνος

XVIII (ο. νιδ -f- 24).

[Διονυσίου τοΰ εκ Φουρνά Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης.]

Τό αυτό σχεδόν προς τό υπό τοΰ Άθ. Παπαδοποΰλου Κεραμέως εκδοθέν κείμενον έν Πετρουπόλει τύποις Β. Kirschbaum τφ 1909, έκτο: ελάχι
στων περί την λέξιν και κατάταξιν τής ύλης διαφορών.
Ή άρίθμησις έγένετο υπό τού καλλιγραφικώς γράψαντος τον κώδικα,
δς προέταξε καί πίνακα τών περιεχομένων, άρχόμενον άκέφαλον, ου σώζονται
σελ. 24. Ή στάχωσις τοΰ κώδικος έξέπεσεν. Ήγοράσθη υπό τοΰ Συλλόγου ifj
5 Άπριλ. 1916.

[33]

76.

Χάρτης 0,19X0,13. ΑΙώνος

XIX άρχομ. (φ. 205).

1 (φ. 8“). ’Αδήλου. «Οίκοι κατά άλφάβητον εις τον άγιον Ίωάννην
τον Θεολόγον καί Ευαγγελιστήν».
2 (φ. 14-15). Σημειώματά τινα ανάξια λόγου νεώτερα περί τών ’Ολυμ
πιακών αγώνων, καί τών επτά θαυμάτων τοΰ κόσμου.
3 (φ. 16“). Άδηλου. «Έξήγησις εις τό δέκατον τρίτον κεφάλαιον τής
Άποκαλΰψεως Ίωάννου τοΰ Θεολόγου καί εύαγγελιστοΰ», καί άλλων τινών
χωρίων αυτής, εις γλώσσαν νεωτέραν γραφεΐσαν μετά τήν άλωσιν.
4 (φ. 32“). «Χρησμός τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ταρασίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως». Κεφάλαια κς'. Κείμενον καί έξήγησις.
5 (φ. 46“)

«"Ετερος

χρησμός τοΰ

σοφωτάτου

βασιλέως Λέοντος».

Κεφάλαια ιγλ Κείμενον καί έξήγησις.
6 (φ. 51έ). Σημείωσις περί τοΰ Κολοσσού τής Ρόδου.
7 (φ. 52“). «Κύκλοι τοΰ ένιαυτοΰ με τάς τέσσαρας ώρας».
8 (φ. 53“). Σημείωσις περί καταλήψεως τής Κρήτης έπί Μιχαήλ τοΰ
Τραυλού ύπό τών ’Αγαρηνών.
9 (φ. 53“). «Τό κατηραμένον Δηβάνι, καί ή άπόφασις όποΰ έκαμεν ό
κατηραμένος Πιλάτος κατά τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού». Έν τελεί.
«Αυτό τό άντίτυπον εύρέθη έν Άουστρία, έν πλαξί λίθινη έγκεχαραγμένον
ήδη δέ εις φώς έξεδόθη κατά τό 1805. Μαΐου άτυ επειδή δμως έγώ δεν τό
ηύρα νά τό αγοράσω, αντέγραψα τά γράμματα, καί τήν άπόφασιν έκάστου
αυτών'—. ».
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10 (φ. 560). Χρησμός. «Αυτοί οί στίχοι εύρέθησαν επάνω εις μίαν
πόρταν μιας εκκλησίας την οποίαν εχωσεν ό ποταμός Συρέτης καί πάλιν δ
ποταμός την άνοιξεν. Ό ποταμός λέγεται Συρέτης πλησίον εις 'Ρωμανόν».
’Αρχή «Χρυσούς μ’ έθηκεν αιών ό τής δευτέρας», τέλος «προς Χ(ριστια)νών
τε κλέος». Κείμενον καί έξήγησις.
11 (φ. 58“ - 85Ρ). Άδηλου θεματογραφία εις τά διάφορα είδη τών
ρημάτων, εις την καθαρεύουσαν δημοτικήν. Άρχ. «"Οποιος λέγει δτι αγαπά
τον Θεόν».
12 (φ. 86“ - 117θ). «Έτέρα θεματογραφία» εις τά διάφορα είδη τών
ρημάτων υπό [’Αντωνίου τοΰ] Βυζ[αντίου], μετά δειγμάτων επιστολογραφίας,
είς «άπλοϋν» ή «κοινόν» καί «ελληνικόν» ύφος.
13 (1250 ). ’Αδήλου. Έτέρα θεματογραφία είς τά ρήματα έν συνεχεϊ
λόγω. Είς «Άπλοΰν» καί «ελληνικόν».
14 (φ. 200“-0). «Είς τό πρώτον κεφάλαιον τής

Γραμματικής τοΰ

’Αλεξάνδρου».
15 ( φ. 202Ρ ). Σημείωσις τών μελών τής 'Ρωσικής αΰτοκρατορικής οικο
γένειας προς μνημόνευσιν έν τώ ναφ: «υπέρ τοΰ εύσεβεστάτου μεγάλου αυτοκράτορος πάσης 'Ρωσσίας Νικολάου Παυλίδου καί τής εΰσεβεστάτης συζύγου
αυτού αύτοκρατορίσσης ’Αλεξάνδρας Θεοδωρίδος» κτλ.
Ό κώδιξ έγράφη άρχομένου τοΰ ιθ' αίώνος υπό τίνος Νεοφύτου Χίου,
δς υπογράφει διά μονοκονδυλιάς έν φ. 51 “, 850, 900, καί έν φ. 117 καθαρώτερον μετά τού κρυπτογραφήματος τού δε:
«μυκ'δεζκη γπ'κη ύδσνσωμκέηση γωτσ' ήζωνώζσ όωθωμποκ'ξωη».
Τό κρυπτογράφημα τούτο άνεγνώσθη υπό Σ. Α. Χουδαβερδόγλου Θεο
δότου, ώς εξής:
Νεόφυτος Χίος Ε(ύ)φημιανούσης Χα(τ)ζή Σταμάτη Καρανικόλας.
Τά φ. 7, 118 - 125“, 2020 - 205β άγραφα.
Στάχωσις διά ναστού χάρτου περιενδεδυμένου βύρση μετ’ έπιτυπωμάτων.
Προσφορά τω Συλλόγφ υπό Μ. Γεδεών τή 6 Νοεμβρ. 1895.
[34]
Χάρτης

77.

0,22χ0,16. Αίωνος XVIII (φ. 240).

1 (φ. 1-60). Γνωμικά διαφόρων αρχαίων σοφών καί τοΰ Θεοφυλάκτου
Σιμοκάττου καί τοΰ Κεδρηνοΰ, έν οις έγκαταμείγνυνται καί πέντε συνταγαί
δημώδους θεραπευτικής (έν φ. 4“ καί 60). Αρχή ακέφαλος.
2 (φ. 7“ ). «Τού μακαρίου Ίωάννον τοΰ ΔαμασκηνονΙΕκδοσις ακριβής τής
ορθοδόξου πίστεως», βιβλία τέσσαρα. [Migne Patr. Gr. τ. 94 σ. 789-1228].
3 (φ. 164“ ) «’Ιωάννου ταπεινού μοναχού καί πρεσβυτέρου, τοΰ Δαμασκηνον, Περί τών εν πίστει κεκοιμημένων, δπως αί υπέρ αυτών γινόμεναι
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λειτουργίαι, καί εΰποιΐαι, τούτους δνίνησιν». [Migne, Patr. Gr. t. 95 σ. 248],
4 (φ. 179“). «Έκ των περί τής τρισυπόστατου θείας ουσίας ερμηνειών
καί αποριών εξηγήσεων, Μιγαήλον τον Χοοτακ ίου. Πότερον εν τώ Θ(ε)ώ
πρόβλησίς εστιν;» ’Αρχή «Είδέναιχρή ταΰτας τάς λέξεις» τέλος «τώ ούσιώδει
εϊδει τοΰ νοοΰντος: — ’Ίδιον». [Πρβλ. περί τοΰ άνδρός Ζαβείραν, σ. 382 καί
454, Σάθα Νεοελλ. Φιλ. 338, Προσθήκας καί διορθ. Δημητρακοποΰλου σ. 58,
Βρετοΰ Νεοελλ. Φιλ. σ. 253, οΐτινες ου μνημονεύουσι την διατριβήν τούτην].
5 (φ. 187“ - 209? ). «Διδασκαλία περί τοΰ ακραιφνούς τρόπου τοΰ διδάσκειν τό θειον, καί ιερόν εΰαγγέλιον έκδοθεισα παρά Γερασίμου Βλάχου τοΰ
Κρητός, ταπεινοΰ τών επιστημών διδασκάλου, κήρυκος τοΰ ίεροΰ ευαγγελίου,
καί καθηγουμένου τοΰ τής Παλαιοπόλεως σεβασμίου μοναστηριού». ’Άρχ.
«Πορευθέντες εις τον κόσμον» τέλ. «χαΐρε κεχαριτωμένη· καί περί τούτων
άλις:» [Περί δυο ά'λλων αντιγράφων τής πιθανώς ανεκδότου ταΰτης διδασκα
λίας, ίδέ Π. Κεραμέως, Ίεροσολυμ. Βιβλιοθ. τ. A' σ. 412. Περί δέ τών έργων
καθόλου τοΰ άνδρός ίδέ Δημητρακοποΰλου Προσθήκας καί διορθ. σ. 53-58].
6 (φ. 210“ - 219? )’Αδήλου. Λόγος εις τον Ευαγγελισμόν τής Θεοτόκου.
Άρχ. «Σήμερον ό νοητός ήλιος μέ λαμπραΐς άκτίναις την ύφ’ ήλιον καταυγάζειν άρχεται». Τέλος «καθώς εκείνος τον λόγιον Έρμήν».
7 (φ. 220“ - 229?). «Κυριακή Εή τών νηστειών. Έλέχθη παρά Βλασίου
μητροπολίτου ’Άρτης, εν Κέρκυρα' έν τφ ναφ τοΰ αγίου Σπυρίδωνος κατά

τό αχξγ έτος σωτήριον». Αρχή «Συνήθεια έπεκράτησεν εις τους άν(θρώπ)ους
όποΰ εις τά τραπέζια εΰρίσκονται νά γεμίζουν πολλάκις από κρασί τά ποτή
ρια» [περί τοΰτου ίδέ Σάθα, Νεοελλ. Φιλ. σ. 302].
8 (φ. 229? - 238?). «Αναστασίου Βασιλείου ίερέως τοΰ εξ Γοοανν ίναον.
Λόγος πανηγυρικός είς τον άγιον ’Αθανάσιον» Αρχή «Πανήγυρις φαιδρά,
πανήγυρις ένδοξος». Τέλος

«οί τοΰ ’Αθανασίου ύπερβαίνουσι θρίαμβοι».

[Ό Ζαβείρας σ. 138 οΰκ αναφέρει τον λόγον τοΰτον],
9 (φ. 239“) Αδήλου «Τό κύριε Ίησοΰ Χριστέ ό Θεός ημών έλέησον
ημάς αμήν». Άρχ. «Ούχ απλώς καί ως έτυχεν άσυλλογίστως, καί άνεξετάστως
παρεδόθη υμιν, καθ’ έκάστην λέγεσθαι».
Έν τή τελευταίοι άγράφφ σελίδι φέρονται νεωτέρα χειρί (τφ 1875-1876)
δνόματά τινα μοναχών Χελιανδαρινών μεθ’ά υπογραφή «Κορυτσάς Δωρό
θεος Εΰελπίδης Βατοπαιδινός 1875» [κατωτέρω δέ τώ αΰτφ μέλανι καί
δι’ άλλης χειρός, πιθανώς τοΰ Νεοφύτου Ίερομονάχου (φ. 209?) «Νάρκισσος
Σωφρόνιος πνιγείς έν τώ ποταμφ τής επαρχίας του κατά Μάιον υπό όρμητικοΰ ρεύματος. Αίωνία αύτοΰ ή μνήμη ό Θεός ελεήσαι αυτόν». Τή αυτή χειρί
«Αρχιμανδρίτης Άνανίας Βατοπαιδινός υπό αιφνίδιου θανάτου διαρκέσαντος
πέντε λεπτά τής ώρας, ιστάμενος καί πεσών επί γής ευθέως έξέπνευσε καταλιπών εκατομμύρια χρημάτων τή Μονή ταύτη τήν 20 Απριλίου 1876. Έν τή
Μονή Βατοπαιδίου ημέρα τρίτη.
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αυτή χειρ'ι «Κατά τα τέλη τοΰ Απριλίου μηνός τοΰ

έτους 1876 έφονεΰθησαν έν Θεσσαλονίκη υπό των ’Οθωμανών οΐ Γενικοί
Πρόξενοι τής Γερμανίας κα'ι Γαλλίας, συνεπεία δέ τοΰ φόνου τοΰτου έστάλησαν είς τον λιμένα Θεσσαλονίκης βασιλικά πολεμικά ατμόπλοια θωρακωτά
δλων των Δυνάμεων, ήτοι 'Ρωσσίας, ’Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας, ’Ιταλίας,
Αυστρίας, ’Αμερικής,

Βελγίου

και Ελλάδος ό Γεώργιος

καί ή

’Όλγα'

ομοίως καί στόλοι των αυτών δυνάμεων. — Προς τιμωρίαν τών αυτουργών
καί ενόχων τοΰ φόνου».
Έν φ. 163“ τή αυτή χειρί ΰπογραφαί έν τή φα «’Ιωάννης Κοιρανίδης»·
εΐτα «Χριστόδουλος Τομτσοΰλης.»—Έν φ. 163Ρ ΰπογραφαί «Νεόφυτος έν
οΐς καί ό Κοιρανίδης».
Έν φ. 209Ρ «Νεόφυτος Ιερομόναχος έκ τοΰ Χιλιανδαριοΰ Κελλίου τοΰ
αγίου αποστόλου Θωμά.—1841». Τοΰτφ φαίνεται δτι άνήκεν ό κώδιξ περιελθών εΐτα τφ ανωτέρω Κορυτσάς Δωροθέφ Εΰελπίδη έξ ου τώ κ. Μ. Γεδεών,
δς προσήνεγκεν αυτόν τώ Συλλόγφ τή 6 Νοεμβρίου 1895. Στάχωσις νέα.
[35]

78.

Χάρτης 0,21 X 0,16. ΑΙωνος XVIII (φ. γ-\-142).

1 (φ. 1-76) «Θέσεις γραμματικοί διαλεκτική μεθόδφ ΰποστρωθεΐσαι
καί είς διάλεξιν προτεθεϊσαι

έκ τής τέχνης ιΐεωρητικής τε καί πρακτικής

*Ιλαρίωνος Κιγάλα Κυπρίου ιεροδιδασκάλου καί ίεροκήρυκος». Θέσεις μθ'.
2 (φ. 17-37) Άδηλον «...,Θΰρα άνεωγμένη τής ελληνικής». Ήτοι
έγχειρίδιον ποικίλων έκ τών φυσικών ιδία έπιστημών γνώσεων είς κεφάλαια
ν' καί έδάφια 549. ’Αρχή «Χαΐρε ώ φίλε άναγνώστα». Έν τφ βραχεί προλόγω έκτίθεται καί ό σκοπός τοΰ έργου: «βλέψον τοίνυν ώ παΐ μικρόν τουτί
τό έγχειρίδιον. Έν τοΰτφ καί γάρ ΰπισχνοΰμαι, (μηδείς δέ τής προαιρέσεως
καί έπαγγελίας μοί βασκανέτω) άπαντα τον κόσμον καί την ελληνικήν γλώτταν, ως έν έπιτομή άποδείξειν. Έξέλιττε τοίνυν καί έκμάνθανε τά ολίγα ταΰτα
σελίδια. Τουτί άπεργασάμενος, την σήν αγχίνοιαν καί την προς άπαντα τά
μαθήματα δεξιότητα κατανοήσεις».
. 3 (φ. 39-84) 'Ομήρου Ίλιάδος α, β, γ, δ καί 35 στίχοι τοΰ ε. Κείμε
νον καί παραπλεΰρως παράφρασις είς την κοινήν. Έν τέλει τοΰ δ (φ. 810)
ό χρόνος τής γραφής «ςτψκγ1? Μαΐου 14».
4 (φ. 87 - 1190) VΕρμου τον τρισμεγίστου, περί Θεοΰ καί περί τής τρισυποστάτου Θεότητος». Εις λόγους ις ', ών ό α' περί Ποιμάνδρης, ό δέ τελευ
ταίος : Έρμοΰ προς Τάτ.
5 (φ. 121-1410) «Διδασκαλία περί τοΰ άκραιφνοΰς τρόπου τοΰ διδάσκειν τό θειον καί ιερόν εΰαγγέλιον, έκδοθεϊσα παρά Γερασίμου Βλάχου τον
Κρητός, ταπεινοΰ τών έπιστημών διδασκάλου, κήρυκος τοΰ ίεροΰ Ευαγγελίου,
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καί καθηγουμένου τοΰ τής Παλαιοπόλεως σεβασμίου μοναστηριού». Κεφάλ. ι',
[ίδέ καί ανωτέρω άρ. 77, 5, τό αυτό].
Έν τελεί (φ. 14ΐΡ) χειρί τοΰ άντιγραφέως τής διδασκαλίας

ταύτης

«Καί τό δε έμοιγε τοΰ Γερασίμου Τυρναβιώτου' όμοΰ καί Σπαρμιώτου.
Έγράφθη τφ χιλιοστά) επτακοσιοστή) εξηκοστά) τρίτφ έτει έν μηνί έκατομβαιώνι- ό δ’ άρας την χεΐρα επί τοΰτο σ» [έμεινεν ατελής ή λέξις].
Ό κώδιξ έγράφη υπό δυο χειρών, τφ 1723, μέχρι τοΰ φ. 720, υπό τής
μιας, καί τφ 1763 τό υπόλοιπον μέρος υπό τής έτέρας.
’Άγραφα φύλλα α, β, γ, 16Ρ 84α - 866, 120, 142“.
Στάχωσις νεωτάτη· παννόδετον.
Ήγοράσθη υπό τοΰ Συλλόγου τής 5 Άπριλ. 1916 παρά τοΰ κ. Μ. Γεδεών.
[36]
Χάρτης

0,21X0,16.

19.

Αίώνος

XVIII (φ. 59).

«Έκτων τοΰ σοφωτάτου Σννεαίον [’Επιστολών]». Κείμενον καί ψυχα
γωγία. Τέλος κολοβόν «ΐν’ εκ τελέων τέλεον έκφανή» [έπιστ. ρλη' Migne
Patr. Gr. τ. 66 σ. 1322 - 1529].
’Άγραφα φύλλα 1, 2, 59.
Στάχωσις νεωτάτη' παννόδετον.
Ήγοράσθη υπό τοΰ Συλλόγου τή 5 Άπριλ. 1916. (παρά τοΰ κ. Γεδεών),
πρβλ. καί τό επόμενον τεύχος.
[37]
Χάρτης

80.

0,22χ0,16 Αίώνος XVIII (φ. 133).

«Έξήγησις των επιστολών τοΰ σοφωτάτου Συνεσίου» μέχρι τής 138η?
επιστολής περιλαμβανομένης κατά τό κλειστόν τέλος κολοβόν.
Φαίνεται άνήκον τφ αυτώ καί τό προηγοΰμενον τεύχος κατόχφ, τό περιέχον τό κείμενον καί την ψυχαγωγίαν.
Ή στάχωσις εξέπεσεν. Ή άρίθμησις έμή.
Έν αρχή καί έν τέλει προσετέθησαν νεωτάτη χειρί φύλλα άγραφα μη
άριθμηθέντα.
Ήγοράσθη υπό τοΰ Συλλόγου τή 5 Άπριλ. 1916 παρά τοΰ κ. Μ. Γεδεών.
[38]

Χάρτης 0,23χ0,17
1

81.

Αίώνος

XVIII (ο. 80).

(σ. 1-32) «’Ακολουθία τοΰ άγιου καί ένδοξου νεομεγαλομάρτυρος

Ίωάννον τοΰ εκ της Τραπεζοΰντος' μαρτυρήσαντος έν τή Λευκοπόλει τή τουρ

κιστί λεγομένη ’Άκ κερμάν, έν έτει αφ<Ρ 1500 από τής ένσάρκου οικονομίας».
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«Ποιηθεισα παρά τοϋ Κυρίου Νικηφόρου τοϋ Κρητός πατριάρχου ’Αλε
ξάνδρειάς».
Έν τελεί (σ. 32) «Άντεγράφη παρ’ έμοϋ τοϋ Μανουήλ Μάνου έν ετει
από Χ(ριστο)ϋ αωΦ ’Ιουνίου ιετι 1800: ’Ιουνίου 15».
2

(σ. 33-80) ’Αδήλου «'Ακολουθία τής παρακλήσεως τής όσιας μ(ητ)ρός

ημών Παρασκευής τής νέας». [1642]. Μετά το τέλος τής ακολουθίας επεται
«Διήγησις περί τοϋ αγίου λειψάνου» άρχ. «Έν ετει αχμβ' δοθείσης άδειας»,
και ετέρα διήγησις ής αρχή «Παρθένιος πατριάρχης» καί ειτα «Συναξάριον τής αγίας Παρασκευής τής νέας». ’Αρχή «Αυτή ή τψ δντι μεγάλη καί
περιβόητος».
Τό τεύχος έχει 20 φύλλα άγραφα μή άριθμηθέντα υπό τοϋ άντιγραφέως.
Στάχωσις έκ ναστοΰ χάρτου περιενδεδυμένου βϋρση.
Ήγοράσθη υπό τοϋ Συλλόγου τή 5 Άπριλ. 1916 παρά τοϋ κ. Μ. Γεδεών.
[39]
Χάρτης

82.

0,20x0,15. ΑΙώνος XVIII (φ. δ-168).

α' (σ. α') «Καί είπε Μαριάμ, ιδού ή δούλη Κυρίου»· μικρά άνάπτυξις

αύτοΰ υπό άδηλου, β' (σ. γ') «Επιστολή Πουπλίου αξιωματικού τοϋ Λεντοΰλου σταλθεΐσα έκ τής Ιερουσαλήμ προς τήν γερουσίαν τής Ρώμης μεταφρασθεΐσα έκ τοϋ Λατινικού» ’Αρχή «Έφάνη κατά τούς ήμετέρους χρόνους» —
γ' (σ. δ') «Μαρτυρία Ίωσήπου ’Ιουδαίου τοϋ Φλαβίου περί ’Ιησού Χριστοΰ».
(Λογ. ιη'. κεφ. γ').
1 (σ. 1). [Νικηφόρου τοϋ Θεοτόκη]. «Περί τής των αγίων πρεσβείας
δτι υπό τών θεόπνευστων γραφών καί τών θεηγόρων αποστόλων, τούς
αγίους πρεσβευτάς προς Θ(εό)ν τιθέναι ή άποστολική τοϋ Κ(υρίο)υ Ίησοΰ
Χ(ριστο)ϋ παρέλαβεν έκκλησία» [Πανδώρας τόμ. Θ'.].
2 (σ. 47). Νεοφύτου [Καυσοκαλυβίτον] έπιστολή προς Νικηφόρον [τον
Θεοτόκην]. ’Αρχή

«Διδάσκαλε, καί πολλά καί πολλάκις ήνώχλησεν» τέλος

«ύπερευχομένου μου» αψογ Αυγού: κςτι τής ύμετέρας ίερολογ. είλικρ. φίλος
Νεόφυτος Ίεροδιάκων».
3 (σ. 53). «Νεοφύτφ τφ έλλογιμωτάτφ ίεροδιδασκάλω ό Νικηφόρος ευ
πράττειν». ’Αρχή «Πάσαν μέν άρα άπορίαν». Τέλος «Έκ Λειψίας ετει αψογ<ί>
Όκτωβ. ηΉ:
4 (σ. 69-78). [Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου;].
«Τοις σεβασμιωτάτοις, καί ποθεινοτάτοις μου πατράσι καί ιεροδιδασκά
λου, Ευγενία) τφ ίεροδιακόνφ καί Νικηφόρω τφ ίερομονάχφ τήν μετά πάσης
αίδοϋς καί εύλαβείας όφειλομένην προσκύνησιν καί τον έκ μέσης ψυχής έν
Χ(ρισ)τώ άσπασμόν». Άρχ. «’Ήρετό μέν τις, έμοί σεβασμιώτατοι, τών προλη
πτικών τε καί δοκοφρόνων». «αψο<? ’Οκτωβρίου ιςτι: έπιγινώσκετε τήν χεϊρα».
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5 (σ. 85-100). «Νεοφντφ τφ έλλογιμωτάτφ ίεροδιδασκάλφ, Νικηφόρος
ιερομόναχος ό Θεοτόκης εΰ πράττειν» ’Αρχή «Τά περί Θ(εο)ϋ καί θείων
λαλεϊν». Έν Λειψία έτει σ.ψο0·1. Νοεμβρίου κ>
6 (σ. 101-129). «Νικηφόρφ τφ ίεροδιδασκαλω Νεόφυτος [Καυσοκαλυβίτης] εΰ πράττειν». ’Αρχή. «Επειδή τοΰ έμοΰ λόγου», τέλος «εντεύθεν έζημιωμένον. ’Έρρωσό μοι καθ’ έκάτερα. Νεόφυτος ίεροδιάκονος».
7 (σ. 131-135). «Ελευθερία) Μιχαήλον τφ Λαρισσαίφ ό Νικηφόρος
[Θεοτόκης] εΰ πράττειν» ’Αρχή. «Τήν άνάπτυξιν, έρασμιώτατε φίλων Ελευ
θέριε, ζητείς μοι», έν τέλει «έν Βιέννη έ'τει αψοδ'ί Άπριλλίου ιςτι.
8 (σ. 135-141). «Έλευθερίφ τα> Λαρισοαίω ό Νικηφόρος χαίρειν»Άρχή
«Δΰω προβλημάτων, ών τό μέν ψυχολογικόν»· έν τέλει «έκ Βρατισλαβίαςέτει αψοδ^ Σεπτεμβ: ια τι».
9 (σ. 141-153). «’Ελευθερίφ Μιχαήλον τω Λαρισσαίω ό Νικηφόρος
εΰ πράττειν». ’Αρχή «Άπορήματα έκ τής τοΰ Παρθενίου έγραψα συνουσίας».
«Έκ Βαλτισλαβίας έτει αψος'*’ Ίανν: κγ*ι».
10 (σ. 153-156). Νικηφόρου τοΰ Θεοτόκη. ’Επιστολή

τω....................

Μητροπολίτη.
’Αρχή «Πανιερώτατε καί θεοκόσμητε δέσποτα. Ήτοι κατά δοκιμήν ή
κατ’ έπίσκεψιν».

«Έκ Βρατισλάβ: έτ: αψος*? Μαΐου ητι; Νικηφ: ίερομ:

ό Θεοτ:».
11 (σ. 156-157). «’Ελευθερίφ Μιχαήλ τω Λαρισοαίω δ Νικηφόρος εΰ πράττειν».’Αρχ. «Οί έν τω βίφ πειρασμοί». «Έν Βρατισλ: έτει αψος'?’Ιουνίου β?:
12 (σ. 175- 160).

«Τω αντω δ αυτός>>. ’Αρχή.

«'Ομοίως νεώτεροι,

φησίν, ό τρίσμακάριος Πέτρος». «Έκ Γιασσίου, έτει αψος'*’ ’Ιουλίου κβ?:
13 (σ. 161 -164). Άνεπίγραφον [Νικηφόρου τοΰ Θεοτόκη]. ’Αρχή. «Τά
περί των αφέσιμων αμαρτημάτων τριχώς μοι διήρηται, εις τό έξ άσθενείας,
εις τό έξ άγνοιας, εις τό ακούσιον». Τέλος «οΰδεμία εις τόν αιώνα άφεσις
διά τό πλημμεληθέν γενήσεται».
14 (σ. 164). «Λογίδριον τοΰ κ(υρίο)υ Ευγενίου». Όλίγιστα σημειώματα
γνωμικά.
Έν τέλει (σ. 164) δ λόγιος άντιγραφεύς σημειοΰται: «Παρά Δημητρίου
Οικονόμου Λιτοχωρίτου έγράφη τό παρόν πέρας δέ ε’ίληφε έν τοΐς 1785:
έτεσι Μαρτίου 19». Καί έν τη 1^ σελ. «Έκ τών Δημητρίου Οικονόμου Λιτοχωρίτου καί τόδε».
Ό κώδιξ ήριθμήθη μέχρι τής σελίδος 53 υπό τοΰ γράψαντος, περαι
τέρω δ’ ΰπ’ έμοΰ.
Μεταξύ τών σελ. 130 καί 131 άπεκόπη έν φΰλλονι έν φ πιθανώς περιείχετο έπιστολή Μιχαήλ Λαρισαίου προς Νικηφόρον.
’Άγραφοι σελίδες 49-52, 64-68, 79-84, 130 καί από τής 164 σελίδος
μέχρι τέλους 17 φύλλα.
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Στάχωσις διά σανίδων περιενδεδυμένων βύρση μεθ’ απλών επιτυπωμάτων. Μετά θηλυκωτήρος.
Ήγοράσθη ύπό τοΰ Συλλόγου τη 5 Άπριλ. 1916 παρά τοΰ κ. Μ. Γεδεών.
[40]
Χάρτης

83.

0,21/0,15 ΑΙώνος XVIII (ο. 334).

Ευγένιον τοΰ Βονλγάρεως. ’Επίτομη Λογικής. Προηγείται (σ. 3)

«τής

τοΰ σοφωτάτου Εΰγενείου Λογικής επιτομή τοΐς έντευξομένοις». "Αρχή «Εί
κα'ι των άλλων αγαθών, έστιν α τό ευκταία είναι καί περισπούδαστα κεκλήρωται». Έν τελεί (σ. 333). Εΐληφεν ώδε τέλος ή λογική. Τφ δε Θεφ ημών
δόξα καί Κράτος, εις τούς απέραντους αιώνας τών αιώνων ’Αμήν».
[Παραβλητέα τή εν Λειψία έκδοθείση τφ 1766 Ευγενίου τοΰ Βουλγά
ρεως Λογική.
Ή άρίθμησις ύπό τοΰ λογίου άντιγραφέως μέχρι σελ. 180.
Έν αρχή φύλλα άγραφα καί άρίθμητα τρία.
Ή στάχωσις τοΰ κωδικός εξέπεσεν.
Ήγοράσθη ύπό τοΰ Συλλόγου τή 5 Άπριλ. 1916 παρά τοΰ κ. Μ. Γεδεών.
[41]
Χάρτης

84.

0,24χ0,18 Αίώνος XVIII (φ. 16).

«Χρησμός, ήτοι προφητεία, τοΰ

μακαρίου 'Ιερωνύμου ’’Αγαθάγγελου,

συγγραφεΐσα έν Μεσσίνη τής Σικελίας έν τώ τής άπολυτρώσεως ημών 1279“:
έτει, ως εκ Θεοΰ αύτώ άπεκαλύφθη, ήτις ύστερον έν Μεδιολάνφ τώ 1555^:
έ'τει έξεδόθη εις φώς παρά τοΰ αίδεσιμοηάτου πατρός καί ΐερομονάχου τής
τοΰ αγίου Βενεδίκτου τάξεως ’Ιακώβου τοΰ Παλαιώτου

έρμηνευθεΐσα εκ

τής ’Ιταλικής διαλέκτου εις την πεζήν ημών φράσιν παρά τοΰ πανοσιωτάτου
Θεοκλήτου

τοΰ

Πολυειδοΰ ταπεινοΰ

αρχιμανδρίτου, ήτοι:

χωρεπισκόπου

Πολυένης, καί Βαρδάρων ναι μήν, καί τής έν Λειψία ορθοδόξου εκκλησίας
άπόπτου τε καί συνηγόρου κατά τό 1708ον: έτος». Κεφαλ. Θλ
Έν τέλει 6 χρησμός «Λέοντος βασιλέως τοΰ σοφωτάτου, περί άναστάσεως τής Κωνσταντινουπόλεως». Στίχοι κ'.
’Άγραφα φύλλα μη άριθμηθέντα 5. — Άστάχωτον.
Ήγοράσθη ύπό τοΰ Συλλόγου τή 5 Άπριλ. 1916 παρά τοΰ κ. Μ. Γεδεών.
[42]
Χάρτης

8ο.

0,24χ 0,171/2. ΑΙώνος XVIII άρχ. (φ. 10).

«Λόγος συντεθείς μέν παρά τοΰ εύγενεστάτου

καί

σοφολογιωτάτου

άρχοντος Καμινάρη Κυρίου Σέργιου Μνστάκη, εκφωνηθείς δέ παρ’ αύτοΰ,
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καθ’ ήν ημέραν έγένετο γυμνάσιον τοίς μαθητιώσιν εν τψ κατά Κουρούτζεσμε Έλληνομουσείω, συνελθόντων επί τό αυτό τοΰ τε ΓΙατριάρχου καί
των αρχιερέων καί των αρχόντων, καί ετέρων άνδρών τής ελληνικής παιδείας
τροφίμων». ’Αρχή. «Έγώ τε οιδα, ώ φιλομαθείς φοιτηταί» τέλος «λαμπρά τε
σελήνη. 1820 Φεβρουάριου 2, εν τφ έν Κουροΰιζεσμε Έλληνομουσείφ».
Έν φ. 1 ωα. «Δώρον Άλ. Εύθυβούλου» μετά τής σφραγΐδος τοΰ Συλ
λόγου τών Μεσαιωνικών σπουδών.
Τον λόγον τούτον εγραφεν ό κ. Γεδεών δτι δημοσιεύσει (έν Χρονικοΐς
Πατριαρχ. Άκαδημείας σελ. 190).
Άστάχωτον.
Ήγοράσθη υπό τοΰ Συλλόγου τή 5 ’Απριλίου 1916 παρά τοΰ κ. Μ. Γεδεών.
[43]
Χάρτης

86.

0,22χ013. ΑΙώνος XIV (φ. 4).

Τέσσαρα φύλλα έφθαρμένα εξ υγρασίας πιθανώς έκ νομοκάνονός τίνος
άποσπασθέντα. Περιεχόμενα: α' (φ 1). Πίναξ πασών τών Μητροπόλεων τοΰ
Οίκουμενικοΰ θρόνου, εν τρισί στήλαις. β' (φ. 2). Πίναξ λέξεων λατινικών
έν τρισί στήλαις μετ’ έξηγήσεως. Άρχ. «Άδνούμϊον κατ’ ό'νομα διέρχεσθαι».
γ' (φ. 2? ). «Τά κεφάλαια α συνέταξεν ό ά'γιος Κύριλλος ’Αλεξάνδρειάς
κατά τοΰ δυσσεβοΰς Νεστορίου: —» ειτα κανόνες τινές καί όφφίκια εκκλη
σιαστικά.
Ήγοράσθη υπό τοΰ Συλλόγου τή 5 Άπριλ. 1916.
[44]
Χάρτης

87.

0,21ι/2Χ0,17. ΑΙώνος XVIII (φ β).

(1 φ. 1“ ). «Κανών παρακλητικός προς τον δσιον καί θεοφόρον πατέρα
ημών Διονύσιον τον έν ’ Ολνμπφ»,
’Αρχή «Τφ ιατρφ τών αλγεινών νΰν προσδράμωμεν».
2

(φ. 3Ρ). «Κανών στηλιτευτικός τοΰ πανασώτου μου βίου, έκ βαθέων

ψυχής άδόμενοι προς την

έγγυήτριαν τών αμαρτωλών κυρίαν Θεοτόκον

ποίημα ’Αθανασίου Αινδίου».
’Αρχή. «Τούς εξ Άδάμ ήμαριηκότας».
Έν τελεί: «οιδας καί τέλος τον γράψαντα», μεθ’ δ τά εξής:
«νποκλινής' οτίχοι:

Τί σ’ ώφελεΐ ώ αν(θρωπ)ε τον κάλους τοΰ προσώπου'
τό κράτος' τά υπάρχοντα, και ή πληθυς τοΰ πλούτον
άν ήσαι άνθος, σήπεσαι, αν άσπρος θέλεις μαυρίσει,
και άν άκονης καί μιλεϊς, άφωνος θέλεις μείνει'
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ό θάνατος έγράφθηκε τέλος τών ημερών σον
και χώμα θέλει να γένη το σώμα τ’ ϊδικόν σου.
ταντα γινώσκων κράτει τα, και κλαΧε καθ’ ημέραν'

<5ιά να μη φθάαης νά Ιδης τον "Αδου την εσπέραν».
Άστάχωτον.
Ήγοράσθη τή 5 ’Απριλίου 1916 παρά τοΰ κ. Μ. Γεδεών.

[45]

88.

Χάρτης 0,24, X 0,17 ι/2· ΑΙώνος XVIII (φ. 34).

1 ’Αδήλων Θεματογραφίαι εκ τής απλής εις την άρχαίαν καί τάνάπαλιν
εν συνεχεϊ κατά τό πλεΐστον λόγφ.
Τετράδια τρία, εξ οκτώ φύλλων καί διαφόρου περιεχομένου έκαστον, υπό
τριών διαφόρων χειρών γεγραμμένα.
2 Τετράδιον έκ φύλλων γεγραμμένων επτά άποσπασθέν εκ χρηστομάθειας
τινός. ’Άρχεται άκέφαλον «Τά επτά τοΰ Κάϊν αμαρτήματα», ειτα «Δανιήλ τοΰ
προφήτου απόκρυφα έκ τοΰ Χρονικοΰ τοΰ Πασχάλη»- έπονται μικρά τινα έκ
τοΰ Ίωάν. Μαλαλά περί Δανιήλ, έκ τοΰ Ίωσήπου περί τοΰ Σολομώντος,
Μιχαήλ Γλυκά, Σφζομένου, Ειρηναίου, Κλήμεντος ’Αλεξανδρείας, Χρυσοστό
μου καί Γεωργίου Κεδρηνοΰ. Έν τελεί τρία φύλλα άγραφα.
’Άδετα.
Ήγοράσθησαν τή 5 ’Απριλίου 1916 παρά τοΰ κ. Μ. Γεδεών.

[46]

89.

Χάρτης 0,23Χ 0,16. ΑΙώνος XVIII (φ. 8).

Έπιστολαί Νικηφόρου τοΰ Θεοτόκη.
1 (φ. 1) «Έλευθερίφ Μιχαήλ τφ Λαρισσαίφ Νικηφόρος [ό Θεοτόκης]
εύ πράττειν». ’Αρχή «Τήν άνάπτυξιν έρασμιώτατε φίλων Ελευθέριε, τοΰ εύαγγελικοΰ ζητείς μοι λογίου

τοΰ φάσκοντος

«πας

γάρ πυρί άλισθήσεται»

Μαρκ. 9: 44». «Έν Βιέννη έτει αψοδ·? Άπρι: ιςτι ».
2 (φ. 2Ρ) «Τφ αΰτφ Έλευθερίφ τφ Λαρισσαίφ δ Νικηφόρος χαίρειν».
’Αρχή «Δύω προβλημάτων, ών τό μέν». Έκ Βρατισλαβίας έτοςαψδ1? Σεπτ: ια τι.
3 (φ. 5α) «Έλευθερίφ Μιχαήλου τφ Λαρισσαίφ, ό Νικηφόρος εύ πράττειν». ’Αρχή. «Άπορήματα έκ τής τοΰ Παρθενίου έ'γραψας συνουσίας». Τέλος
κολοβόν «ούκ έ'στιν ό Θεός πανταχοΰ παρών καί τά πάντα».
Τετράδιον άδετον άποσπασθέν.
Ήγοράσθη υπό τοΰ Συλλόγου τή 5 ’Απριλίου 1916 παρά τοΰ κ. Μ. Γεδεών.
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[47]
Χάρτης

90.

021χ0,15. ΑΙώνος XVIII (φ. 141).

Έπιστολάριον και Θεματογραφία.
1 (φ. 1). Άδηλου [Γεωργίου Τραπεζουντίου;] «Είδη επιστολών». Εϊδη
καί όδηγίαι προς σύνταξιν επιστολών μετά υποδειγμάτων εις κοινήν γλώσσαν.
2 (φ. 11“). «Θέματα εις τα είδη τής γραμματικής παρά τοϋ σοφολογιωτάτου διδασκάλου κυρίου κυρίου Μάρκον [τοϋ Κυπρίου:] διδαχθέντα»
Αρχή «Εκείνος όπου αγαπά τήν σπουδήν τών γραμμάτων» είς άρχαίαν καί
κοινήν γλώσσαν.
3 (φ. 30“). «Θέματα τών ειδών έν εΐδει επιστολών κατά τους επιστο
λικούς τύπους Θεοφίλου τοϋ Κορυδαλλέως παρά τοϋ έν σπου: καί σοφοΐς
άρίστου κυρίου κυρίου Γεωργίου Τραπεζουντίου».
4 (φ. 49β). Πίναξ εξηγητικός κυρίων ονομάτων άπαντώντων έν τοΐς
θέμασιν.
5 (φ. 53“). «Θέματα έπάνω εις τήν γραμματικήν τοϋ ’Αλεξάνδρου'
τοϋ έν σοφοΐς σοφωτάτου κυρίου κυρίου Μάρκου τοϋ έκ Κύπρου».
6 (φ. 84“). «Θέματα εις τό έπιστολάρι τοϋ σοφωτάτου Θεοφίλου τοϋ
Κορυδαλλέως· παρά τοϋ (σοφο)λογιωτάτου κυρίου κυρίου Γεωργίου τοϋ Τραπεζονντίου». Αρχή «Τά λαμπρά καί γνωστικά».

7 (φ. 111“). «’Αρχή συν Θεφ τών ρητορικών θεμάτων» Αρχή «Δει μεν
ούδένα μέθοδον μή είδέναι, άλλ’ εις δύναμιν σπεύδειν τινά».
8 (φ. 135“). «Είδη

τών έπιστολών»

δευτέρφ χειρί τύποι επιστολών

προς τούς πατριάρχας, αρχιερείς καί κληρικούς.
9 (φ. 140). «Κείμενον καί ψυχαγωγία τώνδε τών παρηχητικών τροπα
ρίων» Παθών αμέτοχος ού διέμεινας Λόγε Θεοϋ, σαρκί προσομιλήσας τοΐς
πάθεσΐ' αλλά λύεις τών παθών τον άνθρωπον, πάθεσι χρηματίσας πάθος,
σωτήρ ημών, μόνος γάρ υπάρχεις, απαθής καί παντοδύναμος» καί τοϋ «Λογχονύκτου σώτερ, έκ πλευράς σου ζωήν, τή ζωή τή έκ ζωής έξωσάση με, έπιστάζεις καί ζωοΐς με σύν αυτή:»
10 (φ. 1400 ) Φάρμακον κατά τής λύσσης τοϋ ίατροϋ Ίωάννον Λιπαράκη
Κερκυραίου, φίλου τοϋ γράψαντος, συνιστάμενον «από πύτρα με δρυμι δξος
πλήν δχι πυκτά αλλά νερουλά ολίγον»

παρεχόμενον προς τροφήν είς τό

λυσσών ζφον.
Έν φ. 1“ «[Παγκ]ρατίου (;) αμαρτωλοί καί τοΰτο εις χρήσιν».
Φύλλα άγραφα 48, 49“, 51, 52, 83, 134, 139.
Ή στάχωσις τοϋ κώδικος έξέπεσεν.
Ήγοράσθη υπό του Συλλόγου τή 5’Απριλ. 1916, παρά τοϋ κ. Μ. Γεδεών.
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[48]
Χάρτης
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91.

0,22χ 0.16 Αίώνος XVIII (ψ. γ-\-155).

«Ποίημα Κυρ ’Ακάκιον

μονάχου, καί

Σαββαΐτου' τοΰ

δε φέροντος

ερμηνείαν τον μεγάλου και ιερόν κανόνος, τοΰ έν άγίοις καί θεοφόρου πατρος

ημών Άνδρέου τον Ίεροοολνμίτου». Ερμηνεία δλου τοΰ μεγάλου κανόνος.
Έν τελεί (φ. 154 Ρ). «Αυτή ή βίβλος θαυμασία μέν καί ωφελημωτάτη· καί
έδιορθώθη υπό ’Αναστασίου 'Ιερομόναχου τον Γορδίου τον εκ Βρανιανών:».
Τά πρώτα γ' φύλλα άγραφα,
Στάχωσις εκ ναστοΰ χάρτου περιενδεδυμένη βύρση μεθ’ απλών έπιτυπωμάτων. ΙΊροέλευσις άγνωστος.
[49]
Χάρτης 0

92.

23χ0,17. Αίώνος XVIII (ψ. 164).

Ρητορική [Θεοφίλου Κορυδαλέως] μετά σχολίων έν ταΐς ωαις.
1 (φ. 1). «Προοίμιον εις τήν ρητορικήν [τών Άφθονίου;] προγυμνα:
[σμάτων]. ’Αρχή «Τήν έμφυτον επιθυμίαν καί έφεσιν ας περί τούς λόγους
καί τά μαθήματα φύσει πάντες έχουσιν άν(θρωπ)οι».
(φ. 43). «Προοίμιον εις τάς στάσεις». ’Αρχή «Ίκανώς περί τών προγυμνασμάτων τοΰ Άθονίου έξηκριβωκόσι»· ειτα περί στάσεων.
(φ. 65). «Βιβλίον Βον περί τών τοΰ λόγου μερών. ’Αρχή «Τά μέρη τοΰ
πολιτικοΰ λόγου».
(φ. 90). «Βιβλίον Γον περί ερμηνείας».
2 (φ. 104) «Χριστέ ήγοΰ. "Έκθεαις ρητορικών τινων κανόνων, ϊεροκήρυξι
μάλιστα συμβαλλόμενων, οΰς έκ τής λατινίδος φωνής ό έν ίεροδιακόνοις
Μακάριος, εις τήν έλλάδα φωνήν άπανθισάμενος, τοΐς φιλολόγοις προύθη-

κεν». Κεφάλαια κγλ ’Αρχή «Περί εύρέσεως προτάσεως, κεφ. α'. Μικρά φροντίζουσι ρήτορες περί εύρέσεως τών προτάσεων».
3 (φ. 138) «Ρητορική Μελετίου τον ’Αθηναίου διαλαμβάνουσα περί τοΰ
πώς δεΐ ομιλίαν συγγράφειν, περί τών γενών καί διαιρέσεων τής ομιλίας».
Κεφάλ. ια'. ’Αρχή «Μέλλουσιν ομιλίαν γράφειν (ήν διδαχήν είώθαμεν λέγειν)».
Τέλος «τών ύφ ημών απλώς είρημένων».
Λείπουσι μεταξύ τών φύλλ. 42 καί 43, 143 καί 144, 126 καί 127, 139
καί 140 άνά έν φύλλον γεγραμμένον.
Έν τή φα φ 1“ «Καί τό δε σύν τοις άλλοις έκ τής τοΰ Σκουτάρεως
σχολής».—άλλη χειρί άμαθοΰς

«λητορική». — Έν

τή

πινακίδι

έσωθεν

σημειοΰται ό γράψας τον κώδικα τάς λέξεις «άσβος, τζακκάλι».
Στάχωσις έκ ναστοΰ χάρτου περιενδεδυμένου βύρση μετ’ έπιχρύσων έπιτυπωμάτων. Προέλευσις άγνωστος.
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[50]
Χάρτης

93.

0,21χ0,16 Αίώνος XIX (φ. 89).

«Σημειώσεις Έλληνικαί φράσεων και ιδιωτισμών».
Άδηλου πρόχειροι σημειώσεις ανάμεικτοι, εν οίς καί πολλαι άρχαϊαι
παροιμίαι, αποφθέγματα και αξιώματα, εκ τής μελέτης ή διδασκαλίας αρχαίων
συγγραφέων καί ποιητών, άτάκτως γραφεΐσαι τώ 1814. — Έν τώ μεταξύ καί
τινες «σημειώσεις γαλλικών ιδιωτισμών».
Έν φ. 88 «’Ιατρικόν άφθαστον διά την λιθίασιν» : ’Ορνίθων 100 κοιλίαι... ξηρόταται... κοπανισμένοι... και δι’ ολίγου ρακίου ... νά πίνωνται
άνά ήμισυ δράμι κάθε πρωΐ...».
Πολλαχοϋ φέρει σφραγίδα: «Φιλολογικός Σύλλογος Πιερία έν Κ/πόλει».
’Άγραφοι σελίδες 17.
Ή στάχωσις έξέπεσεν.
Ήγοράσθη υπό τοΰ Συλλόγου τη 5 Άπρ. 1916, παρά τοΰ κ. Μ. Γεδεών.

[51]
Χάρτης

94.

0,23x0,17. Αίώνος XIX (φ. 6).

«Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Ίωαννικίου αρχιεπισκόπου 'Ιεροσολύμων
θαυμαστή» διήγησις περί τοΰ έξ ουρανών πεσόντος λίθου:
Αρχή «Ακούσατε ευλογημένοι Χριστιανοί». Έν τέλει «έγράφη υπό
Ιωάνου Παππα Βελεστινλή τή 21 8βρίου: 1821:

Τετράδιον.
Ήγοράσθη υπό τοΰ Συλλόγου τή 5 Άπρ. 1916, παρά τοΰ κ. Μ. Γεδεάίν.

[52]
Χάρτης

93.

0,20 >/2 X 0,16 >/2 Αίώνος XVIII (φ. 74).

1 (φ. 1 -50) [Ευγενίου τοΰ Βουλγάρεως;] «Εισαγωγή εις τά αριθμητικά
τοΐς κατά τήν Άθωνιάδα ακαδημίαν τών επιστημών άκροωμένοις συντόμως
σχεδιασθεΐσα». Αρχή «Όρισμοι και διαίρεσις τής αριθμητικής. Αριθμητική
έστιν επιστήμη περί τό διωρισμένον ποσόν καθ’ αυτό ήτοι περ'ι τον αριθμόν
ένασχολουμένη».
Έν παραφύλλφ δ κ. Μ. Γεδεών σημειοΰται: «Ευγενίου Βουλγάρεως
σπάνιον άγνωστον Μ. Γεδεών» έν δε τή ωαι (1 φ) ό αυτός «ήγοράσαμεν
άντ'ι γροσίων 30 άρτι».
2 (φ. 51). Έτέρα χειρί. «[Λιβανιού] Πρεσβευτικός Β' προς τούς Τρφας
υπέρ τής Ελένης. Όδυσσέως. Έξήγησις».
3 (φ. 68). «Λιβανιού Πρεσβευτικός αος. Μενελάου» (έξήγησις).
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Τά από τοΰ φ. δΐ και εξής ύστερα χειρ'ι γεγραμμένα, βραδύτερου συνεσταχώθησαν.
Μετά τό φύλλον 50 ήκολούθει άλλη πραγματεία άρχομένη από τής
λέξεως πυθμένες, ήτις σημειοΰται εν τή κάτω φα δεξιά.
Ή στάχωσις νεωτέρα.
Ήγοράσθη υπό τοΰ Συλλόγου τής 5 Άπρ. 1916, παρά τοΰ κ. Μ. Γεδεών.
[53]

96.

Χάρτης 0,23χ0,16. ΑΙώνος XVIII (α. 432).

«Τόμος έβδομος 'Ιστορίας ’Οθωμανικής μεταφρασθείσης εκ τής γαλλικής
διαλέκτου εις τήν ήμετέραν απλήν;» Άρχ. (σ. 3) «Βιβλίου δέκατου τρίτον.
Σουλτάυ Ίμπραχίμης». «Οί δυνάσται καί τύραννοι είναι δμοιοι μέ τούς πλημμυροΰντας χειμάρους,

όποΰ διαφθείρουσι πάντα τά προστυχόντα εις τήν

φοράν τοΰ ρεύματός των, άμή όγλήγορα χάνονται».
Προηγείται (σ. 2) πίναξ τών περιεχομένων. Περιλαμβάνει δ’ 6 τόμος
ούτος τήν οθωμανικήν ιστορίαν από τοΰ Σουλτάν Ίμπραχίμη (1640) μέχρι
τοΰ Σουλτάν Μαχμούτη (1730) περιλαμβανομένου.
Έν τή κάτφ φα τής σελίδος 3 μονοκονδυλιά τοΰ κατόχου τοΰ βιβλίου
μητροπολίτου' πιθανώς τοΰ Φιλιππουπόλεως Σαμουήλ. Έν δέ τή άνφ φα
νεωτάτη χειρ'ι «Κτήμα τοΰ Α(;) Θεοδώρου Μάσχα Άριθμ. 13».
Στάχωσις νέα.
Έδωρήθη παρά τοΰ κ. J. Mordtmann τφ 1912 άγορασδεΐσα παρ’αύτοΰ
έν Σμύρνη.
[54]

97.

Χάρτης 0,19χ 0,14 ΑΙώνος XVIII (ο. 6-)-σοη-\-6).

[Νικολάου Βούλγαρη].
«Κατήχησις ιερά ήτοι, τής θείας και ιεράς λειτουργίας έξήγησις και
έξέτασις τών χειροτονουμένων προστάξει τοΰ έκλαμπροτάτου και παναιδεσιμωτάτου κυ(ρίου) κυ(ρίου) Χριστοδούλου Βονλγαρι, προέδρου Κερκύρας προς
ωφέλειαν τών πιστών, απλή τή διαλέκτφ έκδοθείσα· κατ’ έρώτησιν, και άπόκρισιν».
Έν σ. 1 προηγείται πίναξ έν φ «διδάσκαλοι, ών μνεία έν τώ δε ποιεί
ται, τφ έγχειριδίφ».
Έν σ. α'.

Μετά τήν ανωτέρω έπιγραφήν τοΰ χειρογράφου. ’Αρχή.

«Έξετακτής, και υποψήφιος. Έξ. Έδώ όποΰ ήλθες αδελφέ, τί γυρεύεις; 'Υπ.
’Εγώ έπιθυμώντας νά λάβω τό αξίωμα τής Ιεροσύνης...»
Έν σ. σοε'. «Τέλος καί τφ Θεώ δόξα. Γέγραπται καί αύτη διά χειρός
έλαχίστου ίερέως Μακαρίου Σκορδίλη τοΰ έκ Κρήτης, έ'τει σωτηρίφ αψνδ'.
Μαΐψ δωδεκάτη».
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Έν σ. σος'. «Επίγραμμα τετράστιχον προς τούς εξ Ίωαννίνων αύταδέλφους, Λέοντα και Νικόλαον τούς Γλυκείς» καί έ'τερον τετράστιχον προς τον
αίδεσιμώτατον αύθέντην πρωτοπαπάν ποιμένα ημών καί πρόεδρον κτλ. υπό
Νικολάου τοΰ Βουλγάρεως άμφότερα.
Έν σ. σογ' «Τφ ξυγγραφεΐ τής βίβλου κυρίφ κ(υρί)φ Νικολάφ Βούλγαρι τφ Κερκυραίφ φιλοσοφίας τε καί ιατρικής διδασκάλφ έξοχωτάτφ ελεγεΐον»,

«εύμενείας

άμαράντου μνημόσυνον ’Αντωνίου ίερέως Μάνεσι τοΰ

ίερομνήμονος».
Έν τή ωα σ. α' «αδελφοί όπου άναγνώθετε τό παρόν, παρακαλώ νά
είπήτε, κ(ύρι)ε συγχώρησον ιόν γράψαντα».
Έν παραφύλλφ σελ. 3 προς τό τέλος.
«Τφ παρόν υπάρχει τοΰ ένδεσιμοιάτου κυρίου κυρίου Οικονόμου- καί ό
ξενώσας αύτφ- έστω φΟίκονομος τής επαρχίας».
Έν τέλει τρία φύλλα άγραφα, ών ενιαχού δοκίμια κονδυλίου.
Στάχωσις διά ναστοϋ χάρτου περιβεβλημένου βύρση.
Έδωρήθη τφ Συλλόγφ τφ 1918 υπό τοΰ κ. Νίκου Τσελεμεντέ.
[Περί τής Κατηχήσεως ταΰτης, ής ή πρώτη έκδοσις εγένετο Ένετίησιν
έτει αχπα' παρά Νικολάφ Γλυκεΐ, ίδέ Νεοελληνικήν Φιλολογίαν Βρετοΰ. Α'
σ. 37-38,. Ζαβείραν σ. 471-473 καί Σάθα Νεοελ. Φιλολ. 342-343. Πλήν
τών ένταΰ&α

άναφερομένων εκδόσεων τής κατηχήσεως σημειωθήτω καί ή

«διασκευασθεΐσα επί τό καθαρώτερον ύφος» καί έκδοθεΐσα έν Κωνσταντινουπόλει έκ τοΰ Πατριαρχικού τυπογραφείου τφ 1861],
[55]

98.

Χάρτης 16ιΙ2Υ,0,11ιΙ2 ΑΙώνος XIX άρχ. (α.η'-\-264).
Άδηλον. Ασκήσεις θεματογραφικαι καί κανόνες συντάξεως.

1 (σ. α-η). «Παραγωγή ρηματικών ονομάτων» παραδείγματα.
2 (σ. 3). Θεματογραφία.
α'. Δεκαεπτά δωδεκάδες φράσεων εις τε τήν άρχαίαν καί κοινήν γλώσ

σαν δίστηλος. ’Αρχή ακέφαλος, «ώ ούτος πρόσελθε- (πρόσιθι). | ΤΩ εσύ σίμωσαι- (σίμωσαι έλα).»-β' (σ. 33). «Παροιμίαι τινές κεφ. Β011» 46 άρχαΐαι
παροιμίαι μεταφραζόμενοι εις τήν κοινήν. ’Αρχή «ό δύο πτώκας διώκων,
ουδέτερον καταλαμβάνει | Εκείνος όποΰ κυνηγά δύο λαγούς ουδέ τον ένα,
ουδέ τον άλλον πιάνει»-γ' (σ. 43-111). «Διάλογοι διαφόρων υποθέσεων»
κεφ. ια'. «Καί πρώτον

πόσων λογιών ήύελεν ήμπορέσει τινάς νά χαιρετίση

τούς άλλους, καί από αυτούς νά άντιχαιρετηθή».’Αρχή «χαΐρε σοφολογιώτατέ
μοι διδάσκαλε καί ευ πράττοις».
(σ. 47). «διάλογος βος εις διδάσκαλον», (σ. 51) διάλογος γος «πόσων
λογιών ήθελεν ήμπορέση διά νά ερώτηση τινάς διά τήν ύγιείαν;» κτλ.].
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3 (σ. 111-250). «Κανόνες τινές περί συντάξεως τών τοϋ λόγου μερών»,
σ. 252 «τέλος και τώ Θεώ δόξα».
4 (σ. 251-264). Σύνταξις διαφόρων προθέσεων μετά παραδειγμάτων,
και πτώσεις κατά τάς διαφόρους αυτών σημασίας.
Έν σελ. 252 φαίνεται ό χρόνος τής γραφής τοϋ κωδικός «1808 ’Ιανουά
ριου 28».
Έν σ. 256 «’Ανδροκλής X. Άνδρεάδης Δεκεμβρίου 21 1872» φ φαί
νεται δτι περιήλθε τό χειρόγραφον. Τοϋ αϋτοΰ καί έν σ. ζ' σφραγίς «Bibliothegue A. Andreades Con/sple 1878».
Στάχωσις εκ ναστοΰ χάρτου περιβεβλημένου βΰρση μελαίνη.
Ήγοράσθη υπό τοϋ Συλλόγου τή δ ’Απριλίου 1916 παρά τοϋ Μ. Γ’εδεών.
[56]

99.

Χάρτης 0,16X0,11. ΑΙώνος

XVIII (φ. 42).

[Θεοδώρον τον Προδρόμου Τετράστιχα ίαμβεΐα καί Ηρώα εις τά κεφα-

λαιωδώς ρηθέντα έν τή παλαιοί Γραφή].
’Άρχ. άκέφαλον [εις την τοϋ όφεως απάτην], «Δαίμων, φθόνος, γϋναιον,
ηδονής ξϋλον». Τέλος κολοβόν

«βροτοις δέ βατόν πάντως πλωτόν τίθης».

[Migne Pair. Gr. τ. 133 σ. 1105- 1173],
Έν φ. 1 ( = σ. 7) σφραγίς Φιλολογικός Σύλλογος Πιερία έν

Κων-

σταντινουπόλει».
Ό κώδιξ φέρει καί άρίθμησιν κατά σελίδας υπό τοϋ γράψαντος, άρχομένην από τής 8 σελ. ( = φ. 1) μέχρι τής 21 (=φ. 8“ ).
Ή στάχωσις έξέπεσεν.
Ήγοράσθη υπό τοϋ Συλλόγου παρά τοϋ κ. Μ. Γεδεών.
[57]

100.

Χάρτης 0,171/2X 0,12. Αίώνος

XIX άρχ. [σ. 200).

Έγκόλπιον χριστιανικόν, γραφέν υπό ήμιμαθοϋς, περιέχον προσευχάς,

τροπάρια καί αποσπάσματα, πάντα έκ τής εκκλησιαστικής ακολουθίας. Μεταξύ
δέ τούτων καί τά εξής:
1 (σ. 3). Έγκώμιον εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον 1803». ’Αρχή. «Ήν
πάλαι προεκΰριξαν τών προφητών». — 2 (σ. 7)’Ιγνατίου τοϋ εύλαβεστάτου
σκευοφΰλακος τής μεγάλης έκκλησίας, παραίνεσις τοις νέοις κατά στοιχεϊον».
’Αρχή «’Άκουσον ώ παι, τής έμής συμβουλίης».
3

(σ. 33). Ποιήματα τρία, έξ αντιγραφής, ών δύο, προς ηγεμόνας τής

Βλαχίας πιθανώς άναφερόμενα. ’Αρχή τοϋ α'. πιθανώς τώ Γρηγορίφ Σούτζω
«μακάμ, ράστι: πλάγιος, δ': | Μεταξύ φρικτών κτημάτων | διαφόρων συμπτω
μάτων | ή κοινή
Επετηρις

ή ναυαρχίς». Τοϋ β' «μακάμ σεγγιάχ»· δ'. | Ή έξ ύψους

Εταιρείας ,Βυζλντ.

Σπουδών,

έτος Θ'.
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προγνωσθεΐσα | καί άσπίλως άρμοσθεΐσα, [ νύμφη όντως εκλεκτή.» — Τοΰ γ'.
«Καλλίνικο) Πατριάρχη. ’Αρχή. «Ή

παντουργική

σοφία | καί τών αγαθών

αιτία, | λόγος συμφυής Θεοΰ».
4 (σ. 55). Μιχαήλ Κριτοπονλον ή Κριτοβονλον, τοΰ Ίμβρίου στίχοι εις
τον -θεΐον καί ιερόν Αύγουστιανόν, δωδεκασύλλαβοι μέν άμετροι δε». ’Αρχή
«Όστις έρωτα Θεοΰ έ'σχεν έμφρόνως».
5 σ. 59). «Ευχή επί Μαρικίου τοΰ βασιλέως άρχιληστοΰ, ψυχωρραγοΰντος, καί συν δάκρυσι πολλοις τε καί πικροΐς, Ιπί πολλάς ώρας λέγοντος ταύτην». Αρχή. «Ου ζητώ τι πλέον παρά σοΰ φιλάνθρωπε».
6 (σ. 77). «Στοίχοι κατά άλφάβητον ποίημα ενός άνονίμου». Αρχή.
«’Αρχοντες καί μεγιστάνοι καί λοιποί πτωχολογιά, | θάνατος μάς κυριεύει
νέους γέρους καί παιδιά».
7 (σ. 103). «Προσευχή διά πάσαν αυγήν: ως σηκωθή ό Χριστιανός από
τον ύπνον». ’Αρχή. «Άνοίγωντας Θεέ μου τά όμμάτια τοΰ κορμοίου μου με
τήν δυναμίν σου».
8 (σ. 144). «Επιστολή τοΰ κυρίου ημών Τησοΰ Χριστοΰ». Αυτή ή επι
στολή έ'πεσεν έξ οΰρανοΰ εις Ιεροσόλυμα μηνί Σεμπτεμβρίφ ημέρα τετράδι».
9 (σ. 155). «Εις τήν επίκλησιν τοΰ παναγίου καί ζωοποιοΰ πνεύματος»
στίχοι μονοκατάληκτοι.’Αρχή. «Έλθέ πνεΰμα άγιον | καί πέμψον ουράνιον |
σοΰ φωτός απαύγασμα».
10 (σ. 189). «Περί τοΰ πότε δεν γίνεται βροχή ή άνεμος».
11 (σ. 191-196). «Στοίχοι κατά τών πτώσεων» ομοιοκατάληκτοι.’Αρχή.
«Βιάζομαι δεν ήμπορώ καί πώς νά σιωπήσω, | άφίστε μαι τήν πίστιν σας, θά
σκάσ’ ά δεν λαλήσον | δεν ήμπορώ νά θεωρώ ταΐς ταραχαΐς ταΐ; τόσαις, |
όποΰ στον κόσμον φέρουσιν αΰταί αί πέντε πτώσεις».
Έν σ. 14. «Τφ έντιμωτάτφ Κυρίφ Ήλία Μάνεσι εις Όδέσσαν»· τό
αυτό καί ρωσιστί.
Ό κώδιξ φαίνεται γραφείς τφ 1803.
Στάχωσις εκ φύλλων συγκεκολλημένων τετραδίου περιέχοντος \(ιυχαγωγίαν.
Ήγοράσθη υπό τοΰ Συλλόγου τή 5 ’Απριλίου

1906 παρά τοΰ κ.

Μ. Γεδεών.
[58]

101.

Χάρτης 0,17X0,11. ΑΙωνος

XIX (φ. 105).

’Αστρολογία [ήτοι έπίδρασις τών αστέρων επί τής τύχης τοΰ ανθρώπου].
(φ. 1). «Περί τής τών πλανητών ιδιότητος». ’Αρχή. «Κρόνος ό τών επτά
πλανητών ύστατος, πλησίον τοΰ ενάστρου στερεώματος, καί τής γής άπέχων
τό μέγιστον, πλανήτης ’Άρρην έστιν.» (φ. 7) «Περί όψεων άξιωμάτων τε καί
ετέρων παθών

[τών

πλανητών]», (φ.

10).

«Περί

υψώματος πλανητών».

(φ. 12^) «Περί τών δώδεκα ουρανίων οίκων», (φ. 14“) «Περί άλλων παθών
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«Περί τών αστέρων των απλανών», (φ. 29“)

«Περ'ι τών δώδεκα ουρανίων οίκων κα'ι ονομάτων αυτών», (φ. 32“) «Περί
τών δημοσιών [γραπτ. σημασιών] τών πλανητών έν τοΐς ούρανίοις οΐκοις».
(φ. 56“) «Περί τών σημασιών τών πλανητών έν τοΐς αυτών ή

ετέρων

ο’ίκοις». (φ. 62?) «Περί τής φύσεως τών πλανητών κυριευόντων εν οΐκοις
άλλοις» (φ. 75?) «Περί τών άπορροιών τής σελήνης από τών λοιπών πλα
νητών» (φ. 80? ) «Περί τών σημασιών τών πλανητών έν ταΐς προς άλλήλους
αυτών ό'ψεσιν. Περί συνόδων». (85“) «Περί άντιθέσεως». (φ. 88?) «Περί
τριγώνου όψεως». (φ. 91“)

«Περί τετραγωνισμού τού Κρόνου μετά τών

λοιπών».
(φ. 100“ ) «Περί συλλήψεως καί περί τού αυτής θεματίου». ’Αρχή. «Τό
τού άνδρός έν τή μήτρα τής ,γυναικός ένιέν τή θερμότητι τών περιηγμένων
μερών φέρεται».
Τό χειρόγραφον φαίνεται μεταγραφέν έξ άρχαιοτέρου.
Φύλλα άγραφα, έν αρχή τρία καί έν τελεί τέσσαρα, μη άριθμηθέντα’
προσέτι έν τώ μεταξύ 11, 12 “, 13 “, 16-23 ?, 28 ?, 62 °, 75 “, 94? - 99 ?. Τό
χειρόγραφον άνευ εικόνων ή σχημάτων δι’ α προώριζέ τινας τών άγράφων
σελίδων ό άντιγραφεύς.
Στάχωσις επί ναστοϋ χάρτου περιβεβλημένου βυρση.
Ήγοράσθη υπό τού Συλλόγου τή 5 Απριλίου 1916 παρά τού κ. Μ.
Γεδεών, δς σημειοΰται έν τφ παραφΰλλφ «Τά τοιούτου είδους χειρόγραφα
σήμερον είναι σπανιιότατα», έπιγράφεται δε νεωτάτη χειρί. «Κοσμογραφία»
έτέρα «Σεισμολόγιον» φράγκα 20, μάλλον γρ. 25.
[59]

102.

Χάρτης Ιβ1/^ XII1/2 Αίώνος XIX (α. 50).

«Τά στιχουργικά τά παρά τού άρχοντος Ποιστελνίκου Κυρίου Βασιλείου
έν ταΐς άργίαις αυτού έν Βουκουρεστίφ συντεθέντα τφ αωιδ: έτει». Στιχουρ
γία λίαν μετρία διαλογική κατ’ έρώτησιν καί άπόκρισιν. Περιεχόμενα τάδε:
(σ. 3) «Περί τής άνεπαισθήτου προόδου τής ζωής ημών». ’Αρχή «παρα
τηρώ είναι καιρός, καλά στον εαυτόν μου /ό'τι συμβαίνει κάτι τι, π αλλάζει
τον βαθμόν μου». — (σ. 10) «υπέρ γηρατειών καί κατά τών καταχρωμένων
τούτων». ’Αρχή «Εις τού ανθρώπου τήν ζωήν». — (σ. 17). «Ό Έγκλέζος,
αύτόχειρ· κατά άνευχαριστίας βίου». ’Αρχή «Είχον προ χρόνων ικανών, ίδεΐ
εις τάς γαζέτας». — (σ. 33). «Έξήγησις πόθεν καί διατί ό τοσοΰτος ό'γκος
τού νΰν καλπακίου» σκωπτικός διάλογος μεταξύ παιδαγωγού καί άρχοντος.
’Αρχή «Είπέμοι σε παρακαλώ, τί τούτο τό καλπάκι/ τόσον μεγάλον καί τρα
νόν, μήν τδ'χουν γιά δισάκι;»—(σ. 43) «Ό μηλωνάς χωρίς μυαλόν, / παρά
δειγμα πολλά καλόν».
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Στάχωσις διά ναστοΰ χάρτου.
’Αγνώστου προελεΰσεως.
[60]
Χάρτης

103.

0,17 χ12 Αίώνος XVIII (φ. 67).

Δράμα τρίπρακτον έχον τό τέλος κολοβόν, άδηλου συγγραφέως. Πιθανώς
άπομίμησις ’Ιταλικού τίνος έργου, γραφέν έν Φαναρίφ ή ταϊς Παραδουναβίοις ήγεμονίαις.
Πρόσωπα τοΰ δράματος: Ροζάουρα, Τζανέτος η Τζελεπή Τζανετάκης,
Πεατρίζα (ερωμένη), Φλορίνδος, Λέλιος, Τονΐνος (άτυχης εραστής άποθανών),
Παγκράτζιος, Τζεβαερτζή Μανολάκης, Σουπασης μέ τά νεφέρια, Πριγέλας,
’Αρλεκίνος, Κολομπίνα, Σερπάνος.
’Αρχή (φ. 1). «Πράξις Α'. σκηνή α'. Όδάς 'Ροζάουρας. 'Ροζάουρα καί
... κάθονται άντίκρυ εις τον καθρέπτην και φκιάνουν τά μαλλιά των ... Κολομ
πίνα γυναίκα μου, μέ φαίνεται πώς έχεις χρέος πρώτα νά σιάξης τά μαλιά
τής κοκκόνας σου και έπειτα τά εδικά σου. — Έν φ. 23. Πράξις Β'. καί
σκηνή είς τον Βερόνα».
Έφθαρμένον εκ βροχής.
Στάχωσις εκ φύλλων χάρτου περιενδεδυμένων βυρση.
Ήγοράσθη υπό τοΰ Συλλόγου τή 5 Μαρτίου 1916, παρά τοΰ κ. Μ. Γεδεών.
[61]
Χάρτης

104.

0,15X 0,10 Αίώνος XIX (φ. 63).

«Δευτέρη άγωράς. Παν. Νεγρεπόντε.—Σμήρνη την 24 Νωεμβρίου 1828».
Πρόχειρον σημειωματάριον δοσοληψιών τοΰ παντοπώλου τούτου τών ετών
1828 και 1829.
,
Χάρτης

[62]

405.

0,33χ0,22 Αίώνος XIX άρχ. (φ. 8).

«Τά περί τήν πυρπόλησιν και τον άνακαινισμόν τοΰ ναοΰ τοΰ Πανα
γίου Τάφου έτει 1808- 1810» είς ε'. κεφάλαια μετά σημειώσεως εν τέλει.
Τό τεύχος έχει καί 14 άγραφα φύλλα. Προσφορά τοΰ κ. Μ. Γεδεών δς
σημειοΰται «Δώρον Κυρίλλου άρχιμ. Άθανασιάδου προς εμέ' — καί έμόν τώ
Έλλην. Φιλολογ. Συλλόγω».
Άστάχωτον.
[63]
Χάρτης

106.

0,36 '/2 X 0,24 Αίώνος XIX (φ. 10).

«Κατάστρωσις Γενικού Λογαριασμού τοΰ πρώτου τόμου τοΰ Λεξικού
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της Κιβωτού. «Λογαριασμός τών άναλογούντων α' τόμου τής Κιβωτού [τής
Ελληνικής γλώσσης] δοθήναι τοϊς άγίοις άρχιερεύσι, κατά τήν μεταξύ των
γεγονυϊαν διανομήν κα'ι των δοθέντων αύτοις έ'νεκα τούτων παρά τού τυπο
γράφου, άναφερομένων είς τούς πεντακοσίους τόμους τής Σχολής».
Προσφορά Μ. Γεδεών 1895.
[64]
Χάρτης

107.

0,15 ψ2 X 0,11 Αιώνος XV (φ. 62).

Μουσικόν ανθολόγων άκέφαλον καί κολοβόν.
Έν τφ επί τής πινακίδος επικεκολλημένφ παραφύλλφ:
«1714 έκοψαν τον Βλάχ[ον] Αύγούστου:—15 μαζί, τους 4... ιούς
καί των γαμπρό του Ά ο σούλτάν Άχμέτοις».
«καλόν μας»
[Πρόκειται περί τής σφαγής τοΰ Πραγκοβάνου Πρβλ. Ύψηλάντου, Τά μετά τήν
άλωσιν σ. 296].

[’Ίσως ή τελευταία λέξις δοκίμων χειρός].
Στάχωσις έκ ξύλου περιβεβλημένου

βύρση μελαίνη μεθ’ απλών έπιτυ-

πωμάτων, σφζεται μόνον ή ετέρα πινακίς.
Δωρεά τώ Συλλόγφ υπό τού κ. Ξ. Α. Σιδερίδου τφ 1901.
[65]
Χάρτης

\

08.

0,2 Οχ 0,14. ΑΙώνΟς XVIII (ο. 394).

Μουσικόν ανθολόγων.
«Συνοπτικόν στιχηράριον περιέχον πάντα τά δοξαστικά τών Δεσποτικών
καί Θεομητορικών εορτών αλλά δή καί τών εορταζόμενων αγίων τοΰ δλου
ενιαυτού».
Έν τφ τεύχει άναφέρονται τά ονόματα τών κυρ Δανιήλ πρωτοψάλτου
(σ. 56 κέ) καί Χρνσάφον τον νέου πρωτοψάλτου τής μεγάλης εκκλησίας
(σ. 376).
Στάχωσις εκ ναστού χάρτου περιενδεδυμενού

βύρση

μετ’ έπιχρύσων

έπιτυπωμάτων κοινοτάτης τουρκικής τέχνης.
Έδωρήθη τφ Συλλόγφ τφ 1905 υπό τού βιβλιοπώλου κ. Μηνά Π.
Άλεξανδράτου.

[66]
Χάρτης

109.

Ο,Πχ 0,11% ΑΙώνος XIX (φ. 121).

«Βίβλος Μουσικής περιέχουσα πάντα τά αναγκαιότερα τής αγίας καί
μεγάλης τεσσαρακοστής· κατά το νέον σύστημα- έξηγηΰέν παρά κυρ Γρηγο-
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ρίου πρωτοψάλτου τής τοΰ Χρίστου μεγάλης εκκλησίας' μετεγράφη δε εκ
τοΰ πρωτοτύπου' υπ εμοΰ ’Αποστόλου υίοΰ τοΰ ποτέ Ίωάννου ίερέως καί
νομοφΰλακος Χίου Κώνστα' εν ετει σωτηρίω αωκζ·? κατά μήνα Αύγουστον
εν Κωνσταντίνου πάλι' δι’ αίτήσεως κυρίου ’Ανθίμου ίερομονάχου υίοΰ τοΰ
ποτέ Δημητρίου Έπιβατινοΰ:
1

(φ. 2“ ). ’Αρχή συν Θεω άγίφ. Τοΰ ψυχωφελεστάτου Τριωδίου.—

2 (φ. 78). «Τή αγία καί μεγάλη Κυριακή τοΰ Πάσχα» και άλλων Κυριακών
τοΰ Πεντηκοσταρίου.
’Ονόματα συνθετών: ’Ιακώβου πρωτοψάλτου (φ. 17°, 22 Ρ, 31 Ρ, 57 Ρ,
60 Ρ, 66 Ρ, 74 Ρ, 80 Ρ, 95 Ρ,).
Δανιήλ πρωτοψάλτου (18 Ρ).
Πέτρου Πελοποννησίου (19“>Ρ, 30 Ρ, 52 “, 88 Ρ, 93 “,).
Γεωργίου τοΰ Κρητός (23 Ρ, 82 α, 90 α, 92 “,).
Ίωάννου τοΰ έκ Δαμασκοΰ (φ. 27 Ρ.) —’Αποστόλου (20 Ρ.) — Γερμανοΰ άρχιερέως (φ. 70 “).— Χρυσάφου τοΰ νέου (φ. 78“).—Μέλη αρχαία
(φ. 20“ 21 Ρ, 24 Ρ, 50 “, 56 “, 87 Ρ).
Κοσμήματα, επίτιτλοι καί κεφαλαία γράμματα επιτετεχνημένα έρυθρόχρυσα, (φ. 1“> Ρ, 2 “, 17 “, 24 “, 27 Ρ, 49 Ρ, 50 “, 60 Ρ, 66 Ρ, 77 Ρ, 78 “, 93 “, 122 Ρ).
Στάχωσις έκ ναστοΰ χάρτου περιβεβλημένου βΰρση ερυθρά μετ’ επίχρυ
σων κομψών έπιτυπωμάτων.
Έδωρήθη τφ Συλλόγφ υπό τών κ. αδελφών Σταύρου καί Θεοδώρου
Αΰθεντοπούλων τφ 1905, μετά τών επομένων πέντε μουσικών τευχών.
[67]
Χάρτης

140.

0,18χ.0,12 Αίώνος XIX (α. 914).

«Δοξαστικόν συν Θεφ άγίφ, περιέχον πάντα τά δοξαστικά τών Δεσποτικών καί Θεομητορικών εορτών καί τών λοιπών έορταζομένων αγίων συντεθέντα κατά συντομότερον τρόπον, εκθέσεων στηχηρών τε καί έρμολογικών,
παρά τοΰ

μουσικολογιοτάτου διδασκάλου προτοψάλτου τής τοΰ Χριστοΰ

μεγάλης εκκλησίας κυρίου ’Ιακώβου δι’ α’ιτήσεως τοΰ πανιερωτάτου μητροπο
λίτου αγίου Δημητριάδος καί Ζαγοράς κυρίου ’Αθανασίου' φιλομούσω γνώμη
κινηθέντος προς πλείονα καλοπισμόν τής ’Εκκλησιαστικής ακολουθίας' μεταγραφέν δέ έκ τοΰ προτοτύπου παρεμοΰ Ίωάννου τοΰ Χρνσάνθον έν έτει
σωτηρίφ' αωκβ0·1' κατά μήνα ’Ιουλίου α'».
Στάχωσις έκ ναστοΰ χάρτου περιενδεδυμένον βύρση.
Έδωρήθη υπό τών κ. αδελφών Αΰθεντοπούλων τφ Συλλόγφ τφ 1905.

[68]
Χάρτης

4 41.

0,17Χθ, 12. Αίώνος XIX (α. 584).

Εκκλησιαστική μουσική. ’Ανθολογία τής λειτουργίας.
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Ή επιγραφή τόΰ τεΰχους ελλείπει ώς καί τδνομα τοΰ γράψαντος· πιθα
νώς δ’ οΰτός έστιν ό γράψας τό επόμενον τεΰχος ’Απόστολος Κώνστα Χίος.—
Περιέχονται συνθέσεις των Πέτρον πρωτοψάλτου τον
Λαμπαδαρίον τον
πρωτοψάλτου,

Πελοποννηοίου, Γρηγορών

Ηωάννον

τον

Γλυκέως,

Βυζάντιον, Πέτρον

πρωτοψάλτου,

Αανιηλ

Κωνσταντίνον

πρωτοψάλτου,

Μπαλασίου

ίερέως, Γεωργίου τον Κρητός, 1 Ιακώβου πρωτοχράλτον, Ηωάννον Κουκονζέλη,
Χονρμονζίου διδασκάλου, καί μέλη παλαιό. Μετ’ έπιτίτλων καί διακοσμήτων

κεφαλαίων καί κοσμημάτων έρυθροχρΰσων

(σελ. 22, 50, 56, 57, 117, 123,

145, 151, 171, 210, 250, 278, 279, 285, 286, 310, 337, 372, 373, 405, 406,
417, 440, 468, 487, 488).
Στάχωσις έκ ναστοϋ χάρτου περιενδεδυμένου βΰρση μελαίνη μετ’ έπιτυπωμάτων τής άναστάσεως τοΰ Χριστοΰ, των έξαπτερΰγων καί τής Θεοτόκου
βασταζοΰσης τον Χριστόν.
Δωρεά τφ Συλλόγφ των αδελφών Αύθεντοποΰλων τφ 1905.
[69]
Χάρτης 0,17

1/2Χ

112.

0,111/2. Αίώνος XIX (φ. 276).

Εκκλησιαστική μουσική.
«Δοξαστικάριον συν Θεφ άγίφ· περιέχων πάντα τά δοξαστικά τών εσπε
ρινών άποστίχου τε καί αίνων πάντων τών δεσποτικών καί θεομητορικών
εορτών καί τών εορταζομένων αγίων ετι δέ καί τά τοΰ τριωδίου τε καί πεντηκοσταρίου' συντεθέν δέ παρά τοΰ μακαρίτου κυρ Πέτρον Λαμπαδαρίου
τής τοΰ Χριστοΰ μεγάλης Εκκλησίας, τοΰ Πελοποννηοίου, μεταγραφέν δέ
παρά καμοΰ ’ Αποστόλου τοΰ πυκλην Κώνστα Χίου. Έν έ'τει σωτηρίφ· ςιωγ'*’'
έν Κωνσταντίνου πόλι' κατά μήνα Άπρήλιον:»
’Ονόματα συνθετών. Πέτρον πρωτοψάλτου τοΰ Βύζαντος (23, 140, 141,
268).—Ηωάννον πρωτοψάλτου τής Μεγ. Εκκλησίας (134).— Αανιηλ πρωτο
ψάλτου

(138). τοΰ μεταγράψαντος

(«σΰνθεσις καμοΰ

τοΰ γραφέ(»ς 274).

Άγραφα φύλλα επτά έν αρχή καί επτά έν τέλει.
Στάχωσις διά ναστοΰ χάρτου περιβεβλημένον βΰρση μετ’ έπιχρΰσων έπιτυπωμάτων.
Έδωρήθη τφ Συλλόγφ υπό τών κ. αδελφών Αύθεντοποΰλων τφ 1905.
[70]

113.

Χάρτης 0,18X0,11. Αίώνος XIX (σ. 267).

«Βίβλος μουσικής συντεθήσα παρά διαφόρων ποιητών παλαιών τε καί
νέων έμπεριέχουσα δέ πάντα τά αναγκαιότερα τοΰ τε έσπερινοΰ καί ό'ρθρουέξηγήθη δέ κατά τήν νέαν μέθοδον, παρά κυρίου Γρηγορών πρωτοψάλτου
τής τοΰ Χριστοΰ

μεγάλης έκκλησίας· μετ’ έγράφη δέ έκ τοΰ προτοτΰπου
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ύπ’ έμοϋ Άνθιμον ΐερομονάγον υϊοΰ τοΰ ποτέ Δημητρίου Έπιβατινοΰ- έν
έτει σωτηρίφ αωλα'?.
’Ονόματα μελφδών.

Μανουήλ πρωτοψάλτου, Ίωάννου πρωτοψάλτου,

Πέτρου Μπερεκέτου «τοΰ μελφδοΰ», Δανιήλ πρωτοψάλτου, Πέτρου Λαμπαδαρίου τοΰ Πελοποννησίου, Γεωργίου τοΰ Κρητός, Χουρμουζίου διδασκάλου
τής Σχολής,

Γρηγορίου πρωτοψάλτου (κατ’ αΐτησιν τοΰ αγίου Μολδαυΐας

κυρ Βενιαμίν σ. 223), ’Ιακώβου πρωτοψάλτου.
Έπίτιτλοι καί κοσμήματα έρυθρόχρυσα έν σ. β, 1, 12, 13, 44, 53, 68,
95, 155, 185, 211, 223, 229, 252, 253, 274, 275, 292, 293, 334, 335.
Στάχωσις διά ναστοΰ χάρτου περιενδεδυμένου πράσινη βΰρση μετ’ επί
χρυσων έπιτυπωμάτων.
Έδωρήθη τφ Συλλόγψ υπό των κ. αδελφών Αΰθεντοποΰλων τφ 1905.
[71]

114.

Χάρτης 0,15X0,10. ΑιώνοςΧΙΧ (φ. 155).

«Άναστασιματάριον συν Θεώ άγίω συντεθέν κατά τό ύφος τής τοΰ
Χριστοΰ Εκκλησίας έπ ωφελία ημών σΰνθεσις δέ παρά τοΰ αΰτου κΰρ Πέτρον
Λάμπαδαρίον».

Έν φ. 1 νεωτέρα χειρί επιγράφεται τό τεύχος φδε: «Άναστασιματάριον
τής παλαιάς μεθόδου. Έν τφ τέλει τοΰ Βιβλίου κοινωνικά εξ, Δεσποτικών
εορτών έν, εις μνημόσυνον, εις αγίους ήχον βαρΰν δυο καλλοφωνικοΰς
ειρμούς».
’Ονόματα ά'λλων συνθετών «Μελετίου ιερόμονάχον Συνάιτον τοΰ Κρη
τός».—Πέτρου τον Βνζαντίου.

Στάχωσις διά ναστοΰ χάρτου περιενδεδυμένου βΰρση μετ’ επίχρυσων
έπιτυπωμάτων πέριξ.
Προσφορά τφ Συλλόγφ τών αδελφών Αΰθεντοποΰλων τφ 1905.
[72]

I 15.

Χάρτης 0,25X0,19. ΑιώνοςΧΙΧ (ο. 88+ψ. 10)

Αντίγραφα 84 έπιστολών τής Εφορείας τής έν Χάλκη Σχολής τών
Ελλήνων έμπορων από 12 Σεπτεμβρίου 1851 μέχρι 25 Φεβρουάριου 1858.
Τοΰτοις έπισυνάπτονται τής αυτής Εφορείας πέντε Πρακτικά πρωτόγραφα, ών
τό έν έν σχεδίφ, από τής 18 Δεκεμβρίου 1851 μέχρις 27 Φεβρουάριου 1853.
«Προσφέρεται τφ Έλληνικφ Φιλολογική) Σύλλογο) ταμία τών έθνικών
καί γραμματολογικών ημών παραδόσεων παρά τοΰ ΰπογράφοντος [έφορου
καί ταμίου] Πελοπίδα Δ. Κοΰππα άρχιτέκτονος. Έν Σταυροδρομίφ Κων/πόλεως τη 1/13 Μαΐου 1888».
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116.

Χάρτης 0,38 X 0,25. Αίώνος XIX (φ. 346).

«Συλλογή χειρογράφων τινων έρανισθέντων έκ διαφόρων Κωδίκων ως
και αΰτογράφων επιφανών άνδρών υπό Χρ. Παπαδοποΰλου προέδρου τοϋ
αΰτοκρατ. Έμποροδικείου. Έν Πρεβέζη 1891». Περιέχονται εν τώ έσταχωμένω

τοΰτφ

κώδικι αντίγραφα

«έκ

τών

χαρτοφυλακείων

καί

αρχείων

Λευκάδος, άναφερόμενα εις την σατραπείαν τοΰ Άλή πασά, έκ κωδικός Πρεβέζης» αντίγραφα διαθηκών 1797, 1814 και 1833, κ.ά. — «προικοχάρτι τής
Μαλαγματίτζας»

1833 (έν Πρεβέζη;) (πρωτόγραφον). (φ. 35). «’Ασιατικά

ήτοι αυτοκρατορικά

διατάγματα μετ’ αποφάσεων

μεταφρασθέντα

έκ τοϋ

τουρκικού» (φ. 49). «Επιτάφιος εις μνημόσυνου τοϋ ίερέως Ίωάννου εκφω
νηθείς τφ 1867» έν Νικομηδείςι υπό τοϋ σχολάρχου Μάρκου Κλεωνόμου.—
(φ. 53). Λόγος εκφωνηθείς τφ 1860 έν τή σχολή τών απόρων παίδων (έν
Κ/πόλει) υπό Χρ. Παπαδοποΰλου (φ. 69). Ζητήματα τής φιλοσοφίας υπό τοΰ
αΰτοΰ. (φ. 76-332). ’Αντίγραφα καί αΰτόγραφα τής αλληλογραφίας αΰτοϋ
μετά διαφόρων αρχών καί ιδιωτών, ών ολίγοι οϊ έπιφανεΐς. — (φ. 333). «Etat
des services de Conemenos Bey depuis

1838» λελιθογραφημένον. —

(φ. 336). «Ό Τζήλ Όσμάν ή αί τραγικαί σκηναί τοϋ 1764 [έν Λευκωσία
Κόπρου] δράμα εις πέντε πράξεις ύπό Χρ. Παπαδοποΰλου 1891» πράξις
Αλ — Προσφορά τοΰ έρανιστοΰ καί συγγραφέως. Έσταχωμένον.
[74]

117.

Χάρτης 0,21X0,17. Αίώνος XIX (σ. 24.6).
«’Επιγραφική ήτοι μελέτη έπί τής ερμηνείας τών διαφόρων επιγραφών

έρανισθεΤσα έξ έπιγραφικών συγγραμμάτων ύπό Χρ. Παπαδοποΰλου προέ
δρου τοΰ έν Τοΰλτζη Αύτοκρατ. Έμποροδικείου' έν Τοΰλτζη 1872». Είναι
αντιγραφή τής Επιγραφικής τοΰ Α. Ραγκαβή. — Έσταχωμένον.
Προσφορά τοΰ γράψαντος.
[75]

116.

Χάρτης 0,33 X 0,22. Αίώνος XIX (ο. γεγραμμέναι 116).
«Συλλογή Κυπριακών Δημοτικών ασμάτων, περισυλεγεΐσα έξ αΰτοΰ τοΰ

στόματος τοΰ λαοΰ' ύπό Χρ. Παπαδοποΰλου (Δικαστοΰ έν Κΰπρφ). Κατά
μήνα ’Ιούλιον 1889». Περιέχονται 26 άσματα καί τινα δίστιχα έρωτικά έν
σελίσι γεγραμμέναις 116, ων έκάστη έκ στίχων είκοσι επτά περίπου.
Έσταχωμένον. Έκ δωρεάς τοΰ συλλογέως.
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[76]

119.

Χάρτης 0,33 X 0,22 ι/2. ΑΙώνος XIX (ο. 388).
«Άνάλεκτα ήτοι Συλλογή αρχαιολογικών, νομισματολογιών, τοπογρα

φικών, παλαιογραφικών, ’Αφρικανικών, Ηπειρωτικών καί ετέρων μελετημάτων υπό Χρ. ΓΙαπαδοποόλου. Προέδρου τοΰ Αυτοκρατ. Έμποροδικείου, έν
Πρεβέζη 1891».
Περιέχονται έν αυταΐς άρχαιολογικαί διατριβαί, οΰχί πάσαι ανέκδοτοι,
άναφερόμεναι αί πλεϊσται εις την Κύπρον, δλίγαι δε εις τήν ’Ήπειρον, καί
μία εις τήν Νικομήδειαν (τοπογραφία αυτής) κ.α.
Έσταχωμένον. Έκ δωρεάς τοΰ συγγραφέως.
[77]

120.

Χάρτης 0,23X0,18. ΑΙώνος XIX (ο. 170).
«Λεύκωμα Κυπριακόν ήτοι Συλλογή διαφόρων λυρικών ποιημάτων καί

ανακρεόντειων υπό Χρ. Παπαδοπονλου Προέδρου τοΰ έν Κΰπρω Έμποροδικείου κτλ. Έν Λάρνακι 1880». Στιχουργήματα μέτρια. Έσταχωμένον. Προσ
φορά τοΰ στιχουργοϋ.
[78]

121.

Χάρτης 0,22 '[2X0,18. Αίώνος XIX (σ. 86).

«Le Traitre pretre Grec et le scelerat Alimpeis Drame en 5 actes
par Ch. Papadopoulos, president du Trib. de Commerce a Chypre.
Larnaca 1880». Έσταχωμένον. Προσφορά τοΰ συγγραφέως.
[79]

122.

Χάρτης 0,26X0,19. ΑΙώνος XIX (ο. 43).

«Προλεγόμενα εις τήν απολογίαν τοΰ Πλάτωνος εις χρήσιν τών έν ταΐς
έλληνικαις σχολαϊς τής πρωτευοΰσης μαθητευόντων υπό Χρ. Παπαδοπουλου.
Έν

Κ/πόλει

1890. Λελιθογραφημένον.—Έσταχωμένον.—Προσφορά τοΰ

Συγγραφέως.
[80]

123.

Χάρτης 0,25X0,19. Αίώνος XIX

(σ.

50).

Χρ. Παπαδοπονλου, Σημειώσεις Συντακτικοί τής 'Ελληνικής γλώσσης

πρός χρήσιν τών Έλληνοπαίδων φιλοπονηθεΐσαι ύπ’ αύτοΰ έν τή κατά
Χάλκην Θεολογικήν Σχολήν, έν ή τάς διδαχάς έποιεϊτο. Έν Χάλκη 1868».
Προσφορά τοΰ συγγραφέως. Έσταχωμένον.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 02:02:24 EET - 44.203.51.48

Κατάλογος των χειρογράφων τοΰ Φιλ. Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως.

[81]

155

124.

Χάρτης 0,19 X 0,14. ΑΙώνος XIX α. (54).

1. Λόγος επιτάφιος εις άδηλον «έγραφε και έξεφώνει αΰτοσχεδίως έν
Νικομήδεια τφ 1866^ κατά Τοΰνιον ό Χρ. Παπαδόπονλος».
2. «Ποίημα ελεγεϊον εις τον αοίδιμον αντοκράτορα πασών των Ρωσσιών 5 Αλέξανδρον Α' ποιηθεν υπό τοΰ Οικονόμου Κωνσταντίνον Οίκονομίδου

αωκέ- έτυπώθη έν Πετρουπόλει. — Tfj Μεγαλειοτάτη καί ευσεβέστατη Αύτοκρατορίσση Μαρία Θεοδωρίδι ιερόν». Εις άρχαίαν γλώσσαν.
Άστάχωτον.
Προσφορά Χρ. Παπαδοποΰλου τφ Συλλόγφ τφ 1872.
[82]
Χάρτης 0,21

X1772.

125.
ΑΙώνος XIX (α. 135).

<2Επίτομη τής 'Ελληνικής φιλολογίας έρανισθεΐσα μέν παρά διαφόρων

συγγραμμάτο>ν συνταχθεΐσα δέ και συμπληρωθεΐσα κατά χειρόγραφον υπό
Χρήστου Παπαδοποΰλου Νικομηδέως, 1870 κατά μήνα Αύγουστον».
Προσφορά τοΰ ερανιστοΰ τφ Συλλόγφ τη 30/12 Σεπτεμβρίου 1870.
Άστάχωτον.
[83]

126.

Χάρτης 0,21lltX0,16l/s. Αίώνος XIX (ο. 98+107).

1. (σ. 1-98). Θεολογία [ή Θεολογική εγκυκλοπαίδεια], υπό Δ. Κλεόππα,
διευδυντοΰ και καθηγητοΰ τής έν 'Ιεροσολΰμοις Πατριαρχικής άγιοταφικής
Σχολής· κατά χειρόγραφον. Άντεγράφη υπό Χρ. Παπαδοποΰλου Νικομηδέως». [τφ 1856 έν Κωνσταντινοπόλει].
2

(σ. 1 - 107). «Τοΰ άγιωτάτου πατρός ημών Μάρκου τοΰ Ευγενικού

Αρχιεπισκόπου Εφέσου τοΰ νέου θεολόγου συλλογιστικά κεφάλαια προς
Λατίνους». Αντιγραφή Χρ. Παπαδοποΰλου Νικομηδέως τφ 1856 έν

Kojv-

σταντινουπόλει.
Προσφορά τού άντιγραφέως τφ Συλλόγφ. Έσταχωμένον.
[84]

127.

Χάρτης 0,21Υ,0,16. Αίώνος XIX (α. ιβ+58).

«Το χρνσοϋν μήλον τής εριδος» τραγφδία εις πράξεις τρεις μεταφρασθεΐσα έμμέτρως έκ τοΰ ιταλικού υπό Χρ. Παπαδοποΰλου προέδρου τοΰ έν
Τριπόλει τής Βαρβαρίας Έφετείου.
Έν Τριπόλει τής Βαρβαρίας 1871.
Προσφορά τού μεταφραστού τοΰ Συλλόγου.
Έσταχωμένον οθόνη.
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[85]

128.

Χάρτης 0,19X0,15^. Α ιών ο ς XIX (ο. 104+36).

1 (σ. 1-104). «Κύπριάς χαρίεσσα και επίτομος καθιστορούσα τα έν tfj
όλβία Νήσφ ταΰτη μνήμης καί διηγήσεως επισημότερα. Ό ταΰτην συνταξάμενος άρχιθΰτης Σιναίου, πάσι τοΐς έν ά'κροις Έκκλησιαστικοΐς άξιώμασι,
καί τοΐς εΰγενέσι τών ευπατριδών Κυπρίοις υπέρ ών πάνυ έπεδαψιλεΰθη
χαρίτων, δωροφορών εΰγνωμόνως άνατίθησι».
σ. 104). «Άντεγράφη υπό Χρ. Παπαδοποΰλου δικαστοϋ έν Κΰπρω κατά
Ιούλιον 1889».
2 (σ. 1-36). «Χρονικόν τής Κύπρου έκ τοΰ έτους 1800-1883 γεγραμμένον έν τη Κυπριακή γλώσση. Άντεγράφη υπό Χρ. Παπαδοποΰλου, δικαστοϋ έν Κΰπρφ κατά ’Ιούλιον 1889».
Έσταχωμένον.—Δωρεά τώ Συλλόγψ τοΰ άντιγράψαντος.

[86]

129.

Χάρτης 0,21X0,15. Αίώνος XIX α. 238).

«Ανάμικτα ήτοι Συλλογή λόγων έπιταφίων ποιημάτων καί ετέρων δια
φόρων συνταχθέντα υπό Χρ. Παπαδοποΰλου προέδρου τοΰ έν Τριπόλει τής
Βαρβαρίας Έφετείου. Έν Κ/πόλει 1870».
Έσταχωμένον.
Προσφορά τοΰ συγγραφέως.
[87]

130.

Χάρτης 0,21X0,17. Αίώνος XIX (φ. 302).

1 (φ. 1-154).

«’Οφθαλμολογία

υπό

Ί.

’Ολυμπίου καθηγητοΰ τής

οφθαλμολογίας έν τφ Έθνικφ Πανεπιστημίφ τών ’Αθηνών. Έλιθογραφήθη
ύπ’ αυτού προς χρήσιν τών μαθητών τοΰ αυτού Πανεπιστημίου. Άντέγραφον τούτο χάριν άσκήσεως. [τή 25 Μαρτίου 1856). Χρ. Παπαδόπουλος,
(Νικομηδεΰς)».
2 (φ. 157-301). «Φυσική Θεολογία κατά χειρόγραφον υπό Κ. Εύθυβοΰλου, καθηγητοΰ τής φιλοσοφίας έν τή Μεγάλη τού Γένους Σχολή κτλ.
Άντεγράφη

υπό Χρ.

Παπαδοποΰλου

Νικομηδέως τάς μαθητικός αυτού

σπουδάς ποιουμένου έν τή μνησθείση σχολή», [τή 21 Μαρτίου 1857],
Έσταχωμένον.
Προσφορά τοΰ άντιγραφέως.
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1&7

131.

Χάρτης 0,17X0,13 Αίώνος XIX (φ.47δ).

«Φιλοσοφία υπό Κ. Εύθυβοΰλου καθηγητοΰ τής

φιλοσοφίας Ιν τή

Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή κατά χειρόγραφον. Έν Κων/λει 1850».
1 (φ.
2 (φ.

5). «Προεισαγωγικά μαθήματα εις την φιλοσοφίαν εν γένει».
80). «Ψυχολογία».

3 (φ. 279). «Λογική».
4 (φ. 325). «'Ιστορία τής φιλοσοφίας».
5 (φ. 337). «’Ηθική».
6 (φ. 371). «Περίληψις τής Φιλοσοφίας».
7 (φ. 403). «Σημειώσεις τοΰ φιλοσοφικού μαθήματος».
Έσταχωμένον.
Προσφορά τώ Συλλόγφ τοΰ άντιγράψαντος Χρ. Παπαδοπουλου.
[89]

132.

Χάρτης 0,22X0,18. Αίώνος XIX (σ. 670).
Βασάείον μητροπολίτου Άγχιάλου (τώ 1865) είτα Σμύρνης (τφ 1885),

τόμ. Β'συναγωγή περιέχουσα έν τετραδίοις και φΰλλοις συγκεκολλημένοις
ποικίλας διατριβάς, γράμματα πατριαρχικά, επιγράμματα, καταλόγους αρχιε
ρέων Άγχιάλου, Νίκαιας, Σμύρνης, κλπ. άναφερόμενα πάντα εις την ιστορίαν
των αιώνων ΙΖ, ΙΗ' κα'ι ΙΘ', ε'χων δέ συνδεδεμένα κα’ι άλλων λογίων έργα
έντυπα και χειρόγραφα. Την συναγωγήν ταυτην ήρξατο καταρτίζων ό γράψας
έν τή κατά Χάλκην Θεολ. Σχολή, από τοΰ Νοεμβρίου τοΰ αωνθ', μαθητευων
μέχρι τοΰ 1868.
1 (σ. 2 - 55). Αντιγραφή ποικίλων διατριβών, περιλήψεις καί σημειώ
ματα εκ τοΰ εν τοΐς Πατριαρχείοις νΰν άποκειμένου ύπ’ άριθ. 1 κώδικος
τοΰ Κριτίου, μετά παραπομπών ε’ις τάς οικείας τοΰ κώδικος σελίδας από τής
25 μέχρι τής 457. Περί τούτων ό συλλογεΰς σημειοΰται έν αρχή: «Τά περιε
χόμενα ένταΰθα άντεγράψαμεν έκ τίνος κώδικος ύπάρχοντος ήδη κτήματος
τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου I' ον έν αρχή έπιγέγραπται ταυτί:
«Τό παρόν είναι τοΰ μακαρίτου Κριτίου κληρικού τής μεγάλης Εκκλη
σίας, καί μετά τον θάνατόν του έπουλήθησαν παρά τών τέκνων του διά τά
χρέη του τά είδη του καί δλα τά βιβλία του' καί προς τούς Εβραίους με
τήν οκά, καί αυτοί τά έπωλοϋσαν εις τούς δρόμους προς μπακάλιδες καί
χαλβατζίδες, κρίμασιν οις οιδε Κύριος, έξ ών αγόρασα καί έγώ τό παρόν ό
Παύλος Βλαστάρης Μιτυληναιος, έν

Κωνσταντινουπόλει». «Περιέχει δε ό

κώδιξ πολλά καί διάφορα καί σύγκειται έκ σελ. . . . Εΰρομεν δ’ έν αρχή αυτού
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και την εξής σημείωσιν τοϋ αειμνήστου και σοφοΰ διδασκάλου Κωνσταντίνου
Εύθυβοΰλου, ως έκ τής είκόνος τής γραφής είκάσαμεν :
«Κατά τον ις'αιώνα τά 50 ά'σπρα ήξιζον εν δίστηλον (έπιστ. Βυσβέκου)
καί επομ. περί τάς άρχάς τής ιη' εκατοντ. το γρόσ. είχεν εξ δράμια καθαρού
αργυρίου' περί δε τα μέσα τής αυτής τό γρόσιον είχεν αξίαν δλιγωτέραν τής
προτέρας κατά έν δέκατον».
«Ό Παναγιωτάκης (ό Νικοΰσιος ουτος) γίνεται διερμηνεύς κατά τό 1660.
βλ. Λογάδ. Γραμ. ετ. 1818».
«Έν τή κατά Χάλκην Θεολογ, σχολή αωνθω κατά Νοέμβριον Β.Α. Κ. 6
κατόπιν ευδοκία τοϋ παναγάθου Θεοΰ μητροπολίτης Άγχιάλου (1865) και
ειτα Σμύρνης (τφ 1885)».
2 (σ. 55). Περί Αίμιμόντου

ελληνιστί εκ τοϋ γεωγραφικού Λεξικού

De la Martiniere εκδ. 1678 λεξ. Haemimons.
3 (σ. 58 - 69). Χρονολογικός κατάλογος των επισκόπων Άγχιάλου μετά
σημειωμάτων άρχόμενος άπόΣωτά μέχρις εαυτού' [πρβλ. καί κατωτέρω. § 12].
4 (σ. 70-71). Κατάλογος τών γνωστών επισκόπων Σμύρνης· [πρβλ. καί
κατ. § 64].
5 (σ. 73 - 147). Αντίγραφα έκ κώδικος άδηλου (πιθανώς τής έν Χάλκη
Θεολ. Σχολής ή μάλλον Πατριαρχικού, ίσως τοϋ άναφερομένου έν σελ. τής
συλλογ. 147 κατωτέρω § 5), συστατικών

διαφόρων εκπαιδευτηρίων οιον:

α' (σ. 73). «Συστατικόν φροντιστηρίου κοινών μαθημάτων γεγονός έν
τή κατά την Πελοπόννησον χώρα τών Τρικκάλων τής επαρχίας Κορίνθου διά
τής δόσεως τών πεντακοσίων γροσίων τού Νικολάου Καραγιάννη, βεβαιωθέν
διά γράμματος τού μακαρίτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Χρυσάνθου. Αρχή.
«"Οσα κατά θειον σκοπόν».
β' (σ. 79).

«Συστατικόν

φροντιστηρίου εις

Σκόπελον κατασταθέντος

παρά τού Άρτης Νεοφύτου». ’Αρχή «Πάντα μέν τά παρ’ανθρώπους».
γ' (σ. 84). «Γράμμα συμφωνητικόν τού πρφην Άρτης μετά τών Ίβηριτών Πατέρων περί τής δόσεως τών χιλίων γροσίων». Αρχή «Άναγκαΐον
όμολογουμένως έστί τάς έκάστου συμφωνίας».
δ' (σ. 87). «Συστατικόν τής παιδείας καί σπουδής μάλιστα διά τούς
ίερωθησομένους νά μή χειροτονούνται αγράμματοι». Αρχή. «Φανερόν καί
δμολογούμενον δτι ή σπουδή».
ε' (σ. 91). «Συστατικόν φροντιστηρίου έν τή πόλει Σιατίστης». ’Αρχή.
«Τών έν τφ μετά σώματος τφ δε βίφ ό μολογουμένων».
ς' (σ. 95). «Συστατικόν φροντιστηρίου γεγονότος έν Άθήναις υπό τού
Μητροπολίτου Μονεμβασίας

Γρηγορίου

Σωτήρη τού καί πατριώτου τής

αυτής πόλεως». Αρχή. «Άξιον ό'ντως καί δίκαιον ούχ ήττον».
ζ' (σ. 103).

«’Ίσον άπαράλλακτον τού έκδοθέντος προτρεπτικού γράμ

ματος τοΐς έκ Μεσολογγίου Χριστιανοΐς εις τό έπαρκεϊν τή έκεΐ συστάση σχολή
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έν τφ μοναστηρίφ τού αγίου Δη μητριού πλησίον τής χώρας Μεσολογγίου.
’Αρχή. «Σαμουήλ έλέφ θεού κτλ. Τερώιατε Μητροπολΐτα Ναύπακτού και
’Άρτης κτλ. Ότι μέν τών πάνυ θεάρεστων... Έγράφη τφ αψξς'ι’ ’Ιανουάριου
θ' ίνδικτιώνος ιδ^5 ».
η' (σ. 104). Βραχεία περίληψις πατριαρχικού γράμματος τού ατ|ιξζ' έπί
Σαμουήλ καθ’ δ ό «’Εμμανουήλ Λεόπουλος εν ιή κατά Πελοπόννησον πολι.
τείοι Μυστρα παρακατέθετο τή κατά Μεσοχώριον Εκκλησία τού

Αγίου

Γεωργίου άφιερώσας δυο χιλιάδας γρόσια ΐνα τηρήται εκ τού τόκου αυτών
είς ιεροδιδάσκαλος άξιος___καί εις ίεροδιάκονος» ....
[#' (σ. 106). Παρεμβάλλεται ούκ άνήκον τω έν λόγφ κάιδικι εν επίγραμμα είς τόν
Τριμυθοϋντος Άβραάμιον, καί έτερον υπό Ήλία Τανταλίδου είς τόν αδελφόν εκείνου
Λαυρέντιον ίεροδιάκονον ποιηθέν πρό τοΰ 1859].

ι' (σ. 109). «Σΰστασις σχολείου εις ’Άρταν γενομένη παρά τοΰ ελεήμονος
άρχοντος Μανολάκη [Καστοριανοΰ] διά δόσεο>ς γροσίων δυο χιλιάδων και
τοΰ κατά τόπου άρχιερέως τήν εκκλησίαν τής μητροπόλεως όμοΰ μετά τής
ενορίας αυτής είς τήν σΰστασιν τοΰ σχολείου τούτου». ’Αρχή «’Έστι μέν πολλαχόθεν συναγάγεΐν» έν έτει αχξθ'. καιά μήνα ’Απρίλιον. [Έξεδόθη εν τή
Έκκλησ. Άληθείρι έν φύλ. άρ. 9 τή 3 Μαρτίου 1900].
ια' (σ. 115). «Συστατικόν φροντιστηρίου έν Πάτμφ άνεγερθέντος παρά
τοΰ μακαρίτου Μανολάκη κιουρκτζήμπασι, και διορισμός περί τής κατά διαδοχή,ν έπιστασίας αύτοΰ». ’Αρχή. «Τών ευσεβών καί ορθοδόξων».
ιβ' (σ. 119). «Συστατικόν τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει φροντιστηρίου έπί
τοΰ πάλαι μακαρίτου Πατριάρχου κυρ Καλλινίκου συντεθέν παρά τοΰ μακα
ρίτου σκευοψύλακος κυρ Βαλασίου, ως έκ τοΰ έν τφ τελεί έτους αΰτοΰ δείκνυται». ’Αρχή. «Παιδείας καί σοφίας Κυρίου» ,αχηα' Ίουλίφ ίνδικ. ιδ^5.
’Εν τελεί ό άντιγραφεύς σημειοΰται: «Ό μισθός τών διδασκάλων ό
άναφερόμενος έν τούτφ τφ γράμματι ηύξήθη έν έτει αψμη' έπί Παϊσίου
Πατριάρχου τφ μέν τών φιλοσοφικών μαθημάτων είς 500 γρ. τφ δέ τών
γραμματικών είς 250 γρ. αΰξηθέντος καί τοΰ έμβατοικίου τής μέν έκκλ. τής
Θεοτόκου έν Βελλιγραδ. είς 150 γρ. τής δέ τοΰ αγίου Νικολάου εις εξακόσια
ως δήλον έκ συνοδικού γράμματος. Έν έτει δέ αψνβ' πάλιν έπί Παϊσίου
ηύξήθη δ τοΰ τών γραμματικών διδασκάλου Άνανίου μισθός είς 400 γρ.,
ως δήλον από γράμματος πατριαρχικού καί έδίδετο από έμβατοικίων άλλων
έκκλησιών ή προσθήκη τών 150 γρ».
ιγ' (σ. 125). «Συστατικόν φροντιστηρίου Κωνσταντινουπόλεως». ’Αρχή.
«“Οτι μέν οΰν τών έν τφ μετά σώματος τφδε βίφ καλών».
ιδ' (σ. 129). «Στασειδίου έν τφ

Πατριαρχικφ ναφ φιλοτιμία είς τόν

άρχοντα Μανολάκην Καστοριανόν». ’Αρχή. «Οί τών έκκλη σι αστικών υποθέ
σεων προστάται».
ιε' (σ. 133-147). «Γράμμα πατριαρχικόν συνοδικόν περί τοΰ έν Κων-
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σταντινουπόλει σχολείου' ποίημα τού σοφωτάτου διδασκάλου κυρίου Δωρο
θέου Λεσβίου τοΰ καί πρωτοσυγκέλλου τοΰ άγιωτάτου πατριαρχικού θρόνου».
’Αρχή. «Παΐσιος έλέφ Θεού κτλ... Όσα των ανθρωπίνων μή παρά πάσι»,
«αψμη' έν μηνί Ίανουαρίφ ϊνδικτιώνος ια'» έν τελεί τούτου ό άντιγραφεΰς
σημειοΰται «άντεγράφη έκ κώδικος πατριαρχικού τή κε' ’Ιουλίου αωξ».
6 (σ. 150). Επίγραμμα εις

Καρυάνδειον

Παρθεναγωγείον

Άγχιάλφ

τώ 1884 Ίανουαρίου 30.
7 (σ. 151 - 257). Σεβαστού Κυμινήτου λόγοι. ΙΙερί τούτων ό άντιγράψας
Σμύρνης Βασίλειος σημειοΰται· «αωνθ' Αύγουστ. έν τή Θεολογική Σχολή
Χάλκης». «Τα από σελ. 151 -257 τού παρόντος βιβλίου άντιγέγραπται έκ
κώδικος χειρογράφου ογκώδους εις 80ν Σεβαστού Τραπεζουντίου Κυμινήτου».
[Πιθανώς ό κώδιξ ούτος, ού σημειοΰται τινας σελίδας ό άντιγραφεΰς, εύρίσκεται έν τοΐς Πατριαρχείοις, ή τφ ‘Αγιοταφικφ Μετοχίω ή έν τή Θεολογική
Σχολή],
α' (σ. 151 - 155). Σεβαστού Τραπεζουντίου τοΰ Κυμινήτου προς Χρύσαν
θον αρχιδιάκονον τφ αχπη'ι’ έκατομβαιώνος ζ' φθίνοντος. ’Αρχή, «“ίλμην σε
ήδη έπί την Κωνσταντίνου έπανελθόντα την έν Βλαχία πάλαι γραφεΐσαν».
(’Αντιγραφή έκ σελ. 453 τού κώδικος Κυμινήτου).
β' (σ. 156- 157). Τού αυτού προς τον έξ άπορρήταιν ’Αλέξανδρον [Μαυροκορδάτον] τω αψβ ψ. ’Αρχή. «Ό τφ ό'ντι σοφώτατος Σολομών άξίως».
γ' (σ. 158). «Έξ επιστολής προς ανώνυμον ίσως τοΰ Σεβαστού ώς έκ τοΰ
ύφους δήλον». ’Αρχή. «Πώς δοκεϊς γάρ; δέδηγμαι καί τέτρωμαι την καρδίαν,
ούκ έν χρφ μόνον».
δ' (σ. 161). «Έγκώμιον εις αρετήν καί σοφίαν καί εις τον μακαρίτην
έλεήμονα Μανολάκην τον αίτιον γενόμενον τής σοφίας καί μαθήσεως διά
τής συστάσεως τοΰ φροντιστηρίου, προσφωνηθέν ώς φαίνεται υπό μαθητοΰ
έν τφ φροντιστήρια)». ’Αρχή. «Επαινετά μέν, ώ φιλήκοοι τά καλά, ψεκτά
δε πάντως τά αισχρά»' (αντιγραφή έκ σελ. 469 τοΰ κώδικος Κυμινήτου).
ε' (σ. 164). Επιστολή Σεβαστού πρός Χρύσιππον ίεροδιάκονον. ’Αρχή.
«Έδεξάμεθά σου την καλήν καγαθήν έπιστολήν».
ς' (σ. 167). Τοΰ αυτού «Τιμοθέψ ίεροδιακόνω». ’Αρχή. «Τίς λαλήσει τάς
δυναστείας τού Κυρίου». (’Αντιγραφή έκ σ. 473 τού κώδικος Κυμινήτου).
ζ' σ. 170). ’Απόσπασμα έξ άφιερωτικής έπιστολής έκκλησιαστ. τών ιερών
ακολουθιών Πανδέκτου, εις τον Ουγγροβλαχίας ηγεμόνα Ίωάννην Κωνσταν
τίνον Βασαράβαν βοεβόδαν. Έτυπώθη ή βίβλος τφ αχ>ις'. «Όμως έγώ τό
παρόν βιβλίον ωσάν έκκλησιαστικόν...» Τέλος «τών αρετών καί χαρίτων».
η' (σ. 177-209). Σεβαστού Κυμινήτου λόγος φιλοσοφικός ανεπίγραφος
άρχόμενος: «Παν τό κινούμενον

έ'νεκά του κινείται (αξίωμα είναι κοι

νόν κτλ)». Έν τέλει ό άντιγραφεΰς σημειούιαι «Έκ κώδηκος Σεβαστού Τρα-
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πεζούντίου τοϋ Κυμινήτου τι] ιε' Μαΐου οιωξ' εν τή νήσφ Χάλκη». ’Από
τής οελ. 201 μέχρι τής 209 αντιγραφή δευτέρας χειρός.
8 (σ. 212-215). ’Αντίγραφα Ιπιστολών πατριαρχικών τοϋ 1400 και 1401
εκ τοϋ Β'. τόμου τών Acta Patriarchatus Constantinopolitani, έκδοσις
Μίκλοσιχ εν Βιέννη.
9 (σ. 215-216). Έν ασμα σχολικόν και δυο δεήσεις προς τον Θεόν
ποιηθέντα υπό τοϋ γράψαντος τφ 1897 καί 1898 έν Σμύρνη.
9“ (σ. 219 - 240). «Σεβαστοϋ Τραπεζουντίου Κυμηνίτου. Έγκώμιον εις
τον ηγεμόνα Ούγγροβλαχίας Ίωάννην Κωνσταντίνον Βασαράβαν τφ αχ^ε'
Αρχή. «’Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου» εν τέλει δε έπονται:
10 (σ. 240 - 241). Επιγράμματα πέντε τοϋ

αύτοϋ

Σεβαστοϋ εις τον

ηγεμόνα Ίωάννην Κωνσταντίνον Βασαράβαν καί εις τήν πραγματείαν.
11 (σ. 242). Τοϋ αϋτοϋ Σεβαστοϋ επιστολή προς τον αρχιδιάκονον
[Χρύσανθον] περί μετουσιώσεως τφ αχπζ'. «’Αρχή. «'Υπέρ μέν ουν ών προ
σκοποΰ γράφεις». Ό άντιγραφεύς σημειοϋται «Έδημοσιεΰθη ή παροΰσα έπιστολιμαία περί μετουσιώσεως πραγματεία έν έτει αωπα

έν τή Εκκλησια

στική Άληθεία, τευχ. ΙΑ' καί ΙΕ' έν Κωνσταντινουπόλει».
12 (σ. 258-264).

«Οί τής Εκκλησίας Άγχιάλου έπισκοπεΰσαντες, ως

ήν ευρεΐν έν τή ιστορία καί ταις συνόδοις καί συνοδικοΐς γράμμασι καί έν
τφ κώδικι τής Μητροπόλεως Άγχιάλου». Έν τή φα σημειοϋται: «Βλ. τον
κατάλογον τοΰτον τακτικώτερον έν σελ. 59 τοϋ παρόντος» [ΐδε άνωτ. σ. 3]
13 (σ. 265). «Έπιγραφαί έπί εικόνος έν τφ νάρθηκι άρχαιοτάτου ναοϋ
έν Νίκαια τής Βιθυνίας έπ’ όνόματι τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου τιμωμένου'
έστι δέ ή είκών τής Θεοτόκου έχοϋσης έκ δεξιών γονυκλινή τον μέγαν Κων
σταντίνον, κτίτορα τοϋ ναοϋ, έκ δ’ εϋωνϋμων Νικηφόρον Πατρίκιον εϋλαβώς ίστάμενον ή δέ είκών μεταγραφή έστι τοϋ πρωτοτύπου έπί τοϋ τοίχου,
διαφθαρείσης τή πολυκαιρία καί έπιχρισθείσης έν τή ανακαινίσει τοϋ ναοϋ
καί έκκαθαρίσει από τής βεβηλώσεως, γενομένη κατά τό σωτήριον έτος
αωλω τή φροντίδι Πέτρου Δεληγιάνη Ήπειρώτου μέγα ίσχΰσαντος παρά
τή έπιτοπίω έξουσία».
Α'
Κωνσταντίνος ό μέγας πρώτος βασιλεύς χριστιανών

καί κτίτωρ τής

έκκλησίας ταύτης, έτος σωτήριον τλβλ
Β'
’Άναξ κραταιός δεοπότης Κωνσταντίνος
Μονήν προνοίας άξιων την ενθάδε
Αωρον δίδωοιν ενκλεεί Πατρικία).
Επετηρις

Εταιρείας

Βυζαντ. Σπουδών,

έτος Θ'.
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Γ' (κάτωθεν τον Πατρίκιον).
’Εγώ σε και δέσποιναν οΐδα κτισμάτων
Και των εμών αρχηγόν ενθυμημάτων
'Ως δεσπότιν δέ κυρίαν της οικίας
’Έγραψα τόδ’ εμδν [δνομα] Νικηφόρος Παρθένε».
Άντεγράφησαν έν έχει 1863.
[Πρβλ. καί Βασιλείου Μητροπολίτου Νίκαιας, μετέπειτα Οίκουμ. Πατριάρχου,
Ό έν Νικαία ναός τής Θεοτόκου, έν Κωνσταντινουπόλει 1912, έν σελ. 36].

14 (σ. 267-274). ’Αντίγραφα

από

δυο κωδίκων τής Μητροπόλεως

Νίκαιας άναφερόμενα είς τους Νίκαιας άρχιερατεΰσαντας από τοΰ 1555 και
εξής· ληφθέντα τή β' Ίανουαρίου αωξα' έν Κίω.
15 (σ. 276-285). Άντίγραφον συνοδικής επιστολής έκδοθείσης κατά
Νοέμβριον τοΰ 1806 περιλαμβανούσης έν δέκα κεφαλαίοις τά καθήκοντα τών
ιερέων και αρχιερέων ύπογράφουσιν δ οίκουμεν. Πατριάρχης Γρηγόριος, ό
τών 'Ιεροσολύμων ’Άνθιμος καί είκοσι οκτώ αρχιερείς τοΰ Οϊκουμεν. θρόνου.
’Αρχή. «"Οσοι καλώς ά'ρχειν τών άλλων καί νομίμως μέλλουσι»· τέλος
«δθεν είς έ'νδειξιν καί διηνεκή την ασφάλειαν άπελύθη καί ό παρών πατριαρ
χικός ημών καί συνοδικός τόμος καταστρωθείς καν τώ

ιερώ κώδικι τής

καθ’ ημάς τοΰ Χρίστου μεγάλης έκκλησίας προς νόμιμον παράστασιν». Έν
τέλει σημειοΰται δ άντιγράψας: «από σελ. τπθ'έ'ως—» πάντως τοΰ κωδικός
άφ’ ου αντέγραψε.
16 (σ. 289-296). «’Ίσον άπαράλλακτον τφ πρωτοτυπφ έπί τής πατριαρχείας Χρυσάνθου έκδοθέντος σιγιλλιώδους κατά το αωκεω έ'τει κατά μήνα
Μάρτιον, ίνδικτιώνος ιγης περί τών έν Κίφ τής έπαρχίας Νίκαιας δυο μοναστηρίων (άνδρωου καί γυναικείου) ινα ύπάρχωσιν ένοριακά συνημμένα καί
υποκείμενα τή μητροπόλει Νίκαιας. ’Αρχή. «Τά κατά συναρπαγήν λαβόντα
τινά πήξιν».
17 (σ. 305-312). «Προλεγόμενα υπό Β. A. Κ. μαθητου τής Θεολογικής
Σχολής τοΰ νϋν [1903] Μητροπολίτου Σμύρνης Βασιλείου είς την άσματικήν
ακολουθίαν τής αγίας Ευφημίας έκδοθεΐσαν έν Κωνσταντινουπόλει 1857.
’Αρχή. «Ευφημία ή πανεύφημος καί καλλίνικος μάρτυς».
18 (σ. 313-314).

’Επιστολή

Νικολάου Λογάδου προς

’Αλέξανδρον

Στούρζαν. Αρχή. «Έξοχώτατε άνερ. Έξ δσων ήκουσα καί ακούω». Τέλος
κολοβόν «όποιον τό βλάβος ου γίνεται; ή δ’ ύμετέρα έξοχότης άτ.». Άντεγράφη έν Χάλκη τή 2 Αΰγούστου 1860 έκ τοΰ πρωτογράφου υπό Γεωργίου
Ίωάννου τοΰ ειτα Γρηγορίου Ζιγαβηνοΰ προϊσταμένου τοΰ έν Μασσαλία
ορθοδόξου ναοΰ, ου προσκεκόλληται καί βραχεία προς τον Βασίλειον (Σμύρ
νης) έπιστολή, δηλοΰσα δτι «έλλείπει τό τέλος έν τφ πρωτοτύπω».
19 (σ. 317-319). Άντίγραφον άχρονολογήτου έπιστολής, πιθανώτατα
τοΰ Ν. Λογάδου, προς τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην έν ή ψέγεται ή τοΰ
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Χριστοπούλου και των οπαδών αυτού γλώσσα, έξαίρεται δε η τοΰ Νεοφύτου
[Δούκα] καί Θεοτόκη καί Ευγενίου. Αρχή. «Προς την τής νεοπήκτου κιβω
τού άποκατάστασιν, παναγιώτατε δέσποτα

ούκ [άπο]στέλλεις τούς ανεπι-

στρέπτους κόρακας». Τέλος «έν όνόματι Κυρίου».

Εν τη επιστολή ταυτη

ής ό γραφικός χαρακιήρ φαίνεται τοΰ άντιγράψαντος την προηγουμένην
Γρηγορίου

Ζιγαβηνοΰ,

λέγεται μεταξύ άλλων, «Ήμεις μέν ζητοΰμεν

ώ

Δέσποτα, τό όπωσοΰν έλληνίζειν, οί δέ παρέχουσιν εις ημάς τό όλοτελώς
βαρβαρίζειν».
20 (σ. 320). «Ιατρεία -ψυχωφελής». Περί ταύτης σημειοΰται 6 γραφών
δτι έδημοσιεύθη έν τή «Νέα Έφημερίδι» Κωνσταντινουπόλεως τή 21 Νοεμ
βρίου 1898 άριθ. 2331.
21 (σ. 321). Σημείωμα περί Σωφρονίου ιεροπρεπούς καί λογίου άγιοταφίτου, τό πρώτον Μητροπολίτου Πτολεμαΐδος, ειτα μετατεθέντος εις την
επαρχίαν Χαλεπίου, τώ ’Αντιόχειας υποκειμένου, τώ αψν',ινα διορθώσηται την
κατά τό Χαλέπιον εκκλησίαν ταραττομένην υπό τών κακοδόξων Λατινοφρόνων, άφ’ δτου μάλιστα έπεισέφρησε τή εκκλησία κακός ποιμήν, ό Λατινόφρων
Μάξιμος.
22 (σ. 322). Επιστολή φιλική εις ύφος άρχαΐζον τοΰ Β. Α. (μετέπειτα
Σμύρνης Βασιλείου) εκ Χάλκης τφ 1851 πρός Κωνσταντίνον Γαζήν, γραμματεύοντα τότε παρά τω Νικομήδειας Διονυσίφ, τον μετέπειτα δέ (1896)
μητροπολίτην Σηλυβρίας Κωνστάντιον.
23 (σ. 325). Πρόρρησις δεκάστιχος έμμετρος, περί τής πτώσεως Ναπολέοντος τού Ε' κατά τον Μιχαήλ Νοστράδαμον (fl666). Ό άντιγραφεύς
παραπέμπει καί εις τό τελευταΐον φύλλον τοΰ μηνός Αύγούστου τοΰ έτους
1870 τής έν Τεργέστη έκδιδομένης Κλειοΰς.
24 (σ. 326). Επιγράμματα τρία έκ 5 έν δλω στίχων εις Τωάννην Καλόβουλον ευεργέτην τοΰ Νοσοκομείου (Σμύρνης) τώ 1893 Μαρτίου -θ '.
25 (σ. 327). Άντίγραφον έπιστολής τοΰ

Πατριάρχου

Κυρίλλου υπό

Ήλ. Τανταλίδου συνταχθείσης, τή ι' Νοεμβρίου αωνϋ·' ΣοφοκλεΙ Κωνσταν
τίνου Οικονόμου τώ έξ Οικονόμων εις ’Αθήνας έν ή έπαινεΐται ή έκδοσις
τών Άμφιλοχικών τοΰ Φωτίου, έγκωμιάζεται δέ καί ό σοφός πατήρ Κων
σταντίνος Οικονόμος καί ό πατρωζων υιός.
26 (σ. 329).

Επιστολή συγχαρητική

Κωνσταντίνου

Γαζή

Σινωπέως

(τοΰ κατά τό 1896 μητροπολίτου Σηλυβρίας) πρός τον Πατριάρχην Κύριλ
λον τον από Άμασείας πατριαρχεύσαντα από τοΰ 1855-1860.
27 (σ. 331 - 335). «Επιστολή πρός τήν Τέραν Σύνοδον τής Ελλάδος
υπό Στεφ. Καραθεοδωρή ίαιροΰ». ’Αρχή. «'Η μέν μνηστεία τής σωτηρίας
τών ψυχών ημών», έν τέλει «έγραφον τή

30 ’Ιουλίου 1850».

Διά τής

Πατριαρχικής καί συνοδικής έπιστολής ταύτης τής συνταχθείσης υπό τοΰ
Σ. Καραθεοδωρή αναγγέλλεται δτι «έξεθέμεθα τή 29 ’Ιουνίου τόμον συν-
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οδικόν... άνηγορεΰσαμεν καί άνεγνωρίσαμεν αγίαν καί ιερόν σύνοδον αΰτοκέφαλον τής εν Έλλάδι καθολικής καί άποστολικής εκκλησίας...».
28 (σ. 337). «Άπάντησις Διονυσίου Κλεόπα προς Ήλίαν Τανταλίδην
προτείναντα αΰτω παρά των Χίων, ΐνα την σχολαρχίαν τής εν Χίω σχολής
άναδέξηται». Έν Κωνσταντινουπόλει τή 1 Φεβρουάριου 1858.
29 (σ. 341). 'Ιέρακος μεγάλου Λογοθέτου (1572) σημείωμα περί αρχιε
πισκόπων εκ τοΰ βιβλ. ΙΑ' κεφ. Γ' σ. 1153 καί περί τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει άγιοταφικοΰ Μετοχιού αυτόθι σελ. 1175.
30 (σ. 345 - 347). ’Αποσπάσματα [έκ τής ιστορίας] περί των έν 'Ιεροσολύμοις πατρβαρχευσάντων] τοΰ Πατριάρχου Δοσιθέου [έ'κδ. έν Βουκουρέ
στι»» τφ 1715].
31 (σ. 349-354). «Άδηλου κεφ. ς'. Ή τής 'Ρώμης εκκλησία καί οί
ρωμαϊσταί». Αρχή. «Πολλοί τής 'Ρώμης πάπαι έν παντί καιρφ έκήρυξαν».
32 (σ. 353). «Οί πρώτιστοι (ιδ') άφορισμοί τών διαταγών τοΰ πάπα
(Γρηγ. Ζ') γνωστών υπό τό όνομα dictatus papae».
33 (σ. 357). «Έκ τών είς τον Μάρκον Αΰρήλιον προλεγομένων τοΰ
Κοραή».
34 (σ. 359-361), «Γνωμικά τινα έκ τών Πλάτωνος διαλόγων».
35 (σ. 363). Έγκώμιον εί; τον άρχοντα Μανολάκην Καστοριανόν. Έν
τή Θεολογική σχολή Χάλκης αωνθ'. ’Αρχή. «Τό όνομα τοΰ άρχοντος Μανολάκη, τον όποιον παντάπασι σχεδόν άγνοηθέντα έξάγοντες από τής λήθης
τών χρόνων προβάλλομεν είς την γνώσιν τοΰ δημοσίου ως δημοφελέστατον
άναδειχθέντα, στενώς συνδέεται τή παρ’ ήμϊν ιστορία τής τών γραμμάτων
άναγεννήσεως».
36 (σ. 373-379). «Άπάντησις εις την ανασκευήν τής έθνοσυνελεΰσεως
[τοΰ 1857] την κατά τής διαμαρτυρήσεως τών πέντε σεβαστών Γερόντων
συνταχθεΐσαν, παρά τίνος ανώνυμου ορθοδόξου». ’Αρχή. «'Μη μέταιρε όρια
αιώνια, α έθεντο οί πατέρες’. Μετ’ άκρας επιστασίας άνέγνων την έν τόποις
έκδοθείσαν ανασκευήν τής έθνοσυνελεΰσεως» . .. τέλος «τάξις προς ευταξίαν».
37 (σ. 385-9).

Ηθικής Θεολογίας ξητ[ήματα Δ']. Τή ιε' ’Ιουνίου αωνθ'

έν τή Θεολ. Σχολή.
38 (σ. 389). «Ή έξοικονόμισις τών αδελφών [Μητροπολιτών Δράμας
καί Άγκυρας] διά θυσίας ετέρων άδελφών» έν Χάλκη τή κη' Μαΐου αωοβ'.—
Ψόγος κατά τοΰ Πατριάρχου Ανθίμου καί τής συνοδοί' αΰτοΰ διά τήν παΰσιν
τοΰ Μητρ. Εφέσου καί τήν προαγωγήν τών μητροπολιτών Δράμας καί Άγκυ
ρας, καί μομφή τοΰ γράφοντος φιλοβουργάρου διά τό επικείμενον βουλγαρι
κόν σχίσμα. — Ή γραφή αγνώστου χειρός διορθοΰται έν τισι χειρί τοΰ συμπαθώς τοϊς βουλγάροις διακειμένου συλλογέως.
39 (σ. 394). Ήλ. Τανταλίδου επίγραμμα τετράστιχον είς κρήνην. ’Αρχή.
«Πίνετ’έμεΰ, νίζεσθ’, ύδρεΰεσθ’. Οΰτι μεγαίρω».
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40 (σ. 395). «Ρήσεις πατέρων περί θείας προγνώσεως» έκ τού Ευαγγε
λικού κήρυκος φυλλαδ. Ζ'. τόμ. α'.
41 (σ. 376). «Γνώμη Καλβίνου περί προορισμού». Calvin Inst. Ill,
23, ήν ό συλλογεύς θεωρεί πεπλανημένην.
42 (σ. 399). ’Οκτάδων πεντάφυλλον κολλητόν περιέχον α'. μικράν περί
τού ’Ιουλίου Καίσαρος διατριβήν. — β'. ’Αποσπάσματα τής κωμωδίας «ό
γάμος τών εφημερίδων» έκ τοΰ περιοδικού Άριστοφάνους καί τής Μαγνητι
ζόμενης υπό Σοφοκλέους Καρΰδη 1858 φΰλλ. θ', Γ καί ια'.
43 (σ. 401 - 426). «Ζητήματα (οκτώ) εκκλησιαστικού δικαίου- Γερμανός
ίεροδ. Χρυσολωράς 1855 Μαΐου 25 έν τή Θεολογική Σχολή». — Τετράδιον
προσκεκολλημένον τού σημειουμένου μαθητοΰ τότε Γερμανού, δς άπέθανε
τφ 1896 ως μητροπολίτης Δράμας.
44 (σ. 428-431). Διάφορα επιγράμματα τοΰ Σμύρνης Βασιλείου.
45 (σ. 433-446). «Γνωμικά» έκ τού Όρέστου τού Εύριπίδου, έκ τής
’Αντιγόνης τού Σοφοκλέους, έκ τοΰ Πινδάρου καί έκ τών Πλάτωνος νόμων κτλ.
46 (σ. 447 - 449). ’ζίδή Μαρτίνου

Κρουσίου εις Στέφανον Γερλάχιον

Κνιτλιγγέα- έκ τής Germanograeciae σελ. 196.
47 (σ. 450-453). Επιγράμματα τοΰ

Σμύρνης

Βασιλείου,

τού Ή λ.

Τανταλίδου καί τοΰ Ίορδ. Καρολίδου.
48 (σ. 454). Βασιλείου Μητροπολίτου Άγχιάλου διευθυντοϋ τής 'Ιερα
τικής Σχολής. ’Επιστολή προς Δοάίγγερον τή 18 ’Απριλίου 1871. ’Αρχή.
«Ή πολύκροτος άνά πάσαν την Ευρώπην έπιστολή».
49 (σ. 455 - 468). ’Επιγράμματα διάφορα έν διαφόροις χαρτίοις προσκεκολλημένοις, ποιηθέντα υπό Ίορδ. Καρολίδου, Ήλ. Τανταλίδου, Λεάνδρου
Άρβανιτάκη,

Χρυσάνθυυ ΓΙατριάρχου εις αυτόν,

καί τα πλείω υπό τοΰ

Σμύρνης Βασιλείου καί άλλων.
50 (σ. 469-499). Κωνσταντίνου μεγάλου Οικονόμου τοΰ έξ Οικονόμων,
έκ Τζαριτζάνης τής Θεσσαλίας, Ποίημα έλεγεΐον έπί τφ θανάτφ τοΰ Αύτοκράτορος τής Ρωσσίας ’Αλεξάνδρου τφ 1825. ’Αρχή. «’Άρχετε ρωσσιάδες τοΰ
πένθους, άρχετε Μοΰσαι».
51 (σ. 499 - 508). "Ετερα έπιγράμματα διαφόρων έν χαρτίοις ποικίλοις
καί ποικιλομεγέθεσι προσκεκολλημένους- τούτων έν αύτόγραφον τοΰ Ήλ.
Τανταλίδου εις την Άγχίαλον τφ 1875.
52 (σ. 508). Σημείωσις «περί τής αξίας τών άσπρων» (νομίσματος).
53 (σ. 509-525). «Βιογραφία Κωνσταντίου Α' πατριάρχου Κωνσταν
τινουπόλεως συνταχθεΐσα υπό Ήλ. Τανταλίδου τφ 1856 κατ’ αΐτησιν Γάλλου
τίνος μέλλοντος έκδώσειν Λεξικόν τών ένδοξων άνδρών».
54 (σ. 526-530). «Ό βίος μου ως βραχύτατα έκτεθειμένος» Αυτοβιο
γραφία

Αημητρίου Χαντζερή

μεταφρασθεΐσα έκ τού Λατινικού κειμένου

(ίδέ κατωτέρω § 68)- τφ 1833. άντίγραφον Βασιλείου Σμύρνης.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 02:02:24 EET - 44.203.51.48

166

Δημητρίου Μ. Σάρρου

55 (σ. 531 - 536). Περί παπισμού· πραγματεία αύτόγραφος τοϋ πατριάρ·
χου Κωνσταντίου τοΰ Α' τοΰ από Σιναίου. [Έξεδόθη έν τοΐς ύπό Θεοδώρου
Άριστοκλέους δημοσιευθεΐσι συγγράμμασι τοϋ Κωνσταντίου εν Κων/πόλει,
τφ 1866].
56 (σ. 539-557). «Άντίρρησις προς τάς φλυαρίας τοϋ κ. Προκοπίου
Δενδρινοΰ αγιορείτου, τάς τφ Σ. Γ. άγ. Καισαρείας κ. Παϊσίφ άποσταλείσας,
συνισταμένας δι’ ενυπόγραφου ιδίας αϋτοϋ επιστολής τφ 1845 Ίανουαρ. 6»
ύπό τοϋ Π(ρφην) Μ)εσημβρίας) Σαμουήλ τοϋ Κυπρίου»· αύτόγραφον κεκαλλιγραφημένον τοϋ συγγραφέως Σαμουήλ. (Πρβλ. καί κατωτέρω § 61).
57 (σ. 559). Έλεγεΐον είκοσιτετράστιχον εις Διονύσιον πατριάρχην Κων
σταντινουπόλεως τελευτήσαντα τή 13 Αύγουστου 1891 εξ αποπληξίας, επί
χάρτου κολλητοϋ, καί έτερον επίγραμμα τοΰ Σμύρνης Βασιλείου.
58 (σ. 561). «’Ίσον άπαράλλακτον τοϋ ήδη έκδοθέντος τή κατά την
νήσον Πάτμον των ελληνικών μαθημάτων σχολή συνοδικοϋ γράμματος» τφ
1745 επί Παϊσίου. ’Αρχή. «Πάντα τά παρ’ άνθρώποις θαυμαζόμενα».
59 (σ. 562). Περίληψις πατριαρχικοΰ έπιβεβαιωτικοϋ γράμματος περί
ίδρύσεως κοινοϋ φροντιστηρίου έν Μυτιλήνη ύπό τοΰ άρχοντος καπί κεχαγιά
Κυρίτζη Σταυράκη τφ 1744 μηνί Αύγοΰστφ.
60 (σ. 569). Όμιλία περί φρονήσεως ακέφαλος καί κολοβή. Φαίνεται
γραφή τοϋ Σμύρνης Βασιλείου μαθητου δ'ντος τής Θεολ. Σχολής.
61 (σ. 573 - 609). Λεοντίου ίερομονάχου ανασκευή των ύπό τοϋ αγιο
ρείτου

Προκοπίου Δενδρινοΰ κατακρίσεων τής έκδόσεως τοϋ Ωρολογίου

Βαρθολομαίου τοΰ Κουτλουμουσιανοΰ. Τής ανασκευής γραφείσης τφ 1845
Μαίου 12 προηγείται σχετική επιστολή τοϋ Λεοντίου προς τον πατριάρχην καί
τούς συνοδικούς. — Αύτόγραφον τοΰ γράψαντος Λεοντίου.
62 (σ. 611-620). «Αύτοσχέδιος λόγος εκφωνηθείς εις τήν κηδείαν τοϋ
μακαρίτου Δημητρίου Μαυροκορδάτου Ιατροϋ, καί τακτικού Καθηγητοΰ τής
ιατρικής σχολής έν τφ Πανεπιστημίφ ’Όθωνος, ύπό τοϋ Καθηγητοΰ τής
Θεολογίας Άρχιμ. Μισαήλ Αποστολίδου». ’Άδηλος ό γράψας καλλιγραφικώς
επί παχέος χάρτου.
63 (σ. 621 - 623). ’ζίδαί εις τήν εικόνα τοϋ Εύαγγελισμοΰ τής Θεοτόκου
ποιηθεΐσαι καί ψαλλόμενοι έν τφ Πρωτάτφ ’Άθω. Δύο φύλλα άντιγραφέντα
τον ΙΗ' αιώνα. ’Αρχή, [άκέφαλον φδή ε' συνέχεια], «Διέκπυστα γέγονε καί
πάσι διαβόητα, ταϋτα τά θαυμάσια παρθένε».
64 (σ. 631). «Οί μέχρι σήμερον γνωστοί μοι αρχιερείς Σμύρνης». Αύτόγραφος κατάλογος τοΰ Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως ληφθεϊς ύπό τοΰ Σμύρ
νης Βασιλείου τή ιγ' Φεβρουάριου αωπς'.
65 (σ. 633 - 650). Κατάλογος τών επισκόπων Σμύρνης από τοϋ Άρίστωνος μέχρι τοΰ 1884» συνταχθείς μετά σημειωμάτων καί παραπομπών εις
πηγάς ύπό τοϋ Σμύρνης Βασιλείου τφ αωπε'. — Έν τέλει τοΰ καταλόγου

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 02:02:24 EET - 44.203.51.48

Κατάλογος τών χειρογράφων τοΰ Φιλ. Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως.

(σ. 649) φέρεται σημείωσις άντιγραφεΐσα έκ κωδικός

τής

167

Μητροπόλεως

Σμύρνης από έτους 1777- 1839 άποκειμένου εν τφ Μουσείφ τής Ευαγγε
λικής Σχολής»:
«■αωκβ' ’Ιουλίου κζΈπλήρωοε τό κοινόν χρέος ό μακαρίτης κύριος
Ευγένιος, κα'ι δΐ υψηλόν προσκννητον ορισμού κατ επίμονον κοινήν εκλογήν
καί θέλησιν της ίεράς συνόδου καί τοΰ γένους έξηλθεν έκ της έπταμηνιαίου
φυλακής τοΰ Ποσταντζήπαση ό από Σμύρνης Χαλκηδόνος κύριος *Ανθιμος,
καί άνεδέχθη τούς τον οικουμενικού θρόνον ποιμαντορικονς οΐακας.ν

66 (σ. 653). Σημείωσις τοΰ Σμύρνης Βασιλείου περί συγχωρήσεως υπό
τής 'I. Συνόδου συνοικεσίου έκτου βαθμοΰ εξ αίματος τφ 1896.
67 (σ. 654). «Έπισκοπαί τής Σμύρνης τό πάλαι».
68 (σ. 655). «Vita mea quam brevissime narrata». Αυτοβιογραφία
Άλεξ. Χαντζερή

Λατινιστί άντιγραφεΐσα έξ

αντιγράφου αύτοϋ υπό τοΰ

Σμύρνης Βασιλείου. Έπεται ναύτη επίγραμμα ελληνιστί. Μετάφρασιν τής
βιογραφίας ελληνιστί ίδέ ανωτέρω § 54.
69 (σ. 659). «Λόγος εις έναρξιν μαθητών» (γρ. μαθημάτων). Προσκεκολλημένος. ’Αρχή. «Αισθήματα απείρου χαράς πρόξενα». Έν τέλει άδήλω χειρί.
«’Αντέγραψα τούτο από τετράδων τοΰ Δ. Γρηγοριάδου τή θ' 7βρίου ατομα'*’ ».
70 (663 - 666). Γνωμικά τινα έξ αρχαίων καί νεωτέρων συγγραφέων
καί επιγράμματα. Μεταξύ δε τούτων προσκεκόλληται τεμάχιον χάρτου έν φ
δημώδες «’Ιατρικόν τής κιτρινάδας» (ΐκτέρου).
71 (667-670). «Πίναξ τών έν τφδε τφ τόμφ'περιεχομένων» περιλη
πτικότατος υπό τοΰ γράψαντος.
Μεταξύ τών χειρογράφων σελίδων έπικεκόλληνται καί έντυποι διατριβαί, αΐ δε:
1 (σ. 177). Archiepiscopi Cantuariensis Epistula» καί «Sententise
a Conventa Lambethano Editae mensis Juli die XXXI Anno 1897» εκ
σελ. 19 Λατινιστί μετά τής σημειώσεως τοΰ Σμύρνης Βασιλείου:
«Έλήφθη τή

23 δβρίου

1898 έν Σμύρνη· έπιδοθέν υπό

Καρόλου

’Άγγλου Γιβλαρτάρης, έλθόντος εις έπίσκεψιν έν τή Μητροπόλει». Ταύτης
έν τέλει έπικεκόλληται έν ίδιαιτέρφ φύλλφ τετάρτφ

μονοσέλιδον έντυπον.

«Τοΰ έν Λαμβηθώ κατά ’Ιούλιον τοΰ 1897 συγκροτηθέντος συμβουλίου τών
έπισκόπων τής κοινωνίας τών αγγλικανών αποφάσεις άφορώσαι εις χριστια
νικήν έ'νωσιν καί ιδία εις ένωσιν μετά τών ’Ανατολικών έκκλησιών».
2 (σ. 209). Ό Χριστιανισμός Ύψίστη ηθική δόναμις υπό Γενναδίου
Θέμελη έν Άθήναις 1892 (16ον σ. 37).
3 (σ. 275). Διάλογος Πλοΰτου καί Παιδείας. Γύμνασμα Β.Α. μαθητοΰ
τής Δ' τάξεως τής έν Χάλκη Θεολογικής Σχολής έν έτει 1857 νΰν δέ Μητροπολίτον Σμύρνης 1906. (8ον σ. 14). Τό αυτό (καί έν

σελ. 304) έκδοθέν

έν Κ/πόλει τφ 1903). (18ον σ. 10).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 02:02:24 EET - 44.203.51.48

Δη μητριού Μ. Σάρρου

168

4 (σ. 367). Διάφορα Επιγράμματα Βασιλείου Μητροπολίτου Σμύρνης
τοΰ από Άγχιάλου και διαφόρων άλλων νϋν τό

πρώτον έκδιδόμενα εν

Σμύρνη, 1906. 18ον σ. 48 δΠεριέχονται τα πλεΐστα των ανωτέρω γεγραμμένων έν τφ κώδικι επιγραμμάτων.
5 (σ. 653). Όμιλίαι έκφωνηθεΐσαι υπό τοΰ Σεβ. άγ. Φιλιππουπόλεως
κ. κ. Χρυσάνθου τοΰ Λεσβίου εις τάς τελετάς τοΰ Παρθεναγωγείου καί τής
Έλλ. Σχολής Φιλιππουπόλεως Άθήνησι 1856. (12ον σ. 15).
6 Προσφώνημα προς τον φιλόχριστον λαόν τής Σμύρνης υπό τοΰ Σεβ.
Μητροπολίτου Σμύρνης κ. κ. Χρυσάνθου τοΰ Λεσβίου. Έν Σμύρνη 1858.
(80ν σ. 8).
7 Τά κατά τάς εξετάσεις τοΰ έν Φιλιππουπόλει Παρθεναγωγείου και ό
εκφωνηθείς κατά την περίπτωσιν ταΰτην λόγος τής διευθυντρίας κ. Ζωής
Μουροΰζη, 1853. (12ον σ. 14).
8 Επιστολή των μελών τής ίερας Συνόδου τοΰ άγιωτάτου άποστολικοΰ καί πατριαρχικοΰ θρόνου ’Αντιόχειας προς τήνΑ.Θ. Π. τον Οϊκουμ.
Πατριάρχην Κύριον Κωνσταντίνον κτλ. έν έ'τει 1899. 80ν σ. 12. Έν ταΰτη ό
Σμύρνης Βασίλειος σημειοΰται τάδε: «Έλήφθη κατά ’Ιούνιον τοΰ 1890 έν
Σμύρνη. Εύγε τοΐς γράψασιν»· έν δε τη β' σελίδι «όντως παράδοξος ή στάσις
τών Πατριαρχείων έν τη έκλογή έπισκόπου τοΰ ανεξαρτήτου θρόνου τής
’Αντιόχειας! και ταΰτα έν φ τοσοΰτον ένδιαφέρονται υπέρ τηρήσεως τών
ιερών κανόνων τών οικουμενικών τής Εκκλησίας συνόδων, ως τουλάχιστον
κατέδειξαν έν έ'τει αωοβω έπ'ι τοΰ Βουλγαρικοΰ ζητήματος!»
Ή γραφή τών έν τφ κώδικι περιεχομένων, πλήν τών συγκεκολλημένων
καί συνεσταχωμένων άρχαιοτέρων διατριβών, ήρξατο από τοΰ αωνθ.
Ό κώδιξ έσταχωμένος- έν τή ραχιαία βύρση έπιγραφή: «Διάφορα 2,»
έν δέ τφ α' παραφύλλφ, «Χειρογράφων τόμ. 2». Σελίδες άγραφοι 72, 79-102,
103, 104, 118, 127, 128, 131-132, 148- 149, 159-160, 171 - 176, 217-218,
286-288, 297-304, 339-340, 342-344, 348, 355-6, 362, 365-6, 367-372,
380-384, 397-8, 400, 427, 530, 558, 564- 568, 610, 625-29.
Έξ αγοράς τφ 1916 παρά τοΰ κ. Μ. Γεδεών.
[90]

133.

Χάρτης 0,20X0,16. Αίώνος XVIII (φ. 146).

Συναξάρια αγίων έν γλώσση τουρκική διά χαρακτήρων Ελληνικών,
γραφέντα τφ 1743 χειρι Έλληνος Καισαρέως, 8ς έν φ. 77^ σημειοΰται «Καισαρίας Καπαδωκίας τω χωριον Βεξε, Πετρωογλου. Αναστάς ετι 1743».
Στάχωσις έκ ναστοΰ χάρτου περιενδεδυμένου βύρση έφθαρμένη. Δωρεά
τοΰ κ. Μελιτζανίδου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 02:02:24 EET - 44.203.51.48

Κατάλογος τών χειρογράφων τοϋ Φιλ. Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως.

169

134.

[91]

Χάρτης 0,47X0,35. Αιώνος XIX.

Πιττάκιον τοϋ αοιδίμου Οικουμενικού Πατριάρχου Γρηγορίου τοϋ Ε'
προς τον μαρτυρικόν ύποστάντα θάνατον τω 1821 Στέφανον Μαυρογένην,
δΓ οΰ γνωρίζεται αύτφ: «άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά

τών περί ημάς

ίερωτάτων αρχιερέων καί ΰπερτίμων»· δτι άποκαθίσταται καί αΰθις εις τό
αξίωμα τοϋ μεγάλου λογοθέτου. Έξεδόθη τφ αοοκα^ έν

μηνί μαρτίω ινδι-

κτιώνος θ^5» ο)ς αϋτογράφως υπό τοϋ αοιδίμου Πατριάρχου σημειοϋται άνευ
τής υπογραφής

αϋτοϋ,

φέρει δέ

τάς

ύπογραφάς δεκαπέντε

αρχιερέων:

Καισαρείας Ίωάννου, Ήρακλείας Μελετίου, Νίκαιας Μακαρίου, Χαλκηδόνος
Γρηγορίου, Θεσσαλονίκης ’Ιωσήφ, Τυρνόβου Ίωαννικίου, Άνδριανουπόλεως
Δωροθέου..., Διδυμοτείχου Καλλινίκου, Άγκυρας ..., Σμύρνης Φιλοθέου,
Λήμνου Μακαρίου, Σίφνου Καλλινίκου.
Έπικεκόλληται επί χαρτονιού προς άνάρτησιν. Φαιτοτυπία αϋτοϋ έδημοσιεΰθη έν τω βιβλίφ «Les Mavroyeni υπό Th. Blancard τόμ. Β' σ. 116.
[92]

135.

Χάρτης 0,62 X 0,44. Αιώνος XVIII.

Επίσημον έγγραφον εν πρωτοτυπώ, ελληνιστί συντεταγμένον υπό ημε
ρομηνίαν 13 Νοεμβρίου 1774 άρχόμενον διά τής υπογραφής, καί τουρκικής
σφραγΐδος καί τοϋ: «Γαζή Χασάν Πασσά, έλέω Θεοϋ βεζΰρης καί καπετάν
πασσάς (γραφέν δέ υπό τοϋ Νικολάου Μαυρογένους τοϋ τότε διατελοΰντος
διερμηνέως τοϋ στόλου) προς τούς προύχοντας τής νήσου Μυκόνου», δΓ οϋ
δηλοϋται δτι παραχωρεΐται αύτοΐς γενική άμνηστεία. Φωτοτυπίαν αϋτοϋ ϊδέ
έν Les Mavroyeni υπό Th. Blancard τόμ. Α' σ. 71.
[93]

136.

Χάρτης 0,31X0,23. Αιώνος XVIII.

Διάταγμα τοϋ ήγεμόνος τής Βλαχίας Νικολάου Μαυρογένους, σλαυωνικοΐς στοιχείοις βλαχιστί γεγραμμένον, τή 26 Σεπτεμβρίου τοϋ 1787 φέρον
την σφραγίδα αϋτοϋ (έν ή τά αρχικά γράμματα τοϋ ονόματος αϋτοϋ ελλη
νικά), δΓ <δν οΰτος διορίζει προσωρινώς προεστώτα παρά τό Βουκουρέστιον
Μοναστηριού Αγίου Σπυρίδωνος τον ’Αρχιμανδρίτην Νικόδημον. Ίδέ μετάφρασιν αϋτοϋ γαλλιστί έν Th. Blancard, Les Mavroyeni τόμ. A' σ. 258.
[94]

137.

Φωτοτυπία νψους 0,26 X 0,24, Χρυσοβούλλου τοϋ έτους 1787 σλαυωνικοίς στοιχείοις είς βλαχικήν γλώσσαν, έν φ ό ήγεμών τής Βλαχίας ’Ιωάν.
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Νικόλαος Μαυρογένης ποιείται μνείαν των αγαθοεργιών αυτού πρός τε τάς
νήσους τοϋ Αιγαίου και χό Βουκουρέστιον. Ίδέ φωτοτυπίαν και τό περιεχόμενον αυτού εν Th. Blanoard, Les Mavroyeni Τόμ. A', σελ. 569.

Χειρόγραφα I. Άριστάρχη βέη, αιρεσβευτοϋ της Τουρκίας.

Εις τον Φιλολογικόν Σύλλογον είχε δωρήσει τά εξής χειρόγραφά του ό
I.

Άριστάρχης Βέης, εν οίς περιέχεται ολος ό διπλωματικός βίος του και

ποικίλαι ίδιωτικαί εντυπώσεις και παρατηρήσεις:
[95]
1.

138.

0Χ20'/2Χ0,13· (σ. 396))·

Χαρτόδετον.
α') Βενετία. Έπιστολαί τού έτους 1846.
β') ’Ιταλία και Ελλάς. Ημερολόγιου τοϋ έτους 1847.
γ') ’Από Παρισίων εις Κωνσταντινοΰπολιν. Έπιστολαί τοϋ έτους 1843.
δ') Ό αποχωρισμός από Πρεσπούργου Ημερολόγιου, 1842.
ε') Έπιστολαί περί καλού. ’Αποσπάσματα, 1845.
ς') Έκδρομαί εις τάς νήσους [τής Προποντίδος] καί Προύσαν. Ήμερολόγιον αύτόγραφον, 1844.
[96]
2.

«39.

0,22Χ0,171/2· (<*■ 63).

«’Από Κωνσταντινουπόλεως εις Βαγδάτ, 1847. Έπιστολαί».
[97]
3.

140.

0.22X014. (ο. 71).

«De l’Orient par un Oriental». Aout 1853. Constantinople, imprime
a Athenes.
[98]
4.
«Journal.

141.

0,21X0,14. (a. 216).

(Ημερολόγιου),

a')

Constantinople

1858. — β')

Berlin

1861, 1862».
[99]
5.
«Όδοιπορικαί

142.

0,18X015. (a. 86).

αναμνήσεις έκ Μεσοποταμίας.

Άνεγνώσθησαν έν τώ

Ελληνικφ Φιλολογικά) Συλλόγφ Κωνσταντινουπόλεως τω 1858».
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6.
«Correspondance

171

143.

(0,25X0,17).

particuliere

d’Aristarchi Bey. Lettres

ecrites

1852-1858». (Ιδιαιτέρα του αλληλογραφία, Γαλλιστί, Ελληνιστί καί Γερμανιστί).
7. [101]

! 44.

[Τοΰ αΰτοΰ].
7. Lettres ecrites 1859, 1860, 1861, 1862, 1863.
8. [102]

145.

[Τοΰ αΰτοΰ],
8. Villa Annika. Lettres ecrites 1866- 1877.
[103]
9.

146.

(0,25X0,17).

9. «Correspondance particuliere d’Aristarchi Bey. Lettres ecrites
1868, 1876, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1890, 1891, 1892, 1813.
[104]
10.

147.

(0,22X0,14).

[Τοΰ αΰτοΰ].
Lettres intimes 1870. Berlin (γερμανιστί).
[105]
11.

148.

(0,22l/2 X0,18 a. 317).

[Τοΰ αΰτοΰ].
α') «Α travers la Turquie et la Perse». (Έπιστολαί ταξειδιωτικαί).
β') «De Bagdad a Ispahan. Souvenir d’une Mission»(από σελ. 159 κέ.). 1883.
[106-128]
12-20.

149-17 1.

(0,33 X 0,2l'U).

«Mission d’Aristarchi Bey en Prusse Correspondance politique.
Lettres ecrites» 1855, 1876 [εις εννέα τόμους].
21 -23.
«Mission d’ Aristarchi Bey en Prusse. Correspondance politique.
Lettres reques» 1856- 1876 [εις τρεις τόμους].
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Δημητ. Μ. Σάρρου, Χειρόγρ. Φυλ. Συλλ. Κων/πόλεως.

24 — 27.
«Mission d’Aristarclii Bey en Prusse. Moldo-Valachie» 1856- 1876
[εις τέσσαρας τόμους].
28 — 29.
«Mission d’Aristarchi Bey en Prusse. Serbie». 1858- 1875 [είς δύο
τόμους],
30.
«Mission d’Aristarchi Bey en Prusse*. Egypte 1856- 1875.
31-32.
«Mission

d’Aristarchi

Bey en Prusse.

Montenegro — Tunis —

Liban». 1858- 1864 [είς δυο τόμους].
33.
«Mission extraordinaire en Suede. Decembpe 1859».

Χειρογράφους τινάς τουρκικούς κώδικας έδωρήσατο ό κ. Ξεν. Σιδερίδης
εν οίς περιέχονται τάδε:
[129] 172. Θεωρία των αρχών τοϋ Ίσλαμικοΰ δικαίου.
[130] 173. Beviv, 'Ιστορία τοϋ Μωάμεθ κτλ.
[131] 174. Χεμάμ. ’Αραβικόν Συντακτικόν.
[132] 175. Σεχάπ-Ούδδίν Κληρονομικόν δίκαιον.
[133] 176. Σααδή ποιήματα περσικά (Μποστάνι).
Καί ά'λλα τινά χειρόγραφα μετά την σύνταξιν τοϋ καταλόγου επορίσθη
ό εν Κ/πόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, ών ή περιγραφή κατέστη
ανεπίτευκτος διά τήν υπό τής Τουρκικής Κυβερνήσεως αίφνίδιον κατάσχεσιν
τοϋ μεγάρου καί τής Βιβλιοθήκης τοϋ Συλλόγου.
Έν Κωνσταντινουπόλει, 18 Ιουλίου-30 ‘Οκτωβρίου 1918.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΣΑΡΡΟΣ
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