
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 
ΤΗΣ ΕΝ ΧΑΛΚΗι ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 1

151. „

Χάρτ. 0,22X0,145. ΙΓ' αίώνος φ. 116.

Κωνσταντίνον Μανασσή Χρονικόν.

Έν ψΰλλω 105Ρ «έτελειώθη ή παροΰσα βίβλος τοΰ Μανασσή διά χειρός 
έμοΰ Θεοδώρου τοΰ Πακουριανοΰ μηνί Ίουλίφ 15 έτει 6827 ίνδ. β'».

Έν φΰλλφ 106 έ'χει στίχους τοΰ αΰιοΰ εις την Δέσποιναν.
«”Αγε ψυχής βασίλισσα μεγαλοπρεπέστατη».
Έν τή ώα τοΰ 59Ρ φΰλλου υπάρχει ή έξης σημείωσις: «Ίστέον δτι επί 

τής βασιλείας Ηρακλείου ήν ό Σέργιος Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχης, 
ός διά τά τής μητροπαρθένου γενόμενα νικητήρια έπεξεφώνησε το «τφ ύπερ- 
μάχφ στρατηγψ» καί καθ’ εξής τούς 24 οίκους τής Ακαθίστου».

152.

Χάρτ. 0,233X0,155 ΙΙΤ αίώνος φ. 206.

Κώδιξ Σνμμικτος.

Περιέχονται:

1) (φ. 1). Λουκιανοΰ περί διαβολής.
2) (φ. 19). Δημοσθένους ’Ολυνθιακός πρώτος.
3) (φ. 27). Πλουτάρχου περί αδολεσχίας.
4) (φ. 66). Μ. Βασιλείου δπως αν έκ των Ελληνικών___
5) (φ. 92). Πλουτάρχου, Πώς άν τις από εχθρών ωφελοΐτο αψμζ'όκτ. κβ'
6) (φ. 109). Μ. Βασιλείου έξ όμιλίαι δτι ούκ έ'στιν αίτιος τών κακών 

ό Θεός.
7) (φ. 137). Βασιλείου τοΰ Μ. έπιστολαί.
8) (φ. 180). Βασιλείου τοΰ Μ. λόγος περί τοΰ μη προσηλοΰσθαι τοΐς 

βιωτικοΐς καί περί τοΰ γενομένου έμπρησμοΰ έ'ξωθεν τής εκκλησίας.
9) (φ. 211). Τοΰ αύτοΰ Βασιλείου τοΰ Μ. ομιλία ιδ' κατά μεθυόντων.

1 Βλ. τής παρούση; Έπετηρίδος τόμ. ΙΒ' σ. 316.
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10) (φ. 236). Τοΰ αύτοϋ περί τής εν παρθενία άληθοϋς άδιαφθορίας 
προς Λητόϊον επίσκοπον.

Έν φΰλλφ 91 μετά το τέλος τοΰ λόγου υπάρχει υπογραφή «Μιχάλης 
δήλιος».

Τά πάντα μετά έξηγήσεως άνωθεν τοΰ κειμένου.

153.

Χάρτ. 0,2ΐΖ0,165 ΙΖ' αΐώνος φ. 133.

Δαμασκηνού επισκόπου περί ζώων.

Είς τό έν αρχή φΰλλον υπάρχει ή εξής σημείωσις" «1672 εν μηνι Αΰγ. 6. 
έκάηκε τό μοναστήριον Παναγία καί τό άνεκένισε ό Παναγιοτάκης» καί 
κατωτέρω : «Φιλάρετος ιερομόναχος έγραψα με το οίδιοχίρο μου διά τό βιβλίο 
τοΰτο καί παρακαλον την παναγία νά φυλάγη τους χρηστιανούς ΙΙανιερόταται 
καί θεοπρώβλητε δέσποτα κύριε κυρ γεράσιμε αγαπητέ τής ημών μετριότητος».

Έν τφ αΰτφ φΰλλφ, έν αρχή «ή Άντώνης έλάχιστος δοΰλος τον τρόπον 
απλούς όρμώμενος έκ χώρας μουντανίων έκ γένους πάνυ χρησίμου έγραψε 
ήδεια χειρί.»

Έρώτησις τί έστίν άνθρωπος; άπόκρισις: άνθρωπος έστίν ζώον λογικόν 
θνυτόν νοϋ καί έπιστήμης δεκτικόν.

Έν τφ αΰτφ 1^ φΰλλφ υπάρχει έπίγραμμα ήρωελεγεΐον προς τον 
ένδοξότατον κυρ Μιχαήλ τον Καντακουζηνόν έκ 10 στίχων.

Έν τφ δευτέρφ φΰλλω έπιστολή άρχομένη ως εξής· «ή ό έν έπισκόποις 
έλάχιστος Δαμασκηνός τφ εΰγενεστάτφ καί ένδοξοτάτφ έν άρχουσι κυρ 
Μιχαήλφ τφ Καντακουζηνώ καί μεγάλφ Δομεστίκφ εΰ πράττειν. Συνήθειαν 
έχουσι οί άνθρωποι δταν θέλουν νά ΐδωσι...».

Έν τφ 5“ φΰλλφ «Πίναξ των περιεχομένων έν τή βίβλφ» καί έν τέλει 
«Γερμανός ιερομόναχος».

154.

Χάρτ. 0,2IX 0,14 ΙΗ' αίώνος φ. 115.

ΓΙρόθεσις.

Άντεγράφη κατά τό έτος αψμζ' έπί τοΰ έκ Νάξου ηγουμένου Γρηγο- 
ρίου υπό τού ιερομονάχου Χρυσάνθου έξ άρχαιοτέρας προθέσεως τής Μονής 
τού Προδρόμου έν Σωζοπόλει, είτα τής έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας.

Έν φΰλλφ 37: «Επειδή κατά τήν έκ/κήν ακριβήν διατΰπωσιν, ήν ή τοΰ 
Χριστού αγία καθολική καί άποστολική παρέλαβε έκκλησία, χρή ήμϊν έπακο- 
λουθεΐν διά των θείων καί πατριαρχικών παραδόσεων, καί τούτο ώς ωφέλιμα, 
καί τή έκκλησίφ κανονικόν διατΰπωμα, δπως τά τών κτητόρων μακαριστά
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52 f Μητροπολίτου Άθηναγόρα τοΰ από Μ. Πρωτοσυγκέλλων

ονόματα ως μνήμης αξία, οΰ μόνον έν ταΐς ίεραΐς μνημονεΰεσθαι τελεταΐς, 
αλλά κ έν τοΰτφ τώ κανόνι ακριβώς διαφυλάττεσθαι, μέχρις συ ό ήλιος έπί τής 
γης έφορά. Είτα καί τών μετά ταϋτα άξιωθησομένων τή ιερά καί θεία προθέσει 
κοινωνοΰς γενέσθαι, άρχηποιμάντορας καί ίεροθΰτας, μοναστάς καί μιγάδας 
ά'νδρας τε καί γυναίκας καί παν γένος καί ηλικία πιστών, δσαι έν ταΰτη τή 
ιερά μονή τής Παντανάσσης έν τή νήσω Χάλκη τή προθέσει έγράφησαν, καί 
μετά ταϋτα γραφήσονται.

«Τον δέ βουληθέντα τολμηρόν ή άθετήσαι, ή φΰλλον έξ αΰτοΰ τοΰ τόμου 
άφεΐλαι ή διαφθεΐραι όνομα ή έπιγράψαι άνευ θελήματος τοΰ Ηγουμένου, 
ή άλλο τι άτοπον διαπράξαι άφορισμώ βαρυτάτφ καθυποβάλλομεν καί άνα- 
ίίέματι τφ υπό θεοϋ αίωνίφ».

Έν φΰλλφ 50 : «Μεταγέγραπται ή παροΰσα πρόθεσις έπί ηγουμένου 
άρίστου κυρ Γρηγορίου τοΰ έκ Παροναξίας, διά χειρός έλαχίστου έν ίερομο- 
νάχοις Χρύσανθού- έρρωσθε οί άναγινώσκοντες, κάμοϋ μέμνησθε, καί εΐ τι 
σφαλερόν έγγέγραπται, σΰγγνωτε- ανθρώπινον γάρ πάθος τό άμαρτάνειν 
f έτει αψμζ' Αΰγοΰστου».

Έν φΰλλφ 6: Τών Πατριαρχών Γαβριήλ, Παρθενίου, Διονυσίου, Γαβριήλ, 
Θεοφάνους, Διονυσίου, Καλλινίκου, Μαξίμου, Τερεμίου, Ματθαίου, Μητρο- 
φάνους, Τερεμίου, Ραφαήλ, ’Αθανασίου, Ιακώβου, Γενναδίου, Νεοφύτου, 
Θεοφάνους, Παρθενίου, Θεοφάνους καί Παϊσίου.

Είτα τών ’Αρχιερέων καί έφεξής ίερομονάχων, ίεροδιακόνων, μοναχών 
καί λοιπών.

Έν φΰλλφ 23: τών αΰθεντών.
Έν φΰλλφ 24: τών ευσεβών βασιλέων καί κτητόρων Θεοδώρου, Θεοδο

σίου, Γεωργίου, Ειρήνης, Τωάννου, Ζαφΰρας, Ίωάννου τοΰ αοιδίμου γενομένον 
ενσεβοϋς βασιλέως καί κτήτορος τον Παλαιολόγον καί τών γονέων αυτόν.

Είτα τών βασιλέων τής Μοσχοβίας καί έφεξής διαφόρων ονομάτων έν 
Κων/πόλει, Χάλκη περιχώροις καί αλλαχού.

Εις τό δεΰτερον έν αρχή άγραφον φΰλλον, «Κΰριλλος ίεροδιάκονος». 
Χειρόγραφον άξιον μελέτης.

155.

Χάρτ. 0,21Χ.0,16. ΙΖ' αίώνος φ. 177.

Πρόχειρον Μονής τον Προδρόμου.

ΓΙεριέχονται καταγραφαί χωρών, πόλεων καί χωρίων μετά τών ονομάτων 
τών έν αύτοΐς κατοικοΰντων ορθοδόξων χριστιανών.

Κατάστιχον

’Ένδον τής πρώτης πινακίδος είναι δι’ έρυθράς μελάνης γεγραμμένον 
τό εξής σημείωμα.
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Κατάλογος τών χειρογράφων τής έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. 53

«ΑΧΤ' (=1606) έγένετο ιό κατάστιχον τοΰτο Α-ϊ μηνί νοεμβρίω 
έτελειώθη».

Έν τφ έσχάτψ φύλλφ έτερον σημείωμα.
« f έγένετο και τό κατάστιχον τοΰτο τής ’Άσπρης θαλάσσης: διά χειρός 

τοΰ ευτελούς Πορφυρίου ίερομονάχου τάχα καί τυπικάρης ών τής σεβάσμιας 
και βασιλικής μονής ταΰτης τοΰ τιμίου Προδρόμου, ζριδΆ

Εις τό κατάστιχον έν τή καταγραφή τών χωρίων δ Μάλτεπες λέγεται 
Αύργιά (Βρύας).

Τό κατάστιχον τοΰτο έχρησίμευσε εις τούς πατέρας τής Μονής, δσοι μετά 
αγίων λειψάνων περιήρχοντο χώρας και χωρία μέχρι Κρήτης κα'ι Μωριά και 
Ρόδου κα'ι Μακεδονίας και ’Ηπείρου, ινα καταγράφωσι τά ονόματα εκείνων, 
όσοι προσέφερον εις αυτούς χρηματικήν τινα βοήθειαν διά μνημόσυνον αυτών.

Έκ τοΰ κατάστιχου τούτου διευκρινίζονται αί δνομασίαι τών διαφόρων 
ενοριών τής Πόλεως καί τοΰ Καταστένου κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΖ' αίώνος. 
Τό Βουγιούκ δερέ λέγεται Μπεικτερέ’ τό Κουσκουτζούκ Χρυσοκέραμος ταύτό 
Πουρλιανές· τά Τοϋζλα Άηδιάτη Ά(γκη)διάτη. Μετά τό Άρετζίον άναφέρεται 
χωρίον Άνηδιάτου καί Φιλοκρήνη. Μαχαλάδες: τοΰ Γαλατά, Χρυσοπηγή, 
Άγιος Γεώργιος, Άγιος Δημήτριος εις τά Αρμένικα, Κυρά ’Ελεούσα, "Αγιος 
Γεώργιος εις τής καλογραίας τήν πόρτα, Καστελιώτισσα εις τό πίτ παζάρ, 
τά Ψαροπουλεΐα, Κροντηράδες, Λόντζα, Σάν Φραντζέσκο, Άζάπικα . . . 
ικαρία. οί μαχαλάδες έξω από τον Γαλατά εις τοΰ Μπέη δγλη, Κερασοχώρι, 
Χάς κίογη.

Εις τό ογ' καί οδ' φύλλον: «,ζριε'».
Εις τήν Πρίγγιπον έχει καί τό χωρίον Καρέα.
Εις τήν νήσον Πρώτην (ζριε') έχει υπέρ τά 50 δνόματα εν όλφ· είς τήν 

’Αντιγόνην περί τά 300 εν όλω, καί περί τά 400 έν δλω έν Πριγκίπφ. 
Σημειωτέον δέ δτι έν τή προθέσει αναγράφεται πλήν τοΰ δνόματος καί τό 
δνομα τοΰ πατρός καί τής μητρός τού μνημονευομένου, πολλάκις δέ καί 
αδελφών καί συζύγων, ώστε νά δύναταί τις έρευνών νά έξακριβώση τό 
οικογενειακόν του δένδρον.

Έκ τών ανωτέρω καταδείκνυται δτι κατά τήν έποχήν έκείνην τά Νησιά 
ή σαν οπωσδήποτε καλώς κατφκημένα.

156.

Χάρτ. 0,21Χ 0,15, ΙΕ' αίώνος φ. 122.

Σχόλια είς τον Πλούτον και τάς Νεφέλας Άριστοφάνονς.

Περιλαμβάνει από τοΰ 1ου φύλλου τον Πλούτον υπό τήν έπιγραφήν 
«Πλούτος Άριστοφάνους»,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:53:22 EEST - 34.211.113.242



oi f Μητροπολίτου Άθηναγόρα τοϋ άπό Μ. Πρωτοσυγκέλλων

Έν φύλλφ 52 Ρ τέλος τοϋ Πλούτου υπάρχει καί μονοκονδυλιά δυσα
νάγνωστος.

Κατά μήκος διά κεφαλαίων γραμμάτων.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΕΙΟΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΙΟΝΑΛΗ.

Άπό φΰλ. 54 περιέχει τάς Νεφέλας έν τέλει των οποίων άναγινώσκεται 
«τφ συντελεστή των καλών θεώ χάρις»· καί κατόπιν σημείωσις δηλοΰσα 
τό άντίτιμον τής αγοράς «ε'χι άσπρα κ'» καί τον πρότερον ιδιοκτήτην Γεώρ
γιον, ου αϋτόγραφος σημείωσις υπάρχει έν αρχή τοϋ πρώτου φύλλου «αυτή 
ή βίβλος πέλει γεωργίου ράλη μετϊλϊνέου».

Εις τήν ό'πισθεν άγραφον σελίδα τοϋ 120 φυλλου f «Τά μαθήματα 
καθαρίζουν τήν ψυχήν άπό ταΐς λολάδαις αί όποΐαι μακραίνουν άπό τήν 
στράτα τοϋ θεοϋ τούς . . .».

«Βίβλος τοϋ ραλ» καί κατωτέρω:
« ο Ιώ" δεν άγαπά τον μιχαήλον διότι δεν τον έξυπνα τό ταχύ άπό τον 

ύπνον διά νά έλθωσι άντάμα εις τό σχολεΐον, τό όποιον διδάσκει τούς νέους 
καλά μαθήματα καί καλάς πράξεις».

Περί τοϋ χειρογράφου έγραψεν έν έκτάσει ό μακαρίτης Άθαν. Παπαδό- 
πουλος Κεραμεύς (Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη. Παράρτημα τοϋ ΙΗ' τόμου 
τοϋ έν Κων/πόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου σελ. 106).

157.

Χάρτ. 0,21 X. 0,15 ΙΔ' αίώνος φ. 388.

Κώδιξ Σνμμικτος.

Ό πολύτιμος ούτος κώδιξ περιλαμβάνει λείψανα άλλων άρτιων κωδίκων, 
άτινα ευλαβής χειρ τής ΙΔ' έκατονταετηρίδος περιέλαβε εις έν τεύχος διά 
σταχώματος έκ πινακίδων κεκαλυμμένων έξωθεν διά δέρματος έρυθροΰ.

Περιέχει:
1) Άπό τού 1-8 φύλλου τετράδων αυτοτελές, τοϋ οποίου τό τελευταΐον 

φύλλον εινε άγραφον: «Μαρτύρων είς τον ιερομάρτυρα τού Χριστού Εύπλον, 
έν φ καί θαύματα μερικά, συγγραφέν παρά Ίωάννου ιερέως τοϋ Άσκανδάλη 
καί πρωτεκδίκου τής άγιωτάτης μητροπόλεως Αίνου» άρχεται: «θεός ήγείσθω 
παντός έργου καί λόγου φησί τις τών παλαιών-» καί τελευτά είς τάς λέξεις: 
«καί τούτο δή μετ’ οίμωγής καί ταΐς έγκυμονούσαις παρόμοιον ...» 
άτελές.

2) (φ. 9-66Ρ) λείψανον χειρογράφου έκ χάρτου χονδρού τής αυτής μεν 
έποχής, άλλ’ ετέρας χειρός, περιέχον άδήλου συγγραφέως γραμματικούς 
κανόνας καί άρχόμενον έκ τών λέξεων: «άπό διαφόρων λέξεων ή δυοΐν ή 
τριών ή πλειόνων ούτω καί έκάστη λέξις άπό διαφόρων σύγκειται συλλαβών
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Κατάλογος των χειρογράφων τής έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. 55

ή δυοιν ή τριών ή πλειόνων οία τό ζήθι από τής ζή συλλαβής σΰγκειται».
Τό λείψανον τοϋ τής γραμματικής ταύτης τεύχους παρεκτείνεται έπΐ 

οκτώ ετι φύλλα περιέχοντα (φ. 67-74) συγγραμμάτια λεξικογραφικά, ών 
ή επιγραφή «Αρχή εκ των τοΰ κυροΰ Μαξίμου τοϋ Πλανούδη», και ά'ρχεταΓ 
«όχλος ή όχλησις παρά τοΐς Άττικοΐς, παρά δέ τή θεία Γραφή καί τοΐς άλλοις 
Έλλησι τό πλήθος τοΰ λαού».

3) (φ. 75-78) λείψανον ετέρου χειρογράφου καλλιγραφημένου έκ στιλπνού 
χάρτου περιέχον αδήλου σημειώσεις γραμματικός καί φιλολογικός.

4) (φ. 79-92) λείψανον χειρογράφου περιέχον Θωμά Μαγίστρου λεξικά 
ακέφαλα καί ανεπίγραφα από τοΰ στοιχείου Β'.

5) (φ. 93 -145θ) λείψανον κωδικός άκέφαλον περιέχον διδασκαλίαν επι
στολογραφίας μετά διαφόρων επιστολικών τύπων αξιόλογων, έν οις ό άδηλος 
ήμΐν συγγραφεΰς κατέμιξεν ως υποδείγματα έπιστολάς Ίωάννου τοΰ Χρυσο
στόμου, Βασιλείου τοΰ Μεγάλου, Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοΰ, Λέοντος Προέ
δρου Καρίας, Γρηγορίου τινός, Μαγίστρου προς τον Γρηγόριον, Βρυεννίου, 
ανωνύμου, καί Ψελλοΰ μίαν.

6) (φ. 146-215) Κώδιξ άρτιος, ως φαίνεται, περιλαμβάνων άδηλου άνε- 
πίγραφον παράφρασιν τοΰ Α τής Ίλιάδος μετά εκτεταμένων ερμηνευτικών 
σχολίων.

7) (φ. 216 - 217 Ρ) λείψανον χειρογράφου έτέρας χειρός τοΰ ΙΔ' αίώνος 
άνευ αρχής- από τοΰ φύλ. 216-218 άναγινώσκεται τό τέλος τής γραμματικής 
πραγματείας άδηλον συγγραφέως περί τοΰ ρήματος ϊημι. Παρέπεται δέ 
επιτομή τών εννέα μέτρων εκ τοΰ εγχειριδίου Ηφαιστίωνος φύλ. 218 - 220 Ρ ·

8) (φ. 221-224) λείψανον κωδικός περιέχον σειράν επιστολών τοΰ 
Λιβανιού.

9) (φ. 245 -265 Ρ) λείψανον ετέρου χειρογράφου διασώζον συνέχειαν 
επιστολών τοΰ 4 ου λιανού μετά τής μεταγενεστέρας επιγραφής: «Τοΰ αΰτοΰ 
Ίουλιανοΰ τοΰ βασιλέως έπιστολαί».

10) (φ. 266-272) μικρός κώδιξ, άρτιος, φέρων τήν επιγραφήν «έπιστολαί 
Φαλάριδος τοΰ τυράννου».

11) (φ. 273-277 ^) λείψανον ετέρου κωδικός περιέχον έν έπιτομή έπι
στολάς τινας τοΰ Ίουλιανοΰ, τον εις εαυτόν, τοΰ αΰτοΰ, παραμυθητικόν λόγον 
καί έπιστολάς τινας τοΰ Λιβανιού.

12) (φ. 278- 283Ρ) λείψανον τοΰ α' τετραδίου κώδικός τίνος τοΰ ΙΔ' 
αίώνος, δστις περιελάμβανε συλλογήν ήριθμημένων έπιστολών τοΰ Γρηγορίου 
τοΰ Θεολόγου.

13) (φ. 284 -291 Ρ) λείψανον ετέρου κωδικός, άνευ έπιγραφής καί αρχής, 
περιέχον αδήλου συγγραφέως έπιστολάς τινας σχετικός προς τήν ιστορίαν τής 
αίρέσεως Βαρλαάμ καί Άκινδύνου,
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14) (φ. 292-2930) έτερον τετράδιον εκ δυο μόνον φύλλων «Ικ των 
επιστολών Γρηγορίου ηγουμένου τής μονής τοϋ Βατοπεδίου τοϋ Καρδάμη·β».

15) (φ. 294 - 300 Ρ) τετράδιον αΰτογράφου κωδικός φέρον την επιγρα
φήν «κυροϋ Νικολάου Καβάσιλα τοϋ Χαλκαέτου οίκειόχειρα».

16) (φ. 301-302) δυο φύλλα έτέρας γραφής «Δομνίου φιλοσόφου Λαρισ- 
σαίου εγχειρίδιου εισαγωγικόν αριθμητικής πάρεστι λόγον εκ λόγου άφελεΐν».

17) (φ. 303 -307 0) πέντε φύλλα γεγραμμένα υπό τής αυτής χειρός, 
ύφ’ής καί αί τοϋ Καρδάμη έπιστολαί, καί περιέχοντα: «περί εκκλησιαστικών 
Όφφικίων» τοϋ αγίου Έπιφανίου περί τών 16 λίθων τών εν τώ λούματι τών 
Ιερέων έμπεπηγμένων, καί «Τρΰφωνος περί τών έν λέξεσι παθών».

18) (φ. 3080) έτέρα γραφή «Έθνικαί διάλεκτοι Λεσβώνακτος».
19) (φ. 309) έτέρα γραφή· άδηλου γραμματικοί σημειώσεις.
20) (φ. 3100-324) έτέρα γραφή' «Μϋθοι- βιω(φε)λεΐς Αίσωπου τοϋ 

μυθοποιοϋ κατά στοιχεία».
21) (φ. 325-3260) δυο φύλλα λεξικοϋ.
22) (φ. 327-338 0) έτέρα γραφή επί στιλπνοϋ χάρτου. ’Ισαάκ τοϋ 

Άργυροϋ άστρολογική πραγματεία' έν φϋλλφ 338 άναγινώσκεται ή υπογραφή 
τοϋ άντιγράψαντος. «f ,ςωΐι' (=1381) νοεμ. ιε' χειρ Γεωργίου θΰτου Κρητός».

Ό κώδιξ οΰτος περιεγράφη λεπτομερέστατα υπό τοϋ αειμνήστου Άθ. 
Παπαδοποΰλου Κεραμέως (έν Παλαιογραφικώ Δελτίφ Έλλ. Φιλ. Συλλόγου. 
Παράρτημα τοϋ IT' τόμου).

158.

Χάρτ. 0,218X0,145. ΙΕ' αΐώνος, φ. 295.

Κώδιξ Σύμμικτος.

Έν αρχή ελλείπει έν φΰλλον, πολλά δέ φύλλα δεν άναγινώσκονται 
άλλοιωθέντα υπό τοϋ ϋδατος.

Περιέχονται:

1) (φ. 1 - 101 Ρ ) Έπιστολαί Βασιλείου τοϋ Μεγάλου από τοϋ τέλους τής 
Β' επιστολής μέχρι τής ΡΞ.

2) (φ. 102 -105Ρ). Έπιστολαί Συνεσίου Κυρηναίου μητροπολίτου Πτο- 
λεμαΐδος.

3) (φ. 154-169β) Δημοσθένους ’Ολυνθιακός.
4) (φ. 170-2630) «Διβανίου σοφιστοϋ μελέται».
5) (φ. 266). «Αΐσχίνου ρήτορος, κατά Τιμάρχου» μετά τινων σχολίων.
6) Βίος καί πολιτεία τής όσιας μητρός ημών Μαρίας τής Αιγύπτιας 

συγγραφείς παρά Σωφρονίου αρχιεπισκόπου 'Ιεροσολύμων. Αρχή’ «Μυστή
ριον βασιλέως». Ό βίος οΰτος έγράφη ύπ’άλλης χειρός τοϋ ΙΕ' αΐώνος. Καί 
περί τοϋ κωδικός τούτου έπραγματεΰθη ό Α. Π. Κεραμεΰς εν τφ Παλαιό-
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γραφικφ Δελτίφ τοΰ παραρτήματος χοϋ IT'. τόμου τοϋ Φιλολογικού Συλ
λόγου Κωνσταντινουπόλεως σ. 43.

159.

Χάρτ. 0,205X0,14. ΙΔ' αΐωνος, φ. 213.

Κώδιξ Σνμμικτος.

Τό χειρόγραφον έβλάβη βραχέν υπό ΰδατος ή άλλης ρευστής ύλης· τά 
φύλλα 1-114 και 115 - 193 άπετέλουν άρχήθεν δΰο χωριστούς κώδικας γρα- 
φέντας υπό δΰο άντιγραφέων. Περιέχονται:

1) (φ. 1-44) Γραμματική Μοσχοποΰλου ακέφαλος.
2) (φ. 44 ?) Μοσχοποΰλου περί ονομάτων.
3) (φ. 48?) Τό περί συντάξεως τοϋ κυροΰ Μαξίμου τοϋ Πλανοΰδη.
4) (φ. 57) ’Ονομάτων αττική εκλογή Θωμά Μαγίστρου.
5) (φ. 105Ρ ) Κλήσις των δ' συζυγιών τών εις μι διορθωθεϊσα παρά 

τοϋ Τρίκλινου.
6) (109 Ρ ) Λεξικόν περί πνευμάτων, έκλεγέν παρά Τρΰφωνος, Χοιροβο- 

σκοΰ και ετέρου.
7) (φ. 115 - 213 ?) Έπιστολαί Λιβανιού σοφιστοϋ.
Καί περί τοΰ κωδικός τοΰτου έπραγματεΰθη ό Άθ. Π. Κεραμεϋς έν τώ 

αΰτώ Δελτίφ ένθα ανωτέρω.

160.

Χάρτ. 0,215X0,15 φ. 84.

Αστρονομικά και Φυσικά.

1) Ή αρχή ελλείπει (φΰλ. 1-4?)· εις τό πρώτον ύπάρχον φΰλλον: «ότι 
κυρτή ή γη», «ότι έν τώ μέσφ ή γή» καί εφεξής «περί μεγέθους τής γής», 
«περί οικήσεων», «περί Σίνων», «Νήσοι μακάρων», «μερισμός κλιμάτων καί 
κλίματα» «μερόη α», «οίνώη β», «περί τών μεταξύ τοΰ οΰρανοΰ καί τής γής 
στοιχείων», «λόγος δεΰτερος περί ΰδατος», «ότι τής γής τό ήμισυ καλΰπτεται 
υπό ωκεανών, τό δέ ήμισυ ου φαίνεται», «περί άέρος καί πυρός καί νεφών 
καί ύετών καί αστραπών καί βροντών».

2) (φ. 4?) λόγος Γος κατά τίνος ψευδοΰς Πυθαγόρου κεφάλαια ιζ'.
α') Περί ουρανίων σωμάτων καί περί κόσμου.
β') Περί σχήματος οΰρανοΰ.
γ') Εί έμψυχος ό κόσμος.
ε') Εί στρέφεται ό ουρανός.
ς') Περί τάξεως κόσμου.
ζ') Περί τών έν οΰρανφ νοουμένων κΰκλων.
η') Τίς ή τών αστέρων ουσία.
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θ') Περί τοΰ σχήματος τών αστέρων.
ι') Περί τής των αστέρων φοράς.
ια') Περί τοΰ πόθεν φωτίζονται οί αστέρες.
ιβ') Πώς γίνονται οί τέσσαρες καιροί.
ιγ') Περί μεγέθους καί σχήματος ήλιου.
ιδ') Περί τής τοΰ ήλιου έκλείψεως.
ιε') Περί ουσίας καί φωτισμού σελήνης καί σχήματος.
ις') Περί έκλείψεως σελήνης.
ιζ') Περί νοΰ.
Άπό φΰλλου 14-19 «τοΰ αΰτοΰ λόγος Δ'».
3) Περί ΰλης, περί είδους, περί φΰσεως, περί χρόνου, περί ψυχής, εν ή 

καί περί αισθήσεων, περί νοΰ.
4) (φ. 19-22) τοΰ αΰτοΰ λόγος Ε'. περί τής πρώτης των δντων αιτίας.
5) (22 - 44 Ρ) «τοΰ αΰτοΰ Συμεών τοΰ Σήθ περί χρείας των οΰρανίων 

σωμάτων διάφορα κεφάλαια, καί εις τό τέλος· «τέλος των φυσικών τοΰ 
Συμεών Σήθ».

6) (φ. 47 -78) «Ίωάχειμος Καμεράριος Ίακώβφ Μαλιχίφ» 1) κύκλοι 
ήλιακοί· 2) αποτελεσματικά ή περί δυνάμεως τών δωδεκατημορίων τοΰ ζωδι- 
κοΰ' 3) δσα σημαίνουσιν οί πλανώμενοι έν έκάστφ τοΰ ζωδίου καί 4) Ίατρο- 
μαθηματικά.

7) (φ. 79-84) Έρμοΰ τοΰ Τρισμεγίστου Τατρομαθηματικά προς Άμ- 
μωνα Αιγύπτιον.

161.
Χάρτ. 0,205'Χ. 0,155 φ. 291.

Περί τοΰ Εθνικού Μωάμεθ καί κατά Λατίνων, υπό ’Αθανασίου 

Κομνηνοϋ Ύψηλάντον.

Περί τοΰ Έθνικοΰ Μωάμεθ, τίς εστι καί τίς ή βασιλεία αΰτοΰ, καί περί 
τών τεσσάρων βασιλέων τών μεγάλων άπό τον προφήτην Δανιήλ καί περί 
τής είκόνος Ναβουχοδονόσορος συνάμα καί περί τοΰ Πάπα καί τής παπικής 
Εκκλησίας καί τών καινοτομιών αΰτής καί περί τής Όρθοδόξου Εκκλησίας 
μέχρι τοΰ 96 φύλλου.

Άπό τοΰ 98 φύλ. Σύνοψις βασιλέων καί Βεζίριδων καί Αΰθεντών 
Οΰγκροβλαχίας καί Μολδαβίας, παρά Κωνσταντίνου γεννάδος τοΰ εξ 
Ίωαννίνων.

Άπό τοΰ 111 φύλλου έξήγησις τοΰ πανιερωτάτου Μητροπολίτου Σερρών 
κυροΰ Νικήτα εις τούς άναγινωσκομένους δεκαέξ λόγους τοΰ έν άγίοις πατρός 
ήμών Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου.
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162.
Χάρτ. 0,20Χ 0,14. ΙΗ' αίώνος, φ. 268.

Κώδιξ Σύι.ιμικτος.
Περιέχονται:

Έν τώ 1 φύλλφ 1774 Αΰγ. 25 ήρξάμην διά χειρός και μελανός ,αψοδ' 
Παϊοίου 'Ιερομόναχου.

1) (φ. 1 - 14) Συνεσίου τοϋ σοφωτάτου Έπιστολαί μετά εξηγήσεων.
2) (φ. 15 -18 Ρ ) Ό κανών τής Χριστού γεννήσεως «Χριστός γεννάται».
3) (φ. 18 Ρ - 22β ) έτερος κανών ίαμβοι «έσωσε λαόν».
4) (φ. 22 ? - 29) δ κανών τού Θεοφανίου «Βυθού άνεκάλυψε» και δ 

ιαμβικός.
5) (φ. 30 - 46) δ κανών Μ. Δευτέρας, Τρίτης και εξής.
6) (φ. 49-71). Έκτων τού Θεοφύλακτου σχολαστικού τού Σιμοκάτου 

ηθικά! έπιστολαί, Κριτίας, Πλωτΐνος κλπ.
7) (φ. 7113 -90) Ισιδώρου τού Πηλουσιώτου Έπιστολαί. Έν τφ τελεί 

των επιστολών «τέλος των Επιστολών τού αγίου Ισιδώρου Πηλουσιώτου 
διά χειρός και μέλανος Μακαρίου Τερομονάχου / αψοη' βοηδρομιώνος πρώτη 
έπι ε’ικάδι άρτι τεθνηκότος τού εμού αδελφού.»

8) (φ. 91 - 97). Έπιστολαί διαφόρων.
9) (φ. 99? -125) Γρηγορίου τού Θεολόγου, δ Χριστός πασχών.
10) (φ· 130-138?) Λουκιανού Σαμοσατέως ένύπνιον.
11) (φ. 139 -186) Τού αυτού Νεκρικοί Διάλογοι.
12) (φ. 186 ? -189 Ρ) Τού αυτού περ! πατρίδος και από φ. 189-191 

Τυραννοκτόνος.
13) (φ. 191? -197) Γρηγορίου τού Θεολόγου περί τών τού βίου δδών.
14) (φ. 198-226?) Χρηστοήθεια μετά προλόγου και προοιμίου μετα- 

φρασθεΐσα έκ τού λατινικού υπό ’Αντωνίου Βυζαντίου, καθηγητοΰ τής έν 
Κωνσταντινουπόλει σχολής τών γραμματικών μαθημάτων.

15) (φ. 227 - 228) Τού δσίου πατρός ημών Νείλου Γνώμαι κατ’ άλφά- 
βητον άνωθεν «αψοδ' Νοεμ. κδ'.»

16) (φ. 230-236?) Γρηγορίου τού Θεολόγου δίστιχα καί γνωμικά.
17) (φ. 237-239?) Λόγος εις τό Ώσανά ευλογημένος, ατελής· λείπουν 

3 φύλλα.
18) (φ. 240-242) Έκ τών τού Μελετίου περί Κεφαλληνίας.
19) (φ. 243) Γνώμαι βραχεΐαι.
20) (φ. 245-249) Κανών τής 'Υπαπαντής «Χέρσον»,
21) (φ. 250) Παροιμίαι κατ’ άλφάβητον,
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22) (φ. 252) Ύπόθεσις τής τοϋ Άριστοφάνους κωμψδίας, ή έστιν έπι- 
γεγραμμένη Πλούτος.

23) (φ. 253) Δι’ έτέρας γραφής «εύρέθησαν στίχοι ιαμβικοί εν τινι 
σταυρφ έκ τοϋ ϊδίου ξύλου, έν φ έσταυρώθη ό Δεσπότης Χριστός. Οΰτος δέ 
ό σταυρός εΰρέθη εις ένα τοίχον κτισμένος μέ όίλλα πολλά άγια λείψανα έν 
τφ ναφ τοϋ αγίου Μάρκου εν Βενετία εϊς τό άνω μέρος.

«Καί τοΰτο γοϋν σοι προσφέρω πανυστάτως» καί 5 ετι στίχοι.
Εις τό κάτω μέρος τοϋ σταυρού:
«οις τούς πόνους έ'παυσας, οϋς κατεκρίθη» καί 11 έ'τι στίχοι.
Εις δίσκον τινά «Ξύλου κρεμασθείς φως αμαυρές ήλιου» καί έ'τεροι 

3 στίχοι.
Εις κιβώτιον έχον τοϋ Σωτήρος αίμα «έχεις με Χριστέ αίμα σαρκός μου 

φέρει» καί 2 έτι στίχοι.
Είς θήκην τινά τοϋ ζωοποιού σταυροΰ ήργυρωμένου «ως οία ποιεί πιστά 

ή Κωνσταντίου» καί έτεροι 3 στίχοι. Όλα αυτά σώζονται έν τή πόλ,ει 
Βενετίας».

24) (φ. 254 Ρ - 263) Άριστοφάνους Πλούτος, διά τής αυτής χειρός δι’ής 
καί τά προ τοϋ φύλλου 253.

25) (φ. 263 - 268) Συνταγαί ίταλιστί.
Είς τό τελευταΐον φύλλον «1780 Μαρτίου 31 ημέρα τής μεγάλης τετρά- 

δης, έκόλλησε ήνίδρα, τό θανατικόν, έπειτα τά άλλα νησιά, Αίγινα καί έξό- 
χως ή Κρήτη καί δλη ή Έγηπτος καί εις Πόλην θεία δυνάμει δένήτον Παΐσιος 
π" ’Ιωάννη» καί έτέρα: «ϊστρια 1784 έν μηνί ’Ιανουάριου 18 ημέρα πέμπτη 
τοϋ αγίου ’Αθανασίου είς τό ρήβικο έψάρεψα καί έπιασα μαρίδες εξ καί 
πλέον δέν ήμπόρεσα διά την αυτήν ήμέραν νά πιάσω άλλες δτι δέν έτζινπού- 
σαν την κτόνια». Παΐσιος ό γράψας. «Τή αυτή ήμέρα έγραψα είς αγίαν 
Μαύραν καί είς Κορφούς», επί δέ τής πινακίδος: «τούτο τό βιβλίον υπάρχει 
τοϋ Πάνου Βρετοΰ τοϋ έξ ’Ιθάκης νήσου».

163.

Χάρτ. 0,19 X 0,155 φ. 248.

ΓΙρόθεσις η Βρέβιον.

Τά δύο πρώτα φύλλα περιέχουσιν ονόματα ρωσσικά' είτα 19 φύλλα 
ονόματα ρωσσικά πλήν δύο άγράφων είτα 40 φύλλα άγραφα' είτα 38 φύλλα 
περιέχουσι βασιλέων, αρχιερέων, μοναχών καί λαϊκών ονόματα' έκ τών 
φύλλων αυτών τρία είναι άγραφα καθώς καί δλα τά υπόλοιπα.

Έν σελίδι 84 υπάρχει ή ακόλουθος σημείωσις :
«Επειδή περ έν τή έκκλησιαστική άκριβεί διατυπώσει καί τούτο ήμΐν 

διά τών ιερών καί πατριαρχικών κανόνων καί παραδόσεων ως άναγκαΐά τε
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καί ωφέλιμα διατέτακται, όπως ΐά τών κτητόρων ονόματα, ώς μακαρισμού 
αξία, έν ταις ίεραΐς μνημονευόμενα τελεταΐς κανόνι ιδιαιτέρα) προς τό διηνεκές 
τηρεΐσθαι, καταγράφωνται- προς δέ καί τών μετά ταΰτα άξιωθησομενών 
τή ίερα ταύτη προθέσει κοινωνούς γενέσθαι, οποίας αν ώσι τάξεως, συγκατα- 
γράφεσθαι, δπως μνημονεΰεσθαι έχοιεν. Διά τοι τοϋτο καί τών δσοι έν τή ίερα 
καί σεβασμία ταΰτη μονή τής Παντανάσσης έν τή νήσω Χάλκη ανέκαθεν τή 
προθέσει έγράφησαν καί επομένως γραφήσονται, ως αν τά ονόματα μη έξίτηλα 
γένωνται, τοΰ άρχήθεν κανόνος τώ χρόνω ου μόνον πλήρους γενομένου, άλλ’ 
έ'στιν δπου καί διαφθαρέντος, μεταγράφεται ήδη ό παρών νέος κανών διά 
χειρός έμοϋ τοΰ ταπεινού ’Αγαπίου Ηγουμένου τής ίεράς καί σεβάσμιας 
ταΰτης μονής. Ό δέ τολμήσων προσθήναι έν ταυτη ή άφελεϊν ή διαφθεΐραι 
άνευ τής τοΰ κατά καιρόν ηγουμένου γνώμης τε καί ειδήσεως έστω τοΰ οσίου 
καθήκοντος έκπίπτων καί βαρέως έξαμαρτάνων. Έν έτει σωτηρίφ ,αψπη' 
κατά μήνα Δεκέμβριον».

Ό ’Αγάπιος, άρχιερατεύσας έπειτα περί τό 1790 καί Ρόδου γενόμενος, 
έτελεύτησεν όσίως καί εΰσεβώς κατά τό 1830 έτος.

Έν σελίδι 85Ρ: «1821 άπριλίου 10 ημέρα τής λαμπράς· μετά την 
θείαν λειτουργίαν έξώσθη ό πατριάρχης κυρ γρηγόριος· καί γίνεται πατριάρ
χης δ πισιδίας κυρ ευγένιος καί μετά τό καβάδι ώρα δέκα κυριακή τής 
λαπράς έκρέμασαν τον πατριάρχην έπροσθεν τής πόρτας τοΰ πατριαρχείου 
δμίος τή αυτή ημέρα τον άγιον έφέσου εις μπαλούκ παζάρη τον νικομήδειας 
καί τον αχιάλου καί άλους ο άρχιερής καί ιερείς ο θρίνος καί ο φόβος εις τους 
χριστιανούς άμέτριτος καί παραμονή τοΰ άγιου γεοργίου εχάλασαν τας έκλισιάς 
καί έπίραν δσα σκέβη είχαν έκλισήες».

Έπί τής έσωτερικής πινακίδος τοΰ σταχώματος άναγινώσκεται καί ή εξής 
σημείωσις: «1824 έν μηνί αύγοΰστφ 14 εσπέρας τής παναγίας ακολούθησε 
μόλυσμα εις τήν παναγίαν εις μίαν δουλίτσαν, τοΰ δχανιάν τοΰ ταερέ καί 
εύγίκαν έξο εις τό κιόσκι καί έκάθησαν καί ακόμη έκτίπυσε άλι μια τούς 
δουλεΰτρα καί από πρωί έφυγαν, δλι τους καί εκατέβηκαν εις τήν πόλιν 
άπέθανε καί δ παχτζεβάνης τοΰ μοναστηριού».

164.
Χάρτ. 0,16X0,115 φ. 179.

Βιβλίον Ιατρικόν.

Περιέχον κατ’ αλφαβητικήν τάξιν τάς ονομασίας καί τήν έξήγησιν έκά- 
στης άσθενείας- έν τέλει έχει κατάλογον δλων τών δνομασθεισών ασθενειών, 1

1 Περί ’Αγαπίου Ρόδου βλέπε Π. Ζερλέντου, 'Ιστορικοί ερευναι περί τών εκκλη
σιών τών νήσων τής ’Ανατολικής Μεσογείου θαλάσσης σελ. 269 καί X α β ι α ρ ά, Ιστο
ρική καί τοπογραφική περιγραφή τής έν Σύμη ίεράς Μονής τών Ταξιαρχών, 67-61.
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62 f Μητροπολίτου Άθηναγόρα τοΰ από Μ. Πρωτοσυγκέλλων

Εις to πρώτον όίγραφον φΰλλον: «Ιατρική ιερομόναχου Μαξίμου». Εις 
δέ την εσωτερικήν πινακίδα: «Καί τόδε συν τοΐς άλλοις Μαξίμου ίερομονάχου 
πατριαρχικού έξάρχου». Ή αυτή σημείωσις καί εις τό τέλος.

Εις τό δεύτερον δίγραφον φΰλλον: «Έτοΰ τώ βηβλίω εινε τοΰ σεραφείμ 
κριτός.»

Εις δέ τήν εσωτερικήν πινακίδα τοΰ τέλους: «,αωια' ή φοθηά εις τό κεαμίτ 
μαλεσί σετεμβρ. ιθ'».

165.

Χάρτ. 0,15 X 0,10 φ. 78 τοΰ έτους 1642.

Ή Θεία Λειτουργία Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, Βασιλείου τοΰ μεγάλου 
καί των προηγιασμένων.

Ή λειτουργία τοΰ Χρυσοστόμου, έκτος τοΰ τελευταίου φύλλου, είναι 
έντυπος, εις παλαιοτυπίαν.

Έν τέλει τής των προηγιασμένων λειτουργίας έσημειώθη υπό τοΰ γρα- 
φέως' «τέλος τής θείας λειτουργίας των προηγιασμένων. Καί έτελειώθησαν 
έκ χειρός άμαρτωλοΰ καί αναξίου δούλου τοΰ φιλάνθρωπου θεοΰ ημών καί 
κυρίου Ίησοΰ Χριστοΰ Γαλακτίωνος ίερομονάχου τοΰ αγιορείτου. Έπί έτος 
,αχμβ' ίνδ. ι' έν μηνί Ίανουαρίω τω δέ θεφ δόξα».

Προσετέθησαν διά τής αυτής χειρός γεγραμμένα.
1) (φ. 47-60). Διδαχή εις γλώσσαν τουρκικήν ποιηθεΐσα παρά Γεωργίου 

ίερέως καί οικονόμου εις ωφέλειαν πολλών.
2) Εις τό 60 φΰλλον: έξαποστειλάριον «’Απόστολοι έκ περάτων» τουρκιστί.
3) (φ. 61). Στίχοι τοΰ Άββά Νείλου τοΰ άρχιερέως.
4) (φ. 62). Τοΰ σοφοΰ Ψελλοΰ ίαμβοι εις άρετάς καί κακίας.
5) (φ. 64). Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου δίστιχοι ίαμβοι καί περί προσωδιών.
6) Τύποι επιστολών.
Έν τέλει τών προστεθέντων σημειοΰται: «,ζρνβ' 1644 ίνδ. β'μηνί Ίουλ- 

λίω 26 κς ·)· Γαλακτίων.
Εις δέ τό τελευταΐον φΰλλον επιστολή εις αδελφόν κατά σάρκα τύπος... 

οΰτος γράφεις f ,ζρνβ" μηνί Ίουλλίω 26. f γλκτν ( = ΓΑΛΑΚΤΙΩΝ).

166.

Χάρτ. 0,16X 0,11. Ιζ" αΐώνος φ. 93.

Ή Θεία Λειτουργία τοΰ Μ. Βασιλείου.

Έν τέλει τής Λειτουργίας προστίθεται υπό τοΰ άντιγραφέως έν φύλλφ 
37: «θεοΰ τό δώρον καί πόνος Δημητρίου τοΰ Παγκάλου έτος ζν. f καλόν 
δέ καί Γέροντι μανθάνειν σφοδρά».
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Κατάλογος των χειρογράφων τής έν Χάλκτ) Μονής τής Παναγίας. 63

Συνδέδεται, δι’ άλλης χειρός γεγραμμένη, ή θεία λειτουργία τοϋ Χρυσο
στόμου, εν τελεί τής οποίας υπάρχει ή εξής σημείωσις τοΰ άντιγραφέως: «,ζξη' 
θεοϋ τό δώρον ’Ιωακείμ ίερομονάχου πόνος».

Ή λειτουργία των προηγιασμένων λείπει, είναι δε περιβεβλημένος ό κώδιξ 
υπό μεμβράνης περιεχούσης αναγνώσματα έκ τοϋ Ευαγγελίου γραφής ΙΓ' 
αίώνος.

167.

Μεμβρ. 0,335 X 0,26.

Ίωάννον τον Χρυσοστόμου Λόγοι.

Κώδιξ ελλιπέστατος.

Περιέχει μέρος τοΰ 16 λόγου, μέρος τοΰ 17, μέρος περί ’Ακατάληπτου 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 καί 27 πλήρη καί τό πλεϊστον τοϋ 28.

168.

Χάρτ. 0,235X0,16. 1865.

Μίμησις Ίησοϋ Χρίστον.

Είναι άντίγραφον τής έν έτει 1748 γενομένης έν Βενετία έκδόσεως παρ’ 
Άνταηάφ τφ Βερτόλη.

Διαιρείται εις 4 βιβλία.
Εις τό πρώτον άγραφον φΰλλον, κάταιθεν τοϋ τίτλου τοϋ βιβλίου: «Είχε 

δε ή κιβωτός τοϋ Νώε, έννενήκοντα χιλιάδες πήχεις, εις δε πλάτος δυο χιλιάδες 
καί πεντακοσίους, εις δέ τό ύψος έννεακοσίους πήχεις, κατεσκευάσθη δέ εις 
εκατόν χρόνους».

Προηγείται πρόλογος «τώ χριστιανφ αναγνώστη».
Τό α' βιβλίον έχει σελίδας 76 καί τό β' 82, τό γ' 207, τό δ' 83.
’Εν τέλει τοΰ δ' βιβλίου σελ. 83 «Τέλος καί τώ συντελεστή τών καλών 

Θεφ δόξα. «Την 25 Μαρτίου 1865 έν Κωνσταντινουπόλει Καλλίνικος 
μοναχός έκ Σκοπέλου».

Έπονται ένδεκα φύλλα περιλαμβάνοντα άπόκρισιν τοϋ έν πατράσι 
μεγάλου Βαρσανουφίου περί τών Μυστηρίων τής θείας λειτουργίας. 24 οίκοι 
εις την εορτήν τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου κατά τό ύπερμάχφ εις ήχον πλ. δ'. 
«Τής αθανάτου κοιμήσεώς σου, Θεοτόκε, κ. τ. λ.» καί είτα οί οίκοι «’Άγε δή 
τών ’Αγγέλων ό χορός έκ τοΰ άνω, Μαρία την παρθένον υμνείται».

Τά δυο τελευταία φύλλα άγραφα, έπί τών οποίων ύπάρχουσιν αί εξής 
σημειώσεις.

«1870 Αυγ. 4 ημέρα Τρίτη έτελεΰτησενό αδελφός μου Καλλίνικος έτών 30.
Αϋγ. 15 έκουρεύθην καλόγηρος.
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64 f Μητρ. Άθηναγόρα, Κατάλ. των χειρογράφων τής έν Χάλκη Μ. τής Παναγίας.

1871 Φεβρουάριου oc' έτελεΰτησε ό Γιέροντάς μου Ευστράτιος ημέρα 
δεύτερα' ετών ένενήκοντα τριών.

1865 ’Απριλίου 15 ήλθομεν και έκατοικήσαμεν εις την ’Αντιγόνην κα'ι 
οί δυο αδελφοί.

1843 έγεννήθην τη 2 Φεβρουάριου ημέρα Τρίτη.
1872 έπέρασα εις την Χάλκην εις τό κιελίον τό Κυριάκόν 10 βρίου 10.
1881 ’Ιουνίου α' άπέθανε ό πατήρ ’Αντώνιος (καί αυτό καί τά εξής 

είναι σημειωμένα διά μολυβδοκόνδυλου).
1882 3 Μαρτίου άπέθανε ό κύρ Κωψειδάς.
1893 ΙΟβρίου 14 6 πατήρ Μακάριος φονευθείς καί πυρί παραδοθείς 

εξομοιωθείς τοΐς έν Λειβοίη καί ’Αραβία αγίοις πατράσυ κηδευθείς έπισήμως 
καί ένταφιασθείς δι’ έμοϋ καί τοΰ κληρικού τής Χάλκης εις τήν ενορίαν τοϋ 
αγίου Νικολάου.

1895’Ιουλ. 5. Ό Βησσαρίον μοναχός έκ τής συνοδίας μας ευρέθη φονευ- 
μένος υπό τών Ρώσσων καί υπό τής ’Οθωμανικής αρχής καί ύπ’ έμοϋ έντα- 
φιάσθη εις τον ίδιον κήπον τοϋ κελίου του».

169.

Στοιχεία Μεταφυσικής

τοΰ Σοφωτάτον διδασκάλου Βενιαμίν τοϋ Λεσβίου μεταγενέστερα

f ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΘΗΝΑΓΟΡΑΣ 

ό άπό Μεγάλων Πρωτοσυγκέλλων καί από Παραμυθίας 1

1 Ή αντιγραφή πασών των σημειώσεων καί ό καταρτισμός τοΰ παρόντος Καταλόγου 
έλαβε πέρας έν Χάλκη τη 2“ ’Απριλίου 1922, Μεγάλω Σαββάτω.
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