
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 
ΤΗΣ ΕΝ ΧΑΛΚΗι ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Β'.

51.
Χάρτ. 0,29χ0,21. ΙΕ' αιώνος, φ. 241.

Στίχοι σελίδων διάφοροι, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον εκ μελανός δέρματος 
επί ξύλινων πλακών. Γραφή ατημέλητος καί διάφορος ως καί ό χάρτης καί έν 
πολλοΐς δυσανάγνωστος. Πλεΐστα φΰλλα είσίν άπεσπασμένα τών οικείων θέσεων.

Συλλογή Κανόνων Ιερών και βασιλικών θεσπισμάτων.

52.
Χάρτ. (0,29χ 0,20). αιώνος, φ. 261.

Στίχοι σελίδων 29, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον εκ μέλανος δέρματος 
επί ξύλινων πλακών. Περιέχει λόγους 30 Πατέρων εις διαφόρους υποθέσεις 
καί έορτάς άνευ αρχής καί τέλους.

Λόγοι Πατέρων.

1. (φ. 1? - 33 ?) Περί παρθενίας είς κεφάλαια 84.
2. (φ. 34“-60?) Τοΰ εν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου Νυσσης επι

στολή μηνΰουσα τά υποτεταγμένα, άτινά Ιστι προτροπή εις τον κατ’ αρετήν 
βίον καί περί παρθενίας είς κεφάλαια 74.

3. (φ. 61 “-102“) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου ’Αρχιεπισκό
που Καισαρείας Καππαδοκίας περί τής έν παρθενία άληθοΰς άφθορίας προς 
Λιτόϊον Επίσκοπον Μελιτηνής. Είς τό τέλος τουτου σημειοΰται «γΗσυχίου 
ίερομον. τοΰ Χρυσολωρά» καί «Διονυσίου ίερομον. σκευοφύλακος».

4. (φ. 102-108) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου εις τό «Κύριος έβασίλευ- 
σεν» κτλ.

5. (φ. 109 ?) Λόγος είς τήν έξ ’Αντιόχειας ανακομιδήν τής σεβασμίας 
χειρός Ίωάννου τοΰ Προδρόμου.

6. (φ. 116“) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου περί ευχής.
7. (φ. 118?) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου είς τον άσωτον υιόν.
8. (φ. 123) Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνοΰ περί τών έν πίστει κεκοιμημένων.
9. (φ. 130?) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου είς τήν δευτέραν παρουσίαν,
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10. (φ. 135?) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου εις τον προφήτην Δανιήλ.
11. (φ. 140?) Νεκταρίου αρχιεπισκόπου Κων/πόλεως διήγησις δι’ ήν 

αιτίαν τό α Σάββατον τών Νηστειών εορτάζομεν Θεοδώρου και περί ελεη
μοσύνης και νηστείας.

12. (φ. 145?) Διήγησις διαλαμβάνουσα περί τών αγίων καί σεπτών εικό
νων καί δπως καί δι’ ήν αιτίαν παρέλαβε την ορθοδοξίαν έτησίως εκτελεΐν 
τή α' Κυριακή τών νηστειών ή αγία τοΰ Θεοΰ Εκκλησία.

13. (φ. 152 ?) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου περί μετάνοιας έξ άγροΰ αΰτοΰ 
έπανελθόντος.

14. (φ. 157?) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου περί τοΰ μή έπαισχΰνεσθαι 
όμολογείν τον τίμιον σταυρόν.

15. (φ. 160“) ’Ιωάν, τοΰ Χρυσοστόμου περί μετάνοιας καί κατανύξεως.
16. (φ. 168?) Λόγος διαλαμβάνων εν επιτομή τήν α' καί γ' εΰρεσιν 

τής Τιμίας κεφαλής τοΰ Προδρόμου.
17. (φ. 173) Βασιλείου τοΰ Μεγ. λόγος εις τούς τεσσαράκοντα μάρτυρας.
18. (φ. 177) Βίος τής όσιας Μαρίας τής Αιγύπτιας, οΰ ή αρχή «Μυστή

ριον βασιλέως κρΰπτειν καλόν».
19. (φ. 187?) Διήγησις ωφέλιμος έκ παλαιάς ιστορίας συλλεγεΐσα καί 

άνάμνησις δηλοποιοΰσα τοΰ παραδόξου θαύματος ήνίκα Πέρσαι καί βάρβαροι 
την βασιλίδα κατέλαβον περιεκύκλωσας, οι καί άπώλοντο θείας δίκης πειρα- 
θέντες ή δέ πόλις άσινής συντηρηθεΐσα πρεσβείαις τής Θεοτόκου ετησίως 
έκτοτε αδουσι ευχαριστήρια ακάθιστον την ήμετέραν κατονομάζουσι.

20. (φ. 192“) Άνδρέου Κρήτης λόγος εις τον Ευαγγελισμόν τής Θεοτόκου.
21. (φ. 198?) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος περί μετάνοιας καί 

είς σκυθρωπότητα βασιλέως Άχαάβ καί εις Ίωνάν τον προφήτην.
22. (φ. 202) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου περί μετάνοιας καί περί τοΰ 

πάση σπουδή φεΰγειν τούς δρκους.
23. (φ. 212) Άνδρέου Κρήτης είς τον τετραήμερον Λάζαρον.
24. (φ. 219) Άνδρέου Κρήτης είς τά Βαΐα.
25. (φ. 227) Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου είς τήν Γένεσιν τοΰ Προδρόμου.
26. (φ. 230) Κυρίλλου Αλεξάνδρειάς είς τήν Μεταμόρφωσιν τοΰ Κυρίου.
27. (φ. 232) Άνδρέου Κρήτης εις τήν πάνσεπτον κοίμησιν τής Θεοτόκου.
28. (φ. 237) Άνδρέου Κρήτης είς τήν άποτομήν τοΰ Προδρόμου.
29. (φ. 245) Άνδρέου Κρήτης εις τήν Γένεσιν τής Θεοτόκου.
30. (φ. 249) Άνδρέου Κρήτης είς τον ύμνον τοΰ ζωοποιοΰ Σταυροΰ.
31. (φ. 251) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου είς τά Σεραφείμ.

53.
Χάρτ. 0,29,5χ0,21,5. Ιά' αΐώνος, φ. 320.

Στίχοι σελίδων 32, σελίδες δίστηλοι. Δέσιμον έκ δέρματος υπερύθρου επί
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ξύλινων πλακών. Είναι σητόβρωτον, ή δέ γραφή καθαρά, άλλα χονδροειδής. 
Ή αρχή ελλείπει.

Λόγοι Πατέρων.

1. (φ. 6) «Τοϋ αυτοΰ λόγος είς τήν αυτήν εορτήν και αποδείξεις εκ 
παλαιάς ιστορίας και διαφόρων μαρτυριών, δτι εκ σπέρματος Δαυίδ κατήγετο 
ή Θεοτόκος, ου ή αρχή «Πάλιν εορτή πάλιν πανήγυρις» λ

2. (φ. 13) Γ. Λόγος τοΰ αΰτοϋ εις τήν αυτήν εορτήν. ’Αρχή «εί μετράται 
γή σπιθαμής» 1 2.

3. (φ. 18β) Λόγος Δ' τοϋ αϋτοΰ εις τήν αυτήν εορτήν. ’Αρχή «’Άλλοι 
μεν άλλας εορτών υποθέσεις» 3.

4. (φ. 28 β) Τοΰ αυτοΰ είς τήν αυτήν εορτήν. ’Αρχή «’Αρχή μέν ήμΐν 
εορτών»4.

5. (φ. 34) Τοΰ αυτοΰ είς τήν ΰψωσιν τοΰ τιμίου καί ζωοποιού σταυροΰ. 
’Αρχή «Σταυροΰ πανήγυριν ά'γομεν» 5.

6. (φ. 40) Λόγος έτερος τοΰ αΰτοϋ είς τον ζωοποιόν Σταυρόν ανέκδοτος, 
οΰ ή αρχή «Πολλλάκις τον σταυρόν τοΰ Χριστού». Τέλ. «Τοΰ λατρεΰειν εν 
όσιότητι καί δικαιοσύνη διά βίου παντός κτλ.»

7. (φ. 54Ρ) Μαρτΰριον τοΰ αγίου ’Αποστόλου Άνανίου ενός τών θ'.
8. (φ. 57β) Μαρτΰριον τών αγίων μαρτύρων Μαρκιανοΰ καί Μαρτυρίου 

τών Νοταρίων.
9. (φ. 59) Μαρτΰριον τοΰ αγίου Μεγαλομάρτυρος καί Μυροβλήτου 

Δη μητριού.
Έν φ. 66 υπάρχει ή έξης σημείωσις.
«Ίανουαρίου 13. 'Ηγούμενος ό κυρ Μελέτιος ,αψλς' [=1736]».
10. (φ. 67) Τοΰ λογιωτάτου κυρ Ίωάννου τοϋ Γαβρά λόγος είς τήν είσο

δον τής Ύπεραγίας ημών Θεοτόκου είς τα άγια τών αγίων, οΰ ή αρχή «ό 
μέν ήδη παρών άγων καί τής επαγγελίας τό ΰπερβάλλον» Τέλ. «Τή είς τό 
λέγειν έ'ξει έπιέναι».

11. (φ. 78 β) Γεωργίου Διακόνου καί Χαρτοφόλακος τής Μ. Εκκλησίας 
Ιγκώμιον είς τήν έν τφ ναώ είσοδον τής ύπεραγίας Θεοτόκου. Ελλιπής.

12. (φ. 79) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος είς τα Σεραφείμ.
13. (φ. 84) Φιλοθέου μητροπολίτου Σηλυβρίας λόγος είς τήν συναξιν τών 

αγίων ’Αγγέλων καί Άσωμάτων, οΰ άρχή «Ό μέν περί άγγέλων θείων άΰλοιν 
τε καί νοερών βουλόμενος γράφειν».

14. (φ. 91 β) Κατάλογος τών παρεχομένων λόγων.

1 Άνδρέου Κρήτης, Λόγοι, λόγος Γ' (Migne, Ρ. G. tom. 97-844 έ|·).
2 Migne Ρ. G. tom. 97 στήλ, 861.
* Ένθ’ άν. στήλ. 820.
* Ένθ’ άν. στήλ. 805.
5 Έν6’ άν. στήλ. 2017.
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15. (φ. 92) Τοΰ σοφωτάτου Μητροπολίτου ΣηλυβρίαςκύρΦιλοθέου λόγος 
εις τούς τρεις Τεράρχας, ου ή αρχή «Πάλαι μέν ετέλεσαν έφ’ Έλλησι άριστα 
φιλόσοφοι».

16. (φ. 108) Τοΰ σοφωτάτου κυρ Μαξίμου τοΰ Πλανοΰδη λόγος εις την 
Θεόσωμον ταφήν τοΰ Κυρίου καί Θεοΰ καί Σωτήρος ημών1.

17. (φ. 117) Γρηγορίου τοΰ Κυπρίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
λόγος εις τον ά'γιον μεγαλομάρτυρα καί τροπαιοφόρον Γεώργιον5.

18. (φ. 132) Τοΰ λογιωτάτου ρήτορος κυρ Θεοδοΰλου Θετταλοΰ τοΰ Μαγί- 
στρου έγκώμιον εις τον μέγαν τοΰ Χριστού Βαπτιστήν καί πρόδρομον Ίωάν- 
νην, ου ή αρχή «Άλλ’ ε'μοιγε τοΐς σοΐς ένέβαλεν έγκωμίοις». Τέλ. «ένθα 
πάντων ευφραινόμενων ή κατοικία κτλ.». Παρά Migne ούχ εύρηται.

19. (φ. 141 Ρ) Τοΰ σοφωτάτου κυρ Μαξίμου μοναχού τοΰ Πλανοΰδη λόγος 
εις τούς κορυφαίους των αποστόλων Πέτρον καί ΙΊαϋλον. Υπάρχει καί παρά 
τή Migne Ρ. G. tom. 147 στήλ. 1017, άλλ’ έν τώ ήμετέρω χειρογράφφ 
προηγούνται 30 ιαμβικοί στίχοι, ών ή αρχή «Άν αστέρας εΐχεν ειδέναι πόσοι 
αν φΰλλον δένδρον τις κτλ.». Έν δλω ό λόγος καταλαμβάνει 44 φύλλα τοΰ 
χειρογράφου.

20. (φ. 181 Ρ) Τοΰ άγιωτάτου’Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Γρη
γορίου τοΰ Κυπρίου λόγος εις τήν αγίαν μεγαλομάρτυρα Μαρίναν, ού 
ή αρχή. «Καί τήν εκκλησίαν άρα ής ό Χριστός κεφαλή» Τέλ. «ώς άν καί τούτο 
προσάγοιτο σοι μετά των ά'λλων εις ευφημίαν α καθ’ έκάστην φαίνει ποιούσα 
καί εύποιοΰσα ημάς».

21. (φ. 198) Άνδρέου Κρήτης λόγος εις τήν Μεταμόρφωσιν τοΰ Θεοΰ κτλ.
22. (φ. 208) Ίωάννου τού Δαμασκηνοΰ λόγος εις τήν υπερένδοξον Μετα- 

μόρφωσιν τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού.
22. (φ. 219) Κυρίλλου ’Αρχιεπισκόπου ’Αλεξάνδρειάς λόγος τήν Μετα- 

μόρφωσιν.
23. (φ. 222) Λόγος διαλαμβάνων τά άπό τής σεβάσμιας γεννήσεως καί 

ανατροφής τής ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, τής θεοπρεποΰς τε γεν
νήσεως Χριστού τού Θεού ημών καί τού σωτηρίου πάθους καί τής ενδόξου 
Άναστάσεως καί δσα μέχρι τής ζωοφόρου αυτής συνέδραμον τελετής. Προ
σέτι δέ καί τής φανερώσεως τής τιμίας αυτής εσθήτος καί δπως οΰτος 
ό μέγας πλούτος Χριστιανούς τεθησαΰρηται συγγραφεύς παρά Συμεών Μαγί- 
στρου καί Λογοθέτου τού Μεταφραστού.

Έν δέ τή ωα τού φΰλ. 238 υπάρχει τό εξής σχόλιον «Εντεύθεν άρχον- 
ται τά περί κοιμήσεως τής Θεοτόκου» καί εν τή ωα τού φΰλ. 241 περί τής 
τιμίας Έσθήτος.

1 Migne, Ρ. G. tom. 187 στήλ.. 985. 
8 Migne, Ρ. G. tom. 142 σχήλ. 300,
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24. (φ. 246) Ίωάννου τοϋ Εΰχαΐτων εγκώμιον εις την πάνσεπτον κοί- 
μησιν τής πανυπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου.

25. (φ. 255) Άνδρέου Κρήτης λόγος είς την πάνσεπτον κοίμησιν τής 
ΰπεραγίας Θεοτόκου, ου ή αρχή «“Οσοι τό σεπτόν τοΰ Θεοϋ κατειλήφατε».

26. (φ. 264^) Ίωάννου τοϋ Δαμασκηνού εις την σεβασμίαν κοίμησιν 
τής υπερενδόξου Δεσποίνης ήμΐν Θεοτόκου.

27. (φ. 277) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος είς την άποτομήν τοϋ 
τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου καί βαπτιστοϋ Ίωάννου. Έν τή ώα 
γέγραπται «Οΰτος ό λόγος ου Χρυσοστόμου πατρός άλλ’ ετέρου τινός πλήν 
στηλίτευσις καί παρφδία φαύλων τε κακών γυναικών καί έπαινος καί έγκώ- 
μιον έναρέτων καί αγαθών γυναικών».

28. (φ. 281) Τοϋ αύτοΰ είς την αυτήν εορτήν λόγος β'.
29. (φ. 284β) Άνδρέου Κρήτης είς τήν άποτομήν τοϋ Προδρόμου.
30. (φ. 296) Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως. Κατάθεσις τής τιμίας ζώνης 

τής Θεοτόκου. Ό λόγος οΰτος οΰχ υπάρχει παρά τή Ρ. G. Migne.
31. (φ. 301) Φιλοθέου Μητροπολίτου Σηλυβρίας εγκώμιον είς τον άγιον 

μεγαλομάρτυρα Άγαθόνικον, ου ή αρχή «Τών πάλαι σοφών καί ρητόρων 
τής Εκκλησίας».

32. (φ. 310) Τοϋ αυτού λόγος είς τον δσιον πατέρα ημών Μακάριον τον 
πρότερον μέν εν Έώα, ύστερον δέ καί έν Κωνσταντινουπόλε κατά τήν μονήν 
τοϋ Καλλίου άσκήσαντα, ου ή αρχή «Πολλών δντων καί μεγάλων τών κατά 
Θεόν» 1.

33. (φ. 311 Ρ) Τοϋ αυτού λόγος είς τήν άποτομήν τοϋ Τιμίου ενδόξου 
προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοϋ Ίωάννου- λείπει ή συνέχεια. Ή άρχή 
«Φόνον άθεσμον τοΰ κατεργασμένου τοϋ Ήρώδου».'Η άρίθμησις εσφαλμένη! 
Είναι δι5 άλλης χειρός.

34. (φ. 312) Τοϋ αγίου Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππα
δοκίας τοΰ Μεγάλου εγκώμιον εις τούς αγίους Τεσσαράκοντα μάρτυρας.

54.
Χάρτ. 0,29\0)20. αχρονολόγητοι’ φ. 95.

Στίχοι σελίδων 34, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον έκ δέρματος μέλανος επί 
ξύλινων πλακών σκωληκοβρώτων. Ελλιπές κατά τήν άρχήν, τό μέσον- τό τέλος 
είναι κατεστραμμένον.

Σνναξάριον τών μηνών Δεκεμβρίου - Αύγουστον.

Ή άρχή τοΰ χειρογράφου άρχεται άπό τής 15 Δεκεμβρίου: τή αυτή 
ημέρα μνήμη τοΰ οσίου πατρός ημών Παύλου τοϋ νέου τοΰ έν τφ ό'ρει

1 Ό λόγος οΰτος έξεδόθη υπό τοΰ Άθ. Π. Κέραμέ ω ς έν Μαυρογορδατείφ 
Βιβλιοθήκη. Παράρτημα ιζ' τόμου τοϋ Έλλ. φιλ. Χυλλόγου σελ. 461 καί έξης.
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Λάτρει άγωνισαμένου και άναπαυσαμένου εν τοΐς χρόνοις τοϋ Πορφυρογέν
νητου. Ό άγιος εΰρηται είς τό Συναξάριον Κωνσταντινουπόλεως Delehaye 
σελ. 307 κα'ι εξής.

Τό χειρόγραφον λήγει μέχρι αρχής Αύγουστου, συμπεριλαμβανομένης 
και τής 6 Αύγουστου.

55.
Χάρτ. 0,29,5X0,18,5. 1Η' αΐώνος, φ. 131.

Στίχοι σελίδων απροσδιόριστοι, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον έκ δέρματος 
υπερύθρου έπ'ι ξύλινων πλακών. Εύανάγνωστον. Ή έξήγησις των ψαλμών 
έγένετο ύπό τοϋ Μ. ’Αθανασίου.

‘Ερμηνεία και έξήγησις εις τους ιραλμοϋς τοϋ Προψητάνακτος.

Έν τω τελευταίφ φύλλω υπάρχει ή επομένη σημείωσις: «Τό δέ παρόν 
έξηγητόν ψαλτήριόν έστιν τής ίεράς μονής τοΰ μεγαλομάρτυρος αγίου Γεωρ
γίου Άπανοσύφη, και οί άναγινώσκοντες κατά καιρόν καί παρά Θεοϋ ωφε
λούμενοι μέμνησθε τοϋ άμαθοϋς γεγραφότος, καί άμαρτωλοΰ Μελετίου 
Καλέργη τοΰ εκ τής επαρχίας τυχόντος Τέρας: ,αψοδ'*’ [= 1774'*’ J έλαβε τέλος, 
Μαρτίου η'»

Ό ύπ’ άριθ. 367 κώδιξ τής έν άγίφ ’Όρει Μονής τοϋ Κουτλουμουσίου 
περιέχιον ’Ακολουθίαν τοΰ άγιου Γεωργίου, έχει έν τέλει την εξής σημείωσιν 
«αψκδ' [=1724] έν μηνί ’Οκτωβρίου έγράφη ή παροϋσα εορτή έν τή σεβά
σμια μονή τοΰ μέγα Γεωργίου Άπανωσύφι διά χειρός έμοϋ Γεροντίου μονα- 
χοΰ τοϋ Καλαμαρά- οί άναγινώσκοντες συγγνώμην ποιήσονται διά των 
πολλών μου σφαλμάτων».

56.
Χάρτ. 0,30χ0,22. 177' αΐώνος, φ. 387.

Στίχοι σελίδων 27, σελίδες δίστηλοι. Βιβλίον ού ή άρχή έλλιπής, έχων 
φύλλα σεσαθρωμένα καί που έσχισμένα- ή άρχή καί τό τέλος έλλείπει.

Παρακλητική.

Τό σωζόμενον ά'ρχεται μέν άπό τοΰ Θεοτοκίου τής η' φδής τοϋ πρώτου 
ήχου. «Τήν παστάδα τήν φωτοειδή έξης ό τών άπάντων Δεσπότης κλπ».

Λήγει δέ εις τό δεύτερον έξαποστειλάριον τή τρίτη τοΰ πρώτου ήχου. 
Ιίαραβληθέν τή έντύπφ παρακλητική παρουσιάζει διαφοράς, ιδίως δέ υπάρ
χει έλλειψις εις τά καθίσματα. Έν τέλει προστίθεται δΓ άλλης χειρός οί τρια
δικοί κανόνες, τά καθίσματα, οί αναβαθμοί καί ή ύπακοή.
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57.
Χάρτ. 0,29,χ0,21. 17' αίώνος, φ. 198.

Στίχοι σελίδων 25, σελίδες δίστηλοι. Δέσιμον εκ μελανός δέρματος επί 
ξύλινων πλακών σκωληκόβρωτων. "Αρχεται από τοΰ πλαγίου πρώτου καί 
λήγει μέχρι τοΰ πλαγίου τετάρτου.

Παρακλητική τεσσάρων ήχων.

Εις το Κύριε έκέκραξα τοΰ Σαββάτου προστίθενται καί άνά τρία στι- 
χηρά τής Θεοτόκου καί κατά τους άλλους εσπερινούς είς τό Κύριε έκέκραξα 
ύπάρχουσι στιχηρά μη υπάρχοντα εις τό έντυπον. Έν τώ τέλει έσημειώθησαν 
υπό τοΰ καλλιγράφου τά εξής: «Έπληρώθη ή παροΰσα Παρακλητική ή τετράη- 
χος έν μηνί μαρτίου κδ' ΐνδ. τώ ,ζκζ“ [7027 = 1519] έτους καί έγράφει 
διά χειρός έμοΰ τοΰ ταπεινού' καί άμαρτωλοΰ ’Αντωνίου μοναχού έν τφ 
νησίφ: Εύχεσθαι καί υπέρ έμοΰ οί άναγινώσκοντες· διά των πολλών μου 
σφαλμάτων σώσον Κε[= Κύριε πάντας τούς μέλλοντας άναγινώσκειν καί 
λύτρωσαι πάντας ήμάς εκ τών σκανδάλων τοΰ πονηροΰ' καί 6 Θεός άξιώσ(αι) 
πάντας ήμάς τής βασιλείας έπιτυχεΐν γένοιτο γένοιτο' αμήν αμήν αμήν».

«Βίβλου προς ημών τό γλυκύ πέρας φθάσαν ψυχής έαρ τίθησιν είς 
θυμηδίαν τώ συντελεστή τών καλών χάρις αμήν».

Ύπεράνω ταύτης υπάρχει ετέρα σημείωσις δι’έτέρας χειρός «ήΉ παροΰσα 
έπαρακλητική ύπάρχι τοΰ μεγάλου Νικολάου — τον ύποκημένον τή ιερά βασι
λική καί πατριαρχική μονή τοΰ τιμίου Προδρόμου' τον έν τή νησιω άντήκρι 
Σωζουπόλεως- καί μηδείς τολμήσϊ έζώσοι αυτήν εκ τής είρημενης μονής. 
“Ινα μη καί τον μέγα Νικόλαον έγύρη κατ’αυτού είσαγανάκτησι: Μ(η)τ(ρο)- 
(ά)ν(ης)φ ϊερομο(μον)αχ(ος.»)

58.
Χάρτ. 0,28,5χ0,21. ,Αχρονολόγητον, φ. 190.

Στίχοι σελίδων διάφοροι, σελίδες δίστηλοι. Δέσιμον έκ δέρματος υπερύ
θρου έπί ξύλινων πλακών σκωληκόβρωτων. Γραφή παρημελημένη.

Σνναξάριον Μαρτίου - Αύγουστον.

Έν τή κάτω ωοι τοΰ φύλλ. 1 έχει τήν εξής σημείωσιν. «Μιχαήλ Πρεσβυ- 
τέρου τοΰ Δούκα Σακελαρίου Φιλαδέλφειας Συναξάριον έχων εξ μήνας μόνον». 
Τά τελευταία φύλλα περιέχοντα τήν ακολουθίαν τής 31 Αύγ. έλλείπουσιν, 
αλλά καί εκ τής ακολουθίας τής άποτομής τοΰ Προδρόμου ελλείπουσι φύλλα. 
Επίσης ελλείπουσι φύλλα 22 - 24 τοΰ μηνός Μαΐου. Έν γένει αρκετά φύλλα 
τοΰ κωδικός έχουν έκπέσει. Κάτωθεν τοΰ φύλλ. 4“ σημειοΰται: «Μηνιαΐον τής 
Παναγίας τής Ιν νήσφ Χάλκης».
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59.
Μεμβρ. 0,28χ0,21. ΙΔ' αίώνος, φ. 237.

Στίχοι σελίδων τής μεμβράνης 23, σελίδες δίστηλοι, γραφή καθαρά. 
Δέσιμον εκ δέρματος ύπομέλανος επί ξύλινων πλακών σκωληκοβρώτων.

’ Απόοτ ολος.

Περιέχει τά καθημερινά αναγνώσματα των ’Αποστόλων τοΰ ό'λου ενιαυ
τού καί τοΰ μηνολογίου καί δυο εις κοιμηθέντας μετά των προκειμένων καί 
των στίχων, ενιαχού δε καί τροπαρίων καί αντιφώνων μετά σημείων μουσικών. 
Ελλιπής τήν αρχήν καί τό τέλος, άνεπληρώθη διά νεωτέρας χειρός διά χάρτι
νων φύλλων, εν αρχή μέν 31, έν τέλει δέ διά 32. Τό δέ μεμβράϊνον ά'ρχεται 
μεν από τών λέξεων έκ τού τή Κυριακή τής Πεντηκοστής αναγνώσματος «οΰ 
ήσαν καθήμενοι», λήγει δέ εις τάς λέξεις έκ τοΰ τή 1 ’Οκτωβρίου αναγνώ
σματος «πάντα ύμΐν γνωριούσι τά ώδε.» Ή μεμβράνα κιτρινωπή καί ανώ
μαλος είναι διηρημένη εις τετράδια όκτάφυλλα2 2 άριθμούμενα κάτωθεν ζ'- κη'.

60.
Μεμβρ. 0,28χ 0,19,5. ΙΑ' αίώνος, φ. 225.

Ή μεμβράνα κιτρινωπή, χείρ επιμελής καί επιτήδεια, τό δέ χειρόγραφον 
είναι άνευ τίτλου, οΰτινος τό σφζόμενον λήγει εις τό θεοτόκιον τής ζ' ωδής 
τού τήν κθ' Δεκεμβρίου κανόνος. Στίχοι σελίδων 44, σελίδες μονόστηλοι. 
Δέσιμον έκ δέρματος μέλανος έπί ξύλινων πλακών.

Μηνάϊον Σεπτεμβρίου, ’Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

Περιέχει τάς ακολουθίας τών δ' μηνών μετά συναξαρίων, άλλ’ άνευ 
στίχων καί μετά αναγνωσμάτων ’Αποστόλων καί Ευαγγελίων. ‘Υπάρχει 
ή ακόλουθος τάξις· κατά πρώτον τίθεται τό άπολυτίκιον, κατόπιν τό κοντάκιον 
καί ό οίκος καί κατόπιν τά στιχηρά εις τό Κύριε έκέκραξα εις τον στίχον 
καθίσματα καί εις τούς αίνους, κατόπιν οί κανόνες, εις ούς μετά τήν έ'κτην 
ωδήν τά συναξάρια συντομώτατα καί μετ’ αυτά τό Εύαγγέλιον τού ’Όρθρου, 
έάν ύπάρχη, κατόπιν δέ ό ’Απόστολος μετά τών προκειμένων καί τό Εύαγ
γέλιον τής ημέρας. Εις τό χειρόγραφον τούτο έλλείπουσι πολλά καί άλλα 
αντικαθίστανται ύπ’ άλλων μή υπαρχόντων εις τά έντυπα, ιδίως δέ έ'λλειψις 
παρατηρεΐται εις τά στιχηρά, εις τούς αίνους καί εις τούς δευτέρους κανόνας.

Έλλείπουσιν αί δεύτεραι άκολουθίαι εις τάς β' γ' δ' θ' τοΰ Σεπτεμ
βρίου καί ε’ις τάς θ' ιδ' ιθ' κβ' κη' κθ' λα' ’Οκτωβρίου, εις τάς δ' ζ' ια' 
ιβ' ιθ' κ' κς' κη' Νοεμβρίου καί εις τάς ιγ' καί κζ' Δεκεμβρίου. Αί δέ 
πρώται έλλείπουσιν εις τάς κβ' Νοεμβρίου, εις τάς θ' καί ι' Δεκεμβρίου. 
Έλλείπουσιν οί δεύτεροι κανόνες εις τάς α' η' Σεπτεμβρίου, εις τήν α'
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’Οκτωβρίου, είς τάς ζ' η' καί ιε' Δεκεμβρίου. Οί δέ πρώτοι κανόνες έλλεί- 
πουσιν είς τάς ς' κε' Σεπτεμβρίου καί τής ιζ' Δεκεμβρίου. Εις τάς ς' Σεπτεμ
βρίου προστίθενται αναγνώσματα προφητειών. Είς τάς ζ' ελλείπει ή ακο
λουθία τοϋ αΰτοϋ, είς τάς ιβ' τοΰ αΰτοϋ ό κανών εστι διάφορος είς ήχον 
πλ. δ' προς τό ασωμεν τφ Κυρίφ άρχόμενος «ΔΓ ευσεβείας», είς τάς ιγ' τοΰ 
αΰτοϋ ό προεόρτιος κανών καί ό τής αγίας ελλείπουσιν.

Είς τάς κβ' τοϋ αΰτοϋ αντί τής κατά τό έντυπον ακολουθίας τοΰ αγίου 
Φωκά υπάρχει ή ακολουθία τοϋ προφήτου ’Ιωνά. Είς τάς κς' τοΰ αΰτοϋ 
ό κανών τής Θεοτόκου καί ό δεύτερος τοϋ αγίου ελλείπει. Είς τάς ς' ’Οκτω
βρίου ό κανών είναι διάφορος είς ήχον δ' προς τό 'Αρματηλάτην Φαραώ 
άρχόμενος. «Δεϋτε τήν αφειδή» ποίημα ’Ιωσήφ. Είς τάς ια' τοϋ αΰτοϋ αντί 
τής είς τά έντυπα ακολουθίας υπάρχει τής αγίας Ζηναΐδος, περιέχουσα κάθι
σμα ήχος πλ. δ' «ταΐς προσευχαϊς», στιχηρά ήχος δ' δυο ’’Αφθορον καί έμφι- 
λοσοφώτατον καί έτερος ήχος β ' έλέφ καί κανόνα εχοντα ακροστιχίδα 
«Ή Ζηνωίς ζή καί θανοϋσα σαρκίω» είς ήχον πλ. β' προς τό Ώς έν ήπείρω 
πεζευσας ό ’Ισραήλ, άρχόμενος «Ή τών άφθίτων χαρίτων». Είς τάς ιγ' τοϋ 
αΰτοϋ ό κανών έστι διάφορος έ'χων ακροστιχίδα Είς Κάπρον καί Πάπυλον εις 
ήχον α' τό προς τό «Σοϋ ή τροπαιοΰχος δεξιά» άρχόμενος «Κάρπου καί 
Παπυλου τών στερρών». Είς τάς κς' τοϋ αΰτοϋ ελλείπει ό κανών τοϋ σεισμοΰ 
καί τά άναγνώσματα τών προφητών. Είς τήν α' Νοεμβρίου άντί τών είς τά 
έντυπα δυο κανόνων υπάρχει καί έτερος είς ήχον δ' προς τό θαλάσσης τό 
έρυθραΐον άρχόμενος «Χριστός ό χορηγός τής κτίσεως». Είς τάς γ' τοϋ αΰτοϋ 
άντί τών εις τά έντυπα κανόνων υπάρχει έτερος είς ήχον δ' προς τό ’Ανοίξω 
τό στόμα μου, άρχόμενος «Τον ήλιον έχοντες».

Είς τάς δ' τοϋ αΰτοϋ ό τών ιερομαρτυρών κανών είναι διάφορος είς 
ήχον β' άρχόμενος «Νικητικά σήμερον». Είς τάς ε' τοϋ αΰτοϋ άντί τής είς 
τό έντυπον άκολουθίας υπάρχει άκολουθία τοϋ οσίου πατρός ημών Θεοδώ
ρου τοΰ όμολογητοϋ επισκόπου ’Αγκυρας, έν ή κανών είς ήχον δ' προς τό 
Δεϋτε λαοί, άρχόμενος «Θείφ τρωθείς έρωτι τώ τής άγάπης Χριστοΰ». Είς 
τάς ιγ' τοΰ αΰτοϋ ό κανών τής Θεοτόκου έλλείπει. Είς τάς κ' τοϋ αΰτοϋ έλλεί- 
πει ή άκολουθία τοϋ αγίου Πρόκλου, δ δέ κανών τοϋ αγίου Γρηγορίου είναι 
διάφορος είς ήχον α' προς τό Οΰρανίων ταγμάτων, άρχόμενος «Τάς οΰρανίας 
σκηνώσεις», εις τάς κα' τοϋ αΰτοϋ δ κανών διάφορος, οΰ ή άκροστιχΐς κατά 
στοιχεία είς ήχον δ' άρχόμενος «Αγίων είς "Αγια», είς τάς κγ' άκολουθία 
τοϋ αγίου Γρηγορίου έπισκόπου Άκραγαντίνων μετατίθεται εις τάς κδ' τοϋ 
αΰτοϋ. Αί δέ είς τάς κδ' τοΰ αΰτοϋ άκολουθίαι τών αγίων Κλήμεντος καί 
Πέτρου μετατίθεται εις τάς κς', δπου είναι καί ή τής αγίας Αικατερίνης άκο
λουθία, έλλειπουσης τής άκολουθίας τοΰ αγίου Μερκούριού. Ό τοϋ αγίου 
Κλήμεντος κανών έλλείπει, δ δέ τοϋ αγίου Πέτρου είναι διάφορος είς ήχον 
πλ δ' προ τό Ύγράν διοδεόσας άρχόμενος «Τφ Πέτρφ τφ θείφ μαθητευ-
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θείς». Εις τάς ε' Δεκεμβρίου έλλείπουσι τά αναγνώσματα των προφητών 
Εις τάς ς' τοΰ αύτοΰ άντί των εις τά έντυπα τριών κανόνων υπάρχει έτερος 
έ'χων ακροστιχίδα «Ποιμένι κρότον Νικολάφ προσάγω» εις ήχον πλ. β' προς 
τό Κύμα τής θαλάσσης, άρχόμενος «Πάτερ ΓΙαντοκράτωρ». Είς τάς θ' τοΰ 
αΰτοΰ ό κανών τών θεοπατόρων καί ό δεΰτέρος τής αγίας ’Άννης έλλείπου- 
σιν. Είς τάς ιγ' τοΰ αΰτοΰ ό κανών τών αγίων διάφορος είς ήχον γ' προς 
τό "τλ,σωμεν τώ Κυρίω άρχόμενος «"Α,οωμεν τώ Κυρίφ τώ φαιδρΰναντι». 
Είς τάς ιη' τοΰ αΰτοΰ ό κανών διάφορος είς ήχον β' προς τό Δεΰτε λαοί 
άρχόμενος «Τά νοητά σήμερον άνθη δρεψώμεθα». Μετά τάς ιθ' τοΰ αΰτοΰ 
τίθενται άκολουθίαι είς τάς δυο πρό τής Χριστοΰ Γεννήσεως Κυριακάς, έξ 
ών μεν τή πρώτη ελλείπει ό πρώτος κανών, έν δέ τή δεύτερα ό δεύτερος.

Οί άπό τής κ' μέχρι τής κδ' τοΰ αΰτοΰ κανόνες τών προεορτιών δεν 
φυλάττουσιν είς τό χειρόγραφον την τάξιν τοΰ έντυπου. Ή άκολουθία τών 
ωρών τών Χριστουγέννων ελλείπει, άλλ’ υπάρχουν στιχηρά ιδιόμελα ψαλλό
μενα τή παραμονή τών Χριστουγέννων, ά'τινά είσι τά τών Ωρών.

Ό τή μετά την Χριστοΰ γέννησιν Κυριακή πρώτος κανών ελλείπει· 
παρομοίως καί ό δεύτερος είς τάς κθ' τοΰ αΰτοΰ κανών, ό δέ πρώτος είναι 
άνευ τέλους, τοΰ σωζομένου λήγοντος είς τό θεοτοκίον τής έβδομάδος φδής. 
Ένυπάρχουσι καί τά τή Κυριακή πρό τής ΰψώσεως τοΰ τιμίου Σταυροΰ καί 
τή Κυριακή μετά την "Υψωσιν Άποστολο - εΰαγγέλια. Ή δέ άκολουθία τή 
μετά τής ια' ’Οκτωβρίου Κυριακή τών αγίων Πατέρων ελλείπει. Τά στιχηρά 
δέν παρεβλήθησαν προς τά είς τά έντυπα ώς άναμίξ γεγραμμένα, έκ τούτων 
δέ τά σημειούμενα ώ; ιδιόμελα καί φέροντα μουσικά σημεία είναι πλείστα. 
Τά Συναξάρια είναι σύντομα καί ώς επί τό πλεΐστον διαφέρουν τών έντυ
πων, έλλείποντος'έν τφ μέσω ενός φΰλλου. 'Η άρχή τής είς τάς β' Νοεμβρίου 
άκολουθίας μέχρι τής g' φδής τοΰ κανόνος αΰτής δέν υπάρχει. Έγένετο δέ 
καί άναπλήρωσις άλλων έλλείψεων διά χειρός τοΰ XII αϊώνος έπί οκτώ 
φύλλων μεμβραΐνων παλίμψηστων, είς α τών άρχαίων γραμμάτων άμυδρό- 
τατα μόνον ίχνη διακρίνονται, δεικνΰοντα αΰτά κεφαλαία VII αϊώνος. Τούτων 
δέ τό έν μέν περιέχει μέρη τής εις τάς κι' ’Οκτωβρίου άκολουθίας, τά δέ 
λοιπά περιέχουσιν άκολουθίας άπό τής β' μέχρι τής ς' Νοεμβρίου. Έκ δέ 
τών άρχαίων καί έν μέρει άναγινώσκεται «ημάς γάρ έστί» καί είς έτερον 
ό ’Απόστολος Τιμόθεος. Έν γένει τό βιβλίον είναι άξιόλογον.

61.
Χαρτ. 0,28y.0,20. 7ζ"' αϊώνος, φ. 139.

Σελίδες δίστηλοι. ’Έν τισιν έπεσκευάσθη. Είναι πεπαλαιωμένον καί 
σητόβρωτον. Δέσιμον δέρμα μέλαν έπί ξύλινων πλακών σκωληκοβρώτων. 
Γραφή ατημέλητος λίαν.
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Μηναϊον Σεπτεμβρίου καί ’Οκτωβρίου.

Περιέχει τάς ακολουθίας από τής πρώτης τοΰ Σεπτεμβρίου μέχρι τής 
τελευταίας τοΰ ’Οκτωβρίου. Παραβληθέν τοΐς έντύποις εύρέθη έχον τάς ακο
λούθους διαφοράς.

Εις τάς ιδ', κβ', κη', κθ' ’Οκτωβρίου καί δεΰτεραι άκολουθίαι έλλείπου- 
σιν. Έλλείπουσι προσέτι οί δεύτεροι κανόνες ε’ις τάς γ', δ', θ', καί κε' τοΰ 
Σεπτεμβρίου καί είς τάς θ', ια', ιζ', ιθ' καί λ'’Οκτωβρίου. Ελλείπει προσέτι 
ό πρώτος κανών είς τάς ς' τοΰ Σεπτεμβρίου. Προσέτι είς τάς ιγ' Σεπτεμ
βρίου έλλείπουσι τα αναγνώσματα τών προφητειών καί ό κανών τοΰ αγίου 
εκ τής κς'. α' Τοΰ Σεπτεμβρίου ό κανών τής Θεοκόκου καί ό δεύτερος τοΰ 
αγίου έλλείπουσιν. Είς τάς κς' ’Οκτωβρίου ελλείπει ό δεύτερος κανών τοΰ 
αγίου. Είς τάς ιζ' Σεπτεμβρίου προσετέθη καί ή ακολουθία τοΰ αγίου ’Απο
στόλου Συμεών έ'χουσα κανόνα καί ήχον δ' προς τό «’'4-σομαί σοι Χριστέ 
ό Θεός» άρχόμενον «Συμεών ίερώτατε» ό δέ τοΰ αγίου εϊρημένου κανών 
Ιλλείπει.

Είς τάς ακολούθους ημέρας αντί τών είς τά έντυπα κανόνων ύπάρχου- 
σιν οί ένταΰθα σημειούμενοι.

Σεπτεμβρίου ζ' ό πρώτος κανών εις ήχον δ' προς τό «’Ανοίξω τό στόμα 
μου» ά'ρχεται «Γεννήσεως σήμερον».

Σεπτεμβρ. ιβ'εϊς ήχον πλάγ. δ' προς τό «’'Ασωμεν τφ Χριστφ» ά'ρχεται 
«Δίπλοκοι εύσεβείας».

Σεπτεμβ. ιγ' ό τών προεορτιών κανών άρχεται «’’^σομαί σοι Κύριε 
ό Θεός μου».

Σεπτεμ. ιζ' είς ήχον β' προς τό «Έν βυθώ κατέστρωσας» άρχεται «Τών 
εύφημων λόγων τοΐς τερπνοΐς».

Σεπτεμ. είς ιθ' είς ήχον δ' προς τό «Θαλάσσης έρυθραίον πέλαγος», 
άρχεται «ώς άλλης φωτοφανούς άνέστηλας έκάς σήμερον».

Σεπτεμ. κβ' ό κανών τοΰ αγίου Φωκά άρχεται «Φωτός σε τής θεϊκής 
κατηύγασε».

Σεπτεμ. κζ'είς ήχον β'πρός τό «Έν βυθώ κατέστρωσας» άρχεται «Καθα- 
ρισθείς τοΰ πνεύματος σοφέ».

’Οκτωβρίου ι' είς ήχον δ' προς τό «Θαλάσσης τό έρυθραίον πέλαγος» 
άρχεται «Τφ πόθφ τοΰ Χρίστου φλέγόμενος» ποίημα Θεοφάνους.

Όκτωβρ. ιγ' εις ήχον α' προς τό «Θεόν ή τροπαιοΰχος δεξιά» άρχεται 
«Κάρπου καί Παπύλου τών στερρών».

Όκτωβρ. κε' εις ήχον πλ. δ' προς τό «'Ως έν ήπείρψ» άρχεται «Την τής 
■ψυχής μου ρυτίδα».

Όκτωβρ. κζ' είς ήχον δ' προς τό «’Ανοίξω τό στόμα μου» άρχεται «Την 
θείαν ευπρέπειαν».

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΑ'. 11
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162 f Μητροπολίτου Άθηναγόρα τοϋ άπό Μ. Πρωτοσυγκέλλων

Εις τάς ιβ' ’Οκτωβρίου σημειούνται και ό όίγιος Κοσμάς καί ποιητής 
επίσκοπος Μαϊουμά άνευ δμως ακολουθίας.

62.
Χαρτ. 0,27y.l8,5. ΙΔ' αίώνος, φ. 249.

Στίχοι σελίδος 36, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον εκ ξύλινων πλακών, ών ή 
μέν έ'χει ύφασμα λευκόν, ή δέ γυμνή. Γραφή καθαρά, άλλ’ ανορθόγραφος.

Βίοι, μαρτύρια και λόγοι Πατέρων.

1. (φ. 1) Διήγησις περί τοΰ γιγνομένου μεγάλου θαύματος παρά τοΰ 
τοΰ αρχιστρατήγου Μιχαήλ εν ταΐς Χώναις.

2. (φ. 5) Τοϋ εν άγίοις πατρός ημών Άνδρέου επισκόπου Κρήτης τοΰ 
'Ιεροσολυμίτου λόγος εις τό γενέσιον τής ύπεραγίας Θεοτόκου.

«Αρχή μέν ήμΐν εορτών ή παρούσα...»
3. (φ. ΙΟΙ3) Τοϋ εν άγίοις πατρός ημών Άνδρέου επισκόπου Κρήτης 

τοϋ 'Ιεροσολυμίτου λόγος εις τήν ίίψωσιν τοΰ Τίμιου καί ζωοποιού σταυρού.
Αρχή «Σταυροΰ πανήγυριν ά'γομεν καί τό τής εκκλησίας άπαν».
4. (φ. 17 β) Μαρτυριοντοΰ αγίου καί ενδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου.
Αρχή «Είχε μέν τα Ρωμαίων σκήπτρα*.
5. (φ. 22Ρ) Τοΰ εν άγίοις πατρός ημών Γερμανού αρχιεπισκόπου Κων

σταντινουπόλεως λόγος εις τήν υπεραγίαν Θεοτόκον, δτε προσηνέχθη εν τφ 
ναώ υπό τών αυτής γονέων τριετίζουσα.

’Αρχή «’Ιδού πάλιν έτέρα πανήγυρις».
Τέλ. «Ή τήν τών δλων προσδοκίαν καί ελπίδα καί σωτηρίαν υπέρ νοϋν 

καί λόγον τε».
6. (φ. 25β) Πράξις τοϋ εν άγίοις πατρός ημών Νικολάου αρχιεπισκό

που Μύρων τής Λυκίας δπως έρύσατο τούς τρεις άνδρας έκ τοΰ θανάτου.
’Αρχή «Έν τοΐς καιροΐς Κωνσταντίνου τοϋ βασιλέως... »
Τέλ. «Διαδιδόντες πτωχοΐς άφ’ ών είχεν εξ ’ιδίων χρημάτων Ιπί πολύν 

ούν χρόνον εποίουν τούτο... ’Αμήν».
7. (φυλ. 28^) Τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου 

εις τήν αγίαν Γέννησιν τοΰ Κυρίου ημών ’Ιησού Χριστού.
’Αρχή «Χριστός γεννάται δοξάσατε Χριστός έξ ουρανών».
8. (φ. 3413) Άμφιλοχίου Ίκονίου ε’ις τον βίον και εις τά θαύματα 

τοΰ έν άγίοις πατρός ημών αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας Βασι
λείου τοΰ μεγάλου.

’Αρχή «’Αγαπητοί ούκ ήν άπεικός».
Τέλ. «Ταϋτα άκούσας δ βασιλεύς προσόδους πολλάς έδωρήσατο εις δια

τροφήν αυτών σέβας πατρικόν άπονέμειν τφ 'Ιεράρχη τοϋ Χριστού».
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9. (φ. 41Ρ) Τοΰ εν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου Κωνσταντινουπό
λεως τοΰ Χρυσοστόμου λόγος εις τά άγια Φώτα.

’Αρχή «Πηγή τών ευαγγελικών γλυκασμάτων άνανεωγμένους έχει τους 
ρυακας».

10. (cp. 44Ρ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου αρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως Χρυσοστόμου λόγος εις την Ύπαπαντήν τοΰ Κυρίου 
ημών Χρίστου και εις τήν Θεοτόκον και εις τον δίκαιον Συμεών.

’Αρχή «Ού μόνον σάρκα φορεί ό Κύριος ημών Ίησοΰς Χριστός».
11. (φ. 47 Ρ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου 

λόγος εις τον Ευαγγελισμόν τής Ύπεραγίας Θεοτόκου.
12. (φ. 49 Ρ)Μαρτυριον τοΰ άγιου καί ένδοξου μεγάλο μάρτυρος Γεωργίου.
’Αρχή «’Άρτι τοΰ τής Εϊδωλομανίας νέφους».
13. (φ. 57Ρ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου αρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως τοΰ Χρυσοστόμου λόγος εις τήν αγίαν Μεταμόρφωσιν 
τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστοΰ.

’Αρχή «Ήκουες άρτίως τοΰ δεσπότου Χριστοΰ λέγοντος».
14. (φ. 600) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Γερμανοΰ αρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως έγκώμιον εις τήν άγίαν καί σεβασμίαν κοίμησιν τής 
υπερενδόξου δεποίνης ημών Θεοτόκου καί αειπάρθενου Μαρίας.

’Αρχή «Ό χρεωστών πάντοτε τον ίδιον ευεργέτην».
Τέλ. «Άχώριστον δέ τής ανθρώπων συναναστροφής εΰρεθήναι τό πνεΰμά 

σου άοράτφ ένεργεία τοΰ υπό σοΰ γεννηθέντος Χριστοΰ τοΰ Θεοΰ ημών... 
αμήν».

16. (φ. 66) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος εις τον Τελώνην καί 
Φαρισαίον.

Άρχ. «’Άνθρωποι δυο άνέβησαν εις τό ιερόν προσευξασθαι.. »
16. (φ. 68Ρ) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος εις τον άσωτον υιόν 

Άρχ. «Άεί μέν τήν τοΰ Θεοΰ φιλανθρωπίαν».
17. (φ. 73^) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου ομιλία εις τήν δευτέραν 

παρουσίαν «Μετά τήν άνάληψιν τοΰ Κυρίου».
18. (φ. 75Ρ) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος εις τό πώς δ Άδάμ 

τήν ψυχήν έ'λαβεν, δτε έπλάσθη καί είς τό πάθος τοΰ Σωτήρος ερμηνεία καί 
περί τής άνοιγείσης πλευράς.

Άρχ. «Καλοί τής υπομονής οί πόνοι καί κάλλιστοι».
19. (φ. 80^) Νεκταρίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως διήγησις 

δι’ ήν αιτίαν τό πρώτον σάββατον τών αγίων νηστειών έορτάζομεν τήν 
μνήμην τοΰ άγιου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοΰ Τήριονος καί περί νηστείας 
καί έλεημοσυνης.

20. (φ. 87Ρ) Διήγησις διαλαμβάνουσα περί τών αγίων καί σεπτών 
εικόνων, δπως καί δι’ ήν αιτίαν παρέλαβε τήν ’Ορθοδοξίαν έτησίως τελεΐν
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τή πρώτη Κυριακή τών αγίων νηστειών ή αγία τοΰ Θεοϋ καθολική μεγάλη 
Εκκλησία.

21. (φ. 94) Άπό τοΰ παλαιού τοΰ νόμου, ήν ειχον εν τοΐς Έβραίοις· 
λόγος άναγινωσκόμενος μεταφερόμένος (;) εις την νέαν Διαθήκην παρά τών 
αγίων ’Αποστόλων εις την αγίαν καί μεγάλην Τεσσαρακοστήν.

Άρχ. «Έν τω νόμω προσέταξεν ό Θεός».
22. (φ. 95) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος εις την προσκΰνησιν τοΰ 

Κυρίου καί ζωοποιοΰ σταυροΰ.
Άρχ. «*Ηκεν ήμΐν ή ενιαύσιος ήμερα».
23. (φ. 100) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος περί νηστείας καί 

ελεημοσύνης.
Άρχ. «Σήμερον αγαπητοί τω ίατρώ προσκυνήσωμεν».
24. (φ. 102“) Διήγησις άρίστη εκ παλαιών ιστοριών συλλεγεϊσα δι’ήν 

αιτίαν εΐωθεν έοριάζειν ή τοΰ Θεοΰ αγία καθολική καί άποστολική Εκκλη
σία τήν εορτήν τής Ακαθίστου.

25. (φ. 108?) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος εις τον δίκαιον τετραή
μερον Λάζαρον.

Άρχ, «Σήμερον εκ νεκρών εγειρόμενος Λάζαρος».
26. (φ. 111?) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος εις τά Βαΐα.
Άρχ. «Χθες ημείς μετά τοΰ Δεσπότου Λάζαρος έστιάσατο».
27. (φ. 114?) Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνοΰ εις τήν ξηρανθεϊσαν συκήν.
Άρχ. «Κινεί με προς τό λεγειν ό ένυπόσταιος τοΰ Θεοΰ καί πατρός λόγος».
28. (φ. 119) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος είς τό «Συνήγαγον 

συνέδριον».
Άρχ. «Οί μέν άθληταί καθ’ έκάσιην ημέραν».
29. (φ. 124?) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου ομιλία εις τό «Πάτερ εί 

δυνατόν παρελθέτω τό ποτήριον τοΰτο άπ’ έμοΰ».
30. (φ. 129) Έπιφανίου επισκόπου Κύπρου είς τήν θεώνυμον ταφήν 

τοΰ Κυρίου, εις τον Ιωσήφ τον από Άριμαθαίας καί Νικόδημον κλπ».
Άρχ. «Τί τοΰτο σήμερον σιγή πολλή έν τή γή·>.
31. (φ. 138?) Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου λόγος είς τό άγιον Πάσχα.
Άρχ. «Άναστάσεως ημέρα καί αρχή δεξιά».
32. (φ. 140) Χρυσοστόμου είς τήν Νέαν Κυριακήν.
33. (φ. 144) Ίωάννου επισκόπου Θεσσαλονίκης λόγος περί τοΰ αγίου 

Νικηφόρου ποσάκις καί ποΐαι τώ τάφφ έπεδήμησαν.
Άρχ. «Καθώς εκ χώρας διεσαφήσαμεν τή φιλοχρίστφ υμών ακοή».
Τέλ. *“Οπερ εστί πάσης λογικής κτίσεως έσχε τήν μακαριότητα τή αγάπη 

βεβαιούμενον».
34. (φ. 153) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος εκ τής ερμηνείας τοΰ 

κατά Ίωάννην Ευαγγελίου είς τον παράλυτον.
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35. (φ. 155) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος εις την Σαμαρείτιδα.
36. (φ. 160Ρ) ’Αθανασίου ’Αλεξάνδρειάς εις τον εκ γενετής τυφλόν.
Άρχ. «Πολυσπούδαστον πάσιν άνθρώποις».
37. (φ. 168Ρ) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος εις την Άνάληψιν.
38. (φ. 171Ρ) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος εις την Πεντηκοστήν.
39. (φ. 172Ρ)Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος είς τούς αγίους Πάντας.
40. (φ. 175) Χριστοφόρου ’Αρχιεπισκόπου ’Αλεξανδρείας παραίνεσις 

ψυχωφελής.
Άρχ. «Πάντες μεν αγαπητοί τούς κατά καιρόν αρχιερείς και άρχι- 

ποίμενας >.
Τέλ. «Έν παντί καιρφ καί πάση ώρα καί ήμερα».
41. (φ. 18Η) Μαρτυρία τών αγίων καί ενδόξων μεγάλων μαρτύρων 

τεσσαράκοντα τών εν Σεβαστεία μαρτυρησάντων.
’Αρχή «Κατά τούς καιρούς Λικινίου τοΰ βασιλέως ήν διωγμός μέγας τών 

Χριστιανών».
42. (φ. 185Ρ) Έφραίμ λόγος είς τον πάγκαλον Ιωσήφ.
Άρχ. «Ό Θεός τοΰ Ισαάκ καί ό Θεός τοΰ ’Ιακώβ».
43. (φ. 197Ρ) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ήμών Ίωάννου τοΰ 

Καλυβίτου τοΰ διά Χριστόν πτωχοΰ.
Αρχή «Τυραννικόν τι χρήμα τεκόντων στοργή καί δεσμά φύσεως».
Τέλ. «Τάδε διαδόντες τοίς δεομένοις ϊν’ έχοι καί τό δένδρον ακόλουθον 

τώ καρπφ...αμήν».
44. (φ. 206) άγραφον.

(φ. 207) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ήμών Αλεξίου τοΰ 
ανθρώπου τοΰ Θεοΰ.

Αρχή «Έγένετό τις άνήρ ευσεβής έν τή 'Ρώμη όνόματι Ευφοριών».
45. (φ. 210) Βίος καί πολιτεία τής όσιας μητρός ήμών Μαρίας τής 

Αιγύπτιας τής από έταιρίδων άσκησάσης όσιας παρά τήν έρημον, συγγρα
φείς δέ παρά τοΰ έν άγίοις Σωφρονίου αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.

Αρχή «Μυστήριον Βασιλέως κρύπτειν καλόν».
Τέλ. «Έτελεύτησε δέ καί Ζωσιμάς είς έκεινο τό μοναστήριον εκατόν έτών 

ως ό λόγος γενόμενος... αμήν»ι.
Έν φ. 248Ρ έχει τήν εξής σημείωσιν: «Έτελειώθη σύν Θεώ τό παρόν 

βιβλίον διά χειρός έμοΰ Νικολάου τοΰ ταπεινού καί αμαρτωλού καί οί άνα- 
γινώσκοντες αυτό εύχεσθαι μοι διά τον Κύριον διά τών πολλών μου σφαλ
μάτων έν έτει ,ςωμη' ( = 1340) μηνός Νοεμβρίου καί κατά μήναν Αύγουστον 
εις τάς γ' ή μέρα Πέμπτη. Αμήν».

Επίσης είς τό απέναντι ά'γραφον φύλλον ή εξής σημείωσις: *
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* Βλ, Analecta BollajiiJiana tom. XX, σ. 65,
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7312 έχομεν έως τώρα φεβ. γ'
6848 όπου έγράφη τό παρόν

0464 6848
5508

Έγράφη 1340
464
352 άπό άλώσεως της Πόλεως εως τώρα αωδ' φεβρ. γ' προ τής άλώσεως 
113 τής Κων/πόλεως.

46. (φ. 224) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου εις παραβολήν τών εργατών. 
’Αρχή «Όρφ τή ποίμνη τών ευσεβών μεμιγμένα πρόβατα ξένα».

47. (φ. 229Ρ) Ίο)άννου τοΰ Χρυσοστ. λόγος εις τον πλούσιον Λάζαρον.
’Αρχή «Μέγιστόν έστι διδασκαλείου τό τής εκκλησίας σιάδιον».
48. (φ. 23113) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος εις τό άγιον Πάσχα.
’Αρχή «Χαίρετε εν Κυρίφ πάντοτε».
49. (φ. 234 Ρ) ’Αναστασίου Σιναίτου ερμηνεία εις τον ζ~' ψαλμόν. 

’Αρχή «Πρέπουσα τή τών νηστειών ’Αρχή».
50. (φ. 243) Ίωάννου Χρυσοστόμου λόγος είς τό ρητόν τοΰ Ευαγγε

λίου «Έφ’δσον έποιήσατε εν! τούτων».
’Αρχή «Οί Λειμώνες εχουσιν κτλ.».
51. (φ. 247) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος ψυχωφελής κα! περ! 

τών θείων μυστηρίων.
’Αρχή «Ούκ αρκεί τό απλώς και ως έ'τυχεν άκοΰειν ημάς».
52. (φ. 249 Ρ) Ένταΰθα είναι ή σημείωσις «Έτελειώθη συν Θεφ τό

παρόν βιβλίον κλπ.». ’Ίδε ανωτέρω. Επίσης εις τό αυτό τελευταίου φύλλον 
σημειοΰται ή εξής ευχή: φιλάγαθε παρθένε Θεοτόκε f ή μεσίτρια τών
έπταισμένων πάντων και αμαρτωλών εγγυητής και σκέπη, και προστασίαν 
τών θλιβομένων. Συ οΰν πάναγνε πανύμνητε παρθένε, ή τον θεολόγον 
τεκοΰσα κατά σάρκα f σκέπε φρουρεί φύλαττε τον άνακτα παρθένε f τον 
θεόστεπτον Παλαιολόγον δοϋκα ή· και Κομνηνόν τε ’Ανδρόνικον τον πάνυ ή· 
κα! ’Άννην συν τοΐς αυτών τε κλάδοις f ΠορφυρογενεΙ στελέχει φυλασσο- 
μένοις ή- τον δέ γε θύτην κα! τών ημών ποιμένα και Κωνσταντινουπόλεως 
Ίωάννην τε σκέπε f δώρησαι αΰτοΐς κα! χρόνους απέραντους f άειζωΐα τε 
και ήρέμφ τώ βίψ ή- ότι ευλογητός εΐ εις τούς αιώνας αμήν f». Και έτερον: 
«"Ετοιμός ειμι και πάλιν βοάν λέγειν f φυσασθαι πάντες οΐ γέμοντες σφαλ
μάτων -f εγγύς γάρ έστιν ή κρίσις τοΰ Κυρίου ή- καινόν κοπιά πάσ’ άνθρω- 
πεία φυσις f ότι δ Θεός κριτής δίκαιος έν ελέει, κα! διά τοΰτο δει ημάς 
τοΰ προσέχειν f φευγομεν τοίνυν τών σαρκικών σφαλμάτων f τήν βορ- 
βυρίδα πλεονεκτημάτων f άκοΰσωμεν δέ κα! τής ευλογημένης φωνής λεγού- 
σης ή- έλθετε πάντες οί έμο! δουλευοντες r εν δέ πάντες τοΐς πτωχοΐς τε κα!
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ξένοις f άτινα έποθεΐτε f κάμε συν αύτοΐς τάξαι Θεέ των όλων». Έν άρχή 
εννέα φύλλα κα'ι εν τελεί εξ άγραφα έτέθησαν υπό τοΰ σταχωτοϋ.

63.
Χάρτ. 0,28X0,19. ΤΖ' αιώνος, φ. 225.

Στίχοι σελίδος 34, σελίδες δίστηλοι. Βιβλίον έρρυπωμένον καί εν μέρει 
σητόβρωτον, άλλ’ ή γραφή ωραία καί ή χειρ επιμελής. Δέσιμον δέρμα μέλαν 
επί ξύλινων πλακών.

ΓΙεντηκοστάριον.

Πεντηκοστάριον συν Θεώ άρχόμενον από τής αγίας καί μεγάλης Κυρια
κής τοΰ Πάσχα καί καταλήγον μέχρι τής Κυριακής των αγίων Πάντων.

Ή ακολουθία τής Ζωοδόχου Πηγής δεν υπάρχει. ’Από τής Κυριακής τοΰ 
Θωμά μέχρι των αγίων Πάντων ύπάρχουσι καί τριώδια εν τοΐς άποδείπνοις.

Εϊς τό τέλος τίθεται εκ νέου 6 κανών τής μεγάλης Κυριακής, άλλα 
σώζεται μέχρι τής έκτης φδής, μεθ’ ήν τό συναξάριον αυτής άτελές, τοΰ σωζο- 
μένου λήγοντος είς τάς λέξεις «καί διά τοΰ εμφισή...».

Έπί φύλλου χάρτου προσθέτου εν τέλει έσημειώσατο δ δέσας τό βιβλίον 
«Τώ συσταχοτί εΰχεσθαι ώσπερ καί τό γρ άψαν τι εις δσα καί αυτός κοικο- 
πίακεν δπως ε'λεως εύριεν έν τή ήμέρα τής κρίσεως καί γεννητω ΰμΐν καί 
ήμΐν τοΐς τοΰτο άναγινώσκουσιν έτει ,ζπθ' (-7089=1580-1581) Ίνδικτ. θ'. 
Ελάχιστος πάντων των μοναχών Γερμανός Ιερομόναχος καί προηγούμενος 
τής αυτής μονής ... ψαντί.

Έν άρχή τρία καί έν τέλει δύο άγραφα φύλλα.

64.
Χάρτ. 0,26X016,5, φ. 343.

Στίχοι σελίδων άπροσδιόριστοι, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον δέρμα μέλαν 
έπί ξύλινων πλακών.

Κώδιξ ανάμικτος.

Ό Κώδιξ οΰτος γενήσεται, καιρού Ιπιτρέποντος, άντικείμενον Ιδιαιτέρας 
μελέτης. Έπί τοΰ άγράφου χάρτου τής πρώτης σελίδος έχει την εξής σημείω- 
σιν «βιβλίον περιέχον διάφορα άξιόλογα μεν δυσκολοδιάβαστα Γρηγεντίου».

Έν φ. 328 σημειοΰται ή εξής σημείωσις· «Ή βίβλος αύτη υπάρχει 
τοΰ παπά κυρ Κωνσταντίνου τοΰ σοφωτάτου καί οίκουμενικοΰ Πατριάρχου». 
Τό τέλος έλλείπει.

Περιέχει άποφθέγματα καί άλφάβητον. Νουθεσίας ’Ιγνατίου καί Βαβε- 
ρίου. Παρεκβολάς έκ τοΰ χρονογράφου μοναχοΰ Γεωργίου. Γρηγορίου τοΰ
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Θεολόγου διάφορα αποσπάσματα περί διαφόρων υποθέσεων, λόγον περί 
άζυμων καί περί έκπορεΰσεως τοΰ αγίου Πνεύματος έκ τοΰ Πατρός διαφόριον 
Πατέρων. Ερωτήματα καί αποκρίσεις τοΰ τιμιωτάτου χαρτοφΰλακος Πέτρου 
καί διακόνου τής Μ. Εκκλησίας εν έ'τει t <Γ X (= 6.600)= 1092.

Φΰλ. 90. Ευστρατίου Νίκαιας Μητροπολίτου τοΰ φιλοσόφου περί τοΰ 
αγίου Πνεύματος καί ά'λλων υποθέσεων.

Διονυσίου τοΰ ’Αρεοπαγίτου περί 'Ιεραρχίας.
Μαξίμου τοΰ σοφοΰ ποικίλα πολλαχοΰ τής βίβλου. 'Ιστορίας έκ τής 

Παλαιάς Διαθήκης τοΰ Τζέτζη· (ολόκληροι σελίδες στίχων). Ποίημα εις τόν 
βασιλέα Ιουστινιανόν υπό Άγαπητοΰ διακόνου.

Φωλίου Κ/πόλεως περί τοΰ αγίου Πνεύματος μυσταγωγία.
Διονυσίου τοΰ 'Αλικαρνασσέως λόγοι.
Πιττάκιον επί ’Ισαάκ τοΰ Κομνηνοΰ.
Νικήτα Χωνιάτου εις τόν Καματηρόν κυρ Βασίλειον μέλλοντα άπελθεΐν 

εις ’Αρμενίαν επί τή άποκρίσει τοΰ λαβεϊν την θυγατέρα τοΰ βασιλέως Θεο
δώρου Λασκάρεως.

Τοΰ Ψελλοΰ εγκώμιον εις την ψΰλλαν.
Στίχοι προς ’Ισαάκ τόν Κομνηνόν.
Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου 'Υπομνήματα εις τους Ψαλμοΰς.
’Αθανασίου τοΰ Μεγάλου περί Μαρκελλίνου.
Ηρακλείου προς τόν υιόν Ήρακλωνάν.
Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνοΰ έκδοσις ακριβής τής δρθοδόξου πίστεως.
Πλουτάρχου Παράλληλοι βίοι.
’Αρχιεπισκόπου Γρηγεντίου πέντε διαλέξεις προς τόν Εβραίον Έρβάν.
Ίωάννου τής Κλίμακος καί άλλων πολλών πατέρων καί συγγραφέων 

διάφορα τεμάχια περί διαφόρων υποθέσεων.
Φΰλ. 284. Ξενοφώντος τοΰ 'Ρήτορος περί τοΰ Κόρου. Ό κώδιξ οΰτος 

ωνομάσθη ύφ’ ημών λαβύρινθος.

65.
Μεμβρ. 0,27 χΟ,22, φ. 179.

Άνευ αρχής καί τέλους καί έν τώ μεταξύ εξέπεσαν φύλλα τινά.
Στίχοι σελίδων 26, σελίδες μονόστηλοι.

Τριφδιον καί Πενχηκοοτάριον.

Τό σωζόμενον άρχεται από τής ακολουθίας τής Μ. Πέμπτης καί λήγει 
την Κυριακήν τών άγιων Πατέρων. ’Αρχή (τοΰ σφζομένου): «Αυτοί οΰκ 
είσήχθησαν εις τά πραιτώρια». Λήγει εις τάς ακολουθίας τοΰ Σαββάτου καί 
ζ' Κυριακής τών αγίων Πατέρων,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:56:48 EEST - 34.211.113.242



Κατάλογος τών χειρογράφων τής έν Χάλκγι Μονής τής Παναγίας. 169

66.
Μεμβρ. 0,26,5χ0,19. ΙΓ' αίώνος, φ. 224.

Στίχοι σελίδων 34, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον δέρμα υπέρυθρον επί 
ξύλινων πλακών σκωληκοβρώτων.

Μηνάϊον Φεβρουάριου καί Μαρτίου.

Περιέχει τάς ακολουθίας των δύο τούτων μηνών μετά συναξαρίων καί 
καί στίχων καί άποστολοευαγγελίων.

Τά στιχηρά εν πλείστοις διάφορα τών εις τα έντυπα. Τών συναξαρίων 
τα πλεΐστα έλλείπουσι, τά δέ υπάρχοντα συμφωνοϋσι τοΐς εις τα έντυπα, οί 
δέ στίχοι τίθενται εν τή αρχή έκάστης ακολουθίας.

Εις τάς β' Φεβρ. ύπάρχουσι δέκα τρεις οίκοι, ών ή άκροστιχίς «Τοϋτο 
Ρωμανού», καί τής ι' τού αυτού έλλείπουσιν αί προφητεΐαι καί ό δεύτερος 
κανών.

Εις τάς ιθ' τίθεται ή ακολουθία τών αγίων Μαρτύρων Μαξίμου, Θεο
δότου, Άσκληπιοδότου καί Ησυχίου, ή δέ τού αγίου Άρχίππου μετατίθεται 
εις τάς κ', ή δέ τού αγίου Δέοντος μετατίθεται εις τάς κα', δπου καί ό κάνουν 
τού αγίου Τιμοθέου είναι διάφορος. Εις τάς κη' τού αυτού προστίθεται 
ή ακολουθία τού αγίου Προτερίου, παρομοίως καί εις τάς κδ' Μαρτίου προσ
τίθεται ή ακολουθία τού αγίου ’Αποστόλου Κυρίλλου επισκόπου Κατάνης 
μαθητού τού αγίου αποστόλου Πέτρου ψαλλομένη έν τοΐς άποδείπνοις.

Εις τάς κη' τού αυτού προστίθεται ή ακολουθία τού οσίου πατρός ημών 
Στεφάνου τού θαυματουργού, εις δέ τάς κθ' τού αυτού ελλείπει ή δευτέρα 
ακολουθία καί ό πρώτος κανών είναι διάφορος. ’Αντί τών εις τά έντυπα 
ακολουθιών εις τάς β' Μαρτίου υπάρχει ή ακολουθία τού αγίου ίερομάρτυ- 
ρος Θεοδότου επισκόπου Κυρηνείας, εις δέ τάς ιδ' τού αυτού ή τού αγίου 
μάρτυρος ’Αλεξάνδρου τού έν ΙΙύδνη, εις δέ τάς ιε' τού αυτού ή τού αγίου 
μάρτυρος Πάπα.

Είς τάς ια' καί κε' Φεβρ. καί εις τάς δ' καί λ' Μαρτίου οί κανόνες είναι 
διάφοροι, είς δέ τάς α', ζ' καί κ' Φεβρ. οί πρώτοι κανόνες είναι διάφοροι.

Έν τή αρχή επί φύλλου χάρτινου υπάρχει διά νεωτέρας χειρός ή γνωστή 
σημείωσις τού Μητροφάνους.

«Ή βίβλος αυτή πέφνκε της παντονργον τριάδος 
της έν τη νήσοι Χάλκη τε μονής τής του Έσόπτρον 

καί εΐ τις βουληθή ποτέ ταύτην αποστερήσει 
καί χωρισμένος έσετε τρηαδος τής άγιας 
έν τω έώνι τού τωγε καί τω ελευσομενω 
οι πατέρες μέμνηοθε τον Μητροφάνους»
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Έν τελεί επίσης έπί φΰλλου χάρτινου σημειοϋται τό έξης·

«Δαμασκηνός Ιερομόναχος Μανολάκης»

καθώς δε φαίνεται έκ διαφόρων σημειώσεων, ή βίβλος αϋτη περιήλθεν εις 
την ιδιοκτησίαν Θωμά τίνος έκ Πριγκίπου. Είναι εις τετρα'δια 28 όκτάφυλλα 
σεσημασμένα κάτωθεν α-κη

67.

Χάρτ. 0,16X0,19,5, φ. 384.

Στίχοι σελίδων 30, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον καλόν μεταγενεστέρας 
εποχής επί χάρτου. Γραφή καθαρά" πέντε σελίδες άγραφοι καί έπειτα πίναξ 
τών περιεχομένων.

’Ερμηνεία εις τους άφορισμονς τον Ίπποκράτονς καταστ ρωθεΐαα είς πεζήν 
φράσιν παρά ΙΙαλάνον Βασιλοπούλου τον εξ ’Ιωάννινά»'.

68.
Χάρτ. 0,26X0,17,5, φ. 246.

Στίχοι σελίδων απροσδιόριστοι, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον δερμάτι- 
νον μέλαν επί ξύλινων πλακών, 9 φύλλα έν αρχή καί 3 έν τέλει άγραφα.

Αεξιλόγιον τών συνθέτων ονομάτων και κυρίων ονομάτων 
κυρίως Γραφικών.

Έν φ. 129 ή έξήγησις τής σημασίας έκάστου γράμματος τοϋ αλφαβή
του ουτω: άλφα τό στοιχεΐον παρά τοϋ άλφώ τό ευρίσκω, πρώτον γάρ τών 
άλλων στοιχείων εύρίσκεται».

Έν φ. 130 ερμηνεία είς τό κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον είς τό ρητόν 
«Έσθιόντων τών μαθητών λαβών ό Ίησοΰς άρτον εύχαριστήσας κλπ.».

(φ. 132β) Περί τής Παναγίας Θεοτόκου καί περί τοϋ ξύλου τής ζωής 
καί έφεξής έν εΐδει ίεράς ιστορίας περί διαφόρων προσώπων καί γεγονότων 
τής Π. Διαθήκης μέχρι τοϋ φύλ. 172β. Έν τώ φ. 172 Ρ πάλιν έξήγησις δια
φόρων λέξεων.

(φ. 179) Διαφόρων Πατέρων χωρία περί τοϋ λόγου τοϋ Θεοϋ αγίου 
Πνεύματος.

(φ. 183) Διάφορα γραμματικά περί τόνων καί πνευμάτων περί μακρών 
καί βραχέων καί λοιπών καί έφεξής περί Θεοϋ καί αγίας Τριάδος καί ερω
τήσεις περί διαφόρων κανόνων τής Θεοτόκου καί αΰθις έρωταποκρίσεις.

Έν φ. 205 Ρ έκλογαί έκ διαφόρων Πατέρων συντεθείσαι περί Πατρός 
καί Υίοΰ καί αγίου Πνεύματος καί περί διαφόρων γραφικών υποθέσεων 
κατ’ έρωταπόκρισιν περί σώματος καί ψυχής, περί άγγέλων καί δαιμόνων καί 
άλλαι ποικίλαι έρωτήσεις ως: Τίνος χάριν προσκυνοΰμεν οί χριστιανοί κατά 
άνατολάς κτλ. μέχρι τοΰ φ. 22813.
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(φ. 228 Ρ) Έξήγησις τοϋ χρησμοί «είπατε τφ βασιλεΐ χαμαί πέσε δαί- 
δαλος αυλά».

(φ. 229) Ερμηνεία είς τον ειρμόν «Χριστός γενναται δοξάσατε» καί 
εφεξής τών τροπαρίων.

Τα φ. 234-235 άγραφα. Είς το φ. 234 περιλαμβάνονται 11 στίχοι 
διά νεωτέρας χειρός γεγραμμένοι.

Άπό τοί φ. 236 διάφορα πάλιν ερωτήματα καί αποκρίσεις περί γρα
φικών υποθέσεων.

Έν τέλει άπό τοί φ. 244 διάφοροι ήχοι «έμελλεν άρα καί πάλιν την 
χεΐρα. ..καί στηλογραφεΐν τάς εμάς δυσπραγίας κτλ.». Καί κατωτέρω. «Χριστέ 
άναξ ος άγναΐς ποτ’ άειρημέναις παλάμησι προτίποις επ’ ουρεί Σου θερά
ποντος έκλινος Άμαλήη κτλ.».

69.
Χάρτ. 0,26χ0,17. 7ζ" αίώνος, φ. 105.

Στίχοι σελίδων 26, σελίδες δίστηλοι. Στάχωμα διά γυμνών ξύλινων πλακών.

Μψ'άίον ’Ιουλίου.

Έν αρχή τέσσαρα φύλλα εκ μεμβράνης άνήκοντα είς έτερον κώδικα 
πιθανώς περιέχοντα εκ τών είς την Γένεσιν ομιλιών τοί Χρυσοστόμου τοί 
XII αίώνος. Γραφή παρημελημένη.

Έν φ. 5 ή αρχή τοί μηνολογίου' «’Αρχής καλλίστης κάλλιστα είναι καί 
τέλος ορθοί δοκοίσιν οί δροι τών πραγμάτων».

Ό κώδιξ περιέχει τάς άκολουθίας τοί Ιουλίου άνευ συναξαρίων.
Εις την α' ό κανών είναι διάφορος, είς δέ την β' ελλείπει ό δεύτερος 

κανών, εις δέ την ε' αντί τής είς τό έντυπον ακολουθίας υπάρχει τής όσιας 
Μάρθας μητρός Συμεών τοί θαυμαστορείτου. Είς τάς ζ' ελλείπει ή άκολου- 
θία τοί οσίου Θωμά τοί εν τφ Μαλαιφ, είς δέ τάς ια' ό κανών οίχί μόνον 
τοί εις τά έντυπα είναι διάφορος, άλλα καί τοί είς τό 93 χειρόγραφον. Εις 
δέ τάς ιγ' ελλείπει ή άκολουθία τής μάρτυρος Γολινδούχ καί ή τοί Στεφά
νου Σαββαΐτου. Είς τάς ις' ελλείπει ή άκολουθία τοί ίερομάρτυρος Άθη- 
νογένους, είς τάς ιζ' ελλείπει ό δεύτερος κανών. Είς τάς κ' έλλείπουοιν ό δεύ
τερος κανών καί αί προφητεΐαι. Είς τάς κα' προσιίθεται άκολουθία τοί 
προφήτου ’Ιεζεκιήλ. Είς τάς κβ' μετατίθεται ή είς τάς κγ' άκολουθία τοί 
μάρτυρος Φωκά, άλλ’ έχουσα στιχηρά καί κανόνα διάφορα, είς δέ τό κγ' 
υπάρχει άκολουθία τών αγίων μαρτύρων Τροφίμου Θεοφίλου καί τών συν 
αυτοϊς. Είς την κδ' τό πρώτον τροπάριον τοί κανόνος είναι διάφορον, είς 
τάς κε' προστίθεται άκολουθία τών αγίων γυναικών Όλυμπιάδος καί Εΰπρα- 
ξίας, προφητεΐαι δέ ουχ υπάρχουσιν- είς τάς κς' ελλείπει ή δευτέρα άκολου-
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θία, εις τον κζ' έλλείπουσιν ώς προφητεϊαι καί ό πρώτος κανών. Εις τάς κθ' 
ελλείπει ή δεύτερα ακολουθία, ως εις τάς λα' προστίθεται κανών τοΰ σταυροϋ.

Τά είς τα Κύριε έκέκραξα στιχηρά διαφέρουσιν εις την α', εις τάς γ', είς 
τάς δ', είς τάς ιη', είς τάς κδ' καί εις τάς λ', είς δέ τάς λα' τάς τοϋ σταυροϋ.

Ή ακολουθία τών αγίων Πατέρων τίθεται είς τάς ζ' έχουσα στιχηρά 
διάφορα, καί διάφοροι κανόνες.

Έν φ. 105 Ρ «Θεοΰ τό δώρον καί πόνος ΓΙαφνουτίου οίκτροϋ τάλανος 
καί ΓΙαφλαγώνος· έν έ'τει ,ζκα' ( — 1534) κατά μήνα ’Ιούνιον». Προστίθενται 
δέ καί οκτώ στίχοι περιέχοντες γνωμικά, ών ή αρχή:

Γνώοις βροτοΐς ηδιοτον εν βίω κλέος 
κακόν δέ ταύτι/ τους κακώς κεχρημένους

70.
Χάρτ. Βόμ6. 0,26X 0,18, 17' αίώνος, φ. 80.

Στίχοι σελίδων 26, σελίδες δίστηλοι. Δέσιμον ξύλινοι πλάκες γυμναί. 
Γραφή καθαρά.

Μηνάϊον Μαΐου.

Έν τφ φ. 1 άγράφω σημειοϋται: «fTo παρόν μηναΐον υπάρχει τής 
Ύπεραγίας Θεοτόκου τής Χάλκης έν τφ νησίφ», έ'πονται έξ στίχοι καί έν 
τελεί « f Χριστέ δίδου μογίσαντι την πολυόλβιον αρωγήν».

Εις τό τέλος· «Θεοϋ τό δώρον καί πόνος Παφνουτίου επί έ'τους ,ζνη' 
Ίνδ. μηνί Ίουν. λα'».

Ύπάρχουσιν έπίσης ως καί έν τώ προηγουμένφ κώδικι είς τό τέλος δυο 
φΰλλα μεμβράϊνα γραφής XII αΐώνος περιέχοντα μέρος ομιλίας τοϋ Χρυσο
στόμου είς την Γένεσιν, έν οίς ύπάρχουσι καί χρυσά κεφαλαία γράμματα.

Ό κώδιξ οΰτος περιέχει τάς ακολουθίας τοϋ Μαΐου από τής πρώτης 
μέχρι τής τελευταίας ά'νευ συναξαρίων.

Είς τάς κε' ή ακολουθία είναι έορτάσιμος, εις δέ τάς κα οϋχί. ’Αντί δέ 
τών είς τά έντυπα ακολουθιών είς μέν τάς κζ' υπάρχει ή τοϋ μάρτυρος Θερά
ποντος, εις δέ τάς κη' ή τοΰ οσίου Νικήτα έπισκόπου Χαλκηδόνος. Οί δέ 
κανόνες είναι διάφοροι είς τάς β', ιγ', κ' καί λ' καί τά στιχηρά έν πολλοΐς 
διαφέρουσιν.

71.
Χάρτ. Βόμ6. 0,26χ0,18, 17' αίώνος, φ. 285.

Στίχοι σελίδων 16, σελίδες μονόστηλοι. Γραφή καθαρά. Δέσιμον δέρμα 
μέλαν έπί ξύλινων πλακών.
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Ψαλτήρων.

Ό κώδιξ οΰτος περιέχει τους ρνα' ψαλμούς τοΰ Δαυίδ, τάς δέκα φδάς 
και έπ'ι τέλους στίχοι εις τον θειον Δαυίδ. Προηγούνται οί κατ’ ήχον Τρια
δικοί ύμνοι, ών έλλείπουσιν οί τοΰ πρώτου καί τοΰ δευτέρου ήχου.

α' Είτα έ'πεται εν φ. 258-267 έκθεσις νέα επιστολικών τύπων.
β' Φ. 258 Ρ- 267 «’Έκθεσις νέα δπως γράφει ό Κωνσταντινουπόλεως 

Πατριάρχης τω Πάπα καί τοΐς λοιποΐς Πατριάρχαις καί Άρχιεπισκόποις καί 
μήν καί τοΐς Μητροπολίταις, βασιλεΰσι καί τοΐς κοσμικοΐς άρχουσιν ήγουν 
έγχειρίζουσιν άρχάς· δπως τε νϋν έχουσιν τάξεις οί υποκείμενοι θρόνοι τφ 
Πατριάρχη Κων/πόλεως, δπως τε οί Μητροπολΐται γράψουσι πρός τε αυτόν 
τον Πατριάρχην καί πρός τους λοιπούς Πατριάρχας, έτι τε καί πρός τους 
βασιλείς καί πρός τούς δέσποτας καί ετέρους τινάς».

γ' Άπό φ. 269 μέχρι τέλους ό μέγας κανών Άνδρέου τοΰ Κρήτης. Έν 
αρχή τοΰ χειρογράφου ΰπήρχον τρία φύλλα άγραφα, εις τό δεύτερον έκ 
τούτων σημειοΰται: «1687 μαρτίου πρότη ήλθα κα’ γώ ό έν Τερονονάχοις 
’Αθανάσιος εκ νήσου Ναξιας να κοινοβιάσιν ή στη Μονήν τής Ύπεραγίας 
Θεοτόκου καί διά προσταγής τοΰ παναγιωτάτου κυρίου κυρ Διονυσίου να 
ήγουμενεύσω έν ταύτη τή μονή καί η χάρις της παναγίας να μας βοηθίσι 
να κυβερνίσωμεν κάλλος καί θεαρέστος».

Έν φ. 257 Ρ «Θεοΰ τό δώρον καί πόνος Παφνουτίου επαρχίας Γάγ- 
γρας πόλεις Παφλαγώνων. Έπί έτους ,ζιδ' ( = 7014 = 1506) Ίνδ. θ' καί 
μηνί Μαΐω ήμέρα δ'».

Έν τέλει τοΰ κανόνος διά τής αυτής χειρός «καγώ καθηγούμενος Άθα- 
σιος Νάξιος».

Είναι διηρημένος είς τετράδια ήριθμημένα κάτωθεν α-λη'.
Έν φ. 61 «’Έκθεσις νέα δπως γράφει ό Κωνσταντινουπόλεως τω 

Πάπα. Ίστέον δέ δτι Μητροπολίτην έ'τερον ούκ οΐδαμεν γράφοντα τό ή 
Μετριότης ημών εϊμή μόνον τον Θεσσαλονίκης καί τόν Τραπεζοΰντος περί 
μέν τοΰ Θεσσαλονίκης τό γράφειν ή Μετριότης ημών έγένοντο δέ τοΰτο 
νεωστί έν ταΐς ήμέραις τοΰ βασιλέως Καντακουζηνοΰ' περί δέ τοΰ Τραπε
ζοΰντος καί έμοί δοκεΐ διά τό είναι βασιλεύς καί έκεΐσε».

72
Χάρτ. 0,25X 0,19. Ι<7' αϊώνος, φ. 32.

Στίχοι σελίδων 22, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον δέρμα μέλαν έπί χάρτι
νων πλακών. Γραφή καθαρά.

Θεία Λειτουργία.

Περιέχει τήν λειτουργίαν Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, Βασιλείου τοΰ 
Μεγάλου καί τήν προηγιασμένην άνευ αρχής, τοΰ σωζομένου άρχομένου
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εκ ιών λέξεων «Των συνευχομένανν ήμΐν πλούσια τά ελέη σου»· προηγείται 
ευχή, ήτις λέγεται παρά τοΰ Άρχιερέως ή πνευματικοί) επί τον μέλλοντα 
κοινωνήσαι, ής ή αρχή «Κύριε Τησοΰ Χριστέ ό Θεός ημών υίέ καί λόγε Θεοΰ 
ζώντος, ποιμήν καί αμνέ ό αΐρων τάς αμαρτίας τοΰ κόσμου».

Εις τό τελευταίου φυλ. 32 β «Τέλος των γ' λειτουργιών τοΰ θείου Χρυ
σοστόμου, τοΰ μεγάλου Βασιλείου, τών Προηγιασμένων έγράφησαν παρά τοΰ 
Σεραφείμ Τερομονάχου καί άφοσιώθησαν εν τη μονή τής Πανάγνου μου 
Θεοτόκου, τή έν τή νήσφ Χάλκη, έ'νεκεν ψυχικής σωτηρίας καί ό βουλόμενος 
άποξενώσαι ταυτης καί ιερόσυλος άφωρισμένος έστω παρά τής όμοουσίου 
καί αδιαιρέτου Τριάδος καί τών έν Νικαία συνελθόντων τι'καί οκτώ Θεοφό- 
ρων πατέρων. Έτελειώθη επί έτους ,ζρβ' ( = 1694) μηνί Όκτωβρίφ ε'ημέρα 
ζ' Τνδικτ. ζ'».

73.

Μεμβρ. 0,28X0,16,5. ΙΔ’ αΐώνος, ψ. 230.

Στίχοι σελίδων 28, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον δέρμα μέλαν επί ξύλινων 
πλακών. Γραφή καθαρά ενιαχού μή διακρινομένη καλώς εις τά αρχικά ψηφία.

Μηναϊον Αύγουστον.

Έν πολλοΐς τά στιχηρά διαφέρουσι τών εις τά έντυπα, οί δέ κανόνες 
διαφέρουσιν εις τήν α' άμφότεροι, εις τάς β' ό τοΰ Όσιου, εις τάς ιδ' τών 
προεορτιών, εις τάς ιζ' τής αγίας εικόνος, εις τάς ιθ'ό δεύτερος κανών, εις 
τάς κθ' προστίθεται καί ό τής Θεοτόκου κανών, εις δέ τάς λ' ελλείπει ό 
κανών τοΰ Προδρόμου, εις δέ τήν λα' ελλείπει ό πρώτος κανών.

Έκ τής παραβολής τών συναξαρίων εΰρηνται αι έπόμεναι διαφοραί:
Εις τήν α' ελλείπει ό Τιμόθεος. Εις τάς γ' προστίθεται ’Απόστολος 

Κουάρτος. Εις τάς δ' ελλείπει τό συναξάριον τών επτά παίδων καί τής Ευδο
κίας, τής δέ ’Ίας συναξάριον τίθεται τό έν τοΐς Μηναίοις τής Ευδοκίας, προστί
θεται μάρτυς Ελευθέριος δ Κουβικουλάριος άνευ συναξαριού, τά εγκαίνια 
τοΰ περικαλλοΰς καί θείου ναοΰ τής βασιλικής καί παντοκρατορικής σεβά
σμιας μονής τοΰ παντοκράτορος Σωτήρος Χριστοΰ τοΰ Θεοΰ ημών μετά 140 
στίχων καί τά εγκαίνια τοΰ ναοΰ τοΰ αγίου μάρτυρος Προκοπίου πλησίον 
τοΰ Χελώνη άνευ στίχων.

Είς τάς ζ' υπάρχει μνήμη τών έν εΰσεβεΐ τή μνήμη γενομένων βασιλισ
σών Πουλχερίας καί Ειρήνης καί μνήμη τής υπέρ λόγον καί παρά πάσαν 
έλπίδα δωρηθείσης ημών τελείας βοήθειας παρά Χριστοΰ τοΰ άληθινοΰ 
Θεοΰ ημών μετά τών πανταχόθεν διά τε γής καί θαλάσσης κυκλωσάντων 
ημάς άθέων έχθρών, μεσιτευσάσης τήν σωτηρίαν τής θεοφυλάκτου ταυτης 
καί βασιλίδος πόλεως τής άσπόρως αυτόν τεκοΰσης Παναγίας άχράντου 
Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας έπί Ηρακλείου καί Χοσρόη.
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ΕΙςχάς η' προστίθενται δυο μάρτυρες οί έκ 'Γύρου μετά στίχων καί τά 
εγκαίνια των αγίων ’Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου έν τω περιτειχίφ τοϋ 
αγίου αποστόλου καί εύαγγελιστοΰ Ίωάννου τοΰ Θεολόγου ένδον τοϋ σεπτού 
οίκου τής 'Υπεραγίας Θεοτόκου εν τοΐς Μαρκιανοϋ 1 καί τοΰ αγίου Κασσια- 
νοΰ καί ή άνάμνησις, δτι έγένετο ή τοϋ ήλιου έκλειψις από ώρας έκτης έως 
ώρας θ', ώστε καί τούς αστέρας φανήναι έν έτει ,ςτίιθ' ( = 6399 = 891) 
έν ήλίφ κύκλφ ιε' σελήνης ομοίως ίνδ. θ' έπί τής βασιλείας Λέοντος καί 
’Αλεξάνδρου τών ευσεβών καί φιλοχρίστων βασιλέων ημών.

Εις τάς θ' προστίθεται δσιος Ψόης μετά στίχων υπάρχει τό διήγημα 
τοΰ Γρηγορίου Νύσσης, προστίθεται Κωνσταντίνου αρχιεπισκόπου τής βασι- 
λίδος πόλεως. Εις τάς ι' προστίθενται έξ μάρτυρες έν Λιβύη, εις τάς ιβ' 
έλλείπουσι Πάμφιλος καί Καπίτων, Σέργιος καί Στέφανος, προστίθεται Πολέ
μων, ιβ' μάρτυρες από στρατιωτών καί δσιος Κάστωρ, εις τάς ιγ' προστίθενται 
οί κατά τάς ιβ' έλλείποντες άγιοι καί δσιοι Σέριθος καί μάρτυς Κορονάτος, 
καί βασίλισσα Ευδοκία ή κειμένη εις τούς αγίους ’Αποστόλους καί συναξά- 
ριον εις την Ξένην μοναχήν. Εις τάς ιδ' προστίθεται μάρτυς Λούκιος ό στρα
τηλάτης. Εις τάς ιη' προστίθεται μάρτυς Ίουλιανός πλησίον τοΰ Στροβίλου 
καί μάρτυς Λέων. Εις τί υπάρχει συναξάριον τών μαρτύρων Ήλιοδώρου καί 
Δόσή, προστίθενται ’Αρχιεπίσκοπος Κ/πόλεως Παΰλος δ νέος. Εις τάς κα' 
έλλείπουσιν οί στίχοι εις τον Θαδδαΐον καί προστίθεται Θεοκλήτη ή θαυμα
τουργός μετά συναξαριού. Είς τάς κβ' έλλείπει τό συναξάριον τώιν μαρτύρων 
Άγαθονίκου κλπ. Είς τάςκζ' προστίθεται μάρτυς Εύθαλεία μετά συναξαριού. 
Είς τάς κη' προστίθεται δσιος Σεραπίων μετά συναξαριού καί λγ' μάρτυρες 
οί έξ Ηράκλειας μετά στίχων. Είς τάς κθ', είς τάς λ' καί είς τάς λα' προστί
θενται διάφοροι άγιοι.

, Εις τά πλεΐστα συναξάρια σημειοΰται καί έν ποια έκκλησία τελείται 
ή σύναξις.

Εν τελεί υπάρχει ή έν τώ χειρογράφφ σημείωσις ή δεικνύουσα, δτι τό 
χειρόγραφον ανήκει είς την μονήν τής 'Αγίας Τριάδος έν Χάλκη μετά τής 
υπογραφής τοΰ Μητροφάνους. Έν τή αρχή καί έν τώ τέλει ύπάρχουσιν άνά 
δύο φύλλα μεμβράνης εξ ομιλιών τοΰ Χρυσοστόμου. Έπί τοΰ ενός τούτων 
υπάρχει έν μονογραφία «ό Παροναξίας Ματθαίος».

74.
Μεμβρ. 0,24X0,19. ΙΓ' αΐώνος, φ. 240.

Διαιρείται είς 30 τετράδια. Στίχοι σελίδων 24, σελίδες δίστηλοι. Δέσι- 
μον μέλαν έπί ξύλινων πλακών. Γραφή ατημέλητος.

Κατάλογος των χειρογράφων τής έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. ΐίδ

1 "Ολα τά έκδοθέντα συναξάρια έχουν κατά λάθος Μαρινακίου, δπερ πρέπει νά 
διορθωθή είς Μαρκιανοϋ.
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Απόστολοι.

Περιέχει τά καθημερινά αναγνώσματα των αποστόλων τοΰ όλου ενιαυ
τού και τού μηνολογίου και τάς διαφόρους μνήμας, λιτάς καί παννυχίδας 
μετά των προκειμένων καί στίχων, Ινιαχοΰ δέ καί τροπαρίων καί αντιφώνων 
καί κοινωνικών μετά μουσικών σημείων. Δεν γίνεται μνεία τής εορτής τών 
τριών 'Ιεραρχών.

75.
Μεμβρ. 0,25X0,20, φ. 152.

Στίχοι σελίδων 28, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον έκ ξύλινων πλακών 
περιβεβλημένων διά λινού υφάσματος. Γραφή καθαρά, τό τέλος ελλείπει.

Μακαρίου τον Αιγυπτίου 50 όμιλίαι.

Ή δέκατη καί ένδεκάτη ομιλία καί μέρος τής δωδέκατης ελλείπουσιν, 
ύπάρχουσι δέ 14 μόνον στίχοι τής δέκατης ομιλίας.

Κάτωθεν τοΰ φΰλ. 150Ρ υπάρχει ή σημείωσις: «ή Καλλίνικος ιερομό
ναχος καί πρωτοσύγκελλος καί πατριαρχικός».

« f Δευτερεύων Αυξέντιος έκ πολιτείας Τυρνάβου έγραψε ,αχογ' (=1673) 
’Ιουλίου κθ'». Δεν είναι βεβαίως αυτός ό γράψας τό χειρόγραφον, τό όποιον 
είναι πολύ αρχαιότερου, ά'λλως τε καί ή γραφή είναι διάφορος. ’Άνωθεν τής 
δευτέρας σελίδος τού φΰλ. α' «Κτήμα τής Θεοτόκου τής νήσου Χάλκης», 
κάτωθι δέ τοΰ φΰλ. γ' «Πατερικόν τής Παναγίας τής έν νήσψ Χάλκης.

76.
Μεμβρ. 0,25X0,19,5, φ. 130.

Έν τώ μεταξύ καί έν τφ τέλει φΰλλα τινά δι’ ά'λλης χειρός. Στίχοι σελί
δων 26, σελίδες δίστηλοι. Δέσιμον δέρμα μέλαν επί ξύλινων πλακών. Γραφή 
ατημέλητος καί διάφορος.

Εύαγγελιστάριον.

Εις τό πρώτον Εύαγγέλιον εις τό έν αρχή τό αρχικόν γράμμα Ε παρί- 
σταται δι’ είκόνος τοΰ Εύαγγελιστοΰ Ίωάννου. Εις τό Εύαγγέλιον τής β' τού 
Πάσχα εις τον Θεόν τό Θ διά τής είκόνος τοΰ Χριστού μέ φωτοστέφανον έν 
εΐδει σταυρού καί εφεξής ή αρχή έκάστου Ευαγγελίου. Τό αρχικόν γράμμα 
είναι πεποικιλμένον είτε δι’ είκόνος ή χειρός εύλογοΰσης ή ά'λλου καλλιτεχνι
κού γράμματος.

Έν τέλει άγραφα φΰλλα 4' εις τό δεΰτερον έξ αυτών σημειούται:
«γριγόριος ίεροδιάκονος»·)" «τον αγγελικόν άσπασάμενος βίον τηρεί καθα
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ρόν των παπών τό σαρκίον εί γάρ έαυτώ σωφρονών διαπρέψεις κατά χάριν 
βέλτιστε δ Θεός γίνεσαι. Γριγόριος ίεροδιάκονος».

Κάτωθεν τής α' σελίδος τοΰ φ. 1 σημειοϋται: «Εύαγγέλιον τής Πανα
γίας Χάλκης».

77.
Μεμβρ. 0,25, X 0,17,5 ΙΕ', αίώνος, φ. 244.

Στίχοι σελίδων 20, σελίδτς μονόστηλοι. Δέσιμον δέρμα επί ξύλινων 
πλακών. Γραφή καθαρά καί ευανάγνωστος.

Περιέχει τούς ρνα' ψαλμούς τοΰ Δαβίδ καί τάς εννέα φδάς ελλιπείς εν 
τέλει. Έν τη κάτω ώα τής οπίσθιας σελίδος τοΰ φ. 45 έχει την έξης σημείω- 
σιν «φτω παρόν ψαλτήριον α’ίναι τοΰ τιμίου Προδρ(όμου) άντικρή Σωζου- 
πόλεως καί δπιος τό άποξενόσι νά ήναι άφωρισμένος».

78.
Χάρτ. Βομβνκ. 0,24 X 0,15,5 1Δαίώνος, φ. 328.

Στίχοι σελίδων απροσδιόριστοι, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον δέρμα 
μέλαν επί ξύλινων πλακών. Γραφή έν μέρει μέν καθαρά, έν μέρει δέ δυσα
νάγνωστος.

Ίωάννου μονάχον τοΰ Ζωναρα εξήγησις εις τους κανόνας
των αγίων Αποστόλων, των Οικουμενικών καί Τοπικών Συνόδων, 

τών κατά μέρος άγιων Πατέρων.

Περιλαμβάνει: α' «Έκθεσις ήτοι άνάμνησις τής γενομένης τή έκκλησία 
ένώσεως έπί Κωνσταντίνου καί 'Ρωμανού τοΰ μέν βασιλεύοντος, τού δέ τό 
τηνικαΰτα τό τοΰ βασιλοπάτορος αξίωμα έχοντος».

β'. “Έπειτα είναι δύο φύλλα άγραφα καί έν φύλλον έκ μεμβράνης καί 
περιλαμβάνει «Κανόνας περί συγγένειας. Εΐτα τών αγίων “Αποστόλων περί 
χειροτονιών».

γ'. Μετά τό μεμβράνινον φύλλον έ'πονται οκτώ φύλλα χάρτινα βομβύ- 
κινα δίστηλα καί περιέχοντα διάταξιν τών αγίων “Αποστόλων, διατάξεις τών 
Άποστολικών κανόνων καί τών Οικουμενικών Συνόδων.

δ'. Μετά τά οκτώ χάρτινα φύλλα έ'πονται δύο μεμβράνινα, έπειτα έν 
φύλλον χάρτινον, συνέχεια δέ τούτου είναι έν φύλλον χάρτινον άγραφον, μεθ“ δ 
έν φύλλον έκ μεμβράνης, ου ή πρώτη σελίς άγραφος, μετ’ αυτό χάρτινα.

Κάτωθι τής πρώτης σελίδος τοΰ φ. 21 σημειοϋται: «έξήγησις τών κανό
νων τών “Αποστόλων καί τών Συνόδων τής Παναγίας τής έν τή νήσω 
Χάλκης φ. 37.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΑ'. 12
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«Αποστόλων ευροντο τέλος κανόνες 
θείων ιερών άγιων παν ευφήμων 
οι τω αριθμώ δγδοήκοντα πέντε 

προέβηθι δί ίδεΐν και τών συνοδικών τε 
κανόνων άρίθμησεν πρώτον Νίκαιας 

και αν τών λοιπών πν εν ματ άρρητον ρήσιν 
εξ ών άκος ενροιμι κέρας και δόξαν 
Γεώργιος οϊκτρδς καί τάχα θύτης».

Ένταΰθα τελειώνουν τών ’Αποστόλων οί κανόνες και ά'ρχονται τών 
οικουμενικών συνόδων.

Έν φ. 37Ρ «’Οκτωβρίου ,ςωνα' (== 1343) μηνι Όκτωβρίω ιη' ήμερα 
Σαββάτφ ώρα τρίτη έγένετο επί το Βυζάντιον βασιλεύοντος τοΰ ευσεβέστατου 
βασιλέως Ίωάννου τοΰ Παλαιολόγου θεήλατος οργή σεισμός μέγας ώστε καί 
τά τείχη καί οί πύργοι τής περιεύφήμου πόλεως έυλαυθησαν ομοίως καί οί 
ναοί- ετι δέ καί την νύκτα γέγονεν σφοδρότερος καί ΰψώθη ή θάλασσα είς 
τά τείχη είς μέρη άνδρός (;) καί είς μέρος ψ καί είς μέρος γ. γέγονε δέ καί έν 
τή δύσει καί ανατολή τή δέ ψ ημέρα ήγουν τή κ τοΰ μηνός ώρα θ Ισχίσθη 
έ'ως ώρας ια' καί εγένετο έν δλω τφ τόπω συντριβή καί φόβος μέγας καί 
έλεημοσύναι καί έλευθερώσεως αιχμαλώτων πολλών καί τοκισμών καί χρεών 
άποκοπαί».

79.
Χάρτ. 0,24χ0,17. ΙΖ' αίώνος, φ. 361.

Στίχοι σελίδων 26, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον μέλαν δέρμα έπί χάρ
τινων πλακών.

Σύνοψις Πρακτικής Ιατρικής συγγραφεΐσα μέν υπό Ί. ’Άλλεν δοτόρου 
τής ’Ιατρικής καί έκδοθεΐσα έν Ένετία τό 1732, μεταγλωττισθεΐσα δέ υπό 
’Αλεξάνδρου Γιακουλεήσφ τοΰ Βυζαντίου τό 1747 Αΰγούστου α' καί άντι- 
γραφεΐσα υπό Θεοδώρου ’Αγραφιώτου τοΰ καί Χρυσιώτου προς χάριν τοΰ 
ΐατροϋ Δημητράκη Βυζαντίου τό 1720.

Έν τελεί έν σελ. 361 σημειοΰται: «Θεώ δοτήρι πάντων δόξα καί κλέος». 
Τέλος τοΰ πρώτου μέρους.

’Ώσπερ ξένοι χαίρουσιν ίδεΐν πατρίδα
καί θαλάσση πλέοντες ίδεΐν λιμένα,
ον τω και οί γράφοντες ίδεΐν βιβλίου πέρας

είληφε πέρας ή παρούσα αΰτη βίβλος διά χειρός Θεοδώρου τού έξ Άγράφων 
άντιγραφεϊσα έν έτει χιλιοστώ επτακοσιοστά) έξηκοστώ έν τή α' τού μετα- 
γειτνιώνος μηνός.
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80.
Χάρτ. 0,25χ0,18, σελ. 286.

Στίχοι σελίδων απροσδιόριστοι, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον πλάκες 
χάρτινοι γυμνοί.

’Αθανασίου Ύψηλάντου Κωϊκης ίδμοσύνης βιβλία 11.

’Ιατρικά μέχρι τής σελίδος 184. ’Από σελίδα 188 ’Αθανασίου Κομνηνοΰ 
Ύψηλάντου εκκλησιαστικών τε καί πολιτικών τε τών εις δώδεκα. Τό δωδέκατον 
καί τελευταΐον. κεφ. Α'. Οί από τής άλώσεως τής Κ/πόλεως μέχρι τής σήμε
ρον έν τώ γένει σοφοί τε καί ένδοξοι. Γεώργιος Σχολάριος κλπ.

Ή σελ. 192 άγραφος. ’Από δε σελ. 194: Οί από τής άλώσεως τής Κ/πό
λεως μέχρι τής σήμερον σοφοί τε καί αξιόλογοι Νικόλαος ό Κοπέρνικος κλπ. 
’Από σελ. 247 Εισαγωγή ’Αστρονομική καί από σελ. 261 περί μαθητικών 
Ιπιστημών. Έν τώ πρώτω φΰλλφ άνωθεν «έτει 1738 Αυγ. ιε'» καί είς τό 
κάτω «έκ τών τοϋ Καλλινίκου ’Ιεροσολύμων».

81.
Χάρτ. 0,24,5X 0,18. ΙΗ' αΐώνος, φ. 149.

Στίχοι σελίδων 26, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον δέρμα μέλαν επί χάρτι
νων πλακών.

Μεταφυσική !Αντωνίου Γενονηοίον.

Έν αρχή εν εΐδει προοιμίου προς την άνω επιγραφήν τοΰ βιβλίου 4 
φύλλα «Περιεχόμενα τής μεταφυσικής, τό κατ’ αυτήν είς πλάτος διεξιόντα καί 
προδιαλευκαίνοντα»- έπεται έν φυλλον άγραφον καί από φύλλου 6 «Μετα
φυσική ’Αντωνίου Γενουησίου εκλεκτών φιλοσόφων μεταφρασθεΐσα είς τήν 
Έλληνίδα διάλεκτον από τής λατινίδος παρ’ Ευγενίου».

Είς τό τέλος «Γέγραπται διά χειρός Λαυρέντιου Πετροκοκίνου Παντο- 
λεοντίδου τοΰ Χίου έν έτει 1794 κατά μήνα ’Ιούλιον έν Χίφ.

82.
Χάρτ. 0,24χ0,15,5. ΙΒ' αΐώνος, φ. 201.

Έν πολλοϊς σητόβρωτος. Σελίδες μονόστηλοι, δέσιμον δέρμα μέλαν επί 
ξύλινων πλακών. Γραφή καθαρά.

Κώδιξ ανάμικτος.

1. ’Από φ. 1-30: Βίος τοϋ Μεγάλου Παϊσίου συγγραφείς υπό Άββά 
Ίωάννου Κολοβού.

Άρχ. «"Ωσπερ τά τερπνά τοϋ βίου καί παρόντα τερπνά καί λυόμενα».
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180 f Μητροπολίτου Άθηναγόοα τοΰ άπό Μ. Πραιτοσυγκέλλων

Τέλ. «καί τι τφ υπέρ φύσιν άντιμάχεσθαι ώ οΰτος προς εκείνους έ'φη τον 
αΰτοΰ συνεράστης».

Λείπει τα εξής. Είτα εν φύλ. 31: Διάφοροι ερωτήσεις καί αποκρίσεις 
σύντομοι.

2. (φ. 32-92β) Βίος καί πολιτεία τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Θεοδώ
ρου τοΰ διαλάμψαντος εν ασκήσει κατά την μεγίστην Λαύραν τοΰ αγίου 
Σάββα, έπειτα γεγονότος και επισκόπου πόλεως Έδέσης καί αξιομνημόνευτα 
κατορθωκότος έ'ργα, συγγραφείς παρά Βασιλείου επισκόπου Έμέσης. Τό 
τέλος ελλείπει, φύλλων δέ τινων τά γράμματα άπετρίβησαν, ώστε νά μη άνα- 
γινώσκωνται.

3. (φ. 93) Έπεται έ'τερον έ'ργον, συ ή αρχή ελλείπει- φαίνεται δ’ δτι τά 
οκτώ ταΰτα ακέφαλα φύλλα περιλαμβάνουσιν πραγματείαν περί άζυμων, άλλ’ 
άγνωστον τίνος έ'ργον είναι, ή δέ γραφή είναι διάφορος των προηγουμένων.

4. (φ. 100Ρ) «Τοΰ αΰτοΰ περί χρήσεων τινων δτι εκ μόνου τοΰ πατρός 
οΰ μήν καί εκ τοΰ υίοΰ τό πνεύμα τό άγιον εκπορεύεται καί ό'τι οΰ ταΰτόν 
αποστολή καί έκπόρευσις».

5. (φ. 108Ρ) «Τφ τιμιωτάτψ αχ κυρω Στεφάνφ διαπορουμένφ περί 
έξαντιφράξεως τοΰ ουρανίου σώματος, τον εναπολειφθέντα αέρα σκότος 
βαθύ διεδέξατο».

6. (φ. 110) «Τφ τιμιωτάτω a* κυρω Ήσαΐα περί τοΰ πώς δει τό ευαγ
γελικόν καί θειον έκλαμβάνειν ρητόν τό λέγον «οΰτος ήμαρτεν ή οί γονείς 
αΰτοΰ, ΐνα τυφλός γεννηθή» καί καθεξής.

7. (φ. 113) «’Έτι καί τοΰτο ήπόρηται εί τήν Εΰ'αν αφυπνιστείς 6 Άδάμ 
έγνώρισε προφητικά» δήθεν χαρίσματι, πώς ήγνόησε τήν έπισυμβησομένην 
αΰτώ βλάβην έκ τής βρώσεως τοΰ φυτοΰ. Διατι καί τό φυτόν εκείνο καλοΰ καί 
πονηροΰ γνώσιν ή 'Αγία κατονομάζει Γραφή».

8. (φ. 115) «Τφ πανεντιμοτάτφ καί Ιν Κυρίφ ήμΐν άδελφώ κυρφ 
Ιωάννη τφ Τρίχα περί τοΰ τί τό είδος τοΰ βασιλέως τών Ουρανών καί 
ποταποί εκείνο τό πΰρ τό τε τό Ιξώτερον πΰρ καί κατά φύσιν ό όποιος έστιν 
ό σκώληξ ό ακοίμητος».

Φύλ. 119β καί 120 Ρ άγραφα.
9. (φ. 122) «Τφ αΰτφ είχρή καί τοΐς τυχοϋσι πατράσι τήν έξαγόρευσιν 

γίγνεσθαι».
10 (φ. 125). «Πώς έννοητέον τό έν τή Άποκαλύψει τοΰ Θεολόγου 

«είδον οΰρανόν καινόν καί ή θάλασσα οΰκ ήν έ'τι».
11. (φ. 126). «Τφ πανσεβάστφ σεβαστφ κυρφ Κωνσταντίνφ τφ Παλαιο- 

λόγφ εί χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν δτι κατά περιόδους αστέρων οΰκ 
άπ' αρχής εκείνοι καί πρώτοι άνθρωποι πολυετείς άνεφάνησαν».

12. (φ. 128Ρ) «Τφ Τιμιωτάτφ αχ (ίσως μοναχώ) καί στυλίτη κυρφ 
’Ιωάννη τφ Σιναΐτη εί χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν δτι ή εΰαγγελική φωνή
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ή λέγουσα «ό πατήρ μου μείζων μοΰ έστιν ου δέον εκλαμβάνεσθαι και κατ’ 
αυτό τοϋ Χρίστου τό ανθρώπινον μή οϋσης τής ϋποστάσεως».

13. (φ. 151 Ρ) «Τφ πανεντίμφ και εν Κυρίφ ήμϊν άδελφω κυρφ Ιωάννη 
τφ Τρίχα περί τοϋ δτι νους ψυχή. Ταϋτά εστι κατά φΰσιν καί εν τοΐς όνό- 
μασι διαλάττουσιν».

14. (φ. 154) Τφ τιμιωτάτφ άρχοντι κυρφ Ίωαννικίφ τφ Γραμματικά) 
εί χρή προσέχειν τοις λέγουσιν δτι οϋκ εστι καταλϋειν εν τε τετράδι καί παρα
σκευή τά τής νηστείας είτϋχη συμπεσεΐναύταΐςοίανδήποτεδεσποτικήν εορτήν».

15. (φ. 157) «Τφ αϋτφ περί τοϋ πώς οι προφήται καί δπως ήξιοϋντο 
θείων οπτασιών».

16. (φ. 158Ρ) «Τφ αϋτφ εί χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν δτι πρός γε 
τοΐς άλλοις καί την θείαν ουσίαν έπιγνώσονται τότε μετά ακρίβειας όί 
άνθρωποι».

17. (φ. 160) «Πρός τους λέγοντας δτι κατά παραχώρησιν Θεοΰ γινόμε
νον παρ’ ήμΐν καί πρωρισμενα παρ’ αϋτοΰ τυγχάνουσιν καθώς ό μέγας φησί 
Μάξιμος ως έκείνοις δοκεΐ».

18. (φ. 163) «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Άλυπίφ τφ εγκλείστφ περί 
τοϋ πώς ή μετάστασις τής άειπαρθένου γέγονε καί εί αληθώς εκ τάφου έγή- 
γερται κατά τήν εκ νεκρών τοϋ Κυρίου καί Σωτήρος ημών εγερσιν».

19. (φ. 164Ρ) «Εί χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν δτι τό διδόναι πτωχοΐς 
τών λοιπών εϋποιιών καί προσφορών κρείττων έστίν».

20. (φ. 166) Άνταπολογητική εκ μέρους πρός τήν έγχειρισθεΐσαν αϋτφ 
γραφήν παρά τοϋ κραταιοϋ καί αγίου ημών βασιλέως κυρ Μανουήλ τοϋ 
Κομνηνοϋ τοϋ άστρονομικοϋ μαθήματος ενεκεν.

21. (φ. 169) «Τίνος ενεκεν δ Χριστός καί διατί παρα τή Γραφή λίθος 
καλείται καί μάργαρος. Τά δέ κατά τον άδάμαντα πώς έκληπτέον καί περί 
τής μαγνήτιδος καί περί τής τετραμόρφου οπτασίας, ήν 6 προφήτης είδεν 
Ιεζεκιήλ καί δπως εις τά τέσσαρα Εϋαγγέλια αϋτό έξελάβοντο καί περί τοϋ 
τίς καί πόθεν ή κατά τήν αγίαν τοϋ Χριστοϋ Γέννησιν τεσσαρακοστή καί 
διατί συν τφ τρίτφ γάμφ μή καί τέταρτος συγκεχώρηταί’ καί τί χρή λέγειν 
επί τής γιγνομένης εϋποιίας τών άπελθόντων ενεκεν. καί εί άπαλλάττειν 
αϋται ΐσχύουσιν τών αμαρτημάτων αϋτους».

22. (φ. 1770) «Τφ τιμιωτάτφ Νεκταρίφ εί χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν 
δτι οϋ συμφέρει τών θείων γραφών ή άνάγνωσις» καί τφ αϋτφ περί τοϋ τί 
χρή λέγειν περί τής εξόδου τών τελευτώντων καί δπως αϋτοί τών ώδε άπαί- 
ρουσι καί δτι τοϋ άμαρτάνειν ημείς έσμέν αίτιοι, οϋ μή ή φυσις αϋτή».

23. (φ. 185) «Μιχαήλ τοϋ Θεσσαλονίκης τοϋ μαΐστορος τών ρητόρων, 
διδασκάλου τών Εϋαγγελίων καί πρωτεκδίκων τής Μεγάλης Εκκλησίας Κ/πό- 
λεοις ή περί τήν τελευτήν εξομολόγησις αϋτοΰ έφ’ οίς προσέπεσε καθηρέθη.

24. (φ. 182β) «Νικήτα Χαρτοφΰλακος τοϋ Νικαέως κατά ποιους και-
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ρους και διά τίνας αιτίας έσχίσθη άπό της Εκκλησίας Κ/πόλεως ή 'Ρωμαϊκή 
Εκκλησία.

25. (φ. 186Ρ) «Ερμηνεία εις τό Πάτερ ημών».
26. (φ. 187Ρ) «Επιστολή Ίπποκράτους προς Πτολεμαίον βασιλέα 

Αίγυπτου».
(φ. 189) Ελλείπει εν φΰλλον, ώς δέ φαίνεται εκ τών υπαρχόντων, 

πρόκειται περί τής διδασκαλίας τών αγίων Ζ' οικουμενικών συνόδων καί 
πάλιν έλλείπουσιν φύλλα.

27. (φ. 191) «Συμεών τοΰ Νέου Θεολόγου περί τοΰ φεΰγειν τον λοιμόν».
Ό βίος τοΰ αγίου Θεοδώρου φαίνεται δτι άπετέλει μέρος ιδιαιτέρου

βιβλίου, διότι καί ό χάρτης καί ή γραφή παραλλάσσουν προς τον βίον τοΰ 
Μεγάλου Παϊσίου. Τό αυτό λεκτέον καί περί τοΰ άλλου μέρους τοΰ βιβλίου.

Εις τό πρώτον άγραφον φΰλλον υπάρχει ή ιδιόχειρος υπογραφή τοΰ 
Πατριάρχου Μητροφάνους. «Μητροφάνης έλέφ Θεοΰ 'Αρχιεπίσκοπος Κων
σταντινουπόλεως, Νέας 'Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης», καί κάτωθι 
«τών μέν εΰτυχούντων πάντες εισί φίλοι, τών δέ δυστυχοΰντων οΰδ’ αυτοί 
οί γενήτωρες»

83.
Μεμβρ. 0,22,5X0,18. ΙΑ' αίώνος, φ. 322.

Στίχοι σελίδων 20, σελίδες μονόστηλοι. Γραφή καθαρά. Δέσιμον δέρμα 
μέλαν επί ξύλινων πλακών.

’Ιωάννον Σνγγραφέως τής Κλίμακος λόγοι.

Τά επτά πρώτα φύλλα επί χάρτου' εν αρχή 3 φύλλα άγραφα. Εις τήν 
δευτέραν σελίδα τοΰ πρώτου άγράφου φΰλλου σημειοΰνται τάέξής: «Εΰσπλαγ- 
χνε Χριστέ μή παρίδης δέησιν του σου ήκέτου Γεωργίου τοΰ Αΰγομαχίτου 
του Χαρτουλαρίου καί το μετασταντον τον βίου» καί κατωτέρω μονοκονδυ- 
λικώς. Γεώργιος... Χαρτουλάριος τής Μ. Εκκλησίας. Τό β' καί γ'φΰλλον 
είναι κεκομμένον κατά τό ήμισυ, εις τό ΰπάρχον β' φΰλλον σημειοΰται ή εξής 
επιγραφή:

« fot βίβλος αυτή έστί τοΰ Γεωργίου καί Χαρτουλαρίου τής Μ. Εκκλη
σίας καί Πέτρου; υίοΰ τοΰ Μεγάλου Οικονόμου τής Μ. Εκκλησίας».

(φ. 1-3Ρ) Επιστολή τοΰ Άββά Ίωάννου τοΰ ηγουμένου 'Ραϊθοΰ 
προς Ίωάννην τον άξιάγαστον τοΰ Σινα ό'ρους ήγοΰμενον.

(φ. 3-13) Βίος έν Ιπιτομή τοΰ Άββά Ίωάννου τοΰ ηγουμένου τοΰ 
αγίου ό'ρους Σινά τούπίκλην Σχολαστικοΰ τοΰ έν άγίοις ως αληθώς.

(φ. 11^) Δανιήλ μοναχοΰ ταπεινοΰ Ραϊθοΰ είς τον βίον τοΰ κυροΰ 
Ίωάννου τοΰ Σχολαστικοΰ. Πεπείραμαι κυροΰ Ιν βραχέσι πλειστα ρήτορσι 
γάρ κάλλος συντομία έπους. Πλάκες πνευματικαί. Έν τώ τελευταίω φύλλφ
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σημειοϋται: «Υπέρ μνήμης τοϋ τιμιωτάτου συνάδελφου ημών ιερομόναχου 
κυρ Εΰλογίου τοϋ χρηματίσαντος μαθητου τοϋ μακαριότατου ΓΙατριάρχου 
Ιεροσολύμων κυρίου Λεοντίου τοϋ έν άγίοις αληθώς», κάτωθεν δέ δι’ άλλης 
γραφής κα'ι μελάνης σημειοϋται: «φυλάτε Κύριε... Σιμαιόν μοναχός» και 
έτέρα σημείωσις εις τό όπισθεν φύλλον «ή ιερά βίβλος αυτή έγράφη παρά 
τοϋ ίερομονάχου Εϋλογίου» και έτέρα δυσανάγνωστος.

Είς τό τελευταΐον φϋλλον έν τή πρώτη στήλη μέρος τοϋ Ευαγγελίου 
«Αϋτοΐς ό Ίησοϋς δεϋτε άριστήσατε κλπ. Έγερθείς έκ νεκρών κλπ.» Έπί 
τής έτέρας στήλης προκείμενα, αναστάσιμα τών η' ήχου. Εις την όπισθίαν 
σελίδα τοϋ αύτοϋ φϋλλου «αρχή τοϋ κανοναρίου».

84.
Χάρτ. 0,23χ0,16. ΙΑ' αίώνος, φ. 269.

Στίχοι σελίδων απροσδιόριστοι, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον ύφασμα έκ 
μετάξης έρυθροϋν έπι ξύλινων πλακών σκωληκόβρωτων. Γραφή ατημέλητος.

Εναγγελιστάριον.

Ό καλλιγράφος είναι ανορθόγραφος. ’Έχει τάς εξής σημειώσεις. «Τέλος 
τοϋ Ευαγγελίου τοϋ χρόνου όλου σίντι αγία Σαρακοστη διχα τα μινολογίου 
από δέ άρχεβη τό μινολογιο»’ ή σημείωσις είναι τοϋ άντιγραφέως.

Είς δέ τό τελευταΐον φύλλον «έτελειώθη τό παρόν Εϋαγγέλιον μηνί 
ίουλίφ ις' ημέρα ε' έτει ,ςωμς' ( = 6846 = 1338).

Έν αρχή ΰπάρχουσι δυο πρόσθετα φύλλα, ών τό πρώτον έχει προφη
τείας και τό δεύτερον τό Εϋαγγέλιον τής αίμορροσύνης.

85.
Χάρτ. 0,23,5χ0,16. /‘Τ' αίώνος, φ. 140.

Στίχοι σελίδων 20, σελίδες μονόστηλοι. Άτυχώς έκ τοϋ μηναίου τούτου 
έξέπεσαν περί τάς 12ό σελίδας. ’Από τής ιε' ’Ιουνίου μέχρι τής 28 λείπει 
ή ακολουθία. Δέσιμον δέρμα μέλαν έπί ξύλινων πλακών. Γραφή ανορθό
γραφος.

Μηναΐον Ιουνίου.

Περιέχει τάς ακολουθίας τοϋ μηνός τούτου άνευ συναξαρίων. Συμφωνεί 
κατά πάντα τώ ύπ’ άριθ. κώδ. 108 έκτος ότι ή εις τάς κ' ακολουθία έν τώ 
χειρογράφφ τούτφ έστίν εορτάσιμος, περιέχουσι προφητείας, τροπάρια είς 
τήν λιτήν, άπόστιχα, καθίσματα, δύο κανόνας καί στιχηρά εις τούς αίνους.

Είς τό τελευταΐον φύλλον 140 έχει τό εξής σημείωμα «"f"ετελιώθ(η) 
ό παρόν μην ’Ιούνιος έτος ^ζωζγ'(ί> ( = 1554) ημέρα β' νοεμβρίω: είς τάς
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πέντε: Διά χειρός έμοΰ ταπεινοί) καθηγούμενος και σεβάσμιας μονής τοΰ 
τιμίου Προδρόμου Μαξίμου Ιερομόναχου».

Έν αρχή προστίθεται ή εις τον μικρόν εσπερινόν τής κδ' ακολουθία 
δι’ ά'λλης χειρός γεγραμμένη, άλλ’ είναι ημιτελής.

86.
Χάρτ. 0,22,5x0,16. ΙΖ' αΐώνος, φ. 204.

Στίχοι σελίδων 21, σελίδες μονόστηλοι. Γραφή καθαρά. Δέσιμον άπλοΰν. 
Εξώφυλλα εκ χάρτου.

’Ύμνοι. Κανόνες και λοιπά ανευ αρχής.

Ή αρχή τοΰ σωζομένου «.. έπεσκέψατο και εποίησεν λΰτρωσιν.. ». 
Περιέχονται έν αύτφ.

1. “Υμνοι εις τον Πρόδρομον οκτώ κατ’ήχον, ών έλλείπουσιν οί τρεις 
πρώτοι καί ή αρχή τοΰ τετάρτου.

2. (φ. 3) Δογματικά τά έν ταϊς λιταΐς τών Σαββάτων, ήγουν τά καί νΰν 
κατ’ ήχον άνά δυο έκτος τοΰ πλ. δ' έ'ν.

3. (φ. 7) Εκλογή ψαλμών. Τοΰ πρώτου έλλείπει ή αρχή, οί δ’ ά'λλοι, 
έπιγράφονται τή Κυριακή τών Βαΐων, εις τήν καινήν Κυριακήν ήτοι τοΰ 
Θωμά, εις τήν Άνάληψιν τοΰ Κυρίου ημών Τησοΰ Χριστοΰ, εις τήν Πεντη
κοστήν, εις τήν γέννησιν τοΰ τιμίου Προδρόμου και εις δίκαιον εις μετα- 
μόρφωσιν τοΰ Κυρίου ημών Τησοΰ Χριστοΰ, εις τάς λοιπάς εορτάς τοΰ 
τιμίου Προδρόμου, εις τήν κοίμησιν τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, εις ‘Αποστό
λους, εις ίεράρχας, εις μάρτυρας καί οσίους.

4. (φ. 30) “Υμνοι τριαδικοί κατ’ ήχον ψαλλόμενοι εις τάς αγίας τεσσα
ρακοστός μετά τών φωταγωγικών.

5. (φ. 44) Κανόνες οκτώ κατ’ ήχον εις τόν άγιον Ίωάννην τον Πρό
δρομον, ποιήματα Ίωάννου μοναχοΰ μετ’ ακροστιχίδων.

6. (φ. 90) Στιχηρά Θεοτοκία ψαλλόμενα εις τούς εσπερινούς τών τεσ
σαρακοστών κατ’ ήχον.

7. (φ. 107) "Ετερα Θεοτοκία απολυτίκια ψαλλόμενα έν όλω τώ ένιαυτώ 
είτε τώ έσπερινώ καί εις Θεός κύριος έν τώ δρθρφ καί πάλιν έν τώ τελεί 
τοΰ δ'ρθρου.

8. (φ. 117) Στιχηρά μαρτυρικά κατ’ ήχον ψαλλόμενα τή Παρασκευή 
εσπέρας καί τφ Σαββάτφ πρωί άπόστιχον δτι έστι Θεός Κύριος.

9. (φ. 126) Έτέρα ακολουθία ομοίως κατ’ ήχον δτι ένι αλληλούια.
10. (φ. 162) Παράκλησις εις τόν τίμιον Πρόδρομον μετά κανόνος καί 

μετά τήν έβδόμην ωδήν Ευαγγελίου.
11. (φ. 167) ’Ακολουθία τοΰ μικροΰ άγιασμοΰ.
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12. (φ. 174) “Ετερος κανών παρακλητικός εις τον τίμιον Πρόδρομον.
13. (φ. 178) ΤΙδαί τών ψαλμών.
14. (φ. 182) Έγκώμιον εις τον επιτάφιον τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ 

Χρίστου.

87.
Χάρτ. 0,22X 0,14. ΙΕ' αίώνος, φ. 266.

Στίχοι σελίδων 22, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον δέρμα μέλαν επί ξύλι
νων πλακών πεποικιλμενων. Γραφή ατημέλητος.

Πεντηκοστάριον.

"Αρχεται από τον εσπερινόν τοΰ μεγάλου Σαββάτου καί λήγει εις τό 
τέλος τοΰ τή Κυριακή τής Πεντηκοστής εσπερινού. Έλλείποντος εν τή αρχή 
ενός φυλλου τό πρώτον φόλλον αρχεται από τών τοΰ πρώτου αναγνώσματος 
τών προφητειών λέξεων «καί εΐδεν ό Θεός δτι καλόν».

Έν αυτή υπάρχει καί τής Ζωοδόχου πηγής ακολουθία, φαίνεται δέ τό 
χειρόγραφον τοΰτο οΰχι τό ακριβές.

Έν τέλει ή επομένη σημείωσις υπάρχει' «έτελειώθη ή παροΰσα βίβλος 
αυτή διά χειρός καμοΰ τοΰ άμαρτολοΰ Μανουήλ τοΰ Ταβουλαρ(ίου) Σωξου- 
πόλεως καί οί άναγινώσκοντες ταΰτην εύχεστε μι διά τοΰ νΰν έτος ,ςπλς' 
( = 1428) ίνδ. ς' μηνί φευβρουαρίφ β'. τής παναχράντου Δεσποίνης ημών 
Θετόκου καί άειπαρθένου Μαρίας. At γραφαί δέ μενοΰσι τών άποιώνων. 
Οί δέ δάκτυλοί μου υπό χοός βροτοΰνται».

Καί άνω τής σημειώσεως ταυτης ή εξής:

«Ώσπερ ξένοι χέροντε ίδεΐν πατρίδα 
και οί θαλατέβοντες Ιδέίν λιμένα 

καί οί πραγματεύοντες ίδεΐν τδ κέρδος 
και οί οτρατεβόμενοι ίδεΐν τά 

οντω καί οί γράφοντες ίδεΐν βιβλίου τέλος».

Εις τό τελευταίου φΰλλον β' σημειοΰται: «Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών 
Νείλου ’Αρχιεπισκόπου Σωζουπόλεως απολυτίκιου ήχος δ'.» «Ώς τών Άσω- 
μάτων όμόσκηνον καί τών ’Αποστόλων έφάμιλον καί 'Ιεραρχών ίσοστάσιον 
παναήδημε Νείλε απάντες άνεφημοΰμεν σε δυσώπει προς Κύριον τοΰ εύρεϊν 
ημάς έλεως»· κατόπιν ήχος πλάγιος τοΰ δ' τή Ύπερμάχφ.

«Τώ ποιμενάρχη τοΰ Χριστοΰ ασμασι στέτ[»ωμεν ως λυτρωθέντες δι’αΰτοΰ 
παντός νοσήματος καί γάρ πάσαν νόσον καί πάσαν μαλακίαν ίάται δ θείος 
τάφος αύτοΰ. Εΰαρέστως γάρ βιώσας δ οσιος έν χή γή έλαβε χάριν παρά 
Θεοΰ' δι’ δ κραυγάζομεν χαίρε, Νείλε θειάτατε».
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Εις τό φΰλ. 108Ρ σημειοΰται: παρέλαβον εγώ δ Άρμενοχωρίτης από 
τον άρχοντα Κριτόπουλον άσπρα π = 80».

Έν τελεί υπάρχει εν φΰλλον μεμβράνινον, έν ω φαίνονται καί ίχνη γραμ
μάτων XI — XII αίώνο; εξ ακολουθίας εις ιεράρχην τινά.

Τό φ. 59Ρ άγραφον ύπάρχον εν αρχή έπληρώθη δι’ άλλης χειρός διά 
τής καταγραφής τοΰ καταλόγου διά διαφόρων χειρογράφων.

Μεταξύ τών φ. 123- 124 λείπει εν φΰλλον.

88.

Χάρτ. 0,22X0,15. /£"' αίώνος, φ. 135.

Γραφή ωραία καί χειρ επιμελής, αλλά τό βιβλίον σητόβρωτον, τό στά
χωμα τελείως κατεστραμμένον. Στίχοι σελίδων 21, μονόστηλοι σελίδες.

‘Απόστολος.

Περιέχει 1) τά καθημερινά αναγνώσματα τών “Αποστόλων τοϋ δλου 
ενιαυτού’ από μεν τής Κυριακής τοΰ Πάσχα μέχρι τής Τρίτης μετά την Πεν
τηκοστήν καθ’ έκάστην, εντεύθεν δέ μέχρι τών Βαΐων κατά Σάββατον καί 
Κυριακήν, προσέτι καί τά αναγνώσματα τή μεγάλη Πέμπτη, τη μεγάλη 
Παρασκευή εσπέρας καί τώ μεγ. Σαββάτω εΐςτόν ό'ρθρον καί είς τον εσπερινόν.

2) Τά τοϋ μηνολογίου’ τά πλείω παραπομπάς.
3) Τό είς κοιμηθέντα ανάγνωσμα τοϋ ’Αποστόλου. “Απαντα μετά τών 

προκειμένων καί τών στίχων. Έν τέλει σημειοΰται: Τέλος τοϋ ’Αποστόλου επί 
έτους ,ζοβ' (=1546) Ίνδ. ζ' μηνί Ίουλίφ ημέρα δ'». Είς τό περιθώριον 
σελίδος τίνος υπάρχει σημείωσις άναγράφουσα «ετούτος δ ’Απόστολος ενι 
τοΰ κυρίτζη Κώνστα τοϋ Καμπά Νικολάου τοΰ υιού καί οποίος τοΰ αποξε
νώσει νά είναι άφωρισμένος».

Είς άλλο περιθώριον «μαβρά μάτη αποχής κορι με μελάνην εγράμενα 
μέ χρισαφη κεντιμένα».

Έν αρχή καί έν τέλει τρία άγραφα φ. μέ διάφορα δίστιχακα κογραμμένα.

89.
Χάρτ. 0,21χ0,15. ΙΖ' αίωνος, φ. 250.

Στίχοι σελίδων 22, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον δέρμα μέλαν επί ξύλινων 
πλακών. Γραφή καθαρά, άλλ’ ανορθόγραφος.

Έβδομαδάρια ήτοι άκολονθίαι σύντομοι τής έβδομάδος τοΰ Σαββάτου και 
Κυριακής. ’Ανθολογία ήτοι σύντομοι ■ άκολουθίαι τοΰ έτους τών Δεσποτικών 
και Θεομητορικών εορτών και άλλων αγίων. ’Ακολουθία μικροΰ αγιασμού και 
Κανών παρακλητικός τής Θεοτόκον.

Έν φ. 5013 σημειοΰται τό εξής: «f Ή Ιερά αΰτη βίβλος εγράφη διά 
χειρός Μ(ητ)ροφάνους ίερομονάχου καί έσταχόθη υπό τοϋ ευτελούς Πορφυ-
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ρίου ίερο(μον)αχ(ου), εφημερίου δντος έν τή θεοσώστφ πόλει Μεσημβρία, 
άρχιερατεύοντος κυροΰ Χριστοφόρου' οι οΰν άναγινώσκοντες αυτή εΰχεσθε 
υπέρ άμφοτέρων: ~ ,ζ'Ρρ'ί’ι'? (—1601/2) μηνί σεπτεμβρίφ ινδ. ιεΊς».

Έν δέ φ. 242Ρ σημειοΰται τό έξης: «Έγράφη ή παρούσα εβδομαδαρία 
όμοΰ με τό άπολόγιον διά χειρός έμοϋ τοΰ ευτελούς Μητροφάνους ιερομό
ναχου έν χή θεία και βασιλική και πατριαρχική μονή τοΰ τιμίου ένδοξου 
προφήτου Προδρόμου και βαπτιστοΰ Ίωάννου τοΰ εύρίσκοντος έν τή Μαύρη 
Θαλάσση άντίκρι Σωζουπόλεως και μηδεις τολμήσει έξόσαι αυτό έκ τής εΐρη- 
μένης μονής, ΐνα μη και τοΰ τιμίου Προδρόμου έγείρη κατ’ αυτού εις άγα- 
νάκτησιν- διότι ιδιοχείρως αφιέρωσα αυτό εις την ήμετέραν μονήν έν έτει 
ζρι'? ( = 1601 - 1602)». Έν αρχή 4 φύλλα άγραφα και έν τελεί 7.

90.
Χάρτ. 0,21X0,14. 17' αίώνος, φ. 92.

Έπι τοΰ δέρματος είναι τετυπωμένοι δικέφαλοι αετοί' τό βιβλίον οΰχΐ 
καλώς διατηρουμενον, μάλιστα από τοΰ φ. 75. Στίχοι σελίδων διάφοροι, 
σελίδες μονόστηλοι. Αέσιμον δέρμα υπέρυθρον έπι ξύλινων πλακών. Γραφή 
καθαρά άλλ’ ανορθόγραφος, 6 χάρτης σητόβρωτος.

Θεία Λειτουργία.

Φύλ. 1 - 26. Ή θεία Λειτουργία Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου.
Φύλ. 27. Βασιλείου τοΰ Μεγάλου.
Φυλ. 75. Τών Προηγιασμένων.
Έν φ. 73Ρ «έτος ,ς^ιπγ' ( = 6983- 1475) Θεού δώρον καί Ιγνατίου 

πόνος».

91.
Μεμβρ. 0,23χ0,18. IB’ -IV αίώνος, φ, 233.

Στίχοι σελίδων 25, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον δέρμα μέλαν έπι ξύλι
νων πλακών. Γραφή καθαρά.

Έν αρχή καί έν τέλει έλλείπουσι φύλλα, τά όποια συνεπληρώθησαν διά 
χάρτου τοΰ ΙΔ' αίώνος, 20 φύλλα έν αρχή καί 15 έν τέλει. Ή γραφή τής 
μεμβράνης διάφορος τής τοΰ χάρτου.

Μηναΐον Σεπτεμβρίου.

Περιέχει άπάσας τάς ακολουθίας τοΰ Σεπτεμβρίου μηνός άνευ συναξα
ριού. Έχει δέ τάς ακολούθους διαφοράς προς τό έντυπον.

Εις τάς γ' ό κανών διάφορος εις ήχον πλ. δ' προς τό ’'^.σωμεν τώ 
Κυρίω, άρχόμενος «Δίπλοκον εύσεβείας».
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Εις τάς ς'προστίθεται έτέρα ακολουθία τοΰ αγίου μάρτυρος Εύδόξου.
Εις τάς ιβ' ό κανών διάφορος έχων ακροστιχίδα «Τον έννομον θεόφρον 

ήνυσας δρόμον» εις ήχον πλ. δ' προς τό ΰγράν διοδεύσας «τοΐς νόμοις έκ 
βρέφος τοΰ ποιητοΰ», εις τάς κβ' προστίθεται ή ακολουθία τοΰ προφήτου 
Ιωνά μετά κανόνος φέροντος ακροστιχίδα «Τοϋ σοϋ προφήτου Χριστέ τό 
κλέος» εις ήχον β' προς τό εν βυθώ κατέστρωσας άρχομένου «τής ψυχής 
φυλάξας Τωνά» ποίημα Θεοφάνους. Εις τάς κγ' ό κανών σημειοϋται τοϋ 
Θεοφάνους και ούχί Τωάννου τοϋ Δαμασκηνού.

Εις τάς κε' ό πρώτος κανών ελλείπει, εις τάς κς' ό κανών τής Θεοτόκου 
καί ό δεύτερος τοΰ αγίου ελλείπουσυ τίθεται δέ έτερος εις ήχον πλ. δ' προς 
τό 'Αρματηλάτην Φαραώ καί άρχόμενος «ώς καθαρώς ήγαπημένος γέγονας». 
Εις τάς κη' προστίθενται αναγνώσματα προφητειών καί στιχηρά.

Είναι διηρημένον εις τετράδιον και τά μεμβράϊνά εΐσι 25 άριθμού- 
μενα β - κζ'.

Είς τό τέλος τοΰ 230 φύλλου «τέλος τώ Θεώ δόξα' κάλαμος γράφει καί 
χειρ καυχάται Θεοΰ τό δώρον καί Τωάσαφ ζΐομας(;)», τό όποιον βεβαίως 
άναφέρεται εΐς τά έπΐ τοΰ χάρτου γεγραμμένα.

Άπό τοΰ φ. 230 Ρ - 233 έχει Θεοτοκία σταυρώσιμα.

92.
Μέμβρ. 0,23χ0,19,5. ΙΑ' αΐώνος, φ. 226.

Στίχοι σελίδων διάφοροι, σελίδες δίστηλοι. Δέσιμον μεμβράνη επί χάρ
τινων πλακών. Γραφή καθαρά.

Παύλος Ευεργετικός.

«Έκ τών συλλογών τοΰ όσιωτάτου πατρός ημών Παύλου». Προηγείται 
πίναξ τοΰ περιεχομένου, τοΰ οποίου τά πρώτα φΰλλα έλλείπουσιν. Επίσης τό 
τέλος ελλείπει.

Έν τή κάτω φα τοΰ τελευταίου φύλλου «δλον τό βιβλίον είναι 28 
τετράδια». Ούδεμία χρονολογική σημείωσις υπάρχει, άλλ’ είναι άρχαΐον χει
ρόγραφον.

Έν τή α' σελίδι τοΰ φ. 2! «Πατερικοΰ συλλογή τοΰ αγίου Παύλου τής 
Ύπεραγίας τής έν τή νήσφ Χάλκης».

93.
Μεμβρ. 0,23χ 0,18. ΙΑ' αΐώνος, φ. 146.

Στίχοι σελίδων 22, σελίδες μονόστηλοι, γραφή καθαρά. Δέσιμον άπλοΰν, 
εξώφυλλα εκ χάρτου.
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Μηναϊον "Ιούλιον.

Περιέχει τάς ακολουθίας τοϋ μηνός άνευ συναξαρίων. Ελλιπές κατά την 
αρχήν καί τό τέλος, τό δέ σφζόμενον δίρχεται από τών λέξεων «λαμπρός 
οϊκειν ήξιώθητε» καί λήγει εις τάς λέξεις «διι εγώ είσίν ό έν θαλάσση».

Ή εις την α' ακολουθία είναι άνευ αρχής καί τέλους, ή εις την β' ελλεί
πει, τής εις τάς γ' ελλείπει ελάχιστον μέρος έκ τής αρχής, τής εις τάς δ' 
σφζεται ελάχιστον μέρος εκ τής αρχής. Εις τάς ε', ς', ζ' ελλείπουσιν, τής εις 
τάς η' ελλείπει ελάχιστον μέρος έκ τής αρχής, καί εις τάς λα' ελλείπει τό τέλος.

Έν έκάστη ακολουθία τίθεται πρώτον τό άπολυτίκιον, δπερ καλείται 
κάθισμα, κατόπιν έ'τερα καθίσματα εί ύπάρχουσι καθίσματα τό κοντάκιον καί 
δ οίκος. Επέρχονται στιχηρά τά εις τό Κΰριε έκέκραξα, τά τοϋ στίχου, τά τής 
λιτής καί τά εις τούς αίνους καί κατόπιν ό κανών, εάν δέ ύπάρχη καί δεύ
τερος τίθεται μετά τό τέλος τού πρώτου κανόνος. Έξαποστειλάριον δέ καί 
αναγνώσματα προφητειών ούχ ύπάρχουσιν.

Ώς επί τό πλεϊστον τά στιχηρά καί τά καθίσματά είσι διάφορα, έν γένει 
δέ ύπάρχουσι πλείονα εις τό χειρόγραφον τοΰτο ή εις τά έντυπα. Οί δέ κανό
νες εισί διάφοροι είς τάς ι'. ια'. ιβ'. ιε'. ις' καί κδ'- ομοίως καί ό εις τάς ιζ' 
δεύτερος καί ό είς τάς κς' πρώτος.

Είς τάς θ' προστίθεται ακολουθία τών δσιομαρτύρων Πατερμουθίου 
καί Κύπριος. Είς τάς ιβ' προσιίθεται τό δνομα τοϋ μάρτυρος Γολινδούχ 
άνευ ακολουθίας. Είς τάς ιγ' αντί τών είς τά έντυπα ακολουθιών υπάρχει 
είς τάς ιδ' ακολουθία τοϋ ’Αποστόλου Άκύλα, είς δέ τάς ιδ' ακολουθία τοϋ 
μάρτυρος Άντιόχου.

Είς τάς ιη' προστίθεται ακολουθία τοϋ αγίου μάρτυρος Υακίνθου, είς 
δέ τάς κα' τοϋ προφήτου ’Ιεζεκιήλ.

Ή είς τάς κγ' άκοέ,ουθία τοϋ μάρτυρος Φωκά μετατίθεται εις τάς κβ', 
αλλά μετά προσομοίων καί κανόνων διαφόρων τών είς τό έντυπον, εις δέ 
τάς κβ' ακολουθία τής αγίας Μαγδαληνής μετατίθεται είς τάς γκ', εις τάς κε' 
προστίθεται ακολουθία τών αγίων γυναικών Όλυμπιάδος καί Εύπραξίας. 
Είς τάς λα' υπάρχει πρώτον ακολουθία τοϋ μάρτυρος Ίωάννου τοϋ Στρα
τιώτου τοϋ έν Τράλη τής ’Ασίας κειμένου, μεθ’ ήν τοϋ αγίου Εύδοκίμου 
ατελής, ή δέ τών προεορτιών έλλείπει.

Ελλείπουσιν ή δευτέρα ακολουθία είς τάς κς' καί εις τάς κθ'. Οί δεύτεροι 
κανόνες έλλείπουσιν είς τάς ιθ' καί είς τάς κ', δ δέ πρώτος είς τάς κζ'. ’Ακο
λουθία τών Προπατόρων ούχ ύπάρχει. Παρατηρητέον προσέτι δτι είς τούς 
πλείστους κανόνας ύπάρχει καί ή δευτέρα ωδή.
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94.
Μεμβρ. 0,22,5X0,18. ΙΓ'-ΙΔ' αΐώνος, φ. 172.

Στίχοι σελίδων 24, σελίδες μονόστηλοι. Λέσιμον δέρμα μέλαν υπέρυ
θρον επί ξύλινων πλακών σητοβρώτων. Γραφή καθαρά, καλώς διατηρούμενου.

Μηνάΐον ’Ιανουάριου.

Περιέχει τάς ακολουθίας τοϋ μηνός τούτου άνευ συναξαρίων καί ανα
γνωσμάτων προφητειών. Εις τάς ε' τοΰ μηνός εορτάζεται δ άγιος Γρηγόριος 
δ έν τη ’Ακρίτα. Εις τινας δε ημέρας οΐ κανόνες είσί διάφοροι τών εις τά 
έντυπα καί εις άλλας οί δεύτεροι κανόνες έλλείπουσιν. Εις δέ τάς κγ' αντί 
τών εις τά έντυπα κανόνων ύπάρχουσιν έτεροι. Τά στιχηρά πολλ,ά διαφέ- 
ρουσυ καθίσματα δέ καί στιχηρά εις την λιτήν καί απολυτίκια παντελώς 
έλλείπουσιν. Έκ τής ακολουθίας τών 'Ωρών τών Φώτων μόνον τά στιχηρά 
ύπάρχουσιν, ή δέ ακολουθία τοΰ αγιασμού ελλείπει. Τινά τροπάρια στιχηρά 
καί ειρμοί φέρουσι καί σημεία μουσικής.

Έν τέλει ύπάρχουσι φύλλα 23 χάρτινα, έφ’ ών ύπάρχουσιν αναγνώ
σματα προφητειών, ή ακολουθία τών Ωρών τών Φώτων καί τινα στιχηρά 
καί κανόνες καί είναι γεγραμμένα διά νεωτέρας χειρός προς άναπλήρωσιν. 
Ή ακολουθία τών τριών 'Ιεραρχών ύπάρχει.

Εις τό φ. 148 Ρ έχει εις τό τέλος τής ακολουθίας τής 31 Ίανουαρίου 
Κύρου καί Ίωάννου «Θεού τό δώρον καί πόνος Μελετίου».

Κάτωθι εις τήν α' στήλην τοϋ α' φύλλου «Μηνολόγιον τής Παναγίας 
τής έν τή νήσφ Χάλκης».

95.
Μεμβρ. 0,21X0,16. τοϋ 1514 φ. 245.

Στίχοι σελίδων 23, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον ύφασμα έρυθρόν πεπα
λαιωμένου έπί ξύλινων πλακών. Γραφή καθαρά καί έπιμεμελημένη. Μετά 
εικόνων τών τεσσάρων Ευαγγελιστών.

Ευαγγέλιον.

’Έχει τήν εξής σημείωσιν: Τό παρόν τετραευαγγέλιον άφιερώθη εις τον 
ναόν τής ύπεραγίας Θεοτόκου έν τή νήσφ τής Χάλκης ύπό τοΰ έν μακαρία 
τή λήξει γενομένου αειμνήστου άρχιερέως Καλλίστου Φιλιππουπόλεως, μηνί 
Όκτωβρίφ ια' ημέρα γ' ώρα ζ' τής νυκτός έν έτει ,ζκβ' (=1514), έτι δέ 
έκοιμήθη έν αυτή τε τή ημέρα καί ώρα καί έτάφη έν τή αυτή μονή».

Έν αρχή εκάστης συγγραφής τών 4 Ευαγγελίων εύρίσκονται αι εικόνες 
τών 4 Ευαγγελιστών έπιμελώς έπεξειργασμένων. Αί προμετωπίδες επίσης
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έπιμελώς πεποικιλμέναι, τα δέ αρχικά ψηφία έκάστης συγγραφής έζωγραφη- 
μένα δIs ενός προσώπου μικροσκοπικοΰ.

Αί έπιγραφαί των Ευαγγελίων και τα αρχικά αυτών γράμματα γεγραμ- 
μένα χρυσή μελάνη. Κάτωθι τής α' στήλης τοΰ φ. 150 σημειοϋται: «Ό καθη
γούμενος αρχιμανδρίτης και Πρωτοσύγκελλος τής σεβάσμιας βασιλικής κα'ι 
επονομαζόμενης τοΰ Κρημνού» και παρακάτω δι’ άλλης γραφής καί άλλης 
μελάνης: «ελάχιστος έν ίερομονάχοις καί πνευματικοΐς πατήρ Μακάριος 
ό ε'χων τό άγιον Εΰαγγέλιον τούτο καί ό άναγινώσκων εύχου μοι διά τον 
Κύριον δπως λάβω λύσιν αμαρτημάτων».

Τά δύο τελευταία φύλλα είναι χάρτινα με έτέραν γραφήν μεταγενεστέραν 
έν τώ τελευταίφ φύλλω. < Τό παρόν τετραευαγγέλιον άφιερώθη εις τον ναόν 
τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής έν τή νήσψ Χάλκης υπό τού έν μακαρία τή 
λήξει αειμνήστου αρχιεπισκόπου Καλλίστου, γενομένου Φιλιππουπόλεως μηνί 
όκτωβρίω α' ήμερα Γ' ώρα ζ' τής νυκτός έν έτει ,ζκβ'Ν. β = 7022 = 1514, 
έιι δέ έκοιμήθην έν ταύτη τή ημέρα τε καί ώρα καί έτάφη έν τή αυτή μονή. 
Έν τφ αύτφ χρόνφ έκοιμήθη καί ό πανοσιώτατος πατήρ ημών Μακάριος 
ιερομόναχος μηνί Σεπτεμβρίω ιγ'». Άτυχώς τό Εΰαγγέλιον οΰχ εύρηται έν 
τή Βιβλιοθήκη.

(Έπεται συνέχεια)

+ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ' 

ό άπό Μεγάλων Πρωτοσυγκέλλων καί από Παραμυθίας
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