
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΌΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 

ΤΗΣ ΕΝ ΤΗ, ΝΗΣΩ, ΧΑΛΚΗ, ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Τον Κατάλογον τούτον, περιλαμβάνοντα περί τούς 180 κώδικας, έξεπο- 
νήσαμεν, δτε, μετά την δευτέραν εκ της Μ. Πρωτοσυγκελλίας άπομάκρυνσιν 
ήμών τη 28 ’Απριλίου 1921, διεμένομεν εν τη μυροβόλω Χάλκη, μόνην 
αναψυχήν και άνακούφισιν ευρίσκοντες είς την μελέτην κα'ι τήν εργασίαν, 
έλαβε δέ πέρας τη 2f ’Απριλίου 1922, ημέρα τοϋ Μ. Σαββάτου. Είς τήν 
πολΰπονον ταΰτην εργασίαν άνεκουφισεν ημάς οΰκ ολίγον διά τής άνα- 
γνώσεως τών μάλλον δυσνόητων σημειώσεων ό αείμνηστος Βυζαντινολόγος 
και πολύτιμος φίλος Ξενοφών Σιδερίδης, δστις, χάριν τών ιδιαιτέρων αύτοΰ 
μελετών καί χάριν ήμών, έπεσκέπτετο τότε συχνότερον τήν Χάλκην· διά τούτο 
ιερόν χρέος εκτελοΰντες τον Κατάλογον τούτον άφιεροϋμεν τή προσφιλεΐ καί 
τιμία αυτού μνήμη.

Περί τής Τεράς ταυτης Μονής πρώτος έ'γραψεν ελάχιστα ό Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως Κωνστάντιος ό Α' ό Σοφός ό από Σιναίου 1. Μετ’ 
αυτόν συντόμως επίσης έγραψεν ό Σκαρλάτος Δ. Βυζάντιος 2. Εϊδικάς πρα
γματείας περί τής Μονής καί έν μέρει περί τής Βιβλιοθήκης αυτής έγραψαν 
ό Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός 3 καί ό Ξενοφών Δ. Μογέ 4, ως καί ό 
Μ. Γεδεών 5, δημοσιεΰσας σημείωμα περί τής Μονής Καμαριωτίσσης. Επί
σης ό ’Αθανάσιος Παπαδόπουλος Κεραμευς 6, δστις έν περισπουδάστφ αύτοΰ 
μελέτη αναγράφει 40 κώδικας τής Μονής Χάλκης κομισθέντας μετά τήν

ι ΚωνσταντίουΑ' τοΰ άπό Σιναίου, Κωνσταντινιάς παλαιό τε καί νεωτέρα. 
σελ. 213-217. Έν Κ/πόλει 1844.

2 Σκαρλάτου Δ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή ή περιγραφή τοπογραφική, 
αρχαιολογική καί ιστορική τής περιωνύμου ταύτης μεγαλοπόλεως τόμ. Β' σελ. 303-309. 
Άθήνησιν 1862.

2 Βαρθολ. Κουτλουμουσιανοΰ, 'Υπόμνημα'Ιστορικόν περί τής κατά Χάλκην 
Μονής τής Θεοτόκου. Έν Κ/πόλει 1846.

4 Ξενοφ. Δ. Μογέ, 'Η έν Χάλκη Έλληνοεμπορική σχολή. Έν Κων/λει 1875.
5 Μ. I. Γεδεών, Σημείωμα περί Καμαριωτίσσης, έν «Εκκλησιαστική Άληθείφ» 

τόμ. ΚΒ' σελ. 473-475, 482-486, 508-510. Πρβλ. Άλεξ. Λαυριώτου, Περί τής κατά 
τήν νήσον Χάλκην 'Ιεράς Μονής τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, έν «Εκκλησιαστική Άλη- 
θείφ» τόμ. ΚΑ' σελ. 7-8.

6 ’Αθανασίου Παπαδοπούλου Κεραμέως, Ή έν τφ νησίιρ Σφζουπόλεως 
βασιλική μονή Ίωάννου τοΰ Προδρόμου καί ή τύχη τής Βιβλιοθήκης αυτής, έν Βυζαν- 
τινοΐς ΧρονικοΤς Πετρουπόλεως τόμ. Ζ' σελ· 661 - 695,
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Κατάλογος των χειρογράφων τής έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. 23?

καταστροφήν τής Μονής Σφζοπόλεως τοϋ Τιμίου Προδρόμου εις την Μονήν 
τής Παναγίας τους ύπ’ άριθ. 1. 2. 10. 16. 17. 28. 32. 34. 40. 42. 49. 57. 
63. 77. 85. 87. 89. 102. 103. 104. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 
119. 129. 131. 137. 138. 144. 147. 155' και τέσσαρας άλλους άποκειμένους 
εν τώ Σκευοφυλακίφ τής Μονής Χάλκης 1, χωρίς όμως νά περιγραφή αυτούς 
λεπτομερώς, άρκοΰμενος μόνον εις τήν αντιγραφήν των διαφόρων έν αύτοΐς 
σημειωμάτων.

Ό αυτός ’Αθανάσιος Παπαδόπουλος Κεραμεύς 2 * εκ τοϋ ύπ’ άριθ. 157 
κωδικός τής Μονής έδημοσίευσεν έπιστολάς Ίουλιανοϋ τοϋ Παραβάτου, 
περιγράψας λεπτομερώς αϋτόν. Επίσης περιέγραψε τον ύπ’ άρ. 158 κώδικα, 
δστις περιλαμβάνει και πέντε έπιστολάς τοϋ Λιβανιού (φ. 264-265), ως 
και τον ύπ’ άριθ. 159 περιέχοντα καί τούτον έπιστολάς τοϋ Λιβανιού (φ. 
115“ - 143®). Ή έργασία αυτή τοϋ μακαρίτου ’Αθανασίου ΓΙαπαδοποΰλου 
Κεραμέως είναι περισπούδαστος. Τά ύπ’ αυτού παραλειφθέντα συνεπληρώσα- 
μεν έν τφ Καταλόγφ ημών.

Έν έτει 1901 ό Dr Jos. Boyens 8 έδημοσίευσε Κατάλογον κωδίκων 
άγιογραφικοΰ περιεχομένου ύπό τον τίτλον «Catalogue Codicum Hagio- 
craphicoruin Graecorum Bibliothecae Monasterii Deiparae in Chalce 
insula», έν φ αναγράφει τούς βίους, τάς πολιτείας καί τά μαρτύρια διαφόρων 
αγίων καί μαρτύρων περιεχομένων εις τούς ύπ’ άριθ. κώδικας 6. 8. 10. 13. 17.
18. 19. 20. 34. 47. 62. 82. 83. 129. 139 καί 157 τής Μονής τής Παναγίας. Τά 
ύπ’ αυτού παραλειφθέντα συνεπληρώσαμεν έπίσης έν τφ ήμετέρφ Καταλόγφ.

Έν έτει 1901 ό αείμνηστος Ξενοφών Σιδερίδης έν τή ύπ’ άριθ. ΑΥΙΘ 
τακτική ειδική συνεδρίφ τοϋ έν Κ/πόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου 4 
έποιήσατο άνακοίνωσιν, έν ή μετά τής συνήθους αυτού θαυμαστής κριτικής 
έξετάζει τά περί τής ίδρύσεως τής Μονής τής Παναγίας έν Χάλκη, παρέχων 
πλείστας δσας πολυτίμους πληροφορίας περί αυτής.

Έν έτει 1914 of Σ. Γ. Σ. έγραψε σημείωσιν ύπό τον τίτλον «Ή Τερά 
Μονή τής Θεοτόκου έν Χάλκη» 5. Έκ ταύτης λαβών άφορμήν ό κλεινός

1 Άθ. Παπαδοπούλου Κεραμέως, "Ενθ’ άν σελ. 678.
2 Άθαν. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Συνοπτική "Εκθεσις παλαιογραφικών 

ερευνών έν τε Κων/λει καί ταΐς χώραις τοΰ Πόντου διά τήν Μαυρογορδάτειον Βιβλιο
θήκην. Έν τφ Έλλην. Φιλολογ. Συλλέγω Κων,λεως Παραρτ. τόμ. IT' σελ. 3-8. Τοΰ 
αύτοΰ, Ίουλιανοϋ Αΰτοκράτορος ’Ανέκδοτοι έπιστολαί μετά προλεγομένων καί κριτι
κών σημειώσεων, Ένθ’ άν. σελ. 9-26, 27-35. Τοΰ αΰτοΰ, Λιβανιού Έπιστολαί... 
Ένθ’ άν. σελ. 36 64.

s Dr Jos. Boyens, Catalogus Codicum Hagiocraphicorum Graecorum Biblio
thecae Monasterii Deiparae in Chalce insula έν «Analectis Bollandianis» tom XX 
p. 45 - 70.

4 Τόμ. ΚΘ σελ. 7 (1907).
5 Έν Εκκλησιαστική Άληθείφ τόμ. ΛΔ' σελ. 87 -89 (1914).
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238 f Μητροπολίτου Άθηναγόρα τοΰ άπό Μ. ΓΙρωτοσυγκέλλων

Μητροπολίτης Νικομήδειας Φιλόθεος Βρυέννιος έ'γραψεν άξιόλογον μελέτην 
υπό τον τίτλον «Άναστήλωσις τής Ιστορικής αλήθειας διά τής ευτυχούς άνα- 
καλύψεως τοΰ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Σελεύκειας κυρίου Γερμανού 
Στρηνοποΰλου» 1. Κατά πόσον ή ανακάλυψης τοΰ Σελεύκειας Γερμανού 
Στρηνοποΰλου ΰπήρξεν ευτυχής γράφομεν έν ιδιαιτέρα άνεκδότφ μελέτη 
ημών «Περί τής Τέρας Μονής τής Παναγίας Χάλκης».

Περί τής Ίεράς Μονής τής Παναγίας έγραψε καί ό Άββάς Marin 
εις τό έ'ργον αυτού «Les Moines de Constantinople». Έν έ'τει δέ 1841 
έξεδόθη έν Κων/λει μικρόν φυλλάδιον έκ 13 σελίδων υπό τον τίτλον «Πρό
γραμμα Ιστορικόν τής ανέκαθεν οικοδομής τού κατά Χάλκην 'Ελληνικού 
Φροντιστηρίου καί τής καταστάσεως αυτού δηλωτικόν».

Περί τής Μονής επίσης έγραψαν συνοπτικώς ό Sestini, ό Schlumber- 
ger, ό Καισάριος Δαπόντης και άλλοι, περί ών ποιούμεθα λόγον έν τή μελέτη 
ημών περί τής 'Ιστορίας τής Μονής. Έκτος τών σψζομένων κωδίκων τής 
Μονής ύπάρχουσι καί τινες μη περιλαμβανόμενοι έν τφ Καταλόγω αυτής 
προ πολλοΰ φυγαδευθέντες έξ αυτής, καί δη

1) Ό κτιτορικός κώδιξ τής Μονής τού αγίου Ίωάννου τού Προδρόμου 
τού έν τή νήσψ Σφζοπόλεως, περιγραφήν τού οποίου έποιήσατο ό αείμνηστος 
’Ιωάννης Σακκελίων 2.

2) Ό ύπ’ άριθ. 224 κώδιξ τής έν 'Αγίφ Όρει Μονής τού Φιλοθέου 3.
3) Ό ύπ’ άριθ. 329 κώδιξ τοΰ έν Κων/λει Μετοχιού τοΰ Παναγίου 

Τάφου «Αί τρεις Λειτουργίαι» 4.
4) Ό ύπ’ άριθ. 426 (5933) κώδιξ τής έν 'Αγίφ ’Όρει Μονής τού αγίου 

Παντελεήμονος «Αί θεΐαι Λειτουργίαι» 5.
5) Ό ύπ’άριθ. 204 (2217) κώδιξ τής Μονής Έσφιγμένου τής έν 'Αγίφ 

’Όρει «Αί θειαι λειτουργίαι» γραφείς ύπό Θεοδοσίου Μήδειας τού ταπει
νού μητροπολίτου έν έ'τει 1634 Σεπτεμβρίου α' Ίνδ. γ'. Βεβαίως ό κώδιξ 
ούτος άνήκει είς τήν Μονήν τής Παναγίας Χάλκης, έν ή έ'ζησε καί άπεβίωσεν 
ό Θεοδόσιος 6.

6) Οι έν τή ’Εθνική Βιβλιοθήκη Παρισίων ύπ’άριθ. 755 τού ια' αίώ- 
νος καί ό ύπ’άριθ. 1543 τοΰ ιγ'αίώνος άγιογραφικοι κώδικες προέρχονται 
έκ τής Μονής τής Παναγίας τής Χάλκης 2.

ι Έν Εκκλησιαστική ’Αληθείς τόμ. ΛΕ' σελ. 203-206 (1915).
2 Ίωάν. Σακκελίωνος, Ίωάννου Ε' καί Ίωάννου Ζ' τών Παλαιολόγων χρυσό· 

βουλλον καί άργυρόβουλλον περί τής κατά τήν Σιρζόπολιν Μονής τοΰ Τίμιου Προδρόμου 
έν τφ Δελτία) τής 'Ιστορικής καί Έδνολ. Εταιρείας τής Ελλάδος τόμ. Β' σελ. 612 · 613.

3 Άθ. Παπαδοπούλου Ιίεραμέιος, Ή έν τφ νησίω ... σελ. 679.
4 Τοΰ αΰτοΰ, Ένθ’ άν.
5 Σπ. Λάμπρου, Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos Vol. II 

σελ. 373, Cambridge 1900.
3 Σπ. Λάμπρου, Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos Vol I 

σελ. 191, Cambridge 1895.
1 Bollandista Catalogus Hagiographicorum Graecorum.
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7) Ό έν τφ Βατικανφ Cod. Reg. Svec. 34 τού ιβ' αίώνος «Βίοι των 
οσίων Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ» ι.

8) Ό ύπ’ άριθ. 49 κώδιξ τής ΙΙατριαρχικής Βιβλιοθήκης των Ίερυσυ- 
λύμων γραφείς εν ετει 1726 υπό Παΰλου μοναχού Μυτιληναίου ήν κτήμα 
τής Μονής Παναγίας τής Χάλκης 1 2.

Έν τή καταρτίσει τού Καταλόγου ημών κυρίως εΐχομεν ΰπ’ δψιν τούς 
κώδικας τής Μονής μετ’ έπιμελείας μελετήσαντες λεπτομερώς αυτούς. Έν τή 
Βιβλιοθήκη τής Μονής εύρομεν σύντομον Κατάλογον χειρόγραφον υπό τον 
τίτλον «Περιγραφικός Κατάλογος τών χειρογράφων τής εν Χάλκη Ελληνικής 
Εμπορικής Σχολής συνταχθείς υπό Αντωνίου 'Ρώτα επί τής διευθύνσεως 
τού Γ. Α. Λιανοπούλου κατ’ Αύγουστον τοΰ 1887». Τον Κατάλογον τούτον 
τού γηραιού επιμελητού τής Σχολής και τής Βιβλιοθήκης αυτής, ατελέστατου 
δ'ντα, ελάχιστα έλάβομεν υπ” δψιν. Εΐχομεν δμως τό ευτύχημα, άφ’ οΰ πλέον 
συνεπληρώσαμεν τον ήμέτερον Κατάλογον, να εύρωμεν μεταξύ τών εντύπων 
βιβλίων τής Μονής έτερον Κατάλογον χειρόγραφον, πάσης προσοχής άξιον, 
συνταχθέντα υπό τοΰ Διευθυντοΰ τής Σχολής καί είτα Μ. ΠρωτΟσυγκέλλου 
Δωροθέου Εύελπίδου, τού μετά ταΰτα πολυκλαύστου Μητροπολίτου Κορυτσάς.

Ό Κατάλογος ούτος, ελάχιστα διαφέρων τοΰ ήμετέρου, έδωκεν εις ήμάς 
αφορμήν νά συμπληρώσωμεν τήν ήμετέραν εργασίαν, έν οίς ό αείμνηστος 
Δωρόθεος Εύελπίδης σημειοΐ περί τών διαφορών, αΐτινες απαντιόνται μεταξύ 
κωδίκων καί τών έκδιδομένων έν σχέσει προς τάς μνήμας τών 'Αγίων καί 
τού Τριφδίου. Έντώ Καταλόγφ ημών σημειούμεν δσα εξ αυτού παρελάβομεν.

Άτυχόός, ως έμάθομεν παρά τοΰ φιλοπονωτάτου Μητροπολίτου Σάρ- 
δεων Γερμανού, δστις ήσχολήθη περί τήν μελέτην τών χειρογράφων τής 
Μονής, ό Κατάλογος ούτος τοΰ Δωροθέου Εύελπίδου δεν υπάρχει πλέον έν 
τή Βιβλιοθήκη τής Μονής, παραπεσών πιθανώς μεταξύ αχρήστων εγγράφων. 
Ή εύρεσις αυτού θά ήτο ευτύχημα διά τήν Βιβλιοθήκην τής Μονής, αν καί 
ό ήμέτερος πληρέστερος αυτού άναπληροΐ αυτόν έν πάσι.

1.
Χαρτ. 0,40,5X0,26,5. ΙΔ' αίώνος (1360), φ. 511.

Στίχοι σελίδων 40. Σελίδες δίστηλοι. Δέσιμον παλαιόν μετά χάρτου 
λευκού έξωτερικώς έπί χονδρών ξύλινων πλακών. Διατήρησις καλή.

Συναγωγή λόγων 87.

Λείπει 6 α' λόγος. “Άρχεται έκ τού τέλους τού α' λόγου φ. 1“.
Ό β' Άνδρέον Κρήτης λόγος εις τό Γενέσιον τής Θεοτόκου. Άρχ. 

«'Αρχή μεν ήμΐν ..

Κατάλογος τών χειρογράφων τής έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας:

1 Άά II απαδ οπούλο υ Κεραμέως, Ή έν τφ νησίφ · · · °ελ. 679.
2 Τοΰ αύτοϋ, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη τόμ. Β' οελ. 93.
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240 f Μητροπολίτου Άθηναγόρα τοϋ άπό Μ. Πρωτοσυγκέλλων

Ό γ' (φ. 5“) Λνδρέου Κρήτης λόγος εις to Γενέσιον τής Θεοτόκου. 
Άρχ. «Εί μετραται γή σπιθαμή ».

’Ιωάννον τον Δαμασκηνόν
1. (φ. 9“) Εις τό Γενέσιον τής Θεοτόκου.
2. (φ. 14°) Εις τό Γενέσιον τής Θεοτόκου.
3. (φ. 20“) Εις την Γενέθλιον ημέραν τής παναμώμου κτλ.
Φώτιον Πατριάρχον Κωνσταντινονπόλεως
(φ. 240) Λόγος εις τό Γενέθλιον τής Θεοτόκου. Άρχ. «Πάσα μέν εορτή 

καί πάσα πανήγυρις».
(φ. 29“) Λέοντας Βασιλέοτς λόγος εις την έκ στηρωτικών λαγάνων 

άνθήσασαν έν άνθρώποις σωτήριον γονήν.
"Ολοι οι άνω λόγοι περιλαμβάνονται μέχρι τοΰ φ. 31.
(φ. 32“) Φιλοθέον Πατριάρχον Κωνσταντινονπόλεως λόγος εις τον 

Άγιον Φωκάν 'Ιερομάρτυρα καί θαυματουργόν. Άρχ. «Εί δε καί τους λαμ
προύς εκείνους μαθητάς καί ύπηρέτας τοϋ λόγου ούκ αυτό τοϋτο μόνον» κλπ. 
Τέλ. «Την μόνην αληθινήν καί άστασίαστον ειρήνην καί ήδίστην κατάπαυσιν 
καί άπόλαυσιν».

(φ. 40“) 'Ιστορία ’Ιάκωβον 5Αρχιεπίσκοπον 'Ιεροσολύμων εις τό Γενέ
σιον τής Θεοτόκου.

(φ. 45“) Πρόκλον Αρχιεπίσκοπον Κωνσταντινονπόλεως εγκώμιον εις 
τήν Θεοτόκον.

(φ. 47Ρ) Κοσμά Βεστίτωρος λόγος εγκωμιαστικός εις τον Προφήτην 
καί Αρχιερέα Ζαχαρίαν.

(φ. 49“) Σωφρόνιόν Πατριάρχον 'Ιεροσολύμων λόγος εις τήν ϋψωσιν 
τοΰ Τιμίου Σταυρού καί τήν αγίαν Άνάστασιν.

(φ. 51“) Παντολέοντος Διάκονον Μονής των Βνζαντίων λόγος εις τήν 
ϋψωσιν τοϋ Τιμίου Σταυρού.

(φ. 520) ’Ιωάννον τον Χρνσοστόμον Ιρμηνεία εις τό ρητόν «ό λόγος 
ό τοΰ Σταυρού κλπ.».

(φ. 550) Άλεξάνδρον μονάχον λόχος ιστορικός περί τής εύρέσεως τοΰ 
Τιμίου καί Ζωοποιού Σταυρού.

(φ. 71“) Άνδρέον Κρήτης εις τήν ϋψωσιν τοϋ Σταυρού.
(φ. 77“) Λέοντος Βασιλέως εις τήν ϋψωσιν τοΰ Τιμίου Σταυρού.
(φ. 790 ) Άνωννμον λόγος περί τής εύρέσεως καί ύψώσεως τοϋ Τιμίου 

Σταυρού. Άρχ. «"Ετος ήνύετο τριακοσιοστόν τρίτον».
(φ. 83“) °Ιωάννον τον Χρνσοστόμον ερμηνεία εις τό ρητόν «ό λόγος 

ό τοϋ Σταυρού».
(φ. 86“) Βίος καί πολιτεία καί μαρτύρων τής όσιας μητρός ημών 

Σωσάνης μηνί 19 Σεπτεμβρίου.
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(φ. 91“) Μηνί κγ' "Ιωάννου τον Χρυσοατόμον λόγος εις τήν συλληψιν 
τής Έλισσάβετ.

(φ. 93°) ’Ανωνύμου εγκώμιον εις τήν συλληψιν τοϋ Τιμίου Προδρό
μου. Άρχ. «Εύκαιρος ήμερα όσια εορτή».

(φ. 97“) Νικηφόρου τον Βλεμμύδου λόγος εγκωμιαστικός εις τον Ευαγ
γελιστήν Ίωάννην τον Θεολόγον. Άρχ. «Ευαγγελιστή Θεολόγφ αν αίνος 
προσήκη».

(φ. 104?) Όκωβρ. 9. Νικήτα ‘Ρήτορας τον Παφλαγόνος εγκώμιον εις 
τον Ιάκωβον τοΰ Άλφαίου.

(φ. 108“) Βίος καί πολιτεία καί μερική θαυμάτων διήγησις τών αγίων 
καί θεοφόρων πατέρων ημών Κοσμά καί Ίωάννου τοϋ Δαμασκηνοί των 
ποιητών. ’Εν τή κάτω ωα τοϋ φ. 108? σημειοΰται: «f Τοϋτον τον λόγον 
μηδείς τών γραμματέων άναγνώτω, έπεΐ σϋμπας ψευδής έστί μηδέν αληθές 
φθεγγόμενος ώσπερ γάρ αν εΐ τις το τής κϋλικος χείλος χρίσει μέλιτι το 
δ’ εντός έ'χη φαρμάκου αναιρετικοί μεστόν οΰτω καί ούτοσί ό λόγος έχει».

(φ. 121?) Νικήτα Ύήτορος τοϋ Παφλαγόνος εγκώμιον εις τον Άγιον 
Διονύσιον τον Αρεοπαγίτην.

(φ. 128?) Τοϋ αυτόν εις τον ’Απόστολον Θωμάν.
(φ. 132“) Τοϋ αυτοϋ εις τον ’Απόστολον καί Ευαγγελιστήν Λουκάν.
(φ. 136“) Τοϋ αυτοϋ εις τον άγιον καί πανεΰφημον καί ’Απόστολον 

καί 'Ιεράρχην τόν Άδελφόθεον.
(φ. 140?) Τοϋ αυτοϋ εις τόν Φίλιππον.
(φ. 144?) » » » » Ματθαίον.
(φ. 148?) » » » » Άνδρέαν.

(φ. 156“) Λέοντος Βαοιλέως εγκώμιον εις τόν άγιον Δημήτριον.
(φ. 160? - 192? ) Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου λόγος κατά μεθυόντων κλπ. 

καί εις τόν Λάζαρον καί πλούσιον.

(φ. 193“) Τοϋ αυτοϋ εις τό ρητόν «Περί δέ τών κεκοιμημένων ου θέλω 
υμάς άγνοεΐν».

(φ. 198?) Τοϋ αυτοϋ ομιλία εις τό ρητόν «Έγένετο τοϋτο ενιαυτοί ου 
άπέθανεν Όζίας ό βασιλείς».

(φ. 201?) Τοϋ αυτόν ομιλία εις τό ρητόν «Ύψώθη ή καρδία Όζίου». 
(φ. 206?) » » ερμηνεία εις τα υπόλοιπα τοϋ Όζίου.
(φ. 209?) » » ομιλία είς τά Σεραφείμ.

(φ. 213? ) Παντολέοντος Διακόνου τής 'Αγίας τοϋ Θεοϋ Μεγάλης "Εκκλη
σίας διήγησις τών θαυμάτων του Ταξιάρχου Μιχαήλ.

(φ. 233?) Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου έ'παινος τών άπαντησάντων έν τή 
Εκκλησία.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Γ. 16
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242 f Μητροπολίτου Άθηναγόρα τοΰ από Μ. Πρωτοσυγκέλλων

(φ. 240“) Μιχαήλ Συγκέλλου εγκώμιον εις τούς ’Αρχαγγέλους καί τούς 
’Αγγέλους καί πάσας τάς έπουρανίους δυνάμεις. Εις τον λόγον αυτόν έλλεί- 
πουσι 2 φύλλα 240-241 μή άριθμηθέντα.

(φ. 250“) Βίος και πολιτεία Θεοδώρου τον Στονδίτον. Άρχ. «Καί πάσι 
μέν ήδύς καί τοΰ παντός άξιος».

(φ. 278Ρ) Διαθήκη Θεοδώρου τοΰ Σ’τουδίτου.
(φ. 2810) Ναυκρατίου εγκύκλιος τοΐς άδελφοΐς επιστολή.
(φ. 287“) 'Ιωάν. Χρυσοστόμου εγκώμιον εις τον 'Ιερομάρτυρα 'Ρωμανόν. 
(φ. 2900 ) Τον αντοΰ εγκώμιον εις τον μάρτυρα Βαρλαάμ.
(φ. 294“) Βίος καί πολιτεία καί θαυμάτων διήγησις Γρηγορών Δεκα- 

πολίτου. Άρχ. «Άπαν μέν τών πάντων ούδέν ούτω πέφυκεν».
(φ. 3050 ) Γερμανόν Πατριάρχον Κωνσταντινουπόλεως εγκώμιον εις την 

είσοδον τής Θεοτόκου.
(φ. 308“ ) Γεωργίου Νικομήδειας λόγος εις την είσοδον τής Θεοτόκου. 
(φ. 313“) Γεωργών μονάχου και χαρτοφνλΜκος της Μ. 'Εκκλησίας 

εγκώμιον είς τά εισόδια τής Θεοτόκου.
(φ. 3170) Τοΰ αντοΰ εγκώμιον είς την άπόδοσιν τών είσοδίων.
(φ. 322“ ) Θεοφύλακτου Βουλγαρίας εγκώμιον εΐς τά εισόδια.
(φ. 325“) Δέοντος Βάσιλεως εγκώμιον εις τά Εισόδια.
(φ. 328“) Βίος καί πολιτεία Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού υπό Ίωάννον 

’Αντιόχειας.
(φ. 3380 ) Γεωργίου Νικομήδειας είς τήν σύλληψιν τής Θεοτόκου.
(φ. 344“) Νικήτα Παφλαγόνος εγκώμιον είς τον Μέγαν Νικόλαον.
(φ. 349“) Νικήτα Παφλαγόνος εγκώμιον είς τον Ευστράτιον καί 

Αυξέντιον.
(φ. 3550) Τοΰ αντοΰ εγκώμιον εΐς τον Απόστολον Τιμόθεον.
( φ. 360“) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου είς τό μή πλησιάζειν θεάτροις 

καί είς τον ’Αβραάμ.
(φ. 369“ ) Γρηγορών Ννσσης είς τούς λέγοντας δτι ό Πατήρ μείζων 

τοΰ υίοΰ.
(φ. 371) ’Αγραφον.
(φ. 376“) Αί οράσεις τοΰ προφήτου Δανιήλ.
(φ. 381“) Έφρα'ιμ τον Σύρον εγκώμιον είς τον σώφρονα ’Ιωσήφ.
(φ. 3900) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λόγος εΐς τον άγιον Φιλογόνιον.
(φ. 3950) 'Αθανασίου 'Αλεξανδρείας λόγος είς τήν άπογραφήν τής 

Θεοτόκου.
(φ. 399“) Ίωάννου τον Χρυσοστόμου λόγος είς τό Γενέθλιον τοΰ 

Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού.
(φ. 409“) Γρηγορών Νύσαης λόγος είς τό Γενέθλιον τοΰ Κυρίου ημών 

Ίησοΰ Χριστού.
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(φ. 416“ ) Φιλόθεου Κωνσταντινουπόλεως εις την όσιομάρτυρα Άνυσίαν. 
(φ. 424“) ’Ιωάννον του Χρυσοστόμου λόγος εις τον Ήρώδην και εις 

τά βρέφη.
(φ. 4250) Άμφιλοχίον Ίκονίον λόγος εις τον βίον καί τά θαύματα 

Βασιλείου τοΰ Μεγάλου.
(φ. 441?) Βίος Σιλβέστρου Επισκόπου 'Ρώμης.
(φ. 456“) ’Ιωάννον τον Χρυσοστόμου λόγος εις τά άγια Θεοφάνεια.
(φ. 460“) Τοΰ αυτόν λόγος εις τό άγιον Βάπτισμα.
(φ. 462“) Τον αυτοΰ λόγος εις τά άγια Θεοφάνεια.
(φ. 464") 'Αδήλου λόγος είς την οκταήμερον περιτομήν τοΰ Κυρίου 

ημών Ίησοΰ Χρίστου καί έπαινος είς τον Μέγαν Βασίλειον.
(φ. 467“) Γρηγορίου Νεοκαισαρείας λόγος είς τά άγια Φώτα.
(φ. 4700) ’Ιωάννον τον Χρυσοστόμου είς τά άγια Θεοφάνεια.
(φ. 4750) Σωφρονίου 'Ιεροσολύμων είς τό βάπτισμα.
(φ. 483“) Άδηλου βίος καί πολιτεία καί μερική θαυμάτων διήγησις 

τής όσιας Δομνίνας.

(φ. 4890) Άδηλον μαρτΰριον τής αγίας μάρτυρος Τατιανής.
(φ. 5000) Έγκώμιον εκ μέρους εις τον έν ασκήσει διαλάμψαντα όσιον 

πατέρα ημών Μακάριον τον Αιγύπτιον παρά τοΰ αγίου πατρός ημών \lojάν
ναν τοΰ Άγιοπολίτον.

(φ. 502“) Κοσμά Βεστίτωρος λόγος είς τήν ανακομιδήν τοΰ λειψάνου 
Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου.

( φ. 5050 ) 1Ιωάν. Δαμασκηνού έγκώμιον είς Ίωάννην τον Χρυσόστομον. 
Είτα έ'πονται εξ φύλλα χειρόγραφα φέροντα διά μολυβδίδος άριθ. 455 · 460, 
έξ ών τά τρία πρώτα ήκρωτηριασμένα, τά δέ δύο άλλα κατά τό ήμισυ συν
έχεια τοΰ λόγου. Είς τό τέλος έλλείπουσι σελίδες περί τάς δέκα ατελείς καί 
ήκρωτηριασμέναι. Έπί τής πρώτης σελίήος υπάρχει ή εξής σημείωσις διά 
μεταγενεστέρας χειρός. «Βιβλίον Πατερικόν χειρόγραφον τής Παναγίας τής 
έν νήσφ Χάλκη». Έν δέ τώ φύλ. 4630 υπάρχει ή εξής σημείωσις.

« f Ή παροΰσα βίβλος εγράφη παρά ’Ιακώβου μοναχοΰ διά καταβολής 
καί εξόδου, Είρηναρχίας μοναχής. Υπέρ άνέσεως καί μακαρίας μνήμης τοΰ 
υίοΰ αυτής Θεοδούλου μοναχοΰ' προσετέθη δέ καί άφιερώθη παρ’ άμφοτέρων 
τή σεβασμία καί βασιλική μονή τοΰ αγίου παμμάκαρος Βασιλείου τοΰ Μεγά
λου έν έτει έξακισχιλιοστώ τελειωθεΐσα, οκτακοσιοστή) εξηκοστή) όγδοα) Ινδι- 
κτιώνος τεσσαρεσκαιδεκάτης μηνί Ίουλίψ (6868- 1360) ε' καί ι έν φ μηνί 
δΏ γέγονε καί ή άλωσις τής μεγάλης πόλεως Ήρακλείας τής είς τον Πόντον 
υπό τών Μουσουλμάνων επί τής βασιλείας Ίωάννου τοΰ Παλαιολόγου. Μετά 
δε ταΰτα άφιερώθη έν τή αγία καί βασιλική μονή τοΰ Τιμίου ένδοξου, προ
φήτου Προδρόμου καί βαπτιστοΰ Ίωάννου τή νήσω- άντίκρυς Σωζουπόλεως.
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244 Ί Μητροπολίτου ΆΟηναγόρη τοΰ «πό Μ. Πρωτοσυγκέλλιυν

Ό κώδιξ ούτος προέρχεται έκ της Μονής τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ 
Προδρόμου τής έν τφ νησίω Σωζοπόλεως.

2.
Μεμβρ. 0,39y.0,30. ΙΑ' αίώνος, φ. 239.

Στίχοι σελίδων 31. Σελίδες δίστηλοι. Δέσιμον μεταγενεστέρας εποχής, 
διατήρησις καλή.

Ίωάννου τον Χρυσοστόμου όμιλίαι 30 εις την Γένεαιν.

Έν αρχή τών ομιλιών καί εις τό πρώτον γράμμα έχει ποικίλματα. Τής 
τρίτης ομιλίας τόν έζωγραφισμένον τίτλον (φ. 10“) βέβηλος χειρ άπέκοψε 
κατά μήκος. Έν τοΐς φΰλλοις 106“ και 118“ ή αυτή ιερόσυλος καί βέβηλος 
χειρ άπέκοψε καλλιγραφήματα καί ζωγραφήματα. Έν τή προσθέτω σελίδι 
τοΰ φ. 238 υπάρχει ή εξής σημείωσις.

«f Τό παρόν βιβλίον υπάρχ(ει) τής ύπεραγίας Θεοτόκου, τής εν τή νήσψ 
Χάλκη, καί τοΰ Τιμίου Προδρόμου τοΰ έκ Σωζοπόλεως ,ζρμ“ [=7140 =
1631-2] Ίνδ. ιε' Η------1- ό μητροπολίτης Νίκαιας Πορφΰριος γράφει ταΰτα
εις άνάμνησιν». Καί έν τή όπισθία σελίδι τοΰ φ. 239Ρ υπάρχει ή εξής πάλιν 
σημείωσις. «Μετά την παραίτησιν τοΰ θρόνου καί τής έπαρχίας Νίκαιας, 
έλθοΰσα ή ταπεινότης ημών, κατωκησε εις τά άνεγερθέντα νέα κελλία παρ’ 
αυτήν. Τότε καί την ίεράν ταΰτην βίβλον, την Χρυσοστομικήν Έξαήμερον, 
άνέγνω πάσαν καί κατετρΰφησεν έξ αρχής μέχρι τέλους, εις δόξαν, θεοΰ, 
αμήν:—(ζρν': αχμβ [=1642] μηνί, Ίουνίφ: Η------- (-Ό Ταπεινός μητροπο
λίτης πρώην Νίκαιας, Πορφΰριος έγραψα ταΰτα είς άνάμνησιν».

Έν τή αυτή σελίδι, προς τό κάτω μέρος, γέγραπται: «νά κόψη ό Θεός τάς 
χεΐρας αΰτοΰ, ος έκοψε τά φύλλα ταΰτα έκ ταΰτης τής βίβλου καί δστις θέλει 
κόψει άπό τήν σήμερον νά είναι άφωρισμένος από Θεοΰ παντοκράτορος».

Έν τή ά'νω φα τοΰ φ. 238 σημειοΰται: «έτους ,ζγ' [=7003 = 1475] 
ήλιου κύκλοι γ' σελ. κΰκλ. ι' καί θέμ. τής σελήνης δ' έγεννήθην Άνδρέας 
υιός Τερομονάχου Πέτρου εις τήν τρίτην άγοντος τοΰ Ίανουαρίου μηνός 
ημέρα Σαββάτψ ώρα ι' τής ημέρας».

(φ. 238Ρ) «φ Τό παρόν βιβλίον υπάρχει τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής 
έν τή νήσω Χάλκη καί τοΰ Τιμίου Προδρόμου τοΰ έκ Σωζουπόλεως ,ζρμ' 
Ίνδ. ιε' [=7140=1631] ό Μητροπολίτης Νίκαιας Πορφΰριος γράφει ταΰτα 
είς άνάμνησιν.

Ή στάχωσις τοΰ χειρογράφου είναι νέα, καί ή μεμβράνη λεπτή καθα- 
ρωτάτη. Τά καλλιγραφήματα όμοιάζουσι πολύ προς τά τοΰ χειρογράφου. Καί 
τό χειρόγραφον τοΰτο προήλθεν έκ τής Βιβλιοθήκης τής Μονής Προδρόμου 
Σωζουπόλεως.
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3.
Μεμβρ. 0,37,8χ0,29. IB' al&voc, φ. 111.

Στίχοι σελίδων 62. Σελίδες δίστηλοι. Έν τώ μέσω έν φΰλλον άπεκόπη 
κατά μήκος. Διατήρησις καλή. Γραφή καλή· μελάνη υπόξανθος. Τό ερυθρόν, 
ωχρόν. Δέσιμον στερεόν καί παλαιόν μέ δέρμα μέλαν επί ξύλινων πλακών. 
Ή μεμβράνη κιτρινωπή καί έρρυπωμένη.

Ψαλτήριον καί Μηναία Μαρτίου καί Απριλίου.

Περιέχει τούς ψαλμούς τοϋ Δαβίδ μετά των δέκα ωδών (φ. 1-25) καί 
τάς ακολουθίας τών δυο μηνών Μαρτίου καί ’Απριλίου (από τοϋ φ. 25-73) 
μετά συναξαρίων (από τοϋ φ. 74 μέχρι τέλους).

Παρατηρούνται, κατά τάς παρατηρήσεις τοϋ Δωροθέου Εύελπίδου, αί 
ακόλουθοι διαφοραί προς τάς ακολουθίας τών αυτών μηνών εις τά έντυπα.

Εις τήν α' Μαρτίου 6 κανών είναι διάφορος. Εις τάς β' τοϋ αϋτοϋ 
μηνός αντί τής εις τά έ'ντυπα ακολουθίας υπάρχει ακολουθία τοϋ αγίου ίερο- 
μάρτυρος Θεοδότου Κηρυνίας. Τό δέ τής αγίας Εϋθαλίας συναξάριον ελλείπει. 
Είς τάς γ' ό κανών είναι διάφορος, προστίθεται δέ συναξάριον καί Θεοδω- 
ρήτου πρεσβυτέρου ’Αντιόχειας. Αί εις τάς δ' καί ε' τοϋ αϋτοϋ μηνός άκο- 
λουθίαι εναλλάσσονται. Έκ δέ τών εις τάς ε' υπομνημάτων ελλείπει δ Κόνων 
6 κηπουρός. Είς τάς ς' ό κανών είναι διάφορος, είς δέ τον άγιον Ησύχιον 
προστίθεται καί συναξάριον. Είς τάς θ' ϋπάρχουσι καί προφητεΐαι, μετά δέ 
τούς αναβαθμούς καί Εύαγγέλιον, τό έξαποστειλάριον είναι διάφορον, εις 
τούς αίνους προστίθεται έν στιχηρόν, τό εις στίχους δοξαστικόν είναι διάφο
ρον, είς δέ τό τέλος προστίθεται καί έτερον.

Εις τήν Γ τά είς τό Κύριε έκέκραξα στιχηρά είναι διάφορα. Εις τάς ια' 
προστίθεται Άβδάς επίσκοπος· Βενιαμίν διάκονος καί οι σύν αύτφ έν Περ- 
σίδι, έτερος Βενιαμίν καί εννέα μάρτυρες έν τοϊς δνυξιν αϋτοϋ καλάμων 
έμβληθέντων τελειοϋται, μετά στίχου, άλλ’άνευ συναξαριού. Εις τάς ιβ' τό 
μετά τήν τρίτην ’φδήν κάθισμα είναι διάφορον. Προστίθεται άγιοι μάρτυρες 
υπό μυών καί γαλών έσθιόμενοι, καί έτεροι εννέα μάρτυρες. Εις τάς ιγ' 
τά είς τά Κύριε έκέκραξα στιχηρά είναι διάφορα. Προστίθεται ό Σαβίνος 
μετά στίχων καί συναξαριού. Είς τάς ιε' οί είς τό συναξάριον δύο πρώτοι 
στίχοι έλλείπουσιν. Ελλείπει προσέτι ό άγιος ’Αριστόβουλος, αλλά προστί
θεται ό άγιος Μόνιγνος ό Κναφεύς μετά στίχων καί εκτεταμένου συναξαριού· 
Είς τάς ις' τά είς τό Κύριε έκέκραξα στιχηρά, ό κανών καί τό μετά τήν τρί
την φδήν κάθισμα είναι διάφορα, είς δέ τά συναξάρια έλλείπει ό είς τήν ιγ' 
προστεθείς Σαβίνος καί προστίθεται ό είς τάς ιε' έλλείπων ’Αριστόβουλος. 
Είς τάς ιζ' τό κάθισμα είναι διάφορον, κοντάκιον δέ καί οίκος καί έξαπο- 
στειλάριον έλλείπουσι, προστίθεται δε ό άγιος Μαρίνος μετά στίχων καί
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συναξαριού. Είς τάς κ' οί τρεις στίχοι έλλείπουσιν, εις τάς κα' τά εις τα 
Κύριε έκέκραξα στιχηρά και τό κάθισμα είναι διάφορα, 6 δέ άγιος Ιάκωβος 
ελλείπει, αντί δέ Βηρύλλου υπάρχει Κύριλλος. Εις τάς κβ' τό κάθισμα είναι 
διάφορον, ομοίως καί είς τάς κγ'. Είς τάς κδ' Κοντάκιον δεν υπάρχει, προσ
τίθεται δέ ό όσιος 'Ομολογητής ’Ιάκωβος μετά τριών στίχων καί μικρού 
συναξαριού. Εις τάς κε' έλλείπουσι τά τυπικά, προστίθεται δέ τό Εύαγγέλιον 
καί ό ’Απόστολος. Είς τάς κς' προστίθεται είς τό Συναξάριον διήγησις ωφέ
λιμος Μάλχου μοναχού αίχμαλωτισθέντος, άρχομένη «από τριάκοντα μιλίων 
’Αντιόχειας» προστίθεται δέ καί ό έ'τερος κανών. Είς τάς κζ' τό κάθισμα είναι 
διάφορον, προστίθεται δέΉρωδίων άνευ στίχων καί συναξαριού. Είς τάς κη' 
προστίθεται ακολουθία τού αγίου Στεφάνου τού θαυματουργού. Τό κάθισμα 
είναι διάφορον, ό Ήρωδίων ελλείπει, προστίθεται δέ Μάρκος επίσκοπος 
Άρεθουσίων καί Ζώσιμος επίσκοπος Συρακουσίων. Είς τάς κθ' τά εις τό 
Κύριε εκέκραξα στιχηρά είναι διάφορα, αντί δέ των είς τά έντυπα κανόνων 
υπάρχει έ'τερος, δ Μάρκος Άρεθουσίων ελλείπει, είς τον Ευστάθιον προστί
θεται συναξάριον, προστίθεται ’Ιωάννης έν τω φρέατι άνευ στίχων μετά 
συναξαριού, προσέτι ’Απόστολοι εκ τών ο' Σωσθένης, Άπολλώς, Κηφάς, 
Καίσαρ καί Έπαφρόδιτος. Είς τάς λ' ό Κανών είναι διάφορος, προστίθεται 
Κυριάκός πατριάρχης μετά στίχων καί ’Ιωάννης πατριάρχης 'Ιεροσολύμων 
μετά στίχων, ελλείπει δέ ’Ιωάννης δ έν τφ φρέατι. Είς τάς λα' ό κανών είναι 
διάφορος, ελλείπει δ Ύπάτιος καί οί έν Περσίδι μάρτυρες, προστίθεται δέ 
ό ’Ιούδας. Είς την α' ’Απριλίου δ κανών είναι διάφορος. Είς τάς β' τοΰ 
αυτού μηνός τά είς τό Κύριε έκέκραξα στιχηρά είναι διάφορα, εις δέ τά 
συναξάρια αντί Θεοδώρας υπάρχει Θεοδοσία. Είς τάς δ' προστίθεται ακο
λουθία τού αγίου ’Ιωσήφ τού ποιητού. Είς τάς ε' αντί τής εις τά έντυπα 
ακολουθίας υπάρχει ακολουθία Θεοδούλου καί Άγαθόποδος. Εις τάς ς' τά 
είς τά Κύριε έκέκραξα στιχηρά είναι διάφορα. Εις τάς ζ' έλλείπει ή ακολου
θία τού αγίου μάρτυρος Καλλιοπίου. Είς τάς θ' τά εις τά Κύριε έκέκραξα 
στιχηρά είναι διάφορα. Εις τάς ια' τά είς τά Κύριε έκέκραξα στιχηρά διά
φορα, προστίθεται ό όσιος ’Ιωάννης μαθητής τοΰ αγίου Γρηγορίου τού 
Δεκαπολίτου μετά στίχων καί συναξαριού. Είς τάς ιβ' τά είς τό Κύριε έκέ
κραξα στιχηρά διάφορα, είς δέ τά συναξάρια προστίθεται «τη αυτή ημέρα έν 
έτει ,ςων' άνεκομίσθη ή τιμία ζώνη τής ύπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτό
κου άπό τής έπισκοπής Ζίλας έπί τήν βασιλίδα τών πόλεων, έπί Κων
σταντίνου καί 'Ρωμανού τοΰ Πορφυρογέννητου μετά δέ ταύτα ύστερον άπε- 
τέθησαν τή αγία σορφ τών χαλκοπρατίων κατά τήν λα' τοΰ Αύγούστου 
μηνός». Είς τάς ιγ' υπάρχει ακολουθία τοΰ ίερομάρτυρος Άρτέμωνος, ή δέ 
τοΰ αγίου Μαρτίνου μετατίθεται είς τάς ιε', όπου έλλείπει ή τού Κρήσκεντος. 
Είς τάς ις' τά εις τό Κύριε εκέκραξα στιχηρά είναι διάφορα. Εις τάς ιζ' 
προστίθεται ή ακολουθία τοΰ αγίου ’Ακακίου. Εις τάς ιη' τά είς τό Κύριε έκέ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:24 EEST - 34.211.113.242



Κατάλογος τών χειρογράφων τής έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. 247

κραξα στιχηρά διάφορα, συναξάριον τοΰ Ίωάννου ούχ υπάρχει, ό δέ Κοσμάς 
σημειοΰται επίσκοπος Καρχηδόνος και ούχί Χαλκηδόνος. Εις τάς ιθ' αντί τής 
εις τα έντυπα ακολουθίας ΰπάρχ’ει ακολουθία τοΰ οσίου Ίωάννου ιοϋ Παλαιο- 
λαυρίτου, ό δέ άγιος Παφνούτιος ουδέ εις to συναξάριον τίθεται, ό δέ μετά 
τοΰ Σωκράτους Διονύσιος γράφεται Δυωνάς. Εις τάς κ' ό Κανών διάφορος, 
προστίθεται δ’ ό άνωθι παραλειφθείς άγιος Παφνοΰτιος μετά δυο στίχων, 
αλλά άνευ συναξαριού, εις δέ τον άγιον Ζακχαίον στίχοι ούχ ΰπάρχουσιν. 
Εις τάς κα' προστίθεται ακολουθία τοΰ αγίου Θεοδώρου τοΰ εκ Πέργης. Εις 
τάς κβ' τά εις τό Κύριε έκέκραξα στιχηρά είναι διάφορα, προστίθεται δέ 
Άπολλώς, Λουκάς και Κλήμης ’Απόστολοι μετά στίχων καί συναξαριού. Εις 
τάς κγ' τά έν τφ μικρφ έσπερινφ εις τό Κύριε έκέκραξα στιχηρά καί τό δοξα
στικόν είναι διάφορα, τά δέ άπόστιχα ούχ ΰπάρχουσιν. Έν τφ μεγάλφ εσπε
ρινά), τά εις τό Κύριε έκέκραξα δύο τελευταία στιχηρά ούχ ΰπάρχουσιν, τό εις 
την λιτήν δοξαστικόν έστί διάφορον, εις τον στίχον στιχηρά ούχ ΰπάρχουσιν, 
αλλά μόνον δοξαστικόν, εις τον δ'ρθρον τά καθίσματα, ό πρώτος κανών καί 
τά εις τούς αίνους στιχηρά μετά τών δοξαστικών είναι διάφορα, τό δέ 
έξαποστειλάριον ελλείπει, προστίθεται δέ ’Απόστολος καί Εύαγγέλιον. Εις τάς 
κδ' αντί τής εις τά έντυπα ακολουθίας, ΰπάρχει ακολουθία μάρτυρος Σάββα 
τοΰ Στρατηλάτου. Εις τάς κε' τό μετά την τρίτην ωδήν κάθισμα, τό έξαπο- 
στειλάριον καί καί τό εις τούς αίνους δοξαστικόν είναι διάφορα, τά δέ εις 
τον στίχον καί τά εις τούς αίνους στιχηρά ούχ ΰπάρχουσι, προστίθεται δέ 
απόστολος καί Εύαγγέλιον. Εις τάς κς' ό κανών διάφορος. Εις τάς κζ' προσ
τίθεται καί Άρίσταρχος, Μάρκος καί Ζήνων μετά συναξαρίων. Είς τάς κη' 
ΰπάρχει ακολουθία Ίάσονος καί Σωσιπάτρου καί μαρτύρια Μαξίμου, Δάδα 
καί Κιντιλιανοΰ, εις δέ τό συναξάριον έκτος τούτου ΰπάρχουσι Κέρκυρα τοΰ 
βασιλέως θυγάτηρ, Εύσέβιος, Ζήνων καί Βιτάλιος δ μάρτυς Νέο)ν, Εύώδης 
καί Όνισηφόρος ’Απόστολοι, οι δέ τοΰ έντύπου μετατίθενται εις τήν κθ', 
όπου καί ή τών εννέα μαρτύρων ακολουθία, προστιθεμένης καί έτέρας ακο
λουθίας Μέμνονος τοΰ θαυματουργοΰ. Είς τάς λ' τά εις τό Κύριε έκέκραξα 
στιχηρά διάφορα, είς δέ τον στίχον ΰπάρχουσι τά εις τό Κύριε έκέκραξα στι- 
χηρά τοΰ έντύπου, έν τέλει δέ τοΰ συναξαριού προστίθεται κατήχησις τοΰ 
οσίου Έφραίμ περί τής έργασίας, αγαθών έργων καί περί τής τοΰ Θεοΰ 
ανοχής άρχομένη. «’Ήδη καιρός έπείγει».

- 4.

Μεμβρ. 0,37Χ 0,27. /' αΐώνος, φ. 369.

Αί σελίδες είναι δίστηλοι, στίχοι σελίδων 34. Έν τέλει ΰπάχουσι τέσ- 
σαρα φύλλα πρόσθετα έκ μεμβράνης λεπτής. Δέσιμον παλαιόν μετά μέλανος 
δέρματος επί ξύλινων πλ,ακών, ών ή τελευταία ΰπάρχει κατά τό ήμισυ,
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Χρυσοστομικά.

Ερμηνεία εις to κατά Ματθαίον Εΰαγγέλιον άπό τής α' μέχρι τής μδ' 
ομιλίας, ελλείπει ή αρχή. Ή αρχή τής σφζομένης πρώτης σελίδος έχει ώδε' 
«Τοιούιο>ν μέλλοντας άκούσασθαι λόγων. Και ου πόρρω ό'ρους καπνιζομένου, 
άλλ5 εις αυτόν είσιέναι τον Ουρανόν πλείονα έπιδείκνυσθαι χρή φιλοσοφίαν». 
Έν τέλει τοϋ κωδικός άναγινώσκονται τά εξής: «Τοΰ έν άγίοις Πατρός ημών 
Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου είς τό κατά Ματθαίον Εΰαγγέλιον ερμηνεία' 
βιβλίον α' έγράφη μηνί νοεμβρίφ έν έ'τει ,ςυμα [=933] Ίνδικτιώνος δ' χειρί 
Τιμοθέου μονάχου κατά συγχώρησιν Θεοΰ ίερέως. Δώη δέ ό Θεός έλεος τω 
κτησαμένφ ταυτην Νικολάω τω άγιωτάτφ Μητροπολίτη Γαγγρών καί Νικη- 
φόρφ Μοναχφ τφ φιλτάτφ αυτού Οίκονόμφ τής εΰαγεστάτης Μονής τοΰ 
αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου και αξιώσει αυτούς Κύριος ό Θεός 
τής έπουρανίου βασιλείας καί τον γράψαντα λυτρώσεται τής αιωνίου κολάσεως 
’Αμήν γένοιτο κύριε κύριε τρισάγιε μόνε των όλων Θεέ». Τούτοις έ'πονται 
δι° άξέστου καί αγραμμάτου χειρός «αΐ τούς έξακυληοστόν, πεντακωσιοστόν».

Έν τέλει 4 φ. εξ άλλης μεμβράνης περιέχοντα ερμηνείαν τοΰ αυτού είς 
τό κατά Τωάννην.

Κάτωθεν τής πρώτη; στήλης τοΰ πρώιτου φ. διά μεταγενεστέρας χειρός 
γέγραπται «Χρυσοστομικά τής Παναγίας τής έν νήσο) Χάλκης». Γραφή 
παρημελημένη μετά μελάνης ύποχρυσιζούσης.

5.

Μεμβρ. 0,36,5 X. 0,25. 1' αίώνος, φ. 290.

Αί σελίδες είναι δίστηλοι, στίχοι σελίδων 32. Δέσιμον έπί ξύλινων 
πλακών γεγυμνωμένων. Γραφή έπιμεμελημένη. Ενιαχού ύπάρχουσι ξύσματα, 
διαγραφή καί διορθώσεις έν ταΐς φαις.

Χρυσοστομικά.

Ερμηνεία είς τήν προς Κορινθίους (φ. 1 -209), Γαλάτας καί Φιλήμονα 
(φ. 210-272), λόγοι 30 (φ. 273 μέχρι τέλους). Έν αρχή έκάστου κεφαλαίου 
μικρά χρυσοποικίλματα καθώς καί τά αρχικά γράμματα τών Κεφαλαίων 
καί τών παραγράφων. Τό φ. 218 έλλείπει. Έν φ. 273 σημειοΰται τό εξής: 
«Έγράφο ει παρούσα παράβασις μαρ. λ. Θεοδορου διπλοβατάτζη» καί έπε- 
ται ή παράβασις. Έν αρχή έν τφ προσθέτφ χαρτίνφ φύλλφ γέγραπται «έν 
μηνή μαρτίου ενετη 'ζρκ [=7120=1612] έγέρτα ής τώ μονάστηρι έγό ό 
γιονάκης. Καί με έκαμα καλωγερο καί ωνομάσα σή με f ΐγνατηον μοναχόν ή».
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6.
Μεμβρ. 0,35,5 X 0,26. ΙΑ' αΐώνος, φ. 236.

Σελίδες δίστηλοι, στίχοι σελίδοιν 33. Γραφή οΰχί έπιμεμελημένη. Δέσιμον 
επί ξύλινων πλακών σκωληκόβρωτων εχουσών δέρμα ερυθρόν. Περιέχει 
Βίους καί Μαρτυρία δέκα (10) 'Αγίων.

Συναξάριον Δεκεμβρίου.

(φ. 2 - 7Ρ ) Μαρτΰριον τής αγίας καί ενδόξου μεγάλομάρτυρος Βαρβάρας.
(φ. 7θ - 77“) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Σάββα. ’Αρχή 

«Οΰδέν ουτω κινήσαι ψυχήν εις αρετήν επιθυμίας άνυσιμώτατον» τέλος «καί 
ουτω πάσης τής αιρετικής παρρησίας».

(φ. 77 - 990) Βίος καί πολιτεία καί μερική τθαυμάτων διήγησις τοΰ εν 
θαΰμασι περιώνυμου Νικολάου, αρχιεπισκόπου Μύρων τής Λυκίων Επαρχίας.

(φ. 990 - 108Ρ) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών ’Αμβροσίου 
Επισκόπου Μεδιολάνων.

(φ. 108Ρ-113) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Παταπίου.
(φ. 114 -137) Μαρτΰριον τών αγίων τοΰ Χριστοΰ μαρτύρων Μηνά, 

Έρμογένους καί Εΰγράφου.
(φ. 138-1710) Βίος καί πολιτεία τοΰ όσιου πατρός ημών Δανιήλ τοΰ 

Στυλίτου.
(φ. 1710-196) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών καί θαυμα- 

τουργοΰ Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμυθοΰντος.
(φ. 197 -2130) Μαρτΰριον τοΰ άγιου καί ενδόξου μεγάλομάρτυρος 

Ευστρατίου καί τής συνοδίας αΰτοΰ, Αυξεντίου, Ευγενίου, Βαρδαλίου (Μαρ- 
δαρίου) καί Όρέστου.

(φ. 2130 - 236) Μαρτΰριον τών αγίων μαρτΰρων Θΰρσου καί Λευκίου, 
Φιλήμονος καί ’Απολλώνιου, Καλλινίκου καί τής συνοδίας αυτών.

Έν τφ πρώτφ φΰλλφ «Πίναξ άριστος τοΰ παρόντος βιβλίου». Έν τέλει 
τοΰ αΰτοΰ φΰλλου'

«ή βίβλος αντη πέφνκε της Θεοτόκου Χάλκης, 
ήτις πλησίον στήκεται τής Κωνσταντίνον πόλις 
και ντις βονληθή ποτέ λαθραίως τούτην αραι 
μεμαχωμένην εϋροιεν την Θεοτόκον ταντην 
εν τω αίώνι τούτο γε καί το ελενσομένω».

Έν αρχή καί έν τέλει προστίθενται άνά εν φΰλλον έκ μεμβράνης άλλης 
ΰλης Ή δευτέρα σελίς τοΰ φ. 1 άγραφος.

Περιγραφή τοΰ κωδικός τοΰτου (ζ"') έγένετο ύπό τοΰ Dr Jos. Boyens 
έν Catalogus Codicum Hagiographicorum Graecorum Bibliothecae 
Monasterii Deiparae in Chalce insula σελ. 46 (Anal. Boll, tom, XX 1901).
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7.

Μεμβρ. 0,36 X 0,25, φ. 328.

Σελίδες δίστηλοι, στίχ. σελίδων 31. Δέσιμον παλαιόν επί ξύλινων πλακών.

Χρυσοστόμου Ερμηνεία εις το κατά Ματθαίον Εναγγέλιον 
από τής με μέχρι τής Κ ομιλίας.

Έν τω φ. 1“. «Πίναξ ακριβής τής γραφής τοΰ βιβλίου». Έν φ. 2° 
υπάρχει ή σημείωσις «Συναξαριστής τής Παναγίας τής έν νήσφ Χάλκης».

Ή αρχή τής με' ομιλίας είναι μετά ωραίων ποικιλμάτων έν εΐδει μεγά
λου Π, καί έν αρχή έκάστης ομιλίας τό πρώτον κεφαλαιώδες γράμμα φέρει 
μικρόν ποίκιλμα. Έν τελεί τοΰ χειρογράφου υπάρχει τό Ιξής σημείωμα.

«Ίωάννον λάμπουσιν οί χρυσοί λόγοι 
ώσπερ αστέρες φωτανγεΐς έν τω σκότει 
δέομαι τοίννν τοΰ πατρός Χρυσοστόμου 
φωτίσαι κάμε διεξελθεΐν τά τον λόγον».

«Ώς περ ξένι χέροντες ΐ δίν πατρίδα 
ον τω καί υ γράφοντες ή δίν βιβλίου τ έλος».

Πολλαχοΰ έν τή ωρι έχει συνοπτικήν τοΰ περιεχομένου σημείωσιν.

8.
Μεμβρ. 0,35,5X0,25,4. ΙΑ' αίώνος, ψ. 254.

Αί Σελίδες δίστηλοι, στίχοι σελίδων 27. Δέσιμον παλαιόν έπι ξύλινων 
πλακών.

Συναξάριον Σεπτεμβρίου.

Έν αρχή φ. 1α. «Πίναξ άριστος τής παροΰσης πυκτίδος».
1. (φ. 3 - 30P ) Βίος και πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ήμέόν Συμεών τοΰ 

έν τή Μάνδρα.
2. (φ. 30^-39) Άθλησις τοΰ αγίου καί ένδοξου μάρτυρος τοΰ Χρι- 

στοΰ Μάμαντος.
3. (φ. 40-470) Άθλησις τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ίερομάριυρος 

’Ανθίμου έπισκόπου Νικομήδειας, παθόντος υπό Μαξιμιανοΰ.
4. (φ. 470 - 540) Άθλησις τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Βαβΰλα Αρχιε

πισκόπου ’Αντιόχειας, παθόντος υπό Νουμεριανοΰ.
5. (φ. 540 - 610) Διήγησις μερική περί τοΰ γενομένου θαύματος παρά 

τοΰ πανενδόξου Μιχαήλ τοΰ ’Αρχιστρατήγου έν Χώναις.
6. (φ. 610 - 680 ) Μαρτύριον τών αγίων μαρτύρων Ευδοξίου, Ρωμΰλου, 

Ζήνωνος καί Μακαρίου,
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7. (φ. 680- 700) Άθλησις τοΰ αγίου καί ενδόξου μάρτυρος Σφζοντος 
παθόντος έν Κιλικία.

8. (φ. 700 - 750 ) Μαρτΰριον τοΰ αγίου μάρτυρος Σεβηριανοΰ.
9. (φ. 750-790) Μαρτΰριον τών αγίων γυναικών Μηνοδώρας, Μητρο- 

δώρας και Νυμφοδώρας.
10. (φ. 790 - 890) Βίος και πολιτεία καί αγώνες τής όσίας καί μακαρίας 

μητρός ημών Θεοδώρας τής έν ’Αλεξάνδρειά.
11. (φ. 890 -93?) ’Άθλησις τοΰ αγίου καί ένδοξου μάρτυρος τοΰ Χρί

στου Αυτονόμου.
12. (φ. 930 - 1030 ) Πράξις καί τελείωσις τοΰ αγίου Κορνηλίου τοΰ 

Εκατόνταρχου.
13. (φ. 1030 - 1070) Μαρτΰριον τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος τοΰ Χρι- 

στοΰ Νικήτα.
14. (φ. 1070 - 1190) Μαρτΰριον τής αγίας καί ^πανευφήμου μάρτυρος 

Ευφημίας.
15. (φ. 1190 - 1290) Μαρτΰριον τών αγίων γυναικών Σοφίας καί τών 

θυγατέρων αυτής Πίστεως, Έλπίδος καί ’Αγάπης.
16. (φ. 1290 - 1360 ) Μαρτΰριον τών αγίων Τροφίμου, Σαββατίου καί 

Δορυμέδοντος.
17. (φ. 1360 - 1520) Μαρτΰριον τοΰ αγίου καί ένδοξου μεγαλομάρτυρος 

Ευσταθίου καί Θεοπίστης καί τών δΰο τέκνων αυτής ’Αγαπίου καί Θεοπίστου.
18. (φ. 1520 - 1570) ’Αστεριού επισκόπου Άμασείας έγκώμιον εις τον 

άγιον καί ένδοξον ιερομάρτυρα τοΰ Χριστοΰ Φωκάν. ’Αρχή «'Ιερός μέν καί 
θεσπέσιος άπας ό τών γενναίων μαρτΰρων κατάλογος, πάθει την υπέρ τοΰ 
πάθους άποδούς χάρι.ν». Τέλος «καί τον τοΰ σώματος χωρισμόν ών ή μνήμη 
μετά τοΰ άρτου καθ’ ημέραν διατρέχει πόλεις καί κώμας πανταχοΰ τον ευερ
γέτην κηρΰσσουσα Κΰριε... αμήν».

19. (φ. 1570 - 1720 ) Άθλησις τής άγιας ένδοξου άγιομάρτυρος τοΰ 
Χριστοΰ Θέκλας τής έν Ίκονίω.

20. (φ. 1720 - 1800) Βίος καί Πολιτεία καί αγώνες τής αγίας μητρός 
ημών Εΰφροσΰνης τής έν ’Αλεξανδρεία.

21. (φ. 1800 - 1890) Υπόμνημα εις τον άγιον καί ένδοξον ’Απόστολον 
τοΰ Χριστοΰ καί Ευαγγελιστήν Ίοιάννην τον έπί τό στήθος τοΰ Χριστοΰ 
άναπεσόντα.

22. (φ. 1890 - 1970) Μαρτΰριον τοΰ αγίου καί ένδοξου μάρτυρος Καλ- 
λιστράτου καί τών συν αΰτώ άθλησάντων.

23. (φ. 1970 - 2090 ) Βίος καί πολιτεία καί αγώνες τοΰ οσίου πατρός 
καί ό μολογη τοΰ Χαρίτωνος.

24. (φ. 2090 - 2220) Βίος καί πολιτεία καί αγώνες τοΰ οσίου πατρός 
ημών Κυριακοΰ τοΰ άναχωρητοΰ.
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25. (φ. 222Ρ -254) Βίος και πολιτεία κα'ι μαρτύρων τοΰ αγίου Ίερο- 
μάρτυρος Γρηγορίου τής μεγάλης ’Αρμενίας.

Έν φ. 2Ι3 άγράφω, οημειοϋται « ·(· τό παρόν βιβλίον τοΰ Μεταφραστοΰ 
ό Σεπτέμβριο; μην ένι τής σεβάσμιας μονής των Είρηνοΰντων οίος δέ βου- 
ληθή άφαιρήσαι τοΰτο έξ αυτής κατά λόγον κλοπής ή άνταλλάξαι έχέτω τό 
ανάθεμα» ή.

Τό φ. 30 κατά τό ήμισυ άπεκόπη κατά πάσαν πιθανότητα υπό τοΰ 
γράψαντος, διότι έχει γραμμάς αχρηστίας. Οί πλείονες τίτλοι εντός πλαισίου 
κεχρο) ματισμένου.

Επίσης τό φ. 62 έσχισμένον εις τό ήμισυ ως και τό προηγούμενου 
διαγεγραμμένον υπό τοΰ γράψαντος. Ένιαχοΰ τά γράμματα εξίτηλα ό'ντα, 
άντεγράφησαν υπό ά'λλης χειρός. Έπί τοΰ σανιδώματος έν τελεί «άνέγνωσα 
και κατετρύφησα την παροΰσαν βίβλον» αψιζ' [==1717] μαρτ. α'.

Καί τοΰ κωδικός ϊούτου περιγραφή έγένετο υπό τοΰ Jos. Boyens, ’Ένθ’ 
ανωτέρω σ. 47-48.

9.

Μεμβρ. 0,33,5X 0,23, φ. 47.

Άτυχώς είναι ελλιπέστατου· έν αρχή περιελάμβανεν πλέον των 376 
φύλλων. Είναι άστάχωτον. Ύπάρχουσι τά όκτάφυλλα τετράδια μς', μζ', 
μθν' καί να' καί τέσσαρα φύλλα άνήκουσιν εις τό νβ' τετράδων, δπερ 
περιέχει την ερμηνείαν τοΰ μζ' ψαλμοΰ. Γραφή καθαρά έπιμεμελημένη καί 
μικροσκοπική.

Ερμηνεία των χραλμών υπό διαφόρων Πατέρων.

10.

Μεμβρ. 0,35y. 0,25. ΙΒ' αΐώνος, φ. 471.

Σελίδες δίστηλοι, στίχοι σελίδων 28, ή δέ γραφή ουχί τόσον έπιμελής. 
Δέσιμον παλαιόν έκ δέρματος μελανός έπί ξύλινων πλακών. Περιέχει 43 
λόγους. Έν αρχή υπάρχει έν πρόσθετον φύλλον έκ μεμβράνης άλλου περιεχο
μένου, έτι δέ καί έ'τερα δύο φύλλα περιέχοντα πίνακα.

Πανηγυρικόν.

ΓΙεριέχονται έν αυτφ:
1. (φ. 3-IIP) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Ίωάννου τοΰ 

Δαμασκηνού συγγραφείς παρά "Ίωάννου πατριάρχου ’Αντιόχειας.
2. (φ. Ill3-16) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Άνδρέου ‘Αρχιεπισκόπου 

Κρήτης έγκώμια εις τον άγιον πατέρα ημών Νικόλαον τόν θαυματουργόν 
καί αρχιεπίσκοπον Μύρων τής Λυκίας.
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Τέλ. «ρόδων δέ κάλυξι και μύροις εύωδέσι τοΐς εαυτών έ'ργοις ροδίσαντες 
ή μυρίσαντες πνεΰματι κυρίου ασμάτων άνθεσι τον δσιον στεφανώσωμεν 
είτα λέγεται λήπη (= λείπει) καί διά μεταγενέστερος χειρός γέγραπται: έως 
δδε τοΰ αγίου Νικολάου.

3. (φ. 17-19) Περί συλλήψεως της αγίας ’Άννης. Ή αρχή ελλιπής: 
«τω κοινώ το ευκλεές παρεπέμπετο ούδεμιά δέ τοσοϋτον των απάντων».

4. (φ. 19-270 ) Περί τής συλλήψεως των αγίων θεοπατόρων ’Ιωακείμ 
και ’Άννης.

’Αρχή: «*Ην τις ’Ιωακείμ πλούσιος σφοδρά». Τέλος «διά τοΰτο φίλο 
φρόνως την εΰσημον και θείαν ταΰτην άγοντες εορτήν».

5. (φ. 27Ρ - 49^ ) Τοΰ εν άγίοις πατρός ημών Ίωάννον ’Αρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως τοΰ Χρυσοστόμου λόγος εις τό μη πλησιάζειν θεάτροις 
και εις τον ’Αβραάμ. Αρχή «Πολλούς οϊμαι τών πρώτων καταλιπόντων».

6. (φ. 49Ρ - 58Ρ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάννον ’Αρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως τοΰ Χρυσοστόμου εις τον μακάριον Φιλογόνιον, γενό- 
μενον από δικολόγου επίσκοπον, καί δτι τοΰ προνοεΐν τών κοινή συμφερόν
των ούδέν ίσον εις εύδοκίμησιν παρά Θεψ καί δτι τό ραθύμως προσιέναι 
τοΐς θείοις μυστηρίοις κόλασιν άφόρητον έχει, καν άπαξ τοΰ ένιαυτοΰ κατα- 
τολμήσωμεν' έλέχθη δέ προ πέντε ημερών τής Χριστού γεννήσεως.

7. (φ. 58Ρ - 650 ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών ’Αθανασίου ’Αρχιεπισκόπου 
’Αλεξάνδρειάς εις τήν άπογραφήν τής Ύπεραγίας Θεοτόκου καί εις τον 
’Ιωσήφ. ’Αρχή «ώσπερ οί τήν χρυσΐτιν γήν μεταλλεΰειν λαχόντες έργάται».

8. (φ. 650 - 720 ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννον 'Αρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου ομιλία εις τό: «έξήλθε δόγμα παρά 
Καίσαρος Αύγουστου, καί εις τήν άπογραφήν τής άγιας Θεοτόκου. ’Αρχή 
«Μέλλοντος αγαπητοί τοΰ κοινού σωτήρος τίκτεσθαι δόγμα».

9. (φ. 720 - 790 ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου 
Καισαρείας Καππαδοκίας εις τήν γέννησιν τοΰ Κυρίου ήμών Τησοϋ Χριστού. 
’Αρχή «Χριστού γέννησις ή μέν οικεία καί πρώτη καί ιδία αυτού».

10. (φ. 790 - 910 ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννον ’Αρχιεπισκό
που Κωνσταντινουπόλεως τοΰ Χρυσοστόμου λόγος εις τήν γενεθλιον ημέραν 
τοΰ Κυρίου ήμών ’Ιησού Χριστού, προ τούτου μέν άδηλον ούσαν, προ ολί
γων δ’ έτών γνωρισιίεΐσαν παρά τινων τών από τής δύσεως ελθόντων καί 
άπαγγειλάντων, καί ή άπόδειξις τούτου είναι τον μήνα τής εορτής από τών 
θείων γραφών, καί προς τώ τέλει περί τοΰ μεθ’ήσυχίας καί φρίκης προσιέναι 
τοΐς μυστηρίοις.’Αρχή «Ά. πάλαι πατριάρχαι ώδινον προφήται δέ πρού'λεγον».

11. (φ. 910 - 1030 ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Βασιλείου επισκόπου 
Σελεύκειας λόγος εις τήν ένανθρώπησιν τοΰ κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστού. 
’Αρχή «Μεγάλας τών έγκωμίων ευρήσει τάς άφορμάς δ τών αγίων».
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12. (φ. 103Ρ -1150 ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών επισκόπου Νΰσσης εις 
τό γενέθλιον τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού και εις τά άναιρεθέντα νήπια. 
’Αρχή «Σαλπίσατε έν νεομηνία σάλπιγγι».

13. (φ. 1150 - 1280 ) Τού έν άγίοις πατρός ημών 'Ιωάννου Αρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως τον Χρυσοστόμου ομιλία έγκωμιαστική εις τον άγιον Στέ
φανον τον πρωτομάρτυρα. ’Αρχή «Πολλών ακούω λεγόντων ότι παρόντες μεν».

14. (φ. 1280 - 137) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου επισκόπου 
Νΰσσης έγκώμιον εις τον άγιον Στέφανον τον πρωτομάρτυρα.

15. (φ. 138“ - 1410 ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών 'Ιωάννου 5Αρχιεπισκό
που Κωνσταντινουπόλεως τοΰ Χρυσοστόμου λόγος εις τόν Ήρώδην καί εις 
τά βρέφη. Αρχή «’Ήθελον μέν αεί καί πάντοτε τό πευματικόν ΰμϊν».

16. (φ. 1410 - 1460 ) Βασιλείου επισκόπου Γσαυρίας εις τά άγια νήπια 
τά έν Βηθλεέμ άναιρεθέντα. ’Αρχή «ΙΙάλιν ό γέρων έγώ πρός τό τών λόγων 
άγομαι στάδιον».

17. (φ. 1460 - 1570 ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου επισκόπου 
Νΰσσης λόγος περί θεότητος υίοΰ καί πνεύματος καί εϊς τόν 'Αβραάμ. Κυριακή 
μετά τήν Χριστού γέννησιν. ’Αρχή «οίόν τι πάσχουσι πρός τούς πολυανθεΐς 
τών λειμώνων».

18. (φ. 1570 - 1630 ) Λόγος εις τήν οκταήμερον περιτομήν τοΰ κ. η. Ί. 
Χριστοΰ καί έπαινος διά βραχέων εις τόν Μ. Βασίλειον.

19. (φ. 1630 - 176) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου επισκόπου 
Νΰσσης λόγος εις τόν Μέγα Βασίλειον τόν αδελφόν του.

20. (φ. 1760 - 1980 ) Βίος καί πολιτεία τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Σιλ- 
βέατρου Πάπα cΡώμης. ’Αρχή: «Οί μέν σεπτοί καί ίίεόπται ’Απόστολοι πάσαν 
τήν Οικουμένην». Τέλος «άπαχίίησόμενον τφ παρ’ αύτοΰ κηρυχθέντι Χριστώ»·

21. (φ. 1980 - 2050 ) Λόγος τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου Αρχιε
πισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας έγκωμιαστικός εις τόν άγιον μάρτυρα 
Γόρδιον.

22. (φ. 2050 -2130) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου ’Αρχιεπι
σκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας ομιλία προτρεπτική εις τό άγιον Βάπτισμα. 
Άρχ. «Ό μέν σοφός Σολομών τών κατά τόν βίον πραγμάτων».

23. (φ. 2130 -2180 ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου Νΰσσης 
λόγος εις τό: «οΰτός έστιν ό υιός μου δ αγαπητός».’Αρχή «Ό μέν φιλόστορ
γος οΰτος πατήρ διά τήν περί ημάς στοργήν».

24. (φ. 2180 -2990 ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου ’Αρχιεπι
σκόπου Νΰσσης λόγος εις τά άγια Φώτα. ’Αρχή «Νΰν γνωρίζω τήν έμήν 
αγέλην, σήμερον βλέπω σχήμα».

25. (φ. 2290 - 2390 ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών ’Ιωάννου ’Αρχιεπι
σκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου λόγος εις τά άγια Θεοφάνεια
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καί περί τοϋ τούς πιστούς μετά την κοινωνίαν παραμένειν και κοινή την 
τελευταίαν ευχήν ποιεΐσθαι. Άρχ. «ΓΙάντες ημείς έν ευθυμία σήμερον».

26. (φ. 239Ρ - 245Ρ.) Γρηγορίου Νεοκαισαρείας τον θαυματουργόν λόγος 
εις τα άγια Φώτα. Άρχ. «Άνδρες φιλόχριστοι καί φιλόξενοι καί φιλάδελφοι 
ξενοδοχήσατε..»

27. (φ. 245? - 255? ) Θεοδώρου τοϋ Δαφνοπάτον έγκώμιον ε’ις τήν ανα
κομιδήν τής τιμίας χειρός τοϋ αγίου Ίωάννου τού Προδρόμου τήν εξ ’Αντιό
χειας γενομένην. Άρχ. «Ιδού καί πάλιν ήμΐν ό ιερός τοϋ Χρισιοϋ έπεδήμη 
σεν». Τέλος «τοΐς ούρανίοις παραμιλλάται θεάμασι ύφ’ ών. .αμήν».

28. (φ. 255? - 269?) Διήγησις ’Αρμενίου μονάχου περί των άιαιρεθέν- 
των υπό τών βαρβάρων αγίων πατέρων έν τφ ’Όρει τφ Σινά καί τή Ραϊθοΰ.

29. (φ. 269? - 281? ) Νικήτα ρήτορος αγίου άνδρός έγκώμιον εις τον 
άγιον καί κορυφαιον τών Αποστόλων καί πρωταπόστολον θειον Πέτρον. 
Αρχή «Ώς ήδεΐα τής ημέρας ή χάρις ως τερπνή». Τέλος «καί τή σή ιερά 
τής πίστεως πέτρα στερεώσας...».

30. (φ. 281? -289?) Νικήτα ρήτορος αγίου άνδρός έγκώμιον εις τον 
άγιον ένδοξον ’Απόστολον τοϋ Χριστού Τιμόθεον. Αρχή Τί δε ό Τιμόθεος, 
τοϋτο γάρ μετά τούς αποστόλους». Τέλος «καν τούτφ τής προς αυτούς ισοτι
μίας εύμοιρών ...».

31. (φ. 289?-304? ) Λόγος εις τήν ανακομιδήν τοϋ τίμιου λειψάνου 
τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου. Αρχή «ήκεν ήμΐν 
ή λαμπρά καί χαρμόσυνος καί ποθουμένη». Τέλος «καί τών λυπούντων ημάς 
παθών αίσθητώς τε ...».

32. (φ. 304? - 314? ) Τοϋ μακαρίου Κοσμά Βεοτίτωρος Λόγος εις τήν 
επάνοδον τοϋ λειψάνου τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Ίαιάννου τοϋ Χρυσοστό
μου. ’Αρχή «Δεύτε άκοΰσητε καί διηγήσομαι ύμΐν πάντες οί φοβούμενοι». 
Τέλος «ημάς γάρ οί σοί οίκέται καί ταΐς σαΐς εύχαΐς...».

33. (φ. 314?- 325?) Τοϋ έν άγίοις πατρός ημών ’Ιωάννου αρχιεπισκό
που Κ/πόλεως τον Χρυσοστόμου έγκώμιον είς τον άγιον ιερομάρτυρα Ιγνά
τιον αρχιεπίσκοπον ’Αντιόχειας τής μεγάλης εις Ρώμην άπενεχθέντα καί αύτόσε 
μαρτυρήσαντα κάκεΐθεν αύθις είς ’Αντιόχειαν κομισθέντα.

34. (φ. 325? - 339? ) 'Ιωάννου μητροπολίτου Ενχαιτων έγκώμιον είς 
τούς αγίους τρεις πατέρας καί διδασκάλους Βασίλειον τον μέγαν, Γρηγόριον 
τον Θεολόγον, καί Ίωάννην τον Χρυσόστομον.

35. (φ. 339? - 349?) Ίωάννου μονάχον τοϋ Δαμασκηνοϋ έγκώμιον εις 
τον άγιον Ίωάννην τον Χρυσόστομον.

36. (φ. 349? - 355?) Άμφιλοχίου επισκόπου Ίκονίον λόγος εις τήν 
Θεοτόκον καί εις τον Συμεώνα καί είς τήν Άνναν. ’Αρχή «Πολλοί τών μεγά
λων άνθρώπων τήν παρθενίαν θαυμάζουν καί γάρ έστι...».
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37. (φ. 3550 - 3710 ) Μεθοδίου επισκόπου και μάρτνρος εις τον Συμεώνα 
και είς την ’Άνναν τή ήμέρφ τής άπαντήσεως και εϊς τήν αγίαν Θεοτόκον. 
’Αρχή «Πάλαι ίκανώς ως οίον τε διά βραχέων τα περί παρθενίας...».

38. (φ. 3710 - 3760) Τοΰ εν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου ’Αρχιεπι
σκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοϋ Χρυσοστόμου λόγος είς τήν Υπαπαντήν τοΰ 
Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου καί είς τον Συμεώνα. Άρχ. «Ου μόνον φορεί 
σάρκα ό κύριος ημών Ίησοΰς Χριστός αλλά καί...».

39. ( φ. 3760 - 381Ρ ) Κυρίλλου 'Ιεροσολύμων λόγος είς τήν 'Υπαπαντήν 
τοϋ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστοΰ. ’Αρχή «Χαΐρε σφόδρα θυγατερ Σιών, 
κήρυττε χαράν θυγατερ...».

40. ( φ. 381Ρ - 385) Γρηγ ορίου τοϋ θαυματουργού λόγος εις τήν Ύπα- 
παντήν τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ. ’Αρχή «Οί τών αγίων θεόπνευ
στων γραφών τό ήδυ...».

41. (φ. 3850 - 3990 ) Γεωργίου επισκόπου Νικομήδειας λόγος είς τήν 
'Υπαπαντήν τοΰ Κυρίου καί Θεοΰ καί Σωτήρος ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ καί 
είς τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκον καί εις τον δίκαιον Συμεών καί εις τήν Άνναν. 
’Αρχή «Τάς τής παροΰσης ίεράς πανηγυρεως ή ευαγγελική σάλπιγξ περιηχεΐ...».

42. (φ. 3990 - 404?) Λόγος διαλαμβάνων εν επιτομή τήν πρώτην καί 
δευτέραν καί τρίτην τής τιμίας κεφαλής τοΰ Προδρόμου εϋρεσιν.

43. (φ. 4040 - 411 ) Τοΰ εν άγίοις πατρός ήμών Βασιλείου τοΰ Μεγάλου 
ομιλία είς τό ρητόν τοΰ κατά Λουκάν Ευαγγελίου «καθελώ μου τάς άποθή- 
κας καί μείζους οικοδομήσω, καί περί πλεονεξίας». ’Αρχή «Διπλοΰν τό είδος 
τών πειρασμών ή γάρ αί θλίψεις βασανίζουσι...».

Έν τώ εσχάτφ φ. 410“ σημειοΰται τό εξής: «Ένέτι αχμβ [ — 1642] 
χΰ εν μηνί Ίουνίφ κθ ,βοαθ' εζσ λκθ θ’ αθ ν θωίλω η'ωψλξνθ ωψιφλν 
ψχωχκ’ε <^>θ ζιθωαελ ψλπλχ» — «ήλθα έγω ο π(α)πα ’Αθανάσιος εις 
το μοναστήρ(ι)ον τυς υπέραγιας Θεοτόκου». ’Επί δέ τής τελευταίας Πινακίδος 
υπάρχει τό εξής σημείωμα.

« "f· Έτουτω τό πανηγυρικόν ενε τοΰ τιμίου προφήτου προδρόμου καί 
βαπτιστοΰ Ίωάννου εν τώ νυσίον τώ κειμένω αντίκρυ Σψζοπόλεως καί οίς 
βουληθή κτλ. Σεραφείμ Ίε(ρο)μ(ο)ν(α)χ(ος)».

t θ. η. ζ. ς. ε. γ. β. α. ι. σ. π. ο. ξ. ν. μ. λ. κ. ω. ψ. χ. φ. υ. τ. σ.» =α, β, γ, 
δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, σ. τ, υ, φ, χ, ψ, ω. ».

Καί ό κώδιξ οΰτος προέρχεται εκ τής Βιβλιοθήκης τής Μονής τοΰ αγίου 
Ίωάννου τοΰ Προδρόμου τής έν τω νησίφ Σωζουπόλεως. ΓΙεριεγράφη υπό 
τοΰ Jos. Boyens, ’Ένθ’ άν. σελ. 48 - 53.
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11.
Χαρτ. 0,34^0,22, φ. 408.

Στίχοι σελίδων 32, σελίδες μονόστηλοι, καί δέσιμον παλαιόν έκ δέρματος 
επί ξύλινων πλακών, ή δέ γραφή ατημέλητος. Προηγείται Πίναξ τών Κανό
νων καί πασών τών υποθέσεων.

Έξήγησις τών Κανόνων τών ’Αποστόλων και τών ' Αγίων Οικουμενικών 
Συνόδων καί Τοπικών καί λοιπών αγίων Πατέρων πονηθεΐσα υπό Ίωάννον 
Μονάχον τον Ζωναρα.

12.
Μεμβρ. 0,35X0,25,5. Τ αϊώνος, φ. 262.

Μετά φωνών μουσικών. Στίχοι σελίδων 25 σελίδες δίστηλοι. Δέσιμον 
εξ υφάσματος Ιρυθροΰ επί ξύλινων πλακών.

Εναγγελιατάριον τοϋ όλου ενιαυτόν.

Τό φ. 169 κενόν. Τά φ. 243 είναι έκ μεμβράνης τα δέ λοιπά 19 επί 
χάρτου περιέχοντα τά εωθινά, καί τά Ευαγγέλια τοϋ ’Αποδείπνου τής Μ. 
Έβδομάδος. Έν αρχή υπάρχει πρόσθετον φ. έκ μεμβράνης περιέχον έξήγησιν 
τοϋ Ευαγγελίου. Τοϋ πρώτου φ. ή έπικεφαλίς άπεκόπη διά ψαλίδος υπό 
βέβηλου χειρός.

13.
Χαρτ. 0,32,5χ 0,25,5. ΙΕ' αϊώνος, φ. 205.

Στίχοι σελίδων 30, δίστηλοι, δέσιμον παλαιόν, ώς τό προηγοΰμενον.

Λόγοι τον όοίον Έφρα'ιμ τον Σύρου κ.τ.λ.

Άπό τοϋ φ. 144? - 200. Βίος καί πολιτεία τοϋ οσίου καί θεοφόρου 
πατρός ημών Σάββα τοϋ ηγιασμένου, ου ή αρχή: «Οϋδέν οϋτω κινήσαι 
•ψυχήν είς αρετής έπιθυμίαν». Τέλος «καί οϋτω πάσης τής αιρετικής παρρη
σίας αμήν». Άπό φ. 201 - 205. Διήγησις τοϋ οσίου πατρός ημών Ζωσίμου. 
’Αρχή «Κατά τον καιρόν έκεϊνον άνήρ τις ύπήρχεν έν τή έρήμω δνόματι 
Ζώσιμος». Τέλος «καί έστιν έως τής ημέρας ταυτης ίάσεις αεί παντοδαπάς 
έκτελών ειρήνη δέ καί σωτηρία ψυχής πάσιν τοΐς άκοΰουσι τήν διαγωγήν... 
αμήν». Έν τφ φ. 1, τφ άγράφφ, σημειοϋται: «ιξργ[ = 1695] Ίνδ. ζΓ'. 
Έν δέ τφ τελευταίο) άγράφω. «Τοΰτο τό βιβλίον είναι τής Ύπεραγίας ημών 
Θεοτόκου έν τή νήσψ Χάλκη καί δστις, τό αποξενώνει» κτλ. Έν αρχή κάτω
θεν τής πρώτης σελίδος γέγραπται «Έφραίμ Σΰρου τής παναγίας τής έν 
νήσω Χάλκης».

Καί οϋτος 6 κώδιξ περιγράφεται υπό τοϋ Jos. Boyens, Ένθ’ αν. σ. 53-54·
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος I'. 17
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14.
Χαρτ. 0,33,5x0,23, φ. 627.

Σελίδες μονόστηλοι, δέσιμον παλαιόν, δέρμα υπέρυθρον γραφή μετα- 
γενεστέρα.

'Ερμηνεία Κανόνων.

Έν αρχή έλλείπουσι φύλλα τινά περιέχοντα πίνακα των περιεχομένων, 
αλλά καί τά έν αρχή σωζόμενα δυο φύλλα είναι κατεστραμμένα έκ τής πυρ- 
καϊάς. Τά φ. 3 καί 4 περιέχουσι ’Αναστασίου Πατριάρχον Θεουπόλεως και 
Κυρίλλου ’Αλεξανδρείας έκθεσιν ορθοδόξου πίστεως. Τά φ. 5 καί 6 άγραφα.

Τό φ. 7 έχει επιτομήν των θείων καί ιερών κανόνων παρά τοϋ πανσε- 
βάστου Σεβαστού καί Νομοφυλακος καί κριτοΰ Θεσσαλονίκης Κυρίου Κων
σταντίνου ’ Αρμεν οπού λον. Έν τώ μεταξύ ύπάρχουσι 12 φ. άγραφα άπό τοϋ 
φ. 32-44. Άπό δέ τοϋ φ. 133? - 300 είναι αί επτά Οίκουμενικαί Συνοδοί. 
Άπό τοϋ φ. 300 - 323 είναι ή Πρωτοδευτέρα. Άπό τού φ. 323? Κανόνες τής 
έν τή αγία Σοφία σύστασης καί τήν Ζ' Οικουμενικήν Σύνοδον άναγνωρι- 
σάσης Συνόδου. Άπό τοϋ φ. 326“ - 526“ κανόνες τών τοπικών Συνόδων. 
Άπό τοϋ φ. 526“ Διονυσίου ’Αλεξάνδρειάς, Πέτρον ’Αντιόχειας, Γρηγορίου 
Νεοκαισαρείας, ’Αθανασίου, Βασιλείου, Γρηγορίου Ννσσης, Τιμοθέου ’Αλεξάν
δρειάς, Θεοφίλου ’Αλεξάνδρειάς Κυρίλλου, Γρηγορίου του Θεολόγον, ’Αμφι
λοχίαν, Γενναδίου. Τό στάχωμα κατεστραμμένον.

Έν τέλει «έκ τών τοϋ ίεροϋ μοναστηριού τής Θεοτόκου τής έν Χάλκη 
καί ό άποστερήσας έσται κατάρατος καί ταΐς συνοδικαΐς άραΐς υπόδικος».

δ πρ. Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικος.

15.
Μεμβρ. 0,32x022,5. ΙΑ' αίώνος, φ. 227.

Σελίδες μονόστηλοι, στίχοι σελίδων 39. Δέσιμον έκ δέρματος ύπερύρθρου 
έπί ξύλινων πλακών. Ή γραφή είναι δύο ειδών. Ύπήρχον σημειώματα, αλλά 
ποϋ μέν άπεκόπησαν, ποΰ δέ έξέσθησαν.

Γρηγορίου τον Θεολόγον Λόγοι μετά σχολίων Νικήτα Σερρών.

Έν τώ φ. 3“ έν τή κάτω φα γέγραπται «βιβλίον Γρηγορίου τοϋ Θεο
λόγου τής παναγίας τής έν νήσφ Χάλκης».

16.
Μεμβρ. 0,31,5χ0,24. Ι-ΙΓ' αίώνος, φ. 272.

Δέσιμον στερεόν εκ ξύλινων πλακών μετά δέρματος μέλανος. Στίχοι 
σελίδων 29, σελίδες δίστηλοι. Είναι ώραΐον χειρόγραφον μετά καλών ποικιλ
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μάτων εν αρχή έκαστου λόγου. Τά αρχικά γράμματα έκάστης παραγράφου 
είναι χρυσά’ γραφή καθαρά και άνευ διορθώσεων και ξεσμάτων. Έν τή 
οπίσθια σελίδι τοΰ φ. 272 υπάρχει τό εξής σημείωμα, «f Τοΰτο τό βιβλίον 
έσταχόθ(η) υπό χειρός ελάχιστου Πορφυρίου ίερο(μον)άχ(ου) και οι άναγι- 
νώσκοντες εΰχεσθαι υπέρ αΰτοΰ προς τον Κ(ΰριο)ν ,ζρθ = ^ Ίνδ. ιδ'.».

Γρηγορίον τον Θεολόγον τον Ναζιανζηνον Λόγοι 115, έξ ών τινες μετά σχο
λίων υπό Ίωάννον τον μονάχον.

Έν τφ φ. 1α τής πρώτης άγράφου σελίδος φέρεται ή εξής σημείωσις. 
«’Έτους ,ζμε'τό παρόν έν μεμβράναις γεγραμμένον υπάρχει τής Ύπεραγίας 
Χάλκης καί εΐ τις άποξενώσειεν αυτό έχέτω τάς άράς πάντων των αγίων καί 
τής Θεοτόκου». Έν τή δεύτερα σελίδι τοΰ πρώτου φ. <<τάδ’ ένεισιν έν τήδε τή 
βίβλω» καί έπονται αί έπιγραφαί των λόγων έντός κΰκλων, ών ή περιφέρεια 
είναι κυανή, περιβαλλομένη υπό δυο χρυσών κΰκλων. Εις τό τέλος τοΰ φ. 2“ 
ή συνήθης σημείωσις υπάρχει «Έκ τον τοΰ Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου βιβλίον 
τής Παναγίας τής έν Νήσφ Χάλκης».

Έν φ. 2? υπάρχει ή είκών τοΰ Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου καλλίστη. 
Έν φ. 3“ έν αρχή τοΰ λόγου εις τό Πάσχα καί εις βραδυτήτα ποίκιλμα 
ώραΐον, τό μέσον τοΰ οποίου αποτελεί σταυρόν καί κάτωθεν αΰτοΰ μικρο
γραφία θαυμασία παριστώσα τον Χριστόν καί την Μαγδαληνήν. Έν φ. 3? 
λόγος β' εις τό Πάσχα υπάρχει ποίκιλμα μετά σταυρών έν εΐδει Π καί κάτω
θεν μικρογραφία τό Ε κεφαλαΐον, παριστώσα επί μονόποδος τραπεζίου τον 
Γρηγόριον τον Θεολόγον καθήμενον προ μικροΰ αναλογίου, άνωθεν δ’ αΰτοΰ 
χεΐρα εΰλογοΰσαν αυτόν. Έν φ. 26° λόγος Γ' εις την Καινήν Κυριακήν ή 
των εγκαινίων καί εις τον μάρτυρα Μάμαντα ωραιον ποίκιλμα έν εΐδει Π 
κάτωθεν μικρά είκών τοΰ Θεολόγου καί τοΰ μάρτυρος Μάμαντος, άνωθεν δε 
χειρ εΰλογοΰσα τον μάρτυρα.

Έν φ. 31? λόγος Δ'εις τήν Πεντηκοστήν. Τό αυτό ποίκιλμα καί κάτω
θεν τοΰ άρχικοΰ γράμματος παρίσταται ή έπιφοίτησις τοΰ αγίου Πνεύματος 
έπί τών ’Αποστόλων.

Έν φ. 44“ λόγος Ε' εις τούς Μακαβαίους. Τό αυτό ποίκιλμα καί κάτω
θεν τό Τ μικρογραφία παριστώσα τούς Μακαβαίους. ’Από φ. 55“ λόγος ζ"' 
εις τον μάρτυρα Κυπριανόν έξ άγροΰ έπανήκοντα μετά μίαν τής μνείας 
ημέραν.

Ποίκιλμα καί μικρογραφία μετά δυο εικόνων, ών ή μία εΐκονίξει τον 
άγιον καί ή έτέρα γυναίκα όσίαν.

Έν φ. 67? λόγος Ζ' εΐς τούς λόγους καί εις έξισωτήν Ίουλιανόν. Ποί
κιλμα καί μικρογραφία Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου καί Ίουλιανοΰ.
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Έν φ. 76Ρ λόγος Η' εις την Γενέθλιον ημέραν τοΰ Κυρίου ημών. Ποί
κιλμα μικρογραφία παριστώσα την γέννησιν τοΰ Σωτήρος μετά τής φάτνης 
και τοΰ ’Ιωσήφ καί τών αγγέλων καί των μάγων.

Έν φ. 86^ λόγος Θ' επιτάφιος εις τον Μ. Βασίλειον. Ποίκιλμα καί 
μικρογραφία παριστώσα τον Μ. Βασίλειον εντός τοΰ φερέτρου νεκρόν καί 
άνωθεν αύτοϋ τον άγιον Γρηγόριον άναγινώσκοντα.

Έν φ. 141Ρ λόγος I' εις τό άγιον φώτισμα. Ποίκιλμα καί μικρογραφία 
παριστώσα τον Ίωάννην βαπτίζοντα τον Χριστόν.

Έν φ. 153Ρ λόγος ΙΑ' εις τό άγιον Βάπτισμα. Ποίκιλμα καί μικρογρα
φία παριστώσα τό βάπτισμα τοΰ Σωτήρος καί άνωθεν τό πνεύμα τό άγιον 
καί αγγέλους καταβαίνοντας επί τον Χριστόν.

Έν φ. 187Ρ λόγος ΙΒ' είς Γρηγόριον τον αδελφόν Βασιλείου έπιστάντα 
μετά την χειροτονίαν. Ποίκιλμα καί μικρογραφία παριστώσα τον Γρηγόριον 
τον Θεολόγον καί τον αδελφόν τοΰ Βασιλείου Γρηγόριον τον Νυσσης.

Έν φ. 192“ λόγος ΙΓ' είς ’Αθανάσιον ’Αρχιεπίσκοπον ’Αλεξάνδρειάς. 
Ποίκιλμα καί μικρογραφία παριστώσα τον άγιον ’Αθανάσιον εΰλογοΰντα 
τον Θεολόγον Γρηγόριον.

Έν φ. 214“ λόγος ΙΑ' είς την 150 επισκόπων παρουσίαν. Τό ποίκιλμα 
καί ή μικρογραφία παριστώσι τον ιερόν Γρηγόριον έν τώ μέσω τών πατέρων.

Έν φ. 232 λόγος ΙΕ' περί φιλοπτωχείας. Τό ποίκιλμα καί ή μικρο
γραφία παριστώσι τον άγιον Γρηγόριον έλεοΰντα.

Έν φ. 259“ λόγος 1C' είς τον πατέρα σιωπώντα διά την πληγήν τής 
χαλάζης. Ποίκιλμα καί μικρογραφία παριστώσα τον άγιον Γρηγόριον καί δυο 
έ'τερα πρόσωπα. Χειρόγραφον πολύτιμον.

Καί ό κώδιξ προέρχεται έκ τής Βιβλιοθήκης τής Μονής τοΰ Προδρόμου 
τής έν νησίφ Σωζουπόλεως.

17.
Μεμβρ. 0,325, X 0,25. ΙΕ' αΐώνος, φ. 32Γ>.

Μέχρι τοΰ φ. 13“ ό κώδιξ είναι χαρτώος. Στίχοι σελίδων 34, σελίδες 
δίστηλοι. Δέσιμον δερμάτινου μέλαν έπί ξύλινων πλακών. Ή γραφή ατελής.

Βίοι και Μαρτύρια αγίων μηνός ’Ιανουάριον.

Περιέχει 1. (φ. 1 - 4Ρ ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Βασίλειον ’Αρχιεπι
σκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας έγκώμιον είς τον άγιον μάρτυρα Γόρδιον.

2. (φ. 4Ρ - 6Ρ ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου αρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως λόγος είς τήν εορτήν τών Θεοφανείων.’Αρχή «Ή πηγή 
τών ευαγγελικών διδαγμάτων άνεωγμένους έχει τούς ρΰακας.. ».

3. (6Ρ - 10Ρ ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Θεοδώρου τον Δαφνοπάτου, 
υπόμνημα είς τήν ανακομιδήν τής τιμίας χειρός τοΰ τιμίου Προδρόμου καί
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βαπτιστοΰ Ίωάννου. ’Αρχή «’Ιδού και πάλιν ήμϊν 6 ιερός τοΰ Χριστού έπε- 
δήμησε πρόδρομος.» Τέλος «τοϊς ούρανίοις παραμιλλάται θεάμασιν, ύφ’ών..».

4. (φ. 100 - 12“ ) Μαρτύρων τού αγίου και ενδόξου μεγάλομάρτυρος 
ΓΙολυευκτου. Τέλος «Τό δέ τίμιον αυτού σώμα κατετέθη εν τφ τής τελειώ- 
σεως τόπφ...’Αμήν».

5. (φ. 13 - 240 ) Βίος κα'ι πολιτεία τού οσίου Μαρκιανού πρεσβυτέρου 
και Οικονόμου γενομένου τής Μεγάλης ’Εκκλησίας.

6. (φ. 240 - 57“ ) Βίος κα'ι πολιτεία τού οσίου πατρός ημών Θεοδοσίου 
τού Κοινοβιάρχου.

7. (φ. 58 - 63Ρ ) Μαρτύρων τών αγίων ενδόξων τού Χριστού μαρτύρων 
Έρμύλου και Στρατονίκου.

8. (φ. 630 - 720 ) Βίος κα'ι πολιτεία τού οσίου πατρός ημών Παύλου 
τοΰ Θηβαίου.

9. (φ. 720 - 1100 ) Βίος και πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Άντω^ 
νίου, συγγράφεις και άποσταλε'ις προς τούς έν τή ξένη μοναχούς παρά τού έν 
άγίοις πατρός ημών ’Αθανααίου ’Αρχιεπισκόπου 'Αλεξάνδρειάς.

10. (φ. 1100 - 1340 ) Βίος και πολιτεία τού έν άγίοις πατρός ήμών και 
όμολογητού ’Αθανασίου ’Αρχιεπισκόπου γενομένου ’Αλεξάνδρειάς.

11. (φ. 1340 - 187“ ) Βίος κα'ι πολιτεία τού οσίου πατρός ή μών Ευθυμίου.
12. (φ. 188-207“) Βίος καί άθλησις τοΰ οσίου πατρός ήμών καί όμο- 

λογητοΰ Μαξίμου συγγραφείς παρά Μιχαήλ μονάχου τοΰ Έξαβουλίτον, μονής 
τού Στουδίου.

13. (φ. 208-2130) Υπόμνημα εις τον άγων ’Απόστολον Τιμόθεον.
14. (φ. 2130 - 229“ ) Μαρτύρων τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος ’Αναστα

σίου τοΰ Πέρσου.
15. (φ. 230-2500) Βίος τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Γρηγορίου αρχιε

πισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τού Θεολόγου.
16. (φ. 2500 -2620 ) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου Ξενοφώντος καί τής 

συμβίου καί τών τέκνων αυτών Ίωάννου καί Άρκαδίου.
17. (φ. 2620 -269“) Μαρτύρων τών αγίων καί θαυματουργών ’Αναρ

γύρων Κύρου καί Ίωάννου. Τό τέλος ελλιπές, λήγει δέ: «Αυτοί μάλλον άλλή- 
λοις υπό τής ακόσμου φυγής πληγών καί τραυ».

Καί ό κώδιξ ούτος περιεγράφη υπό τού Jos. Boyens. ’Ένθ’ άν. σ. 54-55.

18.
Μεμβρ. 0,30 X 0,22,5 ΙΒ' αίώνος, φ. 318.

Στίχοι σελίδων 33, σελίδες δίστηλοι. ’Έν τισιν ή γραφή είναι εξίτηλος, 
ενιαχού δευτέρα χειρ άποκατέστησε τά έξίτηλα. Δέσιμον έκ δέρματος μέλανος 
επί ξύλινων πλακώ>ν, ή δέ γραφή είναι καθαρά. ’Από τού φ. 265 άλλη χειρ
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καί άλλη μελάνη' είς to κενόν μέρος τοΰ φ. 2640 έχουσι γραφή διάφορα 
γνωμικά.

Βίοι και Μαρτύρια 21 ’Αγίων. Συναξάριον ’Ιανουάριον.

1. (φ. 1“ -90 ) Βίος καί πολιτεία τοϋ οσίου πατρός ημών Παύλου τοΰ 
Θηβαίου.

2. ( φ. 90 - 14-0 ) Μαρτύρων τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Πολυεύκτου. 
Ίανουαρίου 9. Τέλ. «Των βαρβάρων δέ πλείστους διαφθαρήναι καί την 
λεγεώνα τήνδε...αμήν».

3. (φ. 140-44) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Θεοδοσίου 
τοΰ Κοινοβιάρχου.

4. (φ. 45 -49Ρ) Μαρτύρων τών αγίων τοΰ Χριστοΰ μαρτύρων Έρμύ- 
λου καί Στρατόν ίκου Ίανουαρ. 13.

5. (φ. 490 -57“) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Τωάννου 
τοΰ διά Χριστόν πτωχοΰ. Ίανουαρ. 15. ’Αρχή «Τυραννικόν τι χρήμα τεκόν- 
των στοργή καί δεσμά φύσεως άφυκτα». Τέλ. «τής αυτών ουσίας τά μέν 
καθιερώσαντες τφ ναφ, τά δέ—αμήν».

6. (φ. 58 - 70β ) Λόγος είς τήν προσκύνησιν τής τιμίας άλύσεως τοΰ 
αγίου καί κορυφαίου τών αποστόλων. Ίανουαρ. 16. ’Αρχή «Όσοι τώ τοΰ 
κορυφαίου τών αποστόλων θείφ έρωτι γενόμενοι». Τέλος «φοβερόν πολε- 
μώις άνάδειξον, ποθεινόν ΰπηκόοις».

7. (φ. 7013 - 1030 ) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών ’Αντωνίου, 
συγγραφείς καί άποσταλείς προς τούς έν τή ξένη μοναχούς παρά τοΰ έν άγίοις 
πατρός ημών ’Αθανασίου αρχιεπισκόπου ’Αλεξανδρείας. Ίανουαρ. 17.

8. (φ. 103Ρ - 149) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Ευθυμίου 
Ίανουαρ. 20.

9. (φ. 150-154^) Υπόμνημα είς τον άγων ’Απόστολον Τιμόθεον. 
Ίανουαρ. 22.

10. (φ. 1540-167“) Μαρτύρων τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος ’Αναστα
σίου τοΰ,Πέρσου. Ίανουαρ. 22.

11. (φ. 168- 196“) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Κλήμεν- 
τος Ίανουαρ. 23.

12. (φ. 197“ - 2040 ) Βίος τής όσιας Ξένης τής Ρωμαίας. Ίανουαρ. 24.
13. (φ. 2040 -222“) Βίος καί πολιτεία τοΰ εν άγίοις πατρός ημών 

Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοϋ Θεολόγου Ίανουαρ. 25.
14. (φ. 223 - 2340 ) Βίος καί πολιτεία τοΰ Ξενοφώντος καί τών αύτοΰ 

τέκνων Ίωάννου καί Άρκαδίου. Ίανουαρ. 26.
15. (φ. 2340 - 240“ ) 'Υπόμνημα τύπον Ιστορίας έπέχον επί τή ανακο

μιδή τοΰ τίμιου λειψάνου τοΰ θείου καί ίεροΰ Χρυσοστόμου. Ίανουαρ. 27.
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’Αρχή «’Αλλά πώς αν τις αιτίας και νόμων ημάς άπαλλάξοι». Τέλος 
«καί μέχρι καί νΰν ταΐς απάντων άκοαϊς ένηχοϋσα, καί τά ευσεβή...αμήν».

16. φ. 241“ -247Ρ ) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Έφραίμ 
τοΰ Σύρου. Ίανουαρ. 28.

17. (φ. 2470 -2540 ) Βίος καί μαρτύριον τών αγίων καί θαυματουργών 
Άββά Κΰρου καί Ίωάννου. Ίανουαρ. 31. Τέλ. «δαιμόνων φυγή, νοσημάτων 
απαλλαγή καί νΰν ό τόπος άνειμένος έστί θεφ μάρτυρι... αμήν».

18. (φ. 255“ - 2650) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Μαρ- 
κιανοΰ πρεσβυτέρου καί Οικονόμου τής μεγάλης Εκκλησίας. Ίανουαρ. 10.

19. (φ. 2650 - 2900) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Νείλου μοναχοΰ εις 
τήν άναίρεσιν τών έν Σινα καί τή 'Ραϊθοΰ αγίων πατέρων. Ίανουαρ. 14.

Τέλος «αρχήν παρασχοΰσα Θεοΰ χάριτι μετά πολλήν ταλαιπωρίαν... 
δμοουσίου Τριάδος».

20. (φ. 2900 - 3120) Βίος καί πολιτεία τοΰ εν άγίοις πατρός ημών 
’Αθανασίου αρχιεπισκόπου ’Αλεξάνδρειάς.

21. (φ. 3120 - 318) Βίος καί μαρτύριον τοΰ αγίου καί ενδόξου μεγαλο- 
μάρτυρος τοΰ Χριστοΰ Νεοφύτου. Εις τοΰ τελευταίου φ. τήν δπισθίαν ό'ψιν 
σημειοΰνται τά εξής. «Κύριε βοήθει Μιχαήλ τώ άμαρτωλφ» καί κατωτέρω 
«Μιχαήλ αμαρτωλός», καί κατωτέρω «Κύριε βοήθει τώ σφ δούλω Μιχαήλ 
τώ άμαρτωλφ καί «έγώ ό Μιχαήλ τοΰ Πελαγωνίτου» καί κατωτέρω εκ 
τετάρτου «Κύριε βοήθει τώ σώ δούλφ Μιχαήλ τφ άμαρτωλφ». ’Από τοΰ 
φ. 255 μέχρι τέλους άλλη γραφή. Καί ό κώδιξ οΰτος περιεγράφη υπό τοΰ 
Ios. Boyens ’Ένθ’ αν. σελ. 55-57.

19.
Μεμβρ. 0,23γ.0,23,5. ΙΑ' αίώνος, φ. 224.

Στίχοι σελίδων 30, σελίδες δίστηλοι. Δέσιμον έκ δέρματος μέλανος επί 
ξύλινων πλακών. Περιέχει βίους καί μαρτύρια 14 άγιων.

Σνναξάριον Δεκεμβρίου.

1. (φ. 2“ - 300) Μαρτύριον τών άγιων μαρτύρων Θύρσου, Λουκίας, 
Καλλινίκου, Φιλήμονος καί ’Απολλώνιου.

2. (φ. 300 -390) Μαρτύριον τοΰ άγιου ίερομάρτυρος Ελευθερίου.
3. (φ. 390-560) Υπόμνημα εις τον μέγαν προφήτην Δανιήλ εις τούς 

άγιους τρεις παΐδας Άνανίαν, Άζαρίαν Μισαήλ. (Έξεδόθη έν Ρ. G. Migne 
tom. CXV στήλ. 372 - 401).

4. (φ. 560 - 650) Άθλησις τοΰ άγιου ένδοξου μάρτυρος τοΰ Χριστού 
Βονιφατίου τοΰ 'Ρωμαίου,
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5. (φ. 65?-79“) Μαρτΰριον τοϋ αγίου μάρτυρος Σεβαστιανού και τής 
συνοδίας αύτοΰ Τραγκυλίνου, Νικοστράτου, Κλαυδίου, Κάστορος, Τιβουρτίου, 
Μαρκελίνου καί Μάρκου. Τέλος «Τοις δεομένοις έπήρκει άφθονωτάτη χειρί' 
επειδή τον βίον έτελεύτησε, πάσαν τήν κτήσιν αΰταΐς εν διαθήκαις χριστια- 
νοις έδωρήσατο».

6. (φ. 80" - 89? ) Μαρτΰριον τοϋ αγίου Τερομάρτυρος Ιγνατίου τοϋ 
Θεοφόρου.

7. (φ. 89? - 96“) Μαρτΰριον τής αγίας μάρτυρος Ίουλιανής τής έν 
Νικομήδεια μαρτυρησάσης.

8. (φ. 97“ -116?) Μαρτΰριον τής αγίας καί ενδόξου μεγαλομάρτυρος 
’Αναστασίας.

9. (φ. 116?-120?) Μαρτΰριον τών αγίων δέκα μαρτΰριον έν Κρήτη.
10. (φ. 121 - 136 καί 161“- 167?) Βίος καί πολιτεία καί άθλησις τής 

αγίας όσιομάρτυρος τοϋ Χριστοΰ Ευγενίας καί των ταΰτης γονέων.
11. (φ. 167? -168“ καί 137“-148?) Βίος καί πολιτεία τοϋ οσίου 

πατρός ημών Θεοδώρου τοϋ γραπτοΰ καί Θεοφάνους τοϋ άδελφοϋ αΰτοΰ.
12. (φ. 148?- 160“ καί 168“ -180“) Μαρτΰριον των αγίων μαρτΰρων 

’Ίνδη καί Δόμνας καί τοϋ πλήθους των δισμυρίων των έν Νικομήδεια μαρ- 
τυρησάντων.

13. (φ. 181*-202?) Βίος καί πολιτεία τοϋ οσίου πατρός ήμών καί 
αρχιμανδρίτου Μαρκέλλου μονής των ’Ακοίμητων.

14. (φ. 202? - 224“ ) Βίος καί πολιτεία τής όσιας Μελάνης τής Ρωμαίας.
Καί τοϋ κωδικός τοΰτου περιγραφήν έκαμεν ό Ios. Boyens, ’Ένθ’ άν.

σελ. 57 - 58, ένθ’ ύποσημειοϋνται καί τινες παρατηρήσεις.

20.
Μεμβρ. 0,28,5X0,22,5. ΙΑ. αΙώνος, φ. 320.

Σελίδες δίστηλοι καί στίχοι σελίδων 30. Δέσιμον έκ δέρματος μέλανος 
επί ξύλινων πλακών. Άνά 4 φ. πρόσθετα έν αρχή καί έν τέλει περιέχοντα 
ομιλίας τοϋ Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου εις τό κατά Ίωάννην Εύαγγέλιον. 
Εις τό τέλος τοϋ αγίου Ευστρατίου καί τών λοιπών ατελές.

Σνναξάριον Δεκεμβρίου.

1. (φ. 1-11?) ’Άθλησις καί μαρτΰριον τής αγίας καί ένδοξου καί 
Καλλινίκου μάρτυρος Βαρβάρας.

2. (φ. 11?-117?) Βίος καί πολιτεία τοϋ οσίου πατρός ήμών Σάββα. 
’Αρχή «Ούδέν οΰτω κινήσαι ψυχήν καί αρετής έπιθυμίαν...». Τέλος «καί 
οΰτω πάσης τοΐς αιρετικής παρρησίας... αμήν»,
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3. (φ. 1170-146“) Βίος και πολιτεία και μερική θαυμάτων διήγησις 
τοΰ εν θαΰμασι περιωνύμου Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων τής Λυκίων 
’Επαρχίας.

4. (φ. 147“ - 1630) Βίος και πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών ’Αμβρο
σίου Επισκόπου Μεδιολάνων.

5. (φ. 1630 - 1710 ) Βίος κα'ι πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Παταπίου.
6. (φ. 1710 - 2090) Μαρτύρων τών αγίων μαρτύρων Μηνά, Έρμογέ- 

νους κα'ι Εΰγράφου.
7. (φ. 2090 - 2620) Βίος και πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Δανιήλ 

τοΰ Στυλίτου.
8. (φ. 2620 · 3000) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών καί θαυ- 

ματουργοΰ Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθοΰντος.
9. (φ. 3080 - 328“) "Αθλησις τών αγίων μαρτύρων Ευστρατίου, Αυξεν

τίου, Ευγενίου, Μαρδαρίου καί Όρέστου. Τό τέλος ελλείπει.
Κάτωθι τής πρώτης σελίδος τοΰ φ. 2 σημειοΰται «Πατερικόν τής Πανα

γίας τής έν τή νήσψ Χάλκης». Βίβλος ογκώδης, χάρτης χονδρός, γραφή 
καθαρά. Καί οΰτος περιγράφεται υπό τοΰ Ios. Boyens, Ένθ’ άν. σελ. 58-59.

21.
Μεμβρ. 0,30Χ 0,20,5, φ. 316.

Σελίδες μονόστηλοι, στίχοι σελίδων 281 ή γραφή καλή. Δέσιμον επί 
πλακών ξύλινων άνευ επικαλυμμάτων.

Σνναξάριον εξάμηνον. Μαρτίου - Αυγ ονοτον.

’Εν αρχή έν φ. έκ μεμβράνης ετέρου περιεχομένου, πιθανώς έκ τοΰ 
μαρτυρίου τοΰ Άρέθα. Έν τώ προσθέτφ προτελευταίψ φ. σημειοΰται τό εξής: 
«Τό παρόν έξαμηνιαΐον συναξάριον άφιερώθη εις τον πάνσεπτον πατριαρ
χικόν ναόν τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τοΰπίκλην Χάλκης υπό τοΰ τιμιωτάτου 
μεγάλου σκευοφύλακος Παπά Κυρ Άνδρέου εν έτει ,ζκζ' [=7027=1519]».

Τό πρώτον έκ μεμβράνης φ. τοΰ μηνός Μαρτίου έξέπεσε καί άνεπλη- 
ρώθη δι’ ετέρου χαρτιού.

Έν φ. 3 κάτωθεν έν τή ωςι σημειοΰται ή αυτή σημείωσις: «μηνιαΐον 
τής παναγίας τής έν νήσω Χάλκη».

22.

Χαρτ. 0,32χ 0,21,5. φ. 560.

Αί σελίδες είναι δίστηλοι, στίχοι σελίδων 29. Δέσιμον έκ δέρματος μέλα- 
νος έκ ξύλινων πλακών,
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Σύνταγμα κατά οτοιχεϊον των περιειλη μ μενών άπασών υποθέσεων τόίς Ιεροΐς 
και θείοις κανόσι πονηθέν τε άμα και σνντεθεν τώ εν ίερομονάχοις και 
ελάχιστο) Ματθαίω. Εν άρχη και περ'ι τών υποκειμένων Μητροπολιτών 
και επισκόπων τω θρόνο) ’Αντιόχειας.

Έν αρχή δυο φ. άγραφα. Έν τω πρώτφ φ. είναι γεγραμμένη κάτωθεν 
ή εξής σημείωσις· «νόμιμον βιβλίον τής παναγίας τής έν νήσω Χάλκης».

Εις τό ά'γραφον φ. τό προσκεκολημμένον επί τοΰ εσωτερικού σταχώμα
τος γέγραπται. «Τοΰτον τό βιβλίον λέγεται νομοκάνων τό όποιον έχει άπα- 
ραλλάκτως όλαις ταΐς πράξεις ήγουν Συνόδων τών αγίων Πατέρων, ταΐς 
επτά οικουμενικαΐς καί τοπικαΐς καί τούς κανόνας τών αγίων ’Αποστόλων 
τό όποιον έξωδίασε ό κυρϊς Συμεών ιερομόναχος καί καθηγούμενος τοΰ 
Κόκκου: έγεγράφη δέ παρά τοΰ πανοσιοτάτου πατρός κυροΰ ’Αρσενίου ίερο- 
μονάχου καί καθηγουμένου Μονής τών Ριζανών ή τις βουληθή συλήσαι τό 
παρόν θειον νομοκάνονον νά έχη τάς άράς τών τιη' αγίων πατέρων καί την 
παναγίαν άντίδικον έν ημέρα κρίσεως. Έγράφη μέσα εις τό καράβι εις έννέα 
’Οκτωβρίου 1651 αχνα' καί άφοΰ έπηγέναμεν εις την Βενετίαν έ'ρρωσθε.

23.
Μεμβρ. 0,29χ 0,22, φ. 636.

Σελίδες μονόστηλοι, στίχοι σελίδων 25. Τό δέσιμον έκ δέρματος μελανός 
επί ξύλινων πλακών.

Θεοφυλάκιου Βουλγαρίας ερμηνεία εις τά Ευαγγέλια.

Είναι εις τετράδια οθ' καί 4 φ. έξ οκτώ φύλλων. Τό πρώτον καί όγδοον 
τοΰ πρώτου τετραδίου άπολεσθέντα άντεγράφησαν έπί χάρτου· ή γραφή καλή 
ευανάγνωστος καλώς διατηρημένη· μελάνη κόκκινη καί χρυσή πολλαχοΰ εις 
τά γραφικά χωρία. Έν τφ μέσο) τό φ. 231 χάρτινον λευκόν τοΰ 20ου τετρα
δίου λείπει τό πρώτον φ. τό κείμενον πλήρες. Κάτωθι τής πρώτης σελίδος 
τοΰ πρώτου φ. σημειοΰται «τής παναγίας τής έν τή νήσω Χάλκης».

24.
Χαρτ. 0,32χ0,23. 1Ε-1ζ' αΐώνος, φ. 122.

ΊΤ γραφή ώραιοτάτη. Σελίδες μονόστηλοι, στίχοι σελίδων 30. Δέσιμον 
άνευ πλακών. Ή αρχή καί τό τέλος έλλείπουσι.

Λόγοι Δημοσθένους.

25.
Χαρτ 0,31X0,22. IΖ' αίώνος, φ. 106.

’Άνευ τέλους φ. 2 άγραφα. Σελίδες μονόστηλοι, στίχοι σελίδων 28. 
Δέσιμον άνευ πλακών.
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Αναστασίου Σιναίτου καί Έφραίμ λόγοι.

Τό πρώτον φ. όίγγραφον. Έν φ. 1Ρ σημειοΰται: αψλς' [= 1736]
Μαρ. δ' τό παρόν άφηέρώθη εις τη μονή τής Παναγίας τής εν τη νήσο 
Χάλκης παρά τής κυρίας Άρχοντωπούλας από τής νήσου Χάλκης καί έγραψε 
ονόματα 4 Χριστόφορου Ίερομονάχου, Χριστοδούλου, Άρχοντοΰς καί Άργη- 
ρής». Έν φ. 32Ρ έν τή φα σημειοΰται «αψε [ = 1705] ήλθα εις την Νικο
μήδειαν καί έστω εις ένθήμοισοις πολλών ανθρώπων ή- Πρωτοσύγκελλος Χρι
στόφορος». Έν αρχή ως καί έν τελεί έχει άνά 6 φ. έκ μεμβράνης. Κάτωθι 
τοϋ φ. 8613: «Τό παρόν βιβλίον υπάρχει τής Ύπεραγίας Δεσποίνης ημών 
Θεοτόκου τής έν τή νήσω Χάλκης καί ό δέ αυτό άφαιρέσας άφορισμένος εί'η». 
Ό κώδιξ οΰτος διαιρείται εις 13 τετράδια, ών έλλείπει τό β' περιέχον 12 φ. 
Έν φ. 22^ σημειοΰται: f Πρωτοσύγκελλος καί Επίτροπος τοΰ αγίου Χαλκη- 
δόνος. Εις την δπισθίαν ό'ψιν τοΰ τελευταίου άγράφου φ. «Χριστοφόρος 
'Ιερομόναχος από τής περιφήμου Θεσσαλονίκης».

26.
Μεμβρ. 0,31Χ.0,22. I η ΙΑ' αίώνος, φ. 312.

Γραφή καλή, παλαιά' βιβλίον άξιόλογον. Περιέχει διαφόρους σημειώσεις 
Έν τή φα" σελίδες μονόστηλοι, στίχοι σελίδων 26. Δέσιμον έκ δέρματος 
μέλανος έπί ξύλινων πλακών.

ΙΙραξαπόστολος καί εν αρχή Δωροθέου επισκόπου Τυρόν αρχαίου άνδρός καί
πνενματοφόρον καί μάρτνρος γεγονότος εν τοΐς καιροΐς Λικινίου καί
Κωνσταντίνου των Βασιλέων περί των 70 "Αποστόλων καί των ιβ>.

Τό χειρόγραφον περιλαμβάνει, α') Τάς πράξεις των ’Αποστόλων, β') 
Τάς οκτώ καθολικός έπιστολάς. γ') Τήν Άποκάλυψιν τοΰ Ίωάννου. δ') 
Τάς δεκατέσσαρας έπιστολάς τοΰ Παύλου. Προ τής άποκαλύψεως υπάρχει 
έκ τοΰ εις αυτήν υπομνήματος Άνδρέου Επισκόπου Καισαρείας τά περί 
τοΰ προοιμίου.

Προ δέ τών επιστολών τοΰ Παύλου ύπάρχει πρόλογος καί μαρτύριον 
τοΰ Παύλου. Έν έκάστη έπιστολή σημειοΰται ή περίληψις τοΰ ολου καί έν 
τελεί ό τόπος, δθεν έγράφη καί ό αριθμός τών στίχων. Έν τοΐς περιθωρίοις 
ΰπάρχουσι πλείσται δσαι σημειώσεις καί μαρτυρίαι έκ τών πατέρων καί περι
λήψεις τών κεφαλαίων, έν τελεί δέ προστίθεται ολιγόστιχος έ'κθεσις έπιγρα- 
φομένη «Προς έμαυτόν». Τό εις τό τελευταΐον κεφάλ. τής Α' Έπιστολ. τοΰ 
Ίωάννου διαφιλονικούμενον έδάφιον «τρεις είσιν οί μαρτυροΰντες έν τω 
οΰρανώ» ελλείπει.
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27.
Μεμβρ. 0,30χ 0,23. ΙΑ' αΐώνος, φ. 183.

Άστάχωτον ή αρχή ελλείπει, ή δέ ύπάρχουσα πρώτη σελίς δυσανάγνω
στος. Ή δέ δεύτερα σελίς τοϋ φΰλ. 1 άρχεται «Νέον είς ασκούς καινούς» 
(Ματθ. 9,17). Σελίδες μονόστηλοι, στίχοι σελίδων 23. Δέσιμον άνευ πλακών.

Ευαγγελιστάριον.

Φύλλα δύο άποκεκομμένα, έν τών οποίων πιθανώς περιεΐχεν εικόνας 
τών ευαγγελιστών. Γραφή καθαρά. Έν τελεί τοϋ κατά ’Ιωάννην Ευαγγελίου 
υπάρχει τό εξής σημείωμα: «έτους ,ςωοη [=1369] Ίνδ. η' μηνί σεπτεμ- 
βρίφ κ'. θ(εο)ΰ τό δώρον και Ίωάσαφ πόνος. ·|· έγρ(άφη) έν τή άγιωτάτη 
μονή τών Όδηγών». Ό καλλιγράφος έν τή κάτω φα τοϋ φύλ. 188 σημειοΐ, 
ότι τό τετραευαγγέλιον τούτο είναι τίνος Σεβαστού. Έκ τού χειρογράφου 
τούτου άπεσπάσθη ή αρχή τού κατά Ματθαίον Ευαγγελίου καί ή είκών 
αυτού, άπεκόπησαν δέ καί αί εικόνες τών άλλων τριών Ευαγγελιστών, αί 
οποΐαι ήσαν έγχρωμοι, ως φαίνεται έκ τού ύπάρχοντος έτι μεταξωτού φύλλου 
έν αρχή τού κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Έν τή φα τής πρώτης σελίδος 
σημειούται ή συνήθης δήλωσις, ότι ανήκει είς τήν Χάλκην.

Καί ό κώδιξ ούτος προέρχεται έκ τής μονής τού Προδρόμου τής έν τώ 
νησίφ Σωζοπόλεως.

28.
Χαρτ. 0,30X0,20. ΙΑ' αΐώνος, φ. 235.

Σελίδες δίστηλοι, στίχοι σελίδων 35. Δέσιμον έκ δέρματος μέλανος έπί 
ξύλινων πλακών. Έν αρχή μαρτυρικά καθημερούσια κατ’ ήχον ψαλλόμενα, 
όταν ούκ έχη ό όίγιος τής ημέρας κοντάκια. Πέντε φύλλα πρόσθετα, τά 
δύο άγραφα.

Συναξάριον έξάμηνον.
Έν αρχή σημειούται:

«Συναξάριον σύν Θεώ τής συνάψεως τών αγίων τού ολου χρόνου. "Οι)εν 
τε έκαστος καί έκ τίνων έφυ καί έν οις χρόνοις καί είτε τον διά μαρτυρίου, 
είτε τον δι’ άσκήσεως έδέξατο στέφανον». ’Άρχεται δέ από τού Σεπτεμβρίου 
μέχρι Φεβρουάριου. Μετά τό πέρας τού κειμένου ύπάρχουσι δύο σημειώματα, 
α) «Τώ συντελεστή τών καλών θ(ε)φ χάρις | f Χ(ριστ)έ δίδου τοίς έμοΐς 
πόνοις χάριν. | ΤΩ παντέφορε καί τριφωτο|δοσία' ή τώ κράτει σου τό | παν 
περιστυχούσα σκέπε | φρούρει φύλαττε τφ | κτισομένφ· ) καί πίστει τε καί | 
πόθφ τήν δέλτον δλην ταύτην, | σύν τφ γράψαντι πανευτελή γραφεί τε 
Ματθαίφ τφ | ραφενδύτη:ff f έτους ,ςων [ = 6850= Ίνδικτ. ι'».

β) «Τό Συναξάριον τούτο τό έξαμηνιαΐον, έκομίσθη είς τό θειον μονα- 
στήριον από τής θεοσώστου πόλεως Μήδειας, παρά τού πανοσιωτάτου προ
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ηγουμένου παπά κυρ Μητροφάνους. Έσταχώθη δέ καί άνεκαινίσθη διά χειρός 
τοϋ εύτελοΰς ΙΊορφυρίου ίερο(μο)νάχ(ου), τάχα καί καθηγουμένου τής βασι
λικής καί πατριαρχικής μονής ταύτης τοϋ Τιμίου Προδρόμου :"f· εν έ'τει ,ζριη 
[7118], μηνί Αύγούστφ:-]^ αχι [=1610] Ίνδ. η».

Εις την δευτέραν στήλην τής τελευταίας σελίδος, έν τή ωα σημειοΰται: 
«Τώ συντελεστή». Τό σημείωμα νεωτέρα χειρί επί των μόλις διακρινομένων 
γραμμάτων άναγινωσκόμενον νΰν διά μελάνης. Καί ό κώδιξ ούτος προέρχε
ται έκ τής Μονής τοϋ Τιμίου Προδρόμου τοϋ εν τώ νησίω Σωζοπόλεως.

29.
Μεμβρ. 0,28X0,20,5. ΙΓ' αϊώνος, φ. 179.

Σελίδες μονόστηλοι, στίχοι σελίδων 32. Δέσιμον μετά δέρματος μέλανος 
επί ξύλινων πλακών.

Τυπικόν.

Τό φύλλον 2 χάρτινον, όίγραφον φέρει την σημείωσιν τοϋ Πατριάρχου 
Μητροφάνους, ά'νευ δμως τής υπογραφής αϋτοϋ.

«Ή βίβλος αυτή πέφυκε τής παντουργον Τριάδος 
τής εν τή νήσω Χάλκης τε μονής τε τοϋ Έοόπτρου 
και εΐτις βολυθή ποτέ ταντην αποστερήοαι 
κεχωρισμένως εοεται Τριάδος τής άγιας 
Έν τω αΐώνι τούτοι τε και τφ έλενσομένφ f.

Συνεπώς υπήρχε κτήμα τής έν Χάλκη Μονής τής αγίας Τριάδος. Καί 
έπιγράφεται μέν Συναξάριον συν θεώ άρχόμενον από μηνός Σεπτεμβρίου 
καί περιέχον πάσαν ακολουθίαν μέχρι συμπληρώσεως Αύγουστου, ωσαύτως 
καί τής αγίας Τεσσαρακοστής από τής Κυριακής τοϋ Τελώνου καί τοϋ Φαρισ- 
σαίου μέχρι τών αγίων Πάντων, άλλ’ ούκ έ'στι Συναξάριον, αλλά τυπικόν. Είς 
τό φ. β, ά'γραφον, έ'τει ,αψοζ' [=1777] μηνί Σεπτεμβρίφ κε ήλθεν ο Τζόρτζης 
καί έ'δυκατου μίαν ό'ρνιθα’ ό διακανίση παλαμή». εις τάς κζ' δεκεμβρίου 
ήλθεν δ Τζώρτζης καί έδωκά τον άλλην μίαν ό'ρνιθα καί ρύζι».

Έν τώ 14^ φύλλω τώ άγράφφ σημειοΰται τό Ιξής: «δ παρών Μανουήλ ό 
λιγνώς ήλθε προς ημάς ΐνα τιμήσωμε την παρόν βίβλον ταύτην δμως εΐπων 
αύτώ δτι ή βίβλος πάνυ κάλλιστος υπάρχει ή δέ τιμή τών βιβλίων έξέλειπε 
διά τό μή χρόνται οί ιερείς ταύτης εις χρίσιν δμως πολιτεύονται ένας έκαστος 
ίερευς καθώς λέγεται καί ούτε βιβλίον χρόνται ούτε διδασκάλων καί ερμη
νειών δμως δέ έπειδή συ ποθείς αυτής δνίσαι δώσε ύπέρπυρα Ε' οί τόμοιτής 
βίβλου χρήζουν ταϋτα πάλαι οί δύο δμοΰ ήτι ποιήσητε κάλλειστον Γεράσι
μος 'Ιερομόναχος δ Σκορδείλης· ποιώ μετάνοιαν τής σής άγιωσύνης έρρω- 
σθε». Άφιερώθη ή παρούσα βίβλος παράΤωάννου τού Μακαρίτου Ματθαίου
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Βάρνης τοΰ υιού τοΰ άνωθεν. Εις τό τελευταίον φΰλλον υπάρχει μουσικόν 
τροπάριον νεώτερον.

30.
Χαρτ. 0,29χ020. ΙΖ' αΐώνος, φ. 162.

Σελίδες μονόστηλοι, στίχοι σελίδων 22. Δέσιμον εκ δέρματος μελανός 
επί ξύλινων πλακών. Γραφή καθαρά καί έπιμεμελημένη.

Ψαλτήριον περιέχον τους ονα ψαγμονς τον Δαν’ΐδ και τάς δέκα ώδάς.

Οί τίτλοι και τά αρκτικά στοιχεία δΓ ερυθρού ζωηρού χρώματος, άλλα 
καί τό μέλαν ζωηρόν. Τά αρκτικά στοιχεία περικαλύπτονται υπό κοσμημάτων, 
των οποίων τινά ποικιλόχροα καί έτερα κιτρινόχροα. Έν τινι σημειώματι 
σημειούνται τά εξής:

«Εϊ'ληφε τέρμα έν μονή τής πανάγνου 
Χάλκη τε νήσφ πλησίον Βυζαντίου

,ζρνδ [ = 1646] αχμς' Τνδ. ιδ' Τουλ. κζ'.

Μέμνησθε τον γράψαντος οίκτρον Μήδειας.
Θεοδοσίου, λέγοντες άνες, Χριστέ μου 
λύσιν δδς αντώ άμπλακτημάτων Χώτερ».

Έν αρχή ύπάρχουσι δΓ άλλης χειρός γεγραμμένοι «στίχοι εις τον θειον 
Δαβίδ».

Έν τή πρώτη σελίδι ή συνήθης δήλωσις δτι ανήκει εις την Παναγίαν 
τής Χάλκης.

31.
Χαρτ. 0^29x0,21, φ. 231.

Είναι ανορθόγραφων, θρηπιδέστατον καί ελλιπές. Δέσιμον εκ δέρματος 
μέλανος επί χάρτου, ή δέ γραφή είναι καθαρά. Είναι πολύτιμον, διότι περιέ
χει λόγους ανεκδότους.

Κνριακοδρόμιον.

Ή αρχή τοΰ πρώτου φ. (τού σφζομένου) «ή ηδονή γάρ τής αμαρτίας 
ου μένει ουδέ καρτερεί».

Έν (φ. 4) Κυριακή τής Άπόκρεω λόγος εις τήν δευτέραν παρουσίαν 
καί εις τό άδίκαστον κριτήριον, ού ή αρχή «Φοβερά ή ημέρα εκείνη τής 
δευτέρας τού Χριστού παρουσίας».

Έν (φ. 9) Κυριακή τής Τυροφάγου λόγος περί νηστείας καί εις τό 
ρητόν τού Ευαγγελίου, ού ή αρχή «’Ιδού τό τής Τεσσαρακοστής στάδιον 
ύπανοίγεται σήμερον».

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:24 EEST - 34.211.113.242



Κατάλογος των χειρογράφων τής έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. 271

(φ. 16) Τοΰ άγιωτάτοι)’Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης 
και Οικουμενικόν Πατριάρχου Κυρον 'Ιωνάννου λογος εις την Κυριακήν α 
των νηστειών καί εις τό ρητόν τοΰ Ευαγγελίου, ου ή αρχή «Τεσσαρακον
θήμερος αυτή ή νηστεία Αγαπητοί ως κλΐμαξ τις πρόκειται ήμϊν».

Ό Πατριάρχης οΰτος είναι Ιωάννης ό Καλέκας· τοΰ αυτοΰ Πατριάρχου 
λόγοι φρονώ, ότι είναι καί οί προηγούμενοι.

(φ. 21) Τοΰ αυτοΰ λόγος Κυριακή δεύτερα τών Νηστειών, ου ή αρχή 
«Ό τής αγίας Τεσσαρακοστής καιρός αδελφοί μου, προς όλον καιρόν τοΰ 
ένιαυτοΰ συγκρινόμενος όμοιος έστί λιμένι».

(φ. 24) Ίωάννου ’Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως λόγος τή Κυ
ριακή τρίτη τών αγίων Νηστειών. Αρχή «Πρότυπών καί προδιαγράφων ό 
μακάριος Μωϋσής τον ζωοποιόν καί θειον σταυρόν».

(φ. 290) Τοΰ αυτοΰ λόγος Κυριακή τετάρτη τών νηστειών, αρχή «Μεσά- 
σαντες τό πέλαγος, αδελφοί, τής εγκράτειας καί προς τό εξής διερχόμενοι 
σπουδάσωμεν».

(φ. 32) Κυριακή πέμπτη τών Νηστειών ως καί εις τό ρητόν τοΰ 
Ευαγγελίου. Αρχή «Παρήλθεν δ χειμών τό δε έ'αρ είσήλθε, καί βλέπομεν 
τήν κτίσιν άναθάλλουσαν».

(φ. 350) Σαββάτφ τοΰ αγίου καί δικαίου φίλου τοΰ Χριστοΰ Λαζάρου 
τοΰ τετραημέρου καί εις τό ρητόν τοΰ Ευγγελίου. Αρχή «Τοΰ Κυρίου ημών 
Τησοΰ Χριστοΰ τάς κατά γήν διατριβας ποιουμένου επί σωτηρία τοΰ γένους 
ημών, καί δ δίκαιος Λάζαρος εις φιλίαν ένοΰται αΰτώ».

(φ. 37?) Τή αγία καί μεγάλη Κυριακή τοΰ Πάσχα. ’Αρχή «Χαράς 
ημέρα καί ευφρόσυνης αγαπητοί, ημέρα άγαλλιάσεως καί σωτηρίας».

(φ. 40) Δευτέρα τής Διακαινησίμου.
«Τό ράθυμον ήμϊν διεγείρων δ ιερός καί θείος ’Απόστολος λέγει αδελ

φοί, χαίρετε έν Κυρίω πάντοτε».
(φ. 420) Κυριακή τοΰ αγίου ’Αποστόλου Θωμά. «Έπί τή λαμπροφορώ 

Κυριακή τής σεβάσμιας καί αγίας ημέρας τής Άναστάσεως καί τή σωτηρίας 
νίκη τοΰ Δεσπότου πανηγυρίσαντες».

(φ. 47) Κυριακή τών αγίων Μυροφόρων. «Καί ή παροΰσα Κυριακή 
αγία ημέρα προσκυνητή έστί καί σεβασμία καί θαυμαστή καί σωτήριος».

(φ. 51) Κυριακή τοΰ Παράλυτου. «Πολλών καί μεγάλων κακών ή 
αμαρτία πρόξενος γίνεται καί τήν ψυχήν λυμαίνεται σφόδρα».

(φ. 55^) Κυριακή τής Σαμαρείτιδος. «Καί σήμερον ήμιν ή τών Ευαγ
γελικών φρεάτων άναβλΰζει πηγή, καί τά νάματα πλούσια».

(φ. 610) Κυριακή τοΰ Τυφλοΰ. «Τοΰ Κυρίου καί Θεοΰ καί σωτήρος 
ημών διαλεγομένου τοΐς Ίουδαίοις».
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(φ. 66) Κυριακή τών αγίων τιη' θεοφόρων Πατέρων. «Μετά την εορ
τήν τής ένδοξου Άναλήψεως τοΰ κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου μνήμην 
έορτάζομεν κατά την παρούσαν Κυριακήν.

(φ. 690) Κυριακή τής Πεντηκοστής. «Τή έσχατη ημέρα τή μεγάλη τής 
εορτής κτλ. τρεις έορτάς εορτάζουν οι Ιουδαίοι την τοΰ Πάσχα κτλ.».

(φ. 75Ρ ) Κυριακή πρώτη τών αγίων Πάντων. «Είπεν ό Ιησούς πάς 
δστις κλπ. Εις μαρτύρια προτρέπει τούς μαθητάς ό Χριστός».

(φ. 79) Κυριακή δευτέρα. «Επειδή τής πρώτης καί μακαρίας ζωής 
άπορραγέντες διά τήν παράβασιν τοΰ προπάτορος».

(φ. 82) Κυριακή τρίτη μετά τήν Πεντηκοστήν. «Τής φιλαργυρίας ούδέν 
έστι χαλεπώτερον καί φιλοχρηματίας ούδέν υπάρχει δεινότερον».

(φ. 850) Κυριακή τετάρτη. «Ούδέν έστί αδίστακτου καί καθαρός 
πίστεως ίσχυρότερον». Καί έφεξής μέχρι τής τριακοστής δευτέρας Κυριακής 
έν φ. 1790. Εις τόν λόγον τής 27 Κυριακής λείπουν φ. ικανά περιλαμβάνοντα 
τούς λόγους μέχρι τής 32ας Κυριακής.

(φ. 179) Λόγος είς τήν Κυριακήν πρό τής Ύψώσεως, καί ούτος έλλιπής. 
(φ. 182) Βίος καί πολιτεία τής όσιας Μαρίας τής Αιγύπτιας συγγρα- 

φεΐσα παρά Σωφρονίου ’Αρχιεπισκόπου 'Ιεροσολύμων. «Μυστήριον βασιλέως 
κρΰπτειν καλόν, τά δέ έργα τοΰ Θεοΰ άνακηρύττειν ένδοξον».

(φ. 195) Διήγησις έπί τής έπί Ηρακλείου έφόδου τοΰ Χοσρόη.
«Έν τοΐς χρόνοις 'Ηρακλείου τών 'Ρωμαίων βασιλέως Χοσρόης ό τών 

Περσών τήν αρχήν έχων άπέστειλε Σάρβαρον». Πρό τοΰ 199 φ. έλλείπουσιν 
φύλλα.

(φ. 1990 ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Άνδρέου επισκόπου Κρήτης τοΰ 
'Ιεροσολυμίτου λόγος είς τό Γενέθλιον τής ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτό
κου καί άειπαρθένου Μαρίας. «’Αρχή μέν ήμΐν εορτών ή παρούσα πανήγυρις», 

(φ. 2040) Ευθυμίου μονάχου και Συγκέλλου είς τήν 'Υπεραγίαν Θεο
τόκον δτε είσήλθε είς τά άγια τών 'Αγίων. «Μεγάλης ήμΐν χαράς πρόξενος 
ή παρούσα πανήγυρις καθέστηκεν».

(φ. 205) Μαρτύριον τοΰ αγίου καί θεοδοξάστου μεγαλομάρτυρος καί 
θαυματουργού Δημητρίου. «Είχε μέν τά 'Ρωμαίων σκήπτρα Μαξιμιανός ό 
Έρκούλιος πολύς κατά χριστιανών πνέων».

(φ. 2100) Έγκώμιον είς τόν ως αληθώς αρχάγγελον καί εύλαβείας 
υπάρχοντα έμπλεων τοΰ Θεοΰ άρχοντα Μιχαήλ. «Ό τών άΰλων πνευμάτων 
ποιητής καί πάσης σαρκός έξουσιαστής καί πρύτανις, ό και τήν ήμετέραν δια- 
πλάσας ούσίαν καί πάντα δέ τόν όρώμενον κόσμον ύποστήσας».

(φ. 213) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου λόγος είς 
τήν τοΰ Χριστού Γέννησιν. «Χριστός Γεννάται» μετά γραμματικής έξηγήσεως».
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(φ. 223Ρ ) Γρηγορίον τον Θεολόγον λόγος είς τά αγία Θεοφάνεια" «πάλιν 
’Ιησούς ό έμός» μετά εξηγήσεως.

(φ. 227 ) ΕΙς τό έπίλοιπον των λόγων.
«Πατήρ ό πατήρ κα'ι άναρχος· οΰ γάρ εκ τίνος· υίός ό υιός και ούκ άναρ

χος, έκ τού πατρός γάρ».
(φ. 231Ρ ) Τού εν άγίοις πατρός ημών 'Ιωάννον τον Χρνσοοτόμον λόγος 

εις τον Ευαγγελισμόν. «’Αγαπητοί βασιλικών μυστηρίων εορτήν έορτάζομεν». 
Δεκαέξ μόνον στίχοι τού λόγου ύπάρχουσι, τών τελευταίων φύλλων τού 
κωδικός έκπεσόντων.

Έν τώ τελευταίψ άγράφω φύλλω ύπάρχουσιν από τού έτους 1590-1600 
έν εΐδει χρησμών διάφοροι σημειώσεις.

Χρησμοί.

1590 έντ(η)περηξ χρισμοι εύρηνται έγκεκολλημένοι λίθο) τινι τη ίερα ιδι 
διαλέκτω μετεγλω(τίσί)ησαν) δέ ύστερον λα(τινιστί) ειτα και ελληνιστί δστις 
επί τού ύψηλοτάτου πύργου τού αγίου Διονυσίου κατορυγμένος οΰ τό μεν 
μήκος πήχυς ιβ τό δέ πλάτος κ. οΐ εν Γαλια καί ή φράντζα καί Ίλανδία, 
Γερμανία. 1591 «Οϊ μεγαλοι(;) τής φράντζας άτλαντίας(;) καί γερμάνιας 
τής τάξεως χριστιανών άποστατήσονται καί γενήσονται λούτεροι.

1592 «Ποιμήν ούκ έσται».
1593 « Οργή Θεού έσται εν δλη τή Οικουμένη».
1594 «Ό Θεός εξ ολίγων καί ανθρώπων γνωσθήσεται».
1595 «σεισμός μέγας γενήσεται έν ολη τή οικουμένη».
1596 «ή φρυγία ήτοι ή άφρική καΐσεται «οΰτα>, καί οι ποταμοί είς αίμα 

μεταστραφήσονται».
1597 «έξεγερθήσεται μέγας άνθρωπος σφόδρα».
1598 «λοιμός έσται μέγας έν Ευρώπη, καί Άσία καί μεσημβρία.
1599 «Οί άπιστοι γνώσονται ένα Θεόν τρισυπόστατον».
1600 «Είς ποιμήν καί μία μάνδρα έσται ή οικουμένη καί φλόξ πυρός 

σβεσθησεται».

32.
Χαρτ. 0,31X0,20. II' αΐώνος, φ. 267.

Δέσιμον στερεόν, σελίδες μονόστηλοι, στίχοι σελίδων 16. Γραφή καθαρά 
μετά μεγάλων χαρακτήρων. Έν αρχή έν τή άνω ωα σητόβρωτον καί αλλα
χού έν τή φα.

Ψαλτήριον περιέχον τονς ρνά ψαλμονς τον Αανΐδ και ιάς δέκα ορδής.

Έπί τής πρόσθιας σελίδος τού τελευταίου φύλλου 265 έχει τάς έπο- 
μένας υποσημειώσεις.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Γ. 18
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«•f- Θ(ε)οϋ τό δώρον καί πόνος Κωνσταντίνου τοΰ εκ Κορίνθου τυγ- 
χάνοντος έν έτει ,ζξε' [=7065 = 1557] Ίνδικτ. ιε'. ’Έγραψα δέ καί έπροσή- 
λωσα τοΰτο, εις την σεβασμίαν καί βασιλικήν μονήν τοΰ τιμίου καί ενδόξου 
προφήτου προδρόμου καί βαπτιστοΰ Ίωάννου, εις μνημόσυνου τών έμών 
γονέων, καί έμοΰ τοΰ τλήμονος καί άμαρτωλοΰ- όπως ιλεως γενήσεται ήμΐν 
έν τή ημέρα τη φοβέρα καί απαραίτητα) τη τοΰ κυ(ρίου) καί Θ(εο)ΰ καί 
σ(ωτή)ρ(ος) ημών Ί(ησο)ϋ Χ(ριστο)ΰ δεύτερα παρουσία. Ναι γένοιτο ήμΐν 
καί ΰμΐν, τοΐς τοΰτο άναγινώσκουσιν, αμήν».

Ειτα δΓ όίλλης χειρός σημειοΰται τό εξής:
«f Έσταχόθη δέ τό δεύτερο, καί άνακενίσθη υπό χειρός ’Ακακίου 

ίέρο(μον)άχου Άχελείω τοΰ Παπάζογλη έν έτι ,ζρνθ' [=7159=1651] καί 
ί άναγινώσκοντες εΰ'χεσθε καί υπέρ αΰτοΰ ώσπερ καί τό γεγραφότι».

Όπισθεν τοΰ αΰτοΰ φ. δι° άλλης χειρός «τό παρών ψαλτήριον ειπαρχυ 
τής παναγίας Χαλκις καί εΐ τις τό άποξενόσι νά εχει τας αράς των τριακοσία>ν 
δέκα και οκτώ θεωφόρων πατέρων ειμών αμήν».

’Ιωακείμ ιερομόναχος.
Καί τοΰτο προέρχεται έκ τής Μονής τοΰ Προδρόμου τής έν τή νήσω 

Σωζουπόλεως.

33.
Μεμβρ. 0,29Χ 0,21,8. Γ αΐώνος, φ. 218.

Δέσιμον άνευ πλακών, σελίδες μονόστηλοι, στίχοι σελίδων 31, ή δέ 
γραφή είναι έπιμεμελημένη δηλοΰσα καλλιγράφον ικανόν καί καλαίσθητου. 
Έν αρχή φΰλ. τινά έβράχησαν καί δυσκόλως άναγινώσκονται

Πραξαπόοτολος. (Περιλαμβάνει καί άλλα πολλά).

Περιέχει τάς Πράξεις τών ’Αποστόλων, τάς έπιστολάς αυτών καί τήν 
αρχήν τής Άποκαλυψεως τοΰ Ίωάννου μετά σημειώσεων. Ό κανών έκτετα- 
μένος έν τή φα' ή ερμηνεία άποτελειται από έργα ανωνύμων καί τεμάχια τών 
αγίων Πατέρων Γενναδίου, Μεθοδίου, Χρυσοστόμου, Ευσεβίου Καισαρείας, 
’Ισιδώρου, Θεοδώρου, Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου, Ο’ικουμενίου καί Θεοδώρου 
καί Κυριλλίλου ’Αλεξάνδρειάς.

Έν τή ωα τοΰ φ. 26 υπάρχει ή εξής σημείωσις: «Άφιερόθει τό παρόν 
εις τήν μονήν τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής Καλαμιωτίσσης υπό Μακαρίου 
ιερομονάχου καί προηγουμένου τής αυτής μονής έν έτει ,ςφηα' [ = 6591 
= 1082 - 1083 ] από Χριστοΰ βασιλεύοντος ’Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ τοΰ κτί- 
σαντος αυτήν, καί οι άναγινώσκοντες ευχεσθε».

’Ανώνυμος συγγραφεΰς κατέχων αυτό κατά τό 1204 έτος έγραψιεν έν τή 
άνω φα καί έπί τών λευκών περιθωρίων διάφορα έργα· οιον έν φ. 88 εύρί- 
σκεται τό εξής:
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«Νικήτα Χαρτοφνλακος τον Νικαέως, κατά ποιους καιρούς κα'ι διά ποια 
αίτιάματα έσχίσθη, άφ’ ημών ή τών 'Ρωμαίων εκκλησία».'Η ωα τοΰ φύλλου 
108, 109“, 109? και 110“ κατέχονται από «Άντίγραμμα τοΰ Πατριάρ- 
χου Ίω(άννου) τοΰ Καματηροΰ, προς την αυτήν γραφήν», τοΰ Πάπα Ίνοκεν- 
τίου τοΰ Γ'. Εις τά φ. 181“ κα'ι 182 άναγινώσκομεν κείμενα ά'γνωστα καί 
ταΰτοχρόνως πολΰ σπουδαία. «Τοΰ Τορνίκη κυροΰ Δη μητριού εις τον άγιώ- 
τατον πάπαν 'Ρώμης, ώς εκ προσώπου τοΰ βασιλέως Τσαακίου», επίσης εις 
τά φύλλα 189?, 190“, 190? δεύτερα κείμενα ά'γνωστα τοΰ αΰτοΰ συγγρα- 
φέως: «Τοΰ αΰτοΰ κυροΰ Δημητρίου τοΰ Τορνίκη, εις τον πάπαν 'Ρώμης, 
ώς εκ προσώπου τοΰ πατριάρχου», καί εις τάς σελίδας 220“, 220?, 221“ συγ- 
γράμματά τινα «τοΰ τιμιωτάτου χαρτοψΰλακος κυροΰ Νικήτα τοΰ Νικαέως 
περί τών άζυμων καί τών λοιπών αναγκαίων.

Έκτος τών διαφόρων τούτων κειμένων τό χειρόγραφον περιλαμβάνει 
τέσσαρα συγγραμμάτια ανωνύμων τά εξής:

1. (φ. 196-199) «Λόγος ανατρεπτικός τοΰ 'Ρωμαϊκού δόγματος τοΰ 
λέγοντος την τών θείων μυστηρίων προσένεξιν δι’ άζύμων γίνεσθαι».

2. (φ. 205-218) «Προς Λατίνους περί τά τών άζύμων καί τοΰ αγίου 
Πνεύματος καί τών λοιπών σφαλμάτων αυτών».

3. (φ. 122- 180) «Ή λατινική λειτουργία τοΰ αγίου Γρηγορίου τοΰ 
Διαλόγου, έρμηνευθεΐσα εκ τής 'Ρωμαίας άρτίως εις την 'Ελληνικήν».

4. (φ. 195- 196) «Περί τοΰ ζωοποιοΰ καί θείου άρτου, δν ό Κύριος 
τοΐς «γίοις αΰτοΰ μαθηταϊς καί άποστόλοις έν τφ καιρφ τοΰ πάθους αΰτοΰ 
έδωκεν είπών: Λάβετε φάγετε τοΰτο έστίν τό σώμα μου».

Ό αείμνηστος ’Αθανάσιος Παπαδόπουλος Κεραμευς περί τοΰ χειρογρά
φου τούτου έξέδωκεν ιδιαιτέραν μελέτην εις τήν Revue de l’Orient Latin 
τόμ. A' υπό τον τίτλον «Documents Grecs pour servir a PHistoire de 
la quatrieme, croisade (Liturgie et Reliques).

34.

Μεμβρ. 0,28χ 0,25. ΙΔ' αίώνος (1371), φ. 243.

Αί σελίδες τοΰ κώδικος γραφέντος υπό τοΰ καλλιγράφου Ίωάσαφ δίστη
λοι. Στίχοι σελίδων 22. Στάχωσις έκ δέρματος μέλανος επί ξύλινων πλακών.

Ίωάννου Σχολαστικού τον τής Κλίμακας πλάκες πνευματικοί.

Περιλαμβάνει εν σελ. 4-9 τον βίον τοΰ οσίου πατρός ημών Τωάννου 
τοΰ καί συγγραψαμένου τήν Κλίμακα, ου ή αρχή: ήτις μέν έστιν ή τον θειον 
άνδρα τοΰτον έ[νεγκαμένη] πόλις καί θρεψαμένη» καί τέλος «έσωθεν δέ 
θεωρητικά περιεχούσης διδάγματα». Μετά τό πέρας τοΰ κειμένου υπάρχει 
τό εξής σημείωμα:
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«’Έτος , ςωοθ' [=1371] Ίνδ. θ' f μηνι μαΐω ιε' f f ·(- Θ(εο)ΰ τό 
τό δώρον και Ίωάσαφ πόνος». Έν τή πρόσθια δέ σελίδι τοΰ φ. 1, δπερ ήτο 
εξ αρχής άγραφον, έσημειώθησαν κατόπιν τά εξής: cf Ή παρούσα βίβλος 
τοΰ Ίωάννου τής Κλίμακος, άφιερώθη εις τον άγιον Ίωάννην τον Πρόδρο
μον έν το νησιω τής Σωζωπόλεως- διά ψυχής σωτηρίας Τριακονταφίλλου, 
καί τής συζύγου αυτού Μπόπος- εΐτις δέ αυτήν την βίβλον υστερήσει έκ τής 
αυτής μονής τοΰ Προδρόμου, νά έχει τάς άράς τών αγίων Τριακοσίων δέκα 
καί οκτώ Θεοφόρων πατέρων τών έν Νικαίρ: έτη ,ζοβω [=1564] Ίνδ. ζ'». 
’Ένδον δέ τις τής πρώτης πινακίδος έθετο τρία χάρτινα φύλλα· τούτων τό 
πρώτον έχει τά σημειώματα ταύτα.

α) «Τφ σταχωτή εύχεσθαι εις δσα καί αυτός έκπεπόνηται ΐνα καί αυτός 
εύρι ϊλεος έν τη ημέρα τής κρήσεως.

Ελάχιστος καθηγούμενος τής αυτής θείας καί ίεράς καί βασιλικής μονής 
τού τιμίου μου ένδοξου, προφήτου προδρόμου- καί βαπτιστού Ίωάννου 
Γερμανός ιερομόναχος ό οίατρός [οίκτρός] ένέττι ,ζπδ' [ = 1575 - 1576 ] 
Ίνδ. δ'».

β) «ήλθε τό παρόν βιβλοίον εις τό άγιον μοναστήριον αφιερωθείς παρά 
τίνος Τριανταφύλου έτους ,ζοβ. Ίνδ. ζης έγράφει παρά τίνος διδασκάλου. 
Ίωάσαφ τούνομα τών καιρών τών χριστιανών βασιλέων έτους ,ςωοθ [=1371] 
Ίνδ. θΊ? μαΐου ιε'.. ήφερε πάλιν Θεού Οίκονομείας δ Καρά - γεώργης ό 
καραβοκύρις άπό τη Μήδεια- ένα ψαλτίριον τού αυτού διδασκάλου, Ίωάσαφ 
γράματα- έτους ,ζριδ' [= 1606] Ίνδ. δ*>ς μηνΐ Ιουλίου- κδ' έχει τό ψαλτή- 
ριον δπου έγράφει- έτους /ςωπζ' [= 1379] μηνί σεπτέρι ιζ' ημέρας ημέρα 
ς' καί διά ένθύμησι τό έγραψα- ΐναι δ Κλήμακας πρότα γραμμένος η' χρόνους 
άπό τό ψαλτήριον- αυτός δ ηγούμενος δ Γερμανός έγηνε Ήρακλήας μητρο
πολίτης εις τον καιρόν τού κυρ Ιερεμία- τό ψαλτήριον- έχει τον άκάθιστον 
ύμνον- έχει καί τη μετάλυψιν, τα κεφάλεα δλλα χρυσά. Ηγούμενος Ιωσήφ 
ιερομόναχος- τοΰ καιρού.» Τό σημείωμα τούτο έγράφη έτει ,ζριδ' [=1605- 
1606]. "Ετερον δέ σημείωμα έν τφ 2 φ. χαρτίνφ δήλον ποιείται δτι τό 
τεύχος τούτο έκομίσθη έκ τής μονής τού Προδρόμου εις τήν έν Χάλκη μονήν 
τής Θεοτόκου έτει 1687‘ϋ’ μαρτ. 12 μετά τής υπογραφής ’Αθανάσιος ελάχι
στος Ιερομόναχος.

Κατά τον Α. 'Ρώταν, γραφή καθαρά, μελάνη χρυσίζουσα- αί προμετωπί
δες είσίν άριστα έπεξειργασμέναι καί ποικιλόχροοι ως καί τά άρχικά αυτών 
γράμματα- τά δέ κεφαλαία δλης τής βίβλου είσι γεγραμμένα διά μελάνης 
χρυσής. Εις τό τέλος εκάστου λόγου υπάρχει άνά εν επίγραμμα τετράστιχον 
ιαμβικόν. Άτυχώς τον κώδικα τούτον ούχ εύρομεν έν τή Μονή, τάς πληρο
φορίας δέ περί αυτού ήρύσθημεν εξ δσων γράφει δ Άθ. Παπαδόπουλος 
Κεραμευς καί έκ τών σημειώσεων τού έπιμελητοΰ τής Σχολής Α. Ρώτα. Καί 
ούτος προέρχεται έκ τής Μονής τού Προδρόμου τού έν τή νησίω Σωζοπόλεως.
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35.
Χαρι. βομβνκινος 0,29'χ0,22. /Τ' αίώνος, φ. 102.

Σελίδες δίστηλοι, στίχοι σελίδων 25, στάχωσις δίνευ ξύλινων πλακών.

Μηνάίον Αύγουστον.

Τό χειρόγραφον περιέχει τάς ακολουθίας τοΰ μηνός τούτου από τής 

πρώτης μέχρι τής τελευταίας, δίνευ συναξαρίων. Ελλιπές κατά την αρχήν, τό 
δε σφζόμενον όίρχεται διά τών λέξεων «λουθήσετε ΐνα την σφαγήν τοΰ 
’Ισαάκ». Παραβληθέν τώ έντυπα) έχει τάς εξής διαφοράς. Ή παραβολή εγέ- 
νετο υπό τοΰ αειμνήστου διευθυντοΰ τής Σχολής ’Αρχιμανδρίτου Δωροθέου 
Εΰελπίδου, τοΰ είτα Μ. Πρωτοσυγκέλλου κα'ι τελευταίου Κορυτσάς.

1. Τά στιχηρά έν τισιν είναι διάφορα.
2. Οί Κανόνες διαφέρουσιν, εις τήν α' ό τοΰ σταυροΰ, εις τάς δ' κα'ι 

τάς ε' ό τών προερτίων, εις τάς ιδ' ό τών προερτίων, εις τάς ις' ό τής αγίας 
είκόνος, εις τάς κε' δ τοΰ ’Αποστόλου Τίτου, εις τάς κθ' ό δεύτερος.

3. Τό εις τάς ε' Τριώδιου ελλείπει.
4. Εις τήν κα' ελλείπει ή ακολουθία τής αγίας μάρτυρος Βάσσης.
5. Εις τάς κδ' ελλείπει ή ακολουθία τοΰ αγίου Εΰτυχοΰς, τίθεται δέ και 

εις τάς κε' τοΰ αγίου Βαρθολομαίου.
6. Εις τάς λ' αντί τής εις τά έντυπα ακολουθίας υπάρχει ή ακολουθία 

τοΰ αγίου μάρτυρος Φίληκος καί τών συν αΰτφ.
7. Ή άπόδοσις τής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου γίνεται εις τάς 

κη' τοΰ μηνός καί οΰχί εις τάς κγ'. Υπάρχει δέ σημείωσις εις τάς κζ' περί 
τής άποδόσεως ταΰτης «οΰτω γάρ παρελάβομεν τανΰν εκ τών ευαγών μονών 
τής βασιλευοΰσης τών πόλεων».

Έν τέλει υπάρχει ή εξής σημείωσις υπό τοΰ γραφέως: «Θεοΰ τό δώρου 
καί πόνος Παφνουτίου θύτου μοναχοΰ, τάλανος Παφλαγώνος, επί έτος ,ζιπ' 
[ = 1672] Τνδ. ιδ' έν μηνί μαρτ. ιδ', ημέρα Παρασκευή.

36.
Χαρτ. 0,30Υ,0,23, φ. 130.

Στίχοι σελίδων διάφοροι ως εκ τών διαφόρων γραφών, σελίδες μονό
στηλοι. Δέσιμον έκ δέρματος υπέρυθρου επί ξύλινων πλακών.

Βιβλίον κατά Λατίνων.

1. Περιέχει σΰνοψιν τών κατά τήν αγίαν Οικουμενικήν Σύνοδον, ήτις 
άποκατέστησε Φώτιον τον άγιώτατον Πατριάρχην εις τον θρόνον Κωνσταν
τινουπόλεως καί διέλυσε καί τά σκάνδαλα τών δύο εκκλησιών τής τε Παλαιάς 
καί Νέας 'Ρώμης.
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2. (φ. 9“) Νείλον Καβάσιλα, ’Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης λόγος άπο- 
δεικνύς μή άλλο τι to τής διαστάσεως των Λατίνων Εκκλησίας και ημών 
μέχρι τοΰ παρόντος αίτιον είναι ή τό μή βούλεσθαι τον Πάπαν Οικουμενική 
Συνόδω την τοΰ αμφισβητούμενου διάγνωσιν έπιτρέψαι, άλλ* αυτόν μόνον 
διδάσκαλον εθέλειν τοΰ ζητούμενου καθέζεσθαι, τούς δε άλλους εν μαθητών 
μοίροι ύπακοΰοντας έχειν καί δτι τό τοιοΰτον άλλότριον τών άποστολικών τε 
καί πατερικών καί νόμων καί πράξεων. (Έπιθι Ρ. G. Migne tom. 149).

3. (φ. 16) Τοΰ αύτοϋ μακαρίου πατρός ημών Νείλον ’Αρχιεπισκόπου 
Θεσσαλονίκης άπάντησις σαφής τε καί σύντομος προς Λατίνους, ώσπερ έγχει- 
ρίδιόν τι προκείμενον τοΐς βουλομένοις άγωνίζεσθαι προς εκείνους. Πέντε 
λόγοι μέχρι τοΰ φύλ. 69 β.

4. (φ. 69β) Λόγοι Λατίνων, εξ ών οΐονται δεικνύναι τό πνεύμα τό άγιον 
έκ τοΰ υίοΰ έκπορευόμενον καί προτάσεις δμοιαι αυτών) δΤ ών συνάγειν 
οΐονται τούτο καί έκ τοΰ εναντίου λόγοι τής ’Ανατολικής Εκκλησίας προς 
λύσιν καί ανατροπήν τών εϊρημένων σαφέστατα καί διαρρήδην.

5. (φ. 128“) ’Απόσπασμα έκ τοΰ λόγου δτι ούκ έκ τοΰ υίοΰ έκπορεύε- 
ται τό πνεύμα τό άγιον άλλ’ έκ τοΰ πατρός μόνον, συγγραφέντος παρά τοΰ 
λογιωτάτου καί σοφωτάτου διδασκάλου κυρ ’Ιωσήφ τοΰ έν θαυμαστφ δρει. 
Έν τφ τελευταίφ φύλλω υπάρχει ή εξής σημείωσις: «αψδ' [=1704] ίανουαρ. 
ις' τό παρόν βιβλίον υπάρχει τής ίεράς καί σεβάσμιας μονής τής ύπεραγίας 
Θεοτόκου παμμακάριστου τής έν τή νήσφ Χάλκης καί δποιος τό εύγάλη έξω 
από τό μοναστήριον ή τό τύχη έξω τοΰ μοναστηριού τούτου καί δεν τό 
στείλη πάραυτα εις αυτό' ή εύγάλη κανένα φύλλον από μέσα έχει δε φύλλα 
έκατοντριάντα έν 131, δλον να είναι άφωρισμένος ή ασυγχώρητος αμήν».

«fμέμνησθε πάντες Ιεροθέου Σίδης».

37.

Χαρτ. 0,28,5X0,21,5, φ. 245.

Έν αρχή καί έν τέλει έχει άνά δύο φύλλα έκ μεμβράνης, περιέχοντα 
ερμηνείαν τοΰ Ευαγγελίου. Ή αρχή καί τό τέλος άνεπληρώθησαν δι’ ετέρας 
χειρός καί έπί άλλου χάρτου.

Συναξάριον εξαμηνιαΐον άττό τοΰ Σεπτεμβρίου - Φεβρουάριου.

Έν φ. 3Ρ υπάρχει τό εξής σημείωμα, «f Τό παρόν έξαμηνιαίον συναξά
ριον υπάρχει τοΰ μοναστηριού τής Χάλκης». Στίχοι σελίδων μονοστήλων 29, 
διστήλων 32, σελίδες μονόστηλοι καί δίστηλοι. Δέσιμον έ< δέρματος μέλανος 
έπί ξύλινων πλακών.
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38.

Χαρτ. 0,31Ά0,22. ΙΑ' αΐώνος, φ. 226.

Στίχοι σελίδων 28, σελίδες δίστηλοι' ενιαχού είναι σητόβρωτον, έσχι- 
σμένον, τό δέ δέσιμον στερεόν επί ξύλινων πλακών, έπικεκαλυμμένον μέ 
μέλαν δέρμα.

Τριφδιον.

«Βίβλος συν Θεφ άγίω περιέχουσα την άπασαν ακολουθίαν τοΰ Τριφ- 
δίου άρχομένη έκ τής Κυριακής τοΰ Τελώνου και τοΰ Φαρισαίου εως τής 
αγίας Κυριακής» ελλιπής τό τέλος φδάνουσα μέχρι των ωρών τής Μεγάλης 
Παρασκευής. Έλλείπουσι τό συνοδικόν τή Κυριακή τής ’Ορθοδοξίας, ή τοΰ 
αγίου Γρηγορίου τοΰ Παλαμά ’Ακολουθία, περί δέ τών ακολουθιών τοΰ 
αγίου Ίωάννου τής Κλίμακος καί τής όσιας Μαρίας γίνεται μνεία καί παρα
πομπή εις τό Μηναΐον. Τή δευτέρα δέ Κυριακή ύπάρχουσι στιχηρά καί 
κανών τοΰ Τριφδίου' εις τά κράσπεδα τοΰ φΰλλου 222 υπάρχει έν μονογρα
φία «Χριστόδουλος ίερεύς». Παρεβλήθη προς τάς σημειώσεις τοΰ Δωροθέου 
Εΰελπίδου.

39.

Χαρτ. βομβυκ. 0,29γ^0,21. ΙΑ' αΐώνος, φ. 316.

Στίχοι σελίδων 34, σελίδες δίστηλοι, ή γραφή είναι ωραία. Δέσιμον στε
ρεόν έκ δέρματος μέλανος επί ξύλινων πλακών, άλλα πεπαλαιωμένου. Τά 
φύλλα άπ’αρχής μέχρι τοΰ φ. 245 δίστηλα, από δέ τοΰ φ. 245-287 μονό
στηλα, είτα πάλιν δίστηλα.

Τριφδιον.

’Άνευ αρχής- τό σq)ζόμεvov άρχεται από τοΰ Θεοτοκίου τοΰ τής γ' ωδής 
τοΰ κανόνος τής Κυριακής τοΰ Ασώτου. Παραβληθέν τώ έντΰπφ εΰρηται 
σχεδόν κατά πάντα σύμφωνον, αί δέ διαφοραί κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ 
Δωροθέου Εΰελπίδου είσίν αί ακόλουθοι.

Ή ακολουθία τοΰ αγίου Γρηγορίου τοΰ Παλαμά ελλείπει. Τή Παρα
σκευή τής πρώτης έβδομάδος ό μετά τήν λειτουργίαν κανών διάφορος τοΰ 
εις τό έντυπον έ'χων ακροστιχίδα «θειον θεός σε τοΐς βροτοΐς δώρον νέμει· 
ήχ. πλάγ. δ' άρχόμενος «θείαις θεοΰ αθανασίας ένδοξε». Τή δέ Κυριακή τής 
’Ορθοδοξίας προστίθεται καί δεύτερος κανών Μεθοδίου Πατριάρχου ήχος πλ. 
β' άρχόμενος «χαριστήριον ωδήν», άλλ’ ελλείπει ό έν τή τελετή τοΰ Συνοδι
κού κανών χαριστήριος Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου, εί καί τό συνοδικόν υπάρ
χει. “Ετεροι διαφοραί ΰπάρχουσιν εις τινα καθίσματα εις τά πλείω τών 
Θεοτοκίων καί εις τινα έξαποστειλάρια,
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’Αναγνώσματα μετά τών στίχων καί τών προκειμένων ύπάρχουσιν ώς 
καί συναξάρια, άλλ’ άποστολοευαγγέλια έλλείπουσιν. Προστίθεται επί τέλους 
ή αναστάσιμος ακολουθία τή αγία καί μεγάλη Κυριακή τοΰ Πάσχα μετά τον 
λόγον τοΰ Χρυσοστόμου εις την λαμπροφόρον Άνάστασιν καί τοΰ αποστό
λου μετά τοΰ Ευαγγελίου. Προστίθενται κατόπιν στιχηρά ιδιόμελα καί κανών 
εις τόν κύριον ημών Ίησοΰν Χριστόν έχων ακροστιχίδα «τον βασιλέα καί 
ιερέα σε μόνον σέβω», εν δε τοΐς θεοτόκίοις «Φιλόθεος» καί κατόπιν ευχή είς 
την υπεραγίαν Θεοτόκον καί είτα έπονται λόγοι.

α' (φ. 245) Είς την τριήμερον καί ζωαρχικήν ταφήν τοΰ Κυρίου καί 
Θεοΰ καί Σωτήρος ημών Ίησοΰ Χριστοΰ. Μιχαήλ τοΰ άγιωτάτον μητροπολί
του ’Αθηνών τοΰ Χωνιάτον ου ή αρχή «πάλιν έν τή σκοτίρ φαίνει τό φώς».

β' (φ. 254) Τοΰ άγιωτάτου μητροπολίτου ’Αθηνών κυροΰ Γεωργίου 
τοΰ Βονρτοη λόγος είς τήν αγίαν καί μεγάλην πέμπτην «τό μέν φρικτόν τής 
ημέρας σιγή τιμήσαι».

γ' (φ. 262) Τή άγίςι καί μεγάλη πέμπτη τοΰ έν άγίοις πατρός ημών 
Ίωάννου ’Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοΰ Χρυσοστόμου λόγος είς 
τήν προδοσίαν τοΰ Ίοΰδα καί είς τήν παράδοσιν τοΰ μυστηρίου καί περί τοΰ 
μή μνησικακεΐν- «ολίγα ανάγκη σήμερον προς τήν ύμετέραν αγάπην είπεΐν».

δ' (φ. 267Ρ ) Λόγος είς τά άγια πάθη τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού- 
«ώσπερ έκ τίνος συνθήματος».

ε' (φ. 2710 ) Γεωργίου ρήτορας μητροπολίτου Νικομήδειας λόγος είς 
τήν Θεοτόκον καί είς τό σωτήριον πάθος καί είς τήν θεόσωμον ταφήν τοΰ 
Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστοΰ. «Προς ύψηλοτάτην ύμϊν άναδραμών ό λόγος 
περιωπήν».

ς'(φ. 281 -288) Έπιφανίου ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου λόγος εις τήν 
θεόσωμον ταφήν τοό Σωτήρος καί εις τόν Ιωσήφ. «Τί τοΰτο σήμερον σιγή 
πολλή έν τή γή».

ζ' (φ. 290) Προστίθενται κανόνες έξ (6) Ίωάννου τοΰ Εΰχαΐτων, ό μέν 
πρώτος είς τόν Κύριον ημών Ίησοΰν Χριστόν, οί δέ λοιποί είς τήν Ύπερ- 
αγίαν Θεοτόκον, δ δεύτερος ώς έκ προσώπου ανθρώπου μή όρώντος, καί 
ό τρίτος ομοίως, ό τέταρτος παρακλητικός όταν πολεμήταί τις υπό παθών 
ακαθάρτων καί ό πέμπτος κατά παθών, ό δέ έκτος ά'νευ έπιγραφής, άπαντες 
μετ’ ακροστιχίδων.

Προστίθενται τά Τριαδικά, τά στιχηρά καί καθίσματα κατανυκτικά καί 
σταυρώσιμα, καί μαρτυρικά καί κανόνες νεκρώσιμοι κατ’ ήχον. ”Ανευ τέλους 
λήγοντα εις τό: τή παρασκευή εσπέρας μετά τό ϊδιόμελον δεύτερον μαρτυρι
κόν τοΰ πλ. δ '' ήχου.

Επίσης έν φ. 1510 τώ Σαββάτω τής πέμπτης εβδομάδος είς τούς οίκους 

τής Θεοτόκου άπαντώνται αί ακόλουθοι διαφοραί;

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:24 EEST - 34.211.113.242



Καιάλογος τών χειρογράφων τής έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. 281

Εις τό βλέπουσα, αντί τοΰ πώς λέγεις, έχει «προλέγεις*, εις τό Γνώσιν, 
έχει «χαΐρε σιγής δεομένων πίστις». Εις τό ’Ήκουσαν, «χαΐρε αοράτων θηρών 
άμυντήριον». Εις τό ΐδον παΐδες, «χαΐρε τήςΤριάδος τούς μΰστας φυλάττουσα».

Εις τό νέαν έδειξε, «χαΐρε κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις, χαΐρε άπο- 
γεννώσα λυτρωτήν αιχμαλώτους».

Εις τό δλος ήν, «χαΐρε τών πιστών αναμφίβολον λάλημα».
Είς τό πάσα φΰσις αγγέλων, «άκοΰοντα δέ παρά πάντων αλληλούια».
Εις τό ύμνους άπας, «’Ισαρίθμους γάρ ψάμμου».
Είς τό φωτοδόχον, «Τό γάρ άϋλον άνάπτουσα πΰρ» «αυγή τον νοΰν 

φωτίζουσα κραυγή τόν νοΰν φωτίζουσα κραυγή δέ τιμωμένη». «Χαΐρε δτι 
τόν πολύρρυτον ανατέλλεις φωτισμόν, χαΐρε δτι τόν πολύδωρον άναβλΰζεις 
ποταμόν».

Είς τό ώ πανύμνητε, «Τοΐς σοι βοώντας χαΐρε νύμφη ανύμφευτε».
Κάτωθι τής πρώτης σελίδος τοΰ φύλ. 2 υπάρχει τό εξής σημείωμα 

«Τριφδιον τής Παναγίας τής έν τή νήσφ Χάλκης».
Καί τόν κώδικα τούτον περιεγράψαμεν εκ τοΰ καταλόγου τοΰ Κορυτσάς 

Δωροθέου Εύελπίδου.

40.

Χαρτ. 0,29χ 0,19,5. ΙΕ' αΐώνος, φ. 336.

Σελίδες δίστηλοι. Στίχοι σελίδων 29. Έν μέρει σητόβρωτον. Γραφή 
ευανάγνωστος, χειρ ούχ'ι τόσον επιμελής. Δέσιμον έκ μέλανος δέρματος επί 
ξύλινων πλακών.

Τριφδιον.

Περιέχει, κατά τάς σημειώσεις τοΰ Δωροθέου Εύελπίδου, τάς ’Ακολουθίας 
από τής Κυριακής τοΰ Τελώνου καί Φαρισσαίου μέχρι τής Παρασκευής τοΰ 
Λαζάρου μετ’ αναγνωσμάτων, προκειμένων καί στίχων: Τά δέ συναξάρια 
τίθενται άπαντα ηνωμένα έν τή αρχή. Έλλείπουσιν έξ αυτού τό συνοδικόν 
καί ή ακολουθία τών αγίων Γρηγορίου τοΰ Παλαμά, Ίωάννου τής Κλίμα- 
κος καί όσιας Μαρίας, ουδέ κανόνες καν ύπάρχουσιν είς τάς Κυριακάς τής β' 
τής δ' καί τής ς' έβδομάδος, μόνον δέ άνά έν στιχηρόν είς τούς αίνους τίθεται.

Έπί τέλους προστίθεται ή αναστάσιμος ακολουθία τών οκτώ ήχων 
άνευ τών Τριαδικών κανόνων, καί κατόπιν οί τριαδικοί ύμνοι, προ τών 
όποίαιν υπάρχει ή σημείωσις τοΰ γραφέως. «Τριφδιον τοΰ Τίμιου ένδοξου 
προφήτου προδρόμου καί βαπτιστοΰ -Ίωάννου γραφήσα δέ τήν έν τι νίσω 
τής Σωζοπόλεως έτει ,ςφή [ = 6990= 1482] Ήσαΐας ιερομόναχος».

Καί ούιος ό κώδιξ προέρχεται έκ τής Μονής τοΰ Τιμίου Προδρόμου 
τής έν τφ νησίφ Σωζοπόλεως.
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41.
Χαρτ. 0,32χ0,21. Ιζ" α’ιώνος, φ. 415.

Στίχοι σελίδων 26, σελίδες δίστηλοι, ελλιπής, έρρυπωμένος και κατά τι 
σητόβρωτος. Γραφή ευανάγνωστος, δέσιμον κατεστραμμένον.

Παρακλητική.

Ή αρχή ελλείπει, τά σφζόμενα άρχονται από τροπαρίων τοΰ ε' κανόνος 
τοΰ πρώτου ήχου «εν άμελεία». Ό τρίτος ήχος παραβληθείς τφ εν τφ έντυπφ 
έχει τάς ακολούθους διαφοράς, κατά τάς σημειώσεις τοΰ Δωροθέου Εΰελπίδου. 
Μικρός εσπερινός τφ Σαββάτφ οΰχ υπάρχει, κατά δέ τάς ά'λλας ημέρας εις 
τό κύριε εκέκραξα τά πρώτα στιχηρά είσί διάφορα' προστίθενται καί τρία 
στιχηρά τής Θεοτόκου, εκ δέ των στιχηρών των άσωμάτων, τοΰ προδρόμου 
κλπ. τίθεται μόνον έν ώς δοξαστικόν. Εις τον ’Όρθρον τά μετά τήν δευτέραν 
καί τήν τρίτην στιχολογίαν καθίσματα σχεδόν άπαντα είσί διάφορα, καί τή 
πέμπτη τοΰ αγίου Νικολάου μόνον ό κανών υπάρχει· τή τετάρτη καί παρα
σκευή οί κανόνες τής Θεοτόκου είσί διάφοροι, τά θεοτοκία σχεδόν άπαντα 
είσί διάφορα. Έν τέλει προστίθενται τά' έ'νδεκα εξαποστειλάρια μετά των 
εωθινών καί οΰδέν έ'τερον. Επίσης υπάρχουν ελλείψεις καί εις άλλα ιδίως δέ 
εις τον δεύτερον ήχον.

Έν τφ τελευταίφ φυλλω υπάρχει ή εξής σημείωσις: «ή παροΰσα παρα
κλητική βίβλος υπάρχει τής μονής τοΰ αγίου Νικολάου τοΰ έν τφ Γαλατά 
καί οστις άποξενώση ταυτην έκ τής μονής αυτής κλοπής έ'νεκεν έχέτω τάς 
άράς τών αγίων πατέρων».

42.
Χαρτ. 0,30X0,21. ΙΕ' αΐώνος, φ. 336.

Σελίδες μονόστηλοι, στίχοι σελίδων 34. Γραφή ωραία, τό βιβλίον πεπα- 
λαιωμένον.

Μηνάίον Ιουνίου, ’Ιουλίου καί Αύγουστου.

Περιέχει καί τάς ακολουθίας τών τριών μηνών άνευ συναξαρίων μετά 
τής προσθήκης τών άποστολοευαγγελίων εί'ς τινας ημέρας. Παραβληθέν τοίς 
έντόποις έχει τάς ακολούθους διαφοράς, κατά τάς σημειώσεις τοΰ Δωροθέου 
Εΰελπίδου. Προστίθεται ακολουθία εις τήν α' ’Ιουνίου ή τοΰ ετέρου μάρ- 
τυρος Ίουλιανοΰ, εις τάς ς' τοΰ αΰτοΰ ή τοΰ οσίου Βησσαρίωνος, είς τάς ιγ' 
τοΰ αΰτοΰ ή τοΰ αγίου Τριφυλλιού, επισκόπου Λευκωσίας τής Κόπρου. Εις 
τήν κα' ’Ιουλίου ή τοΰ προφήτου ’Ιεζεκιήλ, είς τάς κε' τοΰ αΰτοΰ ή τών 
αγίων γυναικών Όλυμπιάδος καί Εΰπραξίας.
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Ελλείπουν αί άκολουθίαι εις τάς ιγ' ’Ιουλίου καί τοϋ μάρτυρος Γουλιν- 
δοΰχ, εις τάς κς' ή δεύτερα, ένθα καί ό κανών τής πρώτης ακολουθίας είναι 
διάφορος, ομοίως και εις τάς κθ' τοΰ αυτοΰ καί εις τάς κα' Αύγουστου ώς 
καί εις τάς κε' τοϋ αύτοϋ. Είς την ι' ’Ιουλίου αντί τής εις τό έντυπον ακο
λουθίας υπάρχει ή τοϋ Ίερομάρτυρος Τιμοθέου Προϋσης. Εις τάς ιγ' ’Ιου
νίου ελλείπει ή ακολουθία των πρώτων μαρτύρων καί προστίθεται κανών 
των δευτέρων. Εις τάς ε' ’Ιουλίου, αντί των εις τό έντυπον δυο ακολουθιών 
υπάρχει ετέρα τής όσιας Μάρθας μητρός τοΰ αγίου Συμεών τοϋ θαυμαστο- 
ρείτου. Είς τάς ζ' τοΰ αϋτοϋ, αντί τής ακολουθίας τής αγίας υπάρχει τοΰ 
αγίου Άκακκίου. Ή είς τάς κγ' ’Ιουλίου ακολουθία τοΰ αγίου Μάρτυρος 
Φωκά προστίθεται εις τάς κβ' τοΰ αυτοΰ, είς δέ τάς κγ' υπάρχει ακολουθία 
των αγίων Τροφίμου, Θεοφίλου καί των συν αΰτοΐς.

Είς τάς λ' Αυγοΰστου, αντί τής είς τό έντυπον ακολουθίας, υπάρχει ή 
τοΰ αγίου μάρτυρος Φήλικος καί των συν αύτώ. Ελλείπει ό πρώτος κανών 
είς τάς δ' ’Ιουνίου, εις κζ' ’Ιουλίου, είς τάς λα' Αυγοΰστου, ό δεύτερος δ’ ελλεί
πει είς την β' Ιουλίου καί εις την κ' τοΰ αυτοΰ.

Οί κανόνες είναι διάφοροι είς τάς ιβ' ’Ιουνίου, είς τάς ιδ' τοΰ αυτοΰ 
άμφότεροι, είς κδ' τοΰ αυτοΰ ό δεΰτερος, είς τάς λ' τοΰ αυτοΰ ό πρώτος, εις 
την κ' ’Ιουλίου, είς τάς ια' τοΰ αυτοΰ, εις τάς ιζ' τοΰ αυτοΰ ό δεΰτερος, είς 
τάς ιδ' Αυγοΰστου ό πρώτος, ένθα προστίθεται ώς δεΰτερος προεόρτιος κανών, 
εις τάς ις' τοΰ αυτοΰ ό πρώτος, εις τάς κθ' τοΰ αυτοΰ ό δεύτερος, ένθα 
προστίθεται καί κανών τής Θεοτόκου καί μικρός εσπερινός.

Εις τάς κε' ’Ιουνίου προστίθεται κανών τοΰ Προδρόμου ποίημα Θεο
δώρου τοΰ Στουδίτου, είς τάς ι' ’Ιουλίου ό κανών καλείται Θεοφάνους καί 
οΰχί Ίωάννου μοναχοΰ. Είς τάς κδ' ’Ιουλίου τό πρώτον τροπάριον τοΰ κανό- 
νος είναι διάφορον.

Είς τάς λα' τοΰ αυτοΰ προστίθεται κανών τοΰ σταυροΰ. Εις τινας ημέ
ρας, αλλά σπανίως, τά εις τό κΰριε έκέκραξα στιχηρά είσι διάφορα, έλλείπουσι 
δέ αί προφητεϊαι είς τάς κ' ’Ιουλίου, είς τάς κε' τοΰ αυτοΰ, είς τάς κζ' τοΰ 
αυτοΰ. Απόστολος καί Ευαγγέλιον εις την λειτουργίαν ΰπάρχουσι κατά μεν 
τον Ίοΰνιον εις τάς ια' ιδ', κδ', κθ' καί λ', κατά δέ τον ’Ιούλιον είς τάς β', 
είς τάς ια' εις τάς ιγ', κ', κδ', κε', κζ' καί λα', κατά δέ τον Αύγουστον εις 
τήν α' είς την β' είς τάς ς' είς τάς ιε'. Εΰγγέλια δέ είς τον ό'ρθρον ΰπάρ- 
χουσιν είς τάς κδ', κθ' ’Ιουνίου καί είς τάς ς' καί ιε' Αύγουστου.

Ή ακολουθία τών αγίων Πατέρων τίθεται μετά τάς ις' ’Ιουλίου έχουσα 
στιχηρά καί κανόνα διάφορον τών είς τά έντυπα, καί έν τέλει ’Αποστο
λοευαγγέλια.

Εις τινα μέρη άνεπληρώθησαν υπό ετέρας χειρός σημειωσάσης έν τέλει 
«εύχεσθαι καί συγχωρήσατε άμαρτωλώ Γρηγορίψ Ίερομονάχψ, τώ άνακαινί-
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σαντι καί στ αχό σαν τι την δε τήν τριμηνιαίαν βίβλον και παντελώς διεφθαρ- 
μένην, γράψας καί τον Αύγουστον ημέρας δέκα δύο».

Επίσης υπάρχει έτέρα σημείωσις έχουσα ούτως: «Εύχεσθε και συγχω
ρήσατε άμαρτωλω Ίωαννικίφ τάχα καί ίερομονάχφ τφ άνακαινήσαντι τήν δε 
τήν τριμηνιαίαν βίβλον. Καί δεύτερον άσταχώσαντι τήν παντελώς διεφθαρ
μένη ν έν ταύτη τή αγία μονή τοΰ τιμίου προδρόμου». Καί ό κώδιξ 
οΰτος προέρχεται έκ τής Μονής τοΰ Τιμίου Προδρόμου τής έν τή νησίφ 
Σωζοπόλεως.

43.
Χαρτ. 0,30Χ 0,21. ΙΔ ' αίώνος, φ. 202.

Βιβλίον λίαν σεσαθρωμένον καί έν μέρει σητόβρωτον. Στίχοι σελίδων 
διάφοροι, σελίδες δίστηλοι. Δέσιμον έκ μέλανος δέρματος έπί ξύλινων πλακών 
σκωληκοβραιτων.

Παρακλητική.

Υπάρχει ή ακόλουθος σειρά, κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ Δωροθέου 
Εύελπίδου. Τφ Σαββάτω εσπέρας άπαντα, άλλ’ οΰχί καί τά εις τον μικρόν 
εσπερινόν. Τή Κυριακή είς τον ’Όρθρον οί αναβαθμοί, ή ΰπακοή, οι κανόνες 
καί τά είς τούς αίνους, έλλειπόντων τών Τριαδικών κανόνων καί τών μακαρι
σμών, έκ δε τών καθισμάτων μόνον τά μετά τήν α' στιχολογίαν τίθενται μετά 
τήν τρίτην φδήν τών κανόνων κατά δε τάς άλλας ημέρας εις μέν τό κύριε 
έκέκραξα: στιχηρά τίθενται τά τοΰ έντυπου άπόστιχα, μετά δε τό καταξίωσον 
ύπάρχουσιν έτερα στιχηρά τής ημέρας μή υπάρχοντα έν τφ έντύπφ, είς δέ 
τον ό'ρθρον ύπάρχουσι μόνον οί κανόνες καί τά είς τούς αίνους στιχηρά μαρ
τυρικά, έκ τών καθισμάτων μόνον τών μετά τήν Α στιχολογίαν τιθεμένων 
μετά τήν τρίτην φδήν.

Έν τέλει ύπάρχουσι τά έ'νδεκα έξαποστειλάρια μετά τών έωθινών δοξα
στικών καί κατόπιν κανών παρακλητικός είς τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον «πολλοΐς 
συνεχόμενος πειρασμοϊς» καί ούδέν έτερον. Έν αρχή υπάρχει ή συνήθης 
σημείωσις, δτι ανήκει είς τήν Παναγίαν.

44.
Χαρτ. 0,44X0,22. ΙΔ' αίώνος, φ. 307.

Έν αρχή καί έν τέλει άνά δΰο φύλλα έκ μεμβράνης. Σελίδες δίστηλοι, 
στίχοι σελίδων 30. Δέσιμον έκ δέρματος υπερύθρου έπί ξύλινων πλακών.

Δογματική πανοπλία Ενθυμίου Ζνγαδηνον.

Έν αρχή τοΰ χειρογράφου άναγινώσκομεν τά εξής: «Τό παρόν βιβλίον 
είναι τής Παναγίας μου Θεοτόκου τής Παμμακάριστου, τής έν τή νήσφ 
Χάλκη τιμωμένης, καί δστις τό αποξένωση έκεΐθεν, ή αν τύχη καί παραπέση
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εις τάς χεΐράς τινας, καί δεν ιό στείλη πάραυτα εις to άγιον αυτής Μονα- 
στήριον, τό εν Χάλκη νά είναι άφωρισμένος και ασυγχώρητος καί νά έ'χη 
την οργήν τοϋ Χρίστου καί τής Παναγίας ως ιερόσυλος καί δστις κόψη από 
τούτο καν ένα φύλλον νά κοπή τό χέρι του. Οί πατέρες μέμνησθε 'Ιεροθέου 
Σίδης«. Καί κατωτέρω: «κάγώ τή δυνάμει καί εξουσία τού παναγίου καί 
ζωοποιού πνεύματος τον άφαιρήσαντα ή φύλλον κόψαντα τον έχω άφωρι- 
σμένον παρά θεού καί μετά θάνατον ά'λυτον καί τυμπανιαΐον. f Παίσιος ό 
πρώην Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως άποφαίνεται.

Έν τελεί έν φ. 299^ «Τέλος τής Δογματικής πανοπλίας κατά μήνα 
σεπτέμβριον τού έτους ,ςωμ [=6840=1332]. Ίνδ. ΙΕ' διά χειρός Βασι
λείου ίεροδιακόνου τού Περδουρίου».

Έν φ. 300. Γρηγορών τοΰ Θεολόγον επίγραμμα έπιτύμβιον εις τον 
τάφον τοΰ Μεγάλου Βασιλείου εξηγηθέν παρά Νικήτα Παφλαγόνος καί μετ’ 
αυτό (φ. 301Ρ ) ή εξής σημείωσις: «Δόξα τφ Θεφ καί χάρις τω δείξαντι 
τό τέλος.

Τής δακτνλογράψαντι, τω κεκτημένφ 
τω αναγινώσκοντι μετ' εύλαβείας 
φνλαττε τους τρεις, ώ Τριάς Τρισολβία.
Συ Χριστέ μου τέθηκας αρχήν και τέλος, 
άός Χριστέ τω γράψαντι πταισμάτων λνσιν, 
τό δε ένεργήσαντι και χρίαιν έχοντι 
Βασιλεία) διάκονι τω Περδουρίω.
Οι άναγινώσκοντες την δε πυκτίδα
εάν σφάλμα ενρηται ένδε τή δέλτα)
μή μέμφεσθαι μου, Τί αμαθής υπάρχω
άλλ' ενχεσθε μοι δέομαι, ικετεύω
όπως πταισμάτων λνσιν ευρών δ τλήμων
λέγεται! Θεός σώαοι τφ γεγραφύτι:
πρεαβείαις των άγιων συν τφ Προδρόμω
τής Θεοτόκον και Παρθένου Μαρίας
ιν ευρώ χάριν έν τι μέλλοναη κρίσι
των άμετρήτων μου πταισμάτων τε πάντων.
Καί έν μοναΐς δικαίων Θεός μαιτάξι.
Ή γάρ χειρ ή γράιρασα τήνδε πυκτίδα 
ααπείται τάφω καί καλνπτηααι λίθω 
γραφή δέ μενεΐ εις αιώνας αιώνων.

Έν μηνί σεπτεμβρίφ Ιν έτει ,ςωμ [=1332] ».

(φ. 302“) Λίβελλος τών ορθοδόξων τών Χριστιανών πίστεως.
(φ. 304) Τά κεφάλαια τής προσθήκης τών Λατίνων.
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Εις τινα σημείωσιν εις ιό τέλος τής βίβλου (φ. 307) γίνεται μνεία ναού 
Ίωάννου τοΰ Προδρόμου τοϋ ριακίου», ευθύς δ’ αμέσως εις το απέναντι 
άγραφον φ. 308 έχει κατάλογον βιβλίων ευρισκομένων εις τον αυτόν ναόν 
«f είσίν τά βιβλία τά ευρισκόμενα εις τον ναόν τοΰ Τιμίου ενδόξου Προ
φήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοϋ Ίωάννου εις τό ριάκι τοΰ έτους ,ςωοα' 
[ = 6871- 1363] Ίνδ. α.».

Μετ’ αυτό έχει 4 φύλλα πρόσθετα τά δύο εκ χάρτου άγραφα καί τά 
δύο έκ μεμβράνης άνήκοντα εις Συναξάριον. Επίσης εν τή αρχή τοΰ 
βιβλίου τά δμοια.

45.
Χαρτ. 0,29)^0,20. ΙΕ' αΐώνος, φ. 423.

Δέσιμον έξ ύπομέλανος δέρματος επί ξύλινων πλακών σκωληκόβρωτων. 
Βιβλίόν κατεστραμμένον έκ τής υγρασίας καί σεσαθρωμένον έκ τής πολλής 
χρήσεως. Χειρ άμαθεστάτη καί αμελής. Σελίδες δίστηλοι' στίχοι σελίδων 34.

Τριφδιον και Πεντηκοστάριον.

Περιέχει, κατά τάς έξακριβώσεις, τοΰ Δωροθέου Εΰελπίδου, πάσας τάς 
ακολουθίας τοΰ Τελώνου καί τοΰ Φαρισαίου μέχρι τής Κυριακής των αγίων 
Πάντων μετ’ αναγνωσμάτων, προφητειών καί άποστολοευαγγελίων. Έλλεί- 
πουσι τό τή Κυριακή τής ’Ορθοδοξίας συνοδικόν καί αί άκολουθίαι τοΰ 
αγίου Γρηγορίου τοΰ Παλαμά, τοΰ αγίου Ίωάννου τής Κλίμακος, τής όσιας 
Μαρίας, τά τφ Μ. Σαββάτφ έγκώμια καί ή ακολουθία τής Ζωοδόχου Πηγής. 
Μετά τάς ώρας τής Μεγάλης Παρασκευής υπάρχει κανών τής Θεοτόκου θρη
νητικός. Έν φ. 415, έν αρχή τής β' στήλης, υπάρχει ή εξής σημείωσις. «Εΐληφε 
τέρμα τό παρόν Τριφδιον καί πεντηκοστάριον διά χειρός έμοΰ τοΰ άμαρτω- 
λοΰ εΰτελοΰς Γεωργίου ίεραίως καί προτοκατιχιτοΰ τής άγιωτάτης μεγάλης 
έκκλησίας καί αχρείου τοΰ καβαζήτου έκ τής “‘j [ — Κολωνίας] κατά τόν 
μήνα Αύγουστον τής ιε' Ίνδ. ιδ' έτους ,ςι^νθ' [=6959 = 1451] ’Αμήν. 
Σώτερ Θεέ πάντων».

Μετά την σημείωσιν ταύτην προστίθενται και τά τής πρώτης καί μεγά
λης έβδομάδος Ευαγγέλια, μεθ’ α υπάρχει έτέρα σημείωσις. «Έτλειώθη τώ 
παρών Τριώδιον καί Πεντικωνστάριον διά χειρός έμοΰ τοΰ άμαθεστάτου 
ίερέος Γεωργίου τάχα καί προτοκατιχειτοΰ τής άγιωτάτης μεγάλης έκκλησίας 
έτους ,ς^ξ [=6960=1452].

Τό βιβλίον τοΰτο πιθανώς ήν κτήμα τής αγίας Σοφίας.

46.
Χαρτ. 0,27 X 0,20. ΙΔ' αιώνας, φ. 211.

Σεσαθρωμένον καί σητόβρωτον. Στίχοι σελίδων 28 σελίδες μονόστηλοι. 
Δέσιμον έκ δέρματος υπερύθρου έπί ξύλινων πλακών. Γραφή καθαρά.

f Μητροπολίτου ‘Αβηναγόρα τοΰ από Μ. Πρωτοσυγκέλλων
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Τυπικόν τον άγιον Σάββα.

Εις ιό τελευταΐον φΰλλον έχει την εξής σημείωσιν· «έγράφη έν έτει 
,ςωνα' [=6851 = 1343]. Έπί τοΰ α' έξωφΰλλου γέγραπται: Σπουδαΐον εν 
δέ τή α' σελίδι τοΰ φ. 7 «Τυπικόν τής Παναγίας τής εν τή νήσφ Χάλκης».

47.
Χαρτ. 0,35 X 0,20. ΙΖ' αΐώνος.

Στίχοι σελίδων 25, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον έκ δέρματος μελανός 
επί ξύλινων πλακών σκωληκόβρωτων.

Λόγοι διαφόρων Πατέρων και Πατριάρχων έν δλω 33.

Περιέχονται εν αΰτώ:
1. (φ. 3“ - 13β) Λόγος εις τό Γενέθλιον τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τοΰ 

έν άγίοις πατρός ’Ιακώβου τοΰ αποστόλου και άδελφοθέον επισκόπου των 
'Ιεροσολύμων, ον ή αρχή «έν ταΐς ίστορίαις τών δώδεκα φυλών τοΰ ’Ισραήλ». 
Τέλ. «εγώ δέ ’Ιάκωβος έγραψα... γενομένου δέ θορΰβου... κλπ. δ ή δόξα 
αμήν».

2. (φ. 13β - 20“ ) Άνδρέου Κρήτης τοΰ μακαριωτάτου έπισκόπου Κρή
της τοΰ Ίεροσολυμίτου τή αυτή ημέρα λόγος, ου ή αρχή «’Αρχή ήμϊν εορτών 
ή παροΰσα πανήγυρις».

3. (φ. 21-300) Τοΰ οσίου πατρός ημών * Ιωάνναν τον Δαμασκηνόν λόγος 
τή αυτή ημέρα, οΰ ή αρχή «Δεΰτε πάντα τά έθνη, παν γένος ανθρώπων».

4. (φ. 300-39“) Τοΰ αΰτοΰ λόγος εις τήν αυτήν εορτήν, οΰ ή αρχή 
«λαμπρώς πανηγυρίζει ή κτίσίς σήμερον».

5. ( φ. 40 - 459 ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Άνδρέου επισκόπου Κρήτης 
τοΰ Ίεροσολυμίτου' έγκώμιον εις τήν αυτήν εορτήν, οΰ ή αρχή: «Εί μετρεΐ- 
ται γή σπιθαμή καί σπαρτίψ περιγράφεται θάλασσα».

6. (φ. 45β - 570 ) Τοΰ αΰτοΰ Άνδρέου Κρήτης εις τήν αυτήν εορτήν 
καί άπόδειξις έκ παλαιάς ιστορίας, δτι έκ γένους κατάγεται τοΰ Δαυίδ, οΰ ή 
αρχή «’Άλλαι μέν άλλαι εορτών υποθέσεις τους βουλομένους».

7. (φ. 57?-65β) Πωάννον μοναχοΰ καί πρεσβυτέρου τοΰ Δαμασκηνού 
Λόγος τή αυτή εορτή καί άπόδειξις έκ παλαιάς ιστορίας καί διαφόρων μαρ
τυριών, δτι έκ σπέρματος κατάγεται τοΰ Δαυίδ, οΰ ή αρχή «Πάλιν εορτή καί 
πάλιν πανήγυρις καί πάλιν έγώ δεξιός εστιάτωρ».

8. (φ. 650 - 73“ ) Έπιφανίου 'Αρχιεπισκόπου Κύπρου έγκώμιον εις τήν 
Ύπεραγίαν Δέσποιναν ημών τήν Θεοτόκον, οΰ ή αρχή «Τάς έκλαμπούσας 
τής Θεοτόκου ακτίνας».

9. (φ. 74-790 ) Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Αλεξάνδρειάς ομιλία εις τήν 
Ύπεραγίαν Δέσποιναν ημών Θεοτόκον έλέχθη δέ έν Έφέσφ κατά Νεστορίου, 
οΰ ή αρχή «φαιδρός ήμϊν 6 λόγος καί χάριτος έμπεπλησμένος.
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10. (φ. 79-83“) Τοΰ μακαρίου Πρόκλου 'Αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως Λόγος είς την Ύπεραγίαν Δέσποιναν ημών Θεοτόκον, οΰ ή αρχή 
«Παρθενική πανήγυρις σήμερον αδελφοί».

11. (φ. 84-94Ρ) Γεωργίου Μητροπολίτου Νικομήδειας Λόγος εις την 
Ύπεραγίαν Δέσποιναν Θεοτόκον, δτε προσηνέχθη έν τφ ναφ τριετίζουσα 
«Πολλάς ήμΐν υποθέσεων άρχάς».

12. (φ. 940 - 1030) Τοΰ αυτόν είς την αυτήν εορτήν λόγος, οΰ ή αρχή 
«Αί των θείων πανηγύρεων έλλάμψεις».

13. (φ. 1030 - 1080 ) Γερμανού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Λόγος 
είς τήν αυτήν εορτήν οΰ ή αρχή «’Ιδού πάλιν ετέρα πανήγυρις».

14. ( φ. 1080 - 1180 ) Ταραοίον Κωνσταντινουπόλεως Λόγος είς τήν αυτήν 
εορτήν, οΰ ή αρχή «Φαιδρά καί παράδοξος ή παρούσα πανήγυρις».

15. (φ. 1180 - 1260) ’Αθανασίου 'Αλεξάνδρειάς Λόγος είς τήν Ύπερα
γίαν Δέσποιναν ημών Θεοτόκον, δτε άπήρχετο μετά τοΰ ’Ιωσήφ άπογραφή- 
ναι έν Βηθλεέμ πόλει ’Ιούδα διά τό είναι αυτούς εξ οίκου καί πάτριάς Δαυίδ, 
οΰ ή αρχή. «“Ωσπερ οί τήν Χρυσΐτιν μεταλλευειν λαχόντες».

16. (φ. 1260 - 1420) Μεθοδίου 'Επισκόπου Πατάρων Λόγος είς τήν 
Ύπαπαντήν τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού καί είς τήν Θεοτόκον καί 
Συμεώνα καί “Ανναν, οΰ ή αρχή. «Πάλαι ίκανώς ως οίόν τε διά βραχέων».

17. (φ. 1420 - 1470) Κυρίλλου 'Αλεξάνδρειάς Λόγος είς την»αυτήν εορ
τήν, οΰ ή αρχή «πολλή μέν λίαν ή σύνοδος καί πρόθυμος ό ακροατής».

18. (φ. 1470 - 162 ) Γεωργίου Νικομήδειας Λόγος εις τήν αυτήν εορτήν, 
οΰ ή αρχή «Τά τής παροΰσης ήμϊν ίεράς πανηγυρεως».

19. (φ. 163- 169) Άμφιλοχίου'Επιακόπον Ίκονίου Λόγος είς τήν αυτήν 
εορτήν: «Πολλοί τών μεγάλων τήν παρθενίαν θαυμάζουσιν». Έν τώ μεταξύ 
τοΰ λόγου έν φυλλον άγραφον.

20. (φ. 1690 - 174“) Κυρίλλου 'Αλεξάνδρειάς Λόγος είς τήν αυτήν εορ
τήν. «Χαϊρε σφόδρα θυγατερ Σιών κήρυσσε 'Ιερουσαλήμ χόρευε λαός».

21. (φ. 175-2040) Σωφρονίου 'Ιεροσολύμων Λόγος είς τον Ευαγγελι
σμόν τής Ύπεραγίας Δεσποίνης ήμα>ν Θεοτόκου. «Ευαγγέλια, αδελφοί 
ευαγγέλια καί πάλιν έρώ ευαγγέλια».

22. (φ. 204Ρ -217“) Άνδρέου Κρήτης Λόγος είς τον Ευαγγελισμόν τής 
παναχράντου καί πανυμνήτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, οΰ ή αρχή «Ιπέστη 
σήμερον ή πάντων χαρά λύσασα τήν πρώτην άράν».

23. (φ. 217-216“) Ίωάννον τοΰ Δαμασκηνού Λόγος είς τήν αυτήν 
εορτήν. «Νΰν ή τής βασιλίδος βασιλική καί ΰπέρξενος εορτή τε καί πανή- 
γυρις». Έν τφ μεταξύ τοΰ λόγου 2 καί ήμίσεια σελίδες άγραφοι.
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24. (φ. 2260 - 2300 ) Ίωάννον τον Χρυσοστόμου Λόγος εις την αυτήν 
εορτήν. «Πάλιν χαράς ευαγγέλια' πάλιν ελευθερίας μηνύματα».

25. (φ. 2300 - 234“ ) Γρηγ ορίου Νεοκαισαρείας Λόγος εις την αυτήν 
εορτήν. «Σήμερον αγγελική παρατάξει, ΰμνφδίαι φαιδρύνονται».

26. (φ. 235 - 2430) Άνδρέον Κρήτης Λόγος εις τήν Κοίμησιν τής 
Θεοτόκου. «Οί τήν εν πνευματι τθεωρίαν τφ άΰλφ και καθαρωτάτφ φωτί».

27. (φ. 2430 - 2510 ) Του αυτόν εις τήν αυτήν εορτήν. «Μυστήριον ή 
παρούσα πανήγυρις».

28. (φ. 251 -264“) Ίωάννον του Δαμασκηνού εις τήν εορτήν. «Έστι 
μέν ανθρώπων οΰδείς, ος κατ’ αξίαν.

29. (φ. 265- 2750) Τοϋ αυτοϋ εις τήν αυτήν εορτήν.

«Μνήμη δικαίων μετ’εγκωμίων γίνεται φησ'ιν ό σοφώτατος Σολωμός».

30. '(φ. 2750 - 280“) Ίωάννον τοϋ Δαμασκηνού Λόγος εις τήν αυτήν 
εορτήν. Έθος έστί τοΐς έρωτικώς πρός τι διακειμένοις έπΐ γλώσσης αεί 
τοϋτο φέρειν».

31. (φ. 281 - 295“) Άνδρέον Κρήτης Λόγος εις τήν αυτήν εορτήν. 
«"Οσοι τό σεπτόν τοϋτο τής Θεοτόκου κατειλήφατε τέμενος».

32. (φ. 296 - 3080 ) Μοδέστου ' Ιερεσολΰμων Λόγος εις τήν αυτήν εορ
τήν. «’Άφατος ή πανίερος γνώσις των σεπτών εορτών».

33. (φ. 3080 - 326“) Γεωργίου Νικομήδειας Λόγος εις τό: είστήκεισαν 
δε παρά τφ σταυρώ τοϋ Ίησοϋ ή μήτηρ αυτοϋ καί ή αδελφή τής μητρός 
αυτοϋ, καί εις τήν θεόσωμον ταφήν τοϋ Κυρίου.

«Πρός Ύψηλοτάτην περιωπήν ήμΐν ό λόγος άναδραμών».

Έν τφ πρώτφ φύλλω υπάρχει ή ακόλουθος σημείωσις: «ή Τό παρόν 
βηβλεΐον ΰπάρχη της Παναγήας καί ο πειος το άποξενόσει νά έχη τή κατάραν 
της η δε χειρ του γράψαντος σαπίσα τε είς τάφο. Τό 1695. Είτα ή μονοκον- 
δυλία Κονσταντείς. Κάτωθεν τής σημειώσεως ταϋτης υπάρχει τό καί έν τή 
τελευταία σελίδι «Άναρχος κτλ. καί κάτωθεν Μακάριος ιερομόναχος και οί 
στωριγράφως γράφη καί στέργη τάνωθε γεγραμένα». Εις τό τελευταΐον φύλ- 
λον υπάρχει ή σημείωσις: «Αυτή ή παροϋσα βίβλος υπάρχει τής Μονής τής 
Ύπεραγίας Θεοτόκου, γέγονε δέ διά συνδρομής καί δαπάνης τοϋ Πανοσιω- 
τάτου πατρός ημών έν ίερομονάχοις καί Πνευματικοΐς κυρίου Φιλοθέου τοϋ 
εκ τής νήσου Κόπρου καί καθηγουμένου τής αυτής μονής έγεγράφη δέ παρά 
τοϋ τιμιωτάτου έν διδασκάλοις κυρίου Ανθίμου έν έτει /ζριζ' [—7117 = 
1609] ό'στις δέ άποξενήση ταύτην έξ αυτής τής ίεράς μονής καί σεβάσμιας 
τάς άράς τών τριακοσίων'δέκα καί οκτώ θεοφόρων πατέρων τών έν Νικαία 
συνελθόντων έχέτω, καί πάντων τών Χριστιανών τό ανάθεμα· καί ή μερΐς 
αυτοϋ μετά τοϋ Ίοΰδα ύπαρχέτω. Αμήν.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Γ. 19
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Έν τώ αύτψ τελευταίφ φύλλφ υπάρχουν τά εξής:
«’Άναρχος θεός καταβέβηκε καί εν τή Παρθένω κατώκησε.

«Βασιλεύς των όλων καί Κύριος ήλθαι τον Άδάμ άναπλάσασθαι.
Γηγενείς σκιρτάτε καί χαίρετε, τάξεις των Αγγέλων εύφραίνεσθε.

«Δίκαιος Ιωσήφ ρήμα ήκουσε ’Άγγελος Κυρίου έλάλησε.
Είτα μονοκονδυλία Κωνσταντίνος 1695.

Έν μηνί ’Ιανουάριου εκ χόρας Τζινάρι.

Εις την προηγουμένην σελίδα ευθύς μετά τό τέλος των λόγων υπάρχει 
ή εξής σημείωσις.

«-f-ήλθα κάγο ο Π' Κόστατεής εις τη μονήν της Παναχράντου δεσπή- 
νης ημών θκς καί άηπαρθένου Μαρήας έκ χήρας Κουρή εις τόν κερόν του 
καθηγουμένου Αθανασίου ίερομονάχου καί έκαμα εικάνον κερόν 1695. κάτω
θεν ή αυτή τή ανωτέρω μονοκονδυλιά.

Ό κώδιξ οΰτος περιγράφεται ύπό τοΰ Jos. Boyens, Ένθ’ άν. σελ. 59-63.

48.
Χαρτ. 0,2 9 X. 0,21. ΙΔ' αίώνος, φ. 275.

Στίχοι σελίδων απροσδιόριστοι, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον έκ δέρμα
τος υπερύθρου επί ξύλινων πλακών.

Συναξαριστής Σεπτεμβρίου - Φεβρουάριου.

Επιγραφή: «Συναξάριον σύν Θεώ τής συνόψεως τών αγίων τοΰ δλου 
χρόνου. Όθεν καί έ'καστος καί έκ τίνων εφυ καί έν οις χρόνοις είτε τόν διά 
μαρτυρίου είτε τόν δι’ άσκήσεως έδέξατο στέφανον».

Έν αρχή καί έν τέλει έν φύλλον έκ μεμβράνης περιέχον πιθανώς συν
αξάριον αγίων τινών. Έν τώ τέλει:

«Εΐληφε τέρμα βίβλος ή προκειμένη παρ’ έμοΰ τοΰ τλήμονος μοναχοΰ 
μηνί Ίουνίφ ένδεκάτη, ημέρα τετάρτη τών αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου 
καί Βαρνάβα Ίνδ. θ' έτει ,ςωλγ' [ = 6833 — 1325].

Έτέρα σημείωσις. «Δέδωκα τό παρόν ώσπερ δανικόν έν τή μονή τοΰ 
Τιμίου Προδρόμου τής Πέτρας, ΐνα άναγινώσκωσι μνήμας αγίων έν έτει 
,ςι^οα' [6971 = 1463] Ίνδ. ια'.

Εις τό φ. 69? «Γεννάδιος» δστις πιθανώς είναι ό γράψας καί ό κτήτωρ.
Εις τό φ. 70. «Τό παρόν βιβλίον έστι τοΰ μεγάλου Δουκός άπό την 

Σηλυβρίαν καί δέδωκε τοΰτο έν τή μονή τοΰ τιμίου Προδρόμου, ΐνα άναγι- 
νώσκωσι τάς μνήμας τών αγίων. "Οταν δέ έλθη τό έλεος τοΰ Θεοΰ έν δλη 
τή κτίση πάλιν νά έπιστρέψη ή βίβλος όμοΰ καί τά ετερα έν τή μονή τής 
Σηλυβρίας ήτοι τοΰ Μ. Δουκός.
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Είς τό φυλ. 157^ έχει «Γενναδίου», εν δέ τφ φΰλ. 158 «Τό παρόν 
βιβλίον έστι τοΰ μεγάλου δουκός από τή σηλΰβρια».

Έν φ. 275β «μνήσθητι Κΰ' την ψυχήν τοΰ δοΰλου σου Ίωάσαφ μονά
χου τοΰ άφιερώσαντος τό παρόν Συναξάριον έν τφ ναφ τοΰ επονομαζόμε
νου X? δ πληροφορητής».

49.

Χαρτ. 0,30,5X0,20,5. 77Γ' αΐώνος, φ. 224.

Στίχοι σελίδων 26, σελίδες μονόστηλοι. Γραφή καθαρά, άλλ’ ανορθό
γραφος. Δέσιμον έκ μελανός δέρματος έπ'ι ξύλινων πλακών.

Παλλαδίου Λανσαϊκόν.

Τό Λαυσαϊκόν εκτείνεται μέχρι τοΰ φΰλλου 104, μεθ’ δ τοΰ Άββά Δο>ρο- 
θέου. Έν τέλει έχει τήν έξης σημείωσιν: «.ήΤό παρόν βιβλίον υπάρχει τής 
θείας ίεράς βασιλικής τε κα'ι πατριαρχικής μονής τοΰ τιμίου προδρόμου καί 
βαπτιστοΰ Ίωάννου τοΰ έν τή Μαύρη θαλάσση τή νήσφ κειμένου, αντίκρυ 
Σωζοπόλεως». Ειτα «μετήλθον δλην τήν βίβλον ταυτην, άλλ’ εσφαλμένη 
έστίν ολη κατά τήν γραφήν καί αδιόρθωτος ψυχωφελεστάτη δέ κατά τήν 
έννοιαν.

Ό Ήρακλείας Καλλίνικος ,αψκς' [=1726] ’Οκτωβρίου. Καί δ κώδιξ 
οΰτος προέρχεται έκ τής Μονής τοΰ Τιμίου Προδρόμου τής έν τφ νησίφ 
Σωζοπόλεως.

50.

Χαρτ. 0,31X0,21. Ιζ' αίώνος, φ. 160.

Στίχοι σελίδων 35, σελίδες δίστηλοι. Δέσιμον ύπομέλαν έπί ξύλινων 
πλακών. Βιβλίον καλώς διατηρημένον, χειρ καλλιγράφος.

Μηναΐον Φεβρουάριου κα'ι Μαρτίου.

Περιέχει, κατά τάς σημειώσεις τοΰ Δωροθέου Εΰελπίδου, τάς ακολουθίας 
τών δυο μηνών άνευ συναξαρίων. Ελλιπές κατά τήν αρχήν, τοΰ σφζομένου 
άρχομένου από τών λέξεων τοΰ δευτέρου τροπαρίου τής πρώτης φδής τοΰ 
τή πρώτη τοΰ Φεβρουάριου δευτέρου κανόνος «Ιτέλεσας ταΰτα παναοίδιμε».

Είς τήν Γ Φεβρουάριου έλλείπουσιν αί προφητειαι καί είς τάς κδ' τοΰ 
αΰτοΰ προστίθενται προφητειαι. Είς τάς κα' Φεβρουάριου προστίθεται ακο
λουθία Ευσταθίου ’Αντιόχειας καί είς τήν κη' Μαρτίου Στεφάνου τοΰ θαυ- 
ματουργοΰ. Είς δέ τάς β' Μαρτίου αντί τής είς τό έντυπον ακολουθίας υπάρ
χει δ τοΰ αγίου Θεοδότου Κυρήνης.
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Αί δέ άκολουθίαι τής δ' και τής ε' Μαρτίου μετατίθενται εναλλάξ.

Έν τελεί υπάρχει ή εξής σημείωσις τοΰ συγγραφέως «τφ Θεφ ημών εις 
δόξαν εις τούς αιώνας αμήν τέλος».

«’Αμβροσίου τάλανος αθλίου θύτου έν χρόνοις τής ένσάρκου οικονο
μίας Χριστόν ,αφκζ [=1527].» Αυτόθι προστίθεται και ή γνωστή σημείω- 
σις τοΰ Μητροφάνους.

«Ή βίβλος αύτη πέφυκε τής παντουργοΰ Τριάδος» άνευ ανορθογραφιών 
και άνευ υπογραφής.

«.Ή βίβλος αϋτη πέφυκε τής Παντουργοΰ Τριάδος 

τής εν τή νήσω Χάλκης τε μονής τον ίπόπτρου 

Καί εϊ τις βονληθή ποτέ ταύτην άποστερήσαι 

κεχωριομένος εσεται Τριάδος τής άγιας 

εν τφ αίώνι τον τφ γε και τφ Ιλευσομένφ».

("Επεται συνέχεια)

+ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ 

ό άπό Μεγάλων Πρωτοσυγκέλλων
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