
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΪΝΤΟΣ. 

αναγράφονται ενταύθα υπερεβδομήκοντα κώδικες διαφόρων εποχών, 
ους είδον εν Τραπεζουντι μηνί Σεπτεμβρίφ του 1884-ου έτους, χρήσιμο-
ποιήσας τζρος τούτο αυτας έκείνας τας περί τούτων σημειώσεις, ας ειχον 
τότε γράψας προχείρως εν ιδίοις χαρτίοις και τετραδίοις. Των κωδίκων 
τούτων 56 ευρίσκονται εν τη μικρά μεν, αλλ' όπωσουν άξιολόγφ βιβλιο
θήκη τοΰ εν Τραπεζοϋντι Ελληνικού Γυμνασίου '), δπερ έπιτοπίως, άλλα 
και παρ' *Έλλησι τοΐς λο^ίοις κοιν^ παλαιόθεν Φροντιστήριον λέγεται. 
Οι πλείους των λοιπών προέρχονται από της βιβλιοθήκης του σοα^οϋ εκεί
νου διδασκάλου, φιλολόγου, θεολόγου και φιλοσόφου της 17-ης έκατον-
ταετηριδος, Σεβαστού Τραπεζουντίου του Κυμινήτου, δστις μετά διδα-
σκαλίαν τεσσαρακονταετή περίπου lv τε Κ/πόλει, Τραπεζοϋντι και Βουκουρε-
στι'ψ άπεβίω ενταύθα ετει 1702-φ, κληροδοτήσας τη πατρίδι, ібісх: δέ τφ 
παρ' αυτοϋ συστάντι ταύτης Φροντιστηρίφ την ιδίαν βιβλιοθήκην συν πασι 
τοις αυτογράφοις συγγράμμασιν ή άντιγράφοις 2). Της τύχης δμως τό ασ-
τατον φθόνησαν και ταύτην, διαμέλισαν έσκόρπισεν είς πολλας της γης 
χώρας, καταλεΤψαν οοτω τφ Φροντιστηρίφ μέρος μόνον των έντυπων τε 
και τών χειρογράφων άλλα και ούτως έχον Ιστιν έτι χρήσιμον τφ βου-
λομένω τήν τε ποτομαθιαν σοφίαν και διαλεκτικήν είδέναι βαθύνοιαν του 
Σεβαστού (ιδε αριθ. 6—9, 12, 14, 19, 22, 24, 26, 36). 

Οί λοιποί (57—59, 61—73) δέκα και τρεις κώδικες ευρίσκονται 
εντός ναών και παλαιών οίκων τραπεζουντιακών, δσοι δέ εισι μεμβράνινοι 
(11, 25, 34, 57, 58, 59), καΐ ούτοι πάνυ ολίγοι, τών τε χάρτινων 
αύθις oi παλαιτεροι, οι από 13-ου μέχρι τέλους 16-ου αιώνος, πάντες 
ούτοι πτωχά της πάλαι ποτέ φιλοβίβλου καί λογίας βασιλίδος πόλεως 
Τραπεζουντος παραμυθητικά τίνα οιονεί απομεινάρια. 

1) ΟΙ ύπ' ίμδμονς 46, 50, 52, 54, ώς μη έχοντες τι το χρήσιμον αφέθησαν ώδε αμνη
μόνευτοι. · 

2) νΙΒε περί του Χεβαστοΰ τα ημέτερα: Ελληνικά κείμενα χρήσιμα τη ιστορία της 
Τωμουνίας. Έν Βουκουρεστίω 1909, σ. ιβ'—κζ. Πρβλ. Έπαμ. Θ. Κυριακίδην εν Βιο-
γραφίαις τών εκ Τραπεζουντος λογίων, σ. 62—76. 
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ΚΩΔΙΚΕΣ ТОГ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ. 

1. 
Έν τη βιβλιοθήκη του Φροντιστηρίου κωδιξ έκ χάρτου βομβυκίνου 

(μήκ. 0,38, πλ. 0,25), συνιστάμενος έκ σελίδων ήριθμημένων 1204 
(α' — ασδ')* έγράφη δ' έν ΤραπεζοΟντι έτει 1311-φ—δρα μετά την σε
λίδα ,αρξζ', ένθα ό καλλιγράφος έγραψε τό σημείωμα τοΰτο «f Προτροπή και 
ευχή του πανιερωτάτου μου αυθέντου και δεσπότου μητροπολίτου Τραπε-
ζοϋντος και υπερτίμου κυρου Βαρνάβα, εί'ληφε τέρμα τό παρόν νομοκάν(ο~ 
νον), κατά τόν μάί'ον μήνα, της έννάτης ινδικτιώνος* του ,ςωιθ' έτους, δια 
χειρός του έν μοναχοΐς τληπαθοος και αχρείου, Κοσμά ιερομόναχου»1). Τόν 
κώδικα τούτον,, μετά τήν άλωσιν Τραπεζοϋντος υπό των Τούρκων έτει 
1461-φ, μετεκόμισε και διέσωσε τις εις Κωνσταντινουπολιν άλλ' ό τότε 
πατριάρχης Συμεών ό Τραπεζουντιος έξαγοράσας αυτόν (1471—1472) 
«άπεχαρισατο πάλιν προς τήν έαυτου πατρίδα». Μανθάνομεν δέ τούτο έκ 
σημειώματος της αύτης εποχής, δπερ γεγραμμένον έν αύτφ "τουτφ τφ *ώ-
δικι, έπί της έσω δψεως της δευτέρας αύτου πινακίδος, έχει κατά λέξιν 
ούτως* «Αοτη ή θεία και ιερά βίβλος περιέχουσα τήν των θείων και ιερών 
κανόνων άκρίβειαν, ετύγχανε και αυτή πάλαι ποτέ κτήμα άφιερωμένον 
τη άγιωτάτη μητροπόλει Τραπεζουντος· ης δουλωθείσης υπό των αλ
λοφύλων δια τάς ημών αμαρτίας, και πάντων των ιερών κειμηλίων έν 
φθορά άποβάντων, επιτυχών ό παναγιώτατος αυθέντης ημών και δεσπότης 
και οικουμενικός πατριάρχης κΙ>ρ Συμεών, έξωνήσατο ταύτην τήν βίβλον. 
δς ζήλφ θείω κινηθείς, και μάλλον κατάγων τό γένος έξ αυτής της περί
φημου τών πόλεων ΤραπεζοΟντος άπεχαρισατο πάλιν προς τήν έαυτου 
πατρίδα ήτοι προς τήν άγιωτάτην μητρόπολιν ΤραπεζοΟντος· δς δ* αν ποτέ 
βουληθείη ταύτην τήν βίβλον συλήσαι, ή δλως φανερώς τολμήσαι καί έκ-
βαλεΐν έξ αυτής της μητροπόλεως, πρώτον άφωρισμένος εί'η παρ' αύτοΟ 
του παναγιωτάτου πατριάρχου· είτα καί τάς άρας άπολάβοι τών αγίων 
πατέρων και έλθοι έπ' αυτφ ό τρόμος του Κάϊν, καί του Γιεζή ή λέπρα. 
καί σύν 'Ιούδα τφ προδότη έν τφ μέλλοντι κατακριθείη* νον δέ εδόθη εις 

1) Εντεύθεν καθορίζεται ο χρόνος της αρχιερατείας του μητροπολίτου Βαρνάβα, τουθ' 
όπερ ήτο πρότερον ασαφές. Πρβλ. Παναρέτου χρονικόν, έκδ. § 85 έκδ. Fallmerayer σ. 32. 
Faìlmerayer, Geschichte des Kaiserthiras топ Trapezunt, σ. 342. ΆνΙρίου Λιβαδηνου περι
ήγησις, έκδ. Μ. Π αρανίκα σ. 23. Τρ. Εύαγγελίδου,'Ιστορία της Τραπεζοΰντος, σ. 204. 
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τας χείρας του μητροπολίτου Τραπεζουντος κυρίου Παγκρατίου του δι' 
αυτοΟ χειροτονηθέντος. Ίνδικτιώνος ι τοϋ ,ς^πγ' έτους»1)· Tè σημείωμα 
τούτο κυροΐ Sta της υπογραφής αυτοϋ «Ό Τραπεζουντος Δωρόθεος» μεθ> 
ην έγράφη πάλιν αυτόθι έτερον σημείωμα, τό έξης* «Διεσώθη δέ ή ιερά 
βίβλος αδτη χάριτι του σωτήρος ημών Θεού έν τη περιφήμω πόλε? ταύτη 
Τραπεζουντος άλληλοδιαδόχως άχρι και του πανιερωτάτου μητροπολίτου 
Τραπεζοΰντος κυρίου Ιωάννου, κατάγοντος και αύτου το γένος εκ 
της περίφημου πόλεως ταύτης, διεσκέδαστο μέντοι έν παραβύστφ ποο 
όλιγώρως παρερριμ(μ)ένη, ήξίωται δέ παρ' αύτοο της επιμελείας ταύ
της συγκομισθεϊσά τε καί αύθις εις εν συναρμοσ&εΐσα, καί σχεδόν έπι τ6 
άρχαϊον κάλλος άποκατασταθεισα, και την ένοϋσαν χρήσίν τε καί ώφέ-
λειαν τοΐς έντυγχάνουσιν έξ έτοιμου παρεχομένη ένεκα ψυχικής αυτού σω
τηρίας κτέ. Ίνδικτιώνος ς' έπί έτους ,αφπγ' [1683]. Το σημείωμα τοΰτο 
έπεκύρωσαν ύστερον διαδοχικώς οι μητροπολϊται Τραπεζουντος Παίσιος 
(1709), Άκάκιος (1722), Ίίαρθένιος (1798), Κωνστάντιος (1830), 

Έν τη 1-η σελίδι υπάρχει ταινιοειδές τι κόσμημα κεχρωματισμένον 
και άνωθεν αυτού ή επιγραφή' «Βιβλίον α' του Νομοκανόνου»* υπό δέ τό 
κόσμημα υπάρχουσι «Στίχοι (17) του πατριάρχου Θεοδώρου του Βαλσα-
μώ*ος προς τόν άγιώτατον οικουμενικόν πατριάρχην κϋρ Γεώργιον τον 2ι-
φιλΐνον»· ων ή αρχή' «Τάς κανονικάς ευσεβείς παραδόσεις (κώδ· παραδώσειν) 
τρέμων κατά πέλαγος άτλαντοφόρον» κτλ. Τοΐς στίχοις τούτοις έπεται 
αΤΙίναξ του πρώτου βιβλίου, του Νομοκανόνου· ήτοι των ιδ' τίτλων του 
Φωτίου, τών οικουμενικών συνόδων και τών έτερων», διήρηται δέ εις κς' 
κεφάλαια. Άπό της πρώτης του 2-ου φύλλου σελίδος «Στίχοι (72) ήρωϊκοί 
τοΰ άγιωτάτου πατριάρχου Θεουπόλεως Μεγάλης 'Αντιοχείας, και πάσης 
Ανατολής Θεοδώρου του Βαλσαμώνος, χάριν της παρ' αυτού γενομένης 
έξηγήσεως τοϋ Νομοκανόνου, της και δηλούμενης έν τη παρούση βίβλω». 
Άρχ. «Αστέρες ώς πολύφωτοι άφεγγους όμματα νυκτός κανόνες έκγεγά-
ασιν έρικυδέων κηρύκων» κτλ. Μετά τουτουζ τους στίχους επιγραφή κεφα-
λαιώδεσι γράμμασιν, ήτοι «Έξήγησις τών ίερών και θείων κανόνων τών 
τε άγιων καί πανευφήμων αποστόλων, καί τών ι'ερών καί οικουμενικών 
συνόδων, άλλα μην και τών τοπικών, ήτοι μερικών, και τών λοιπών 
αγίων πατέρων προς δέ καί δήλωσις τών ενεργούντων καί μή ενεργούντων 
νόμων τών άναταττομένων έν τοίς δέκα προς τοΤς τέτταρσι τίτλοις κατ7 

1) Ό μητροπολίτης Παγκράτιος (ετει 1471—72·ω) ού μνημονεύεται εν τω καταλο'γω 
τών αρχιερέων, δν συνέταξεν ó Τ ρ. Εύαγγελίδης· ορα την αύτου Ίστορίαν Τραπεζουν
τος, σ. 206. 
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αρχήν των κανόνων κειμένοις* πονηθεΐσα κατά πρόσταξιν βασιλικήν και πα-
τριαρχικήν Θεοδώρω τώ εύτελεΤ διακονώ της του Θεού Μεγάλης 'Εκκλησίας, 
νομοφυλακιΧαρτοφύλακι και πρώτω τών Βλαχερνών, τώ Βάλσαμων». Άρχ. 
«Πείθεσθε τοΐς ηγουμένους υμών» κτλ. Τέλος* «διό ουκ άξιοϋνται της άγιας 
μεταλήψεως, δπερ ου βούλεται è άγιος». Κείμενον και ερμηνεία τών κα
νόνων μετά σχολίων τινών εν τοις ψαις, τών μεν διά χειρός του καλλι
γράφου Κοσμά, τών δέ δια χειρός ετέρου τινός, αλλά τοο Κοσμά σφόδρα 
μεταγενεστέρου. —Άπα σελίδος ροθ' μέχρι σελίδος ,αροα' υπάρχει ετέρα 
«Έξήγησις τών ιερών και θειων κανόνων τών τε άγιων και σεπτών απο
στόλων και τών ιερών καί οικουμενικών συνόδων αλλά μην και τών το
πικών ήτοι μερικών καί τών λοιπών αγίων πατέρων πονηθεΐσα Ίω(άννν)) 
(μον)αχ(φ) τώ Ζωναρά' τώ γεγονότι δρουγγαρίω της βίγλας, καί πρωτο-
ασηκρήτις». Άρχ. «Ή δήλωσις τών.λόγων σου φωτιεΐ» κτλ· — Προς τφ 
τέλει τοο κωδικός τά κείμενα ταύτα α') Γρηγορίου του Ѳгокоуои «εκ τών 
επών περί του ποΐα βιβλία χρή άναγινώσκεσθαι», σελ. ,αρξγ'. — β') «Εγκύκ
λιος επιστολή Γενναδίου πατριάρχου Κ/πόλεως και της συν αυτοί αγίας 
συνόδου, προς απαντάς τους όσιωτάτους μητροπολίτας και προς τόν πάπαν 
Φώμης». Άρχ. «Ό δεσπότης ημών και θεός» κτλ. σελ. ,αρξε'.—γ') «Έκ 
της προς τους Νικοπολίτας επιστολής του μεγάλου Βασιλείου» σελ. ,αρξζ'. 
Είτα ετερά τίνα κανονικά τεμάχη τοο αύτου Βασιλείου.— δ') «Ψήφος ετών 
του κόσμου ακριβής». Άρχ. "Εστίν από Αδάμ εως του κατακλυσμού έτη 
,αμβ'» κτλ., σελ. αροβ'. Χρονικόν, δπιρ διαιρείται εις τά έξης κεφάλαια. 
1) «Και δσοι έπεσκόπησαν έν τφ Βυζαντίφ από Χρίστου και τών αποστό
λων». Άρχ. «Ανδρέας απόστολος έν Βυζαντίφ τόν λόγον κηρύξας ευκτή-
ριον οίκον» κτλ. 2) «Καί δσοι μετά τον άγιον Μητροφάνην από Κωνσταν
τίνου του Μεγάλου» μέχρι Φωτίου, πατριάρχαι πζ'. 3) «Καί δσοι έν 'Αλε
ξάνδρεια έπεσκόπησαν από Χρίστου καί τών αποστόλων» μέχρι Κυρου* 
επίσκοποι νε\ 4) Πατριάρχαι Κ/πόλεως από Στεφάνου, αδελφού Αίοντος 
του Σοφού, άχρι Νήφωνος του από Κυζίκου* μετά δε τούτου τό όνομα 
ετέρα χειρ έγραψε ταύτα «'Ιωάννης ό Γλυκύς, ό λογοθέτης, ετη δυο. Γερά
σιμος μοναχός ό έκ της μονής τών Μαγκάνων έξεβλήθη». 5) «Καί δσοι 
έν Αντιόχεια έπεσκόπησαν» κτλ. 6) «Και δσοι γεγόνασι πατριάρχαι έν 

Ι̂ερουσαλήμ από Χρίστου» μέχρι Σωφρονίου α'. 7) «Καί δσοι έν ΓΡώμη» 
κτλ. μέχρι Βονιφατίου ε'. 8) «Και δσοι έβασίλευσαν έν Κωνσταντινουπόλει 
από Κωνσταντίνου του Μεγάλου» μέχρι αλώσεως της Κ/πόλεως υπό τών 
Φράγκων. 9) 'Αρχιερείς Ίουδαϊοι έν *Ιεροσολύμοις. 10) Βασιλείς τών 
ľ φυλών. 11) Βασιλείς τών ^Ρωμαίων από 'Ιουλίου Καίσαρος άχρι Κών-
σταντος. — Είτα από σελίδος ,αρπβ' και έξης τάζις τών πατριαρχών, ετέρα 

15* 
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των υποκείμενων μητροπόλεων τφ πατριάρχη Κ/πόλεως, ετέρα των αρ
χιεπισκοπών, «αϊ τφ αυτω της βασιλίδος υπόκεινται θρόνφ», και έτερα 
των επισκοπών κεκολοβωμένη. 

2. 

ΤεΟχος χάρτινον της 17-ης έκατοντ. έκ φύλλων ήριθμημένων 504 
(μήκ. 0,2(2, πλ. 0, 225), ών τό κείμενον μονόστηλον. Ή πρώτη σελίς έν 
ταΐς φαις έχει τά σημειώματα ταύτα. «'Έλκω χρυσών τεττάρων, πέφυκα 
δε κτήμα του μητροπολίτου Μονεμβασίας Καλλίνικου. — νυν δε Γερα
σίμου. — Και τόδε Ζαχαρίου, έξ ών μοι έδωρήσατο ô σεβασμιώτα-
τός μου θείος άγιος Κυζήκου κυρις Άνανίας κατά τό ,αψλα' έτος σωτή-
ριον. 'Αφιέρωμα εις τό δημόσιον Φροντιστήριον της Τραπεζουντος παρά 
Αβραάμ Άριστάρχου». 

Νομοκάνων. — α') Φύλλ. 1. «Σύνταγμα κατά στοιχεϊον τών έμπερι-
ειλημμένων άπασών υποθέσεων τοΐς ίεροΐς και θείοις κανόσι, πονηθέν τε 
άμα καί συνταχθέν τω έν ιερομονάχοις κυρφ Ματθαίφ».— β') Φυλλ. 
243. «Τα της Μεγάλης Εκκλησίας όφφίκια».— γ) Φυλλ. 244a. «Νικήτα 
Ηράκλειας αποκρίσεις προς τίνα Κωνσταντΐνον έπίσκοπον περί ών ήρω-
τήθη».— δ') Φυλλ. 244 . Νικηφόρου Κ/πόλεως «κανόνες έκ τών εκκλη
σιαστικών αυτού συντάξεων καί τών σϋν αυτω αγίων πατέρων». 'Αρχ. 
'A'. 'Εάν κατά άγνοιαν» κτλ. — ε') Φυλλ. 246 . «Έκ τών αποκρίσεων 
Ιωάννου του άγιωτάτου επισκόπου Κίτρους προς τόν ίερώτατον Δυρραχίου 
τον Καβάσιλαν». 'Αρχ. «Περί άντιμινσίων». — ς') Φυλλ. 2 5 2 \ Τακτιχον 
Αέοντος. «Ή γεγονυΐα διατυπωσις» κτλ. Έπαρχίαι πγ'. — ζ') Φυλλ. 254a. 
Αατινικαί λέξεις.—η') Φυλλ. 255. «Σκοπεί πίνακα βιβλίου τοϋ δευτέρου». 
Κανονικόν 'Ιωάννου του Νηστευτου έκ ιγ' κεφαλαίων, κατά την Ματθαίου 
Βλαστάρεως σύνοψιν. — θ') Φυλλ. 263. Νικηφόρου Κ/πόλεως «περί διαφό
ρων υποθέσεων». 'Αρχ. «Περί τοΟ μικρού άγιασμοΟ. Ίστέον ότι παρελά-
βομεν» κτλ. —1') Φυλλ. 2 6 5 \ «Τά κατά Νεστορίου γενόμενα παρά της 
τρίτης συνόδου κεφάλαια ιβ' τοο αγίου Κυρίλλου». 'Αρχ. «Ει τις ουχ ομο
λογεί» κτλ.— ια') Φυλλ. 267. «'Ερωτήσεις τινών μοναχών Ιξω της πό
λεως» κτλ. 'Αρχ. «Ει χρή μοναχός» κτλ. — ιβ') Φυλλ. 279—404. Κα
νόνες αποστόλων και συνόδων οικουμενικών τε»καί τοπικών, — ιγ') Φυλλ. 
4 0 4 \ Διονυσίου 'Αλεξανδρείας «επιστολή προς τον Βασιλείδην έπίσκοπον, 
αποκρίσεις έχουσα περί διαφόρων ερωτήσεων, ών έζήτησεν ο επίσκοπος». 
'Αρχ. «'Απέστειλάς μοι πιστότατε» κτλ. — ιδ') Φύλλ. 407. Πέτρου 'Αλε
ξάνδρειας «περί τών έν τοΤς διωγμοΤς παραπεπτωκότων κανόνες ιδ'». — 
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ιε') Φυλλ. 413. Γρήγορου Νεοκαισαρείας «περί των έν αιχμαλωσία 
είδωλόθυτα φαγόντων κεφάλαια tßV Άρχ. «Où τά βρώμα τα ήμας» 
κτλ. — ις')Φύλλ. 415. Αθανασίου 'Αλεξανδρείας τρεις έπιστολαί κανο-
νικαί. — ιζ') Φυλλ. 419. Βασιλείου Καισαρείας «έπιστολαί κανονικαί προς 
τον άγιον Άμφιλόχιον έπίσκοπον Ικονίου». Άρχ. «Άνοήτφ φησιν έπερω-
τήσαντι» κτλ.— ιη') Συλλ. 438Ь. Γρηγορίου Νυσσης «επιστολή κανονική προς 
Λητόϊον έπίσκοπον Μελιτηνής». Άρχ. сГЕѵ και τοΰτο».— ιθ')Φυλλ. 444b. 
«'Αποκρίσεις κανονικαί Τιμοθέου του άγιωτάτου αρχιεπισκόπου 'Αλεξαν
δρείας προς τάς προσενεχθείσας αυτφ ερωτήσεις παρά τίνων επι
σκόπων και κληρικών». 'Αρχ. «Έάν παιδίον κατηχούμενον» κτλ.—κ') Φυλλ· 
4 4 6 \ «Θεοφίλου αρχιεπισκόπου 'Αλεξανδρείας προσφώνησις, των 'Επιφα
νίων έπιστάντων έν Κυριακή». Άρχ. «Και το έθος και το πρέπον» κτλ.— 
κα')Φυλλ. 449. Κυρίλλου 'Αλεξανδρείας «επιστολή κανονική προς Δόμ-
νον». Άρχ. «^Εκαστα τών καθ' ήμας» κτλ. — κβ') «Του αύτοο τοις κατά 
Αιβυην καί Πεντάπολιν έπισκόποις». Άρχ. «Παντός τοο χρησίμου» κτλ.— 
κγ') Φυλλ. 450ъ. Γρηγορίου Ναζιανζηνου «εκ τών έμμετρων αυτοϋ ποιη
μάτων περί του τίνα χρή βιβλία άναγινώσκεσθαι». Άρχ. «"Οφρα δέμοι ξεί-
νηοι» κτλ.—κδ') Φυλλ. 451Ъ. Άμφιλοχίου 'Ικονίου «έκτων προς Σέλευ-
κον ιάμβων περί της αυτής υποθέσεως». Άρχ. «Πλην αλλ' έκεϊνο προσμα-
θεΤν» κτλ. — κε') Φυλλ. 4 5 2 \ Γενναδίου Κ/πόλεως «εγκύκλιος επιστολή 
προς τόν πάπαν Φώμης». Άρχ. «ο δεσπότης ημών» κτλ.—κς') Φυλλ. 
454ъ. «Συνοδική διάγν(0σις περί διαφόρων κεφαλαίων». Άρχ. «Τάς υπό 
αιρετικών ένθρονισθείσας» κτλ. — κζ') Φυλλ. 455. Ταρασίου Κ/πόλεως 
«επιστολή προς Άδριανόν πάπαν Τώμης περί του μή έπί χρήμασιν γίνε-
σθαι τάς χειροτονίας». Άρχ. «Πολυμερείς καί πολυτρόπως» κτλ.— 
κη') Φυλλ. 4 5 8 \ Αποσπάσματα κανονικά έξ επιστολής Γενναδίου καί κα
νόνων της ς' συνόδου.—κθ') Φυλλ. 459. «Περί του έξ αί'ματος βαθμού 
κεφάλαια ς'». Άρχ. «'Επί τών ήμερων τοο άγιωτάτου» κτλ. — λ') Ίσαα-
κίου Αγγέλου χρυσόβουλλον «περί τών γυναικών τών μελλόντων γίνεσθαι 
επισκόπων». Άρχ. «Ή βασιλεία μου πάραυτα διωρίσατο» κτλ. — 
λα') Φυλλ. 4 6 2 \ «'Επιστολή κανονική πατριαρχική περί παρθένων γυναι
κών συζευγνυμένων άνδράσι παρά γνώμην τών γονέων αυτών». Άρχ. «Ου 
λανθάνει δέ σου τήν πολυμάθειαν» κτλ. — λβ') Φυλλ. 463. «Περί ιερέων 
άπολεσάντων τους άρτους». Άρχ. «Οι πταίσαντες ίερεΤς» κτλ. — 
λγ') Φυλλ. 463. «Περί μεταθέσεως επισκόπων». Άρχ. «Ή γουν μετριότης 
ημών» κτλ.—λδ') Φυλλ. 4 6 3 \ «Περί συμβόλων προικός θαυμαστόν». 
Άρχ. «Δηλοΐ βιβλίον πέμπτον του κωδικός» κτλ.—λε') Φυλλ. 464b. «Συν
οδική διάγνωσις περί μνηστείας». Άρχ. «Κόρη τις Ειρήνη καλούμενη» 
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κτλ. — λς') Φύλλ. 465. «Περί επίσκοπου άποκαρέντος». Άρχ. «Του δε 
χρηματίσαντος» κτλ. — λζ') «Συνοδική διάγνωσις περί τοϋ έξ αίματος ζ' 
βαθμού». Άρχ. «Προκαθημένου Αλεξίου» κτλ. — λη') Φύλλ. 465Ь. Του 
βασιλέως Κωνσταντίνου τοο Πορφυρογέννητου νεαρά περί των άποστα-
τούντων». Άρχ. «Ή κατά τον Ίούνιον μήνα» κτλ. — λθ') Φυλλ. 466. 
«Συνοδική διάγνωσις περί των άποστατούντων». Άρχ. «Τους ούν συμπράξαν-
τας» κτλ. — μ') Φυλλ. 467. «Περί καταλύσεως ιερών σκευών». Άρχ. «Τά 
ίερ& σκεύη ούτε πιπράσκεται» κτλ. — μα') Φυλλ. 467. «Περί των συντέ-
κνων». — μβ') Φυλλ. 468. Θεοδώρου Βαλσαμώνος μελέτη χάριν της εις 
τους θείους ναούς των μοναστηριών γινομένης μετακλήσεως δια σημαντή-
ρων τριών». Άρχ. «Βλέπων άπειροκάλλους τινάς» κτλ.—μγ') Φυλλ. 469. 
«'Ερωτήσεις του άγιωτάτου πατριάρχου Αλεξάνδρειας κυρου Μάρκου και 
αποκρίσεις του άγιωτάτου πατριάρχου Αντιοχείας χυροΌ Θεοδώρου τοο 
Βάλσαμων, επί της βασιλείας Ίσαακίου του Αγγέλου, πατριαρχουντος 
Γεωργίου τοο άγιωτάτου και οικουμενικού iv ετει της ένσάρκου οικονομίας 
,ασγ'». Άρχ. «Προοίμιον. Ό μέν θεόπτης Μωσης»κτλ.—μδ') Φύλλ. 494. 
Άδηλου περί βαθμών συγγενείας. Άρχ. «Περί τών άναξίως ίερατευόντων» 
κτλ, — με') Φύλλ. 4 9 6 \ «Έκθεσις απλουστέρα και συντομωτέρα περί κε-
κωλυμένων και ακώλυτων γάμων, συντεθεϊσα παρά Μανουήλ τοο μεγάλου 
χαρτοφύλακος», του Savôivoo. 

8. 

Χάρτινα φύλλα 126 μήκ. 0.33, πλ. 0.225. Ίο κείμενον μονόστηλον 
ον έγοάφη 6τει 1570-φ. 

1. Φύλλ. 1—120. Ματθαίου Βλαστάρεως σύνταγμα κατά στοιχεΐον, 
άνεπίγραφον. Άρχ. «Το τών Ιερών και θείων χρήμα κανόνων» κτλ. Έν 
τφ φ. 120* «τφ δε θεφ ημών είη ή δόξα πάντων ένεκεν εις τους απέραν
τους αιώνας τών αιώνων, αμήν. ,αφό από Ίησοϋ Χρίστου. Σεπτεμβρίου 
κδ'/— ,αφΗζ' ίουλήο πρότη. έγόρασα τοπαρόν νόμημον άπεΚόρμι και του 
μακαρίτου έκήνου ίερέος κυρ Σεργήου Μαζήνου δια άσπρα πεντακόσια έγό 
ιερεύς Κυπριανός Καλομάταις (χωρία: Καλομενά, Καλομάννα) και λόγο 
θέτοις Χίου γράψας». 

2. Φύλλ. 121 —122. «Σεληνοδρόμιον παντοτεινόν». 
3. Φύλλ. 123 —126. «Κεφάλαια ιβ' γενόμενα παρά της αγίας μεγά

λης συνόδου της γενομένης έν τφ καιρφ τοο παναγιωτάτου και οικουμενι
κού πατριάρχου κυρου Ι̂ερεμίου εις σύστασιν έκκλησιαστικήν». 
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4. 

Χάρτινα φύλλα 461 μήκ. 0.29, πλ. 0.23. Τό κείμενον δίστηλον δν 
έγράφη τη 16-η εκατονταετηρίδα Κώδιξ ακέφαλος και κολοβός. 

Γρηγορι'ου του Ναζιανζηνοο λόγοι μεθ' ερμηνείας Νικήτα του Σερρών. 

5. 

Χάρτινα φύλλα 191 μήκ. 0.30, πλ. 0.215. Τα κει'μενον δίστηλον 
δν έγράφη τη 15-η εκατ. Πολλά τών φύλλων έφθαρμένα, έτερα πολλά 
ωσαύτως μεμονωμένα και ατάκτως τεθειμένα. 

Πανηγυρικόν, εν ф περιέχονται ταΟτα. — α') Φύλλ. 1. Βίος Αρσενίου 
του μεγάλου, Άρχ. «Άλλα των σπουδαίων δρα και θεαρέστων» κτλ.— 
β') Φύλλ. 3. Θεοφάνους Κεραμέως λόγος ειν τον Εύαγγελισμόν. Άρχ. 
«Σήμερον ή Εκκλησία δοβουχεΐ» κτλ. — γ') Φύλλ. 12. «Εις τον βίον καί 
την αθλησιν του οσίου πατρός ημών Μαξίμου του Όμολογητοϋ». Άρχ. 
«Και πάντων μέν τών κατά θεόν» κτλ. — δ') Φύλλ. 24. Μαρτύριον των 
έν Τραπεζοοντι μαρτυρησάντων αγίων Ευγενίου, Κανιδίου, ΟύαλεριανοΟ 
καί Ακύλα, κεκολοβωμένον δια την ά,ποχ,οτζψ δύο φύλλων, εξεδόθη 
εντεύθεν τη συναγωγή καί ετέρων * αντιγράφων υπό Μ. Παρανίκα έν 
τοις Βυζαντινοΐς Χρονικοΐς, 1907, τ. 14. — ε') Φύλλ. 35b. Γρηγορι'ου 
Νύσσης «έγκώμιον εις τον Έφραίμ τον ΣυροΊ». Άρχ. «ΚενεΤ με προς 
την παροϋσαν» κτλ. — ς') Φύλλ. 44ь. Ιωάννου Χρυσοστόμου έγκώμιον 
εις άγιον Ίγνάτιον έπίσκοπον Αντιοχείας «εις Τώμην άπενεχθέντα και 
αυτό σε μαρτυρήσαντα, κάκεΐθεν αύθις εις Άντιόχειαν κομισθέντα». Άρχ. 
«Οι πολυτελείς καί φιλότιμοι» κτλ.—ζ') Φύλλ. 49, 'Ιωάννου Εύχαίτων 
«λόγος εις τους τρεις ίεράρχας». Άρχ. «Πάλιν Ιωάννης» κτλ.—η') Φύλλ· 
5 6 \ Λέοντος βασιλέως «έγκώμιον εις τόν έν άπαλη τη ηλικία: τον γηραιόν 
της κακίας άγωνιστήν καταγωνισάμενον, έν στεφανιταις άοίδιμον Τρύ
φωνα». Άρχ. «Μάρτυρος παραγέγονε μνήμη» κτλ.—θ') Φύλλ. 60. 'Ιωάν
νου Χρυσοστόμου λόγος εις την Ύπαπαντήν. Άρχ. «Φαιδρον ήμΐν σήμε
ρον» κτλ.—1') Φύλλ. 64. Αθανασίου Αλεξανδρείας λόγος εις την Ύπα-
παντήν. Άρχ. «Τά της παρούσης Γέρας» κτλ. — ια') Φύλλ. 70. Κυρίλλου 
Αλεξανδρείας λόγος εις την 'Τπαπαντήν. Άρχ. «Χαϊρε σφόδρα θύγατερ» 
κτλ. — ιβ') Α,ίοντος βασιλέως «λόγος ότε νεφέλης άχραντου πρεσβυτικαΐς 
παλάμαις μετοχησάμενος προς ναόν σκιώδη της δόξης είσελήλυθεν ήλιος». 
Άρχ. «Χρίστου іоріг\ѵ τιμώμεν» κτλ. — ιγ') Φύλλ. 77b. 'Ιωάννου Δα-
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μασκηνου λόγος εις την *ϊπαπαντήν, Άρχ. «Είχε ¡λέν ή τΦν γενεθλίων» 
χτλ. Έπί της ώας απέναντι του άνω τίτλου· «Οιμαι του άγιου 'Ανδρέου 
šve ó παρών λόγος, του Κρήτης». — ιδ') Φυλλ. 87. Γρηγορίου Νυσσης 
«ομιλία εγκωμιαστική εις τον εν άγίοις πατέρα ημών Μελέτιον πατριάρχην 
'Αντιοχείας της Μεγάλης, και εις τήν σπουδήν των συνελθόντων». 'Αρχ. 
«Πανταχού της ίερας ταύτης αγέλης» κτλ. — ιε') Φυλλ. 93. 'Ιωάννου 
Χρυσοστόμου ομιλία εγκωμιαστική εις τόν αγιον Ευστάθιον 'Αντιοχείας. 
'Αρχ. «Σοφός τις άνήρ» κτλ. — ις') Φυλλ. 111. Άδηλου «λόγος διαλαμ
βάνων περί της ευρέσεως της τίμιας κεφαλής τοο προδρόμου και βαπτι-
στου Ιωάννου». 'Αρχ. «Μοναχοί δυο έκ της έφας κτλ* — ιζ') Φυλλ. 105. 
Γρηγορίου Νυσσης «εις τους αγίους τεσσαράκοντα μάρτυρας». 'Αρχ. «'Εχ
θές οι μάρτυρες» κτλ.— ιη') Φυλλ. 110. 'Ιωάννου Χρυσοστόμου «λόγος 
κατά 'Αρείου και έγκώμιον εις τον μέγαν Βασίλειον καί εις τόν Ευαγγε
λισμόν». 'Αρχ. «Tfj πρότερα; Κυριακή» κτλ. — ιθ') Φυλλ. 114ъ—122a. 
Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου τρεις λόγοι εις τόν Ευαγγελισμόν, ών at 
άρχαί. «Προέδραμε τη πρότερα», «Προαπέστειλεν ó Θεός», «Πάλιν χαράς 
ευαγγέλια». — κ') Φυλλ. 122ъ. Γρηγορίου Νεοκαισαρείας λόγος εις τόν 
Ευαγγελισμόν* — κα') Φυλλ. 125. 'Αναστασίου 'Αντιοχείας λόγος εις 
τόν Ευαγγελισμόν. Άρχ. «Σήμερον ήμΐν ώ άριστοι» κτλ. — κβ') Φυλλ. 
127\ 'Ιωάννου Δαμάσκηνου λόγος εις τόν Ευαγγελισμόν. Άρχ. «Νϋν ή: 
της βασιλίδος βασιλική» κτλ.— κγ') Φυλλ, 130. 'Ανδρέου Κρήτης λόγος 
εις τόν Ευαγγελισμόν. Άρχ. «'Επέστη σήμερον» κτλ, Αείπουσιν εν τα> 
μεταξύ φύλλα τρία. — κδ') Φυλλ. 136\ «Του σοφωτάτου Ψελλοϋ λόγος 
εις τόν χαιρετισμόν της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου». Αρχ» 
Αρχή μέν των όντων θεός» κτλ. — κε') Φυλλ. 140ъ. 'Ιωάννου Χρυσο
στόμου λόγος εις τόν Ευαγγελισμόν· Άρχ. «Βασιλικών μυστηρίων έορτήν» 
κτλ. — κς') Φυλλ. 144. 'Ανδρέου Κρήτης «έγκώμιον εις τόν μεγαλο
μάρτυρα του Χρίστου Γεώργιον». Άρχ. «'Ηλιος μέν έκαστης» κτλ. — κζ') 
Φυλλ. 151. Μαρτυριον του αγίου Συμεών του συγγενοϋς του Κυρίου. Άρχ* 
«Καί πάντων μέν των αγίων» κτλ.—κη') Φυλλ. 152. Υπόμνημα περί τοϋ 
αποστόλου Μάρκου. Άρχ. «'Άρτι των ένδοξων» κτλ.— κθ') Φυλλ. 1 5 3 \ 
Μαρτυριον τών αποστόλων Ίάσωνος και Σωσιπάτρου. Άρχ. «Της δεσπο
τικής οικονομίας» κτλ. —λ') Φυλλ. 154 \ ^Υπόμνημα περί τοϋ μακαρίου 
Ίώβ. Άρχ. «Τά κατά τόν μέγαν τοΟτον» κτλ. — λα') Φυλλ. 156. «Του 
λογικωτάτου καί σοφωτάτου οικουμενικοί πατριάρχου κυρου ^ Γρηγορίου 
λόγος εις τόν αγιον μεγαλομάρτυρα Γεώργιον». Άρχ. «"Εθος τοϋτο τον 
λόγοις αγωνιζομένων» κτλ. Έπί της φας. «Τοϋ πατριάρχου του σοφοϋ 
Γρηγορίου τοΟ.τήν φύτλην ίΚκοντος εκ της Κυπρίων τφ παμμεγίστη 
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μάρτυρι Γεωργίφ έγκώμιον κάλλιστον. ευλογεί, θϋτα». — λβ') Θεοδώρου 
Στουδίτου «έγκώμιον εις τον μακάριον Ίωάννην τον άπόστολον και 
ευαγγελστήν той Χρίστου». Άρχ. «ΟυρανοΟ προκειμένου ήμΐν» κτλ.—λγ') 
Φυλλ. 171b. «Του σοφωτάτου μεγάλου }<ογο&ίτον τοο Άχροπολίτου λόγος 
εις τον άγιον άπόστολον και ευαγγελιστήν Ίωάννην τον Θεολόγον». Άρχ. 
«Τί δε άρα ήμΐν ô πάμμεγας» κτλ.—κδ') Φυλλ. 180ъ. Θεοδώρου Στουδί. 
του «έγκώμιον εις την εορεσιν της ιεράς κεφαλής του άγιου προφήτου 
προδρόμου και βαπτιστοο Ιωάννου». Άρχ. «Τρίτον μήνυμα» κτλ.—λε') 
Φυλλ. 182. Άδηλου «εις την τρίτην ευρεσιν της τιμίας κεφαλής του 
βαπτιστοϋ Ιωάννου». Άρχ. ~Ηκεν ήμΐν και υμΐν».— λς') Φυλλ. 183*4 
Κωνσταντίνου Άχροπολίτου «λόγος εις την όσιομάρτυρα Θεοδοσίαν». 
Άρχ. «Γυναίκα μέν άνδρείαν» κτλ. 

6. 

Κώδιξ αυτόγραφος Σεβαστού Κυμινήτου, χάρτινος, εκ σελίδων ήριθ-
μημένων 1278 και φύλλων αναρίθμητων 119 (μήκ. 0.21, πλ. 0.15), 
φέρων έπι της ράχεως την έξης έπιγραφήν. «Λογικός Παράδεισος, ή έκλο-
γαί εκ πάντων τών λόγων του μεγάλου Βασιλείου μετά λεξικής ολης υπό 
Σεβαστού Τραπεζουντίου του Κυμινήτου». Ή Ισωθεν επιγραφή' «Λογικός 
Παράδεισος». Του κειμένου προτέτακται τζροΚο^ος τοο συγγραφέως, ой ή 
αρχή. «Οιμαι των πάλαι» κτλ. "Ιδε Ά. Π.-Κεραμέως, 'Ελληνικά κείμενα 
χρήσιμα τη ίστορία της Ψωμουνίας. Έν Βουκουρεστίφ 1909, σ. κ' — 
κα'.— Ή γραφή του κωδικός ωραία τήν δψιν, όντος καΕ τούτου ισχυρώς 
έσταχωμένου μετά xoxxhou δέρματος. Προς τφ τέλει δε τούτου εντός 
τετράφυλλου περιέχεται του Κυμινήτου πραγματεί' αξιόλογος «περί του 
προφορικού λόγου, ής ή αρχή* «Προφορά ήτοι προφορικός λόγος εστί 
δήλωσις εννοίας» κτλ. 

7. 

Χάρτινα φύλλα 169 μήκ. 0.215, πλ. 0.145. Ό χάρτης παχύς και 
λείος. Τό κείμενον μονόστηλον όν έγράφη τφ δευτέρφ ήμίσει της 15-ης 
έκατονταετηριδος. ην δέ τό τεύχος «εις χρη<πν ΣεβαστοΟ Τραπεζουντίου 
του Κυμινήτου»' κατά παλαίτερόν τι σημείωμα—Ταφαήλ μητροπολίτου 
Μηθυμνης—ην πρότερον της έν τη επαρχία τούτου μονής του Προδρόμου» 

«Των έν μονοτρόποις ελαχίστων Καλλίστου και 'Ιγνατίου των Εανθο-
πούλων μίθοδος και κανών σϋν θεφ ακριβής και παρά τ&ν αγίων Εχων 
τάς μαρτυρίας τζζρί των αίρουμένων ήσυχως βιώναι και μοναστικές, περί 



234 ОТДѢЛЪ I. 

τε αγωγής και πολιτείας καί διαίτης αυτών, καί περί του δσων ήλίκων 
αγαθών πρόξενος ή ησυχία καθίσταται τοις λόγψ μετιουσν αυτήν διακέ" 
κριται δε ή παρούσα του λόγου πραγματεία έν κεφαλαιοις p'», ών προτέ-
τακται λεπτομερής έν επτά φύλλοις πίναξ καί προοίμιον άκέφαλον λείπει 
δε τω κώδικι και τό τέλος αυτού, τοϋ κειμένου νυν λήγοντος εις τάς έξης 
λέξεις του 4ε' κεφαλαίου* «και μετά τήν κοινήν μέντοι και παγκόσμιον 
έξανάστησιν Ьь9 αυτής της έν πνευματι φωτιστικής δυνάμεως οίον πως 
πτεροφυή». 

a 
Χάρτινα φύλλα 194 μήκ. 0.20, πλ. 0.15. Το κείμενον μονόστη-

λον, γραφής δέ της 15-ης έκατονταετηρίδος· ην δέ τό τεοχος Σεβαστού 
Κυμινήτου. 

«Σχόλια συν θεφ εις τόν του Πλάτωνος Γοργίαν από φωνής Όλυμπιο-
δώρου του μεγάλου φιλοσόφου». Άρχ. «ΓΙολέμου καί μάχης φασί χρή-
ναι. ίστέον δτι ό διάλογος περιέχει διαλεγόμενα πρόσωπα» κτλ. Τέλος* «τό 
δακρύειν γαρ και τό οίμώττειν τίθεσθαί μάλλον ». 

9. 
Κώδιξ αυτόγραφος Σεβαστού Κυμινήτου. Φύλλα χάρτινα 19θ μήκ. 

0.25, πλ. 0.15. Τό κείμενον μονόστηλον. 
«Πρώτα σχέδια ιδιόχειρα. — Ερμηνεία κατά παεάφρασιν εις τό περί 

ψυχής τοο Αριστοτέλους κατά τήν του &go(ţ(koO του Κορυδαλλέως περί 
αυτής πραγματείαν, πονηθεΐσα υπό Σεβαστοϋ Τραπεζουντίου τοο Κυμι
νήτου». 'Αρχ. «Προλεγόμενα. Ή του φυσικού μέρους της θεωρητικής φιλο
σοφίας διδασκαλία και γνώσις» κτλ. 

10. 
Φύλλα χάρτινα 100 μήκ. 0.25, πλ. 0.14. Πολλά τούτων καταβε-

βρωμένα υπό σητών. Τό κείμενον μονόστηλον όν έγράφη περί τήν αρχήν 
της 16-ης έκατονταετηρίδος. 

1. Φύλλ. 1—87. 'Αριστοτέλους αί δέκα κατηγοριαι άνεπίγραφοι. 
'Αρχ. «Τίνες της φιλοσοφίας οι ορισμοί καί α'. Πολλοί της 
φιλοσοφίας έκτέθεινται ορισμοί» κτλ. Έν τφ φ. 6 9 \ «μή οντάς έλεγχους 
άπελέγξοι τους σοφιστικούς ελέγχους δ εξεταστικός, f έτελειώθη έν μηνί 
Σεπτεβρίω ινδικτιώνος ς^} Σαββάτω». 
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2. Φύλλ· 88—91. 'Αριστοτέλους άνεπίγραφον. Αρχ. «'Έτι έκ των 
αντικειμένων, ει ή επιστήμη υπόληψις και το επιστητό ν υπόληψις». Τέλος* 
«και ίϊ έστιν εν ένί άνθρώπφ τελεώτερον, ή εν τοΐς άλλοις ποιήμασιν 
αυτού». 

3. Φύλλ. 92—100. «Γενναδίου πατριάρχου Κ/πόλεως μετά την της 
πατριαρχείας παραίτησιν <περί της όδου> της σωτηρίας των ανθρώπων, 
δοθέν μετά τάς διαλέξεις Εγγραφον και σνντομ,ον άπαντήσασιν περί της 
ημετέρας πίστεως και των κεφαλαίων αυτής, περί ών γέγονεν ή διάλεξις. 
Συνετμήθη εκ τίνος συγγράμματος πλατύτερου γεγονότος αυτφ επί τη 
ομοία ζητήσει πρό της αλώσεως». Άρχ. «<Ή> οδός της σωτηρίας των 
ανθρώπων» κτλ. 

11. 
Μεμβράνινα φύλλα. 347 και 20 χάρτινα, μήκ. 0.16, πλ. 0.128. 

Τό κείμενον μονόστηλον ον έγράφη τη 13-η εκατ., τό δέ των χαρτίνων 
if¡ 16-η εκατ. — Λειτουργικόν ευαγγέλιον άκέφαλον, άρχόμενον από τ<υν 
λέξεων «καρτερή αύτου δια τόν δχλον, ίνα μη θλίβωσιν αυτόν» κτλ. 
Μάρκ. γ', 9. 

12. 
Κώδιξ αυτόγραφος Σεβαστού Κυμινήτου. Φύλλα χάρτινα 226 (ή 

σελίδες 19 — 475) μήκ. 0.215, πλ. 0.155. . 
Σεβαστοο σημειωματάριον άκέφαλον, έν ф περιέχονται τούτου σημει

ώσεις (πολλαχου δέ μετά παραγραφών, διορθώσεων, προσθηκών, μεταλ
λαγών) θεολογικαί τε και φιλοσοφικαί, έτι δ9 έκλογαί έκ συγγραφών των 
παλαιών εκκλησιαστικών πατέρων και πίνακες ευρετηρίων εις τον κώδικα 
τούτον ίσως ανήκοντες. 

13. 
Φύλλα χάρτινα 96 μήκ. 0.21, πλ. 0.16. Εγράφησαν έν τφ πρώτφ 

ήμίσει της 17-ης έκατονταετηρίδος. 
1. Φύλλ. 1—81. «Του μακαριωτάτου και σοφωτάτου πατρός ημών 

πάπα και πατριάρχου 'Αλεξανδρείας, τανυν δέ οικουμενικού Κ/πόλεως Κυ
ρίλλου, σύντομος πραγματεία κατά 'Ιουδαίων έν άπλί] διαλέκτφ προς 
Γεώργιον». Άρχ. «Ίσχυσε κατά πολλά ή εύνοια όπου έχομεν προς του λό
γου σου» κτλ. "Ιδε Ε. Legrand, Bibliographie hellénique; XVIIe siècle, 
τ. 1, σ. 234—237. 
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2. Φυλλ. 82—89. «Του σοφωτάτου ιερομόναχου Μαξίμου του Πελο-
ποννησίου, μαθητού δε του άοιδιμου πάπα Αλεξανδρείας Μελετίου του 
Πήγα, περί μεταβολής ήγουν μετουσιώσεως των μυστηρίων». 'Αρχ. «Λέ
γουν οί Λατίνοι» κτλ. 

3. Φυλλ. 90 — 92. «Γενναδίου τοο Σχολαρίου κατά της τον Λατί
νων έν Σαββάτφ νηστείας και περί τοο ότι ου δεΐ έν τεσσαρακοστή τελείαν 
γενέσθαι μυσταγωγίαν, ώς εκ των θείων κανόνων ή άπόδειξις πέφυκεν* 
ετι δε και περί γάμων ιερέων». Άρχ. «Ή προς τον πλησίον αγάπη» κτλ. 

4. Φυλλ. 92ъ—96. «Περί του μη δείν έν τν] τεσσαρακοστή λειτουρ-
γειν καθ' ήμέραν. Τοϋ αυτού Γενναδίου του Σχολαρίου»· Άρχ. «Που παρε-
λάβετε τελείαν θυσίαν» κτλ. Διάλογος ορθοδόξου και καθολικού. 

14. 
Φύλλα χάρτινα 60 (μήκ. 0.215, πλ. 0.16) γραφέντα μονοστήλως 

περί τό τέλος της 17-ης έκατονταετηρίδος. 
1. Φυλλ. Ia—43*. «ΣεβαστοΟ Τραπεζουντίου του Κυμινήτου Ικθεσις 

περί τοο μυστηρίου της ευχαριστίας, εΓτ' ουν άπάντησις προς έκαστον ιδί$ 
τών έμφερομένων δογματικών προβλημάτων τοο μακαριωτάτου πατρι
άρχου των 'Ιεροσολύμων κΟρ Χρύσανθου, δντος άρχιδιακόνου του προκα
τόχου αυτού κορ Δοσιθέου και μαθητού χρηματίσαντος του προρρηθέντος 
συγγραφέως, εις φράσιν έλληνικήν». Τέλος' «Ό ελάχιστος έν σπουδαίοις 
και σός ποτέ χρηματισας, ει και ευτελής, δμως εΓπω καθηγητής: Σεβαστός 
Τραπεζουντιος è Κυμινήτης. ,αχπζ' Νοεμβρ. κε̂ ΐ από ΤραπεζοΟντος εις 
Κ/πολιν». 

2. Φυλλ. 4 6 a — 5 4 \ «Ένστασις του μακαριωτάτου αυθέντου και 
δεσπότου κυρίου Δοσιθέου προς δυο τινά τών έμφερομένων έν τφ ήμετέρφ 
σχεδίφ και άπάντησις προς αυτήν». Άρχ. «Εις τό σχέδιόν σας» κτλ. 

3. Φυλλ. 54ъ—59a. «ΠεΟσις του αυτοΟ μακαριωτάτου 'Ιεροσολύμων 
πατριάρχου» περί του δεκάτου κεφαλαίου της προς Λουθηρανούς επιστολής 
τοο πατριάρχου 'Ιερεμίου 2-ου. 

15. 

Χάρτινα φύλλα 216.—Θεοφίλου Κορυδαλλέως άνεπίγραφος ερμηνεία 
εις τό όργανον 'Αριστοτέλους. Μετά τό πέρας αυτής- «Οί άναγινώσκοντες 
μέμνησθε τοο γράψαντος Μακαρίου ιερομόναχου τοο Μιτυληναίου: ,αψια*?: 
Αυγούστου ιςΑ». 
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16. 
Φύλλα στιλπνού χάρτου 340 περίπου, γεγραμμένα εις κάλλος, Εχοντα 

δε έν τοΐς φαις πυκνά λεπτόγραφα σχόλια. 
«ΤοΟ σοφωτάτου κυρίου Θεοη'ίΚον του Κορυδαλλέως εις φιλοσοφίαν 

προδιοικησις». Μετά τα πέρας αυτής* «τ. λ. κ. τ. γρ. φ. ;αψναω. αμήν. σ. 
πτ. βρ. κηΤ'· σ. ββ. τ. Kat κατά παράδοσιν τέλος ,αψνβωΊαννουαρίψ κα̂  · 
έν Βουκουρεστίφ, παρά του σοφωτάτου διδασκάλου κυρίου κυρίου Αλεξάν
δρου του έκ Τυρνάβου της Λαρίσσης, υίοΟ παπα Αναστασίου'και σακελ-
λαρίου». 

17. 
Γραμματική ακέφαλος της 17-ης εκατ. χαρτίνη, έκ σελίδων 317. 

18. 
Φύλλα χάρτινα 165, γραφέντα Ιτει 1595-φ* έν ο!ς περιέχονται 

ταύτα.— a') Φυλλ. 1 —105. Διόπτρα ακέφαλος, αρχομένη από του έξης 
στίχου του δευτέρου λόγου' «εκείνοι και διόλλονται θανάτφ έξαισίφ».— 
β') Φυλλ. 106—111. 'Ιωάννου Δαμάσκηνου «πώς εικονίζει το θείον ο 
άνθρωπος». Αρχ. «Το κατ' εικόνα και όμοίωσιν θεοο» κτλ. — γ') Φυλλ. 
112—165. 'Αθανασίου Αλεξανδρείας «Προς *\.ντίογον άρχοντα» κτλ. 

19. 
Χάρτινα τετράδια Σεβαστού Κυμινήτου συνδεδεμένα εις lv, φύλλα τό 

δλον 251, ων ικανά παντάπασιν άγραφα, μήκους δέ 0.21, πλάτους 0,155. 
1. Φυλλ. За—ъ5. 4.ντίγραφον τοο έν τη μονή Σουμελα χρυσοβούλλου 

λόγου 'Αλεξίου 3-ου τοϋ Μεγάλου Κομνηνοϋ. 'Αρχ. «Ει τείχος άρα έαυ-
τοις» κτλ. 

2. Φυλλ. 6 κέ. «Μετάφρασις του παρόντος χρυσοβούλλου λόγου εις 
κοινήν διάλεκτον υπό Σεβαστού Τραπεζουντίου του Κυμινήτου». !Αρχ. «Οι 
μέν άλλοι βασιλείς» κτλ. 

3. Φυλλ. 14. Σεβαστού Κυμινήτου λόγος άνεπίγραφος, ου ή αρχή* 
«Παν το κινούμενον» κτλ. 

4. Φυλλ. 38 κέ. Σεβαστού Κυμινήτου λόγος εις τό Έγώ ειμί ó 
ποιμήν ό καλός. Αρχ. «Θαυμάσειν ήθελε τινας» κτλ. 

δ. Φυλλ. 50 κέ. Του αυτού διδασκαλία ίπίτο\κος τών περί τάς αρχάς 
δογμάτων Πλάτωνος. «Ει και της περιπατητικής φιλοσοφίας» κτλ. 
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6. Φύλλ. 107 κε. Του αυτού επιστολή άνεπιγραφος προς οίκουμενι-
κόν πατριάρχην από μέρους άρχιερέως άδειαν αιτούντος εις το περιελθεΐν τάς 
περί την αυτού έπαρχίαν κώμας και εκκλησίας εις εύλογίαν του χριστω-
νύμου λάου και δέησιν του θειου δπως κοπάσωσι τα υπό τών εναντίων 
άνεμων χρονίως εκεΤ φλεγμαίνοντα κύματα. 

7. Φύλλ. 109. Toö αυτού πραξις χρεωστικής ομολογίας από προσώ
που αρχιεπισκόπου Σίνα, 1695. 

8. Φύλλ. 113. Toö αυτοΟ «περί του αγίου φωτός όπου τον κάθεχρό-
νον κατά το μεγάλον Σάββατον φαίνεται εις τέν 'Άγιον Τάφον». 

9. Φύλλ. 114. Του αυτοΟ «τίς ή αληθής αίτια όπου οι παπίσται 
δεν όμολογοΟσι τώρα τό αγιον φως». 

10. Φύλλ. 125 κέ. Καθαίρεσις από του οικουμενικού θρόνου του 
πατριάρχου Παρθενίου Μογιλάλου, 1671. Σύνθεσις εκ παραγγελίας γενο
μένη Οπό Σεβαστού Κυμινήτου. Άρχ. «Καιρός ήδη μετά του προφή
του» κτλ. 

11. Φυλλ. 135 κέ. Σεβαστοϋ Κυμινήτου παράφρασις των ηθικών 
'Αριστοτέλους. Τό πρώτον βιβλίον έπεράτωσεν ό Σεβαστός ήμέρ^ Σαβ-
βάτφ, τη. 27-η 'Ιουνίου ετ. 1674-ου, τό δεύτερον τη 2-α 'Ιουλίου, τό 
τρίτον τη 3-η Σεπτεμβρίου του αυτού έτους, τό δε τέταρτον άφήκεν 
άτελείωτον. 

12. Φύλλ. 220 κέ. «Θωμά του παρά Λατίνοις διδασκάλου της ίερας 
θεολογίας κατά εθνικών βιβλίον πρώτον* μετηνέχθη έκτου λατινικού προς 
τήν Ελλάδα φωνήν παρά Δημητρίου του Κυδώνη». 'Αρχ. Άλήθειαν με
λετήσει ό λάρυγξ μου». Κείμενον κεκολοβωμένον. 

20. 
Συλλογή χάρτινη ομιλιών διαφόρων παλαιών πατέρων, γραφεΐσα τη 

17-У) εκατ., περικλείουσα δε μεταξύ άλλων τινών τους επόμενους λόγους. 
a') Φύλλ. 45. 'Ιωάννου Χρυσοστόμου «λόγος περί ψευδοπροφητών και 
ψευδοδιδασκάλων και άθεων αιρετικών, και εις τήν φρικτήν και φοβεράν 
δευτέραν παρουσίαν του Ίησου Χρίστου». Άρχ. «'Οδυνηρός ό λό
γος» κτλ. — β') Φύλλ. 67. Βασιλείου Καισαρείας «έκ του λόγου του λεχ
θέντος τη έβδομάδι της διακαινησίμου κατά μεθυόντων». Άρχ. «Κινεί μέν 
με προς τον λόγον» κτλ. — γ') Φύλλ. 70. 'Ιωάννου Χρυσοστόμου «έκ του 
λόγου τοο λεχθέντος κατά μεθυόντων». Άρχ. «"Ιδετε, αγαπητοί, πώς ό με-
θύων κτλ. — δ') Φύλλ. 71. Του αύτοϋ «λόγος περί του μή ομνύειν». 
Άρχ. «Μή τοίνυν άναπέσης» κτλ.—ε') Φύλλ. 7 2 \ ΤοΟ αυτοΟ «λόγος 
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ηθικός έκ της ερμηνείας της προς Γαλατάς επιστολής». Άρχ. «Καθάπερ γαρ 
έν τοϊς βασιλικοΤς» κτλ. — ς') Φ6λλ. 75. Του αυτού «ηθικόν έκ της ερ
μηνείας της προς Κορινθίους α'επιστολής περί του μη ζητεΤν παρά ανθρώ
πων ζπαινον». 'Αρχ. «Άχρι τής άρτι ώρας» κτλ. 

21. 
Φύλλα χάρτινα 170. ΈπΙ τής άνω φας του φ. Ia. «Και τόδε συν 

τοϊς άλλοις Θεοδώρου Χατζή-Πέτρου, παρ' ου και γέγραπται κατά 
το μ . ψ. ν. γον». 

1. Φυλλ. 1—68. «Θέματα τής γραμματικής του εξ απορρήτων» 
Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου. 

2. Φυλλ. 69—160.«Έπιστολαι εις τον πρώτον χαρακτήρα, ήτοι εις 
τον εγκωμιαστικός εις το κατά Κορυδαλλέα έπιστολάριον, συντεθεΐσαι παρά 
του μαθητού τοο σοφωτάτου διδασκάλου κυρίου Αλεξάνδρου και υπ'αυτοο 
κατά μέρος διορθωθεΤσαι». 

3. Φυλλ. 161ъ—16. «Εγκώμια συντεθέντα παρά τοο λογιωτάτου 
κυρίου Μανασσή του τρίτου διδασκάλου τής έν Βουκουρεστίφ ελληνικής 
σχολής εις τα Χριστούγεννα». 

4. Φυλλ. 164b—170. «Εγκώμια του λογιωτάτου κυρίου Θεοδώρου 
του δευτέρου διδασκάλου εις τα Χριστούγεννα». 

22. 

Τετράδια διαφόρων μαθητών του Σεβαστού, τής 17-ης εκατ., συνδε
μένα εις Εν και σελίδας έχοντα ήριθμημένας570. Τών έν αυτοΤς κειμένων 
σημειουμαι ταύτα* α') Σελ. 1—90. Σεβαστού Κυμινήτου ερμηνεία εις την 
Αριστοτέλους ρητορικήν. — β') Σελ. 91 κ. Του αυτού ερμηνεία εις τάς του 
αυτού στάσεις. — γ') Σελ. 233 κε. (ΣεβαστούΚυμινήτου). «Συνοψις τέχνης 
ρητορικής κατά πευσιν και άπόκρισιν», μετά σχολίων έν ταΐς ωαις. Μετά 
το πέρας του κειμένου* «Ζήτει εις φύλλα 448. ου προσί^ιτο δε τά λοιπά 
ó διδάσκαλος έν τφ ίδι'φ βιβλίφ, μέχρι τούτου περάνας το σύνταγμα».— 
δ') Σελ. 397 κέ. Too αυτοϋ «περί τρόπων και σχημάτων γραμματικών και 
ρητορικών σύνταγμα».—ε') Σελ. 455 κέ. «Αλεξάνδρου ( = Μαυροκορ
δάτου) περί τών τής διανοίας και τών τής λέξεως σχημάτων». Άρχ. 
«'Έστι μεν ουν ουχ ή τυχοοσα διδασκαλία». — ς') Σελ. 557 κέ. «Συνοπ
τική παράδοσις τής ρητορικής». Άρχ. «Φητορικου λόγου τρία καθέστηκεν 
είδη» κτλ. 
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23. 
Χάρτινα φύλλα 132 μήκ. 0.22, πλ. 0.165. Το κείμενον μονόστηλον 

ôv έγράφη αρχομένης της 18-ης έκατονταετηρίδος. 
«Έπιστολαι τοο σοφωτάτου Μαξίμου τοϋ Μαργουνίου, επισκόπου Κυ

θήρων», τό δλον 173, αίς προσετέθησαν ταοτα· α')Του αυτού Μαργουνίου 
«εις την iopvqv των επιφανίων του σωτήρος λόγος εγκωμιαστικός». 'Αρχ. 
«Και ποϋ б' αν ήμας» κτλ. — β') «Του αυτού Ετερος εις την αυτήν 
έορτήν». 'Αρχ. «Τίς ή τερπνότης:»— γ') Μανουήλ Γλυζουνίου επιστολή τφ 
Φιλαδελφίας Γαβριήλ, Ένετίηθεν, Έλαφηβολεώνος ισταμένου, 1596. 
Άρ^. «Πολλοί μεν και άλλοι» κτλ. — δ') Too αυτοΟ Γλυζουνίου ετέρα τφ 
αύτω, Ένετίηθεν, Άνθεστ/)ριώνος ς' ισταμένου, 1587. Άρχ. «"Εδει μεν 
ήμας» κτλ. — ε') Μανουήλ Βλαστός Μαξίμφ Μαργουνίφ έκ Ζακύνθου, 
δ' ισταμένου Ποσειδεώνος, 1597. Άρχ. «Ή συνέχεια της άπολαύσεως» 
κτλ. — ς') 'Ιερεμίου 2-ου Κ/πόλεως γράμμα τοΐς έν Ένετκχ: ορθοδόξοις, 
μηνί'ΐουνίφ, ίνδ. ζ', 1590. Άρχ. «Kai πάλαι μέν» κτλ. 

24. 
Τεοχος χάρτινον γραφέν έν τφ πρώτφ τετάρτφ της 18-ης εκατ. Σε

λίδες 184 και επτά φύλλ' άσελίδωτα πίνακος τών εμπεριεχομένων τη συγ
γραφή Σεβαστού. Έπι της έσω πλευράς της πρώτης τοο σταχώματος πι-
νακίδος. «Στίχοι ήρωελεγείοι κείμενοι έν τη ποδυια: τοο Τικιλίτασι, ώς ευ
ρίσκονται ολίγον λειψοί.—Κίονα τετράπλευρον άείχθονί κείμενον άχθος 
| μουνος άναστήναι Θεοδόσιος βασιλεύς. ' | τολμήσας Πρόκλος έπεκέκτετο, 
ώς ούτος ζστη | κίονι ήελίοιο έν τριακονταδυω». 

Σεβαστοο Κυμινήτου «περί μεθόδου ευρέσεως και αιτιολογίας πασών 
των εορτών του δλου ένιαυτοΟ». Πρό τοο κειμένου· «'Ιωάννου Κομνηνού 
του ιατρού προς τους άναγινώσκοντας περί της βίβλου ταύτης και του 
συγγραφέως αυτής ήρωελεγεΤα». 

25. 
Ιωάννου τοο της Κλίμακος πνευματικαι πλάκες καί τών τοο άββα 

Νείλου συγγραφών τίνες. Άξιόλογον άντίγραφον 14-ης εκατ. Φύλλα χάρ
τινα 247. 

26. 
Δεσμίς, έν ή περιέχονται λείψανα διαφόρων χειρογράφων. 
1. Φύλλα 172 μήκ. 0.21, πλ. 0.155, Αυτόγραφος κώδιξ ακέφαλος 

και κολοβός Σεβαστού Κυμινήτου μετ' ιδιογράφων αυτού προςθηκών, 
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διορθώσεων, μεταλλαγών, αποσβέσεων κτλ. Τών εμπεριεχομένων σημειώ
σεως άξια· α') Ερμηνεία εις τά Αριστοτέλους τοπικά. Άρχ. «Περί διαλεκτι
κής τοπικής. Τέτταρά είσι τά γένη» κτλ.—β') Φύλλ. 142 κέ. «Σύνοψις τέχνης 
ρητορικής κατά πευσιν και άπόκρισιν», ή τοϋ διδασκάλου του Σεβαστού, τοο 
έξ απορρήτων Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου. Άρχ. «Τί έστι ρητορική»; 

2. Λείψανον χάρτινον κωδικός ιατρικής ύλης (μήκ. 0.215, πλ. 
0.125), γραφέντος τή 15-η έκατ« Άρχ. «Πρώτον πάντων άρχονται εις 
τό σώμα του αγωνιζομένου και προσί'/οντος τή ευχή παλμοί τίνες οιονεί 
σκιρτήματα περί το δέρμα, α δοκεΤ τισι πλάνη, έρχεται και θέρμη άπα των 
νεφρών ώς περιζωννύουσα αυτούς» κτλ. 

3. Λείψανον θεολογικού κωδικός χάρτινου τής 15-ης εκατ., μήκ. 
0.215, πλ. 0.145. Τό κείμενον διήρηται εις κεφάλαια, ών σφζονται τά 
υπ' αριθ. ίης', ^ζ', ^η', ^θ', p'. Τό κεφάλαιον ^ς' έπιγέγραπται* «Έτερα 
άνακεφαλαιωσις». Άρχ. «Τούτων τών καινών και υπέρ λόγον λόγων» 
κτλ. Ή τοο κεφαλαίου ^ζ' επιγραφή" «f/Che αοτη όντως εστίν ή απλανής 
και αληθής και πατροπαράδοτος και κατά θεάν πολιτεία, ήτις και έν Χριστφ 
κεκρυμμένη ζωή είκότως προςλέλεκται». 

4. Φύλλα μεμβράνινα 45 μήκ. 0.19, πλ. 0.15. Λείψανον κωδικός 
άγιολογικοο τής 12-ης εκατ., έν ф περιέχονται ταοτα# α') Φυλλ. 1—27. 
Θεοφίλου διήγησις ακέφαλος περί του έρημίτου Μακαρίου. — β') Φυλλ. 
28 κέ. Έφραίμ τοο Σύρου λόγος εις τήν δευτέραν Χρίστου παρουσίαν και 
περί μετανοίας. Άρχΐ «'Όσοι τά του βίου μάταια» κτλ. — γ') Φυλλ. 
39ъ κέ. «Too οσίου Παφνουτίου διήγησις περί του αγίου 'Ονούφριου και 
ετέρων αγίων». Άρχ. «Έν μια τών ήμερων σπουδήν έποιησάμην» κτλ. 
Λείπει τό τέλος. 

26. 
Τεύχος γάρτινον σελιδωμένον (μήκ. 0.223, πλ. 0.17), γραφέν έν τφ 

δευτέρφ ήμισει τής 18-ης εκατ. **Ην δε πρότερον κτήμα 'Ηλία Κανδήλη. 
1. Σελ. 1 — 65. [Μελετίου Αθηνών] «περί του πώς δεΐ όμιλίαν 

συγγράφει ν». 
2. Σελ. 66 κέ. «νΕκθεσις ρητορικών τίνων κανόνων ίεροκήρυξί μάλι

στα συμβαλλομένων, ους έκ τής λατινιδος φωνής ó έν ίεροδιακόνοις Μακά
ριος εις τήν Ελλάδα άπανθισάμενος τοις φιλολόγοις προύθηκε». 

27. 
Χάρτινα φύλλα 132 μήκ. 0,215, πλ. 0.17.—Όμηρου Ίλιάδος 

Α—Ε μετά παραφράσεως. Εγράφησαν μεταξύ 9-ης 'Ιουλίου ετ. 1768-ου 
και 19-ης Μαρτίου έτ. 1769-ου. 

ВиаантіЗсвіА Временникъ. 1(J 
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28. 
Τεύχος διμερές. — α) Φύλλα μεμβράνινα 180 (0. 152x0 .115 ) 

γεγραμμένα τη 10-η εκατ. Ή γραφή επικλινής και αρκούντως λεπτή, 
μονόστηλος έξ 20 γραμμών. Λειτουργικόν Εύαγγέλιον και κολοβόν.— 
β') Φύλλα χάρτινα 268 μήκ. 0.155, πλ. 0.11. Το κειμενον μονόστηλον 
δν έγράφη τφ πρώτφ ήμίσει της 16-ης έκατοντ. Λείψανον σχεδογραφιας 
ακέφαλου και y.oko^^ έρεύνης б' άξιον. Ιδού τίνα παραδείγματα. Φύλλ. 
69" «θούριον, ήγουν εύκίνητον όρμήν έπι αρσενικού δε ό θουρος και ό 
θούριος. Θούριον δε ουίίτιρον δνομα πόλεως, ήτις καΐ Σύμβαρις 
(=Σύβαρις) λέγεται».—Φύλλ. 77. «νΕστι δε και άλλως ειπείν περί του ει,' 
ειμί, το υπάρχω, το δεύτερον εις και αποβολή τοο σ ει, ώς και τφ κυρφ 
Μανουήλ τφ Κρήτης δοκεΐ».—Φύλλ. 150. «Ανθός, τα τό βοτάνων, αφ* 
ού άνθινος στέφανος, ό έξ ανθέων, ώσπερ χρύσινος, στατήρ δηλονότι, 
ή τοιοοτό τι έκ χρυσού, άλλα το μέν άνθινος,4 ει μή τό στέφανος έχει 
προςκείμενον, ατελές έστι* τό δε χρύσινος μόνον αεί λέγεται και δηλοΐ 
νόμισμα έκ χρυσοΟ. άπό δέ του τών βοτάνων άνθους λέγεται άνθος κατά 
μεταφοράν και τό χρώμα, ώς παρά τφ Φιλοστράτω* «τφ της "ΐδης άνθει 
ραίνεται», ήγουν τω χρώματι της "ΐδης. έστι δέ "ΐδης βοτάνη τις, καθό 
λέγεται, τό άνθοκρόκοισι πήναις παρ' Ευριπίδη, ήγουν βαφέσι* και το 
ου γαρ σε μή γνώσιν ώδ' ήνθισμένον παρά Σο^οχλιΧ αντί τοο κε-
χρωματισμένον». 

29. 
Τετράδια χάρτινα διαφόρων γραφών 18-ης εκατ. εις lv συνδεδεμένα, 

φύλλ'άριθμοϋντα 346, ένοις περιέχονται κλασσικά τίνα και πατρικά διδα
κτικά συγγραμμάτια μετά της αυτών παραφράσεως και σχολίων έν ταΐς 
φαις* ϊτι δέ ή Μαξίμου Πλανούδη μετάφρασις τών Κάτωνος παραινετικών 
γνωμών, γραφεΐσα ενταύθα τη 15-η 'Ιαν. Ιτ. 176 6-ου' έπί δέ σελίδος 
τινός πρότερον άγραφον κείται άντίγραφον επιγραφής άπό της έν Τραπε-
ζουντι καλούμενης ποτέ πύλης του Νέου Νικόδημου* ής ή λιθίνη πλαζ 
έσώζετο, ώς αυτόθι σημειοϋται, μέχρι 1650-ου έ'τους. 

80. 
Χάρτινα φύλλα 89 (μήκ. 0.195, πλ. 0.135) εμπεριέχοντα «Στιχηρά 

ψαλλόμενα τη παραμονή τών Χριστουγέννων εις τάς ώρας» και Ζτερά τίνα 
μουσικής εκκλησιαστικής συνθέματα. Шѵ δέ τή 18-η εκατ. τό τεϋχος 
τούτο κτήμα 'Ιωάννου ιερέως και οικονόμου Τραπεζοοντος. Έν τφ 89-φ 
φύλλφ εξ πρόςθετα νεωστί επιγράμματα. 
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81. 
Εκκλησιαστικής μουσικής κώδιξ ακέφαλος και κολοβός έκ φύλλων 

225 στιλπνού χάρτου (0 .14x0.10) , γράφεις τη 16-η έκατοντ. 

82. 
"Ετερος εκκλησιαστικής μουσικής κώδιξ, ακέφαλος ωσαύτως και κο

λοβός, αριθμών φύλλα στιλπνού γάρτου 175 (0 .145x0.105) , γεγραμ-
μένος δε και ούτος τη 16-Y¡ έκατοντ. 

83. 
Φύλλα 335 στιλπνού χάρτου μήκ. 0.21, πλ. 0.135. Κώδιξ ακέφαλος 

και χολο^ος γράφεις τφ πρώτω ήμίσει της 16-ης εκατ. υπό τριών διαφό
ρων χειρών. 

Συλλογή διαφόρων κειμένων, ών σημειοϋμαι τα επόμενα.—α') Φύλλ. 
2 6 \ ((Έλεγχοι ώδε της πλάνης τών Λατίνων | θύτου παρ' οικτροο Ματ
θαίου μονοτρόπου» ( = Βλαστάρεως). Άρχ. «Άρτι μεν ή του Χρίστου 
εκκλησία» κτλ. — β') Φύλλ. 62. «Αμαρτωλός Νείλος ( = ό Δαμίλας) τφ 
από Γραικών Ίταλφ κυρφ Μαξίμψ». Άρχ. «Τψ εύλαβεστάτφ έν Χριστώ 
πατρί» κτλ. — γ') Φύλλ. 106\ «Διάλεξις έν Φλωρεντία: του άγιωτάτου 
πατρός ημών αρχιεπισκόπου Εφέσου» ( = Μάρκου Ευγενικού). Άρχ. «Ή 
ημετέρα πίστις ουκ έξ ανθρώπων» κτλ. — δ') Φύλλ. 121ъ. Του αύτοϋ 
άνεπίγραφον. Άρχ. «'Εγώ διά την υποταγήν» κτλ:—ε') Φύλλ. 126\ Του 
αύτου «ομολογία της όρθης πίστεως εκτεθείσα έν Φλωρεντίοι κατά την 
προς Λατίνους γενομένην σύνοδον». Άρχ. α'Εγώ τη του θεού χάριτι» 
κτλ. — ς') Του αύτοϋ «ή αυτού μετάνοια». Άρχ. «'Εγώ κατά την διδα-
σκαλίαν» κτλ.—ζ') Φύλλ. 138. «Πόνος και συλλογή έκτων θείων Γραφών 
Αγγέλου Γρηγορίου περί της διά τοο έκ» και έτερα τίνα προς τ<Λτο σχε
τιζόμενα. Άρχ. «Ίστέον δτι ή δια σημαίνει» κτλ.— η') Φύλλ. 141. «Του 
σοφωτάτου και λογιωτάτου κυρου Γεωργίου του Γεμιστού άπόδειξις δτι 
υποκειμένου έκ μόνου του πατρός έκπορεύεσθαι τό πνεύμα τό άγιον ουδέν 
δλως αδύνατον έπεται». Άρχ. «Τό υπέρ Λατίνων βιβλίον» κτλ. — θ') Φύλλ. 
145. Μάρκου Εφέσου διαμαρτυρία εγκύκλιος «τοις απανταχού της γης 
και τών νήσων ορθοδόξοις χριστιανοις» εναντίον τών έν Φλωρεντία ένω-
θέντων τοις Λατίνοις. Άρχ. «Οι τήν κακήν ήμας αίχμαλωσίαν» κτλ.— 
i') Φύλλ. 150. «Του αύτου συλλογιστικά κεφάλαια προς Λατίνους». Άρχ. 
«Τό πνεύμα τό άγιον» κτλ. — ш) Φύλλ. 180 \ «Λόγος του ευσεβέστατου 
ημών βασιλέως 'Ιουστινιανού, καταπεμφθείς προς Μηναν τόν άγιώτατον 

16* 
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καί μακαριώτατον άρχιεπίσκοπον της εύδαίμονος πόλεως και πατριαρχών 
κατά Ώριγένους του δυσεβοϋς και τών ανοσιών αυτού δογμάτων». Άρχ. 
«Ήμίν μεν αεί σπουδή γέγονε» κτλ.— ιβ') Φύλλ. 195\ «'Επιστολή του 
μακαρίου 'Ιωάννου πάπα 'Ρώμης πράς τον άγιώτατον Φώτιον άρχιε
πίσκοπον Κ/πόλεως».— ιγ') Φύλλ, 197. Άδηλου «περί του αγίου συμβό
λου, δτι ου δεΐ προσθεϊναι ή άφελεΐν εν αύτω κατά τους δρους των αγίων 
και θεοφόρων πατέρων και κατά τάς επτά καί αγίας και οικουμενικάς 
συνόδους, καί δτι το πνεύμα το αγιον εκπορεύεται εκ μόνου του πατρός 
και ουχί και εκ του υίοϋ». Άρχ. «Οι του λόγου αύτόπται» κτλ.—ιδ') Φυλλ. 
202 \ «Έπιφανίου πατριάρχου Κ/πόλεως περί του πνεύματος και τίνί 
τρόπφ έξεβλήθησαν οι Λατίνοι των πρωτείων και των δίπτυχων αυτών». 
Άρχ. «*Ην έν τη εβδόμη συνόδφ» κτλ.—ιε') Φυλλ. 212ъ. «Σύντομος και 
ακριβής θεολογία της αγίας Τριάδος. Του αύτοο». Άρχ. «'Επί της θεολο
γίας πόσας φύσεις» κτλ.— ις') Φύλλ. 2І5. «Περί των θείων μυστηρίων 
και δτι ου δι' άζύμου το μυστήριον έποίησεν ό Χριστός καί oi αύτου μα-
θηταί, άλλα δι* ένζυμου. ΤοΟ αύτου. Πόνος και συλλογή έκ των θειων 
Γραφών Αγγέλου Γρηγοριου». Άρχ. «Έγώ είμι ό άρτος» κτλ.— ιζ') «Του 
αύτοο άπόδειξις δτι- ούκ άπέλαβον οί άγιοι τήν βασιλείαν τών ουρανών, 
ούτε oi αμαρτωλοί τήν κόλασιν, αλλ' ζστι τοΰτο καιροΟ μέλλοντος κατά τάς 
θείας Γραφάς. Πόνος καί συλλογή έκ τών θείων Γραφών Αγγέλου Γρηγοριου». 
Άρχ. «Δίκαιος εάν φθάση» κτλ.—ιη') Φύλλ. 247. «Εφέσου» ( = Μάρκου 
Εύγενικοο) άνεπίγραφον. Άρχ, «'Επειδή μετά αγάπης» κτλ.— ιθ') Φύλλ. 
323. «Όμίλία δτι ούκ επίσης of άγιοι τελεωθήσονται και oi αμαρτωλοί 
κολασθήσονται, και δτι ου πυρ έστι καθαρτικόν πρόςκαιρον, και δτι οί 
καλώς μετα^οήσαντες και απελθόντες έκεΐ σωθήσονται. Πόνος και συλλογή 
έκ τών θείων Γραφών 'Αγγέλου Γρηγοριου». Άρχ. «Ό θεός δι' άκραν 
αγαθότητα» κτλ.— κ') Φύλλ. 327. «Του αύτου άπόδειξις δτι ευλόγως και 
είκότως και εύσεβώς ποιοοσιν oi Γραικοί έν τη μεγάλη εισόδφ τιμήν καί 
προσκύνησιν, καν ουπω τέλεια εισι τά άγια δώρα». Άρχ. «Άξιον έμέ τήν 
προσήκουσαν» κτλ. — κα') Φύλλ. 327b. «Toö έν άγι'οις Μάρκου αρχιεπι
σκόπου 'Εφέσου, του νέου θεολόγου, δτι ού μόνον από της φωνής τών 
δεσποτικών ρημάτων αγιάζονται τά θεΐα δώρα, άλλ' έκ της μετά της 
αυτής ευχής καί ευλογίας τοο ιερέως δυνάμει τοο άγιου πνεύματος». Άρχ. 
«ΉμεΤς έκ τών ίερών» κτλ.—κβ') Φύλλ. 332 \ Αγγέλου Γρηγοριου 
«ετέρα ομιλία περί τής τοιαύτης υποθέσεως ώς έν συλλήβδην». Άρχ, «*Ικα-
ν.ώς ό σοφός ούτος πατήρ» κτλ. — κγ') «Συλλογή τοο αύτου έκ τών 

θείων Γραφών, δτι χρή τόν ιερέα προκαθαίρεσθαι καί τον πιστόν διά της 
μεταλήψεως τών θείων μυστηρίων, και δτι οι άναξίως κοινωνουντες 
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Ινογοί είσι του σώματος και του αίματος του Κυρίου», Άρχ. «Δοκιμαζέτω 
δε έκαστος» κτλ.—κδ') Φύλλ. 335Ъ. «Του αυτού δι' ολίγον περί νηστείας» 
κτλ. Άρχ. «Ου τα εισερχόμενα» κτλ. Ή ακολουθία λείπει. 

84. 
Ψαλτήριον μεμβράνινον, κεκολοβωμένον, έκ φύλλων 145 (0.152 Χ 

0.11), γραφέν περί το τέλος της 13-ης έκατονταετηρίδος. 

35· 
Νομοκάνονον έσταχωμένον φιλοκάλως, χάρτινον (0 .205x0 .16) , 

έκ σελίδων 423, γραφέν κατά τό εν τέλει σεληνοδρόμιον έτει 1672-φ. 
'Επί του δερματίνου της πρώτης πινακίδος του γραφέως επιγραφή* 
ΝΟΜΟΙΚΑ Ι ΔΟΥΚΑ 

NON j 1672 

86. 
Χάρτινα φύλλα 300 μήκ. 0.30, πλ. 0.21. Κώδιξ μονόστηλος γρα

φείς περί την αρχήν της 17-ης εκατ. ?Ην δέ πρότερον κτήμα Σεβαστού 
Κυμινήτου. 

Φυλλ. 1 —123. «Προδρόμου του φιλοσόφου κυρ Θεοδώρου έξήγησις 
εις τους έν ταΐς ίεραις και δεσποτικαΐς έορταΐς έκτεθέντας κανόνας παρά 
των αγίων μελωδών Κοσμά και 'Ιωάννου του Δαμάσκηνου προ δέ αυτής 
προοίμιον εις τον κυριν » ΚωνσταντΤνον τον του Νικομήδειας, άξιώσαντα 
αυτόν έξηγήσασθαι τούτους». Άρχ. «εοικας, άνθρ'ωπε του θεού» κτλ. 

2. Φύλλ. 124—188. [Γεωργίου Κορεσίου] «περί τής έξοχης της 
θεολογίας». Άρχ. «Η θεολογία κατά τον θείον Διονύσιον» κτλ, 

3. Φύλλ. 189—287. «Απολογία κατά τής έν Φλανδρία συνόδου, 
παμμιάρους αποκρίσεις και έκσπόνδους συνθεμένης καί δλως άτόνως κατά 
των αναντίρρητων υπέρ τής αληθείας· του σοφωτάτου Γεωργίου Κορέσση 
και βιολόγου τής Μεγάλης Εκκλησίας λόγος». Άρχ. «Μέγα δντως και 
πάλαι ην» κτλ. 

4. Φύλλ. 288—299. «Διαθέσεις μετά συλλογισμών θεολογικών 
κατά την θεοπαράδοτον ημών θεοσοφίαν τής πίστεως, καθώς περ οι τής 
ημετέρας Εκκλησίας πνευματοφόροι διδάσκαλοι παρέδωκάν, συντεθέντα 
παρά Θωμά Έλεαβούλκου του Νοταρά». Άρχ. «Περί τής υπέρ φύσιν κα
ταλήψεως» κτλ. 

87. 
Χάρτινα φύλλα 233 (μήκ. 0.21, πλ. 0.165) γραφέντα περί το τέλος 

τής 18-ης έκατοντ. — «Ανωνύμου λόγοι εις διαφόρους έορτάς, έκφωνη-
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θέντες εις τόν έν Τραπεζουντι τής μητροπόλεως ναόν του άγιου Γρηγορίου 
Νύσσης». 

88. 
Χάρτινος κώδιξ έτους 1746-ου, εκ φύλλων 195 μήκ. 0,28, πλ. 0.192. 
1. Φυλλ. 1—171. «,αψμς*? ινδικτιώνος θ'. Σύνταγμα κατά στοιχεΤον 

των εμπεριεχομένων άπασών υποθέσεων τοις ίεροΐς και θείοις κανόσι, πο-
νηθέν τε άμα και συνταχθέν των έν ίερομονάχοις έλαχίστφ Ματθαίψ». 
Μετά το πέρας του κειμένου* «Έγράφη μεν ή παρούσα βίβλος δι' εξόδων 
του πανιερωτάτου και θεοπροβλήτου άγιου Τραπεζουντος κυρίου κυρίου 
Άνανίου, του εκ της σεβάσμιας μονής του μεγαλομάρτυρος Γεωργίου 
του Περιστεριώτου, διά χειρός δε του ελαχίστου έν ίερευσι Λαζάρου». 

2. Φυλλ. 172 κέ. «Κεφάλαια ιβ' γενόμενα παρά της αγίας μεγάλης 
συνόδου της γενομένης έν τψ καιρφ του παναγιωτάτου και οικουμενικοί 
πατριάρχου χυρου Ι̂ερεμίου εις συστασιν εκκλησιαστική ν». , 

39. 
Πραξαπόστολος της 15-ης έκατοντ, έκ φύλλων παχέος χάρτου 

203 μήκ. 0.253, πλ. 0.185. Μετά το πέρας τοϋ κειμένου' «Θεού μεν το 
Ζώρον^ Βαρθολομαίου πόνος, αναξίου θυτου τε και ευτελούς τε». "Ετει 
1572-φ ην κτήμα της έν τφ Σίνα μονής της άγιας Αικατερίνης, δωρησα-
μένου ταύτη τότε του ιερομόναχου αυτής Μακαρίου. 

40. 
Χάρτινος κώδιξ της 18-ης εκατ. έκ σελίδων 410 και πολλών άσελι-

δώτων φύλλων, έν οϊς περιέχεται λεπτομερής πίναξ της έξης συγγραφής* 
Νικηφόρου Βλεμμίδου περί φυσικών άρχων και αιτιών μετά προοιμίου 

Γεωργίου Παχυμέρους, έν ф περί του τις ό σκοπός του παρόντος βιβλίου. 
'Αρχή του προοιμίου* «Ό σκοπός του παρόντος βιβλίου» κτλ. Έν τφ 
κώδικι και σημείωμα έχον ώδε* «Και τόδε προς τοΤς άλλοις'Ηλία Νικολάου 
Κανδήλη και των φίλων, έδωρήθη δέ μοι δωρεάν παρά Γεωργίου στρατη
γού Πελοποννησίου, φίλου μοι αγαπητού, φιλέλληνος, λίαν τε ζηλωτοο 
παιδείας και χρηστών ηθών ευσεβούς φιλογενοΰς. 1794 Μαΐου 1 έν Χερ-
σώνι». 

4L 
Χάρτινα φύλλα 167 μήκ. 0.167, πλ. 0.11. Συλλογή διαφόρων 

κειμένων γραφέντων περί τό τέλος τής 18-ης εκατ. Άρχεται από «προλε-
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γομένων εις την φιλοσοφίαν Δαβίδ του φιλοσόφου», ών ή αρχή. «Έν 
έκάστω σχεδόν πράγματι τέσσαρα ταύτα» κτλ. Έν τφ φ. 95 Θεοφίλου 
Κορυδαλλέως επιστολή Σκαρλάτφ. 

42. 
Φύλλα χάρτινα έτους 1512«ου, το δλον 217 (μήκ. 0.21, πλ. 0.15), 

μετ' επιγραφής' «Αρχή συν θεώ των ερωτημάτων της γραμματικής 
τέχνης». 'Αρχ. «Τί έστι προσψδία; Ποια τάσις εγγραμμάτου φωνής υγιούς» 
κτλ. Έγράφη δε ετει ,ζκ' δια χειρός Σταματίου τοο Ηλιοπούλου. 

43. 
Νικηφόρου Βλεμμίδου περί φυσικών άρχων και αιτιών μετά προοιμίου 

Γεωργίου Παχυμέρους. Άντίγραφον χάρτινον 18-ης εκατ. Σελίδες ήριθ-
μημέναι 456 και πολλά φύλλ' άσελίδωτα πίνακος εμπεριεχομένων. 

44. 
'Έτερον άντίγραφον του αύτοΟ κειμένου, δπερ ην κτήμα Ηλία Καν-

δήλη, σελίδας αριθμούν 267. 

45. 
Θεοφίλου Κορυδαλλέως «εις άπασαν τήν λογική ν του Αριστοτέλους 

μέθοδον προδιοίκησις ήτοι εισαγωγή». 'Αρχ. «Ή περί τήν φιλοσοφίαν 
σπουδή» κτλ. Μετά το κείμενον «Δια χερος έμου Ήλιοο υίου του 
Νικολάου Καντίλογλη* έν έ'τει σωτηρίφ 1772 Σεπτεμβρίου i'». Χάρτινα 
φύλλα 48 μήκ. 0.21, πλ. 0.155. 

47. 
Θεοφίλου Κορυδαλλέως «εις φιλοσοφίαν προδιοίκησις». Φύλλα χάρτινα 

307 (0 .34x0.232) γραφέντα μεσούσης της 18-ης έκατοντ. Н̂ѵ δέ 
πρότερον κτήμα Ήλιου Κανδήλη. 

49. 
Χάρτινα τετράδια συναποτελουντα φύλλα 391, γεγραμμένα δέ περί 

τήν αρχήν της 18-ης έκατοντ. καΐ πρότερον δντα Ήλιου Κανδήλη. 
περιέχονται δ' έν αύτοΐς ταύτα* α') Φύλλ. 1—98. Γεωργίου Κορεσίου 
«περί της έξοχης της θεολογίας». Κολοβόν.—β') Φύλλ. 99—226. Θεο
φίλου Κορυδαλλέως «υπομνήματα συνοπτικά εις τήν περί ουρανού πραγμα-
τείαν» Αριστοτέλους.— γ') Φύλλ. 227—280. «Αλεξάνδρου ( = Μαύρο-
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κορδάτου) περί των της διανοίας καί των της λέξεως σχημάτων». 'Αρχ. 
«"Εστί μεν ούν ούχ ή τυχούσα» κτλ.—δ') Φύλλ. 281 — 388. 'Αλεξάνδρου 
Μαυροκορδάτου ρητορική τέχνη. Αρχ. «Την έμφυτον έπιθυμίαν» κτλ. — 
ε') Φύλλ. 389—391. «Σύνοψις τέχνης ρητορικής κατά πεϋσιν και άπό-
κρισιν Αλεξάνδρου τοΟ έξ απορρήτων». Σώζονται μόνον τα τρία πρώτα 
φύλλα. 

51. 
«Ιστορία φιλοσοφική υπό Ίω. Θεοφ. Heineck, μεταφρασθεΐσα υπό 

του μεγάλου βορνίκου Βραγκοβάνου Βασσαράμβα, μαθητού Λάμπρου 
Φωτιάδου, μετά προοιμίου Νεοφύτου Δούκα* καί στοιχεία ηθικής του· 
αύτοΟ Heineck». Έγράφη περί τήν αρχήν της 19-ης εκατ. 

55. 
Χάρτινα τετράδια διαφόρων γραφών της 18-ης έκατοντ., συναποτε-

λουντα φύλλα 210 (0.235 Χ 0.175), έν οίς περιέχονται κανόνες ά:σματικο£ 
μετά παραφράσεως, θέματα κοινής καί αρχαίας ελληνικής γλώσσης, 
έπιστολαι διαφόρων λογίων ανδρών, ібісу δέ Σεραφίμ μονάχου Περιστεριώτου-
προς διαφόρους (ετών 1766, 1775, 1777) και Ίωαννικίου άρχιερέως 
πρώην Λήμνου προς Κωνσταντΐνον Νικολάου Μαυροκορδατον, βοεβόδαν. 

56. 
Κώδιξ χάρτινος εκ φύλλων 90 μικρού σχήματος, γραφείς τή 16-YJ 

εκατονταετηρίδα δωρηθεις δέ τφ Φροντιστηριφ υπό Σάββα Ίωαννίδου 
Ετει 1868-6), λαβόντος εκείνον buù^ov από της μονής Σουμελα' καί τότε 
μεν ώρίσθη αύτφ αριθμός ό 50-ος, ετει δέ 1884 δτε ο παρών έν τφ Φρον
τιστηρίφ συνετάττετο κατάλογος, ô κώδιξ ούχ εϋρίσκετο έκεΐ, προαπο-
σταλείς (1872) εις Παρισίους τφ καθηγητή Emile Legrand* διό και ουκ 
ειδόν ποτέ τούτον έγώ αυτός. Πρό τίνων μέντοι ετών επεστράφη τφ 
Φροντιστηρίφ* ó τι δ' ενταύθα σεσημείωται είληπται από τε ευρέτου 
Ίωαννίδου και του Legrand. Περιέχεται μέν ουν τέλος έν τφ ούτφ περι-
πλανηθέντι κώδικι μετά πολλών ώς εικός χασμάτων ή πρώτη γνωσθεΐσα 
καί τήν γλώσσαν αρχαιότατη σύνταξις της πολυθρυλλήτου βυζαντινής 
εποποιίας περί του σχεδόν αορίστου jşovov ήρωος Βασιλείου Διγενή 
Ακρίτα, ή δις άχρι τούδε τύποις έκδέδοται υπό τε τών Σάθα καί Legrand 
καί Σάββα του Ίωαννίδου. "Ιδε Les exploits de Digénis Akritas. Épopée 
byzantine du dixième siècle, publiée pour la première fois d' après le 
manuscrit unique de Trébizonde par С Sathas et É. Legrand. Paris 
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1875. 8ου, σελίδες СЫ-н-ЗОЗ.—νΕπος μεσαιωνικός έκ του χειρογράφου 
Τραπεζοοντος: «Ό Βασίλειος Διγενής Άκριτης ό Καππαδόκης», ΰπομνη-
ματισθέν έκδέδοται υπό Σάββα Ίωαννίδου. Έν Κ/πόλει 1887. 8ον, σελί
δες ις'-+-208. 

ΕΤΕΡΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙ. 

57. 
Έν τψ ναφ του άγιου Γρηγορίου Νύσσης. 

Αειτουργικόν Ευαγγέλιον μεμβράνινον της 11-ης έκατονταετηρίδος, 
έκ φύλλων 322 (μήκ. 0.302, πλ. 0.23) καζ χάρτινων ικανών προστεθέν-
των τη 17-η εκατ. εις άναπλήρωσιν του μηνολογίου. Το κείμενον δίστη-
λον εξ 23 γραμμών, τετονισμένον έρυθροΐς μουσικοΐς σημείοις· ή γραφή 
επιμελής, αί δε έπιγραφαι χρυσαΐ* τά δέ κεφαλαιώδη αρκτικά στοιχεία 
μεγάλα και περικεκοσμημένα, πάντα δέ πολύχρωμα και επίχρυσα, ή δλως 
χρυσά. Έν τω κώδικι και τρεϊς ολοσέλιδοι πίνακες άπεικάζοντες μεν τους 
ευαγγελιστάς Ίωάννην, Ματθαίον και Αουκαν, 8μως δ' ίκανώς έφθαρμένοι* 
και τοΟ κειμένου δέ τά μερίσματα διακρίνονται κοσμήμασιν άξίοις θέας 
και λόγου. ΈπΙ της άνω φας του φ. 131a χρυσοΐς γράμμασιν άναγινώ-
σκεται τοΰτο. «·;· ούτως μεν άναγινώσκεται και τέλειοι εις τάς έξω εκ
κλησίας, εις δέ την Μεγάλη ν Έκκλησίαν το ταύτα λέγων έφώνειου 
λέγεται, άλλα μετά τα έν υπομονή προστίθεται ταύτα». Ό λόγος περί 
του κεφαλαίου Λουκά η', 5—15, του καλλιγράφου βεβαιουντος, δτι το 
«ταύτα λέγων έφώνει. Ό έχων ώτα άκουειν άκουέτω» (Λουκ. η', 8)· εθος 
ην έν τφ ναφ της Άγιας Σοφίας συνενουσθαι τφ «καρποφορουσιν έν 
υπομονή» (η', 15). 

58. 
Έν τφ ναφ του άγιου Βασιλείου. 

Αειτουργικόν Ευαγγέλιον άκέφαλον και χολο^όν} της 13-ης έκατοντ., 
έκ φύλλων μεμβρανίνων 229 μήκ. 0.32, πλ. 0.255. Τό κείμενον διστη-
λον έκ 19 γραμμών, τετονισμένον μουσικοΤς έρυθροΐς σημαδοφώνοις, κεκο-
σμημένον δέ και πολλοίς έρυθροΐς μεγάλοις και περικεκαλλωπισμένοις 
κεφαλαιώδεσι στοιχείοις, έ'τι δέ διαφόροις κοσμήμασιν, ων ή χρωμάτισις 
και έπιχρύσωσις ήμελήθη, του καλλιγράφου δι' άγνωστον ήμΐν αιτίαν 
άρκεσθέντος εις το τούτων έρυθραΐς γραμμαΐς άπλουν προςχεδίασμα. 
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59. 
Έν τφ ναφ του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. 

Τετραευαγγέλιον μεμβράνινον 11-ης—12-ης έκατοντ., έκ φύλλων 
163 καί πολλών έτερων χάρτινων προςθέτων εις άναπλήρωσιν έκπεσόντος 
κειμένου, δπερ ευρέθη Ιτει 1860-φ έν τω Ιξω των τειχών Τράπεζουντος 
ναί'σκφ του άγιου Ιωάννου του Προδρόμου. Τό κείμενον δι'στηλον έξ 28 
γραμμών. 

60. 
Αυτόθι.—Τετραευαγγέλιον χάρτινον της 14-ης έκατοντ., έκ φύλλων 

198 (μήκ. 0.223, πλ. 0.145), άκέφαλον και πολλαχου ελλιπές. 
Αυτόθι. — Σημαία της μονής Περιστέρα έκ μετάξης χρυσοϋφάντου 

μήκους και πλάτους ενός περίπου γαλλικοΟ μέτρου· έν ή χρυσοΐς τε και 
άργυροΐς σύρμασι καί πολυχρώμοις μεταξίναις κλωσταϊς κανονικώς τε και 
φιλοκάλως διαπεποίκιλται ή του έφιππου μεγαλομάρτυρος εικών άγιου 
Γεωργίου. Τό της τεχνίτιδος όνομα του έξοχου τούτου κεντητού τε χρυσο
ποίκιλτου έργου δήλον ποιείται ή έξης έπ' αύτου τούτου επιγραφή' 
«Πόνος δεσποίνης Αργυραιας έν ετι χυ /χψιδ'» (=1714) . Έτερα δ9 

επιγραφή κεντητή λέγει ταύτα έμμέτρως· «Σεραφείμ αρχιμανδρίτης Τρα
πεζουντος, | τώ θείω Περιστεριώτου τε μένει |, κεντημένην δε παντέρα πε-
ποίηκεν, | δσοι δ' άσπασάμενοι τώ Γεωργίω | τον Χριστόν αιτήσασθαι Θεόν 
εύσχημόνως, | αύτώ παρασχεΐν τήν άνω κληρουχίαν». 

61. 
Οικία Γιαννικαπάνη ιατρού. 

Εύχολόγιον άκέφαλον της 14-ης έκατοντ. (0.22 Χ 0.16), ού τά 
φύλλα ήριθμημένα από ιζ' μέχρι αριθμού σ^α'# κατά δέ τι σημείωμα έτους 
1600—1601-ου (=^pô') του τραπεζουντίου κανονάρχου Γεωργίου Στρα-
τικεύα, υίου Μουράτ Στρατικεύα* τό τεοχος τοΟτο ην τότε Αλεξίου τοο 
Άσιν ιερέως. 

62. 
Αυτόθι. — Χάρτινος κώδιξ της 16-ης εκατ. έκ φύλλων 136 (ή σε

λίδων 372) μήκ. 0.203, πλ. 0.15* ού ή ακολουθία έκ φύλλων 244 εύρη-
ται παλαιόθεν έν τη βιβλιοθήκη της μονής Περιστέρα υπό 54-ον αριθμόν. 
**Ην δέ πρότερον «εις χρησιν Σεβαστού Τραπεζουντίου του Κυμινήτου». 
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Επιγραφή" «<Έ>κ του πρώτου βιβλίου <Θ>ωμα του φιλοσόφου περί αγγέ
λων, <δ>τι την του παντός τελείωσιν έδει τινός κτίσματα νοερά είναι». 
Άρχ. «Της θειας οικονομίας τελειότητα» κτλ. 

63· 
Οικία καθηγητού Γρηγορίου Γ. Παπαδοπούλου. 

Φύλλα χάρτινα 145 (μήκ. 0.15, πλ. 0.105), γραφέντα περί την 
αρχήν της 18-ης εκατ. — α') Φύλλ. 160. «Ζωδολόγιον συντεθέν υπό 
σοφών Αιγυπτίων περί της γεννήσεως του άνθρωπου». Άρχ. αΌ γεννη
θείς νεώτερος έν καιρώ ζωδίου» κτλ. — β') Φύλλ. 61—90. 'Ακέφαλος 
περιγραφή ή προσκυνητάριον των < Αγίων Τόπων εις δημώδη γλώσσαν.— 
γ') Φύλλ. 91—100. Μαρτύριον του αγίου Νικήτα εις δημώδη γλώσσαν.— 
δ') Φύλλ. 101—111. Διήγησις δημώδης περί του προπάτορος 'Αβραάμ.— 
ε') Φύλλ. 112—130. Τα πάτρια ή ιστορία της μονής Βατοπεδίου. Άρχ. 
«Εις τους χρόνους όπου έβασίλευσεν» κτλ.—ς') Φύλλ. 131 —145. Περί 
των έν τω Βατοπεδίψ γενομένων θαυμάτων. Κείμενον κεκολοβωμένον. 

64. 
Αυτό&ι.—- Κώδιξ μικρός ακέφαλος έκ φύλλων παχέος και στιλπνοί) 

χάρτου 92 (μήκ. 0.157, πλ. 0.105) γράφεις μεταξύ ίνδικτιώνων β' και 
γ'τών ετών ¿πβ'-%πγ' (1574—1575). —α') Φύλλ. 1 — 12. Όμιλία 
εκκλησιαστική ακέφαλος.— β') Φύλλ. 13—52. Άκολουθίαι λειτουργικά! 
εσπερινού και όρθρου και έξομολογητάριον.—γ') Φύλλ. 53—81. «Περί 
τών της συγγενείας βαθμών συνοπτική συλλογή έκ διαφόρων, συντεθεΐσα 
παρά Ζαχαρίου ιερέως Σχορουλίου Κρητός, του και επονομαζομένου Μα-
ραφαρα, και επιτρόπου του της Κ/πόλεως οικουμενικού πατριάρχου κυρίου 
Ίωάσαφ» κτλ. Μετά το πέρας σημείωμα περί του δτι έγράφη τούτο ίνδικτ. 
β' έτους ,ζπβ'. Περί της πρώτης εκδόσεως ί'δε Ε. Legrand, Biblio
graphie hellénique; XV et XVI siècles, τ. 2, σ. 1—3. — δ') Φύλλ. 
81—82. Ό κύκλος της σελήνης μεθ' ερμηνείας, έχων επί κεφαλής 
και παραπλεύρως το' «4στορηθέν και βεβαιωθέν υπό άλήτρου ιερέως — 
και πρωτεκδίκου έτους ,ζπγω της ίνδ. γ*ΐ« Σεπτεμβρίου».—ε') Φύλλ. 83. 
«Άσθενολόγιον τών ιβ' μηνών τοο χρόνου δλου». Άρχ. «Εις τήν πρώτην 
του μηνός» κτλ.—ς') Φύλλ. 84. 'Ιωάννου Χρυσοστόμου «περί φλεβοτο
μίας της σελήνης». Άρχ. «Εις τήν πρώτην της σελήνης μηδέν φλεβοτο-
μήσης, δτι γίνεται ό άνθρωπος κίτρινος».—ζ') Φύλλ. 85—92. «Ερμηνεία 
του προφήτου Δαυίδ εις τόν Όνειροκρίτην», κατ' άλφάβητον. Τό κείμενον 
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κεκολοβωμένον, λήγον εις τό Μ στοιχειον. Αρχ. «'Αρχή τοϋ άλφα. 'Αργυρά 
ή χρυσά ίδεΤν μάχην μετά ζημίας σημαίνει. — Άργυροΰν ή χρυσουν 
εαυτόν ιδείν μεγάλου πράγματος έμπόδιον σημαίνει.—-"Αν άνέλθης έν τω 
τυχόντι τόπφ, καλόν σημαίνει. — Άκοήν θείαν άκοϋσαι μάχα£ δυσχερείς 
σημαίνει» κτλ. 

65. 
Οικία Γεωργίου Δομνηνου. 

Αϊ θεΐαι λειτουργίαι Χρυσοστόμου, Βασιλείου και προηγιασμένων. 
Φύλλα παχέος /χάρτου 105 μήκ. 0.29, πλ. 0.21. f H γραφή επιμελής, 
μονόστηλος και μεγαλόσχημος, καλυνομένη κεφαλαιώδεσι στοιχείοις άρ-
κτικοΐς μεγάλοις, έγχρωμάτοις και περικεκοσμημένοις. Έν τφ φ. 97 ή 
του καλλιγράφου υπογραφή* «Χειρ Δανιήλ* ιεροθύτου ,αχνθ' Ιουνίου» 
(=1659) . 

66. 
Αυτόθι.— Φύλλα στιλπνοϋ και παχέος χάρτου 105 (0 .275x0.19) , 

μονόστηλα, γραφέντα μεταξύ τών ετών 1765—1768. 
1. Φύλλ. 1—17. 'Ασματική ακολουθία. «Έν μηνί Όκτωβρίφ 

β£ μνήμην έπιτελοομεν του αγίου και ivbó^ov μεγαλομάρτυρος 
Θεοδώρου του Γαβρά, του έν Τραπεζουντι». Έν τη ακολουθία: ταύτη και ô 
βίος αυτού εκδοθείς ήδη παρ' έμου. "ΐδε Βυζαντ. Χρονικά, 1905, τ. 12, 
σ. 132—137. Μετά το τέλος της ακολουθίας* «Έν ίτει σωτηρίφ ,αψξη0*, 
Σεπτεμβρίου χζ7?. ήττον δέ καμοί, τω πονουντι, παμμάκαρJ σαϊς ίκεσίαις, 
πταισμάτων δίδου λυσιν». 

2. Φυλλ. 18—23. «Μηνί τφ αυτψ, ήτοι Όκτωβρίψ ια*ι ψάλλεται 
μετά του αγίου αποστόλου Φιλίππου, ενός των επτά διακόνων, και ή 
μνήμη του έν άγίοις πατρός ημών Αθανασίου αρχιεπισκόπου Τραπεζοον-
τος, κατά τά παλαιά μηναία» (και της ακολουθίας ταύτης τό συναξάριον, 
ήτοι ó του αγίου 'Αθανασίου βίος, εξεδόθη παρ9 έμοϋ ενθ' ανωτέρω, σ. 
138—141). Μετά τό πέρας' «Δια χειρός 'Ιωάννου ιερέως και οικονόμου 
Τραπεζουντος του εκ των Καθαρών». 

3. Φύλλ, 24—31. «Μηνι τφ αυτοί κ̂  μετά του αγίου μεγαλομάρ
τυρος 'Αρτεμίου συμψάλλονται και ούτοι οι άγιοι. Μνήμη του αγίου όσιο-
μάρτυρος Ανδρέου, τοΟ έπι του δυσσεβοϋς Κωνσταντίνου τοΟ Είκονομάχου 
μαρτυρήσαντος, και μνήμη τοο έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου αρχι
επισκόπου Τραπεζοϋντος, του δι' ευχής ποντώσαντος τω τότε συκοφάντας 
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αυτού, τους Καννίτας» (ίδε επίσης εν Βυζαντ. Χρονικοΐς, τ. 12, σ. 142— 
143), Μετάτό πέρας τοϋ κειμένου* «,αψξεω, Μαρτίου, ιέ*!,ημέρα τρίτη». 

• 67. 
Χάρτινα φύλλα 84 μήκ. 0.22, πλ. 0Л65. 
Νικηφόρου Καλλίστου του Ξανθοπουλου «ερμηνεία εις τους αναβαθ

μούς της Όκτωήχου» και «έξήγησις εις Την τιμιωτέραν προς τον άπα 
της Όδηγητρίας ίερομόναχον και έκκλησιάρχην κυριν Νεόφυτον». Αρχ. 
«Δει μεν ουν προ της έξηγήσεως» κτλ. Μετά τα πέρας του κειμένου. 
«1734 Μαρτίου 27 έν τή σκείτη της 'Αγίας Άννης της έν τώ άγιωνείμφ 
"Ορει τοο Άθω. Έγράφη δια χειρός Αμβροσίου ιερομόναχου του έκ Βυ-
ζαντίδος, έν τη σκήτει της Αγίας Άννης, και έδωρήθη έμοί Καλλινίκφ 
ίερομονάχφ τφ Φυτιάνφ, τφ ύποτακτικφ αυτού». 

68. 
Χάρτινα φύλλα 177 (μήκ. 0.21, πλ. 0.155) γραφέντα μεσούσης 

της 18-ης έκατοντ. υπό 'Ιωάννου Δομνηνοϋ.—Μανουήλ Μαλαξου νομο-
κάνων. Το σοη' κεφάλαιον έπιγεγραμμένον «Αϊ έπισκοπαί'τοϋ μακαριωτά-
του αρχιεπισκόπου Αχρειδών» έχει όλόκληρον ούτως* «Ό Καστοριάς 
μητροπολίτης καί πρωτόθρονος.—ЧЭ Μολισκου.—Ό Μογλενών.—Ό 
Βοδένων και Σκαλα^ίτζης.—Ό Στρουμνίτζης. — Ό ΒελεσοΟ.—Ό Πελα-
γωνίαςήτοι Μπιτωλίας καί Πριλεάπου.—Ό Κιτζαβουντίμπρις.—Ό Ίσπα-
τίας καί Μουζακίου.—Ό Βελεγράδων.—Ό Καννίνων καί Αυλώνος.— 
Ό Σελασφόρου καί Κοριτζών.—Ό Γκρώρας καί Μώκρας. — Ό Πρεσπών, 
Σισανίου καί Ανασελίτζου.—Και ó Γρεβενον. 

69. 
Ψαλτήριον χάρτινον (0 .205x0.15) έκ σελίδων ήριθμημένων τμγ', 

εις γλώσσαν δημώδη. Έν τη τελευταία σελίδι* «Έτεληοθη τό παρόν έν 
Ετη σ(ωτη)ρίω 1682». Σημείωμα δέ τι έπί του πρώτου φύλλου βεβαιου-
ται, ότι τη 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα δ', Ιτους 1699-ου, έγένετο επί μίαν 
ώραν εκλειψις ηλίου, ώς δέ τουτ' αυτό λέγει ην «ό ήλιος μισός». 

70. 
Χάρτινα φύλλα (0 .20x0.145) έκ σελίδων ήριθμημένων 645, ων αι 

μεν πρώται591 εγράφησαν τη 17-η έκατοντ., αι δέ λοιπαί πασαι περί τό 
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μέσον της 19-ης υπό Ιωάννου Αο^ψοΰ χαρτοφυλακος της αρχιεπισκο
πής Τραπεζοϋντος. 

1. Σ λ. 1 — 591. Θεοφίλου Κορυδαλλέως υπομνήματα εις διαφόρους 
'Αριστοτέλους συγγραφάς καΐ ή λογική αΰτου. 

2. Σελ. 593 κέ. «Έκλογαί πάρα της λογικής του άγιου 'Ιωάννου του 
Δαμάσκηνου παρά Σεβαστού Τραπεζουντίου του Κυμινίτου». 

7L 

Χάρτινα στιλπνά φύλλα 257 (μήκ. 0.218, πλ. 0.165), γραφέντα 
υπό Ιωάννου Δομνινου μεταξύ των ετών 1742—1744. Έπί της άνω 
φας του φ. 6α* «Έκ των τ;υ 'Ιωάννου ΔομνηνοΟ και χαρτοφύλακος 
Τραπεζοϋντος.—Εις τους ,αψμε' εν μηνι'Οκτο». Και πάλιν έντφ φ. 257. 
«Τοϋτο τό μαθηματάριον γέγραπται υπό του διδασκάλου χατζή Ιωάννου 
υιού 'Ιωάννου Δομνινου και χαρτοφυλακος Τραπεζουντος, πατρός δ' έμου 
Γεράσιμου ιερομόναχου καί πρωτοσυγγέλλου Τραπεζουντος» *). 

1. Φύλλ. 6—24. «Γνώμαι μονόστιχοι κατά στοιχεΐον έκ διαφόρων 
συλλεγεΐσαι ποιημάτων», μετά παραφράσεως και σχολίων. Μετά το πέρας* 
«,αψμβ', παρά 'Ιωάννου Δομνηνου υιού 'Ιωάννου, έν μηνί Δεκεμβρίφ κδ^». 

2. Φυλλ· 25—40. Κάτωνος Τωμαίου γνώμαι κατά μετάφρασιν 
Δημήτριου Κυδώνη, μετά προλόγου, παραφράσεως, σχολίων και κριτικών 
διορθώσεων. 'Εγράφησαν «εις τους ,αψμ/'. Ίουνίφ ια'». 

3. Φυλλ. 42—46. «Του αύτου (=Γρηγορίου Ναζιανζηνου) γνωμικά 
δίστιχα», γραφέντα ζτει «,αψμγ' Ίουλίω α'». 

4. Φυλλ. 47—57. Του αυτοϋ «τετράστιχα» μετά παραφράσεως και 
σχολίων. 

5. Φυλλ. 58—62. 'Ιωάννου Δαμάσκηνου κανών ιαμβικός εις τα 
Θεοφάνια, μετά παραφράσεως άνωθεν των στίχων· 

6. Φυλλ. 63—66. Του-αυτού κανών ιαμβικός εις τήν Πεντηκοστήν, 
μετά παραφράσεως όμοιας. 

7. Φυλλ. 67—69. «Στίχοι ήρωελεγεΐοι εις τήν κοίμησιν της υπερα-
γίας θεοτόκου Μαρίας' εισί δε ώς έν ει'δει διηγήσεως. Ποίημα Δαμάσκηνου 
ιερομόναχου του Στουδίτου». 

8. Φυλλ. 70—162. Ίλιάδος Α—Ε, μετά παραφράσεως άνωθεν.τών 
στίχων και σχολίων έν ταΐ-; φαις. Μετά τό πέρας' «Εις τους ,αψμδ' έν 

1) Περ\ Γερασίμου Δομνινου ί'δε Έπα μ. Θ. Κυρ ι α κί δ* ο υ Ίστορ. της μονής Σουμελα 
σ. 173. 
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μηνί Δεκεμβρίου ιε' δια πόνων πολλών κάμου Ιωάννου Δουινινου υιού 
Ιωάννου Βασμουλιώτου». 

9, Λουκιανού ένύπνιον, και διάλογοι εκλεκτοί μετά παραφράσεων καί 
σχολίων καί προλόγου περί τε των διαλόγων και του βίου του Λουκιανού. 

72. 
Κώδιξ χάρτινος πολύφυλλος, γραφείς τη πρώτη δεκάδι της 19-ης 

εκατ., περιέχων έν εαυτφ αποκλειστικώς 295 κείμενα, και δη πολυάριθ
μους Υπιστολάς προς διαφόρους τών ετών 1792—1793, ων αί πλείους 
Φιλάρετου μητροπολίτου Ούγκροβλαχίας, άναμίξ δε καί αποκρίσεις αύτφ, 
οίον επτά Νεοφύτου 7-ου Κ/πόλεως (1792, 1793), πέντε Άνθιμου Ιερο
σολύμων (1792, 1793), μίαν Άνθεμίου Αντιοχείας, δύο Μακαρίου 
Ναυπάκτου, μίαν Γρηγορίου Δρύστρας, Γρηγορίου Βιδύνης δύο' άνά μίαν 
τών έξης* Γρηγορίου Καισαρείας, Σαμουήλ Εφέσου, Μεθοδίου Ήρακλείας, 
'Αγαπίου Κυζίκου, Αθανασίου Νικομηδείας, Ιερεμίου Χαλκηδόνος, Γερα
σίμου Δέρκων, Ματθαίου Τυρνόβου, 'Ανθίμου Προύσης, 'Ιωάννου Μυρέων, 
Ματθαίου Μυρέων, Δοσιθέου επισκόπου Μπουζαίου, Νεκταρίου έπ. *Ριμνί-
κου, Μακαρίου 'Ιωαννίνων, Γρηγορίου Μπραγκοβάνου, 'Ηλία Έπιδαυρίου, 
Νεοφύτου άρχιμανδρίτου, Μανασή Ήλιάδου, Σουτζου μπεϊζαδέ, Δημητρίου 
Σουτζου μεγάλου σπαθαρίου, Παναγιώτου διδασκάλου Τραπεζουντίου, 
Βασιλείου Στεφανίδου ιατροφιλοσόφου, Γεωργίου 'Ρωμανού' ένδεκα προς 
Φιλάρετον έπιστολαί του βοεβόδα Αλεξάνδρου Μουρούζη, τέσσαρες Γεωρ
γίου Μουρούζη μεγάλου δραγομάνου της Πύλης, τρεις Δημητρίου Μου
ρούζη, ανά δύο Νικολάου Φιλιππεσκούλου λο'γο^ίτου καί Νικολάου καμα-
ράση, ανά μίαν Κωνσταντίνου Καρατζά, Ευσταθίου ποστελνίκου καί 
δόμνας Σμαράγδας Μουρούζη.—Μνήμης άξια κείμενα και ταύτα' 1) Γρη
γορίου Σταυρουπόλεως επιστολή 23 Σεπτ. 1792 τφ Κ/πόλεως Νεοφύτφ 
τω 6-φ.—'2) Έτερα τω αύτφ πατριάρχη Αλεξάνδρου βοεβόδα Μουρούζη 
σχετική προς τήν έν Κ/πόλει πατριαρχικήν σχολήν.—3) Παισίου ηγου
μένου της μονής Νέμτζου τφ καμυνάρη Γεωργίφ Φωκά. 1792.—4) Καλ
λινίκου 5-ου Κ/πόλεως συγχωρητικονσυνοδικόντών κεκοιμημένων Τωξάν-
δρας καί Αλεξάνδρου 1801.—5) Ανώνυμος προσφώνησις τφ Φιλαρέτφ 
Ούγκροβλαχίας.—6) Φιλάρετου Ούγκροβλαχίας προσφώνησις τφ βοεβόδα 
Αλεξάνδρφ Μουρούζη. —7) Αλεξάνδρου Καλλιμάχου ήγεμόνος Μολδοβλα
χίας Γεωργίφ πρώην παχαρνίκφ και Ιωάννη μεδαλνιτζιάρΥ), 11 Φεβρ. 
1796.—8) Σουλτανικόν φιρμάνιον καθαιρούν τον ηγεμόνα Άλέξανδρον 
Καλλιμάχην.—9) Νεκταρίου επισκόπου δύο έπιστολαί βοεβόδα άνωνύμφ 
καί τινι 'Ιωάννη λογιωτάτφ.—10) Παϊσίου 2-ου Κ/πόλεως πραξις συνο-
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δική επί τη μεταθέσει του Γαβριήλ από Θεσσαλονίκης εις την μητρόπολιν 
Μολδαβίας 1745.—11) Πολυχρονισμός ευκτήριος δόμνγ) τινί.—12) Πα-
-ναγιοδώρου τψ επίσκοπο) Φιμνίκου.—13) Ανωνύμου Βασιλείω διδασκάλω 
iv Πάτμω έτει 1743, πιθανώς τφ ρώσφ Βασιλείω Γρηγορίου Βάρσκη.— 
14) Ανωνύμου λόγος έπιβατήριος.—15) Αποσπάσματα ανώνυμα και 
'Ιωάννου Καρπαθίου έκ της Φιλοκαλίας των ιερών Νηπτικών. — 
16) «Προσλαλιά προς τόν άρχιεπίσκοπον Πλάτωνα (=Μόσχας) έκφωνη-
<θεΐσα υπό Ευγενίου τοϋ νυν αρχιεπισκόπου Σλαβινίου και Χερσώνος, οτε 
(30 Αύγ. 1775) εις ιερέα έχειροτονήθη».—17) Ευγενίου Βουλγάρεως 
ευχαριστήριος μετά τήν εις ίερέα χειροτονίαν, έκφωνηθεΐσα μηνι Σεπτ. έτ. 
1775-ου.—18) «Όμιλία συγχαρητική τη αύτοκρατορίσση έπί τη εις 
Κίεβον έλεύσει αυτής, έκφωνηθεΐσα μεν υπό τοϋ Κιέβου Σαμουήλ, μετα-
φρασθεΐσα δέ έκ του ρωσσικοϋ παρά του άρχιμανδρίτου Δωροθέου Βασμου-
λου».—19) 'Ετέρα παρά του αύτοϋ μεταφρασθεΐσα έπί τη εις Νίζνην 
έλεύσει της αύτοκρατορίσσης Αικατερίνης ετει 1787-φ.—20) «Προσφώ-
л/ησις συντεθεΤσα υπό τοο αρχιεπισκόπου Ευγενίου ( = Βουλγάρεως) καί 
έκφωνηθεΤσα υπό του πραγματευτου Παναγιώτου Στεφάνου Κοστδ».— 
21) Δοσιθέου Ούγκροβλαχίας άνωνύμφ γράμμα 4-ης 'Ιαν. έτ. 1805-ου.— 
Περί τοο κωδικός τούτου έκτενέστερον Ι'δε υπόμνημα Έπ. Θ.Κυριακίδου, 
«Ή επιστολογραφία του Ούγκροβλαχίας Φιλάρετου» (Ό έν Κ/πόλει Έλλην. 
Φιλολογ. Σύλλογος, 1900, τ. 27, σ. 317—328). 

78. 

Αρχεΐον μητροπόλεως Τραπεζοϋντος. 

Έν τούτφ σφζεται χειρόγραφον χάρτινον (μήκ. 0.31, πλ. 0.205), 
iv φ καταγράφονται τα της μητροπόλεως επίσημα έγγραφα, πράξεις 
συνοδικαί πνευματικού ή μικτοο χαρακτήρος, πρακτικά συνελεύσεων κτλ., 
ετι καί νυν ον έν χρήσει από της ετει 1698-φ κατασκευής αύτοο. Ή 
τούτου επιγραφή έχει ώδε· «Ic. Xc. Κώνδιξ της άγιωτάτης μητροπόλεως 
Τραπεζοϋντος ποιηθείς παρά του πανιερωτάτου καί λογιωτάτου μητροπο
λίτου της αυτής μητροπόλεως Κυρίου Νεκταρίου, έν ετει ,αχ^η', έν μηνι 
Μαρτίφ». 

*Εν τφ αύτφ άρχείφ, έκτος πολυαρίθμων τουρκικών επισήμων έγγρα
φων, οίον φιρμανιών, μουρασαλέδων, διαταγών βεζιρικών ή διοικητικών, 
δικαστικών καί λοιπών, έκτος δέ και απείρων ελληνικών έγγραφων καί 
¿πιστόλων διαφόρων από 17-ου καί έξης ετών, υπάρχει καί άρκούντων 
πλουσία συλλογή γραμμάτων πατριαρχικών, ίδια δέ τών οικουμενικών 
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πατριαρχών εξ ών εγώ αυτό; ειδον και μεταγράψας ειχον τα επό
μενα ι). 

1. Μεθοδίου 3-ου Κ/πόλεως συνοδικόν έπιτιμητικον προς τόν μητρο
πολίτην Καμάχου και Θεοδοσιουπόλεως Λαυρέντιον, προτρεπόμενον αυστη
ρώς μη έπεμβαίνειν εις το έξης παρ' ένοριαν ταΐς χώραις και ταΐς κώμαις 
της επαρχίας Τραπεζουντος. Έτει 1670-φ, ίνδικτ. 8-η. Συνοδικών υπό
γραφαν: ό Ηράκλειας Βαρθολομαίος, ό Κυζίκου Μητροφάνης, ô Νικο
μήδειας Νεόφυτος, ό Δρυστρας Παρθένιος, ό Μελενίκου Ζαχαρίας?, ό 
Αιτίτζης Θεοδόσιος, ό Μαρώνειας Άνανίας, ό Διδυμοτείχου Δανιήλ. Άνευ 
τών υπογραφών παρά τφ Π. Τριανταφυλλίδη, Οί φυγάδες. Έν 'Αθή
ναις 1870, σ. 140—141. 

2. Μεμβράνα (μήκ. 0.49, πλ. 0.62) μετά μολύβδινης σφραγίδος 
έτους 1689-ου του Κ/πόλεως πατριάρχου Καλλινίκου 2-ου, διαμέτρου 
0.042 και πάχους 0.008, άπηωρημένης δια μετάξης.— Μεθοδίου 2-ου 
Κ/πόλεως πραξις επί τη εις μητροπολίτην Τραπεζοϋντος προβολή του από 
της μονής Σουμελα ιερομόναχου Νεκταρίου εις υποκατάστασιν τοο παραι
τηθέντος του θρόνου 'Ιωάννου. Ίνδικτ. 12-η, μηνίΆπριλίφ έτους 1689-ου. 
Παρόντες τη προβολή αρχιερείς: Νεόφυτος Ηράκλειας, Μελέτιος Νικομή
δειας, Γαβριήλ Χαλκηδόνος, Μεθόδιος Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Τορνόβου, 
Παρθένιος Ααρίσσης, 'Αρσένιος Σηλυβρίας και Νικόδημος Δέρκων. 

3. Μεμβράνα (μήκ. 0.675, πλ. 0. 595) μετά μολύβδινης του πα
τριάρχου Καλλινίκου βούλλας ετ. 1689-ου, άπηωρημένης διάμετάξης.— 
Καλλινίκου 2-ου Κ/πόλεως συνοδικόν σιγιλλιώδες συναρμόζον τη μητρο-
πόλει Τραπεζοϋντος τήν ης τό έτήσιον επίδομα νέμεται και εις το έξης 
νεμεθήσεται Σπαντωνής ό της Μεγάλης Εκκλησίας πρωτέκδικος πατριαρ-
χικήν της Κερασούντος έξαρχίαν. Ίνδικτ. 7-η, μηνί 'Οκτωβρίου Ιτ. 
1698-ου, <Υπογραφαι συνοδικών αρχιερέων: Ηράκλειας Νεόφυτος, Παρ
θένιος Νικομήδειας, Γαβριήλ Χαλκηδόνος, 'Ιγνάτιος Θεσσαλονίκης, 'Ιωα
κείμ Αγκύρας. 'Ανευ τών υπογραφών παρά τω Τριανταφυλλίδη, ένθ. 
άνωτ., σ. 137—139. 

4. Μεμβράνα επιμήκης, ης τά γράμματα κατά τίνα έφθαρμένα.— 
Γαβριήλ 3-ου Κ/πόλεως συνοδική πραξις έπί τη εις μητροπολίτην Τραπε
ζουντος προβολή του ιερομόναχου Παϊσίου εις υποκατάστασιν τοο θανόν
τος ήδη άρχιερέως Νεκταρίου. Ίνδικτ. 14-η, μηνίΜαρτίω έτους 1706-ου. 
Παρόντες τη προβολή αρχιερείς: Κύριλλος Κυζίκου, Παρθένιος Νικομη-

1) Συνοπτική ν καταγραφή ν δ'λων τών πατριαρχικών τούτων έγγραφων προεξέδωκεν 
Έ π α μ . Ѳ. Κυριακίδης εν Βιογραφίαις τών εκ Τραπεζουντος και της περ\ αυτήν χώ
ρας . • . άκμασάντων λογίων. Έ ν 'Αθήναις 1897, σ. 77—79. 

ВнзантійсвіЙ Врѳмѳнннкъ. 27 



258 ОТДѢЛЪ ι. 

δείας, Κωνστάντος Χαλκηδόνος, "Ανθιμος 'Ικονίου, 'Αθανάσιος Δρυστρας, 
•Ιερόθεος Σίδης, Κοσμάς Κλαυδιουπόλεως, Νικόδημος Δέρκων. 

5. Χάρτης επιμήκης. — Κυπριανοϋ 1-ου Κ/πόλεως συνοδικον γράμμα 
αποφάσεως, δι' ης έπανασώζονται τη μητροπόλει Τραπεζουντος τα παρα
νόμως υπό τοο θανόντος Νεκταρίου μητροπολίτου πωληθέντα τφ Χαλδίας 
άρχιεπισκόπφ Φιλοθέφ «χωρία του Γκιουρτουνίου, Σαμουτλί, Δέσμενα. 
Γαργάενα και λοιπά συν αυτοΤς μετά των έν αυτοΐς μαντενίων», άτινα 
πρότερον της Κερασούντος οντά αρχιεπισκοπής συνηνωμένα και ταύτα, 
ώσπερ καί τά λοιπά ταύτης ήσαν τέως από έτ. 1698-ου τη μητροπόλει 
Τραπεζουντος. Ίνδικτ. 1-η, μηνί Ίουλίφ ετ. 1508-ου. ΊΓπογραφαι συνο
δικών αρχιερέων: Κύριλλος Κυζίκου, Παρθένιος Νικομήδειας, Κωνστάν
τιος Χαλκηδόνος, 'Αθανάσιος Άδριανουπόλεως, Νεόφυτος Φιλιππουπόλεως, 
Νεόφυτος Ναυπάκτου και Άρτης. Άνευ των υπογραφών, εσφαλμένως καί 
ελλιπώς προεξέδωκε τοοτοΠ. Τριανταφυλλίδης, ζνθ. άνωτ. σ. 146—149. 

6. Χάρτης jj-ήκ. 0.25, πλ. 0.317. —Του αυτοΟ Κυπριανού γράμμα 
συνοδικον της αυτής χρονιάς (έτους καί μηνός) προς τους κατοίκους τών 
προρρηθέντων χωρίων, προτρεπομένους άπειλαΐς βαρέων έπιτιμίων υπο-
τάσσεοθαι τφ Τραπεζουντος μητροπολίτη Παϊσίφ. Ύπογραφαί αϊ αυταί. 
Προεξέδωκε Π. Τριανταφυλλίδης, ενθ. άνωτ. σ, 150—151. 

7. Μεμβράνα επιμήκης άνευ της σφραγΐδος. —Ιερεμίου 3-ου Κ/πό
λεως πραξις συνοδική επί τη εις μητροπολίτην Τραπεζουντος προβολή του 
έκ της μονής Ζαβουλών ιερομόναχου Άνανίου εις υποκατάστασιν του θα
νόντος άρχιερέως 'Ιγνατίου. Ίνδικτ. 1-Υ], μηνί Σεπτεμβρίφ ετ. 1722-ου. 
Παρόντες τη προβολή αρχιερείς: Καλλίνικος Ηράκλειας καί Ταιδεστου, 
Αυξέντιος Κυζίκου, Παρθένιος Χαλκηδόνος, Κύριλλος Προυσης, Μεθόδιος 
Νεοκαισαρείας, Σίλβεστρος 'Ικονίου, Νεόφυτος Άρτης, Γεράσιμος Νικαίας, 
Νικόδημος Δέρκων, Καλλίνικος Βάρνης, Μεθόδιος Λιτίτζης, Σωφρόνιος 
Δαμαλών, Αρσένιος Τήνου. 

8. Χάρτης επιμήκης. — Παισίου 2-ου Κ/πόλεως γράμμα συνοδικον 
προς τους κατοίκους τών χωρίων της πατριαρχικής εξαρχίας Κερασούν
τος, κοινουν αυτοϊς τήν τφ Τραπεζοΰντος Άνανίοι έπιβεβαίωσιν της χώρας 
Κερασούντος μετά τών περί αυτήν χωρίων. Ίνδικτ. θ', μηνί Ίουνίφ έτ. 
1731-ου. Τών συνοδικών αρχιερέων ευδιάγνωστοί πως υπογραφαί: Και
σαρείας , Νικομήδειας Παρθένιος, Χαλκηδόνος Νικόδημος, Πρου
σης , Φόδου Νεόφυτος, Μυτιλήνης , B' Ζύης Ματθαίος?, 
Λιτίτζης Μεθόδιος. 'Άνευ τών υπογραφών έξέδ. Τριανταφυλλίδης, 
σ. 151—154. 

9. Μεμβράνα επιμήκης άνευ της πατριαρχικής βουλλας,—Νεοφύτου 
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6-ου Κ/πόλεως πραξις συνοδική επί τη εις μητροπολίτη Τραπεζοϋντος 
προβολή του Άνανίου 2-ου Τραπεζουντίου, τιρότιρον Περιστεριώτου 
ιερομόναχου εις υποκατάσταση του ήδη θανόντος Άνανίου 1-ου. Ίνδικτ. 
14, μηνι Μαρτίψ ετ. 1736. 'Αρχιερείς συμμετασχόντες της προβολής: 
Άνανίας Κυζίκου, Γεράσιμος Ηράκλειας και Φαιδεστου, 'Αναστάσιος Σο
φίας, Θεόκλητος Νικομήδειας, Καλλίνικος Νικαίας, Καλλίνικος Χαλκηδό
νος, Νικηφόρος Τορνόβου, Μακάριος Σηλυβρίας, * Ιερεμίας Φόδου, Γρη-
γόριος 'Ιωαννίνων, νΑνθιμος Μηθύμνης, Σαμουήλ Δέρκων, 'Άνθιμος 'Ελασ-
σώνος και Δομενίκου, Κύριλλος Τήνου. 

10. Χάρτης μήκ. 0.78, πλ. 0.538. — Νεοφύτου 6-ου Κ/πόλεως 
γράμμα συνοδικόν τοΐς όρθοδόξοις χριστιανοΐς της επαρχίας, άγγελτικόν 
της εις μητροπολίτη ν αυτών άναγορεύσεως του άνω ειρημένου Άνανίου 
2-ου. Ίνδικτ. 14, μηνι Μαρτίφ ετ. 1736. *Υπογραφαι αί των αυτών 
αρχιερέων καζ ή του Κασσανδρείας, ой τό δνομα δυσξύμβλητον. 

11. Χάρτης μήκ. 0.78, πλ. 0.532. — Του αύτου Νεοφύτου συνο
δικόν γράμμα της αυτής χρονιάς προς τους χριστιανούς της επαρχίας 
Τραπεζοϋντος, έπιτάττον τήν τακτήν τφ μητροπολίτη 'Avavícj πληρωμήν 
τών ετησίων έμβατοικίων τών ναών. *Υπογραφαι τών αυτών αρχιερέων 
και ή τοο Τραπεζοοντος Άνανίου του 2-ου. 

12. Χάρτης μήκ. 0.78, πλ. 0.51.—Του αύτου Νεοφύτου έτερον 
ταύτόχρονον τοΐς αύτοΐς συνοδικόν γράμμα, δπως εφάπαξ, ώς ώρισται έν 
τω γράμματι, βοηθήσωσι χρηματικώς τον νέον αυτών μητροπολίτη 
Άνανίαν. *ϊπογρα<ραί Συνοδικών at αύται. 

13. Χάρτης μήκ. 0.547, πλ. 0.385. — Παίσίου 2-ου Κ/πόλεως 
γράμμα συνοδικόν προς τους έν τη επαρχία Τραπεζοϋντος και Κερασούν
τος, άγγέλλον αύτοΐς τήν άπόΚ/πόλεως ίπί^ο^ον του άρχιερέως Άνανίου, 
πληρώσαντος ήδη ανελλιπώς έκεΐ πάντα τά οφειλόμενα τέως εκκλησια
στικά δικαιώματα* προτρέπον δε όπως αύθις δέξωνται αυτόν δεόντως, ύπο-
τασσόμενοι και παρέχοντες τά «διωρισμένα εκκλησιαστικά αύτου εισοδή
ματα καί δικαιώματα» κτλ. Ίνδικτ. 7-η, μηνι Ίουνίφ ετ. 1744-ου. *Υπο-
γραφαι 16 αρχιερέων, ών τίνων ονόματα δια τό δυσανάγνωστον αμφίβολα: 
Καισαρείας Παρθένιος, Ηράκλειας Γεράσιμος, Κυζίκου Άνανίας, Νικομή
δειας Θεόκλητος, Νικαίας Άνθιμος? Χαλκηδόνος Καλλίνικος, Θεσσαλο
νίκης Γαβριήλ, Τορνόβου "Ανθιμος, Βερροίας Δανιήλ?, Κρήτης Γεράσιμος, 
Σερρών Γαβριήλ, 'Αθηνών Γαβριήλ ή Γεράσιμος?, Μελενίκου Κύριλλος, 
'Αγχιάλου Ταφαήλ?, Χίου Διονύσιος, Δέρκων Σαμουήλ. 

14. Χάρτης στιλπνός και παχύς, μήκ. 0.45, πλ. 0.328. — Παϊσίου 
2-ου Κ/πόλεως συνοδικόν γράμμα ταύτόχρονον τω μητροπολίτη Τραπε-

17* 
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ζοϋντος και Κερασούντος και τοϊς έν ταΐς έπαρχίαις ταύταις χριστιανοΐς, 
σχετικόν προς την τύχην της βιβλιοθήκης Σεβαστοϋ Κυμινήτου. *Υπογραφαί 
at αύται. Πρβλ. Έπ. Θ. Κυριακίδην έν βιογραφίαις κτλ., σ. 70—72. 

15. Μεμβράνα άνευ της μολύβδινης βούλλας. — Παϊσίου 2-ου Κ/πό
λεως ταύτόχρονον συνοδικόν σφλλιώδες γράμμα έπιβεβαιουν τα της 
εξαρχίας Κερασούντος χωρία υποκείσθαι τη μητροπόλει Τραπεζοϋντος, του 
άρχιερέως ταύτης ογειλο^τος διδόναι ετησίως τφ έχοντι την έπιστασίαν 
της εξαρχίας μεγάλφ έκκλησιάρχη και διδασκάλφ Κριτία το κεκανονισ-
μένον είςόδημα. 4Γπογραφαί at αύται. Έξέδωκε Π. Τριανταφυλλίδης, 
Οι φυγάδες, σ, 155—160. 

16. Χάρτης επιμήκης. — Του αύτου Παϊσίου ταύτόχρονον συνοδικόν 
γράμμα τοΐς προκρίτοις μαγίστορσι των έν τοις όρίοις Κερασούντος μαν-
τενίων και χωρίων γνωρίζον αύτοΤς οτι δέον υποκείσθαι τη μητροπόλει 
Τραπεζουντος. 'ϊπογραφαι αϊ αύται, "ΐδε Π. Τριανταφυλλίδην £νθ. 
άνωτ. σ. 160—163. 

17. Χάρτης μήκ. 0.57, πλ. 0.40. — Παϊσίου 2-ου Κ/πόλεως γράμμα 
συνοδικής αδείας έγκύκλιον δπως ό Τραπεζουντος μητροπολίτης Άνανίας 
ανεπαρκώς έχων εις τά άποτΐσαι τά βαρύνοντα την έπαρχιαν αύτου χρέη 
ελευθέρως περιέρχηται, δπου αν χρεία γένηται, εις συλλογήν ελεών. 
^Ινδικτ. 15-η,μηνι Ίανουαρίω ϊτ. 1752-ου. Τπογραφαί: Καισαρείας. . . , 
Ηράκλειας Γεράσιμος, Κυζίκου Άνανίας, Κρήτης Γεράσιμος, Φιλίππων 
και Δράμας Καλλίνικος. 

18. Μεμβράνα (μήκ. 0.675, πλ. 0.55) μετά μολύβδινης βούλλας 
διαμέτρου 0.07, άπηωρημένης δια μετάξης και Ετος εκτυπώσεως έχούσης 
το 1763-ον. —Σαμουήλ 1-ου Κ/πόλεως συνοδική πραξις επί τη εις μη-
τροπολίτην Τραπεζοϋντος προβολή του ιερομόναχου Ι̂εροθέου εις ύποκα-
τάστασιν του αποθανόντος Ανανίου. Ίνδικτ. 13-η, μηνί Σεπτ. £τ. 1764. 
Αρχιερείς παρόντες τη προβολή: Διονύσιος Δέρκων, Νικηφόρος Νικομή
δειας, Μελέτιος Προύσης, Γεράσιμος Κρήτης, Νεόφυτος Σμύρνης, "Ανθι
μος Μυτιλήνης, Βαρθολομαίος 'Αθηνών, Γεράσιμος Κυζίκου, "Ανθιμος 
Μεσημβρίας, Άνανίας Προικονήσου, Νεόφυτος Διδυμοτείχου. 

19. Χάρτης.—Διονυσίου αρχιεπισκόπου Χαλδίας γράμμα ύποσχετι-
κόν, συνταχθέν μετά δίκην έν τω πατριαρχείφ Κ/πόλεως ενώπιον τοο 
πατριάρχου προβασαν και της περί αυτόν συνόδου μεταξύ εκείνου και του 
Τραπεζουντος μητροπολίτου Δωροθέου, δπως εις τό έξης ειρήνης ένεκεν ό 
μεν Τραπεζουντος εχη τά ενοριακά δίκαια από των έν τοις μαδενίοις Κε
ρασούντος, τους τε ίερεΐς υπό την αύτου δεσποτείαν έγκαθιστών καί 
άφιστών δν αυτών βουληθείη, ό δε Χαλδίας καρπουσθαι και λαμβάνειν 
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παρά μόνων των έκεΐ εργαζομένων ιδίων επαρχιωτών ζητείας, κανονικά 
και συνοικέσια, δτε δε καιρός και άπέρχεσθαι άκωλύτως εις τα μαδένια, 
ευλογεΐν τε και άγιάζειν άρχιερατικώς τους εν αύτοΐς ίδιους έπαρχιώτας 
εις συναξιν των εαυτού δικακομάτων και βοήθειάν τίνα εαυτού. 21-η Ιου
νίου έτ. 1767. *ϊπογραφαί 12 συνοδικών αρχιερέων βεβαιωμέναι τη 
του' πατριάρχου Σαμουήλ υπογραφή, "ΐδε Π. Τριανταφυλλίδην, 
σ. 163—165. 

20. Χάρτης. — Σαμουήλ Κ/πόλεως γράμμα συνοδικον τοΐς προκρίτοις 
καί μαγίστορσι τών ρηθέντων μαδενίων, άγγελτικόν της μεταξύ τών 
μητροπολιτών Τραπεζοϋντος και Χαλδίας γενομένης συμφωνίας. Ίνδικτ. 
15-η, 2τ. 1767. Ύπογραφαί αϊ αυταί, 12 συνοδικών αρχιερέων. "Ιδε 
Π. Τριαταφυλλίδην, σ. 166—168. 

21. Μεμβράνα (μήκ. 0.62, πλ. 0.525) μετά μολύβδινης βούλλας 
διαμέτρου 0.065, δτους 1773-ου, άπηωρημένης δια μετάξης. —Σα
μουήλ Κ/πόλεως συνοδικον σιγιλλιώδες, δι' ου ή πατριαρχική Κερασούντος 
εξαρχία σύν τοΐς δυσί χωρίοις Τριπόλεως και Κοράλων συνενοοται τελείως 
τη μητροπόλει Τραπεζουντος. Μηνί Ίουλίω ίτ. 1774-ου. *ϊπογραφαί: 
Μελέτιος 'Εφέσου, Μεθόδιος Ηράκλειας, Γεράσιμος Κυζίκου, Μεθόδιος Νι
κομήδειας, Παρθένιος Χαλκηδόνος, Νικηφόρος Άδριανουπόλεως, 
Προυσης, Σαμουήλ Φιλιππουπόλεως, Παρθένιος Δρυστρας, Γεράσιμος Βι
ζύης, Φιλάρετος? Αίνου, Πα'ίσιος Γάνου και Χώρας. 

22. Χάρτης μήκ. 0.455, πλ. 0.31.—Γρηγοριου 5-ου Κ/πόλεως 
συνοδικον έπιτίμιον ανακοινωθέν τοΐς κληρικοΐς και λαικοΐς της μητροπό
λεως Χαλκηδόνος εις γνώσιν αυτών, δτι τοΟ προβάντος μεταξύ Κων-
σταντή τίνος και Μαρίτζας τινός παρανόμου συνοικεσίου έκμιηδενισθέντος 
συνοδικώς, ούτοι και ή της Μαρίτζας μήτηρ Διαλεχθή υπεβλήθησαν αφο
ρισμοί. Ίνδικτ. 15-η, μηνί ΐουλίφ έτ. 1797-ου. *Υπογραφαί: Σαμουήλ 
Εφέσου, Μελέτιος Ηράκλειας, 'Ιωακείμ Κυζίκου', 'Αθανάσιος Νικομήδειας, 
'Ιερεμίας Χαλκηδόνος, Γεράσιμος Θεσσαλονίκης, "Ανθιμος Προυσης, Διο
νύσιος Ααρίσσης, 'Ιερόθεος Ευρίπου. 

23. Μεμβράνα (μήκ. 0.71, πλ. 0.56) μετά βουλλας μολύβδινης δια
μέτρου 0.650, έτους 1797-ου, άπγ)ωρημένης δια μετάξης. —Γρηγοριου 
5-ου Κ/πόλεως συνοδική πραξις έπι τη εις μητρ οπολίτην Τραπεζουντος 
προβολή του ιερομόναχου Παρθενίου εις υποκατάστασιν του αποβιώσαντος 
Δωροθέου. Ίνδικτ. 1-Υ], μηνί Μαρτίφ ϊτ. 1798-ου. Ύπογραφαί, ή τοο 
πατριάρχου καί ή τοο μεγάλου λο^οΆίτου <'Αργυ?> ράμου. Συνοδικοί αρ
χιερείς παρόντες τη προβολή: Σαμουήλ 'Εφέσου, Μελέτιος Ηράκλειας, 
Μακάριος Δέρκων, Διονύσιος Ααρίσσης, 'Αθανάσιος Νικομήδειας, Ίωα-
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κείμ Κυζίκου, Καλλίνικος Νίκαιας, Ι̂ερεμίας Χαλκηδόνος, Γεράσιμος 
Θεσσαλονίκης, "Ανθιμος Προυσης, 'Ησαΐας Νεοκαισαρείας, Ιερόθεος 
Ευρίπου. 

24. Χάρτης μήκ. 0. 76, πλ. 0.51.—Γρηγορίου 5-ου Κ/πόλεως συ-
νοδικόν γράμμα τοις κληρικοΐς και λαικοΤς της μητροπόλεως Τραπεζουν-
τος, άγγελτικόν rřjc εις μγ\τροτ:6λίτψ αυτής προβολής του Παρθενίου 
και προτρεπτικον εις χρηματικήν αύτοϋ βοήθειαν. 1798. Τπογραφαί: Σα
μουήλ Εφέσου, Μελέτιος Ηράκλειας, 'Αθανάσιος Νικομήδειας, Καλλίνικος 
Νικαίας, Μακάριος Δέρκων, Γεράσιμος Θεσσαλονίκης, Ματθαίος Τορνόβου, 
Ήσαιας Νεοκαισαρειας, Διονύσιος Λαρίσσης, Νεόφυτος Παροναξίας, *Ιερε-
μίας Δρύστρας, Κύριλλος Γάνοΰ. 

25. Χάρτης μήκ. 0.61, πλ. 0.425.—Καλλινίκου 5-ου Κ/πόλεως 
συνοδικόν έπιτροπικόν, δι' oů Παρθένιος ό Τραπεζοϋντος ορίζεται «επί τφ 
έπιτροπευε?ν και προνοεΐν προσεχώς και διατηρεΐν» τά έν τή αύτου επαρχία 
σταυροπηγιακά πατριαρχικά μοναστήρια Σουμελα, Βαζελώνος και Περι
στέρα, «και κατ' έτος έξετάζειν καί θεωρεΐν έπ' ακριβείας πάσης τάς μονα-
στηριακάς δυσοληψίας , άπαιτεΐν δε αφ' έκαστου μοναστηρίου 
καί τά όροθετηθέντα καί διορισθέντα ετήσια σώα καί ανελλιπή καί έξα-
ποστέλλειν συν πάση ασφάλεια εις το Kotvòv της καθ' ήμας του Χρίστου 
Μεγάλης Εκκλησίας». Ίνδικτ. 4-У), μηνί Μαίφ ( = 1803). «Υπογραφαί 
ένδεκα των αυτών αρχιερέων. 

26. Χάρτης μήκ. 0.445, πλ. 0. 31. — Του αύτου Καλλινίκου 
γράμμα συνοδικόν τφ Τραπεζουντος καί τοις χριστιανοΐς Κερασούντος, άγ
γελτικον αποφάσεως αιτήσει της Δεσποινοϋς γυναικός Νικόλα Κεμιτζη, 
δτι ει μεν αυτή δικαίως διαβάλλεται καί συκοφαντείται έν Κερασοϋντι, 
άφωρισμένη εί'η καί κατηραμένη καί ασυγχώρητος, ει δε αδίκως, ώς ομο
λογεί, διασύρεται, άφωρισμένοι είησαν οι τήν συζυγικήν αυτής διαβάλλοντες 
σωφροσύνην. Ίνδικτ. 9-η, μηνί Σεπτ. ετ. 1805-ου. Ύπογραφαί: Φιλό
θεος Καισαρείας, Αθανάσιος Ξάνθης καί Ιερεμίας άρχιερευς πόλεως, ης 
τό όνομα δυσανάγνωστον. 

27. Χάρτης παχϋς καί στιλπνός μήκ. 0.745, πλ. 0.55. — Ευγε
νίου 2-ου Κ/πόλεως έγκυκλιον γράμμα αιτήσει άπολυθέν της 'Υψηλής 
Πύλης δπως οι έν τφ Όθωμανικω Κρατεί ' Ρωμαίοι (=<,/Ελληνες καί 
λοιποί ορθόδοξοι), ει καί "ξέναις έπηρείαις τούτων πάμπολοι εξεγερθέντες 
κατά της βασιλείας έπανέστησαν άγνωμένως, ήδη συγχωρηθέντες σπεύ-
σωσιν εις άφοπλισμόν έκουσιον καί άνάληψιν του της υποταγής σχήματος. 
Ίνδικτ. 9-η, μηνί Αυγουστφ έτους 1821-ου. Ύπογραφαί δέκα συνοδικών 
αρχιερέων, ών ευανάγνωστοι αι τών εξής: Εφέσου Μακάριος, Κυζίκου 
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Κωνστάντιος, Νικομήδειας Πανάρετος, Τορνόβου *Ιλαρίων, Προυσης Γερά
σιμος, Λήμνου Μακάριος, Σόφιας? Μακάριος, Θεσσαλονίκης Μακάριος. 

ΣΓΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑ2 ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ. 

Ευαγγέλια λειτ. και τετραευαγγέλια.— Κωδ. 11. 28. 35. 57. 
58. 59. 60. 

Πραξαπόστολος.—Κωδ. 39. 
Ψαλτήρια—Κώδ. 34. 69. 
Εύχολόγιον.— Κωδ. 61 . 
Πανηγυρικά. — Ксбб. 5. 37. 
Σύμμικτα.—Κωδ. 19. 26. 28. 33. 36. 63. 64. 
Λειτουργίαι.—Κωδ. 65. 
Νομοκάνονες.—Κωδ. 1. 2. 3. 35. 38. 68. 
Έκκλησ. μουσική.—Κωδ. 30. 31 . 32. 
Τοπογραφικά. Κωδ. 63 (προσκυνητάριον*Αγιων Τόπων και πάτρια 

Βατοπεδιου). 
Πατρολογικά καί Θεολογικά.—Κωδ. 4. 6. 7. 13. 14. 18. 20. 

24*25. 25, 2—4. 37. 49, α. 66. 67. 
Φιλοσοφικά.—Κωδ. 8. 9. 10. 15. 16. 19,5. 40. 4 L 43. 44. 45. 

47. 49,β\ 51. 62. 70. 
Μαθηματάρια.—Κωδ. 29. 55. 71 . 
Γραμματικά.—Κωδ. 71 . 21 . 28,α', 42. .49,γ '— ε'. Φητορικαί 

22. 26. Έπιστολαί 23. 25. 72. 
'Ιατρικά.—Κωδ. 24,2. 64,ε'. 
Αστρονομικά'. — Κωδ. 35. 63,α'. 63,δ' (σεληνοδρόμια και ζψ-

δολόγιον). 
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Κώδ ικες και γράμματα μετά χρονιάς. 

Έτ. Αριθ. 

1 3 1 1 = 1 

1512 = 42 

1 5 7 0 = 3 

1574—5 = 64 

1595 = 18 

1659 = 65 

1670 = 73,1 

1672 = 35 

1 6 7 4 = 1 9 

10-ης έκατοντ. — 
11 » » — 
11-12-ης » -
12 » » — 
13 » » — 
14 » » — 

Έτ. 'Αριθ. 

1682 = 69 

1689 = 73,2 

1698 = 73,3 

1706 = 73,4 

1708 = 73,5-6 

1711 = 15 

1722 = 73,7 

1731 = 73,8 

1734 = 67 

Κώδικες άχρόνι 

-Κώδ. 28. 
- » 57. 
- » 59. 
- » 25,4. 
- » 11. 34. 58. 

» 25. 26,8. 60 

\ Έτ. 'Apt». 

1736 = 73,9-12 

1742—5 = 71 

1744 = 73,13-16 

1746 = 38 

1752 = 73,17 

1753 = 21 

1763 = 73,18 

1765—8 = 66 

1767 = 73,19-20 Ι 

1768—9 = 27 Ι 

1772 = 45 Ι 

1792—1805 = 72 Ι 

1797 = 73, 22-3 II 

1798 = 73,24 Ι 

1803 = 73,25 Ι 

1805 = 73,26 Ι 

1822 = 73,27 Ι 

στοι. 

. 61. 
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15-ης έκατοντ. — Κώδ. 5. 7. 8 26,2. 39. 
16 » » — » 4. 10. 28,β'. 31. 32. 33. 56. 62. 
17 » » — » 2 . 6 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 7 . 2 0 . 3 6 . 5 7 . 7 0 . 
18 » » — » 23. 24. 26. 29. 30. 37. 40. 41. 43. 44· 

47. 49. 51. 55. 63. 
18/19-ης έκατοντ. — Κώδ. 51. 
19 » » — » 72. 

Καλλιγράφοι, αντιγραφείς χαί αυτόγραφα συγγραφέων. 

Αμβρόσιος ιερομόναχος Βυζάντιος 1734.—Κωδ. 67. 
Βαρθολομαίος ιερεύς 15-ης εκατ.—Κωδ. 39. 
Δανιήλ ιερομόναχος 1659.—Κωδ. 65. 
Δούκας 1672.—Κώδ. 35. 
Θεόδωρος Χατζή-Πέτρου 1753.—Κωδ. 21. 
Ηλίας Nex. Καντήλογλης 1772.—Κώδ. 45. 
'Ιωάννης ó έκ Καθαρών, οικονόμος της επαρχίας Τραπεζουντος 

1768.—Κώδ. 66. 
Ιωάννης Δομνηνός 1742—1745.—Κωδ. 68. 70. 71. 
Κοσμάς ιερομόναχος 1311.—Κώδ. 1. 
Λάζαρος ιερεύς έν Τραπεζουντι 1746.—Κώδ. 38. 
Μακάριος Μυτιληναίος ιερομόναχος 1711.—Κώδ. 15. 
Σεβαστός Κυμινήτης 17-ης εκατ.—Κώδ. 6. 9. 12. 19. 22. 26,1. 
Σταμάτιος 'Ηλιόπουλος 1512.—Κώδ. 42· 

Κτήτορες κωδίκων. 

Αβραάμ Άριστάρχης 18-ης εκατ.—Κώδ. 2. 
Αλέξιος Άσίν ιερεύς 16-ης εκατ. — Κώδ. 61. 
Άνανίας μητροπολίτης Κυζίκου 1731.—Κώδ. 2. 
Γεράσιμος αρχιεπίσκοπος Μονεμβασίας 18-ης εκατ.—Κώδ. 2. 
Γεωργίου άγ. μονή του Περιστερεώτα.—Κώδ. 62. 
Γεώργιος Δομνηνός 19-ης εκατ.—Κώδ. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 

71. 72. 
Γεώργιος Πελοποννήσιος, στρατηγός ρώσος έν Χερσώνι Κριμαίας 

1794.—Κώδ. 40. 
Γεώργιος Στρατικευας 1600—1601.—Κώδ. 61. 
Γιαννικαπάνης ιατρός έν Τραπεζουντι.—Κώδ. 61. 62. 
Γρηγόριος Παπαδόπουλος, καθηγητής έν Τραπεζουντι.—Κώδ. 63. 64. 
Ζαχαρίας 1731.—Κώδ. 2. 
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'Ηλίας Κανδήλης 1794.—Κωδ. 26. 40. 44. 47. 49. 
'Ιωάννου του Προδρόμου μονή έν rj¡ επαρχία Μηθυμνης 17-ης 

εκατ.—Κωδ. 7. 
'Ιωάννης ιερεύς (δ έκ Καθαρών), οικονόμος της επαρχίας Τραπεζοϋν-

τος.—Κωδ. 30. 
Καλλίνικος άρχιεπ. Μονεμβασίας 17-ης εκατ.?—Κωδ. 2. 
Καλλίνικος ιερομόναχος Φυτιανος 1734.—Κωδ. 67. 
Κυπριανός ιερεύς Χϊος 1597.—Κωδ. 3. 
Μακάριος ιερομόναχος Σιναίτης 1572.—Κωδ. 39. 
Σάββας ΊωαννίδηςΊ868.—Κωδ. 56. 
Σεβαστός Κυμινήτης 17-ης εκατ. Κωδ. 7. 8. 36. 
Σέργιος Μαζηνος ιερεύς πρό του Ιτ. 1597.—Κωδ. 3. 
Σίνα μονή 1572.—Κωδ. 39. 
Συμεών Α' Κ/πόλεως 1471 —1472 .— Κωδ. 1. 

Συγγραφείς και επιστολογράφοι. 

'Αγάπιος μητροπ. Κυζίκου 1792—3.—Κωδ. 72. 
Άγγελος Γρηγορίου Πανάρετος.—Κωδ. 33. 
Αθανάσιος Αλεξανδρείας.—Κωδ. 2. 5. 18· 
Αθανάσιος Νικομήδειας 1792-3,—Κωδ. 72. 
Άκριτα (Βασιλείου Διγενή) έπος. — Κώδ. 56. 
'Αλέξανδρος Καλλιμάχης 1796.—Κώδ. 72. 
'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος.—Κωδ. 22. 25. 49. 
'Αλέξανδρος Μουρούζης 1793.—Κώδ. 72. 
'Αλέξανδρος Τορναβίτης, διδάσκαλος έν Βουκουρεστίφ 1751-2.— 

Κώδ. 16. 
'Αλέξιος A' Κ/πόλεως. — Κώο. 2,λς\ 
'Αλέξιος Γ ό Μέγας Κομνηνός. —Κωδ. 19,1. 
Άμφιλόχιος 'Ικονίου — Κωδ. 2,κδ'. 
'Ανδρέας Κρήτης.—Κώδ. 5. 
Άνθέμιος 'Αντιοχείας 1792.—Κώδ. 72. 
Άνθιμος Ίεροσολυμο>ν 1792—1801. —Κώδ. 72. 
Άνθιμος Προύσης 1792. —Κώδ. 72. 
'Αριστοτέλης. —Κώδ. 9. 10. 19. 22. 25. 45. 49. 70. 
Βασίλειος Καισαρείας.—Κώδ. 1. 2. 20. 65. 
Βασίλειος Στεφανίδης ιατροφιλόσοφος 1792. — Κώδ. 72. 
Βραγκοβανος Βασσαράμβας. — Κώδ. 51. 
Γαβριήλ Θεσσαλονίκης, είτα Μολδαβίας, 1745. — Κώδ. 72. 
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Γαβριήλ Σεβήρος Φιλαδέλφειας. — Κωδ. 23. 
Γεννάδιος Α' Κ/πόλεως. —Κωδ. 2,κε\ 
Γεννάδιος Β' Κ/πόλεως ο Σχολάριος.— Κωδ. 10. 
Γεράσιμος Δέρκων 1792-3.—Κώδ. 72. 
Γεώργιος Γεμιστός. — Κωδ. 33. 
Γεώργιος Κορέσιος. — Κωδ. 36· 49. 
Γεώργιος Μουρούζης 1792-3. — Κώδ. 72. 
Γεώργιος ΞιφιλΤνος.—Κώδ. 1 . 2 . 
Γεώργιος ΙΙαχυμέρης.— Κώδ. 40. 43. 44. 
Γεώργιος Τωμανός 1792.—Κώδ. 72. 
Γρηγόριος Βιδύνης 1792.—Κώδ. 72. 
Γρηγόριος Δρύστρας 1792.—Κώδ. 72. 
Γρηγόριος Καισαρείας Καππαδοκίας 1792.—Κώδ. 72. 
Γρηγόριος Κ/πόλεως ô Κύπριος.—Κώδ. 5. 
Γρηγόριος Ε' Κ/πόλεως 1797-8. — Κώδ. 73,22,23,25. 
Γρηγόριος Μπραγκοβανος 1792. —Κώδ. 72. 
Γρηγόριος Ναζιανζηνός ό Θεολόγος. — Κώδ. 1. 2. 4. 71. 
Γρηγόριος Νεοκαισαρείας.— Κώδ. 2. δ. 
Γρηγόριος Νύσσης.—Κώδ. 2. 5. 
Γρηγόριος Σουτζος 1792.—Κώδ. 72. 
Γρηγόριος Σταυρουπόλεως 1792.—Κώδ. 72. 
Δαβίδ ó προφήτης.— Κώδ. 64,ζ'. 
Δαβίδ ό φιλόσοφος.—Κώδ. 41. 
Δαμασκηνός Στουδίτης.—Κώδ. 71. 
Δημήτριος Κυδώνης.—Κώδ. 19. 71. 
Δημήτριος Μουρούζης 1793.—Κώδ. 72. 
Δημήτριος Σοΰτζος 1792.—Κώδ. 72. 
Διονύσιος Αλεξανδρείας.—Κώδ. 2. 
Διονύσιος 'Αρεοπαγίτης.—Κώδ. 36. 
Διονύσιος Χαλδιας 1767. — Κώδ. 73,19. 
Αοσί^εος επίσκοπος Μπουζαίου 1793.—Κώδ. 72. 
Αοσίοευζ Ούγκροβλαχίας 1805.—Κώδ. 72. 
Δωρόθεος Βασμουλος 1787.—Κώδ. 72. 
Ευγένιος Βούλγαρις.—Κώδ. 72. 
Ευγένιος Β' Κ/πόλεως 1821. — Κώδ. 73,27. 
Ευστάθιος ποστέλνικος 1793. — Κώδ. 72. 
Έφραίμ ό Σύρος. — Κώδ. 5. 25. 
Ζαχαρίας Σκορδύλιος. — Κώδ. 64. 
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Ηλίας Έπιδαύριος 1792.—Κωδ. 73. 
Θεόδωρος Βάλσαμων.—Κωδ. 1. 2. 
Θεόδωρος διδάσκαλος εν Βουκουρεστίφ.—Κωδ. 21. 
Θεόδωρος Πρόδρομος.—Κωδ. 36. 
Θεόδωροι Στουδίτης.—Κωδ. 5. 
Θεοφάνης Κεραμεύς.—Κωδ. 5. 
Θεόφιλος Αλεξανδρείας.—Κωδ. 2, κ'. 
Θεόφιλος Κορυδαλλευς.—Κώδ. 9. 16. 21. 45. 41. 47. 49. 70. 
Θωμάς Άκουινος.—Κωδ. 19. 62. 
Θωμάς Έλεαβοολκος ό Νοταράς.—Κώδ. 36. 
'Ιγνάτιος Εανθόπουλος.—Κωδ. 7. 
Ιερεμίας B' Κ/πόλεως.—Κωδ. 3. 14. 23. 38. 
'Ιουστινιανός Α' αυτοκράτωρ.—Κωδ. 33,ta'. 
Ίσαάκιος Α ό Άγγελος αυτοκράτωρ.—Κωδ. 2, λ'. 
'Ιωάννης Δαμασκηνός.—Κωδ. 5. 18. 36. 70. 71. 
'Ιωάννης Η' ό Ψώμης.—Κωδ. 33, ιβ'. 
'Ιωάννης Εύχαΐτων.—Κωδ. 5, ζ'. 
'Ιωάννης Ζωναράς.—Κώδ. 1. 
'Ιωάννης Καρπάθιος.—Κωδ. 72,ιδ. 
'Ιωάννης ô Κίτρους.—Κωδ. 2, ε'. 
'Ιωάννης ό της Κλίμακος.—Κωδ. 25. 
'Ιωάννης Κομνηνός.—Κωδ. 24. 
'Ιωάννης πρώην Μυρέων επίσκοπος 1792.—Κώδ. 72. 
'Ιωάννης ό Νηστευτής.—Κώδ. 2, η'. 
'Ιωάννης Χρυσόστομος.—Κώδ. 5. 20. 65. 
Καλλίνικος Β' Κ/πόλεως 1689.—Κώδ. 73,3. 
Καλλίνικος Ε' Κ/πόλεως. 1801—1803.—Κωδ. 72. 73,25, 26. 
Κάλλιστος Εανθόπουλος.—Κώδ. 7. 
Κάτων.—Κώδ. 29. 71. 
Κοσμάς έπ. Μαϊουμα.—Κώδ. 36. 
Κυπριανός Α' Κ/πόλεως 1708.—Κώδ. 73,δ,6. 
Κύριλλος Α' Αλεξανδρείας.—Κώδ. 2, i', κα', κβ'. 5, ια'. 
Κύριλλος Β' 'Αλεξανδρείας ό Αούκαρις. — Κώδ. 13. 
Κωνσταντίνος ^ΑτλροπολΙτης.—Κώδ. 73, λγ\ 
Κωνσταντίνος Καρατζάς 1793. — Κώδ. 72. 
Αάμπρος Φωτιάδης. — Κώδ. 51. 
Αέων ό Σοφός, — Κώδ. 2, c'. 5, η', ιβ'. 
Αουκιανός —Κώδ. 71. 
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Μακάριος Ιωαννίνων 1793.—Κωδ. 72. 
Μακάριος Ναυπάκτου 1792. — Κωδ. 72. 
Μακάριος Πάτμιος.—Κωδ. 26. 
Μανασης Ήλιάδης διδάσκαλος 1792. —Κωδ. 21. 72. 
Μανουήλ Βλαστός. — Κωδ. 23. 
Μανουήλ Γλυζουνιος.— Κωδ. 23. 
Μανουήλ Ξανθινός.—Κωδ. 2, με'. 
Μάξιμος Μαργουνιος.— Κωδ. 23 . 
Μάξιμος Πελοποννήσιος.— Κωδ. 13. 
Μάξιμος Πλανούδης. — Κωδ. 29. 
Μάρκος'Αλεξανδρείας. — Κωδ. 2, μγ'. 
Μάρκος Ευγενικός. — Κωδ. 33. 
Ματθαίος Βλάσταρις. — Κωδ. 2. 3. 33. 38.* 
Ματθαίος Μυρέων 1792. —Κωδ. 72. 
Ματθαίος Τυρνόβου 1792. —Κωδ. 72. 
Μεθόδιος'Ηράκλειας 1792.—Κωδ. 72. 
Μελέτιος Αθηνών.—Κωδ. 26. 
Μελέτιος Πηγας, πατριάρχης Αλεξανδρείας. — Κωδ. 13. 
Μιχαήλ Ψελλός. — Κωδ. 5. 
Νείλος άββάς. —Κωδ. 25. 
Νείλος Δαμιλας. — Κωδ. 33. 
Νεκτάριος έπ. Τιμνίκου 1793. — Κωδ. 72. 
Νεόφυτος αρχιμανδρίτης 1792. — Κωδ. 72. 
Νεόφυτος Δούκας.—Κωδ. 51 . 
Νεόφυτος ς' Κ/πόλεως 1736. —Κωδ. 73, 9 — 12. 
Νεόφυτος Ζ' Κ/πόλεως 1792—3. —Κωδ. 72. 
Νικήτας Σερρών, ό αυτός και Ηράκλειας. — Κώδ. 2,3. 4. 
Νικηφόρος Βλεμμίδης. — Κώδ. 40. 44. 
Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος.— Κώδ. 67. 
Νικηφόρος Α' Κ/πόλεως. — Κώδ. 2,4. 
Νικόλαος καμαράσης 1793.—Κώδ. 72. 
Νικόλαος Φιλιππέσκουλος 1793.—Κώδ. 72. 
Όλυμπιόδωρος.—Κώδ. 8. 
Όμηρου Ίλιάς. —Κώδ. 27. 71. 
Όνειροκρίτης.— Κώδ. 64, ζ'. 
Παίσιος ηγούμενος μονής Νέμτζου 1792.—Κώδ. 72. 
Παίσιος Β' Κ/πόλεως 1745. —Κώδ. 72, 10. 73, 8. 13—17. 
Παναγιόδωρος. — Κώδ. 72. 
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Παναγιώτης Στεφάνου Κοστας 1787. — Κωδ. 72. 
Παναγιώτης Τραπεζούντιος διδάσκαλος 1792. — Κωδ. 72. 
Παφνούτιος ό όσιος. — Κωδ. 25. 
Πλάτων. —Κωδ. 8. 19. 
Πλάτων μητροπ. Μόσχας 1775.—Κωδ. 72. 
Σαμουήλ'Εφέσου 1793. — Κωδ. 72. 
Σαμουήλ Κιέβου 1787.—Κωδ. 72. 
Σαμουήλ Κ/πόλεως 1767. 1773.—Κωδ. 73, 19—21. 
Σεβαστός Κυμινήτης. — Κωδ. 6. 12. 13. 14. 19. 22. 24. 25. 70. 

73, 14. 
Σεραφείμ αρχιμανδρίτης Τραπεζουντος 1714. — Κώδ. 60. 
Σμαράγδα Μουρούζη 1793. — Κωδ. 72. 

• Σοφοκλής. — Κωδ. Í 8 . 
Ταράσιος Κ/πόλεως. — Κωδ. 2, κζ\ 
Τιμόθεος'Αλεξανδρείας.—Κωδ. 2, ιθ'. 
Φιλάρετος Ουγκροβλαχίας 1792—1793. — Κωδ. 72. 
Φιλίππου Διόπτρα.—Κωδ. 18. 
Φώτιος Κ/πόλεως. — Κωδ. 1. 33, ιβ'. 
Heinecke (Ι. Θεοφ.).—Κωδ. 51. 
Χρύσανθος 'Ιεροσολύμων.—Κωδ. 14. 

Μαρτυρία, βίοι οσίων και μνημαι αγίων. 

'Αβραάμ πατριάρχου βίος.—Κωδ. 63, δ'. 
Αθανασίου όσιου του Δαιμονοκαταλύτου ακολουθία και βίος. — 

Κωδ. 66. 
'Ακύλα του εν Τραπεζοϋντι μαρτυριον.— Κωδ. 5, δ'. 
'Ανδρέα όσιομάρτυρι ακολουθία.—Κωδ. 66, 3. 
'Αρσενίου του Μεγάλου ßioc— Κωδ. 5, α'. 
Άρτεμίφ μάρτυρι ακολουθία.—Κωδ. 66, 3. 
Βασιλείφ Καισαρείας έγκώμιον.— Κώδ. 5, ιη'. 
Βασιλείω όσίφ άρχιεπ. Τραπεζουντος βίος και ακολουθία.—Κωδ. 66,3. 
Γεωργίφ μάρτυρι έγκώμιον.— Κωδ. 5, κς', λα'. 
Ευγενίου μάρτυρος έν Τραπεζουντι μαρτυριον. — Κωδ. 5, δ'. 
Εύσταθίω 'Αντιοχείας λόγος έγκωμ.—Κωδ. 5, ιε'. 
Έφραίμ τω Συρφ έγκώμιον.—Κωδ. 5, ε'. 
Θιοΰοσίφ όσιομάρτυρι λόγος. — Κωδ. 5, λς'. 
Θεοδώρου μάρτυρος του Γαβρά ακολουθία και βίος. — Κώδ. 66, ι. 
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Θεοτόκου ευαγγελισμός, εισόδια, υπαπαντή. — Κωδ. 5, β', θ', t', ta', 
ιβ', ιγ', ιη'κε'. 

Ίάσωνος και Σωσιπάτρου αποστόλων μαρτύριον.— Κωδ. δ, κθ'. 
Ίγνατίψ 'Αντιοχείας έγκώμιον.— Κωδ. 5, ς'. 
Ίεράρχαις τρισίν, Ιωάννη Χρυσοστόμψ, Βασιλείω Καισαρείας, Γρη-

topico τφ Θεολόγφ έγκώμιον. — Κωδ. 5, ζ'. 
'Ιωάννη τφ Θεολογώ λόγος και έγκώμιον. — Κωδ. 5, λβ', λγ \ 
'Ιωάννου Προδρόμου κεφαλής εϋρεσις.—Κ&δ. 5, ις', λδ', λε'. 
Ίώβ του μακάριου βίος.—Κώδ. 5, λ'. 
Καν ιδίου μάρτυρος του έν Τραπεζοϋντι μαρτύριον.— Κωδ. 5, б'. 
Μαξίμου του όμολογητοϋ βίος. — Κωδ. 5, γ'. 
Μάρκου του αποστόλου βίος.—Κωδ. 5, κη'. 
Μελετίω 'Αντιοχείας έγκώμιον. — Κώδ. б, іб'. 
Νικήτα μαρτύριον. — Κωδ. 63, γ'. 
'Ονούφριου τοο όσιου βίος. — Κωδ. 25, 4. 
Ούαλεριανου του έν Τραπεζοϋντι μαρτύριον. — Κώδ. 5, δ'. 
Σεβάστειας 40 μαρτύρων μαρτύριον.—Κωδ. 5, ιζ'. 
Συμεών συγγενούς του Κυρίου μαρτύριον.—Κώδ. 5, κζ'. 
Τρύφωνι μάρτυρι έγκώμιον. — Κωδ. 5, η'. 
Φιλίππω άποστόλω ακολουθία.—Κ&δ. 66. 

Διάφορα ονόματα. 

Αίκατερΐνα Β7 αυτοκράτειρα Φωσίας.—Κ&δ. 72, 19. 
'Αναστάσιος, ίερεύς, σακελλάριος Ααρίσσης 1752. — Κωδ. 16. 
'Ανδρέας ó απόστολος.—Κωδ. 1, δ', ι. 
Άργυραία δέσποινα κεντήτρια 1714.—Κώδ. 60. 
<Άργυ?>ράμος μέγας λογοθέτης της Μ. 'Εκκλησίας 1797. — Κωδ. 

73, 23. 
Άρειος. —Κωδ. 5, ιη\ 
Βασίλειος διδάσκαλος έν Πάτμφ 1743. —Κωδ. 72. 
Βονιφάτιος Ε' πάπας Τώμης.—Κωδ. 1, 7. 
Γεράσιμος Δομνηνός, πρωτοσυγκελλος ΤραπεζοΟντος 1745. — 

Κωδ. 71. 
Γραικοί. — Κωδ. 33, κ'. 
Δεσποινου Νικόλα Καμιτζή 1805.—Κωδ. 73, 26. 
Δόμνος επίσκοπος. —Κωδ. 2, κα'. 
Θεοδόσιος Α' αυτοκράτωρ. — Κωδ. 24. 
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Ίουδαϊοι. —Κωδ. 13. 
'Ιούλιος Καίσαρ.— Κωδ. 1, il. 
Ιωάννης Βασμουλιώτης.— Κώδ. 71. 
'Ιωάννης μεδαλνιτζιάρης 1796. — Κωδ. 72. 
Καθαροί = κρυπτοί χριστιανοί μεταξύ των περί Τραπεζούντα Μου

σουλμάνων. — Κωδ. 66. 
Κωνσταντίνος ό Μέγας. — Κώδ. 1,8. 
Κωνσταντίνος ό του Νικομήδειας, όρφανοτρόφος.— Κώδ. 36. 
Κώνστας αυτοκράτωρ. — Κώδ. 1, il. 
Λατίνοι. — Κώδ. 13. 33. 
Λουθηρανοί. — Κώδ. 14. 19. 
Μαζήνος (Σέργιος). — Κώδ. 3. 
Μάξιμος 'Ιταλός ό από Γραικών. — Κώδ. 33. 
Νεόφυτος ιερομόναχος και έκκλησιάρχης μονής Όδηγητριας. — 

Κώδ. 67. 
Νεστόριος αιρεσιάρχης. —Κώδ. 2, t'. 
Νικόλαος Καμιτζής 1805. —Κώδ. 73,6. 
Νικόλαος Κριτίας 1744. —Κωδ. 73,15. 
Όθωμανικόν Κράτος.—Κώδ. 73, 27. 
Πρόκλος. — Κώδ. 24. 
ΤωμαΤοι βασιλείς. —Κώδ. 1, il. 
ΊΡωμαιοί=Γ/Ελληνες. — Κώδ. 73, 27. 
Ώριγένης. —Κώδ. 33, ta'. 

Πατριάρχαι, αρχιερείς, επίσκοποι. 

'Αγάπιος Κυζικου 1793. —Κώδ. 72. 
'Αδριανός 1-ος 'Ρώμης.— Κώδ. 2. 
'Αθανάσιος Άδριανουπόλεως 1708. — Κώδ. 73, 5. 
'Αθανάσιος Δρυστρας 1706. — Κώδ. 73, 4. 
'Αθανάσιος Ξάνθης 1805, — Κώδ. 73, 26. 
'Αθανάσιος Νικομήδειας 1792.—Κώδ. 72. 
Άκάκιος Τραπεζοϋντος 1722.—Κώδ. 1. 
Άνανίας Κυζίκου 1752.—Κώδ. 73, 17. 
Άνανίας Μαρώνειας 1670.—Κώδ. 73, ι. 
Άνανίας Προικονήσου 1764. — Κώδ. 73, 18. 
Άνανίας Α' Τραπεζουντος 1722—1736.— Κώδ. 1. 73, 7—9. 
Άνανίας Β' Τραπεζουντος 1736—1764.— Κώδ. 73, 9—13, 17, 18. 
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'Αναστάσιο; Σοφία; 1736. —Κώδ. 73, 9. 
Άνθέμιος 'Αντιοχείας 1792. —Κωδ. 72. 
Άνθιμος Έλασσώνος 1736. — Κωδ. 73, 9. 
'Ανθιμος 'Ιεροσολύμων 1 7 9 2 — 9 3 , 1801. — Κώδ, 72. 
Άνθίμος Ικονίου 1706. —Κώδ. 73, 4. 
Άνθιμος Μεσημβρίας 1764. —Κώδ. 73, 18. 
Άνθιμος Μηθύμνης 1736.— Κώδ. 73, 9. 
Άνθιμος Μυτιλήνης 1764· —Κώδ. 73, 18. 
Άνθιμος? Νικαίας 1744. —Κώδ. 73, 13. 
Άνθιμος Προύσης 1792—97. —Κώδ. 72. 73, 22, 23. 
Άνθιμος Τορνόβου 1744. — Κώδ. 73, із. 
'Αρσένιος Τήνου 1722. — Κώδ. 73, 7. 
Αυξέντιος Κυζίκου 1722. —Κώδ. 73,7. 
Βαρθολομαίος Αθηνών 1764.—Κώδ. 73, 18. 
Βαρθολομαίος Ηράκλειας 1670. — Κώδ· 73, 1. 
Βαρνάβας Τραπεζουντρς 1311. — Κώδ, 1. 
Βασιλείδης επίσκοπος Αιγύπτιος. -*- Κώδ. 2, ιγ\ 
Γαβριήλ Θεσσαλονίκης, είτα Μολδαβίας 1745 — 1780. -— 

Κώδ. 72, ίο, 13. 
Γαβριήλ Γ Κ/πόλεως 1706. —Κώδ. 73, 4. 
Γαβριήλ Σερρών 1744. — Κώδ. 73, 13. 
Γαβριήλ Φιλαδέλφειας δ Σεβήρος. — Κώδ. 23. 
Γαβριήλ Χαλκηδόνος 1683. —Κώδ. 73, 3. " 
Γεννάδιος Α' Κ^ϊτόλεως.—Κώδ. 2, κε'. 
Γεννάδιος Β' Κ/πόλεως ó Σ/ολάριος. — Κώδ. 10. 
Γεράσιμος Βιζύης 1774. —Κώδ. 73, 21. 
Γεράσιμος Δέρκων 1793. — Κώδ. 72. 
Γεράσιμος Ηράκλειας 1736—52.-—Κώδ. 73,9, 13, Π. 
Γεράσιμος Θεσσαλονίκης 1797—8. — Κώδ* 73, 22—24. 
Γεράσιμος Κρήτης 1744—1764. — Κώδ. 73, 13, 17, 18. 
Γεράσιμος Κυζίκου 1764—74. — Κώδ. 73, 18, 21. 
Γεράσιμος Α' Κ/πόλεως (1720—1). —Κώδ. 1,4. 
Γεράσιμος Μονεμβασίας 18-ης εκ. — Κώδ. 2. 
Γεράσιμος Νικαίας 1722. — Κώδ. 73, 7. 
Γεράσιμος Προυσης 1822.—Κώδ. 73, 27. 
Γρηγόριος Βιδύνης 1792. — Κώδ. 72. 
Γρηγόριος Δρύστρας 1792. — Κωδ. 72. 
Γρηγόριος 'Ιωαννίνων 1736. — Κώδ. 73, 9. 
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Γρηγόρη; Ε' Κ/πόλεως 1797—8.—Κωδ. 73, 22—24. 
Γρηγόριος Σταυρουπόλεως 1792.—Κωδ. 72. 
Δανιήλ? Βερροιας 1744. —Κωδ. 73, 17. 
Δανιήλ Διδυμοτείχου 1670. — Κωδ. 73, ι. 
Διονύσιος Δέρκων 1764. — Κώδ. 73, ίο. 
Διονύσιος Λαρίσσης 1797—8.—Κώδ. 73, 22—24. 
Διονύσιος Χαλδίας 1767. — Κωδ. 73, 19. 
Διονύσιος Χίου 1744. — Κωδ. 73, 13. 
Δωρόθεος Τραπεζουντος 1767. — Κώδ. 1. 73, 19. 
Δοσι'θεος 'Ιεροσολύμων.—Κώδ. 14. 
Δοσιθεος έπίσκ. Μπουζαίου 1793. — Κώδ. 72. 
Δοσίθεος Ούγκροβλα/ίας 1805. — Κώδ. 72, 21. 
Ευγένιος Β' Κ/πόλεως 1821. —Κώδ. 73, 27. 
Ευγένιος Σλαβινίου και Χερσώνος, ό Βουλγαρις.— Κώδ. 73, ic, 17. 
Ζαχαρίας? Μελενίκου 1670. — Κώδ. 73, ι. 
Ήσαίας Νεοκαισαρείας .1798.—Κώδ. 73, 24. 
Θεοδόσιος Λιτίτζης 1670.—Κώδ. 73, ι. 
^Θεόκλητος Νικομήδειας 1736. —Κώδ. 73, 9, 15 
'Ιγνάτιος Θεσσαλονίκης 1689. — Κώδ. 73, 3. 
'Ιερεμίας άρχιερεύς 1805. — Κώδ. 73, 26. 
'Ιερεμίας Δρύστρας 1798*—Κώδ. 73, 24. 
Ιερεμίας Ευρίπου 1797.—Κώδ. 73, 22,-23. 
Ιερεμίας Β'Κ/πόλεως. — Κώδ. 3. 14. 23. 38. 
Ιερεμίας «Ρόδου 1736. — Κώδ. 73, 9. 
'Ιερεμίας Χαλκηδόνος 1792—7. —Κώδ. 72. 73, 22, 23. 
'Ιερόθεος Σίδης (ό Κομνηνός) 1706. —Κώδ. 73, 4. 
'Ιερόθεος ΤραπεζοΟντος 1764.—Κώδ. 73, 18. 
Ιωακείμ Άγκυρας 1689. —Κώδ. 73, 3. 
'Ιωακείμ Κυζίκου 1797—8. —Κώδ. 73, 22, 23. 
'Ιωάννης \Γ Κ/ιυόλεως ά Γλυκύς (1315). —Κώδ. 1, 4. 
Ιωάννης Μυρέων 1792. —Κώδ. 72. 
'Ιωάννης Τραπεζουντος 1683. — Κώδ- L 
Καβάσιλας Δυρραχίου.—-Κώδ. 2. ε'. 
Καλλίνικος Βάρνης 1722. —Κώδ. 73, 7. 
Καλλίνικος Ήρακλείας 1722.—Κώδ. 73, 7. 
Καλλίνικος Β' Κ/πόλεως 1689.—Κώδ. 73, 2, 3. 
Καλλίνικος Ε7 Κ/πόλεως 1801—3. —Κωδ. 72, 4. 73, 25, 26· 
Καλλίνικος Μονεμβασίας 18-ης εκατ. — Κώδ. 2. 
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Καλλίνικος Νίκαιας 1736. —Κωδ. 73, 9. 
Καλλίνικο; Φιλίππων και Δράμα; 1752.—Κωδ. 73, 17. 
Καλλίνικος Χαλκηδόνος 1736, 1744. —Κωδ. 73, % 13. 
Κοσμάς Κλαυδιουπόλεως 1706.—Κωδ. 73, 4. 
Κυπριανός Α' Κ/πόλεω; 1708. — Κωδ. 73, 6. 
Κύριλλος Κυζίκου 1706.—Κωδ. 73, 4, 5. 
Κύριλλος Μελενι'κου 1744.—Κώδ 73, 13. 
Κύριλλος Προύσης 1722.—Κωδ. 73, 7. 
Κύριλλος Τήνου 1736. —Κώδ. 73, 9. 
Κωνσταντίνος επίσκοπος 12-ης εκ. — Κώδ. 2, γ'. 
Κωνστάντιος Κυζίκου 1821.—Κώδ, 73, 27. 
Κωνστάντιο; Τραπεζουντος 1830. — Κώδ. 1. 
Κωνστάντιος Χαλκηδόνος 1706. — Κώδ. 73, 4, 5. 
Λητόϊος έπίσκ. Μελιτηνγ]ς. — Κώδ. 2, ιη\ 
Μακάριος Δέρκων 1798.·—Κώδ. 73, 21. 
Μακάριος Εφέσου 1821. — Κώδ. 73, 27. 
Μακάριος Θεσσαλονίκης 1821.—Κώδ. 73, 27. 
Μακάριος Ιωαννίνων 1793,—Κώδ. 72. 
Μακάριος Νικομήδειας 1792.—Κώδ. 72. 
Μακάριος Σηλυβρίας 1736.—Κώδ. 73, 6. 
Μακάριος Σοφίας? 1822. —Κώδ. 73, 27. 
Ματθαίος? Βιζύης 1731. —Κώδ. 73, 8. 
Ματ&αΤος Μυρέων 1792. —Κώδ, 72. 
Ματθαίος Τυρνόβου 1792—98. — Κώδ. 92. 73, 24. 
Μεθόδιος Ηράκλειας 1773—72. — Κώδ. 72, 73,31. 
Μεθόδιος Γ Κ/πόλεως 1670. —Κώδ. 73, χ. 
Μεθόδιος Λιτίτζης 1722—31. — Κώδ. 73, 7, 8. 
Μεθόδιος Νεοκαισαρείας 1722.—Κώδ. 73, 7. 
Μεθόδιος Νικομήδειας 1774 .— Κώδ. 73, 21. 
Μελέτιος A' 'Αλεξανδρείας ό Πηγας.—Κώδ. 13. 
Μελέτιος 'Εφέσου 1773.—Κώδ. 73, 21. 
Μελέτιος Ηράκλειας 1797—8. —Κώδ· 73, 22—24, 
Μελέτιος Προύσης 1764. — Κώδ. 73, 18. . 
Μήνας Κ/πόλεως. — Κώδ. 33, ¡α'. 
Μητροφάνης Κυζίκου 1G70.^- Κώδ. 73, д. 
Μητροφάνης Α' Κ/πόλεως.—Κώδ. 1, 2, 
Μητροφάνης έπίσκ. Τιμνίκου 1793. — Κώδ. 72. 
Νεκτάριος Τραπεζουντος 1689—1708.—Κώδ. 73, 2, 3, 4, 5, 

18* 
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Νεόφυτος 'Άρτης 1670. — Κώδ. 73. ι. 
Νεόφυτος Διδυμοτείχου 1764. — Κώο. 73, 18. 
Νεόφυτος ς Κ/πόλεως 1736. — Κώο. 73, 9—12. 
Νεόφυτος Ζ' Κ/πόλεως.—Κώο. 72. 
Νεόφυτος Ναυπάκτου και Άρτης 1708. — Κώο. 73, 5. 
Νεόφυτος Νικομήδειας 1670. — Κωδ. 73, ι» 
Νεόφυτος Παροναξι'ας 1798. — Κωδ. 73, 24. 
Νεόφυτος Φόδου 1731. — Κωδ. 73, a. 
Νεόφυτος Σμύρνης.—Κωδ. 73, 18. 
Νεόφυτος Φιλιππουπόλεως 1708. — Κώο. 73, δ. 
Νήφων Α' Κ/πόλεως. —Κωδ. 1, 4. 
Νικηφόρος Άδριανουπόλεως 1774. — Κώδ. 73, 21. 
Νικηφόρος Α' Κ/πόλεως. — Κώδ. 2, δ'. 
Νικηφόρος Νικομήδειας 1764. — Κώδ. 73, 18. 
Νικηφόρος Τορνόβου 1736. — Κώδ. 73, 9. 
Νικόδημος Δέρκων 1706—1722. —Κώδ. 73, 4, 7. 
Νικόδημος Χαλκηδόνος 1731. — Κώδ. 73, 8. 
Παγκράτιος Τραπεζοϋντος 1471—72. — Κώδ. 1. 
Παίσιος Γάνου και Χώρας 1774.—Κώδ. 73, 21. 
Παΐσιος Β' Κ/πόλεως 1731. 1744—45, 1752. —Κώδ. 72, ίο. 

7 3 , 13—17. 
Παίσιος Νικομήδειας 1822. — Κώδ. 73, 27. 
Παίσιος Τραπεζοϋντος 1706—9. — Κώδ. 1. 73, 4, δ, 6. 
Παρθένιος Δρυστρας 1774—94.—Κώδ. 73, 21, 22. 
Παρθένιος Δ' Κ/πόλεως ò Μογιλάλος 1671.—Κώδ. 19, ίο. 
Παρθένιος Νικομήδειας 1706—31. — Κώδ. 73, 4, 5, 8. 
Παρθένιος Τραπεζοϋντος 1798—1803.—Κώδ. 1. 73, 2S, 24, 25. 
Παρθένιος Χαλκηδόνος 1722. —Κώδ. 73, 7. 
Παρθένιος έτερος Χαλκηδόνος 1774. — Κώδ. 73, 21. 
Πλάτων μητροπ. Μόσχας 1775.—Κώδ. 72, 16. 
«Ραφαήλ? Αγχιάλου 1744. —Κώδ. 73, 13. 
Ψαφαήλ Μηθύμνης. — Κώδ. 7. 
Σαμουήλ Δέρκων 1736, 1744.— Κώδ. 73, 9, 13. 
Σαμουήλ Εφέσου 1793—98.—Κώδ. 72. 73. 22—24. 
Σαμουήλ μητροπ. Κιέβου. —Κώδ. 72, 18. 
Σαμουήλ Α' Κ/πόλεως άπα Δέρκων, δ Χαντζερης 1764—1773.— 

Κώδ. 73, 18—21. 
Σαμουήλ Φιλιππουπόλεως 1774. — Κώδ. 73, 21. 
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Σιλβεστρος Ικονίου 1722. —Κωδ. 73, 7. 
Στέφανος Α' Κ/πόλεως. —Κώδ. 1, 4. 
Σωφρόνιος έπίσκ. Δαμαλών 1722. — Κωδ. 73, 7. 
Σωφρόνιος Α' Ιεροσολύμων.— Κωδ. 1, 7. 
Φιλάρετος? Αίνου 1774. —Κωδ. 73, 21. 
Φιλάρετος Ούγκροβλαχίας 1792—93. — Κώδ. 72. 
Φιλόθεος Καισαρείας Καππαδοκίας 1805.—Κώδ. 73, 26. 
Φιλόθεος Χαλδίας 1708. —Κώδ. 73, δ. 

Πίνα!; τοπωνυμικών. 

Αγίας Άννης Σκήτη εν τφ Άθφ. —Κώδ. 67. 
Άγκυρα.—Κώδ. 73, 7. 
Αγχίαλος.—Κώδ. 73,13. 
Άδριανούπολις.—Κώδ. 73, 5. 
Αθήναι. —Κώδ. 26. 73, 13, 18. 
Άθως. —Κώδ. 67. 
Αίνος. — Κώδ. 73, 21. 
Αλεξάνδρεια. —Κώδ. 2. 5. 13. 18. 
Ανασελίτζου επισκοπή. — Κώδ. 68. 
Αντιόχεια ή Μεγάλη. — Κώδ. 1. 5. 72. 
Άρτα. —Κώδ. 73,5, 7. 
Ά/ρίς. — Κώδ. 68. 
Βαζελών ή Ζαβουλών μοναστήριον περί Τραπεζούντα.—Κώδ. 73,7,25. 
Βάρνα. — Κώδ. 73, 7. 
Βατοπέδιον, μονή Αθωνική. — Κώδ. 63. 
Βελεσου επισκοπή. — Κώδ. 68. 
Βέρροια Μακεδονίας.—Κώδ. 73, 13. 
Βέδυνη. —Κώδ. 72. 
Βιζύη.—Κώδ. 73, 8, 21. 
Βοδενών επισκοπή. — Κώδ. 68. 
Βουκουρέστιον. — Κώδ. 16. 21. 
Βυζάντιος, —Κώδ. 67. 
Γαλάται Έλάσ. Ασίας.—Κώδ. 20. 
Γάνος ή Θρακώα.—Κώδ. 73, 21. 
Γαργάενα, γωρίον Κερασουντίας χώρας.—Κώδ. 73, 5. 
Γκρώρας επισκοπή εν Μακεδονία.—Κώδ. 68. 
Γρεβενά, τά* πολίχνη Μακεδονίας. — Κώδ. 68. 
Γριουρτούνιον, χωρίον Κερασουντίας χώρας.—Κώδ. 73, 5. 
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Δαμαλών επισκοπή έν Άργολίδι.— Κώδ. 73, 7. 
Δέρκοι.— Κωδ. 72. 73, 4, 7, 9, 13, 18, 24. 
Δέσμενα, τά* χωρίον Κερασουντίας χώρας.—Κωδ. 73, 5. 
Διδυμότειχον.—Κώδ. 73, ι. 
Δομένικον.— Κωδ. 73, 9. 
Δράμα, ή.—Κώδ. 73, 17. 
Δρύστρα, ή.—Κώδ. 72. 73, ι, 4, 21, 24. 
Δυρράχιον.—Κώδ. 2. 
Έλασσών. — Κώδ. 73, 9. 
Ένετία.— Κώδ. 23. 
Έπιδαυριος.— Κώδ. 72. 
Εύριπος.— Κώδ» 73, 22, 23. 
"Εφεσος.— Κώδ. 33. 72. 73, 21—24, 27. 
Ζάκυνθος. — Κώδ. 23. 
Ηράκλεια Θράκης. — Κώδ. 2. 72. 73, ι, 7, 9, 13, 17, 21—24. 
Θεουπολις=Αντιόχεια Συρίας. — Κώδ. 1. 
Θεσσαλονίκη. — Κώδ. 72. 73, 3, 13, 22—24, 27. 
^Ιερουσαλήμ, ^Ιεροσόλυμα.— Κώδ. 1. 14. 72. Ό αυτόθι 

Τάφος.—Κώδ. 19. 
Ίκόνιον.— Κώδ. 73, 4, 7. 
Ίσπατία Αλβανίας. — Κώδ. 68. 
'Ιωάννινα. — Κώδ. 72, 73, 9. 
Καισαρεία Καππαδοκίας.—Κώδ. 2. 20. 72. 73, 8, 17, 26. 
Καλαμάτα, ή, χωρίον έν Χίφ. — Κώδ. 3. 
Καλομάννα, ή, χωρίον έν Χίφ. — Κώδ. 3. 
Καλομενά, γωρίον έν Χίω.—Κώδ. 3. 
Καννΐται= οί νυν Άργυρουπολϊται έν Χαλδία.— Κώδ. 66. 
Κεράσους, — Κώδ. 73, 5, 8, 14—16, 19, 26. 
Κίεβον.—Κώδ. 72. 
Κιτζαβουντίμερις επισκοπή έν Μακεδονία. — Κώδ. 68. 
Κίτρος, τό. — Κώδ. 2. 
Κλαυδιούπολις.—Κώδ. 73, 4. 
Κόραλα, τα, χώρα Ποντική. — Κώδ. 21. 
Κορίνθιοι. — Κώδ. 20. 
Κοριτζών επισκοπή έν Μακεδονία. — Κώδ. 6S. 
Κόρμι, χωρίον.—Κώδ. 3. 
Κρήτη. — Κώδ. 5. 73, 13, 17. 
Κύζικος. — Κώδ. 1. 73, ι, 4, 5, 9. 13, 17, 18, 21—23, 27. 
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Κύθηρα. — Κώδ. 23. 
Κύζικος.— Κώδ. 73, ι, 4, 5, 7, 17, 18, 21—23, 27. 
Κύπριοι. — Κωδ. 5. 
Κωνσταντινούπολις.—Κωδ. 1. 2. 13. 23. 33. 64. 71. 7 2 . 7 2 . 

73, ι—ie, 20—27. 
Κωνσταντίνος ό Κοπρώνυμος.— Κώδ. 66. Ναός 'Αγίας 2ο$ίας.— 

Κώο. 57. Βλαχέρναι. — Κωδ. 1. Μαγκάνων μονή,—Κωδ. 1. 'Οδηγή
τριας μονή.-—Κωδ. 67. Συνοικία Τικίλτασι.— Κώδ. 24. 

Λάρισσα Θεσσαλίας. — Κώδ. 16. 73, 22—24. 
Λήμνος. — Κώδ. 55. 73, 27. 
Λιβύη. —Κώδ. 2. 
Λίτιτζα.—Κώδ, 73, ι, 3, 7. 
Μαρώνεια. — Κώδ. 73, ι. 
Μελένικον. — Κώδ. 73, ι, 13. 
Μελιτηνή. — Κώδ. 2. 
Μεσέμβρια.— Κωδ. 73, 8, 18. 
Μήθυμνα. — Κώδ. 7. 73, 9. 
Μογλενών επισκοπή εν Μακεδονία. — Κώδ. 68. 
Μολδαβία. —Κώδ. 72. 
Μολδοβλαχία. Κώδ. 72. 
Μολισκου επισκοπή έν Μακεδονία. — Κώδ. 68. 
Μονεμβασία. — Ε,ώδ. 2. 
Μουζακίου επισκοπή έν Αλβανία. — Κώδ. 68-
Μπιτωλίας επισκοπή έν Μακεδονία.—Κώδ. 68. 
Μπουζαίου επισκοπή έν Βλαχία. — Κώδ. 72. 
Μύρα Λυκίας. — Κώδ. 72. 
Μυτιλήνη. — Κώδ. 2. Μυτιληναίος. — Κώδ. 15. 
Μώκρας επισκοπή έν Μακεδονία, — Κώδ. 68. 
Ναύπακτος.—Κώδ. 72. 73, 5. 
Νέμτζου μονή έν Μολδαβία. — Κώδ. 72. . 
Νεοκαισάρεια.— Κώδ. 2. 5. 73, 7, 24. 
Νίζνη, πόλιςf Ρωσίας. — Κώδ. 72. 
Νίκαια.—Κώδ. 73, 7, 13. 
Νικομήδεια. — Κώδ. 36. 72. 73, 1—4, 8, 9, 21—24, 27. 
Νικοπολΐται. — Κώδ. 1. 
Νύσσα Καππαδοκίας. — Κώδ. 2. δ. 37. 
Εάνθη. — Κώδ. 73, 26. 
Ουγκροβλαχία —Κώδ. 72. 
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Παροναξία.— Κώδ. 73, 24. 
Πελαγωνίας επισκοπή έν Μακεδονία:. — Κωδ. 68. 
Πελοποννήσιοι.— Κωδ. 13. 40. 
Πεντάπολις.— Κωδ. 2. 
Περιστέρα ή Περιστερεώτα αγίου Γεωργίου μονή περί Τραπεζούντα.— 

Κώδ. 38. 60. 62. 73, 25. 
Πρεασπών επισκοπή cv Μακεδονία.—Κωδ. 68. 
Πριλεάπου επισκοπή έν Μακεδονία.—Κώδ. 68. 
Προικόνησος. — Κώδ. 73, 18. 
Προϋσα.— Κώδ. 72, 73, 7, 8, 18, 21—23, 27. 
'Ραιδεστός. — Κώδ. 73, 7, 9. 
Φίμνικον.— Κώδ. 72. 
Φόδος.— Κώδ. 73, 8, 9. 
«Ρώμη. — Κώδ. 1. 2. 5. 
Σαμουτλί, τό, χωρίον Κερασουντίας χώρας. — Κώδ. 73, 5. 
Σελασφόρου επισκοπή έν Μακεδονία:. — Κώδ. 68. 
Σέρραι.—Κώδ. 73, 13. 
Σηλύβρια.— Κώδ. 73, 9. 
Σίδη. —Κώδ. 73, 4. 
Σισανίου επισκοπή εν Μακεδονία.—Κώδ. 68. 
Σκαλανίτζης επισκοπή έν Μακεδονία — Κώδ. 68. 
Σλαβινίου αρχιεπισκοπή έν Φωσία.— Κώδ. 72. 
Σμύρνη. — Κώδ. 73, 13. 
ΣουμελΑ μονή περί Τραπεζούντα. — Κώδ. 19. 56. 73, 2, 2δ. 
Σοφία Βουλγαρίας.—Κώδ. 73, 27. 
Σταυρούπολις.—Κώδ. 72. 
Στρουμνιτζης επισκοπή έν Μακεδονία:.-^-Κώδ. 68. 
Τήνος.—Κώδ, 73, 7, 9. 
Τούρκοι. — Κώδ. 1. 
Τραπεζους. —Κωδ. 1. 2. 5. 29. 30. 37. 38. 66. 70· 71. 73, 

ι—18, 20—27. Πύλη αγίου Νικόδημου του Νέου.—Κώδ. 29. Ναός αγίου 
Γρηγορίου Νύσσης.—Κώδ. 37.57/Έτερος άγ. Βασιλείου Τραπεζουντος.— 
Κώδ, 58. "Ετεροι δύο άγ. 'Ιωάννου του Προδρόμου. — Κώδ. 57. 

Τρίπολις ή Ποντική. — Κώδ. 73, 21. 
Τύρναβον Θεσσαλίας. — Κώδ. 16. 
Τύρνοβον ή Τόρνοβον Βουλγαρίας. — Κώδ. 72. 73, 9, 13, 2*. 
Φιλαδέλφεια. — Κώδ. 23. 
Φίλιπποι, πόλις Μακεδονίας. — Κώδ. 73, 17. 
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Φελιππούπολις.— Κωδ. 73, 5, 21. 
Φλανδρία.— Ксоб. 36. 
Φλωρεντία. — Κωδ. 33. 
Χαλδία ή Ποντική. — Кйб. 73, 5, 19, 21. 
Χαλκηδών.—Κωδ. 72. 73, 3, 5, 7—9, 13, 21—23. 
Χέρσων ή εν Kpifxata.— Κωδ. 40. 72. 
Χίος ή νήσος. — Κωδ. 73, 13. 

S Νοεμβρίου 1909. 
t Α. ΙΙΑΠΑΔΟΠΟΊΓΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΤΣ. 


