
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 

ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ. 

Ή των εν τφ καταλόγφ τούτω χειρογράφων της εν τή μονή Σου-
μελά βιβλιοθήκης αναγραφή έγένετο μεταξύ τής3-ης καί 11 -ης Νοεμβρίου 
του 1884-ου έτους, έπι της ήγουμενείας του της μακάριας μνήμης άρχι-
μανδρίτου Παρθενίου, περιλαβοϋσα ούτως δσα χειρόγραφα έδειχθησάν μοι, 
ει καί διά το τότε των της μονής πραγμάτων άστατον ελεγόν μοι οι πατέρες 
πολλφ πλείονα ευρίσκεσθαι εν τοΤς έσφραγισμένοις κελλίοις των φυγάδων 
ή δεδιωγμένων μοναχών1). Των μεν ουν ούτως ολίγων επιδειχθέντων και 
περιγραφέντων Ινιά είσιν ώς εικός λόγου ά;ια από έπόψεως παλαιογραφία 
κής, άλλα δε τίνα ουχ ήττον σπουδαία διά τα έν αυτοΤς ανέκδοτα τύποις 
κείμενα, καί πάλιν έτερα δι' ην χαρίζουσιν ήμΐν υλην εις άνάπτυξιν της 
ιστορίας της μετά τήν 'Άλωσιν γραμματείας των Ελλήνων. Πάντες oi 
κώδικες ούτοι ανέρχονται εις 86, αριθμόν ελάχιστον έν συγκρίσει προς 
δσους υποτίθεται έχουσα ή μονή Σουμελα πρό τής έμής αυτής επισκέ
ψεως* λέγεται γαρ εκ παραδόσεως, δτι ταύτης οί κώδικες ήσαν τό πάλαι 
τριπλάσιοι, άμαθια δε και άκηδία, ειρήσθω δέ και μοναχών αναίσθητων 
το φιλάργυρον, οϋς μεν ήφάνισεν εις χρή<πν θυρίδων κενών υαλωμάτων 
ή άλλων τινών βιωτικών πραγμάτων, ους δ' έν πυρι οίονεί τίνα σητό-
βρωτα καζ μιαρ' άπορρίψιμα σκυβαλα, οΟς δ' άπεξένωσεν άντ' ολίγου 
τινός αργυρίου* ή δ' άκηδία και κλοπής ουκ ολίγους εκείνων έργον πεποίη-
κεν ή μοναχών, ή κληρικών, ή λαϊκών παντοίου γένους, Άσιανοϋ |ή Ευρω
παίου, τό δ* ουσιώδες, ώς φασι, καί έξάρχων καί άλλων τινών προς τήν 
μονήν απ' αρχών προαπεσταλμένων προςτέθειται бе τη παραδόσει και τι 

1) Ό βουλομενος είοέναι οία τις ην ή των έν τη μονή Σουμελα βιβλίων κατάστασις 
ετει 1881-ω, ιδέτω τό περιοδικάν Εύξεινον Π ο ντο ν, τ. 2, σ. 9—10. — Περί της μονής 
κατ* εκτασιν άνάγνωθι: Έπαμ. Θ. Κυριακίδου Ιστορία της παρά τήν Τραπεζούντα ιεράς 
βασιλικής πατριαρχικής σταυροπηγιακής μονής τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής Σουμελα. Έν 
'Αθήναις 1898. 8°. σελίδες 299-t-ξθ'. — Κωνστ. Ν. Παπαμιχαλοπούλου Περιήγησις 
εις τον Ποντον. Άθήνησιν 1903, σ. 55—99. 
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παράδοξον από διαταγής Βυζαντιόθεν έπ' εξελέγξει βιβλικής τίνος μεταξύ 
μονής και Τραπεζοϋντος έριδος αναρίθμητους εκείνων εν σάκκοις εις Κ/πο-
λιν ποτ έστάλθαι προς δίάγνωσιν του δικαίου, αυτόθεν δ' ουδέποτ έπι-
στραφέντας τη μονή, παρανάλωμα τούτων λήθης ή χρηστής τίνος ζηλείας 
άποβάντων. Ή της Σουμελα βιβλιοθήκης μειωσις φαίνεται αρχομένη από 
του δευτέρου ήμίσεος της 18-ης εκατόν ταετηρίδος* ούτω γάρ τα έτει 
1769-φή και παλαίτερον σταλέντ' από της μονής εις Τρανσιλβανίαν 
χειρόγραφα τεύχη, δι' ων έκεΐ την άρχαίαν αυτής Νεόφυτος οΚαυσοκαλυ-
βίτης και Παρθένιος ό Μεταξόπουλος συ̂ νέθεντο ίστορίαν, άνεπιστρεψιας 
βρώτις έγένοντο, ει και το υλικόν αυτών τούτων έδει τους τότε Σουμελί-
τας έκβιάσαι την πάση θυσία έπάνοδον1)' ήριθμεΐτογάρ έκεινοις καί κώδιξ 
πράξεις, έγγραφα, υπρμνήματ' αυτής ταύτης έγκρύπτων τής μονής. Καί 
πάλιν μέρος των υπό Γεωργίου τ:υ *Τπομενα άφιερωθέντων τη μονή χει
ρογράφων περί τό μέσον του 18-ου αιώνος 2) κτήσις ευθύς αμέσως έγένετο 
Νικόδημου τινός ιερομόναχου Περιστεριώτου, διδασκάλου χρηματίσαντος 
εν τω Φροντιστηριφ Τραπεζουντος 3). ?/Οσαι δ9 υστερών προυξενήθη-
σαν ενοχλήσεις τη μονή λυπηραί δια τα λοιπά των βιβλίων Υπόμενα, 
γινώσκονται σαφώς έκ τών μονομερών διηγήσεων συγγραφέων Τρα-
πεζουντίων ούχ ήττον δε και από τούτων δήλον τήν τής μονής 
βιβλιοθήκην η&οράς τε καί μειώσεις ου μικράς παθεΐν μεταξύ του 
1843-ου καί του 1846-ου έτους4). Σημειώσεως δε καί τούτο άξιον, δτι 

1) Τα τεύχη ταύτα περιεΤχον πονήματα 'Ιωάννου Ξιφιλίνου, Αθανασίου Δαιμονο-
καταλυτου, Ακακίου Σαβαίτου, Διονυσίου Χαλδίας, Νιχοδήμου Κόλχου και τα τής μονής 
πάτρια. "Ορα τον ЋрбХоуоу του βιβλίου: Ή θεία και 'ιερά ακολουθία τών όσιων Βαρνάβα, 
Σωφρονίου, Χριστόφορου. Έ ν Λειψία 1775. 

2) "Οτι Γεώργιος ô Ύπομενας άφιερωσεν όντως τη μον/j Σουμελα, ώς κα\ τω Φρον
τιστήρια) Τραπεζουντος ( Έ π α μ . Θ. Κυριακίδου Ιστορία τής μονής Σουμελα, σ. 187), 
βεβαιουται τω τε 1-ω κώδικι Σουμελα και τω 406-ω τής ίεροσολυμι,τικής πατριαρχικής 
βιβλιοθήκης, έν ω σημειουνται ταύτα* «Καί τοΰτο το Ίδιο'χειρον ( = Υπόμενα) άφιερώθη τω 
άγίω μοναστηρίω του Σουμελα παρά Γεωργίου Τραπεζουντίου. 174İ, Μαρτίω. Έκ τών του 
Γεωργίου Τραπεζουντίου του Υπόμενα, νυν Ы Νικόδημου ιερομόναχου». Και ó 416-ος κώ
διξ τής αυτής βιβλιοθήκης γραφε\ς ύποτου Υπόμενα εμπεριέχει Σεβαστού Κυμινήτου έρμη« 
νείαν εις τα'Αριστοτέλους τοπικά* έχει δε και ούτος τά σημείωμα τούτο· «Και τόδε Γεωργίου 
Τραπεζουντίου του Τπομενα, νυν Ы Νικόδημου ιερομόναχου». "Ορα Ά. Π.-Κεραμέως 
Ίεροσολ. Βιβλιοθ. τ. 1, σ. 41 i καί 416. 

3) "Ορα περί τούτου Έ π . Θ. Κυριακίδην έν Βιογραφίαις, σ. 206—207. 
4) Π. Τρ ιανταφυλλ ίδου Τα Ποντικά. Έν 'Αθήναις 1866, σ. 41. Σ. ' ϊ ω α ν ν ί δ ο υ 

'Ιστορία καί στατιστική Τραπεζουντος. Έν Κ/πολει 1870, σ. 150. Έ π . Θ. Κυριακίδου 
Βιογραφίαι, σ. 101—104. Χαρακτηριστικον τό υπό Ίωαννίδου (σ 150) βεβαιούμενον, οτι εις 
παυσιν του μεταξύ Τραπεζουντος καί Σουμελα βιβλιακού σκανδάλου περί τών Υπόμενα 
βιβλίων, ή Μεγάλη Εκκλησία βιασαμενη τους Σουμελίτας μετήνεγκε ταύτα εις Κ/πολιν 
προς δίάγνωσιν του δικαίου* αλλ' ώς ó Ίωαννίδης κα\ ή έν τή μονή βεβαιουται παράδοσις 
«τα πλείστα καί τα καλλίτερα» (ν&ητεον δ- χειρόγραφα) εκλάπησαν έν Κ/πολει, πατερικών 
τίνων μόνον (—έντυπων) έπιστραφέντων τοΓς ένάγουσι Τραπεζουντίοις. Προστίθεται ό'Ιωαν-
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απ' αυτού τοΟ 1840-cu έτους, μαρτυροϋντος τοΰ τότ αυτόπτου Fallme-
rayer ι), ή της μονής βιβλιοθήκη ήρίθμει διακόσια περίπου τεύχη, των 
πλειόνων όντων έντυπων, ολιγάριθμων δε χειρογράφων. 

1. 
Κώδιξ μεμβράνινος της 11-ης έκατοντ. εκ φύλλων 248 (0. 38 Χ 

0. 28), ου τό της γραφής οψος ποικίλον, ώσει τούτο διάφοροι χείρες εχά-
ραςαν. 

Τετραευαγγέλ'.ον. ФЈКк. 1—65. Ευαγγέλιο ν κατά Ματθαίον εις ξη' 
κιφάλα»α, ών δ πίνας iv δυτί φυλλοις ευρίσκεται προς τύ τέλει του κω
δικός. Μετά τό πέρας*τοΟ κειμένου' «Τέλος εΓληφε το κατά Ματθαίον ευ
αγγέλιον έν κεφαλαιοις τξ'. στίχοι ,β?*8\ έγράφη έν Ιερουσαλήμ έβραίδι 
διαλέκτωι. μετά χρόνους η' τής του Χρίστου αναλήψεως». —Φυλλ. 66— 
111. Ευαγγέλιον κατά Μδρκον μετά προτεταγμένης αυτού υποφέσεως, 
έχον μετά το πέρας τοΟ κειμένου σημείωμα πρόσθετον, τούτο* «f Έκμήθη 
υ δούλη τοο θεοο Μαρήα ή θυγάτηρ Ιω(άννου) και τάχ(α) lipodòiou σύμ-
βηος Ιω(άννου) Μανόλη του ΝομικοΟ σεμνού βύου κέ πολητοιας. εύχ(ε)σθε 
ήνα παύση αυτήν ο θ(εο)ς. άνάπαυσον αυτήν κ(υρι)ε. ένθα ή δύκεη. έπα-
νέπαυβοντ(αι). μνήσθητυ κ(υρι)ε και άνάπαυσον την ψηχ(ήν) τής δούλης 
του θ(εο)υΜαρήας. εκημίθη έτουςςωλγ'( = 1325). μ(η)ν(ί) ο%Μο δεκάτη 
τετάρτ(η) ήμέ$α Παρασκεβή: Εύςώμενθα υπέρ αυτής ·> άμΐν άμίν γένιτο 
χίριστ)έ μου. τής δεξηας μερήδος: κατάταξον». Rai πάλιν έτερον ταύτοφυές 
υπέρ Πέτρου άναγνώστου (ετ. 1440)· μεθ' δ ασήμαντα τίνα σημειώματα, 
ών εν (16ου αιώνος) βεβαιουται žv τινι μονή είναι διακόνους 608, ιερο
μόναχους 1665, ava δε τό ^Υγιον νΟρος βιουσθαι 350 μοναχούς. — 
Φύλλ, 112—199. Ευαγγέλιον κατά Λουκαν. — Φυλλ. 200—245. 
Ευαγγέλιον κατά Ίωάννην. — Φύλλ. 246 πρόσθετος υπόθεσις του κατά 
ΜατθαΤον. — Φύλλ. 247—248 a πίναξ τών του ευαγγελίου αυτοΰ κεφα
λαίων. Είτα τα σημείωμα τούτο* «Τό παρόν επέμφθη εις την Παναγίαν 

νίδης και ταντα (σ. 244)· «ή Ы βιβλιοθήκη (=της μονή;) ούσα πλουσιωτατη άπο αξιόλογων 
διαφόρων χειρογράφων απώλεσε ταύτα άρπαγέντα υπό των κατά καιρόν πατριαρχικών εςάρ-
χων, ως και των ξένων περιηγητών, πολλά Ы και εξ αγνοίας τών μετά ταύτα ( = μοναχών) 
άπολετθένται>. 

1) J. Ph. Fal Im er aye г, Fragmente aus dem Orient. Stuttgart 1877, σ. 126. Ό Za-
chariae von Lin gen tb al είδεν έν r/j μονή ?τει 1840-ω νομοκανονα 18-ου αιώνος κα\ κανο-
νάρια ταυτόχρονα (Anecdota, Lipsiae 1843, σ. XXI), ó δε Π. Τριανταφυλλίδης (Ol Φυ
γάδες, ff. 128—129) εμνημονευσεν έργα τινά καλλιγράφων, Ο\ΟΊ Κυρίλλου εκ Μυροφύτου 
(1737), Λαζάρου Ελευθερίου (1694), Μακαρίου Σουμελιώτου, Θεοδώρου Χατζή-ΙΙε'τρου 
(1752) και 'Ιωάννου Δομνινου (1760), άντιπροσωπεύοντα κώδικας ϊς. Και ταύτα και τα υπό 
του Zachariae μνημονευθέντα ούχ tlpo^ εγώ έν τη μονή ετει 188 i-ω. 
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Σουμελάν έκ Βλαχίας παρά του σοφωτάτου και λογιωτάτου Γεωργίου 
Υπόμενα ιατροφιλοσόφου Τραπεζουντίου. εν ετει σωτηρι'φ ,αψμς'». 

2. 
Χάρτινα φύλλα 384 μήκ. 0. 323, πλ. 0. 21. Εγράφησαν περί τό 

μέσον της 17-ης έκατοντ. Κώδιξ άκεφάλως εμπεριέχων συγγραφάς τινας 
Γεωργίου Κορεσίου* Ο\ΟΊ (χ. 2α) «Περί της μεταμορφώσεως ζήτησις 
πρώτη». 'Αρχ. «Παν υποπΐπτον τω όφθαλμφ υπάρχει χρώμα κτιστον» 
κτλ. — Φύλλ. 4 κέ. «Έκλογαί υπό διαφόρων διδασκάλων παρά του σοφω-
τάτου και λογιωτάτου Γεωργίου Κορέσση συλλεγεΐσαι». \ οχ . «Τά μεν ούν 
της πανυπερτάτου δεσποίνης ημών ονόματα» κτλ. 

8. 
Χάρτινα φύλλα 290 μήκ. 0. 33, πλ. 0. 21 δ Γραφικός χαρακτήρ ó 

αυτός καν τφ προτέρω 2-φ κώδικι. 
Γεωργίου Κορεσίου άνεπίγραφον τό «περί της έξοχης της θεολογίας» 

σύγγραμμα, ου προτέτακται ή προς Κύριλλον πατριάρχην, τον έκ Βερροίας, 
αφιερωτική του συγγραφέως επιστολή και τούτου ή προς αυτόν άπάν-
τη$·ις. Εν ταΓς ωαις διάφοροι γραφαι, δια χειρός ετέρας, έξ íií^j τινός 
συλλεγεΐσαι κατ' άντιβολήν όρθου κωδικός. 

4. 
Χάρτινα φύλλα 258 μήκ. 0. 528, πλ. 0. 22. Γραφικός χαρακτήρ ο 

αυτός καν τοις προτέροις κώδιςιν 1 και 2. 
1. Φύλλ. 1—194. «Απολογία Γεωργίου Κορεσίου Ѳіокоуои της 

Μεγάλης 'Εκκλησίας προς τόν έν τη Αγγλία των σοφών σύλλογον ώς έκ 
μίμους τών της Κωνσταντίνου πόλεως κληρικών». 'Αρχ. «Πρώτον φής μή 
είναι άναγκαίαν» κτλ. 

2. Φύλλ. 195—258. Γεωργίου Κορεσίου «περί της τών άγγέ>ων 
δημιουργίας». Άρχ. «Περιωδευμένης της ~ερί τών σωμάτοαν θεωρίας» κτλ· 

5. 
Χάρτινα φύλλα 366 μήκ. 0. 317, πλ. 0. 215. Κείμενον λεπτόγρα-

φον και μονόστηλον περί τήν αρχήν γραφέν της 16-ης έκατοντ. 
Ό κώδιξ ούτος τη 17-η εκατ. ην κτήμα Κωνσταντίνου ιερομόναχου άρχι-
θύτου Τραπεζοϋντος. 

Φύλλ. 1—140, 143—366. Ματθαίου Βλαστάρεως σύνταγμα κατά 
στοιχεΤον, έπιστολαί κανονικαί, κανόνες τών τοπικών και οικουμενικών 
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συνόδων και κανόνες αποστόλων καί πατέρων μεθ' ερμηνείας, — Φυλλ. 
141—142, πρόσθετα* «Εκ των του Ψελλού περί του πάσχα λεπτοτερον». 
'Αρχ. «Τί έστι τούτο δ λέγεται κύκλος ηλίου»; — Προς τφ τελεί του κω
δικός εκ των έμμετρων Γρηγορίου Ναζιανζηνου καί Άμφιλοχίου 'Ικονίου 
περί των άναγινο>σκομένων βιβλίων. 

6. 
Χάρτινα φύλλα 213 μήκ. 0. 30, πλ. 0. 21. Τρία τεύχη συνηνωμένα 

τριών διαφόρων γραφικών χαρακτήρων της 18-ης έκατοντ. 'Επί της άνω 
φας τοϋ φ. 1*· «Έγράφη το παρόν μαθηματάρι δια χειρός έμοϋ Καλλι
νίκου ιερομόναχου του Φυτιάνου, εν τη ακαδημία της νήσου Πάτμου κατά 
το αψλη*ν έτος, έρμηνευθέν και έξηγηθέν μετά πλείστης επιμελείας παρά 
του σοφολογιωτάτου και θεολογικωτάτου κυρίου Μακαρίου». 

1. Φύλλ. 1—128. Γρηγορίου πρεσβυτέρου βίος του άγιου Γρηγορίου 
του Ναζιανζηνου καί τούτου λόγοι διάφοροι. Προτέτακται χρωματιστή του 
Γρηγορίου εικών, εκάστου δε των κειμένων ή τούτων υπόθεσις* αυτά δε τά 
κείμενα ερμηνεύονται σχολίοις πυκνοΤς έν ταϊς φαις γεγραμμένοις. ΤοΤς 
λόγοις του Γρηγορίου παρεντίθεται έτερος 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου μετά 
παραφράσεως, γραφείς τή 25-η Φεβρουαρίου έτ. 1789-ου υπό Ίωαννι-
κίου ιερομόναχου Σουμελιώτου. 

2. Φύλλ. 129—168. «Γεωργίου Κορεσσίου, θεολόγου της Μεγάλης 
'Εκκλησίας, περί της έκπορεύσεως του αγίου πνεύματος» Έπιστολιμαία 
συγγραφή, ης ή αρχή* «Έντυχόντι μοι τοις σοΤς γράμμασιν, έοικέ μοι 
ήδεσθαι» κτλ. 

3. Φύλλ. 169—213. «Βακτηρία των αρχιερέων» έν διστήλφ, ή 
βίβλος «περί τοϋ πώς πρέπει και αρμόζει να κρίνη έκαστος τών αρχιερέων 
κατά τους ίερούς κανόνας και θείους νόμους τους υπ' αύτου κρινόμενους»· 
συντεθεΤσα προσταγή του Κ/πόλεως πατριάρχου Παρθενίου του 1-ου υπό 
'Ιακώβου άρχιμανδρίτου και επιτρόπου 'Ιωαννίνων έν τφ ναφ του άγιου 
'Αθανασίου τοο Μεγάλου έτει 1645-φ. Προτέτακται του συγγραφέως 
επιστολή τω πατριάρχη, μεθ* ήν λόγος προοιμιακός τοις άρχιερευσι, τζρο· 
toyoty λόγος περί άρχης καί γενέσεως των πολιτικών νόμων καί λόγος 
ίτιοοζ περί τών ίερών καθ' δλου κανόνων. 

7. 
Μαθηματάριον της 18-ης έκατοντ., έν ω κείνται λόγοι οκτώ Γρηγοξ 

ρίου του Ναζιανζηνου μετά παραφράσεως καί σχολίων πυκνών. Κώδ:-
χάρτινος μήκ. 0. 285, πλ. 0. 20, oů τα φύλλα άριθμουσι σελίδας 543. 
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8. 

'Ασματικά μηναία 'Απριλίου και Μαίου γεγραμμένα φιλοκάλως περί 
το τέλος της 16-ης εκατ. Φύλλα στιλπνού γάρτου 280 μήκ. 0. 308, 
πλ. 0. 21, σεσελιδωμένα εις 560. 

9. 
Στιχηράριον και Γερμανού άρχιερέως Νεών Πατρών τριωδιον και πεν-

τηκοστάριον. Φύλλα στιλπνού χάρτου 320 (μήκ. 0. 295, πλ. 0. 21) 
γραφέντα περί την αρχήν της 18-ης έκατονταετηρίδος. 

ίο. 
Κώδιξ χάρτινος κεκολοβωμένος έκ φύλλων στιλπνών 240 (0. 295 Χ 

0. 20), γραφείς περζ το τέλος της 16-ης έκατοντ. Και ετει μεν 1676-φ 
ην ιερέως τινός εκ Μουντανίων, έ'τει δε 1775-ω Γεωργίου, ετει δε 1778-φ 
Γερβασίου μονάχου Σουμελίτου του εκ Γήμερας. 

«Βιβλίον χρονογραφημένον περιέχον ώς εν συντόμφ τα άπό κτίσεως 
κόσμου εως της βασιλείας Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, βασιλέως των 
Ρωμαίων ετι περιέχον και τά της βασιλείας τών Τούρκων εως του σουλ-
τάν Σελήμ, ομοίως και τών πατριαρχών, ποΓοι έ'γιναν και πώς έκατήν-
τησαν συλλεχθέν και διορθωθέν παρά του λογιωτάτου κυροΰ Μανουήλ 
του Μαλαξου εκ διαφόρων βιβλίων εις την κοινήν .γλώτταν». 

11. 
Τετραευαγγέλιον μεγάλης έπιμελοος γραφής, του έτους 1668-ου, φύλλ' 

άριθμοον στιλπνού τε και παχέος χάρτου 438 μήκ. 0. 265, πλ. 0. 195. 
Μετά το πέρας του κείμενου* «f Ετεληώθη εν τι εκκλησία τής είπεραγίας 
μου Θεοτόκου της Μαγουληοτίσης εν τη Κονσταντήνου πώλη έέτει 
,ζρος' — καί από Χρίστου — 1668 μηνή Ιουλίου — 28 ημέρα Τρήτι 
δρα — 8 δια χιρός Εύθίμιου ιερομόναχου, και προτοσυνγγέλου τής Μεγά
λης Εκκλησίας οικεία χιροι μοι γραφέντα». 

12. 
Μηναϊον Ιανουαρίου τής 16-ης εκατ. εκ φύλλων στιλπνού και παχέος 

χάρτου 168 μήκ. 0. 283, πλ. Ο. 21. Έπί του φ. 2' «Εις τας 19-του 
Μαίου μηνός εχειροτονή&ηκα ίερεΟς κάγώ Διαμαντίς παρά του πανιερω-
τάτου αγίου Χαλδίας κυρίου κυρ Φιλόθεου εν έτη 1700<Πεν>τηκοστής.— 



288 ОТДѢЛЪ I. 

Πεφύτευται ό της Θεοτόκου εν τη της Χάλκης νήσω λημών, εν τώ κάμπο; 

της Άπαμίας, έν έτει ;ζω κ55 θω ίνο(ικτιόν)ος θ*»5» = í ¡щ)· 

13. 
Εύαγγέλιον λειτουργικόν μ.εμβράνινον της 11-ης έκατοντ., εκ φύλλων 

319 μήκ. 0. 275, πλ. 0. 21. Ή γραφή, εί-καί συνήθης, μεγαλόσχημος. 
Τα αρκτικά κεφαλαιώδη στοιχεία περικεκοσμημένα, χρωματιστά και επί
χρυσα. Τό κειμενον των περικοπών μουσικών μετά σημαδοφώνων. 

14. 
Εύαγγέλιον λειτουργικών μεμβράνινον της İl-ης έκατοντ. εκ φύλλων 

250 μήκ. 0. 265, πλ. 0. 22. Τούτων τα πρώτα ένδεκα χάρτινα και 
γραφής 16-ης εκατ., προστεθέντα τότε εις άναπλήρωσιν έκπεσόντος κει
μένου. 

15. 
Τετραευαγγέλιον μεμβράνινον της 12 έκατοντ., έκ φύλλων 304 μεμ-

βρανίνων και ικανών έτερων χαρτώων, γεγραμμένων τη 16-УЈ εκατ. προς 
άναπλήρωσιν έκπεσόντων μεμβρανίνων. T¿ κειμενον μεγαλόσχημον και 
μονόστηλον έξ 20 γραμμών, έχον και κεφαλαιώδη αρκτικά στοιχεία πο
λύχρωμα και διάκοσμ«, Αί έπιγραφαί τών ευαγγελίων ήσαν, ώς έοικεν. 
περίκοσμοι και κεχρυσωμέναι, και δια τούτο περικοπεϊσαι δια ψαλιδος έλ-
λείπουσι νυν έκ του κωδικός. 

16. 
Τετραευαγγέλιον μεμβράνινον, άκέφαλον και Υ,ΟΚΟ^ΟΊ^ ελλιπές δε καί 

έν τω μέσφ, σφζον φύλλα 336 μήκ. 0. 245, πλ. 0. 18. Ή γραφή μο-
νόστηλος εξ 20 γραμμών, τελεσθεΤσα περί το τέλος της 12-ης ή έν ιφ 
πρώτω τετάρτφ της 13-ης έκατοντ. Ό κώδιξ έχει και εικόνας ολοσέλιδους 
τών ευαγγελιστών, αλλά σχεδόν κατά πάντα έφθαρμένας. 

п. 
[Ευγενίου Βουλγάρεως] «Άδολεσχία φιλόθεος, ήτοι έκ της αναγνώσεως 

της ιεράς Μωσαϊκής βίβλου» κτλ. «Άντεγράφη δέ δια χειρός έμου τλήμο-
νος Γερβασίρυ ιερομόναχου Σουμελιώτου κατά τό ,αωε' μηνι 'Ιουνίου ιζ'». 
Κώοιξ χάρτινος (0.235 Χ 0.165) έκ σελίδων 511. 
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18. 
Πατερικόν, ήτοι συλλογή μοναχικών παραινέσεων και έρωταποκρί-

<τεων. Φύλλα βομβυκίνου χάρτου 118 (0.25 x 0.175), γραφέντα περί το 
τέλος της 14-ης έκατοντ. Ό κώδιξ κολοβός και ακέφαλος. 

19. 
Ξενοφώντος Κυρου παιδεία. Κει'μενον και εν ταΤς ψαις διάφοροι γρα-

-φαι έξ ετέρων κωδίκων και κριτικαί τίνες διορθώσεις. Ή γραφή τέλους 
17-ης έκατοντ. Φύλλα χάρτινα 192 μήκ. 0.215, πλ. 0.16. 

20. 
Φύλλα χάρτινα 216, ων το μήκος. 0.233, τό δε πλάτος 0.175. Έν 

τφ φ. 216* «Πέρας πεποιήθη, και γραφή παρεδόθη, ή παροϋσα χρη-
στοήθεια έμοί Ίωαννικίφ ιερομονάχω Σουμελιώτη ,αψοδ*? (=1774 ) έν 
τή πόλη Τραπεζουντίφ. σχολή δε Νικοδήμφ ίερομο: Περιστεριώτη. άρχιε-
ρατευοντος του πανιερωτάτου μητροπολίτου κυρίου, κυρίου Αωρο^ίου». 

[Αντωνίου Βυζαντίου Σπαντωνη] Χρηστοήθεια μετά παραφράσεως,— 
Χυμεώνος του Μεταφράστου λόγος εις τον θρηνον της Θεοτόκου μετά 
τιαραφράσεως, γραφείς υπό Ίωαννικόυ Σουμελίτου τη 15-η Φεβρ. ετ. 
1773-ου, διδασκομένου έν Τραπεζουντι παρά τω Νικοδήμφ. — Γρηγορίου 
Ναζιανζηνου λόγος εις τους Μακκαβαίους μετά παραφράσεως, γραφείς τη 
10-η Φεβρ. ετ. 1770-ου.— Ξενοφώντος δημηγορίαι Κυρου.—Συνεσίου 
λόγος περί βασιλείας, καί ούτος μετά παραφράσεως, έχον εις τό τέλος 
τό δέ* «Εί'ληφε πέρας ό παρών παρ' έμοί Ίωαννικίφ τψ ευτελεστάτφ έν 
ίερομονάχοις Σουμελιώτη' δπερ μόλις τό ήμισυ έδιδάχθην υπό του πανο-
σιολογιωτάτου καί Περιστεριώτου Θεοφάνους, τρ δε έτερον έγεγράφθη υπ' 
έμου συν σπουδή πολλή κατά τό ,αψοη' ( = 1 7 7 8 ) Δεκέβ. 8». — Κανόνες 
-ασματικοί Κοσμά καί 'Ιωάννου Δαμάσκηνου μετά παραφράσεως. — Γρη
γορίου Ναζιανζηνοϋ λόγοι διάφοροι μετά παραφράσεως. 

21. 
Τετραευαγγέλιον περγαμηνόν, της 12-ης έκατοντ-, κολοβόν7 έκ φύλ

λων 188 μήκ. 0.22, πλ. 0Л6. Τό κείμενον μονόστηλον έξ 25 γραμμών. 
Τά αρκτικά κεφαλαιώδη στοιχεία διάκοσμα καί χρωματιστά. Τών ευαγ
γελιστών αί εικόνες 8λως έφθαρμέναι. 

Внэантійсвіа Врвѵѳнвнкь. ] 9 
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22. 

Πέτρου Πελοποννησίου «ανθολογία στιχηραρίου περιέχουσα πάντα τα 
δοξαστικά του ένιαυτου». Φύλλα στιλπνοϋ χάρτου 138 μήκ. 0.222, πλ. 
0.165. Έν τω φ. 136* «Αντεγράφη Sta χειρός έμοϋ 'Αναστασίου Προι-
κοννησι'ου, εκ του ιδίου ιδιοχείρου Πέτρου δομεστίκου της Μεγάλης Εκ
κλησίας. 

Καλύπτει λίθος την γράψασάν με χείρα 
ώς όλιγώρως τήσδ' ήδυφώνου βίβλου 
κύδιστον Πέτρον ποιητήν, πολλών τ' άλλων, 
αλλ' έμ' ου κρύψει γαιη εής κόνεσσιν, 
πάντων δ9 ανθρώπων κείσομ' έν τοίς στόμασι». 

23. 
Γρηγορίου Ναζιανζηνοϋ λόγοι διάφοροι μετά παραφράσεως. Φύλλα 

χάρτινα 230 (0 .215x0.16) γραφέντα κατά τα μεσάτης 18-ης έκατοντ. 
"Ετει 1832-φ ην κτήμα Ιεροθέου Σινωπέως Σουμελιώτου. 

24. 

Φύλλα χάρτινα, στιλπνά, 360 μήκ. 0.22, πλ. 0.165. Ή γραφή 
καθαρά και την όψιν ωραία έγένετο κατά το δεύτερον ήμισυ της 17-ης 
έκατοντ. 

(ΰεογΐλου Κορυδαλλέως υπομνήματα εις τα 'Αριστοτέλους φυσικά, ων 
προτέτακται ή «εις φιλοσοφίαν προδιοίκησις»* άνωθεν δε της επιγραφής 
ταύτης το σημείωμα τούτο' «Έκ τών τοο Καλλινίκου ιερομόναχου του 
Φυτιάνου. δπερ έγράφη δια χειρός Νικηφόρου μονάχου Βυζαντίου έν τϊ} 
σκήτη της Αγίας Άννης. καί ήγοράσθη υπό Αρσενίου μοναχοο του έπι-
στημονικωτάτου. εξ εκείνου δε έδωρήθη έμοί Καλλινίκφ». 

25. 
Φύλλα χάρτινα μήκ. 0.215, πλ. 0.16. Σελίδες 761-Η210. 
Θεοφίλου Κορυδαλλέως υπομνήματα εις τα Αριστοτέλους φυσικά, ώς 

έν τφ προτέρω κώδικι, έχοντα μετά το πέρας τους έξης στίχους' 
Γ/Ηδε βίβλος φυσικών Αριστοτέλους πέρας έσχε 
Βουκουρεστίου έν σχολή έξοχα τη περιδόξφ, 
έκδόσει εύγενέος Μάρκου Κυπρίοιο σοφή γε, 
κλεινού έφ' ήγεμόνος Κωνσταντίνου Βασσαράμβα. 
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26. 
Άδηλου κεφάλαια συμβουλευτικά και ηθικά μοναχοις αρμόζοντα. 

Κώδιξ μονόστηλος, ακέφαλος, έκ μεμβρανίνων φύλλων 174 (0.22 Χ 
0.16), γεγραμμένων τη 12-Υ) έκατοντ. 

27. 
Μαλαξου νομοκάνων, ου προτέτακται πίναξ τών κεφαλαίων εις 294 

άριθμουμένων, γραφείς έτει 1737-ω* αυτό δε τό κείμενον έγράφη έτει 
1734-ψ, καθά τό μετά τό πέρας αυτού σημείωμα δηλοΤ, έχον ώδε* 
«'Έτους ,αψλδω έτελειώθη ô θείος και ό θεΐος (sic) και ιερός νόμος έν 
μηνι Ίουνίφ i', δια χειρός κάμου Γαβριήλ, υίοΰ του ευσεβέστατου παπα 
κυρ Γρηγορίου». Τη 18-η έκατοντ. ην κτήμα 'Ιακώβου ιερομόναχου Κα-
ραφουλόγλου του Τραπεζουντίου. Φύλλα χάρτινα 159 μήκ. 0.21, πλ. 
0.16. 

28. 
Ψαλτήριον, Ευχολόγιον και ίεραί Λευτουργίαι αί τρεις. Κώδιξ χάρτι

νος, ακέφαλος, της 15—16-ης έκατοντ., έκ φύλλων παχέων και στιλπ
νών 425, ων το μήκ. 0.215, τό δε πλ. 0.14. 

29. 
Μαθηματάριον έχον διάφορα διδακτικά κείμενα μετά νεοελληνικής 

παραφράσεως, ήτοι Χρυσολωρα γνώμας ^ονοστίγ^ους^ Φωκυλίδου στίχους 
νουθετικους, Ίλιάδος Α — Ε, θέματα αμφοτέρων των ειδών, αρχαίου και 
νέου, παραφράσεις τών Ιωάννου Δαμάσκηνου ιαμβικών κανόνων κτλ. Φύλλα 
χάρτινα 163 (0.215, πλ. 0.16) γραφέντα κατά τό πρώτον τέταρτον της 
18-ης έκατοντ. Ό κώδιξ ετει 1768-φ ην Τέτελα υίου Γεωργίου. Αι του 
Χρυσολωρα γνώμαι εγράφησαν τη 12-η 9 Απριλίου ετ. 1713-ου, ή δε θε
ματογραφία 1714, καθά δηλοΐ τό μ.ετά τό πέρας τοϋ κειμένου αυτής στι-
χούργημα· 

Έτελειώθη τό παρόν χρόνους εις τους χίλιους, 
εις τους τεττάρους και δέκατους με τους επτακόσιους. 
Ει μεν μαθεϊν έθέλοις, όποιος έστιν ούτος} 

Μαρτίου τελειώθηκεν, του Θεού ευΒοκοΰντο? 
ει δε και δεύτερον ποθείς νοεΐν ήμέραν τε καί ώραν, 
ή ήμερα ύπήρχεν Παρασκευή και ή ώρα εσπέρα. 
Ει δε και τρίτον τοϋ μηνός τον αριθμόν μαθειν θέλεις, 

19* 
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δωδέκατος ευρίσκεται, ώς ή ολίγη μου γνώσης, 
και έχαρίσθηκεν υπ' έμου κυρίφ Νικολάω 
τφ λίαν άγαπητω τε και γνησίφ μου φίλω. 

80. 
Νικήτα Σερρών σχόλια εις λόγους Γρηγορίου του Ναζιανζηνου, γρα-

φέντα περί την αρχήν της 18-ης έκατοντ. Φύλλα χάρτινα 354, ών το 
μήκος 0.21, το δε πλάτος 0.155. 

31. 
Παύλου του Ευεργετηνου συναγωγή των θεοφθόγγων ρημάτων των 

οσίων πατέρων ακέφαλος, γραφεΐσα κατά τό πρώτον ήμισυ της 17-ης έκα
τοντ. Φύλλα στιλπνού χάρτου 248 μήκ. 0.213, πλ. 0.157. 

32. 
Μηναΐον ασματικόν του Σεπτεμβρίου, γραφέν έν τφ πρώτφ ήμίσει 

της 16-ης έκατοντ. Φύλλα χάρτινα 173 μήκ. 0.218, πλ. О Л 5. 

33. 
Φύλλα χάρτινα 218 (0.21 Χ 0.16) μετά τίνος αταξίας έσταχωμένα, 

γραφέντα ετει 1727-φ. 
«Λόγοι - διάφοροι και διδαχαί συντεθέντες παρά του έν διδασκάλοις 

ελαχίστου Έφραίμ ιερομόναχου του Δεκάρχου και Κρητός, γ.γ\ρυχος ευαγ
γελικού της Μεγάλης Εκκλησίας, ,αψκζ1? Μάιου κγ». Έν τφ φ. 100. 
«Έγράφη υπό Χρύσανθου ιεροδιακόνου 'Ροδίου έν τω περιφήμφ г) 
εις πολιτείαν λεγομένην. . . . έν ετει σωτηρίφ 1727». — Μετά τους 
Έφραίμ λόγους έπιστολάριον, ήτοι διαφόρων επιστολών τύποι και παρα
δείγματα. 

34. 
Τελετουργικός εκκλησιαστικός κώδιξ εις γλώσσαν τουρκικήν διά γραμ

μάτων ελληνικών, έκ φύλλων χάρτινων 216 (μήκ. 0.208, πλ. 0.15), 
έχων εις τό τέλος τόδε* «διαχειρός έμου ταπεινού Γερβασίου ιερομόναχου 
Σουμελιώτου, έκ χώρας Γήμερας. 1782. Φευρουαρίου t'». 

1) Ταυτ άποξεσθέντα ύπο μονάχου Σουμελίτου, γράψαντος ψευδώς άντ αυτών το της 
μονής 2ουμελα ονομοι. 
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35. 
Μανουήλ Μαλαξου νομοκάνων έκ κεφαλαίων 35δ, έχων εις τό τέλος 

τοΰτο' «-t-Έγράφη διά χειρός, 6 παρών θείος νόμος, καμου του ταπεινού, 
καί έν μοναχοϊς ελαχίστου Φιλόθεου, Ίβηρίτου τε, καί Χίου, και έτελειώθη 
κατά το ,αψις' (=1716 ) έτος το σωτήριον. κατά μήνα Όκτώβριον». 
Κώδιξ έκ χάρτου στιλπνού (μήκ. 0Л98, πλ. 0.16), σελίδας έχων ήριθ-
μημένας 1341. *Η γραφή επιμελής, αραιά καί τήν δψιν καλή. Τό άρχικόν 
στάχωμα σϋν τφ χρόνφ διαφθαρέν άνεκαινίσθη τη 11-η 'Ιουλίου ετ. 
1764-ου υπό του βιβλιοδέτου ^Ιερεμίου ιερομόναχου Σουμελιώτου, τοϋ έκ 
χώρας Δουβερας. 

36. 
Χάρτινα φύλλα 220 μήκ. 0,22, πλ. 0.167. Εγράφησαν περί τό 

τέλος της 18-ης έκατοντ.—Μαθηματάριον, έν φ ol κατά 'Ιουλιανού μετά 
παραφράσεως λόγοι Γρηγορίου Ναζιανζηνου και ή μακρά προς Μιχαήλ 
άρχοντα Βουλγαρίας, μετά παραφράσεως ωσαύτως, επιστολή τοϋ πατρι
άρχου άγιου Φωτίου. Έν τη 1-η σελίδι* «Έκ των του Καλλινίκου ιερο
μόναχου έν τη 'Ακαδημία της Πάτμου». 

37. 
Χάρτινα φύλλα 2?8 (0.215, πλ. 016) ήριθμημένα εις σελίδας 556. 

Εγράφησαν «κατ' έτος ,αψιω (=1710) Ίαννουαρίου af» υπό Λαζάρου 
Ελευθερίου Τραπεζουντίου του Σκρίβα. 

Θεοφίλου Κορυδαλλέως υπομνήματα εις τα Αριστοτέλους φυσικά, προ-
τεταγμένα έχοντα τό σύνηθες αύτοΐς «εις φιλοσοφίαν προδιοικησις». 

88. 
Κώδιξ της μ.ονής Σουμελα επίσημος, έκ φύλλων στιλπνού χάρτου 

61, μήκ. 0.21, πλ. 0.155. 
«'Έτους από Χ(ριστο)ΰ ^j-ja'(=1691). — Κατάστιχων υπάρχει της 

Παναγίας της Σουμελάς έν ώ γράφωνται, αϊ προθέσεις καί σαρανταριά 
των ευλογιμένων Σινωπίτων. έτους 1691 έν μηνή Άπριλίω 20». Τό 
κατάστιχον τούτο διαιρεί τήν πόλιν Σινώπην κατά μαχαλάδες, ήτοι ενορίας 
τάς έξης* Αγίου Κωνσταντίνου, Παναγίας, 'Ιωάννου Θεολόγου, Αγίου 
Νικολάου, 'Ιωάννου Προδρόμου. Μετά τάς καταγραφάς* «Κατάστοιχων 
της Συνώπης: Άνεκενήσθη καί έγράφη παρ' έμου, Χριστόφορου υίοΟ Στε-
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φάνου έ(κ) κόμης Ζέρας και εκ χώρας Άνδρικάντου υγουμενεύωντος ό 
πανοσκυτατος και αίδεσιμώτατος κυρ Εύθήμιος. έτους ,αχ^α και ,ζρ^θ' έν 
μηνή Άπριλίω 24 ήγουν κδ. κατάστιχον του Σινωπίου». 

89. 
Ψαλτηρίου λείψανον της 16-ης έκατοντ., άπο μδ' μέχρι ρη' ψαλμού. 

Φύλλα χάρτινα 46 μήκ. 0.205, πλ. 0.155. 

40. 
ΜηναΤον ασματικόντοϋ Μαρτίου εκ φύλλων στιλπνού χάρτου (0.205 Χ 

0.15), γραφέν έτει 1586-φ, έχον δε έν τέλει χειρι του καλλιγράφου το 
σημείωμα* «'Έτους ,ζ^δ' μηνι Φευρ. ιβ'». 

41. 
Φύλλα παχέος χάρτου 173 (μήκ. 0.202, πλ. 0.135) γραφέντα κατά 

το πρώτον ήμισυ της 14-ης έκατονταετηρίδος. 
«Διδασκαλίαι διάφοροι τοΟ οσίου Δωροθέου προς τους μαθητάς» εις 

λόγους κα', φύλλ. 1—129. — Φύλλ. 130—173. Άποκάλυψις Ιωάννου 
του Θεολόγου και ακολουθία ασματική εις την θείαν μετάληψιν. 

Σημειώματα τίνα δηλουσιν, δτι ó κώδιξ ούτος πρότερον μεν ην 'Ιωάν
νου τινός χαρτοφύλακος, ου της σφραγϊδος (ετ. 1616) ό τύπος ευρηται 
δις επί του πρώτου φύλλου, είτα δε Γερβασίου ιερομόναχου Σουμελίτου, 
του έξ 'Ιβήρων, δστις, ώς αυτός ομολογεί, μετήνεγκεν εκείνον εκ της 
πόλεως Έρζερούμ* ταύτα δ9 εγραψεν έν τω κώδικι (φύλλ. 129) ό Γερβά-
σιος έτει 1752-ψ, έν αύτη τη μονή Σουμελα. 

42. 
Κώδιξ χάρτινος εκ φύλλων 120 (0 .208x0.15) , γράφεις έν τφ 

πρώτφ τετάρτω της 18-ης έκατοντ. υπό Καλλινίκου ιερομόναχου Σουμε-
λίτου του Φυτιάνού. 

«Ιστορία ψυχωφελής έκ της ένδοτέρας των Αιθιόπων χώρας των 
'Ινδών λεγομένης, μετενεχθεΐσα προς τήν άγίαν πόλιν ^Ιερουσαλήμ δια 
Ιωάννου μονάχου μονής του άγιου Σάββα». 

43. 
'Ασματική ακολουθία του μικρςΰ αγιασμού, γραφεΐσα χειρι Παρθενίου 

άρχιμανδρίτου της Σουμελας έτει 1775-ψ. Φύλλα στιλπνοΟ χάρτου 
26 μήκ. 0.21, πλ. 0.15. 
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44. 
«Κατάστιχον υπάρχ(ε)ι της Παναγίας. Έν πρώτοις κάστρου Τραπε-

ζουντος», διηρημένης έντφ καταστίχψ τούτφ εις ενορίας και συνοικίας, ών 
οι κάτοικοι, οι προνεγκόντες ελέη τή μονή Σουμελα, αναγράφονται όνομαστί* 
¿ιτα και καταγραφαι ελεών εκ τών περί την Τραπεζούντα και πέραν των 
¿ρίων της επαρχίας αυτής χριστιανικών κωμών και πολιχνίων. Φύλλα 
χάρτινα 126 (0 .203x0.15) , γραφέντα υπό Σουμελιτών περιοδευτών έν 
τφ δευτέρφ ήμίσει της 17-ιης έκατονταετηρίδος. 

45. 
Χάρτινα φύλλα 86 μήκ. 0.21, πλ. 0.145. 'Έτους 1524—25-ου. 
«Έκλογαί από διαφόρων βιβλίων 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου». Έν 

τφ φ. 62α # « - ь Πάντων τών καλών ό Χ(ριστό)ς αρχή και τέλος, ό έν 
μοναχοΐς ελάχιστος Σισίνιος Χ(ριστ)ώ σωθείη. έν τη δίκη χάρισαι την 
<7(ωτη)ρίαν. έτους ,ζλγ' ιν(δικτιών)ος ιγ'». 

46. 
Χάρτινα φύλλα 61 μήκ. 0.202, πλ. 0.15. 'Εγράφησαν τη 15-η 

^Ιουνίου έτ. 1767-ου έν Βουκουρεστίω υπό Παρθενίου Μεταξοπούλου 
Τραπεζουντίου, ιερομόναχου Σουμελιώτου. 

«Συναγωγή και έξήγησις ών έμνήσθη ιστοριών ό έν άγίοις πατήρ 
ημών Γρηγόριος ό Θεολόγος τών έν τω πρώτφ στηλιτευτικών». 

47. 
Κώδιξ σύμμικτος, ακέφαλος, της 16-ης έκατοντ., έκ χάρτινων φύλ

λων 252, μήκ. 0.215, πλ. 0.155. 
Σύμμικτα* α') Φύλλ. 11ъ «Άποκάλυψις 'Ιωάννου Θεολόγου». — β') 

Φύλλ. 28. Ιωάννου Χρυσοστόμου «λόγος περί εξόδου ψυχής και περί της 
μελλούσης κρίσεως». 'Αρχ. ο*Όσοι τα του βίου μάταια» κτλ. — γ') Φύλλ. 
3 4 \ «Του αύτου λόγος περί νηστείας». Άρχ. «Πόθησον τήν καλήν νη-
στείαν» κτλ. — δ') Φύλλ. 47ъ. Του αύτου «ομιλία εις τον ληστήν». Άρχ. 
«Δεύτε πάντες» κτλ.—ε') Φύλλ. 5 3 \ «Λόγος 'Ιακώβου του Άδελφοθέου 
και αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων εις τήν γέννησιν της ϋπεραγίας Θεοτό
κου». Άρχ. «Έν ταΤς ιστορίαις» κτλ.— ς') Φ. 69b. Γερμανού Κ/πόλεως 
«έγκώμιον εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον, οτε άπεδόθη έν τφ ναφ τριετίζουσα 
υπό τών γονέων». Άρχ. «Ίδοϋ και πάλιν ετέρα» κτλ. — ζ') Φύλλ. 76ъ. 
Γρηγορίου Ναζιανζηνοϋ «λόγος εις το γενέθλιον του Κυρίου». Άρχ. «Χρι-
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στός γεννάται» κτλ.—η') Φύλλ. 82a. 'Ιωάννου Χρυσοστόμου «λόγος εις 
τα άγια Θεοφάνια». Άρχ. «Ή πηγή των ευαγγελικών» κτλ. — θ') Φύλλ. 
99. Έφραίμ Σύρου «<Περί κρί>σεως και κατανύξεως». Άρχ. «Δεύτε πάν
τες» κτλ. — i') Φύλλ. 109a. 'Ιωάννου Χρυσοστόμου «περί μετανοίας καΐ 
νηστείας καί ελεημοσύνης». Άρχ. «Καλή ή νηστεία» κτλ. — ια') Φυλλ. 
115a. Έφραίμ Σύρου «λόγος εις τήν δευτέραν παρουσίαν». 'Αρχ. «'Αγα
πητοί, μηδέν προτιμησώμεθα» κτλ. — ιβ') Φύλλ. 124 \ 'Ιωάννου Χρυσο
στόμου «λόγος εις τον τετραήμερον Αάζαρον». Άρχ. «Ώσπερ μήτηρ» 
κτλ. — ιγ') Φύλλ. 128 \ Του αύτοϋ «λόγος εις τό πάθος του κυρίου ημών 
Ίησου Χρίστου καί εις τό: 'Οπόταν έξεβλήθη ó 'Αδάμ εκ του παραδεί
σου, έν αυτή τή ήμερα εισήλθεν ό ληστής εις τον παράδεισον». Άρχ-
«Της χθες υποσχέσεως». — ιδ') Φύλλ. 134a. «Ιππολύτου πάπα Φώμης 
λόγος παραβολικός εις τήν παρουσαν ζωήν ταύτην τοϋ ανθρώπου, καί περί 
όφεως». 'Αρχ. «ΔεΤ πάντα χριστιανόν» κτλ. — ιε') Φύλλ. 1^8b. Βίος και 
πολιτεία της όσίας Ταϊσίας (κώδ. παι'ασίας) της από έταιρίδων. 'Αρχ. 
«'Αγαπητοί μου αδελφοί, βούλομαι διηγήσασθαι» κτλ.—ις') Φύλλ. 142ь. 
«Αόγος περί μονάχου εις τόν θεόν προσδραμών». Άρχ. «Ήν τις άνήρ. 
φιλόχριστος» κτλ. — ιζ') Φύλλ. 150a. Βίος του οσίου Αλεξίου. Άρχ. 
«Έγένετό τις άνήρ ευσεβής» κτλ. Είτα περικοπαί ευαγγελίων και λόγος 
ανώνυμος εις τήν τεσσαρακοστήν. 

48. 
Κώδιξ λόγων εκκλησιαστικών Μαξίμου του Πελοποννησίου, γραφείς 

ετει 1655-6-φ (=£ροδ') υπό τίνος Κωνσταντίνου, τελευτώσης δε της 
17-ης έκατοντ. κτήμα ήν Παντελή ιερέως του εκ κώμης Άμπρηγκάντων * 
Φύλλα στιλπνοϋ χάρτου 440, ών τό μήκος 0. 20, τό δε πλ. 0. 14. 

49. 
Νομοκάνων εις γλώσσαν δημώδη εκ 286 κεφαλαίων, όστις ίτιι 

1765-ψ ήτο κτήρια Παρθενίου Μεταξοπούλου. Έγράφη περί τό τέλος τής 
17-ης έκατοντ. Χάρτινα φύλλα 222 μήκ. 0. 195, πλ. 0. 145. 

50. 
Νομοκάνων εις γλώσσαν δημώδη έκ 262 κεφαλαίων, όστις τελευτδ: 

ούτως' «Έτεληώθη αυτή ή βύβλος τώ θείων καί ιερών νόμιμον εις τας 
,αχιδ'. έν μήνι Ιουλλίου t', ϋπο χεΐρως Δημητρίου άμαρτολου. — Δημή
τριος τάχα και ιερεύς». Είτα πίνακες πασχαλιών. Χάρτινα φύλλα 178 
μήκ. 0. 20, πλ. 0. 14. 
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51. 
Τετραευαγγέλίον μεμβράνινον της 12-ης έκατοντ., άκέφαλον καΐ ελ

λιπές, έχον δε καί σπαράγματα διαφόρων φύλλων μαχαιρίφ τε και ψαλίδι 
βαναυσως άποκεκομμένων. Το κείμενον μονόστηλον εξ 25 γραμμών. 
Φύλλα 194 μήκ. 0. 21, πλ. 0. 16. 

52. 
Τετραευαγγέλιον μεμβράνινον της 13-ης έκατοντ., τό κείμενον έχον 

μονόστηλον εξ 26 γραμμών, κεκοσμημένον δε και ταΐς είκοσι τών τεσσά
ρων ευαγγελιστών, ών δμως αι τρεις ατελείς, απλώς δ' έν σχεδιογρα-
φήματι. Φύλλα 213 μήκ. 0. 196, πλ. 0. 145. 

53. 
Μανουήλ Μαλαξοο νομοκάνων έκ κεφαλαίων 272, γραφείς περί το 

τέλος της 17-ης έκατοντ. Φύλλα στιλπνοο χάρτου 311 μήκ. 0. 197, 
πλ. 0. 145. 

54. 
Κώδιξ εκκλησιαστικής μουσικής έκ φύλλων στιλπνού χάρτου 174 

μήκ. 0. 195, πλ. 0. 13. 
1. Φυλλ. 1—77. «Άναστασιματάριον σΟντο^ον κατάτό δφ,ος της τοδ 

Χρίστου Μεγάλης 'Εκκλησίας, συντεθέν (κώδ. συντεθείς) παρά του λαμ-
παδαρίου Πέτρου του Πελοποννησιού». 

2. Φυλλ. 78—174. «Είρμολόγιον συντεθέν κατά τό ίίφος της του 
Χρίστου Μεγάλης 'Εκκλησίας παρά του μακαρίτου Πέτρου λαμπαδαρίου 
του Πελοποννησίου». 

55. 
Χάρτινα φύλλα 172 (0. 19 Χ 0. 145) γραφέντα περί τό τέλος της 

17-ης έκατοντ. Κείμενα διδακτικά μετά παραφράσεως' α') Ιωάννου Δα
μάσκηνου κανόνες ιαμβικοί, β') Βασιλείου Καισαρείας ομιλία δτι ουκ εστί 
τών κακών αίτιος ô θεός, γ') ΘιοΒώρου Προδρόμου ατετράστιχα ίαμβεΤα 
και ήρφα εις τα κεφαλαιωδώς ρηθέντα έν τη παλαιή πάση Γραφή». 

56. 
Κώδιξ βομβυκίνου χάρτου περιέχων τάς πράξεις καί έπιστολάς τών 

αποστόλων, ακέφαλος, γραφείς τϊ) 14-Υ) έκατοντ. και φυλλ1 αριθμών 
117 μήκ. 0. 21, πλ. 0. 135. 
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57. 
Χάρτινος συμμικτος κώδιξ γραφείς περί το τέλος της 17-ης έκατοντ., 

αριθμών φύλλα 167, ών το μήκος 0. 197, τό δε πλ. 0. 145, κεκοσμημέ-
νος δε χαριέσιν έρυθροΤς άρκτικοΤς κεφαλαίοις γράμμασιν άνθρωπομόρφοις, 
ζωομόρφοις, άνθομόρφοις και ποικίλους άλλοις σχήμασι περικεκοσμημέ-
νοις* εν δε μέγιστον Τ έπί του κάτω αυτού σκέλους φέρει είλητόν μετά 
της έξης επιγραφής του τα οοτω τεχνικώς έξοχα γράψαντος κεφαλαιώδη 
γράμματα: 

xeiPiepewi 
oýKPiT 

ОС^ГРоо 
Тсѵ5"е 

=ΝΔΡ6Ι 

«Χειρ Ιερεμίου του Κριτός και πρωτοσυγγέλου 'Αλεξανδρείας». 
Έν τω κώδικι περιέχονται ταύτα* α') «"Εκθεσις κεφαλαίων παραινε

τικών σχεδιασθείσα παρά 'Αγαπητού διακόνου» κτλ., φ. 1—9. — 
β') Ιωάννου Δαμάσκηνου «εκθεσις ακριβής της ορθοδόξου πίστεως». 'Αρχ. 
«Θεόν ουδείς έώρακε» κτλ., φ. 10—34. — γ') «Μιχαήλ συγκέλλου λίβελ-
λος περί της ορθοδόξου και άμωμήτου ημών πίστεως», φ. 34^.— Είτα 
λόγοι ανώνυμοι μοναχικής ολης και αποσπάσματα ΓρηγορίουΝύσσης,Θεο-
δωρήτου Κύρρου, Ιωάννου Χρυσοστόμου, Γρηγορίου Ναζιανζηνου, Διονυ
σίου 'Αλεξανδρείας, Ίουστίνου, 'Αναστασίου Σιναίτου, 'Αθανασίου Αλε
ξανδρείας, Μιχαήλ Γλυκά και άββα Ζωσιμά. Έν δε τφ φ. 150 κείται 
«Θεωρία ώφελιμωτάτη περί του γινώσκειν εαυτόν παρά Μανουήλου του 
Μωσχίτου», του Κρητός* τούτο δε το κείμενον και τύποις άνέκδοτον και 
άγνωστόν μοι δλως έξ άλλων πηγών. 

58. 
Φύλλα στιλπνού γάρτου 166 (0. 186, πλ. 0. 142), γραφέντα ετει 

1675. Ό κώδιξ ετει 1755-φ έγένετο κτήμα τής μονής Σουμελα έξ άφιε-
ρώσεως. Ή επιγραφή αυτού ανορθόγραφος ούσα έχει ο6τω διορθουμένη: 

«Το παρόν βιβλίον έσυνθεσεν εις έλληνικήν γλώσσαν ó φιλόχριστος 
βασιλεύς ημών κύριος Ιωάννης ο Καντακουζηνός, όπου δστερον ώνομάσθη-
κεν διά.του θείου και άγγελικοο σχήματος Ίωάσαφ μοναχός, εις τούς,ατξ' 
άπό τήν ενσαρκον οικονομίαν του Χρίστου, μεταφρασθείς εις κοινήν γλώτ-
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ταν υπό Μελετίου Συρίγου ,αχλε0 ( = 1635) δε(κε)νβρίου α' είςΜολδοβλα-
χίαν (έπι) κυρίου 'Ιωάννου Βασίλειου βοεβονδα». Μετά το πέρας του κει
μένου πίνακες πασχαλιών, ών πρώτον το του 1675-ου έτους. 

59. 
Αειτουργίαι Χρυσοστόμου, Βασιλείου και προηγιασμένων. Κωδιξ μεμ-

βράνινος έκ φύλλων 51 (0. 186, 0. 13), γράφεις περί την αρχήν της 
14-ης έκατοντ. 

60. 
Πανηγυρικόν έκ φύλλων παχύτατου γκέτου 205 (0. 20 Χ 0. 135), 

γραφέν έν μονοστήλφ περί την αρχήν της 14-ης έκατοντ. και περιέχον 
τά επόμενα κείμενα. — α') Φύλλ. 16. Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως 
«λόγος εις τήν Μεταμόρφωσιν». Άρχ. «Δεύτε, φιλέορτοι, τήμερον» κτλ. — 
β') Φυλλ. 19. Ίω. Χρυσοστόμου «λόγος περί ψυχής ώφέλειαν». Άρχ. 
«Μηδέν τολμησώμεθα» κτλ.— γ') Φυλλ. 24. Έφραίμ Σύρου «λόγος. . • 
κατανυκτικός και περί ψυχής ώφέλειαν». Άρχ. «Δεύτε αγαπητοί δεύτε» 
κτλ. — δ') Φυλλ. 35. Μαρτυριον του αγίου' Γεωργίου. Άρχ. «Σήμερον 
του σωτήρος» κτλ. — ε') Φυλλ. 48. «Θαύμα γενόμενον του αγίου. . . . 
Θεοδώρου». Άρχ. «Έν ταϊς ήμέραις του βασιλέως Κωνσταντίνου» κτλ.— 
ς) Φυλλ. 7 2 \ Ίω.Χρυσοστόμου «λόγος εις τήν γέννησιν του Κυρίου».— 
XJ) Φυλλ. 77ъ. Του αυτού «λόγος εις τά άγια Θεοφάνια». — η') Φυλλ. 81. 
Toö αύτοϋ «εις τήν τριήμερον άνάστασιν του Κυρίου». — θ') Φυλλ. 83. 
Γρηγορίου τοο Θεολόγου «λόγος εις τό άγιον πάσχα και εις τήν βραδύ
τητα».— t') Φύλλ. 85. Του αύτοΟ «λόγος εις τήν γέννησιν του Κυρίου».— 
ια') Φυλλ/ 94ъ. Κυρίλλου Αλεξανδρείας «λόγος εις τήν *Υπαπαντήν». 
Άρχ. «Χαίρε σφόδρα θύγατερ» κτλ. — ιβ') Φύλλ. 100. Μαρτυριον της 
αγίας Βαρβάρας. Άρχ. «Κατ1 εκείνους τους καιρούς» κτλ. — ιγ') Φύλλ. 
104\ Ίω. Χρυσοστόμου «λόγος εις τον τετραήμερον Λάζαρον», Άρχ. 
«Σήμερον έγειρόμενος» κτλ. — ιδ') Φύλλ. 113. Βίος του όσιου Συμεών του 
Στυλίτου. Άρχ. «Μυστήριον ξένον» κτλ. — ιε') Φύλλ. 114. Ίω. Χρυσο
στόμου «λόγος κατανυκτικός περί ψυχής ώφέλειαν». Άρχ. «Σήμερον, άγα-
πητοΐς τόν ίατρόν προσκυνήσωμεν». κτλ. — ις') Φύλλ. 117\ «Θαύμα γε
νόμενον του άγιου. . . Γεωργίου, τό πώς ειδεν ό ivbo^oç Γεώργιος τόν 
θεόν φανερώς». Άρχ. «'Άρατε τους οφθαλμούς» κτλ. — ιζ') Φύλλ. 121 \ 
Μαρτυριον της αγίας Μαρίνης. Άρχ. «Της αναστάσεως του Κυρίου» 
κτλ. — ιη') Φύλλ. 133 \ Γρηγορίου Νεοκαισαρείας «έγκώμιον εις τόν 
Εύαγγελισμόν». — ιθ') Φύλλ. 138b. Ίω. Χρυσοστόμου «λόγος εις τόν 
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χαιρετισμόν». —x') Φυλλ. 145. «Θεοδότου ελαχίστου μονάχου λόγος εις 
τον Εύαγγελισμόν». 'Αρχ. «"Οταν ή χειμέριος» κτλ. — κα') Φύλλ. 152. 
Έπιφανίου Κύπρου «εις την θεόσωμον ταφήν του Κυρίου». —κβ') Φυλλ. 
168.Μαρτυριον της αγίας Κυριακής. 'Αρχ. «Ουδέν του κατά θεόν» κτλ.— 
κγ') Φυλλ. 181 \ Βίος του οσίου Παφνουτίου και της θυγατρός Ευφροσύ
νης. Άρχ. «Έγένετο έν τη Αλεξάνδρεια» κτλ. — κδ') Φύλλ. 191. «Διή-
γησις του άββα Ήσαίου». —κε') Φυλλ. 195. Μαρτύριον της όσιας 'Ανα
στασίας της Ρωμαίας. 'Αρχ. «Κατά τους καιρούς εκείνους» κτλ. — 
κς') Φυλλ. 202b. Βίος του αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Άρχ. «'Αρχή 
τών χαρίτων» κτλ. Κείμενον κοΧοβόν. 

61. 
Τετραευαγγέλιον μεμβράνινον της 11-ης έκατοντ. μετά τών υπο

θέσεων, του ευρετηρίου τών λειτουργικών περικοπών και τών Εύσεβίου 
κανόνων. Φύλλα 324 μήκ. 0. 18, πλ. 0. 145. 

62. 
Κώδιξ εκκλησιαστικής μουσικής, χόλο^ός^ ου ή γραφή όμοια τη του 

54-ου κωδικός. Φύλλα στιλπνού χάρτου 193, ων τό μήκος 0. 19, το δε 
πλ. 0. 125. 

«'Ανθολογία συντεθεΐσα παρά διαφόρων ποιητών», olov Πέτρου Πελο-
ποννησίου, 'Ιακώβου πρωτοψάλτου καί Πέτρου Μπερεκέτη. 

63. 
Νομοκάνων Ετους 1311-ου εκ φύλλων στιλπνού και παχέος χάρτου 

240 μήκ. 0.16, πλ. 0. 11. Μετά τό πέρας του κειμένου διά γραμμάτων 
ερυθρών. «-Η Έτελειώθη ή παρούσα και ψυχόφελ(ης) βίβλ(ος) αυτή μηνί 
Δεκεμβρίω β' ίν(δικτιών)ος ι'έ'τους— ,ςωκ' έξ επιτροπ(ής) καί μ^οχοοΰ του 
πανοσ(ιο>)τ(ά)τ(ου) κ(α)θ(η)γουμέν(ου) της ευαγούς μονής τής υπεραγίας 
Θ(εοτό)κου τής Σουμελητήσης Αέ(ο)ντ(ος) ίερω(μον)άχ(ου) δια χειρό(ς) 
Γερμανού ίερω(μον)άχ(ου) και άμαρτωλ(ου) και oi έντυγχάνοντες <εοχ>εσθε 
αυτούς δια τόν κ(ύριο)ν καί κ(ύριο)ς <χα>ρίση τα ¿φιλήματα ήμών-f-». 

64. 
Ψαλτήριον τής 14-ης έκατοντ. εκ φύλλων χάρτινων 115 (0. 17 Χ 

0. 12), ών τίνα εγράφησαν τη 16-η εκατ. προς άναπλήρωσιν έκπεσόντος 
κειμένου. 
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65. 
Κώδιξ εκκλησιαστικής μουσικής έτ. 1813-ου. Φύλλα στιλπνά χάρτινα 

610, ων τό μήκος 0. 165, τό δέ πλ. 0. 11. 
«Κυρ 'Ιωάννου του Κουκουζέλη έξήγησις κυρ Πέτρου λαμπαδαριου 

Πελοποννησίου . . . , μεταγραφέν δέ εκ του προτοτύπου έν τη κατά Και-
σαρία μονή του τιμίου Προδρόμου Θεοφίλου μονάχου έν έτη σωτηρίφ. 
,αωιγ' κατά μήνα, Μαίου α7)». Έν τούτω περιέχονται και συνθέσεις του 
διδασκάλου μουσικής Γεωργίου Κρητός, Γρηγορίου «νϋν λαμπαδαριου», 
'Αποστόλου Κανσταχ ίου,'Ιακώβου πρωτοψάλτου και Δανιήλ πρωτοψάλτου. 

66. 
Κώδιξ έκ χάρτου παχέος τής 14-ης έκατοντ., ακέφαλος, ελλιπής έν 

πολλοίς και πολλαχώς βεβλαμμένος, γραφείς κατά τον αυτοϋ πασχάλιον 
πίνακα Ιτει 1325-26. Φύλλα 105 μήκ. 0. 165, πλ. 11. Των πλειόνων 
iv αυτφ περιεχομένων κειμένων ακέφαλων όντων και οδτω άπροςδιορί-
στων, μνημονεύονται ώδε τα εξής μόνα. — α') Φύλλ. 34. Ίω. Χρυσο
στόμου «λόγος περί τής των παρόντων ματαιότητος και περί εξόδου ψυ
χής». Άρχ. «'Αγαπητοί, δσοι τά του βίου μάταια» κτλ. — β') Φ. 43. 
Έφραίμ Σύρου «περί τών λεγόντων μη είναι άνάστασιν νεκρών, οί'τίνες 
εστράφησαν εις τά οπίσω και γέγοναν όμοιοι εθνικών». 'Αρχ. «Μη άγνοήτε 
αδελφοί μου» κτλ. — γ') Φύλλ. 74. Ίω. Χρυσοστόμου «λόγος περί νη
στείας». 'Αρχ. «Σήμερον αγαπητοί» κτλ. — δ·) Φύλλ. 79. 'Αναστασίου 
Σιναΐτου «ομιλία ρηθείσα εις τον έκτον ψαλμόν». 'Αρχ. «Πρέπουσα αρχή» 
κτλ.—ε') Φύλλ. 104 \ Πασχάλιος πίναξ από ,ςωλθ' μέχρι ,ςωμθ' έτους. 

67. 
Κώδιξ έκκλησ. μουσικής ακέφαλος και ελλιπής, γραφείς τή 17-η έκα-

τοντ. Φύλλα στιλπνού χάρτου 180, ών τό μήκος 0.15, τό δε πλ. 0,105. 

68. 
Πατερικάν άκέφαλον έτ. 1573-ου, έκ φύλλων χάρτου στιλπνοο 212, 

ώντά μήκος 0.157, τό δέπλ. 0.10.—α') Φύλλ. 18b. Ίω. Χρυσοστόμου 
«λόγος περί τής μελλούσης κρίσεως». Άρχ. «Του υίοΟ του ανθρώπου φα-
νέντος» κτλ.—β') Φύλλ. 23. 'Εφραιμ Σύρου «λόγος περί αγάπης και περί 
μ,ετανοίας και τής μελλούσης κρίσεως». 'Αρχ. «Μηδέν προτιμησώμεθα» 
κτλ.—δ') Φύλλ. 48. Ίω. Χρυσοστόμου «περί παλαιάς Διαθήκης και ιστό-
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ρίας περί του δικαίου πατριάρχου Αβραάμ». Άρχ. «"Εζησεν 'Αβραάμ το 
μ,ίτρον» κτλ. — δ') Φύλλ. 77. «Πασχάλιον συν θεω άρχόμενον από Χρί
στου έτει ,αφογ'. /ζπα', ινδικτιώνος α', ήλιου κύκλου κε', σελήνης κύκλου 
ιθ', θεμέλιον σελήνης κς'».—ε;)Φιίλλ. 101. Γρηγορίου Νεοκαισαρείας διή-
γησις. Άρχ. «'Εγένετο έν Νεοκαισαρεία δαιμόνων κατοικητήριον» κτλ.— 
ς') Φυλλ. 110. 'Αποσπάσματα περί νηστείας εξ αποστολικών διατάξεων, 
κανόνων Πέτρου 'Αλεξανδρείας, Έπιφανι'ου Κύπρου, Βασιλείου Καισαρείας^ 
Νικολάου πατριάρχου και λοιπών εκ του νομοκανόνου. —ζ') Φυλλ. 140-
«Του αγίου Σοφιανού φιλοσόφου και ρητόρου ομιλία περί εκκλησιαστικής 
καταστάσεως». 'Αρχ. «Ει μετρείται σπιθαμή» κτλ. —η') Φυλλ. 146\ 
Γρηγορίου Ναζιανζηνου «άλφάβητος παραινετικός προς (fikònovov παιδίον^ 
εις έκαστος στί/οςτέλειον έχοντα σκοπόν και άποσωζων τών φυλασσόνων». 
Άρχ. «Άνω πτέρωσον» κτλ.—θ') Φυλλ. 178. Θαύματα του αγίου 
Γεωργίου. Άρχ. «Εις τόν τόπον τής Συρίας» κτλ. —1') Φύλλ. 197. Μα
κρόν εμμετρον κείμενον, ού ή αρχή* «Έξαγόρευσις, ίλέωσις πταισμάτων 
Αλεξίου μάκαρος, τρισαριστέως» κτλ. 

69. 

Νομοκάνων χάρτινος εκ φύλλων 194 ( 0 . 1 4 8 x 0 . 105), έχων έν τέ
λει τό σημείωμα τούτο «f Έτελειώθη συν θεω μηνι Ίουλλίφ λα^. ,αχηζ' 
δια χειρός ευτελούς τών ιερομόναχων Αρσενίου». 

70. 

Φύλλα στιλπνού χάρτου 166 (0. 1 5 x 0 . 10), γραφέντα τή 17-η 
έκατοντ. Σημειωτέα: — α') Φύλλ. 1. Διήγησις περί του μελωδού 'Ιωάν
νου Κουκουζέλη. Άρχ. «Δεύτε πάντες oi λαοί» κτλ.—Είτα παραινέσεις 
προς αρχαρίους μοναχούς και άλλα τινά. — β') Φύλλ. 108. Βίος και πο
λιτεία του όσιου Ξενοφώντος τοο συγκλητικού. Άρχ. «Διηγήσατό τις άγιος 
γέρων» κτλ.—γ') Φύλλ. 130. «Διήγησις εις τόν θρήνον του προφήτου 
Ι̂ερεμίου περί τής ^Ιερουσαλήμ και εις τήν άνάλωσιν ταύτης, και περί 

έκστάσεως Άβιμέλεχ». Άρχ. «Έν ταΤς ήμέραις έκείναις» κτλ. — 
δ') Φύλλ. 142ъ. Διήγησις περί τών επτά παίδων τών έν Έφέσψ. Άρχ. 
«Ούτοι oi άγιοι υτζτιργ^ον^ κτλ. — εΛ) Φύλλ. 149. «'Ωδάριον του βασιλέως 
κυρου Αίοντος του Σο^οΰ κατανυκτικόν κατά άλφάβητον» κτλ. Άρχ. 
Άρα τις γήθεν άείρας» κτλ. — ς') Φύλλ. 152. Στίχοι θρηνητικοίτφ Με-
γάλω Σαββάτφ. Άρχ. «Δεύτε βροτοι θεάσασθε τόν πάντων βασλέα» κτλ. 
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71. 
Εΰχολόγιον μικρόν άκέφαλον της ις έκατοντ., εκ φύλλων χάρτινων 

189 μήκ. 0. 14, πλ. 0. 105. 

72. 
Εύχολόγιον φιλοκάλως γραφέν ετει 1613—1614-φ, άριθμοον φύλλα 

χάρτινα 228 (0. 1 4 1 x 0 . 105), έν δέ τψ φύλλω 130ъ έχον τούτο* 
«Έγράφη το παρόν βιβλίον, επί έτους ,ζρκβω, ίνδικτ. tß^«f υπό χειρός 
Γρηγορίου μονάχου και αμαρτωλού των πάντων». "Ετει 1759-ω κτήμα 
ην Ευγενίου Σουμελιώτου. 

78. 
Ψαλτήριον της 16-ης έκατοντ. έκ φύλλων στιλπνού και παχέος χάρ

του 168, ων το μήκος 0. 145, το δέ πλ. 0 .105. 

74. 
Τετραευαγγέλιον μεμβράνινον, λεπτόγραφον, της 11-ης έκατοντ., έκ 

φύλλων 266 (0.138 Χ 0.102), ών τά έσχατα 44 έκ χάρτου βομβυκίνου 
γ,οιΧ γραφής τής 13-ης έκατοντ. 

75. 
Παπαδική, ης προτέτακται ή συνήθης περι'τών σημαδοφώνων διδακ

τική πραγματεία. Φύλλα στιλπνού χάρτου 398 (0 .14x0.10) γραφέντα 
τή 17-η έκατοντ. Έν τφ φ. 311 οι έξης στίχοι, ών τα γραφικά σφάλ
ματα παραλείπω: 

Εί'ληφε τέρμα βίβλος ή θεού λόγων 
έκ χειρός κάμου του τάλανος Δαμιανού* 
συ δέ, παντάναξ ό / / / αύχήν και στύλος, 
συναύλισόν με έν τή των ζώντων χώρα, 
δπως άγαλλόμενος διηνεκως τε 
σον κράτος υμνώ μετά των αγίων. 

"Ετεροι στίχοι. 
Αοτη ή βίβλος εί'ληφε τό τέλος από μένα 
Δαμιανόν τόν μουσικόν Παρασκευή ήμερα. 
Γ/Οσοι λοιπόν τήν ψάλλετε κι δσοι την μελετάτε, 
Παρακαλώ σας, αδελφοί, τήν μου άμνημονήτε. 
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76. 
Συλλογή ακέφαλος και κολοβή κανόνων παρακλητικών άσματικών και 

διαφόρων ευχών γραφεΤσα έν τφ πρώτφ ήμίσει τής 15-ης έκατοντ. Φύλλα 
χάρτου στιλπνού και παχέος 339 μήκ. 0.124, πλ. 0.098. Ή γραφή 
λεπτότατη, χαρίεσσα και τήν δψιν ωραία, at δε φαι ευρεΐαι. 

77. 
Κώδιξ έκκλησ. μουσικής της 17-ης εκατ., εκ φύλλων χάρτου στιλπ-

Λ/οΟ 249, ών τό μήκος 0. 15, τό δε πλ. 0. 105. Τη 18-η έκατοντ. ην 
κτήμα Θεοχάρο-γλγι εκ Δηβερας. 

78. 
Αεξικόν άκέφαλον και κολοβόν της 14-ης έκατοντ., άνευ παραπομπών 

εις συγγραφείς παλαιούς ή νεωτέρους, έκ φύλλων χάρτινων 144, ώντό μή
κος 0.213, τό δε πλ. 0.145. Ιδού μέρος άπότοϋ φύλλ. 5. «Άγκυλοτόξους, 
έπικαμπή τόξα έχοντας. — Άγκωνίσκοι, σκεύη τιμωρητικά.—"Αγροι-
κος, ό άμαθης· άγροικος και ô έν τφ άγρω αύλιζόμενος.—Άγλαότιμος, 
ò λαμπρός τετιμημένος—Άγχιμαχηταί, συστάδην μαχόμενοι.—Αργό
στροφος, ό ευπερίστροφος.— Άγηνωρίδης, αυθάδης. — Άγαστόρων 
των όμογάστρων» κτλ. Τέλος· «Παίει, τύπτει». 

79. 
Αι λειτουργίαι Χρυσοστόμου, Βασιλείου και Προηγιασμένων, εχουσαι 

iv τέλει τό σημείωμα τοΰτο· «Ή θεία λειτουργία, έγράφη δια χειρός 'Αρσε
νίου ελαχίστου θυφορός έκ μονής τής παντοκράτορος θ(εοτό)κου και άει-
παρθένου Μαρίας τής Σουμελύτισας. — έτους £po&'» = 1670—1671. 
•Φύλλα στιλπνού χάρτου 93, ών τό μήκος 0. 208, τό δε πλ. 0 .15 . 

80. 
Πραξαπόστολος λειτουργικός τής 17-ης έκατοντ. έκ φύλλων στιλπνού 

χάρτου 133 (0.21 Χ 0.15), έχων έν τέλει τό σημείωμα «Ό παρόν θειος 
και ιερός απόστολος έτελειώθει έν 4μηνι Αύγοϋστω. κς'». 

81. 
(Έν τφ ναφ τής μονής). — Τετραευαγγέλιον μεμβράνινον, τό του 

άγιου 'Ιωάννου λεγόμενον, περιέχον έν έαυτφ προτεταγμένως τήν τε προς 
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Καρπιανάν έπιστολήν Εύσεβίου και τά κανόνια τούτου κατά τό σύνηθες 
διάκοσμα. Έγράφη επιμελώς τη 11-η έκατοντ. και φύλλ' αριθμεί μεμ-
βράνινα μεν 219 (0 .22x0.18) , χάρτινα δε, εις άναπλήρωσιν έκπεσόν-
των μεμβρανίνων, τέσσαρα. Περιέχονται έν τούτα) και τέσσαρες ολοσέλιδες 
πίνακες ζωηροΤς άπεικάζοντες χρώμασί τε καί χρυσώσει τους ισαρίθμους 
εύαγγελιστάς, κοσμήματα τε ζωηρά καί χαρίεντα σχήματος τετραγώνου, 
παραλληλογράμμου, και καλά τίνα κεφαλαιώδη αρκτικά γράμματα* τούτον 
μέντοι τον ούτω τεχνικώς îţoyjov κώδικα έρρύπωσαν ατυχώς πολλαχοϋ 
διάφοροι διαφόρων εποχών έπισκέπται τε και ιερείς, γράψαντες έν αύτφ 
σημειώματα τε ονόματα και δεήσεις, Τό κείμενον έν μια τών σελίδων 
έκαστη μονόστηλον έκ γραμμών 22. Ό κώδιξ έσταχωμένος, ή δε πρώτη 
πινακίς φέρει κοσμήματα τιν' αργυρά σταυρόν περικυκλουντ' άρ^υρουν^ 
ον ό τεχνίτης έκόσμησεν έκτύποις τους εύαγγελιστάς άπεικάζουσιν. 

82. 
(Έν τφ σκευοφυλακείφ του ναοϋ). — Τετραευαγγέλιον μεμβράνινον 

της 13-ης έκατοντ., έκ φύλλων 235 (0.223 Χ 0.145), ών τό κείμενον 
έν μια τών σελίδων έκαστη μονόστηλον έκ γραμμών 25. Μετά τό πέρας* 
«Ίερόθ(εος) ιερεύς ό γράψας την βίβλον ταύτην». 

88. 
(Έν τφ κελλίφ του άρχιμανδρίτου Νικόδημου Μυρίδου).—Χάρτινα 

φύλλα 124 (0 .218x0.16) γραφέντα περί τό τέλος της 17-ης έκατοντ. 
1. [Σεβαστού Κυμινήτου] «ψυχαγωγίαι της λογικής», φ. 1—112. 
2. [Του αύτοϋ] «εις άπασαν την της λογικής του 'Αριστοτέλους 

μέθοδον εισαγωγή», φ. 113—124. 

84. 
Χάρτινα φύλλα περί τα 300 (0.21 Χ 0.158) γραφέντα μεταξύ τών 

ετών 1691—1700. Έπί της άνω φας του φ. 47* «Ώνήθη υπό τίνος 
τών Τραπεζουντίων παρά Καλλινίκου ιερομόναχου του Φυτιάνου. ,αψλεω». 

Σεβαστού Κυμινήτου συγγραφαί και έπιστολαί και έτέραι ετέρων 
τινών λογίων ανδρών. — α') Φύλλ» 3—46. Σεβαστού Κυμινήτου «Πίνα?; 
ακριβής τών υποθέσεων της θείας Γραφής».—β') Φύλλ. 47—60. «Παρα
φράσεις έρμηνευτικαί κατά σύνοψιν εις τά τετράστιχα και μ,ονόστιχα του 
diokóyou Γρηγορίου, καί περιλήψεις συντομώτατοι ιδία έκαστου τών 
τετραστίχων έκ πρώτων σχεδίων μεταγραφεισαι, πονηθεΐσαι υπό Σεβαστού 
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Τραπεζουντίου του Κυμινήτου».— γ') Φύλλ. 61—63. Του αυτού «έρμη-
νεΐαι κατά παράφρασιν των μονοστίχων του Θεολόγου». — o') Φύλλ. 
64—67. Του αύτου «περί προγυμνασμάτων Άηδονίου σοφιστου».— ε') 
Φύλλ. 68—78. «'Ιωάννου Γεωμέτρου έκ των του Γεροντικού εις ποιητικήν 
τάξιν, ης ή επιγραφή Παράδεισος. Έν άλλφ Νείλου μονάχου».— ς') 
Φύλλ. 79—102. «Ερμηνεία κατά παράφρασιν εις τα 'Ολύμπια του 
Πινδάρου, πονηθεΐσα υπό Σεβαστού Τραπεζουντίου του Κυμινήτου». Μετά 
το πέρας* «Τέλος τ&ν εις τα Πινδάρου 'Ολύμπια παραφράσεων και τφ 
θεφ δόξα. Ιτει σωτηρίφ ,αχοςω (=1676) . Όκτομβρίου ιβ*ΐ. ήμερα, εσπέ
ρας, εκ πρώτων σχεδίων μεταγραφεϊσαι έν ετει σωτηρίφ /αχ ίηαω(=1691) 
:—'Ιουνίου ιβ. ήμερα Σαββάτω».—ζ') Φύλλ. 103—156. Κυμινήτου-
«προοίμιον εις τους τρεΐς πρώτους λόγους του Ισοκράτους» και τούτων πα· 
ράφρασις. — η') Φύλλ. 157—190. «Ερμηνεία κατά πεζήν φράσιν εις 
την κεφαλαιώδη παραίνεσιν του σοφοηάτου 'Αγαπητού διακόνου της 
Μεγάλης 'Εκκλησίας προς τον αυτοκράτορα μέγαν Ίουστινιανόν, πονη-
θεΤσα μεν υπό ΣεβαστοΟ Τραπεζουντίου τοϋ Κυμινήτου, άφιερωθεΐσα δε 
εις τόν υψηλότατον εύσεβέστατον και θεοδόξαστον αύθέντην και ηγεμόνα 
πάσης Ούγγροβλαχίας κύριον κύριον Ίωάννην Κωνσταντΐνον Μπασαράμπα 
βοεβόνδα τόν Μπραγκοβανον». Προτάσσεται τοο μεν κειμένου πίναξ κεφα
λαίων οβ', τούτφ δ'έπεται του Σεβαστού προς τόν ηγεμόνα επιστολή 
«αφιερωτική, έν ή καΐ τίς ό σκοπός της πραγματείας και σύντομος περί« 
ληψις των παραινετικ&ν κεφαλαίων». — θ') Φυλλ. 191—212. Σεβαστοί 
λόγος άνεπίγραφος. Άρχ. «Παν τό κινούμενον» κτλ. — t') Φύλλ. 213 κέ. 
Έπιστολαί Σεβαστού και ετέρων, ων σημειωτέαΐ αϊ έξης: 

1) Σεβαστός άνωνύμφ. Άρχ. «Έν μεν τον οιωνοί κτλ. 
2) Ό αυτός Δοσιθέφ 'Ιεροσολύμων έκ Κ/πόλεως 1680. Άρχ. «Οίδα 

μεν» κτλ. 
3) Ό αυτός Καλλινίκφ μητροπολίτη Προύσης. Άρχ. «Ακούσατε 

ταύτα πάντα» κτλ. 
4) Ό αυτός άνωνύμφ άρχοντι. Άρχ. «Τών δσα θεόθεν» κτλ. 
5) Ό αυτός άνωνύμφ φιλολόγφ από Κ/πόλεως. Άρχ. «'Αλλ' οτι 

μεν φίλου» κτλ. 
6) Ανώνυμος τφΚυμινήτη. Άρχ. «Φίλος μεν οίΚλος έγώ» κτλ. 
7) Σεβαστός ΊωάννΥ] μεγάλφ λογοθέτη Καρυοφύλλη. Άρχ. «Λύπης 

άμα και χαράς αιτία» κτλ. 
8) 'Ιωάννου μεγ. λογοθίτου άπόκρισις, 1683. Άρχ. «Έδεξάμην 

σου» κτλ. 
9) Σπαντωνης τφ Σεβαστφ. Άρχ. «ΤοΤς υμετέροις σεβασμίοις» κτλ-
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10) Σεβαστός Νικολάφ [Μαυροκορδάτο)?]. Άρχ. «Το μεν συνεχές 
φασι» κτλ. 

11) Νικολάου άπόκρισις τω Σεβαστώ, 1682. Άρχ. «Πάλαι ποτέ διτ
τών άθλων» κτλ. 

12) Σεβαστές Δοσιθέφ Ιεροσολύμων. Άρχ. «Οί ουρανοί διηγούν
ται» κτλ. 

13) Ο αυτός Καλλινίκφ Προύσης από Κ/πόλεως, 'Ιαν. 1679. Άρχ. 
«Πάλιν δεινοπαθούντες» κτλ. 

14) Τφ αύτω. Άρχ. «Δι9 ας μεν ούν αιτίας» κτλ. 
15) Ό αυτός Χρυσίππψ διακόνφ. Άρχ. «Έδεξάμεθά σου την κα-

λήν» κτλ. 
16) Ό αυτός Γρηγορίω ιεροδιδασκάλω. Άρχ. «Φιλίαν ή μεν σωμα

τική» κτλ. 
17) Ό αυτός άνωνυμφ. Άρχ, «Τό γλαφυρόν σου των νοημάτων» κτλ. 
18) Έφραίμ Δέκαρχος «Σεβαστφ πρώην άρχιγυμνασιάρχη Κ/πόλεως», 

1683, Άνθεστηριώνος 8 φθίνοντος. Άρχ. «Ουκ έλύθη» κτλ.—Έξέδωκεν 
έκ του κωδικός τούτου Π. Τριανταφυλλίδης, Οί φυγάδες, σ. 118. 
Πρβλ. και Έ π α μ . Θ. Κυριακίδην έν Βιογραφίαις σ. 64. . 

19) Μελέτιος Πηγας Νικηφόρφ καζ Διονυσίφ διαφερομένοις. Άρχ. 
«Κελεύετε με μαντεϋσαι» κτλ. Έξ έτερου κωδικός έξέδωκεν 'A. Π.-Κερα-
μευς έν Έλλην. Φιλολογ. Συλλόγφ, τ. 17, σ. 79, αριθ. 44. 

20) Σεβαστός Κυμινήτης Δοσιθέω Ιεροσολύμων, 1684. Ά ? / . 
«Όρος και οδτοζ πίστεως» κτλ. 

21) Ι̂ερόθεος Μονεμβασίας «προς τον μέγαν λογοθέτην της Μεγάλης 
Εκκλησίας έν Πελοποννήσφ συν τφ πρωτονοταρίφ», 16 Σεπτ. Άρχ. 
«Af γαρ, Ζευ τε πάτερ» κτλ. 

22) Σεβαστός Χρυσάνθω Νοταρά ίεροδιακόνφ. Άρχ. «Τών δντων 
φησίν» κτλ. 

23) Νεόφυτος Άδριανουπόλεοκ Σεβαστφ Κυμινήτη, 1683. Άρχ% 

«Ευ γέ σοι της φιλοτιμίας» κτλ. 
24) Σεβαστός Έφραιμ τφ Δεκάρχω ίεροδιδασκάλφ. Άρχ. «Τόν 

Μακεδόνα φησιν» κτλ. 
25) Ό αυτός Άλεξάνδρφ [Μαυροκορδάτφ]. Άρχ. «Εύθυβόλως 

άγαν« κτλ. 
26) Ό αυτός Πέτρφ νοταρίω της Μεγάλης 'Εκκλησίας. Άρχ. «Σω

μάτων μεν άκαπηλεύτους» κτλ. 
27) Ό αυτός τφ μεγάλφ διερμηνευτή [ = Άλεξ. Μαυροκορδάτφ], 

Άρχ. «Άλλ* ό μεν τωόντι» κτλ. 
20* 
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28) Γρηγόρης Θίοοώοω διακόνφ, 1683. Άρχ. «Μη ότι γε εί'περ» κτλ. 
29) Ό αυτός άνωνυμω, 1683. Άρχ. «Η μεν άμαθία» κτλ. 
30) Ιωάννης Αεονάρδος έκ Χίου Θεολήπτφ πατριάρχη. Ίνδικτ. '.ε', 

μην í Άπριλίω (=1588) . 'Αρχ. «Γράμματα τίμια» κτλ. 
31) Συμεών καθηγητής Ίέρακι τφ μεγάλω λογοδίτν) έκ της των 

Ιβήρων μονής, 10 'Ιουλίου. Άρχ. «Τους της σοφίας δεενοϋς» κτλ. Έξέ-
δωκε δίς Μ. Γεδεών, Εταιρεία των μεσαιωνικών ερευνών. Δελτίον τών 
εργασιών του α' έτους. Έν Κ/πόλει 1880, σ. 137. Έκκλησ. 'Αλήθεια, 
1884, σ. 479. 

32) Ό αυτός τοίς άδελφοις Άδριανω ρήτορι και Άλεξάνδρψ πρωτο-
κανονάρχψ, Ίουλ, 15-η. 'Αρχ. «Ει μεν διχώς» κτλ. Και αυτή αυτόθι εκ
δοθείσα υπό Μ. Γεδεών. 

33) Ό αυτός άνωνυμφ, 1588. 'Αρχ. «Τήν τών οφθαλμικών» κτλ. 
Και αυτή κατακεχωρισμένη αυτόθι. 

34) Θεωρός Άλεξάνδρφ, 1684. Άρχ. «Τιμιώτατε» κτλ. 
35) Ό αυτός Γρηγορίφ. Άρχ. «Ουκ εξ αδιαθέτου» κτλ. 
36) Σεβαστός Κυμινήτης άνωνυμφ. Άρχ. «Φιλίας μεν σήμαντρα» κτλ. 
37) 'Ιωάννης Καρυοφύλλης τφ αυτφ. Άρχ. «ΕυθυμεΤν ουκ έχο-

μεν κτλ. 
38) Σεβαστός Γερμανω μητροπολίτη Νύσσης, 1687. Άρχ. «Ή 

άμαθία μέν θρασεΐς» κτλ. 
39) Σιγίλλιον πατριαρχικόν της μονής Σουμελα, 1682. Άρχ. «Θεός 

ην μέν αεί» κτλ. 
40) Σεβαστός τφ αρχοντι Μανολάκη Καστοριεΐ τω Μάνφ. Άρχ. «Ου 

δέεται σκότους το φώς» κτλ. 
41) Ό αυτός «Σπαντωνή τφ έκ παίδων μοι συντρόφου», 1693, 

Μαιμακτηριώνος β' φθίνοντος». Παραμυθητική. Άρχ. «Σοφίας ουδέν 
κτήμα» κτλ. 

42) 'Ιωάννης Κομνηνός ιατρός Σεβαστώ διδασκάλου του έν Βουκου
ρεστίου Αυθεντικού Φροντιστηρίου, έκ Τριγοβίστου. 

43) Σεβαστός 'Ιωάννη Κομνηνφ, 28 Αυγ. 1698. Άρχ. «Αγαθή 
φήμη» κτλ. 

44) Σεβαστός Καλλινίκφ πατριάρχη έκ Βουκουρεστίου, 20Ίαν. 1695. 
Άρχ. «Ει και βάθος άπυθμαντον» κτλ. 

45) Ό αυτός τω αυτφ, Πυανεψιώνος β' ισταμένου, 1689, Άρχ. 
«Άνίσχων μέν ό αισθητός» κτλ. 

46) Μήνυμα της εις πατριάρχην προβολής Διονυσίου του Βυζαντίου, 
7 Νοεμβρ. 1671. 
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47) Σεβαστός τφ διερμηνευτή Άλεξάνδρφ Μαυροκορδάτω. Άρχ. «*Εν 
και μόνον των πάντων» κτλ. 

48) Ιωάννης Κομνηνός εκ Βουκουρεστίου Γρηγορίω ¡хучооъокку] 
Σελευκείας, 10 Μαρτίου 1701. Άρχ. «Των ενάρετων και θεοφιλών 
ψυχών» κτλ. 

49) 'Ανωνύμου πατριάρχου Κ/πόλεως άπόφασις, 1680. 
50) Καθαίρεσις του Σίνα αρχιεπισκόπου Άνανιου. Δεκεμβρ. 1671. 

Άρχ. «Ταπεινοφροσύνη δήπου» κτλ. έξέδωκε Π. Νεοκλής, Τό κανονικόν 
δίκαιον κτλ. Έν Κ/πόλει 1868, σ. 44—47. 

51) Σιγίλλιον του Κ/πόλεως 'Ιακώβου, άχρονολόγητον. Άρχ. «Τών 
απορρήτων» κτλ. 

52) Σεβαστός Άλεξάνδρφ Μαυροκορδάτο) τω εξ απορρήτων, 1702. 
Άρχ. «Ό τωόντι σοφώτατος Σο\ο[ΐώ^ κτλ. 

53) «Προοίμιον Ευθυμίου Ζυγαβηνου εις τήν αύτω πονηθεΤσαν καλου-
μένην Δογματικήν Πανοπλίαν βίβλον». Άρχ. «Και πάντα μέν τα κατορ
θώματα» κτλ. 

54) Αλεξίου του Κομνηνού επιγράμματα εις τήν Ευθυμίου Δογμα
τικήν Πανοπλίαν. 

85. 
Κώδιξ χάρτινος μικρού σχήματος έσταχωμένος, εκ φύλλων 109, ó 

του Έλασσώνος αρχιεπισκόπου Αρσενίου, ανακαλυφθείς έτει 1898-ω έν 
αυτή τη μονή υπό του καθηγητού Αλεξίου Δημητριέβσκη, όστις και τό 
μείζον του κειμένου κατεχώρισεν έν τφ σπουδαιοτάτφ αύτου πονήματι: 
Архіепископъ Елассонскій Арсеній и мемуары его изъ русской исторіи 
по рукописи трапезунтскаго Сумелійскаго монастыря. Кіевъ 1899. 
'Εν τοις φύλλοις 97 — 98 του κωδικός μεταξύ διαφόρων γνωμικών, προς-
θέτων τή 17-η έκατοντ. άναγινώσκεται τό εξής δνομα κτήτορος αυτού* 
α') Φύλλ. 98. «Γερβασίου ιεροδιακόνου έν έτει από Χρίστου ,αψλε'» 
(=1735) . — β') Φύλλ. 97ъ. «Γερβασίου ιεροδιακόνου του καλουμένου 
Ναλτζατζή, υιός Γεωργίου και υπηρέτης 'Ιγνατίου άρχιερέως Χαλδίας». 
Πρό του κειμένου του κωδικός έσωθεν της πρώτης πινακίδος ό σταχωτής 
εθετο δύο μεμβράνινα φύλλα άπεσπασμένα έκ παλαιορρωσικοϋ της 13-ης 
έκατοντ. Είρμολογίου. 

1. Αρσενίου αρχιεπισκόπου .Έλασσώνος ρωσικόν χρονικόν μετ' επι
γραφής* «Βασιλεία καί αυτοκρατορία τών Τωσσών, ήτις ήρξατο από 
Βλαντιμήρου του μεγάλου κνέζου της μεγάλης πόλεως Κιέβου τής άρκτω-
ρίας, τής κειμένης ανά τό ρεύμα του ποταμού Βορυσθένους, άνά μέσον 
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'Ρωσσίας, Αεχίας και Σκυθίας, του εισερχομένου εις τόν Εύξεινον Ποντον 
ανά μέσον "Ιστρου και Τανάϊδος». 'Αρχ. «Ό τόπος και ή βασιλεία των 
Ψωσσών», φ... Τεμάχη ελληνιστί ή κατά μετάφρασιν παρά τω Α. Дми-
тріевскій, σ. 72—74, 77—86, 91 — 114, 137—167, 172—178. 

2. «Επίγραμμα εις τόν μακαριώτατον άρχιεπίσκοπον κυρ Άρσένιον, 
τον συγγραφέα της βίβλου. Άρχ. «Άρσένιον Μούσας» κτλ., φ. . . 

3. Βίος του 'Αρσενίου έπιγεγραμμένος ούτω* «Μηνί Άπριλίω ιγ' 
κοίμησης του μακαριωτάτου πατρός ημών 'Αρσενίου, αρχιεπισκόπου Σουσ-
δελίου, του πρώην 'Ελασσώνος, έκ της δευτέρας των Θετταλών επαρ
χίας», φ. 99. 'Αρχ. «Γέννημα σεμνάν δευτέρας Θετταλίας, θρέμμα 
δ'αύτου ή Μεγάλη Φωσσία.— Δεκάτη τρίτη Αρσένιος θεώ δώκεν.— 
Ούτος ο μακάριος» κτλ. Φωσική μετάφρασις παρά τφ Α. Дмитріевскій, 
σ. 200 — 210. Εις τό τέλος (φ. 109)· «Έγράφη εν ετει ,ζρκζ', Χρίστου 
^ /αχιθ'(=1619) εν Μοσχοβία υπό Χριστόφορου ιερομόναχου και άρχι-
μανδρίτου τών Ιεροσολύμων <καί> Νεοφύτου άρχιδιακόνου Ιεροσολύμων». 

86. 
Κώδιξ πολύφυλλος, σχήματος μεγάλου, ó της μονής Σουμελα συνο

δικός εν χρήσει από μεσούσης 17-ης έκατοντ. καζ έξης* έν τούτω περιέ
χονται πρακτικά συνεδριών των συνάξεων ή των κατά καιρούς ήγουμενο-
συμβουλίων, αποφάσεις αυτών, καταγραφαί αφιερωμάτων, αντίγραφα 
γραμμάτων, κτηματολόγια, καταγραφαί της βιβλιοθήκης, κατάλογοι 
σκευών, επίπλων, αμφίων, κειμηλίων του σκευοφυλακίου κτλ. Τινά τών 
έν τφ από ιστορικής και αρχαιολογικής έπόψεως σπουδαίω τούτω κτητο-
ρικφ ή συνοδικψ κώδικι έξέδωκεν Επαμεινώνδας Θ. Κυριακίδης έν 
διαφόροις τόποις τής υπ* αύτου πονηθείσης «'Ιστορίας τής παρά την Τραπε
ζούντα ιεράς βασιλικής πατριαρχικής σταυροπηγιακής μονής τής υπεραγίας 
Θιοτόχου τής Σουμελα». 

ΆρχεΤον τής μονής. 

Έν τφ άρχειω τούτφ, πλουσίω μεν εις πρωτότυπα πολυαρίθμων 
τουρκικών επισήμων έγγραφων, οίον σουλτανικών φιρμανιών, βεζιρικών ή 
διοικητικών διαταγών, δικογράφων, κτηματολογίων κτλ., χρονολογουμέ-
νων από τής 16-ης έκατοντ. και εξής, πλουσίω δε και εις πρωτότυπα 
ελληνικών, ΟΙΟΊ πατριαρχικών σιγιλλίων και γραμμάτων, επιστολών 
έξάρχων ή μητροπολιτών και παντός iií^o\j γένους έγγραφων, εξέχοντα 
εισι τών μεν τουρκικών τα καλλίγραφα φιρμάνια, τών δ' ελληνικών τά 
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μεγαλόσχημα μεμβράνινα πατριαρχικά σιγιλλια και επιμήκη χάρτινα 
πατριαρχικά ωσαύτως γράμματα, έγκυκλια ή παραινετικά ή διατακτικά. 
Των τουρκικών δια την αγνοιαν της γλώσσης ή περιγραφή ην ώς εικός 
έμοί ακατόρθωτος, των б' ελληνικών ηύκαίρησ' άντιγράψαι έτει 1884-ω 
τα έξης ολίγα. 

1) ΧρυσόβουΧΚον του Τραπεζοϋντος αυτο-αράτορος 'Αλεξίου 3-ου του 
Κομνηνού (3-η ίνδικτιών, Δεκέμβρ. £τ. ,ςωογ' = 1364), έκ χάρτου βομ-
βυκίνου μήκους δύο γαλλικών μέτρων, πλάτους δε στενού δέκα και εξ εκα
τοστών του μίτρου* και έστι μεν τούτο έπιμηκέστερον τών δύο μέτρων, 
άλλα το πλεονάζον έγράφη μερίμνη του Σεβαστού Κυμινήτου περί τό τέ
λος της 17-ης έκατοντ. απ' αύτοο του τότε σωζόμενου μέν άλλα σφόδρα 
έφθαρμένου, ει μή και δλως έφθαρμένου κεφαλαιώδους ¡ιίρους του χρυσο-
βουλλου. "Εστί μέν ουν τούτο άνανέωμα συγκεκολλημένον τφ υγιώς δια-
σωθέντι μέρει* ώς δε έχει, δει'κνυσι του πρωτοτύπου τήν μορφήν έν άντι-
γράφφ κατά το μάλλον ή ήττον πιστφ* και γαρ επί κεφαλής φέρει, ώς 
και τό φθαρέν πρωτότυπον, τετράπλευρον έγχρωμάτιστον πίνακα, έν φ ή 
εικών 'Αλεξίου μετά της συζύγου Θεοδώρας και πάσης της αυτοκρατορικής 
*πορφυροβαφους άμφιέσεως και στεφηφορίας (ή δε αυτοκράτειρα και ένόηια 
έξ αδαμάντων φέρει) και σκηπτρουχίας· το δέ κείμενον του καθ' αυτό 
χρυσοβούλλου άρχεται νυν από τών 'ς οι πολεμίων îcţobov)) 
κτλ. f /0 τι δέ ταύτα μετά της αύτου αρχής από του «Έν ονόματι» 
κείμενον συνενοΤ, τούτο ούτως είχε καν τω σωζομένφ τή 17-η έκα
τοντ. έφθαρμένφ μέρει. Ή του αύτοκράτορος υπογραφή δια κινναβά-
ρεως έχει οοτως. «'Αλέξιος έν Χριστώ τω θεώ πιστός βασιλεύς και 
αυτοκράτωρ πάσης 'Ανατολής, 'Ιβήρων και Περατείας, ό Μέγας Κομ
νηνός». "Οπισθεν του γ^ρυσο^ουλλου ή τούτου κωδικοποιητική έγγραφη 
άνωθεν εως κάτω άραιοις και μεγάλοις γεγραμμένη γράμμασι, ης τό 
όλον, ει και νυν ουχί τέλειον, Σεβαστός ό Κομινήτης άνέγνω κατά τήν 
άνανέωσιν ούτω. «Τό παρόν συν θεώ άγίφ χρυσόβουλλον διωρίσθη και 
¿πεδόθη τή σεβάσμια μονή τής Παναγίας Θεοτόκου της Σουμελα κατά 
τόν παρόντα Δεκέμβριον τής γ^ς ίνδικτιώνος ,ςωογ' έτους» (=1364) . 
Τό κείμενον του χρυσοβούλλου ί'δε παρά τω Fal lmerayer , Original-
Fragmente, Chroniken, Inschriften und anderes Material zur Gesch. 
des Kaiserthums Trapezunt. Erste Abtheilung, σ. 92—100. Πρβλ, 
Έ π . Κυριακίδου Ίστορι'αν. . . τής. . . μονής τής υπεραγ. Θιοτό^ου 
τής Σουμελα, σ. 64—75 καϊ τήν αυτόθι έν σελίδι 281 άνακοίνωσίν μου 
*πρός Κυριακίδην. 

2. Χάρτης μήκους 0. 418, πλάτους 0. 350. Θεόληπτου 2-ου Κ/πό-
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λεως γράμμα έπιβεβαιωτήριον όπως τα χωρία: ή Κλιμοποτάμου, ή Φαι-
λέση και τα δύο Άρπαλοί υπόκειται Sta παντός τη μονή Σουμελα. "Ετεί 
7 0 9 6 - ψ = 1585 — 1 5 8 8 . Συνυπέγραψε Σίλβεστρος 'ο 'Αλεξανδρείας 
παρών τότ' έν Κ/πόλει, έχων δε και τάς γνώμας των πατριαρχών 'Αντιο
χείας και Ίεροσολύμο^ν.— T¿ κείμενον παρά τφ Κυριακίδη, σ. 86—88. 

3. Χάρτης μήκ 0. 60, πλ. 0· 435. —Διονυσίου 4-ουΚ/πόλεως συν-
οδικον έπικυρωτικόν γράμμα, бі' ου το ^.υροζ έπιβεβαιουται των παλαιών 
έξαρχικών και προνομιακών πατριαρχικών της μονής σιγιλλίων μνημο
νεύει δε καΐ δσων ούδ9 άντίγραφον έσώθη μέχρι ημών, οίον τών πατριαρ
χών Παχομίου 1-ου, Ιερεμίου 1~ου, Διονυσίου, 2-ου, Ίωάσαφ 2-ου, Ματ
θαίου 2-ου, Νεοφύτου 2-ου, Κυρίλλου 1-ου Λουκάρεως και Σιλβέστρου 
Αλεξανδρείας. *Υπογραφαί δέκα συνοδικών αρχιερέων. Ίνδικτ. 10-η, μηνί 
Ίουνίω ετ. 1672.—Πρβλ. Κυριακίδην ενθ. avorc. σ. 94—96. 

4. Μεμβράνα (μήκ. 0. 8, πλ. 0, 61) μετά τής πατριαρχικής μολύβ
δινης βούλλης (διαμέτρου 0. 043), έτους 1679-ου.—'Ιακώβου 1-ου Κ/πό-
λεως συνοδικον σιγιλλιώδες γράμμα хирош τά έξαρχικά και αυτόνομα τής 
μονής προνόμια, ετι δε την Οποταγήν ταύτη τών χωρίων Γ/Αλμης, Κού-
σπιδι, Δουδερά, Ααραχανή, Κουτουλά, Σκόπια, "Αγουσα, Τζαλεποτάμι, 
Φιλέση καί τών δύο Άρπαλού. Ίνδικτ. γ'. Φεβρ. έ'τ. 1680-ω. Συνυπέ
γραψε παρών έν Κ/πόλει Παρθένιος 'Αλεξανδρείας. Είτα πρόςθετον υστε-
ρόγραφον έπι Δοσιθέου και Χρύσανθου πατριαρχών Ιεροσολύμων συνε
δριαζόντων έν χρόνοις μεταγενεστέροις έν Κ/πόλει μετά 26 αρχιερέων του 
πατριαρχικού αυτής κλίματος· κεκυρωμένον ταΐς υπογραφαις των δύο 4ερο-
σολυμιτών πατριαρχών και τών ειρημένων αρχιερέων.—"ΐδε Κυριακίδην 
μεταξύ σελίδων 97—103. 

5. Μεμβράνα επιμήκης. — Εγκύκλιος Κυρίλλου 'Αντιοχείας προς 
τους έν ταΐς έπαρχιαις τής ενορίας αυτού χριστιανούς πρόςπαροχήν ελέους 
τφ περιοδεύοντι ταύτας Διονυσίω ήγουμένφ τής μονής Σουμελα, πενο-
μένης και δυςπραγούσης. 1680.—Κυριακίδης, σ. 103 —106. 

6. Χάρτης επιμήκης. — Σεραφίμ 1-ου Κ/πόλεως γράμμα καταργούν 
την διά επιτρόπου διοίκησιν τής μονής, ήν άνατίθησι σκευοφύλακι έκλε-
γομένφ κοινή υπό τώ Σουμελιτών. Ίουν. ίνδικτ. 11-η. ετει 1733. *Τπο-
γραφαϊ εξ συνοδικών αρχιερέων. Κυριακίδης, σ. 117—119. 

7—10. Του αύτου Σεραφίμ τέσσαρα γράμματα σχετιζόμενα περί την 
διοίκησιν καί τής μονής τά καθήκοντα προς τους έν τοΐς υποτεταγμένοις 
αυτί] χωρίοις χριστιανούς.—Έξέδωκε Κυριακίδης, σ. 125—131. 

11. Χρυσόβουλλον βλαχιστι του Μολδοβλαχίας ήγεμόνος Σκαρλάτου 
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Γρηγορίου Γκίκα υπέρ της μονής 1753.—Πρβλ. Κυριακι'δην, σ. 141 — 
142, έν μεταφράσει ελληνική πάλαια. 

12. Χρυσόβουλλον βλα/ιστί υπέρ της μονής Στεφάνου Μιχαήλ Τα-
κοβιτζα, ήγεμόνος Ούγκροβλαχιας. 16 Νοεμβρ. 1764.—Κυριακίδης^ 
σ. 142—143, έν μεταφράσει. 

13. Χρυσόβουλλον ελληνιστί υπέρ της μονής 'Αλεξάνδρου 'Ιωάννου 
Ύψηλάντου, βοεβόδα Ουγκροβλαχίας, φέρον τάς υπογραφάς όλων των 
αρχόντων της ηγεμονικής αυλής. Ίουλ. 1775.—Έξέδ. Κυριακιδης, 
σ. 144—147. 

14. Μεμβράνα (0. 80 Χ 0. 56) μετά μολύβδινης σφραγίδος ετ. 
1797-ου.—Γρηγορίου 5-ου Κ/πόλεως συνοδικον σιγίλλιον έπικυρωτικόν 
των προνομίων της μονής. Ίνδικτ. 1-η, μηνί'Απριλίω έτ. 1798-ου. Δώ
δεκα συνοδικών αρχιερέων υπογραφαί.—Κυριακιδης, σ. 157—163. 

Συνοπτικός πιναξ του καταλόγου ι). 

Τετραευαγγέλια καζ Ευαγγέλια.—Κωδ. 1. 11. 13. 14. 15. 
16. 21 . 51 . 52. 61 . 74. 81 . 82. 

Πραξαπόστολοι. — Κ&δ. 56. 80. 
Ψαλτήρια. —Κωδ. 28. 39. 64. 73. 
Ευχολόγια.—Κώδ. 28. 71 . 72. 76. 'Ακολουθία αγιασμού 43. 
Λειτουργικά. —Κώδ. 28. 34. 59. 76. 79. 
Πανηγυρικόν. —Κώδ. 60. 
'Ασκητικά και Πατερικά. — Κωδ. 18. 26. 30. 31. 41 . 42. 45. 

46. 47. 57. 58. 66. 68. 70. 
Μηναία.—Κωδ. 8. 12. 32. 62. 
Νομοκάνονες. — Κωδ. 5. 6 (γ'). 27. 35. 49. 50, 53. 63. 68. 
Έκκλησ. μουσική. —Κώδ. 9. 22. 55. 65. 67. 75. 77. 
Μαθηματάρια.—Κωδ. 6. 7. 20. 23· 29. 36. 55. 
Ιστορικά και χρονογραφικά.—Κώδ. 10. 85. 86. 
Τοπογραφικά.—Κωδ. 38. 44. 
Συγγραφείς άρχαΤοι.—Κώδ. 19 (Ξενοφών). 20 (Συνέσιος). 24. 

25. 37. 83 (Αριστοτέλης). 29 (Φωκυλίδης). 84, ς' (Πίνδαρος) 84, ζ ' 
(Ισοκράτης). 

Αεξικόν. —Κωδ. 78. 
'Αρχειακά Εγγραφα. —'Αριθ. 1—12. 

1) 01 άριθμο\ δηλουσι κώδικας. 
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Συγγραφείς νέοι.—Κωδ. 2. 3, 4. 6, β' (Γεώργιος Κορέσιος). 17 
(Εϋγ. Βούλγαρις). 24. 25. 33 (Έφραίμ Δέκαρχος). 37. 83 (Θεοφ. Ko-
ρυδαλελευς). 48 (Μάξιμος Πελοποννήσιος). 83. 84 (Σεβαστός Κυμινήτης). 
84. 85 (Αρσένιος Έλασσωνος). 

Κώδικες μετά χρονίας. 

Έτ. Κωδ. 

1311 = 63 

II 1325—1326 = 66 
II 1524—1525 = 45 
Ι 1573 = 68 
|| 1586 = 40 

|| 1613—1614 = 72 

|| 1614 = 50 

|| 1619 = 85 

Έτ. Κωδ. 

1668=11 

1670—1671 = 79 

1675 = 58 

1691 = 38 

1691—1702 = 84 

1697 = 69 

1710 = 37 

1713—1714 = 29 

~ ΞΊ| 
1716 = 35 | 

1727 = 33 | 

1734—1737 = 27 Ι 

1 7 3 8 = 6,α' Ι 

1767 = 46 

1770—1778 = 20 

1775 = 43 

1782 = 34 

1805 = 17 

1818 = 65 

'Έγγραφα μετά χρονιάς. 

II Έτ . 'Αριθ. 

|| 1 3 6 4 = 1 

1585—1586 = 2 

1672 = 3 

| 1679 = 4 

Έτ. 'Αριθ. 

1680 = 5 

1733 = 6—10 

1753 = 11 

1764=12 

Έτ. 'Apt». Ι| 

1775 = 13 

1778 = 14 
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ll-ης 
12 » 
13 » 
14 » 
15 » 
16 » 
17 » 

18 » 

έκατοντ. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

— 

— 
— 
— 
— 

— 
— 

— 

Κώδ 

Κώδ. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

ικες άχρόνιστοι. 

1. 13. 14. 61. 74. 81. 
15. 16. 21. 51. 
52. 82. 
18. 41. 56. 59. 60. 64. 78. 
12. 28. 76. 
5. 32. 39. 47. 71. 73. 
2. 3 .4.8. 10. 31.44.49. 53. 55.57 

67. 70. 80. 83. 86. 
6β\ 7.19. 22. 23. 24. 25. 26. 30. 36. 

42. 54. 62. 75. 

Κώδικες μεμβράνινοι. 

'Αριθ. 1. 13. 14. 15. 16. 21. 26. 51. 52. 59. 61. 74. 81. 82. 

Σταχωτής. 

1764. Ιερεμίας εκ Δουβερας ιερομόναχος. Κώδ. 35. 

'Αντιγραφείς ή καλλιγράφοι. 

'Αναστάσιος Προικοννήσιος.—Κώδ. 22. 
'Αναστάσιος Πάτμιος ιερομόναχος.—Κώδ. 36. 
'Αρσένιος ιερομόναχος Σουμελίτης.—1697 κώδ. 69. Ό αυτός θυρωρός 

της μονής Σουμελα.— 1671 κώδ. 79. 
Γαβριήλ του παπα Γρηγορ ίου. — 1734 κώδ. 27. 
Γερβάσιος έκ Γήμερας, ιερομόναχος Σουμελιτης. — 1785 κώδ. 3 4 . — 

1805 κώδ. 17. 
Γερμανός ιερομόναχος Σουμελίτης. — 1311 κώδ. 63. 
Γρηγόριος μοναχός. — 1 6 1 3 — 1614 κώδ. 72. 
Δαμιανός Βατοπεδινός, μουσικός.—Κώδ. 75. 
Δημήτριος ιερεύς.— 1614 κώδ. 50. 
Ευθύμιος ιερομόναχος και πρωτοσύγκελλος της Μεγάλης 'Εκκλη

σίας.—1668 κώδ. 11. 
Θεόφιλος μοναχός μονής του Προδρόμου της εν Καισαρεία Καππαδο

κίας.—1813 κώδ 65. 
Ιερεμίας Κρής, πρωτοσυγκελλος 'Αλεξανδρείας.—Κώδ. 57. 
Ι̂ερόθεος ίερεος 13-ης έκατοντ. *—Κώδ. 82. 

Ίωαννίκιος ιερομόναχος Σουμελίτης. —1770—1778 κώδ. 20. 
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Καλλίνικος Φυτιάνος.—1737 κωδ. 6, α'.— Κωδ. 42. 
Κωνσταντίνος.—1665—1666 κωδ. 48. 
Λάζαρος »Ελευθερίου Σκοίβας.—1710 κωδ. 37. 
Νεόφυτος άρχιδιάκονος Ιεροσολύμων. — 1619 κωδ. 85. 
Νικηφόρος Βυζάντιος, μοναχός της Σκήτης *Αγίας Άννης.—Κωδ. 24. 
Παρθένιος Μεταξόπουλος.— 1765 κωδ. 49. — 1767 κωδ. 4 6 . — 

1775 κωδ. 43. 
Σισίννιος μοναχός,—1524 —1525 κώδ. 45. 
Φιλόθεος Χΐος, μοναχός Ίβηρίτης.—1716 κώδ. 35. 
Χριστόφορος Στεφάνου εκ Ζέρας Άνδρικάντων.—1691 κωδ. 38. 
Χριστόφορος αρχιμανδρίτης 'Ιεροσολύμων. — 1619 κωδ. 85. 

Κτήτορες κωδίκων. 

'Αρσένιος μοναχός έπιστημονικώτατος, 18-ης έκατοντ. — Κώδ. 24. 
Γερβάσιος Ναλτζατζής ιεροδιάκονος.—1735 κώδ. 85. 
Γερβάσιος εξ Ιβήρων, ιερομόναχος Σουμελίτης.—1752 κώδ. 41. 
Γεώργιος εκ Γουμιερας (1775), μετονομασθείς Γερβάσιος ιερομ. Σου

μελίτης (1778). Κώδ. 10. 
Γεώργιος Ύπομενας.—1746 κώδ. 1. 
Ευγένιος Σουμελίτης.—1759 κώδ. 72. 
Θεοχάρογλης εκ Δηβερας.—Κώδ. 77. 
Ιάκωβος Καραφουλογλους, ιερομόναχος Σουμελίτης.—Κώδ. 27. 
Ιερόθεος Σινωπευς Σουμελίτης.—1832 κώδ. 23. 
'Ιωάννης χαρτοφυλαξ.—1616 κώδ. 41. 
Καλλίνικος Φυτιάνος.—Κώδ. 24, 36. ' 
Κωνσταντίνος ιερομόναχος, πφωτοπαπας Τραπεζοϋντος.—Κώδ. 5. 
Μουντανιώτης ιερεύς.—1676 κώδ. 10. 
Νικόλαος.—1714 κώδ. 29. 
Παντελής ιερεύς. — Κώδ. 48. 
Τέτελας Γεωργίου. — 1768 κώδ. 29. 

Συγγραφείς και μουσικοί. 

Αγαπητός διάκονος. — 57. 84. 
'Αθανάσιος 'Αλεξανδρείας. — 57. 
'Αλέξιος Κομνηνός. — 84. 
'Αλέξιος 3-ός ó Μέγας Κομνηνός. — 1364. —Γράμμ. 
'Αναστάσιος Σιναίτης. — 57. 66¿ 

'Αντώνιος Βυζάντιος ό Σπαντωνής. — 20. 84. 
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'Απόστολος Κανστάχιος. — 65· 
'Αριστοτέλης. — 24. 25. 37. 83. 
'Αρσένιος Έλασσώνος. — 85. 
Άφθόνιος σοφιστής. — 84. 
Βασίλειος Καισαρείας. — 27. 55. 59. 68. 79. 
Γερμανός Κ/πόλεως. — 47. 
Γερμανός Νέων Πατρών. — 9. 
Γεώργιος Κορέσιος. — 2. 3. 4. 6. 
Γεώργιος Κρής. — 65. 
Γεώργιος λαμπαδάριος. — 65. 
Γρηγόριος Νεοκαισαρείας. — 60, ιη'. 68, ε'. 
Γρηγόριος πρεσβύτερος. — 6. 
Γρηγόριος Ναζιανζηνός. — 6. 7. 20. 23. 36. 46. 47. 57. 60. 

68. 84. 
Γρηγόριος Νύσσης. — 57. 
Γρηγόριός τις επιστολογράφος. — 84, 28. 
Δανιήλ πρωτοψάλτης. — 65. 
Διονύσιος 'Αλεξανδρείας. — 57. 
Δωρόθεος άββας. — 41. 
Έπιφάνιος Κύπρου. — 60. 68. 
Ευγένιος Βούλγαρις. — 1 7 . 
Ευθύμιος Ζυγαβηνός. — 84. 
Εύσέβιος Παμφίλόυ. — 61. 
Έφραιμ Δέκαρχος. — 33. 84, 18. 
Έφραιμ Ζύρος. — 47. 60. 66. 68. 
Ζωσιμάς άββας. — 57. 
Ήσαιας άββας. — 60. 
ΘεόΖοτος μοναχός. — 60. 
Θεοδώρητος Κύρρου. — 57. 
Θεόδωρος Ζιάλονος. — 84. 
Θεόδωρος Πρόδρομος. — 55. 
Θεοφάνης Περιστεριώτης. — 20. 
Θεόφιλος Κορυδαλλεύς. — 24. 25. 37. 83. 
'Ιάκωβος ô Άδελφόθεος. — 47. 
'Ιάκωβος 1-ος Κ/πόλεως. — 84. Γράμμ. 4, 
'Ιάκωβος πρωτοψάλτης. — 62. 65. 
'Ιάκωβος αρχιμανδρίτης 'Ιωαννίνων. — 6. 
Ιερεμίου θρήνοι. — 70. 
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Ιερόθεος Μονεμβασίας. — 84, 21. 
Ίουστΐνος φιλόσοφος. — 57. 
Ι̂ππόλυτος Φώμης. — 47. 

'Ισοκράτης. — 84, Z'. 
'Ιωάννης Γεωμέτρης. — 84. 
Ιωάννης Δαμασκηνός. — 20. 29. 42· 55. 57. 
'Ιωάννης ó Θεολόγος. — 1 . 11. 15. 16. 21. 41. 46. 51. 52. 61. 

74. 81. 
'Ιωάννης Καντακουζηνός. — 58. 
'Ιωάννης Καρυοφύλλης. — 84, 37. 
'Ιωάννης Κομνηνός, — 84, 42. 
'Ιωάννης Κουκουζέλης. — 65. 
'Ιωάννης Λεονάρδος.— 84, 30. 
'Ιωάννης Χρυσόστομος — 6 . 45. 47. 57. 59. 60, 66. 68, 79. 
Κύριλλος 'Αλεξανδρείας. — 60. 
Λέων ό Σοφός. — 70. 
Λουκάς ό απόστολος,— 1, 11, 15. 16, 21. 51. 52, 61. 74. 81. 
Μακάριος Πάτμιος. — 6. 
Μανουήλ Μαλαξός. — 1 0 . 27. 35. 53. 
Μανουηλος Μοσχίτης.— 67. 
Μάξιμος Πελοποννήσιος. — 48. 
Μάρκος 6 ευαγγελιστής. — 1. 11. 15. 16. 21. 51. 52. 61 .74 .81 . 
Μάρκος [Πορφυρόπουλος] Κύπριος. — 25. 
Ματθαίος ô ευαγγελιστής. 1. 11. 15. 16. 21. 51. 52. 61. 74. 81. 
Ματθαίος Βλάσταρις. — 5. 
Μελέτιος Συριγος. — 58. 
Μελέτιος Πηγας. — 84, 19. 
Μιχαήλ συγκελλος. — 57. 
Μιχαήλ Γλύκας. — 57. 
Μιχαήλ Ψελλός. — 5. 
Νεόφυτος Άδριανουπόλεως. — 84, 23. 
Νικήτας Σερρών. — 30. 
Νικόδημος Περιστεριώτης. — 20. 
Νικόλαος πατριάρχης. — 68. 
Νικόλαος Μαυροκορδάτος. — 84, ιι. 
Νόννος. — 46. 
Εενοφίυν 'Αθηναίος. — 1 9 . 20. 
'Όμηρος. — 29. 
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Παύλος Εύεργετηνός.— 18. 31. 
Πέτρος 'Αλεξανδρείας. — 68. 
Πέτρος Πελοπόννησος. — 22. 54. 62. 65. 
Πέτρος Μπερεκέτης. — 62. 
Πίνδαρος. — 84. 
Πρόκλος Κ/πόλεως. — 60. 
Σεβαστός Κυμινήτης.— 55. 83. 84. Γράμμ. ι. 
Σοφιανός φιλόσοφος. — 68. 
Σπαντωνης ['Αντώνιος Βυζάντιος]. — 20. 84. 
Συμεών καθηγητής ό Καβάσιλας.— 84, 31. 
Συμεών Μεταφραστής. — 20. 
Συνέσιος. — 20. 
Φωκυλίδης. — 2 9 . 
Φώτιος πατριάρχης. — 36. 
Χρυσολωρας. — 29. 

Βίοι οσίων και μαρτύρια. 

Αλέξιος. — 4 7 . 
'Αναστασία Φωμαία. — 60. 
Βαρβάρα. — 60. 
Βαρλαάμ και Ίωάσαφ. — 42. 
Βασίλειος ό Μέγας. — 60. 
Γεώργιος ό μεγαλάμάρτυς. — 60· 68. 
Γρηγόριος ό θαυματουργός. — 68. 
Έφέσψ (οι έν) επτά παίδες. — 70. 
Θίόδωρος μεγαλομάρτυς. — 60. 
'Ιωάννης Κουκουζέλης. — 70. 
Κυριακή μάρτυς. — 60. 
Μαρίνα όσία. — 60. 
Νικόλαος ό Μύρων. — 60. 
Ξενοφών συγκλητικός. — 70. 
Παφνούτιος, Ευφροσύνη. — 60. 
Συμεών Στυλίτης. — 60. 
Ταισια— 47. 

Διάφορα ονόματα ανδρών και τόπων. 

^γιον δρος. — 1. 
'Άγουσα γωρίον. — Γράμμ. 4. 
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Αδριανός ργ\τωρ.—84. 
Άδριανούπολις. — 84. 
'Αλεξάνδρεια.—Γράμμ. 2. 3. 4. 
9Αλέξανδρος πρωτοκανονάρχης. — 84. 
'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος 6 έξ απορρήτων. — 84. 
'Αλέξανδρος Ιωάννου 'Υψηλάντης. — Γράμμ. 13. 
'Αλέξιος 3-ος ô Μέγας Κομνηνός 1364.—Γράμμ. 1. 
Άλμη χωρίον.—Γράμμ. 4. 
Άμπρηγκάντων χωρίον. — 38. 
Άνανι'ας άρχιεπ. Σιναίου.—84. 
'Ανατολή. — 85. 
'Αντιόχεια.—Γράμμ. 2. 5. 
Άπαμιας κάμπος εν τ^ νήσφ Χάλκη. — 12. 
Άσπαλου δύο χωρία ούτω καλούμενα.—Γράμμ. 2. 4. 
Βασίλειος βοεβόδας. — 58. 
Βλαντιμήροβον. — 85. 
Βλαχία. — 1. 
Βορυσθένης. — 85. 
Βουκουρέστιον. — 25. 46. 84. 
Γερμανός Νύσσης. — 84. 
Γήμερα. — 34. 
Γουμερά. — 1 0 . 
Γρηγόριος επιστολογράφος. — 84, 
Γρηγόριος 5-ος Κ/πόλεως.—Γράμμ. 12. 
Δήβερα-Δουβερά. — 35. 
Διαμαντής ιερεύς 1700. — 12. 
Διονύσιος 2-ος Κ/πόλεως. — Γράμμ., 3. 
Διονύσιος 4-ος Κ/πόλεως. — Γράμμ. 3. 
Διονύσιος ηγούμενος Σουμελά.—Γράμμ. 5. . 
Δοσιθεος ^Ιεροσολύμων. — 84. Γράμμ. 4. 
Δουβερά. — Γράμμ. 4. "ΐδε και Δήβερα. 
Δωρόθεος Τραπεζουντος. — 20. 
Έλασσών. — 85. 
Έρζερούμ. — 41. 
Εύξεινος Πόντος. — 85. 
Ζέρα. — 38. 
Θεόληπτος 2-ος Κ/πόλεως. — 84. Γράμμ. 2. 
Θεοτόκου μονή έν *Αγί<ρ "Opět.—,84. 
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Θετταλοί.— 85. 
'Ιάκωβος 1-ος Κ/πόλεως.—Γράμμ. 2. 
"Ιβηρες.—Γράμμ. 1. 
'Ιγνάτιος αρχιεπίσκοπος Χαλδίας.— 85. 
Ιερεμίας 1-ος Κ/πόλεως.—Γράμμ. 3. 
'Ίστρος. — 85. 
'Ιωάννης ιερεύς 1325. — 1. 
'Ιωάννης Μαν. Νομικός 1325. — 1. 
'Ιωάννινα.—6. 
Ίωάσαφ 2-ος Κ/πόλεως. — Γράμμ. 3. 
Καισαρεία Καππαδοκίας. — 65. 
Καλλίνικος Κ/πόλεως. -— 84. 
Καλλίνικος Προύσης. — 84. 
Κίεβον. — 8 5 . 
Κλιμοποτάμη, ή. — Γράμμ. 2. 
Κούσπιδι χωρίον. — Γράμμ. 4. 
Κουτουλά χωρίον. — Γράμμ. 4. 
Κύριλλος 'Αντιοχείας 1680.—Γράμμ. 5. 
Κύριλλος Αούκαρις.—Γράμμ. 3. 
Κωνσταντίνος Βασαράβας.— 25. 
Κωνσταντινούπολις. — 84. 
Λαράχανη (ή) χωρίον. — Γράμμ. 4. 
Λεόντιος ηγούμενος Σουμελά 1311. — 63. 
Αεχία. — 85. 
Μαγουλιωτίσσης Θεοτόκου ναός εν Κ/πόλει. — 1 1 . 
Μαρία Νομικού 1325. — 1. 
Μοσχοβία. — 85. 
Μολδοβλαχία. — 5 8 . Γράμμ. 11. 
Μουντανιά. — 1 0 . 
Νεόφυτος 2-ος Κ/πόλεως. — Γράμμ. 3. 
Νικόλαος φίλος Κυμινήτου. — 84. 
Ούγκροβλαχία.—Γράμμ. 12. 13. 
Πάτμος. — 6. 35. 
Παχώμιος 1-ος Κ/πόλεως.—Γράμμ. 3. 
Πελοπόννησος. — 84. 
Περατεία.—Γράμμ. 1. 
Πέτρος νοτάριος της Μεγάλης 'Εκκλησίας. — 84. 
Πέτρος αναγνώστης 1440. — 1. 

Византійсжі* Временишь. 2 1 
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Προδρόμου μονή έγγυς Καισαρείας. — 65. 
Προυσα.— 84. 
'Ρωσσία.— 85. 
Ψώσσοι.— 85. 
Σεραφιμ Κ/πόλεως 1733.—Γράμμ. 6. 7. 
Σίλβεστρος Αλεξανδρείας. — Γράμμ. 2. 3. 
Σινά δρος. — 84. 
Σινώπη. — 2 3 . 38. 
Σκαρλάτος Γρηγορίου Γκέκας 1753.—Γράμμ. 11. 
Σκήτη 'Αγίας Άννης.— 24. 
Σκόπια χωρίον.—Γράμμ. 4. 
Σουμελά ορός και μονή. — 1 . 38. 41. 43. 44. 58. 63. 84. Γράμμ 

1. 2. 5. 
Σουσδέλιον.—85. 
Στέφανος Μιχαήλ Φακοβίτζας 1764. —Γράμμ. 12. 
Τζαλεποτάμι γωρίον.—Γράμμ. 4. 
Τραπεζοϋς. — 20. 43. 
Φαιλέση, Φιλίση χωρίον. — Γράμμ. 4. 
Φιλόθεος αρχιεπίσκοπος Χαλδίας 1700. — 1 2 . 
Χάλκη νήσος. — 1 2 . 
Χίος. — 8 4 . 
Χρύσανθος Ιεροσολύμων.—84. Γράμμ. 4. 
Χρύσιππος ιεροδιάκονος. — 84. 

t Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΓΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΤΣ, 


