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'Ιατρικά χειρόγραφα,. 

Τη 18-у; Νοεμβρίου 1885 είδον εν τη κωμοπόλει Τσατάλτσα της επαρχίας 
Δράκας τρία νέα ελληνικά χειρόγραφα παρά τω έκέΐ τότε Ίερατεύοντι Ιωάννη 
'Αναστασιάδη, υιω του Ίατροΰ Χαρισιάδου՛ ήσαν δε και τα τρία ουχί παλαιό-
τεοα του δευτέρου ημίσεος του 18-ου αιώνος. 

Το πρώτον σχήματος σ<\νη'θους 4-ου ηρίθμει σελίδας 406, έπιγραφην δε 
έφερε την έξης' «Έγχειρίδιον περί των γέρικων ήτοι ξεχωριστών παθών των γυ
ναικών, εν ω περιγράφονται ք) αίτίαις, τα διαγνωστικά, και προγνωστικά ση
μεία, και τέλος η θεραπεία εκάστου πάθους. Συντεθεν μεν παρά του πάτερ Βερ-
ναρδίνου Κριστίνη, μεταγλωττισθέν бе εκ του Ιταλικού Ιδιώματος παρά του εν 
Ίατροίς ελαχίστου Κωνσταντίνου Στεφάνου Φίτζιου του έκ Ζαγορίου των Ιωαν
νίνων». 

Το δεύτερον σχήματος μεγάλου ηρίθμει σελίδας 764, επιγραφην δέ Ιφερε 
την έξης* «Στοιχεία της θεωρητικής και πρακτικής φαρρ.ακοποιητικης: — Περιέ
χοντα ό'λας τάς θεμελιώδεις εργασίας ετούτης της τέχνης, με τους διορισμούς 
των, καί μίαν εξη'γησιν ετούτων των εργασιών κατά τάς χυμικάς αρχάς՛ τον 
τρόπον του καλώς εκλέγειν, κατασκευάζειν, και ένώνειν τα Ιατρικά՛ με τάς πα
ρατηρήσεις, και σχόλια επάνω εις κάθε ύπόθεσιν, τα μέσα δια να διακριθούν τα 
νοθευμένα ή αλλοιωμένα ιατρικά' τα γραμματεία, ήτοι ρετζέτας των ιατρικών, 
όπου νεωστί έβάλθησαν εις χρησιν' τάς θεμελιώδεις αρχάς πολλών τεχνών όπου 
έξη'ρτηνται άπό την φαρμακοποιητικη'ν, ωσάν η τέχνη τών κουφετιέρων εκείνων 
όπου κατασκευάζουν τα ευώδη νερά κτλ., και την διερμηνευσιν τών ενεργειών 
κα՝ι δόσεων τών Ιατρικών. Του κυρίου Μπομέ, διδασκάλου φαρμακοποιού του 
Παρισιού, και καθηγητού της χυμικης. Μεταφρασθέντα πρώτον μεν άπό τό 
γαλλικόν εΊς τό Ίταλικόν, αύθις δέ εΊς τό άπλορωμαΐκον Ιδίωμα παρά του έν Ίατροΐς 
ελαχίστου Κωνσταντίνου Στεφάνου Φίτζιου του έκ Ζαγορίου τών Ιωαννίνων». 

Τό τρίτον χειρόγραφον, σχήματος ωσαύτως μεγάλου, περιείχε δύο διάφορα 
κείμενα, τά έξης՛ α') Έν σελίσι 1314: «Σύνοψις άπάσης της πρακτικής Ιατρικής, 
ήτοι γνώμαι τών σοφωτάτων Ιατρών՛ μεταγλωττισθέν άπό την λατινικην διά-
λεκτον εΊς την ημετέραν άπλην φρασιν παρά Αλεξάνδρου Γιακουλέου Βυζαντίου 
είς χάριν και εξόδου κυρ Κωνσταντίνου Πακουλέου Μπασαδάκι Χανιότη». ΕΊς 
το τέλος της συνόψεως υπήρχε σημείωσις του έκ χωρίου Αιασκοβέτζι του Ζα
γορίου Κωνσταντίνου Φίτζιου, έν rj βεβαιοΰται ότι άντέγραψεν ούτος την εΊρημέ-
νην σύνοψιν δαπάνη Κωνσταντίνου Κρηταίου Παπαδοπούλου Μπασαδάκι Χα-
νιώτου. Ή σημείωσις αυτή έγράφη τη 19-η Σεπτ. 1770.— β') Εις φύλλα δώ
δεκα άσελίδωτα : «Σημειώματα τινά περί οξέων πυρετών, συλλεχθέντα παρά 
Γεωργούλη Νοταρά Ίατροΰ του Κορινθίου». 

Έν τω αύτω χειρογράφω πρό της Συνόψεως υπήρχε φυλλάδιον επίσης χειρό-
γοαφον έκ φύλλων δώδεκα σχη'ματος τετάρτου' έν ω περιείχετο εισαγωγή είς 
την Ίατρικήν έπιστημην ύπό Δημητρίου 'Αθανασίου. 

Τω 1883-ωετει προσηνέχθη δωρεάν εΊς την έν Σμύρνη βιβλιοθηκην της Ευαγ
γελικής Σχολής κώδιξ χάρτινος σχήματος ωσαύτως τετάρτου καί έσταχωμένος, 



ա отдълъ  ա. 
εν ώ συνηνωμένα ύπάρχουσι δύο διάφορα χειρόγραφα, το μεν του έτους 1794, 
το δ' ετεοον του έτους 1742. ■ 

Εις την αρχήν υπάρχει πίναξ κεφαλαίων της εν τω κώδικι δευτέρας την 
τάζιν .συγγραφής καΙ ό ՛ πρόλογος αυτής՜ μετά του έςης σημειώματος. «Έν 
Βιέννη της Άουστρίας: τη 15 Άπριλλίου: 1794ω». Ό πίναξ δε ούτος και ό πρό
λογος καταλαμβάνουσι πέντε φύλλα άσελίοωτα. Κατόπιν ύπάρχουσι τα ֊επόμενα՜ 
κείμενα. 

αϊ) Σελις 1—֊100. «^Ιστορία συνοπτική περί αρχής και προόδου της ,Ιατρικής 
τέχνης, και τινών, περί αυτήν εύδοκιμησάντων ανδρών». 

' β') Σελις 101 καί έξης. «Διαιτητικής παραγγέλματα, προς τήν ύγιεινήν 
δίαιταν άφορώντα». . 

γ') Σελις 1—-61. «Αφορισμοί ε'ις τήν ίατρικήν τέχνην εκ διαφόρων αρίστων 
ίατρών παλαιών τε και νεωτερικών, έκλεχθέντες καί μεταφρασθέντες ε'ις τήν 
κοινήν τών Ελλήνων φρασιν παρά Γεωργίου Όμηρου Σμυρναίου. ;αψμβ', 'Ιου
λίου іСЧ Έν Σμύρνη». 

δ') Σελις 62 — 163. «Αφορισμοί Γεωργίου Μπαγγλεβίου διδασκάλου της Ια
τρικής τέχνης είς τήν ΊΡώμην, και όμολογητοΰ αύτοθι εν τω άρχηλικίω (γρ. 
άρχιλυκείω) της ανατομής, μεταφρασθέντες εκ του λατινικού Ιδιώματος εις τήν 
άπλήν τών Ελλήνων φρασιν παρά Γεωργίου Όμηρου διδασκάλου Σμυρναίου, 
/χψμβ': 'Ιουλίου ιη*1; Έν Σμύρνη». 

ε') Σελις 164 — 205. «Άνακεφαλαίωσις διαφόρων αφορισμών εκ του -αύτου 
σοφωτάτου Ίατροΰ Γεωργίου Μπάγγλίβη, μεταφρασθέντες εκ του λατινικού 'ιδιώ
ματος ε'ις τήν κοινήν τών Ελλήνων φρασιν παρά Γεωργίου Όμηρου Σμυρναίου. 

/αψμβ'. Ιουλίου ις7): Έν Σμύρνη». 
ς') Σελις 206 — 247. «Άνθη τών αφορισμών του Ιπποκράτους και του Γα

ληνού έρμηνεΐαι εις αυτούς, μεταφρασθέντες εκ του λατινικού ε'ις τήν κοινήν 
τών Ελλήνων φρασιν». 

Έ ν Πετρουπόλει, 18 'lavouaptoo 1904. 

Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς. 

Κατάλογος άγνωστου βιβλιοθήκης. 

Τω 1884-ω ετει είδον έν τη βιβλιοθήκη της εν τη νήσω Χάλκη 'Εμπορικής 
Σχολής άντίγραφον της Δογματικής Πανοπλίας Ευθυμίου ֊του Ζυγαβηνοΰ, όπερ 
ήρίθμει χάρτινα φύλλα τη ' (308), μήκους 0.29, πλάτους 0.21. Τω αντιγράφω 
τούτω έπεθηκα τότε τον αριθμόν 44. Το κείμενον αύτου είναι δίστηλον, ώς δέ 
φαίνεται έγράφη περί τήν αρχήν του 14-ου αιώνος. Το σταχωμά του είναι του 
16-ου αιώνος, ό δε τοΰτο ποιήσας εθετο έ'σωθεν αμφοτέρων τών πινακίδων 4 
μεμβράνινα φύλλα αγιολογικού τίνος κωδικός του 11-ου αιώνος, και 10 χάρτινα 
έ'σωθεν της πρώτης μόνον πινακίδος, άτινα και έπληρώθησαν έν τω 16-ω αΐώνι 
μέ κείμενον, όπερ δεν έ'χω προσδιορίσει' ενθυμούμαι δέ μόνον, ότι έν το՝ΐς προσθέ-


