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ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΔΡΑΣ* 

Tò 1959 καί 1960 ό Λ. Πολίτης εντόπισε καί κατέγραψε δύο συλλογές χει

ρογράφων στην "Υδρα. Ή πρώτη, για την ύπαρξη της οποίας δεν υπήρχε 

παλιότερη μνεία, αποτελείται άπο 40 χειρόγραφα της μονής Προφήτου Ή 

λιου1. Ή δεύτερη απαρτίζεται άπο 7 χειρόγραφα του ναού" της Παναγίας 

(«Μοναστήρι») στην πόλη της "Τδρας 2. Ά π ο αυτά, μόνον ενα, που περιέχει 

υπόμνημα του Θεοφύλακτου Βουλγαρίας, είχε περιγραφεί παλιότερα3. Συνο

πτική αναγραφή τών δύο συλλογών δημοσίευσε πρόσφατα ό ίδιος 4. 

Στη διάρκεια επισκέψεως μου στην "Υδρα, πού πραγματοποιήθηκε στα 

πλαίσια τών αποστολών του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Ε.Ι.Ε. τον 

Αύγουστο του 1975, εντοπίστηκαν 24 ακόμη χειρόγραφα στή μονή Προφήτου 

Ήλιου, στή μονή 'Αγίας Τριάδος, στο μετόχι της Μεγίστης Λαύρας του 'Α

γίου "Ορους και στο 'Αρχείο της Κοινότητος "Υδρας. 

'Από τή μονή Προφήτου Ήλιου προέρχονται 18 άπο τα χειρόγραφα, τα 

όποια εντοπίστηκαν μετά άπο ειδική έ'ρευνα στο καθολικό, τα κελιά και τή 

*Tòv σεβασμιώτατο μητροπολίτη "Τδρας κ. 'Ιερόθεο και τον ηγούμενο της μονής Προ
φήτου Ήλιου π. Ευθύμιο ευχαριστώ θερμά για τή φιλοξενία και τή βοήθεια τους. 

1. Γιά τή μονή Προφήτου Ήλιου, πού συστήθηκε στά 1813 στή θέση προϋπάρχοντος 
ναϋδρίου άπο ομάδα κολλυβάδων που κατέφυγε στην "Τδρα μετά τή λήξη της γνωστής 
«έριδος τών κολλύβων» στο "Αγιον "Ορος, βλ. Ν. Γ. Χ α λ ι ό ρ η, Ή μονή τον Προφή
του Ήλιου, Πειραιάς 1928, και Ά . Λ ι γ ν ο ύ , Ιστορία της Νήσου "Υδρας, τόμ. 1, 'Αθήνα 
1946, σελ. 192 - 195. Για τήν έριδα, γενικά, τών κολλύβων στο "Αγιον Όρος και τή δια
σπορά τών κολλυβάδων στα νησιά τοϋ Αιγαίου βλ. το κλασικό άρθρο του L. P e t i t , 
La grande controperse des colybes, Echos d'Orient 2 (1898-1899), σελ. 321-331. 
Χ. Σ. Τ ζ ώ γ α, Ή περί μνημοσυνών ερις εν Άγίφ "Ορει κατά τον IH' αιώνα, Θεσσαλο
νίκη 1969 (ιδιαίτερα σελ. 133 - 138), όπου ή λοιπή βιβλιογραφία, καί Κ. Π α π ο υ λ ί δ η , 
Το κίνημα τών κολλυβάδων, 'Αθήνα 1971, σελ. 8 4 - 9 1 . 

2. Για το ναό της Παναγίας πού λειτουργούσε παλιότερα ώς μονή βλ. Λ ι γ ν ο ΰ, δ.π., 
σελ. 183 - 190. 

3. Χ. Ι. Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ, "Εν χειρόγραφον τοϋ υπομνήματος τοϋ αρχιεπισκόπου 
Βουλγαρίας Θεοφύλακτου είς τα 4 Ευαγγέλια, Θεολογία 3 (1925), σελ. 243 - 255. Ό 
ΐδι,ος δίνει τήν αόριστη πληροφορία γιά τήν ΰπαρξη συλλογής δέκα περίπου χειρογράφων. 
Πρβλ. καί M. R i c h a r d , Répertoire des Bibliothèques et des Catalogues de manus
crits grecs2, Παρίσι 1958, σελ. 107, άρ. 400. 

4. Α. Π ο λ ί τ η , Συνοπτική αναγραφή χειρογράφων ελληνικών συλλογών, Θεσσαλο
νίκη 1976, σελ. 84 - 89. 
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βιβλιοθήκη τών εντύπων βιβλίων της μονής. "Ετσι, τα χειρόγραφα, μαζί με 

τα 40 πού κατέγραψε ό Πολίτης, ανέρχονται συνολικά σέ 58. Ή περιγραφή 

τών νέων χειρογράφων, πού ακολουθεί, έχει δική της αρίθμηση, με παράλληλη 

αναγραφή-σέ παρένθεση-της συνέχειας της αριθμήσεως Πολίτη. Ή συλλο

γή άφοΰ μικροφωτογραφήθηκε, ταξινομήθηκε καί τοποθετήθηκε σέ ιδιαίτερο 

τμήμα της βιβλιοθήκης της μονής *. 

Στή μονή 'Αγίας Τριάδος, πού εγκαταλείφθηκε μετά τα μέσα του 19ου αι. 

καί ανασυστήθηκε πρόσφατα2, καταγράφτηκαν δύο μουσικά χειρόγραφα. Πλη

ροφορίες γιά τήν ΰπαρξη άλλων χειρογράφων στο παρελθόν δεν υπάρχουν. 'Εξ

άλλου, έρευνα στή μητρόπολη "Υδρας για τήν ανεύρεση χειρογράφων της μο

νής, πού τυχόν μεταφέρθηκαν παλιότερα εκεί, δεν εϊχε αποτελέσματα. 

Τρία χειρόγραφα βρέθηκαν καί καταγράφτηκαν στο ναό τοϋ 'Αγίου 'Αθα

νασίου του Άθωνίτη, μετόχι της Μεγίστης Λαύρας τοϋ 'Αγίου "Ορους στην 

πόλη της "Υδρας3. 

Τέλος, περιγράφεται εδώ Ινα χειρόγραφο πού επισημάνθηκε στο 'Αρχείο 

της Κοινότητος "Υδρας, σέ κιβώτιο ανάμεσα σέ άλλους κώδικες. 

ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 

1(41) Χαρτ. 23,5 Χ 17,5 φφ. Β + 53 18ος αί. 

'Ακολουθίες διαφόρων αγίων. 

1. (φ. 1 ) 'Ακολουθία τών άγιων Βαρσανουφίου, 'Ιωάννου, Σερίδου, Δωρο

θέου καί Δοσιθέου. (Περιέχει δύο κανόνες: α) τών Βαρσανουφίου, 'Ιωάννου 

καί Σερίδου. 'Ωδή α , ήχος πλ. β', Ώς εν ήπείρω πεζενσας. 'Αρχ. Ταΐς νπερ-

φώτοις τον πνεύματος άατραπαϊς β) τών Δωροθέου καί Δοσιθέου. 'Ωδή ά, 

ήχος πλ. δ', Άρματηλάτην Φαραώ. 'Αρχ. Της ουρανίου πάτριας τω ερωτι 

κατααχεθείς). 

2. (φ. 22) 'Ακολουθία τοϋ αγίου 'Ιεροθέου αρχιεπισκόπου 'Αθηνών (MR, 

5, 3 3 0 - 3 3 5 ) . 

3. (φ. 38) 'Εκλογή εκ τοϋ εγκωμίου του σοφωτάτου ανδρός Ευθυμίου Ζι-

γαβηνοϋ τοϋ εις τον εν άγίοις πατέρα ημών, ίεραπόστολον καί Ίεράρχην 'Α

θηνών μέγαν Ίερόθεον. 'Αρχ. Τον Ίερόθεον θέλω εγκοίμιάαει τον Ιερόν τοϋ 

θεον ανθρωπον ('Ακολουθία τοϋ εν άγίοις πατρός ημών 'Ιεροθέου επισκόπου 

1. Ή μικροφωτογράφηση τοϋ συνόλου τών χειρογράφων, καθώς καί εκείνων τοϋ ναοΰ 
της Παναγίας Ιγινε το 1976 άπο το 'Ιστορικό καί Παλαιογραφικο "Αρχείο τοϋ Μορφωτι
κού 'Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης της 'Ελλάδος. 

2. Για τή μονή βλ. Λ ι γ ν ο ϋ, δ.π., σελ. 190 - 191. 
3. Γιά το μετόχι της Μεγ. Λαύρας βλ. Λ ι γ ν ο ϋ, δ.π., σελ. 196 - 198. 
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'Αθηνών. . ., παρά. . . Χατζή Στεφάνου Κ. Σκαθάρου, 'Αθήνα 1878, BAG, 

σελ. 104. Πρβλ. καί B H G 3 751). 

4. (φ. 45). Τροπάρια εις τήν λιτήν καί κανών έτερος τοϋ αγίου 'Ιεροθέου 

( Ό κανόνας έχει ακροστιχίδα: Ίεροθέφ άσμα dòv πόθω δεύτερον μέλπω. 

*Ηχος πλ. β', Ώς εν ήπείρω. 'Αρχ. Ίμειρομένφ προσάδειν eoi). 

Tò χφ. αποτελείται άπο Ινα τριάδιο καί 6 τετράδια χωρίς αρίθμηση. Διακρίνονται δύο 
γραφείς: στα φφ. 1 - 45 ό πρώτος καί στα φφ. 46 - 49ν ό δεύτερος. Ή γραφή καί τών δύο 
είναι μετρίου μεγέθους, άγροϊκος, γρήγορη, άλλα ευανάγνωστη. Χρήση έρυθρογραφίας στα 
αρχικά καί τους τίτλους. Ή μελάνη μαύρη, έξίτηλη. Ή βιβλιοδεσία έχει χαλαρωθεί καί 
τα φύλλα έχουν ρυπανθεϊ άπο τή συχνή χρήση. Ή στάχωση είναι άπο καφέ δέρμα σέ χαρ
τόνι βιβλιοδεσίας, χωρίς έντυπα κοσμήματα. 

2(42) Χαρτ. 14,5 Χ 10 φφ Β + 165 17ος αι. 

Νομοκάνων «πάνυ ώφέλιμον καί πλουσιώτατον», σε 225 κεφάλαια. 

(φ. 1 - 15ν) Πίναξ ακριβής της παρούσης πικτύδος (περιέχει τους τίτλους 

228 κεφαλαίων). 

(φ. 16 - 33 ν) Ό τίτλος: Νομοκάνονον πάνυ πλουσιώτατον καί νουθεσία 

εις πνευματικόν καί ασφάλεια. 'Ακολουθεί το προοίμιο. Άρχ. Ό δεχόμενος 

τους λογισμούς τών ανθρώπων. 

(φ. 33 ν ) Κανόνες συνοδικοί καί αποστολικοί τοϋ Μεγάλου Βασιλείου καί 

έτερων πολλών άγιων κατά τάξιν, νεωστί συνταχθέντες δια το άσύγχυστον. 

"Επονται τα κεφάλαια. Κεφ. α' Περί πνευματικού καί περί τοϋ μή λύειν έτερου 

πνευματικού κρίσιν. 'Αρχ. Πνευματικοί λέγονται οι κύριοι, (φ. 158) κεφ. 

σκδ' Τοϋ αγίου 'Αθανασίου πατριάρχου 'Αντιοχείας κοινή γλώττη, περί γο-

νορροίας καί ύγρότητος άνθρωπου, (φ. 161 ν) [κεφ. σκε'] Ευχή μεγάλη ήν 

λέγει ό άρχιερεύς ή πνευματικός επί τον μέλλοντα μεταλαβεΐν ( G Ο a Γ, 

Ενχολόγιον, 5 3 6 - 5 3 7 ) . Παραλείπονται τα κεφάλαια σκστ' εως σκη' [για 

τον νομοκάνονα τοϋ τύπου: «πάνυ ώφέλιμον καί πλουσιώτατον» βλ. Σ π. Ν. 

Τ ρ ω ϊ ά ν ο υ, Νομοκάνων «πάνυ ώφέλιμον καί πλουσιώτατον», 'Αθήνα 

1969, άνάτ. άπο το 'Αρχ. Έκκλ. καί Κανον. Δικαίου, τόμ. ΚΓ" (1968) καί 

ΚΔ' (1969)]. 

Το χφ. αποτελείται άπο 21 τετράδια (το 15ο είναι έπτάδιο καί το 21ο έξάδιο), αριθμη
μένα άπο τον γραφέα στο πάνω αριστερά verso κάθε τετραδίου. Ή γραφή είναι μετρίου 
μεγέθους, ταχεία, γωνιώδης καί δεξιοκλινής. Χρήση έρυθρογραφίας γίνεται στα έπίτιτλα, 
τά αρχικά καί τους τίτλους τών κεφαλαίων. Ή μελάνη καστανόχρωμη, έξίτηλη. Το χφ. είναι 
σταχωμένο με μεμβράινο φύλλο κώδικα (γραφή πιθανότατα 14ou al., πολύ έξίτηλη ), πάνω 
σέ χαρτόνι βιβλιοδεσίας. 

Κτητορικά σημειώματα: α) (φ. Β) Και τάδε της êv "Υδρα μονής τοΰ Προφ(ή)του Ή
λιου β) (φ. 15ν) Έκ τών τοΰ μεγάλου άρχιδιακόνου Νικηφόρου. 
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3(43) Χαρτ. 22,5 Χ 16 σελ. κδ' + 709 18ος αι. 

Διονυσίου τοΰ εκ Σιατίστης, Βιβλίον καλούμενον "Ιχνος Χρίστου. 

(σ. α') Ό τίτλος τοΰ βιβλίου: Βιβλίον καλούμ,ενον "Ιχνος Χρίστου, ήτοι 

όμιλίαι πνευματικαί, ήθικαί καί ψυχωφελείς, συντεθεΐσαι παρά Διονυσίου 

ιερομόναχου καί πνευματικού πατρός έκ Σιατίστης, ασκούντος κατά το άγιώ-

νυμον δρος τοΰ Άθωνος εν τή Ίερα σκήτη τοΰ αγίου Δημητρίου, τή κειμένη 

κατά τήν μεγίστην λαύραν τοΰ Βατοπεδίου, νΰν πρώτον τύποις έκδοθεϊσαι παρά 

του. . . καί μετ' επιμελείας διορθωθεΐσαι εις κοινήν τών ορθοδόξων ώφέλειαν. 

1. (σ. γ ' ) Πρόλογος τοΰ συγγραφέα. 'Αρχ. Ό Θεός ημών εν τω ουρανώ 

καί εν τη γη πάντα δσα ήθέληϋεν εποίησεν. 

2. (σ. ζ' ) Στίχοι διάφοροι τοΰ συγγραφέα. 'Αρχ. Βιβλίον το καλούμενον 

Χριστού το θείον "Ιχνος. 

3. (σ. θ') Επιστολή τοΰ συγγραφέα προς τον αρχιεπίσκοπο Μύρων της 

Λυκίας 'Ιωάννη. 'Αρχ. "Οταν ό πολνεύσπλαχνος καί φιλάνθρωπος δεσπότης. 

'Ακολουθούν: (σ. ια') Ό ταπεινός αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας 'Ιωάννης 

τοις έντευξομένοις. 'Αρχ. Το παρόν βιβλίον μετά σκέψεως θεωρήσας, εδρον 

αυτό συναδον, (σ. ιδ' ) τοΰ ίδιου επιστολή πρώτη προς το συγγραφέα, (σ. ιστ' ) 

τοΰ ίδιου επιστολή δεύτερη προς το συγγραφέα, (σ. ιστ' ) Κυπριανού ιεροδια

κόνου, διδασκάλου της Σχολής τοΰ 'Αγίου "Ορους, επιστολή προς το συγγρα

φέα, (σ. ιη' ) Νικόδημου τοΰ 'Αγιορείτου, επιστολή προς τον συγγραφέα. 

'Αρχ. Άνέγνων τάς ιεράς καί ήθικάς ομιλίας σου, (φ. κδ' ) Προκοπίου, οικου

μενικού πατριάρχου, επιστολή προς τον ίδιο. 

4. "Επονται 42 ομιλίες, (σ. 1) 'Ομιλία α'. Περί φιλαυτίας καί άπόκρισις 

εις τους πατέρας τής σκήτεως. 'Αρχ. Τί ήξεύρω να εϊπω εγώ ό εσκοτισμένος 

αμαρτωλός, (σ. 462) 'Ομιλία μβ'. Εις το «ό Θεός τίς όμοιωθήσεταί σοι;» 

καί εις το «δτι έπισκέπτ/] αυτόν». 'Αρχ. Κατανοώντας ό προφήτης και πνεν-

ματοφόρος Δαβίδ. 

5. (σ. 476) Διονυσίου τοΰ έκ Σιατίστης, 'Επιστολή προς τίνα ευλαβέστατο·/ 

μοναχον Δωρόθεον. 'Αρχ. Άνάρμοστον είναι δταν ευρίσκεται τινας πάντοτε 

έμπροσθεν τής πηγής. 

6. (σ. 486) Τοΰ ίδιου, 'Επιστολή προς τίνα άσθενοΰντα αδελφό·/ τοΰνομα 

Διονύσιον. 'Αρχ. 'Αδύνατον να μήν φθαρή καί να ξηρανθή κάθε φντόν. 

7. (σ. 496) Λόγος είς τον Εύαγγελισμον τής Θεοτόκου. 'Αρχ. Ό άνενδεής 

θεός καί τών αγαθών απάντων κύριος. 

8. (σ. 513) Έγκώμιον εις τον βαπτιστήν τοΰ Σωτήρος, Ίωάννην τον Πρό-

δρομον. 'Αρχ. "Οταν ό Κύριος ώρισεν είς τους αποστόλους. 

9. (σ. 527) Έγκώμιον είς τον θείον απόστολο·/ καί ήγαπημένον Ίωάννην 

τον Θεολόγον καί ευαγγελιστή·/. 'Αρχ. Άπο μεν το στερέωμα, τον φαινόμενον 

λέγω ούρανόν. 

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 21/01/2016 09:56:26 |

http://epublishing.ekt.gr


Π Α Λ Α Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Ϊ Δ Ρ Α Σ 183 

10. (σ. 541 ) Έγκώμιον εις τον θείον καί 'ιερόν τοΰ Κυρίου άπόστολον Θω-

μάν. 'Αρχ. Προ χρόνους πολλούς έπροφήτευσεν ô μακάριος προφήτης Δαβίδ. 

11. (σ. 557) Έγκώμιον εις τον έ'νδοξον προφήτην Ήλίαν. 'Αρχ. Θαϋμα 

φρικτον καί μεγάλη εκπληξις ήθελεν ακολουθήσει. 

12. (σ. 572) Έγκώμιον είς τον αγιον μεγαλομάρτυρα καί μυροβλήτην Δη

μήτριο·/. 'Αρχ. 'Εάν είς τοϋ κόσμου τα πέρατα, αδελφοί εν Χριστώ. 

13. (σ. 588). Έγκώμιον είς τον άγιο·/ μεγαλομάρτυρα καί τροπαιοφόρον 

Γεώργιον. 'Αρχ. Πόση άραγε χαρά καί άγαλλίασις είς τήν 'Ιερουσαλήμ ίγι-

νεν. 

14. (σ. 599) Έγκώμιον εις τήν άγίαν μεγαλομάρτυρα τοΰ Χριστού Μαρί-

ναν. 'Αρχ. Ποίος ήθελε δυνηθή να τιμήση λίθον πολύτιμον. 

15. (σ. 614) Έγκο^μιον εις τήν όσίαν Μαρίαν τήν Αίγυπτίαν καί περί εγ

κράτειας. 'Αρχ. Δεν είναι θαυμαστον καί παράδοξον, δταν ένας οδοιπόρος. 

16. (σ. 624) Πίνακας περιεχομένων τοΰ βιβλίου. 

17. (σ. 632) Έγκώμιον τοΰ εν άγίοις πατρός ημών Βησσαρίωνος αρχιε

πισκόπου Λαρίσσης τοΰ θαυματουργού. 'Αρχ. Καλόν είναι να άρχίσωμεν από 

τον φωτοδότην και φωτοπάροχον Θεόν. 

18. (σ. 644) Ερώτηση τοΰ μητροπολίτη Λακεδαιμόνιας Θεοφάνη: ότι ένας 

χριστιανός όπου είναι βαπτισμένος. .. σώζεται ή κολάζεται; ['Απάντηση Διο

νυσίου έκ Σιατίστης], 'Αρχ. "Ελαβα, δεσπότη μου, τα τετράδια μαζί με τό 

ενχετικόν καί δηλωτικόν της ραβάσιον. 

19. (σ. 649) [Διονυσίου έκ Σιατίστης;] 'Επιστολή προς 'ιερομόναχο Λεόν-

τιο. 'Αρχ. Αίτιον όλων τών κακών σωματικών καί πνευματικών. 

20. (σ. 660) Δέκα ομιλίες στους μακαρισμούς. 'Ομιλία είς τον α' μακαρι-

σμόν. 'Αρχ. "Οταν ο πανάγαθος Θεός και φιλάνθρωπος, (α. 705) 'Ομιλία είς 

το «χαίρετε καί άγαλλιάσθε». 'Αρχ. Αι εντολαί τον Κυρίου ai όποϊαι καί 

μακαρισμοί ώνομάσθησαν. 

Διακρίνονται δύο γραφείς: ό πρώτος στις σελ, α' - κδ' καί 1 - 631 (γραφή μετρίου με

γέθους, δεξιοκλινής καί σελ. 572 - 631 περισσότερο γωνιώδης) καί ό δεύτερος στις σελ. 

632 - 709 (γραφή γρήγορη, δεξιοκλινής). Ή αρίθμηση τών σελ. α' - κδ' καί 1 - 631 έγινε 

άπο τον πρώτο γραφέα, ένώ τών υπολοίπων είναι μεταγενέστερη. Χρήση έρυθρογραφίας 

στα αρχικά καί τους τίτλους. Κατάσταση καλή. Ή στάχωση είναι άπο καφέ δέρμα, επάνω 

σέ χαρτόνι βιβλιοδεσίας με έντυπο επίχρυσο σταυρό στο μέσο της εμπρόσθιας καί οπίσθιας 

όψεως. 

Κτητορικο σημείωμα: (σ. α') Καί τόδε Ευθυμίου Ιερομόναχου Β[υζαντίου]. 

Το έργο, όπως μαρτυρεΐται άπο τον τίτλο, είχε ετοιμαστεί γιά έκδοση πού πραγματο

ποιήθηκε άπο τον Κοσμά τον έκ Καρπάθου το 1928 (βλ. Κ. Χ α ρ α λ α μ π ί δ η , Θ Η Ε , 

τ. 5, σελ. 82 - 83 - τήν ίντυπη Ικδοση δεν μπόρεσα νά συμβουλευτώ). Σώζεται καί στους 

αθωνικούς κώδικες: Βατοπεδίου 385 (Σ. Ε ΰ σ τ ρ α τ ι ά δ η - Ά ρ κ α δ ί ο υ Β ά τ ο -

π ε δ ι ν ο ύ , Κατάλογος τών εν τή Ίερα Μονή Βατοπεδίου υποκειμένων κωδίκων, Παρίσι 

1924, σελ. 73), Σιμωνόπετρας 71 ( = 1 3 3 9 , Λ ά μ π ρ ο υ , Κατάλογος 'Αγ. "Ορους, 

τόμ. Α', σελ. 122), Παντελεήμονος 975 ( = 6 3 0 2 , Λ ά μ π ρ ο υ , Κατάλογος Άγ. "Ο-
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ρους, τόμ. Β', σελ. 435) καί Σκήτης 'Αγίου Δημητρίου 14 (E. L a m b e r z - E . Κ. 

Λ ί τ σ α, Κατάλογος χειρογράφων τής Βατοπεδίνής σκήτης 'Αγίου Δημητρίου, Θεσσα

λονίκη 1978, σελ. 4 7 - 4 8 ) . 

4(44) Χαρτ. 19,2 Χ 14,4 φφ. 227 έ'τ. 1607 

Νομοκάνων Μανουήλ Μαλαξοΰ (παράφραση) σέ 420 κεφάλαια. 

(φ. 1) Πίναξ τοΰ παρόντος νομίμου (περιέχονται οι τίτλοι 420 κεφαλαίων). 

(φ. 18) Κεφ. α' Περί κριτοϋ ήτοι άρχιερέως τοΰ είναι είς πάντας συμπαθής, 

(φ. 188) κεφ. τνδ' Τάξις πρωτοκαθεδρίας τών όσιωτάτων πατριαρχών, (φ. 

189) κεφ. τνστ' Αϊ άρχιεπισκοπαί, (φ. 189ν) κεφ. τνζ' ΙΙερί ποιοι έκ τους 

μητροπολίτας έ'χουν τήν σήμερον έπισκοπάς, (φ. 190ν) κεφ. τνη' Περί τών 

αρχιεπισκόπων καί επισκόπων οπού έτιμήθησαν κατά διαφόρους καιρούς καί 

έγένοντο μητροπολίται καί περί επισκόπων οπού έγιναν αρχιεπίσκοποι καί 

άπο ποΰ τών αρχιεπισκόπων έγένοντο ούτοι, (φ. 191ν) κεφ. τνθ' Περί τών 

μητροπολιτών, ποίοι λέγονται ύπέρτιμοι καί έ'ξαρχοι, ποιοι δε ύπέρτιμοι μό

νον ούτοι είναι οπού έ'χουν τάς εξαρχίας, (φ. 218) κεφ. κ' Περί ελεημοσύνης· 

Τί αγαθά λαμβάνει εκείνος οπού κάμνει αυτήν τήν ελεημοσύνη·/, (φ. 220) Ευ

χή συγχωρητική λεγομένη υπό άρχιερέως ή πνευματικού πατρός εις τον μέλ

λοντα μεταλαβειν ( G ο a Γ, Ενχολόγιον, σελ. 536 - 537), (φ. 223) Ευχή ετέρα 

ε π ί μ ε τ α ν ο ο ΰ ν τ α ( G Ο a Γ, Εύχολόγιον, σελ. 5 3 8 ) . 

Τό χειρόγραφο αποτελείται άπο 28 τετράδια (το 2ο έχει 9 φφ. καί το 14ο ΙΟφφ.) χωρίς 

αρίθμηση. Ή γραφή είναι μετρίου μεγέθους, Ορθια, γωνιώδης, λειτουργική (άπο το φ. 104 

γίνεται περισσότερο ταχεία). Το δνομα τοΰ γραφέα είναι Γρηγόριος. Τά φφ. 220 - 224 γρά

φτηκαν άπο τον μητροπολίτη Λεόντιο, πρόεδρο Πρεσπών (γραφή μεγάλου μεγέθους, στρογ

γυλή, λειτουργική). Ή χρήση έρυθρογραφίας είναι πολύ συχνή στα αρχικά, στους τίτλους 

καί στις ενδείξεις τών πηγών άπο τις όποιες καταρτίστηκαν τά κεφάλαια. Κατάσταση 

καλή. Ή στάχωση πάνω σέ χαρτόνι βιβλιοδεσίας μέ χρήση δέρματος στή ράχη. 

Σημειώματα γραφέοιν: (φ. 219) + Δώοον το παρόν τοΰ θεοΰ συνεργεία / εγραψεν ίόον 

γρηγόριος εν πάνω / \- Έγράφη επί έτους ζριε Ινδ(ικτιώνος) ε'. 

(φ. 224) 'Εγράφησαν αϋται αϊ εύχαϊ παρ* εμοΰ ελαχίστου Λεοντίου άρχιερέως j και 

προέδρου Πρεσπών εν τω Τρυγοβύστιρ αχμγ Σεπτέμβριος Ινδ(ικτιώνος) ια. 

"Αλλα σημειώματα: (φ. 1) Και τάδε Ευθυμίου Ιερομόναχου Β[υζαντίουJ (άρχ. 19ου αι . ) . 

(φ. 219) έτος μ.Χ. 1607 υπάρχει τετράδια νζ (προφανώς ό γραφέας αύτοϋ τοϋ σημειώ

ματος υπολόγισε 4 φύλλα γιά κάθε τετράδιο ). 

(φ. 224) ,αωιδ' μαΐου ζ / αγόρασα το<5ε το βιβλίον παρά / τον κ(υρί)ου κ(νρί)ου Παρθε

νίου Σιναΐτου j γρόσια τον αριθμόν 100! / Κύριλλος αρχιμανδρίτης και Πάριος. (Πίν. 13 

καί 14) . 
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5(45) Χαρτ. 19 χ 13,7 φφ. 196 έ'τ. 1629 

Νομοκάνων [τοΰ τύπου «πάνυ ώφέλιμον))] σέ 399 κεφάλαια. 

Τίτλος (φ. 1): Συνοδικοί κανόνες τών αγίων αποστόλων. 

φ. 1 Πίνακας τών περιεχομένων (περιέχονται οι τίτλοι 385 κεφαλαίων). 

φ. 16 Προοίμιο. 'Αρχ. Ό δεχόμενος τους λογισμούς τών ανθρώπων. 

φ. 25 Συνοδικοί κανόνες καί τών αγίων αποστόλων καί τοΰ μεγάλου Βασι

λείου. Κεφ. α' Ό χειροτονώ·/ παρ' ένορίαν σύν τω χειροτονουμένω καθαιρεί-

σΟω, (φ. 190) κεφ. τ^θ' [399] Περί πώς γράφεται ή ομολογία είς διάκον 

όταν τον χειροτονή ό αρχιερέας. 

φ. 191 Ευχή ήτις λέγεται υπ' άρχιερέως ή ιερέως πνευματικού έπί τον μέλ

λοντα μεταλάβει·/. 

φ. 193 Τοις άπανταχοΰ εύρισκομένοις ίερομονάχοις τε καί λαϊκοΐς. . . Θη

σαυρός κεκρυμμένος καί πηγή έσφραγισμένη, τίς ωφέλεια εν άμφοτέροις. 

φ. 196ν Περί πώς δει εύρεϊν το έωθινον καί τον ήχον. 

Ή γραφή είναι μετρίου μεγέθους, άνειμένη, μέ πολλές βραχυγραφίες. Μελάνη μαύρη, 
έξίτηλη στο κείμενο καί κόκκινη στα αρχικά, στους τίτλους τών κεφαλαίων καί στις ενδεί
ξεις τών πηγών τών αντίστοιχων κειμένων, οί όποιες βρίσκονται στην ώα τοΰ χφ., κάθετα 
προς το κείμενο. Ό ανορθόγραφος γραφέας τοΰ νομοκάνονα είναι ό ιερομόναχος 'Αρσένιος. 
Στάχωση νεώτερη, μέ καφέ δέρμα στή ράχη. Κατάσταση καλή. 

Σημείωμα τοϋ γραφέα: (φ. 194ν) έγράφη τώ παρόν βιβλίον επι χείρας τοϋ ευτελούς καί 
αμαθή τοϋ εν Ιερεύσι 'Αρσενίου ιερομόναχου εν ετει [. . .] απο κτήσεως κόσμου από δέ της 
κατά σάρκα γενήσεως αχκθω εν μίνι ' Ιουνίου ιβ ήμερα ·5 τέλος καί τώ θεώ δόξα. 

"Αλλο σημείωμα· (φ. 57ν) 1674 εν μινη Άποίλειος απέθανε ώ Μανόλης Γοΰναρι. ( Πίν. 15). 

6 (46) Χαρτ. 10 Χ 6,8 φφ. 76 16ος αι. κολοβό 

1. (φ. 1) Ίστορίαι καί σύγγραμμα τοΰ Συμεών μαγίστρου καί λογοθέτου 

περί τοΰ καλλίστου ναοΰ τής Θεοΰ Λόγου Σοφίας καί πώς έτελειώθη. 'Αρχ. 

Ό μέγας Κωνσταντίνος έβασίλενσ^ ετη τριάκοντα τρία, τό δε δωδέκατον τής 

βασιλείας αντοϋ έκτισε τήν Κωνσταντινούπολη καί τήν μεγάλην τον Θεού εκ-

κλησίαν δρομικήν. Τελ. ό όποιος εΐ;αι τήν σήμερον παλάτιον τον σονλτάν Με-

χεμέτη οπού επήρε τήν πάλιν. Στέκονται δε ολίγα από τά κτίσματα όπου 

εκτισεν ή βασίλισσα εως τήν σήμερον ότι αντώ πρέπει δόξα. . . αμήν. 

2. Ασκητικές διηγήσεις, (φ. 47) Τής όσίας καί Οεοφόρου μητρός ημών 

Ταϊσίας λόγος πάνυ ωφέλιμος. 'Αρχ. 'Αδελφοί καί πατέρες γνήσιοι, βούλομαι 

ύμϊν διηγήσασθαι. Τελ. Μετά δε τήν συμπλήρωσιν αυτής, ήγουν τών δεκαπέντε 

ημερών, τρισίν ήμέραις νοσήσασα εκ'ημήθη εν δόξη, μεθ' ης δώη ήμϊν τής κλη

ρονομιάς εύρεϊν, . . αμήν. (Πρβλ. B H G 3 1696). (φ. 56) "Ελεγε τις τών Θη

βαίων γερόντων (F. Ν a u, Histoires des solitaires Egyptiens, Revue de 
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l 'Orient Chrétien 13 (1908), σελ. 275 - 276). (φ. 39) Τοΰ αύτοΰ κατ' έρώ-

τησιν καί άπόκρισιν λόγος έτερος. 'Αρχ. Ποίω δεσμω συνέχεται ή καρδία τοϋ 

ανθρώπου μή τρέχειν εις τα κακά; Τελ. Πόσον βοηθοϋσιν είς τον άγώ)να τά 

φέροντα τήν αίσχύνην πράγματα. 

Ή γραφή είναι γωνιώδης, λειτουργική, επιμελημένη, άπο επιδέξιο άλλα ανορθόγραφο 
γραφέα. Συχνή χρήση έρυθρογραφίας στα αρχικά καί στους τίτλους. Μελάνη μαύρη έξίτηλη. 
Ή στάχωση είναι νεώτερη, μέ δέρμα στή ράχη καί ή κατάσταση τοϋ χφ. είναι καλή. 

Σημείωμα' (φ. 30ν) Νεοφητος ιερομόναχος. (Πίν. 16). 

7 (47) Χαρτ. 2 9 , 8 x 2 0 , 5 φφ. 87 19ος αϊ. 

Βενιαμίν τοΰ Λεσβίου Στοιχε ία Μεταφυσικής. 

(φ. 1 ) Στοιχε ία μεταφυσικής τοΰ σοφωτάτου διδασκάλου κυρίου Βενιαμίν 

τοΰ Λεσβίου (σέ 402 παραγράφους: έ'κδ. Στοιχε ία Μεταφυσικής παρά Βενια

μίν Λεσβίου. Έ ν Βιέννη τής Άουστρίας, έκ τής Τυπογραφίας τοΰ 'Ιωάννου 

Σνεΐρερ, 1820: Γκίνη - Μέξα, άρ. 1271) . 

Τά φφ. 36 - 37, πού άντιστοιχοΰν στις παραγράφους 183 - 187, είναι άγραφα. Ή γραφή 
είναι ταχεία, άγροΐκος καί δυσανάγνωστη. Ί Ι μελάνη έξίτηλη, έχει βαθύ καφέ χρώμα. 
Γραφέας είναι ό 'Ιωάννης Κυδωνιεύς. Το χφ. είναι σταχωμένο μέ χαρτόνι βιβλιοδεσίας καί 
ή κατάσταση του είναι πολύ καλή. 

Σημείωμα τοΰ γραφέα: (φ. 86) Τέλος τής Μεταφυσικής παρά 'Ιωάννου Κυδωνιαΐος. 

8 (48) Χαρτ. 19,5 Χ 15,3 φφ. 166 18ος αί. 

'Ερμηνεία σέ αποστολικά αναγνώσματα (σέ παράφραση). 

(φ. 1). 'Ερμηνεία κατά έρώτησιν καί άπόκρισιν εις τους αποστόλους οπού 

λέγονται είς τήν έκκλησίαν κατά πάσαν Κυριακήν καί κάθε άλλην έορτήν δλου 

τοΰ χρόνου, έκ τής τοΰ Χρυσοστόμου 'Ερμηνείας κατ' έκλογήν έρανισθεϊσα 

διά το εύμνημόνευτον. Τή αγία καί μεγάλη Κυριακή τοΰ Πάσχα είς τάς πρά

ξεις τών αποστόλων. 'Αρχ. Ποίος είναι ό συγγραφεύς τοϋ βιβλίου τών πρά

ξεων τών αποστόλων, (φ. 166 ν) Τελ. πολύ περισσότερα θέλει μας αγαπήσει 

καί θέλει μας χαρίσει τήν έπουράνιόν του βασιλείαν. . . τοϋ τα πάντα είρηνο-

ποιήσαντος αμήν. Γένοιτο. 

Ή γραφή τοϋ χειρογράφου είναι επιμελής, ταχεία, φιλολογική. Δέν γίνεται χρήση έρυ
θρογραφίας. Διατηρείται σέ καλή κατάσταση καί είναι άστάχωτο. 

Σημειώματα: (φ. 1 ) Και τάδε Ευθυμίου ιερομόναχου Βυζ\αντίου]. 
Καιτόδε τής εν "Υδρα Μονής τοϋ 77. Ήλιου. 
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9 (49) Χαρτ. 21 Χ 15,5 φφ. Ζ + 141 + γ ετ. 1803 

Μαθηματάριο (μέ διάστιχη ψυχαγωγική ερμηνεία). 

1. (φ. 1) ['Ισοκράτους, Προς Δημόνικον]. (εκδ. Fr. Blass, Λιψία2 1913, 

τόμ. Β', σελ. 41 ). 

2. (φ. 6 ν) Τοΰ αύτοΰ, Προς Νικοκλέαπερί βασιλείας, (ο.π., τόμ. Λ', σελ. 13). 

3. (φ. 23) Τοΰ εν άγίοις πατρός ημών 'Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου αρχιε

πισκόπου Κωνσταντινουπόλεως λόγος περί προσευχής (Migtie, PG 50, 775). 

4. (φ. 34 ν) Λουκιανοΰ Σαμοσατέως περί τοΰ ενυπνίου, ήτοι βίος Λουκιανού 

(εκδ. Α. Μ. Harmon [Loeb] τόμ. 3, σελ. 214). 

5. (φ. 47) Κανόνες διαφόρων εορτών. Ό κανών τοΰ τιμίου καί ζωοποιού 

Σταύρου, φ. 55 κανών τής τοΰ Χρίστου γεννήσεως, φ. 69 κανών τών αγίων 

Θεοφανίων, φ 8 3 ν κανών τής 'Τπαπαντής, φ. 90 κανών τοΰ Ευαγγελισμού. 

φ. 98 κανών τών Βαΐων, φ. 105 κανών τής Μ. Δευτέρας, φ. 107ν κανών τής 

Μ. Τρίτης, φ. 108ν κανών τής Μ. Τετάρτης, φ. 111 κανών τής Μ. Πέμπτης, 

φ. 118ν κανών τής Μ. Παρασκευής, φ. 121 ν κανών τοΰ Μ. Σαββάτου, φ. 130ν 

κανών τής Κυριακής τοΰ Πάσχα, φ. 135 κανών τής Πεντηκοστής. 

Ό κώδικας είναι ημιτελής (ελλείπουν ή ψυχαγωγική ερμηνεία άπο φ. 138ν κέ. καί τά 
περισσότερα άπο τά αρχικά). Λευκά φφ. 22ν, 44ν, 46ν, 68ν. Γραφή ταχεία, άγροΐκος, δυσα
νάγνωστη. Κατάσταση καλή. Το χφ. είναι άστάχωτο. 

Σημειώματα γραφέα: 1) (φ. 89ν) Τέλος καί τοϋ παρόντος κανόνος υπ' έμον τοΰ Νικο
λάου Βελισαροπούλου ημέρα Πέμπτη τοϋ αγίου Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου. 

2) (φ. 134) 18003 [1803] Φεβρουαρίου 24. Έτεληώθη ό παρών κανόνας. Νικόλαος 
γέγραφα. 

Κτητορικο σημείωμα" (φ. Ζν) Και τόδε Ευθυμίου ιερομόναχου Βυζ[αντίου]. 

10 (50) Χαρτ. 23,2 χ 16 σελ. λβ + 4 3 6 Ιτ. 1819 

Κατηχήσεις Θεοδώρου Στουδίτου (σέ παράφραση). 

Τίτλος: (σ. α' ) Βιβλίον κατηχητικον τοΰ εν άγίοις πατρός ημών Θεοδώρου 

τοΰ όμολογητοΰ καί Στουδίτου άνέκδοτον, έξηγηθέν μεν παρά τίνος διδασκά

λου ανωνύμου, εν τω άγίω ορει τοΰ "Αθωνος. Νυν δέ μετεγράφη υπό τοΰ εν 

ίερομονάχοις ελαχίστου Φιλόθεου, προτροπή τοΰ πνευματικού πατρός καί κα-

θηγουμένου ημών κυρίου Ευθυμίου, προς ώφέλειαν τών υπ' αυτόν αδελφών, 

αωιθ (1819). 

1. (σ. γ ' ) Προεισαγωγικά. [Φιλόθεου ιερομόναχου] Προοίμιον έγκωμιαστι-

κον εν ω καί μικρός έπαινος άπο ιδιωτικών χειλέων προσφερόμενος τώ μεγάλω 

πατρί ημών Θεοδώρω τω όμολογητή καί Στουδίτη. Άρχ. 'Π Παναγία Τριάς 

ό Θεός είναι ενα φώς άπρόσιτον. (σ. ιστν) Ευχή πριν άπο τήν άνάγνουση. 'Αρχ. 

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 21/01/2016 09:56:27 |

http://epublishing.ekt.gr


188 KP. ΧΡΪΣΟΧΟ-ΡΔΗ 

Κύριε Ίησοϋ Χρίστε ό Θεός ημών άνοιξον τά ώτα. (σ. ιζ') Πίνακας τών κα

τηχήσεων. (σ. κθ' ) Είς τον εν άγίοις πατέρα ημών Θεόδωρον τον Στουδίτην 

μεγαλυνάρια. (σ. λα' ) Θεοδώρου Στουδίτη επίγραμμα. Εις άποτασσομένους 

( P . S ρ e e k, Theodores Studites, lambert, Βερολίνο 1968, σελ. 116). (σ. 

λβ') Διάφορα χωρία άπο τήν 'Αγία Γραφή. 

2. (σ. 1 ) Τοΰ εν άγίοις πατρός ημών Θεοδώρου τοΰ όμολογητοΰ καί ηγου

μένου τών Στουδίων, κατηχήσεις προς τους έαυτοΰ μαθητάς καί ύποτασσο-

μένους. Κατήχησις α'. Είς τήν Κυριακήν τοΰ Θωμά. "Οτι πρέπει νά διάγωμεν 

μέ αγώνα είς δλην μας τήν ζωή·/. 'Αρχ. 'Αδελφοί καί πατέρες, επειδή χάριτι 

Θεον ήξιώθημεν καί εορτάσαμεν το αγιον Πάσχα. (σ. 379) Κατήχησις οβ'. 

Τ ω Σ α β β ά τ ω τοΰ δικαίου Λαζάρου. Περί μνήμης θανάτου καί ότι έλεγχος 

καί κατήγορος μας γίνονται οι δαίμονες καί προ τής εξόδου μας. 'Αρχ. 'Αδελ

φοί καί πατέρες, τί άλλο πράγμα ήθελε γένη τοσούτον καλόν και ώφέλιμον. 

3. (σ. 385) Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου, δτι ο'ι αδελφοί πρέπει μέ άγάπην 

καί ειρήνη·/ να ευρίσκονται αναμεταξύ τους είς το κοινόβιον. . . 'Αρχ. 'Αδελφοί 

καί πατέρες, διδάσκει μας ό μέγας Μακάριος καί λέγει δτι οι αδελφοί χρεω

στούν με άγάπην πολλήν καί καθαράν να συγκατοικούν (παράφραση τής 'Ομι

λίας Γ' στην έκδοση τών Η. D ö r r i e s - E . K l o s t e r m a n n - Μ . 

Κ r ο e g e r, Die 50 geistlichen Homilien des Makarios, Βερολίνο 1964, 

σελ. 20 κέ. ). 

4. (σ. 395) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου τοΰ Μεγάλου, δτι ό προ-

εστώς όταν δεν έλέγχη τους άμαρτάνοντας έχει μεγάλην κόλασιν. . . Τή Τε

τάρτη τής 'Αναλήψεως. 'Αρχ. 'Αδελφοί καί πατέρες, μας διδάσκει ό μέγας 

Βασίλειος εις τά 'Ηθικά τον, δτι εκείνος όπου ενεπιστεύθη φροντίδα. 

5. (σ. 404) Τοΰ αύτοΰ, δτι πρέπει νά φανερώνη ό μοναχός εις τον προε-

στώτα δλα τά απόκρυφα τής καρδίας του. . . Τή Δευτέρα μετά τήν Πεντη-

κοστήν. 'Αρχ. 'Αδελφοί καί πατέρες, μας διδάσκει ό Μ. Β. δτι ό υποτακτικός 

μοναχός αν θέλη νά λάβη προκοπήν. 

6. (σ. 408) Τοΰ αύτοΰ, αν ή εγκράτεια είναι αναγκαία είς εκείνον όπου μέλ

λει νά ζή μέ εύσέβειαν. . . 'Αρχ. 'Αδελφοί καί πατέρες, ό Μ. Β. μας αποκρίνε

ται λέγοντας δτι πώς είναι αναγκαία ή εγκράτεια, φανερόν είναι. 

7. (σ. 421 ) 'Ακολουθία τοΰ όσιου καί θεοφόρου πατρός ημών Θεοδοσίου 

τοΰ κοινοβιάρχου (συμπλήρωση τής ακολουθίας· περιέχονται τροπάρια τοΰ 

όρθρου, τής λιτής καί τοΰ εσπερινού). 

Ή σελιδαρίθμηση έγινε μέ το χέρι τοΰ γραφέα. Ή γραφή είναι όρθια, επιμελημένη καί 
χωρίς συντομογραφίες. Χρήση έρυθρογραφίας γίνεται στα αρχικά καί στους τίτλους. Λευ
κές σελίδες: 417 - 420 καί 433 - 436. Στάχωση μέ μαϋρο δέρμα σέ χαρτόνι βιβλιοδεσίας. 
Κατάσταση άριστη. Γραφέας τοΰ χειρογράφου, δπως δηλώνεται ήδη στον τίτλο (σ. α'), 
είναι ό ιερομόναχος Φιλόθεος, Ινας άπο τους πρώτους οικιστές τής μονής τοϋ Προφήτου 
Ήλιου καί μετέπειτα ηγούμενος τής μονής Ζωοδόχου Πηγής Λογγοβάρδας στην Πάρο 
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( Έ μ. Σ α γ κ ρ ι ώ τ η, 'Ιστορία τής εν Πάρα) Ιεράς μονής τής Ζωοδόχου Πηγής Λογ-

γοβάρδας, Πύργος 1926, σελ. 32 - 34). Το ίδιο Ιργο περιέχεται καί στο χφ. άρ. 10 τής 

Μονής Λογγοβάρδας (Ν. Λ. Λ ι β α δ ά ρ α, Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων τής εν 

Πάρα> Ί. Μ. τής Ζωοδόχου Πηγής «Αογγοβάρδας», Δ1ΕΕ 14 (1960), σελ. 375 - 376). 

Σημειώματα: 1) (σ. α') Καί τόδε Ευθυμίου Ιερομόναχου Β(υζαντίου). 

2) (σ. 423) Σέ επικολλημένο τεμάχιο χαρτιοΰ: Έδέθη παρά Χατζι-Ήσυχίου ίερομ(ο-

νάχου) καί βιβλιοοέτον 1878 Φ(εβρουαρίου) 28. 

3) (σ. 423) Κάτω άπο το επικολλημένο χαρτί: Είς τους 1841 Σεπτεμβρίου 15 εχειρο-

τονήσαμεν τον μοναχον καί ιεροδιάκονον Δωρόθεον πρεσβύτερον καί τον Γρήγορων άπο 

μοναχον ιεροδιάκονον. Είς τους 1841 Σεπτεμβρίου 16 εχειροτονήσαμεν τον μοναχον και 

Ιεροδιάκονον Γρηγόριον πρεσβύτερον και τον Δωρόθεον άπο μοναχον ιεροδιάκονον. 

4) (σ. 432) Είς τους αωιη [1818] 'Οκτωβρίου ε' έχειροτονίσαμεν τον μοναχον καί 

ιεροδιάκονον θεοδόσιον πρεσβύτερον. Είς τους αωιθ' [1819] Μάϊον γ: εχειροτονήσαμεν 

τον μοναχον και ιεροδιάκονον Άρσένων πρεσβύτερον καί τον Δωρόθεον από μοναχον ιερο

διάκονον. 

11 (51) Χαρτ. 19 Χ 12 φφ. Δ' + σελ. 113 ετ. 1752 

Εκλογές ψαλμών σέ διάφορες εορτές (Πολυέλεοι). 

φ. Γ' - Δ' Πίναξ τής Εκλογής. Σελ. 1 Δαβίδ τοΰ βασιλέως μέλος. 'Αρχ. 

Μακάριος άνήρ. 

Δέν άριθμοΰνται τετράδια. Σελιδαρίθμηση μεταγενέστερη. Γραφή επιμελημένη, γωνιώ

δης, λειτουργική, δεξιοκλινής. Μεγάλη χρήση έρυθρογραφίας στα αρχικά καί στους τίτλους. 

Κατάσταση καλή. Στάχωση νεώτερη, ήμιδερμάτινη. 
Σημείωμα τοϋ γραφέα: (σ. 113) Έν êxei αψνβ' τω σοοτηρίψ 

Κτητορικο σημείωμα: (φ. Γ') Καί τόδε Ευθυμίου Ιερομόναχου Β{υζαντίου). 

1 2 ( 5 2 ) Χ α ρ τ . 2 8 , 5 Χ 19,5 σελ. β' + 1 3 1 19ος αϊ . 

'Ακολουθίες σέ διάφορους αγίους. 

1. (σ. 1 ) 'Ακολουθία τοΰ αγίου ενδόξου προφήτου Ήλιου τοΰ Θεσβίτου. 

2. (σ. 29) 'Ακολουθία τοΰ έν άγίοις πατρός ημών 'Ιεροθέου επισκόπου 'Α

θηνών. 

3. (σ. 55) 'Ακολουθία τών οσίων καί θεοφόρων πατέρων ημών Βαρσανου

φίου 'Ιωάννου, Σερίδωνος, Δωροθέου καί Δοσιθέου. 

4. (σ. 85 ) 'Ακολουθία τών έν άγίοις πατέρων ημών Έπιφανίου επισκόπου 

Κύπρου καί Γερμανού αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. 

5. (σ. 107) 'Ακολουθία τών αγίων ενδόξων μαρτύρων Κάρπου καί Παπύλου. 

6. (σ. 125) Τά ελλείποντα τροπάρια τοΰ αγίου 'Ιεροθέου. Άντεγράφησαν 

έκ τών Μηναίων τής Μεγάλης Εκκλησίας. Έτυπώθησαν το 1843. 
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Ή γραφή είναι επιμελημένη, μετρίου μεγέθους, στρογγυλή, όρθια, χωρίς συντομογρα

φίες. Περίτεχνα έγχρωμα έπίτιτλα καί αρχικά. Πριν άπο κάθε ακολουθία υπάρχουν ολοσέ

λιδες έγχρωμες μικρογραφίες πού παριστάνουν τους ύμνολογουμένους αγίους, (σελ. β' τοΰ 

προφήτη 'Ηλία, σελ. 28 τοϋ αγίου 'Ιεροθέου επισκόπου "Αθηνών, σελ. 54 τών αγίων Βαρ

σανουφίου, 'Ιωάννου, Σερίδωνος, Δωροθέου καί Δοσιθέου, σελ. 84 τοΰ αγίου Έπιφανίου 

Κύπρου, σελ. 106 τών μαρτύρων Κάρπου καί Παπύλου). Ή κατάσταση τοϋ χειρογράφου 

είναι άριστη. Στάχωση άπο κόκκινο δέρμα σέ χαρτόνι βιβλιοδεσίας, μέ έντυπες παραστά

σεις, σέ εγκόλπιο, τής Σταύρωσης στή μπροστινή δψη καί τής "Ανάστασης στην πίσω. 

13 (53) Χαρτ. 28,8 Χ 18 φφ. 58 ετ. 1819 

Βίος 'Ιεροθέου κτήτορος τής Μονής Προφήτου Ήλιου "Υδρας. 

φ. 1 Τίτλος: Βίος καί πολιτεία τοΰ μακαρίου πατρός ημών 'Ιεροθέου τοΰ 

έν τώ άγιωνύμω ορει τοΰ "Αθω άσκήσαντος καί έν τή περιφήμω νήσω τής 

"Υδρας σεβασμίως διασωθέντος έν έ'τει ,αωιγ', συγγραφείς παρά τών αύτοΰ 

μαθητών καί τέκνων πνευματικών κατά τήν αύτοΰ μονήν τήν τιμωμένην είς 

το ονομ.α τοΰ προφήτου Ήλιου. 'Αρχ. Ό υπεράνθρωπος καί ελεήμων Θεός, ό 

πάντοτε άνωθεν καί εξ αρχής πάντα προς τό συμφέρον οικονόμων τοϋ οικείου 

πλάσματος. Τελ. καί πάση τή επουράνιο) στρατιά τών νοερών δννάμεων καί 

μετά τών άπαξαπάντων τών άγιων είς τους απέραντους αιώνας τών αίώνο)ν αμήν. 

Ή γραφή είναι βιαστική, όρθια, γωνιώδης. Πολλά ορθογραφικά λάθη μέ προσθήκες καί 

διορθώσεις λέξεων καί φράσεων στο κείμενο άπο το χέρι τοΰ γραφέα καί άλλους μεταγε

νέστερους γραφείς. Ή κατάσταση τοΰ χειρογράφου είναι πολύ καλή καί είναι σταχωμένο 

μέ χαρτόνι βιβλιοδεσίας. 

Σημείοιμα τοΰ γραφέα: (φ. 58) Ό παρών βίος έτελειώθη έτος μωιθ. Φεβρουαρίου ζ 

κατά τφ Σάββατον τών εν ασκήσει λαμψάντων άγιων πατέρων ημών. Παρά τοις εν θεών 

πεφιλειμένης και ταπεινής διάδος Ευθυμίου καί Φιλόθεου καί τοις λοιποϊς êv Χριστώ άδελ-

φότητος Κοσμά, Θεοδοσίου, Δωροθέου, Σάββα, Ίλαοίονος, Γερασίμου, Δοσιθέου, 'Ιερο

θέου, Συμεών καί Γεδεών. Οΰτοι είσεϊν οί εξ 'Αγίου "Ορους ελθώντες ενθάδε καί άνεγί-

ραντες τήν σεβασμίαν μονήν ταύτην. Λόξα τώ Θεώ 'Αμήν. 

14 (54) Χαρτ. 19,5 Χ 13,8 φφ. 118 19ος αί. 

Μεταφυσική Βαϋμάιστερ. 

φ. 2 Τά προ τής μεταφυσικής είωθότα προλέγεσθαι, ένθα καί περί τής 

φύσεως, κεφ. Λ'. Άρχ. Φιλοσοφία τό θειότατον άμα καί κάλλιστον τοις άν-

θρώποις είναι μάθημα, φ. 117 κεφ. τιστ. 'Αρχ. 'Εξ ών περί Θεοϋ εύρήκαμεν 

ταϋτα ανατρέχει τα πορίσματα (Μετάφραση άπο τά λατινικά τής Μεταφυσικής 

τοΰ Φρειδ. Χρ. Baumeister άπο τον Δημήτριο Ν. Δάρβαρη. Βλ. Κ. Σ ά θ α, 

Νεοελληνική Φιλολογία, σελ. 5 6 4 - 5 6 5 ) . 
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Γραφή άγροίκος, ταχεία. Ή κατάσταση τοϋ χειρογράφου είναι άριστη καί ή στάχωση 
ήμιδερμάτινη. 

Κτητορικο σημείωμα: φ. 1 Καί τόδε Ευθυμίου ιερομόναχου Βυζ(αντίου). 

15 (55) 23 Χ 17,5 φφ. 53 19ος αι. 

Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων τής μονής Προφήτου Ήλιου "Υδρας. 

φ. 1. Είς δόξαν Χρίστου f 1815 Μαρτίου 1. Κατάστιχον τοΰ έν "Γδρα νεό

κτιστου μονυδρίου τοΰ Προφήτου Ήλιου, τών κυριωτέρων εσόδων τε καί εξό

δων εις τάς οίκοδομάς καί κτήματα. 

Το κατάστιχο περιέχει έγγραφες άπο 1 Μαρτίου 1815 ώς τον Αύγουστο 

τοΰ 1835. (φ. 1 ν - 2 ν ) : έ'σοδα 1815 - 1834· φ. 7?-ν. Ισοδα 1834 - 1835· φ. 4 -

6 ν καί 8 - 14: έξοδα τής εκκλησίας 1815 - 1833· φ. 19 - 53: Ιξοδα τής μονής 

σέ κτήρια καί κτήματα 1815-1835) . 

Τό χειρόγραφο, γραμμένο άπο διάφορους γραφείς, έχει πολλά λευκά φύλλα. Ί ΐ κατά
σταση του είναι καλή καί ή στάχωση άπο δέρμα σέ χαρτόνι βιβλιοδεσίας. 

16 (56) Χαρτ. 33,4 Χ 23,8 σελ. 276 19ος αί. 

Κώδιξ τής μονής Προφήτου Ήλιου "Υδρας 1838 - 1846. 

1. (σ. 4 - 5) Ά γ ι α λείψανα, ιερά χρυσά καί αργυρά σκεύη τής μονής. 

2. (σ. 12 - 15, 26 - 44, 54 - 55, 59, 70 - 71, 76). Κτήματα ακίνητα τής 

'Ιεράς Μονής τοΰ Προφήτου Ήλιου. 

3. (σ. 146, 150, 154, 158, 162) Απογραφή ζώων μονής (ετών 1838 - 1846) 

4. (σ. 172) Μεταγραφή χρεών Ί . Μονής καί εξοφλήσεις τόκων. 

5. (σ. 250 - 251) Το προσωπικον τών ευρεθέντων μοναχών (1838 -1846). 

6. (σ. 260) Περίληψις τών ευρεθέντων υπηρετών εκάστου έτους (1838 -

1846). 

7. (σ. 266) Το προσωπικον τών κατά καιρούς εισερχομένων υπηρετών 

(1838-1846). 

Πολλά λευκά φύλλα. Τό χειρόγραφο, γραμμένο άπο διάφορους γραφείς, διατηρείται σέ 
άριστη κατάσταση καί είναι σταχωμένο μέ δέρμα. 

Σημείωμα στο πρώτο παράφυλλο: Τό παρόν βιβλίον περιέχει σελίδας διακοσίας έβδο-
μήκοντα εξ, ήτοι άρ. 276 και χρησιμεύει δια Μέγα Κώδικα τής έν "Υδρα μονής τοϋ Προ
φήτου Ήλιου- 12 Αυγούστου 1838. Ό ηγούμενος· Ευθύμιος ιερομόναχος. Οι σύμβουλοι· 
Δωρόθεος ιεροδιάκονος, Άγάθων μοναχός. 
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17 (57) Χαρτ. 35,2 Χ 23,8 φφ. 60 19ος αι. 

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας Ίερας Μονής Προφήτου Ήλιου "Υδρας. 

Περιλαμβάνει έγγραφες άπο 12 Αυγούστου 1838 ώς το 1862. 

Πολλά λευκά φύλλα. Γραφή διαφόρων γραφέων. Τό χειρόγραφο διατηρείται σέ καλή 
κατάσταση καί είναι σταχωμένο μέ δέρμα. 

18 (58) Χαρτ. 30,8 Χ 21,5 φφ. 120 19ος αι. 

Κτηματολόγιο τής Μονής Προφήτου Ήλιου "Υδρας. 

Καταγράφονται ο'ι τίτλοι ιδιοκτησίας άπο 12 Αυγούστου 1838 ώς το 1846. 

Πολλά φύλλα λευκά. Το χειρόγραφο γραμμένο άπο διάφορους γραφείς διατηρείται σέ 
άριστη κατάσταση. 

ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 

1. Χαρτ. 21,6 Χ 15 φφ. 135 19ος αί. 

Είρμολόγιο. 

φ. 1. Το καλοφωνικον είρμολόγιο·/ έν φ περιέχονται πάντες ο'ι μελοποιη-

θέντες καλοφωνικοί ειρμοί είς τάς παρελθούσας τρεις εκατονταετηρίδας. Έ ξ η -

γηθέντες παρά τών μουσικοδιδάσκαλων Γρηγορίου τοΰ Λαμπαδαρίου καί Χουρ-

μουζίου, κατά τήν παράδοσιν Πέτρου Λαμπαδαρίου καί Πέτρου τοΰ Βυζαν

τίου. "Ετι δε κρατήματα κατά τους οκτώ ήχους ανήκοντα έκάστω είρμώ έν 

φ δει ψάλλεσθαι. 

Γραφή επιμελημένη, ταχεία, μέ μεγάλη χρήση έρυθρογραφίας. Ί Ι κατάσταση τοΰ χει
ρογράφου είναι άριστη καί είναι σταχωμένο στή ράχη μέ δέρμα. 

2. Χαρτ. 20,5 Χ 15 φφ. Β + 181 Ιτ. 1830 

1. (φ. 1) Συλλογή ίδιομέλων καί απολυτίκιων καί άλλων τινών μελών τών 

δεσποτικών καί θεομητορικών εορτών τοΰ δλου ένιαυτοΰ, τοΰ τε Τριωδίου 

καί Πεντηκοσταρίου μελλισθέντων παρά Μανουήλ πρωτοψάλτου, ώς ψάλλον-

ται έν τή τοΰ Χρίστου Μεγάλη Έκκλησίςι. 

2. (φ. 127) Είρμολόγιον σύν Θεώ άγίω περιέχον τους ειρμούς τών θεομη

τορικών εορτών τοΰ δλου ένιαυτοΰ συντεθέν δε παρά κυρ Πέτρου τοΰ Βυζαν

τίου. 
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3. (φ. 181 ) Ά π ο μεταγενέστερο γραφέα. Πολυχρονισμος μελοποιηθείς καί 

τονισθείς υπό Χαραλάμπους Φλωροπούλου (αναφέρονται τά ονόματα τών βα

σιλέων Γεωργίου τοΰ Α ' καί " Ο λ γ α ς ) . 

Ή γραφή τοΰ χειρογράφου είναι γρήγορη, άλλα επιμελημένη, μέ χρήση έρυθρογραφίας. 
Διατηρείται σέ καλή κατάσταση καί είναι σταχωμένο μέ δέρμα επάνω σέ ξύλινες πινακίδες, 

Σημειώματα τοϋ γραφέα: (φ. 126) Τή 9 Δεκεμβρίου 1830 "Υδρα. 
(φ. 180) Έγράφη παρ' εμοΰ Μιχαήλ 'Αντωνίου Κάλλου Ύδρέου τφ 1830 κατά μήνα 

Δεκέμβριον. 

ΜΕΤΟΧΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 

1. Χαρτ. 33 Χ 22,5 φφ. 10 19ος αι. 

Ακολουθία νεομάρτυρος Γεωργίου τοΰ Χίου. 

φ. 1 Μηνί Νοεμβρίω κστ ' μνήμην έπιτελοΰμεν τοΰ αγίου ενδόξου νεομάρ

τυρος Γεωργίου τοΰ Χίου τοΰ κατά το ,αωζ [1807] έ'τος άπο Χρίστου έν ταϊς 

Κυδωνίαις άθλήσαντος. φ. 6 - 8 ν Τ ό συναξάριο (BAG, σελ. 8 6 ) . 

Ή γραφή είναι Ορθια, επιμελημένη, χωρίς χρήση συντομογραφιών. Έπίτιτλα έγχρωμα 
καί πλούσια έρυθρογραφία. Το χειρόγραφο είναι άστάχωτο, άλλα διατηρείται σέ καλή κα
τάσταση. 

Σημείωμα σέ δίστηλο: (φ. 5). 

Ή ψυλλάς αΰτη ην όρας καλέ μου άναγνώστα 

έγράφη δια συνδρομής καί έξοδα κάμποσα 
τοϋ χρηματίσαντος εδώ πρώην ταξιδιώτου 
προηγουμένου ευλαβούς πάνυ και Ααυριώτου 
εκείνον τοΰ γνωστού ύμΐν παπά κύρ Ενθυμίου 

χρόνονς ώδε διέτριψε, πνευματικού Λεσβίου 
παρ' οϋ καί άφιέρωται είς τούτον τοϋ όσιου 
θαυματουργού πατρός ημών ναόν 'Αθανασίου 
Ενδον κειμένου πόλεως τής περίφημου "Υδρας 
είς δόξαν τοϋ Θεοϋ ημών άμα και σωτηρίας 
τών άνυμνούντων εύλαβώς καί άναγινωσκόντων 
ίχουσι και τον αγιον πάντοτε βοηθόν των. 

Γιά τον Ευθύμιο Ααυριώτη βλ. Ά . Λ ι γ ν ο ΰ, 'Ιστορία τής Νήσου "Υδρας, τόμ. 1, 'Α
θήνα 1946, σελ. 198. Τ ο ΰ ΐ δ ι ου, Άρχείον τής Κοινότητας"Ύδρας, τόμ. 14, σελ. 193 -195. 

2. Χαρτ. 33 Χ 22,5 φφ. 12 19ος αί. 

'Ακολουθία άγ. Αθανασίου τοΰ Ά θ ω ν ί τ η . 

φ. 1 Μηνί Ί ο υ λ ί ω ε' μνήμη τοΰ οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Α θ α ν α 

σίου τοΰ έν τ ω Ά θ ω . Σ τ α φφ. 6 - 1 1 οι κανόνες τής εορτής (πρβλ. Ά θ. Κ ο -

13 
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μ ί ν η, Ύμνογραφικά είς δσιον Άθανάσιον τον Άθωνίτην, ΕΕΒΣ 32 (1963), 
σελ. 2 7 5 - 2 7 6 καί σελ. 3 0 2 - 3 0 3 ) . 

"Π γραφή ίδια μέ τοΰ χειρογράφου άρ. 1. Πλούσια έρυθρογραφία στά αρχικά καί τους 
τίτλους. Διατηρείται σέ καλή κατάσταση καί είναι άστάχωτο. 

3. Χαρτ. 20,6 Χ 13 φφ. 40 18ος αι. 

Ακολουθία άγιασμοΰ καί διάφορες ευχές. 

1. (φ. 1) Μικρός αγιασμός κατά τήν τάξιν τοΰ 'Αγίου "Ορους. 
2. (φ. 9) Εύχαί διαφόρων άγιων κατά νόσων βοών και έτερων φυτών καί 

άρούρων. φ. 9 Ευχή τοΰ αγίου Μιχαήλ Συνάδων είς τήν πληγήν τών άκρίδων. 
φ. 10 Ευχή Ίκετήριος λεγομένη επί πάση πληγή. φ. 12ν Ευχή είς το εύλογήσαι 
ποίμνην (G ο a r, Ενχολόγιον, 589) φ. 13. Ευχή είς κήπον, εις αμπελώνας 
καί είς χωράφια ( G ο a r, Ενχολόγιον, 554). φ. 13ν Ευχή λεγομένη έπί 
πδσαν δπώραν καί σταφυλήν. φ. 14 Ευχή Ίκετήριος λεγομένη είς τάς άκαρ
πους έλαίας. φ. 15 Ευχή τοΰ αγίου Μόδεστου εις πάσαν νόσον βοών καί παν
τός κτήνους, φ. 16 Ευχή είς το εύλογήσαι κάμινον ( G ο a r, Ενχολόγιον, 
571). φ. 16ν Ευχή έπί δυσκρασίας αέρων καί κλύδωνα θαλάσσης ( G ο a r, 
Εύχολόγιον, 636 - 637). 

3. (φ. 17) Έκλογαί ψαλλόμεναι μετά τον πολυέλαιον είς πάσας τάς δεσπο-
τικάς έορτάς καί τών αγίων. 

4. (φ. 38) Ευχή εις τά κουκούλια. Άρχ. Βασιλεϋ ύψιστε καί επουράνιε Θεέ. 
5. (φ. 39) Ευχή τοΰ Μιχαήλ Συνάδων είς τήν πληγήν τών άκρίδων. Άρχ. 

Σοι προσπίπτομεν άγιε. 

Ή γραφή είναι πολύ επιμελημένη, όρθια, λειτουργική. Γίνεται μεγάλη χρήση έρυθρογραι 
φίας στά αρχικά καί στους τίτλους. Ή κατάσταση τοϋ χειρογράφου είναι καλή καί εΐνα-
σταχωμένο πρόσφατα μέ δέρμα. 

ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΥΔΡΑΣ 

1. Χαρτ. 23,5 Χ 16 φφ. 146 19ος αί. 

Χρησμολόγιο-Βροντολόγιο. 

φ. 1 Λόγος τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Μεθοδίου Πατάρων περί τών έσχα
των ημερών. Άρχ. Κατά τήν θεόλεκτον φωνήν τοϋ ευαγγελίου. 

φ. 4 'Οπτασία Άγαθαγγέλου 'Ιερωνύμου έπί τά έ'τη 1279 (Π. Δ. Σ τ ε φ α
ν ί τ ζ η Λ ε υ κ α δ ί ο υ , Συλλογή διαφόρων προρρήσεων. . ., Αθήνα 1838, 
σελ. 143-199). 
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φ. 26 Χρησμός Ταρασίου πατρ. Κωνσταντινουπόλεως (χωρίς τήν εξήγηση" 

V. B e n e S e v i c , Catalogue codicum... qui in monasterio sanctae Cate-

rinae in Monte Sina asservantur, τόμ. Ι, σελ. 5 3 3 - 5 4 1 ) . 

φ. 27 "Οραμα Ήσαΐου τοΰ προφήτου. Άρχ. Ό αμπέλων Κυρίου Σαβαώθ 

οίκος 'Ισραήλ εστί. 

φ. 29 Κατάλογος σουλτάνων. 

φ. 30 Χρησμοί Λέοντος τοΰ Σοφοΰ καί εύσεβοΰς βασιλέως Κωνσταντινου

πόλεως περί έρημώσεως καί αναστάσεως αυτής (Migne, PG 107, 1129). 

φ. 40 Γράμματα οπού έγραψαν τινές άγιοι είς τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου 

τον τάφον. Άρχ. Τή πρώτη τής ίνδίκτον ή βασιλεία τοϋ 'Ισμαήλ. 

φ. 42 Αρχή σύν Θεώ τοΰ παντοτινοΰ Καλανδαρίου καί άλλων τινών υπο

θέσεων (άπο το έτος 1722 ώς το 2281). 

φ. 57 Σφαίρα τών πλανητών. 

φ. 78 'Ηρακλείου τοΰ σοφοΰ Βροντολόγιον καί Σεισμολόγιον τών ζωδίων 

έκ τής αποτελεσματικής άστροκινήσεως καί άλλα. 

φ. 88 Περί γεννήσεως βρεφών είς τά δώδεκα ζώδια. 

φ. 126 Περί ζωής καί θανάτου. 

φ. 127 Πίναξ περιεχομένων. 

φ. 141 Διάλογος έν φ εισάγεται ό αμαρτωλός τή Θεοτόκω Πορταϊτίσση 

διαλεγόμενος καί τυχεϊν σωτηρίας δεόμενος, κατ' άλφάβητον. Άρχ. 'Ανύμ

φευτε, Θεόνυμφε ουρανού γης Κυρία. 

' H γραφή είναι άγροϊκος καί δυσανάγνωστη, μέ χρήση έρυθρογραφίας. Ό γραφέας ανορ
θόγραφος. Το χειρόγραφο κοσμείται μέ ολοσέλιδες άτεχνες παραστάσεις πού σχετίζονται 
μέ το περιεχόμενο τών κεφαλαίων τοϋ χρησμολογίου. Βρίσκεται σέ καλή κατάσταση καί 
είναι άστάχωτο. 

Κτητορικο σημείωμα: (φ. 146ν) Έτοϋτο τό παρόν βιβλίον υπάρχει τοϋ Πέτρου Κ. Δ. 
'Ανδρέα. 

ΚΡΙΤΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟ-ΡΔΗΣ 
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Μονή Προφήτου Ήλιου Ύδρας, χφ. 4(44), φ. 18 
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Μονή Προφήτου Ήλιοδ "Υδρας, χφ. 4(44) φ. 220. 
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Μονή Προφήτου Ήλιου "Υδρας, χφ 5(45), φ 16. 
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