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ΤΡΙΑ ΛΑΝΘΆΝΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΤΗΣ ΙΙΑΝΑΓΙΑΣ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ,
ΤΗΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗΣ «ΚΟΣΙΝΙΤΣΑΣ»

Ή «ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ,'*

την ανοιξη τού

1917,

Βούλγαροι στρατιώτες ντυμένοι με στολΕς

Τούρκων στρατιωτών, με Βάση ενα οργανωμένο σχέδιο ύπό την κα~o
δήγηση τού κα~ηγητoύ τής Κλασικής Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου

* Στο

πλαίσιο μιας ήμερίδας που πραγματοποιήf}ηκε στο Άγρίνιο και ήταν

αφιερωμένη στη Μνήμη τού πρόωρα αδικοχαμένου Νίκου Καπώνη, ό Θανασης Πα
λιούρας με προσκαλεσε να συζητήσουμε για f}έματα βυζαντινής έρευνας σε εκ

πομπη τού τηλεοπτικού σταf}μού τής πόλης. Ή συζήτηση κύλησε γύρω από τα

ερευνητικα μας ενδιαφέροντα και ή επίμονη έγνοια τού συνομιλητή μου για την
έρευνα τών κλεμμένων το

1917

από τους Βουλγαρους χειρογραφων τών δύο με

γάλων Μακεδονικών Μονών Τιμίου Προδρόμου Σερρών και Παναγίας Ε[κοσιφοι

νίσσης Δράμας έμεινε άναπάντητο ερώτημα. Είχα υποσχεf}εϊ στον ίδιο δτι

f}"

oof}Eϊ

ή ευκαιρία να αναφερf}ώ στο f}έμα, καταf}έτοντας τη συμμετοχή μου στη σχεδια

ζόμενη έκδοση-αφιέρωμα που ή ΈκκλΗUιαστικη Άκαδημία ΒελΜς ανέλαβε να πραγ
ματοποιήσει. Ποιος πίστευε δτι ό τόμος αυτος

f}"

κυκλοφορούσε ώς μεταf}ανάτια

τιμη για τΟν αγαπητο συνάδελφο. Λίγες μέρες πρ,ν από την κοίμησή του μού τη
λεφώνησε, για να με ευχαριστήσει για τη συμμετοχ'ΙΙ μου στον τόμο, δταν πλη
ροφορήf}ηκε από τη μαf}ήτρια του Γλυκερία Χατζούλη για την πίεση τού χρόνου
που με αγχωνε στην επιf}υμία μου να παραδώσω το

iiQf}Qo

τής συνεργασίας μου

στην έκδοση:Ηταν ή τελευταία μας συνομιλία. Στη μνήμη μου αποτυπώf}ηκε ή

αΙσιόδοξη ανf}ρώπινη φωνή του για την αποκατάσταση τής υγεΙας του.'Έφυγε
ξαφνικα ένας αf}εράπευτος λάτρης τής πολιτιστικής κληρονομιας τού τόπου του.

Β. Κ. ΚΑΤΣλΡΟΣ
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Σόφιας, Τσέχου ώς πρός τ·ην καταγωγ-ίι, Βλαδίμηρου Σις

(Vladimir Sis),

λεηλάτησαν Τ'η Μονη ΕΙκοσιφοινίσσης καΙ μετέφεραν τόν πολιτιστικό
πλούτο της (1'ντυπα, χειρόγραφα, κειμήλια) στη Σόφια. τα γεγονότα

είναι τόσο γνωστά, ωστε περιττεύει ή ανάπτυξή τους με κά-θε αναφορα

στην εν λόγ~ πολύπα-θη Moνήl. 'Ωστόσο, ή τύχη τών χειρογράφων
απετέλεσε τόν πυρήνα μιας μυ-θιστορηματικής πλοκής πού χαρακτη

ρίστηκε από τόν τύπο ώς «Τό δνομα τού μακεδονικού ρόδου,,2, υπόθεση
με την όποία ό υπογραφόμενος 1'μελλε να συνδε-θεϊ:3 .
Τό 1'τος 1916, ή Βουλγαρικη Άκαδημία Έπιστημών (BUlgarsl<a
Akadel11ia na NauJ<iti) δημοσίευε, με υπεύθυνο συντάκτη τόν νι. Sis
(τόν ιδιΟ δηλαδη που οργάνωσε τό σχέδιο τής κλοπής εναν χρόνο αρ
γότερα), εναν κατάλογο τών έλληνικών χειρογράφων που διέ-θετε στη
Συλλογ-ίι της καΙ μάλιστα με τη σφραγίδα τού Έ-θνικού Τυπογραφείου

τής Βουλγαρίας 4.Ήταν στό σύνολό τους δέκα θεωρούμενα χειρόγρα
φα, καΙ μάλιστα πέντε άπό αύτα σπαράγματα χειρογράφων που ό ιδιος
ό νΙ.

Sis

«συνέλεξε» κατα τα ταξίδια του στό παρελ-θόν από βιβλιο

θήκες τής Μακεδονίας.

Δεν είναι περίεργο τό γεγονός δτι ή Συλλoτrι τών χειρογράφων τής
ΆκαδημίαςΈπιστημών διέθετε δυό 1'τη αργότερα (τό

1.

Τό Ιστορικό

της λεηλασίας

της Μονης

1918) 680

Είκοσιφοινίσσης

περίπου

πεΡΙ{Υραψαν

άρκούντως οί μελετητες που άσχολ ήδη;<αν με την Ιστορία της MoVΗς, βλ. κυρίως
Κ. Ε. Τσιάκας, 'Ιστορία τής 'Ιεράς Μονης Είχοσιφοιvίσσης ΠαΎΎαίου, Δράμα
σ.

34-41.

1958,

Γ. Παπάζογλου, «Χειρόγραφα ΕΙκοσιφοινίσσης."ΕΧδεση ερευνών", Β'

Τοπιχο Συμπόσιο, "Ή Καβάλα χα! ή περιοχή της", Πραχτιχά, τόμο Α', Καβάλα

1987,

σ.

53-66.

Τού ίδίου, ,<Η κλοπη τών χειρογράφων της ΕΙχοσιφοινίσσης.

'Άγνωστα έπραφα σχετιχα με τη λεηλασία της μoVΗς άπό τους Βουλγάρους (1917)",
δ.π., τόμο Β", Καβάλα

1988,

σ.

3-30.

Β. 'Άτσαλος, Τά χειρόΥραφα τής ίεράς μονης

τής Κοσίνιτσας (ή Είχοσιφοίvισσαςj τού ΠαΎΎαίου, Δράμα

1990,

σ.

21-27. 'Επίσχ.
21992,

Διον. Κ. Κυρατσός, 'Ιστορία χαΙ Θαύματα Παναγίας Είχοσιφοινίσσης, Δράμα
σ.

26-28 Χ.I1.
2. Βλ. Χαρα Κωσσέ, εφημ. Τό Βημα: Νέες εποχές, 7-10-2010.
3. Βλ. περιοδ. «ΆντΙ", περίοδος Β', τεύχος 579, 26-3·]995, σ. 56-59.
4. Βλ. νΙ. Sis, G"cki Rukopisi υ Bdlga1"Skala Akaden,ija, Sofia 1916 (~
άνατ. στό περιοδ. Sbomik na BdlgCt1"Skala Akademija nα Najlkiιe 6,1916·1918,
σ. 3-19).
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ελληνικά χειρόγραφα5 , που ήταν άδύνατο φυσικά νά συγκεντρωδοϋν
χωρlς τό συγκεκριμένο σχέδιο λεηλασίας τών Μονών Τιμίου Προδρόμου

Σερρών καΙ Είκοσιφοινίσσης τού Παπαίου. Τό γεγονός δτι επισημάν
δηκε εγκαίρως ή ϋπαρξη χειρογράφων άπό τΙς δύο Μονες άπό τόν
σπουδαίο βυζαντινολόγο ερευνητη Α. Erhard 6 δεν αφηνε άμφιβολία
γιά την προέλευση τού συγκεκριμένου «άποκτήματος» της Άκαδημίας
Έπιστημών. Μεσολάβησε ή «επιστροφη» τού ετους

Συνδήκη τού

Neuilly 7,

1923

με βάση τη

δταν ό γνωστός 'Έλληνας βυζαντινολόγος Γε

8

ώργιος Σωτηρίου ταξίδεψε στη Σόφια καΙ παρέλαβε, χωρlς ελεγχο, τά
«επιστραφέντα» της λεηλασίας. Διαπιστώδηκε δμως άργότερα δτι οί
Βούλγαροι παρέδωσαν μεν τόν κύριο σγκο τών χειρογράφων και τών

εντύπων της Μονης Τιμίου Προδρόμου Σερρών, άλλά κατακράτησαν τά

χειρόγραφα καΙ τά εντυπα της Μονης Είκοσιφοινίσσης9, δπως καΙ τό
μεγαλύτερο μέρος τών κειμηλίων (είκόνων, σκευών, λειψανοδηκών καΙ

εκκλησιαστικών κεντημάτων κ.τ.λ. ΙΟ ) που προέρχονται άπό τΙς δύο

5. Βλ. Β. 'Άτσαλος, τα χειρόΥραφα, δ.π., σ. 120-121.
6. Βλ. Α. Ehrhard, abertiefentng und Bestand der hagiographischen und

homilelischen Literalur der griechischen Kirche von den Anfangen bis zum
Ende des 16. Jahrhunderts, Erster Teit. Die abertiefentng, τόμο Ι, σ. ιιν και
XXXIX-XL.
7.
8.
9.

Βλ. Β. 'Άτσαλος, τα χειρόΥραφα, δ.π., σ.
Βλ. Β. 'Άτσαλος, δ.π., σ.
Βλ. Β. Κατσαρός

-

24.

24-25.

Χαρ. Παπαστά~ς, ,1Εκκλησιαστι>.ο. χειρόγραφα της Μονης

Τιμίου Προδρόμου Σερρών. Κώδικες, βρέβια, κατάστιχα, άντιγραφες έπισήμων
έΎΎράφων τής Μονής τού Τιμίου Προδρόμου Σερρών καί ή κατάσταση τής Βιβλιο
δήκης τής Μονής, δπως έμφανίζεται σε άνέκδοτο κατάλογο τών χειρογράφων καί τών
έντύπων της", Πρακτικα Διε1'Jvοvς Συνεδρίου «Οί Σέρρες καΙ ή περιοχή τους. Από
τΉv Αρχαία στή Μετα{1υζαντινή Κοινωνία», τόμο Β', Θεσσαλονίκη

1998,

σ.

589.

την

άνάμειξη τών χειρογράφων καί την κατακράτησή τους άπό τους Βουλγάρους περι
γράφει με τόν πιό έπιστημονικό τρόπο ή άνέκδοτη ,<Εκδεσις τού Έπιμελητού <Λί
νου Πολίτη> τών χειρογράφων <τηςΈδνικής Βιβλιοδήκης τήςΈλλάδος> περί τών
χειρογράφων Σερρών καί Κοσινίτσης πρός τόν Διευδυντην τού Τμήματος τών Χειρο
γράφων τής ΈΔVικής Βιβλιοδήκης κα~γητ/ν Κ. Σ. Β. Κουγέαν.. (?'Ιουλίου

10.

1931).

Βλ. σχετικα Προσκυνητάρια τής 'Ιεράς Μονής Είκοσιφοινίσσης άτινα συ

νηρανίσ-&ησαν έκ παλαιών {1ι{1λίων μετα παραρτήματος ίστορικών περΙ τής μονής
κειμένων, Έν Δράμα

2013,

τόμο Α', σ.

332

Κ.ε.

Β. Κ. ΚλΤΣΑΡΟΣ
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μονες η καΙ άλλους λεηλα{)έντες {)ησαυρους τής περιοχής, την όποία

κατε1χαν οι Βούλγαροι κατά τά ετη

1917-191911.

Άπο τΙς εγκαιρες διαμαρτυρίες τών μοναχών καΙ τη σχετική άλλη

λογραφία τους με τΙς ελληνικες άρχέ ς l2, άλλά καΙ άπο τη διπλωματικη
άλληλογραφία τού Έλληνικού κράτους προς τΙς άρχες τόσο τού κρά

τους τής Βουλγαρίας δσο καΙ άλλων ευρωπαϊκών κρατών l3 , προκύπτει
δτι η {)έση τής Βουλγαρίας παρέμεινε άκλόνητη: «δ,τι προήλ{)ε άπο την

Έλλάδα παραδό{)ηκε το

1923

καΙ δ,τι κατε1χε η Βουλγαρία το παρέδω

σε». Ή στάση αυτη άποδείχ{)ηκε ενα άπροκάλυπτο Ψέμα.

Στο διάστημα που μεσoλά~ησε, η "άλή{)εια» τών πραγμάτων φω
τιζόταν διαρκώς με νέα στοιχε1α καΙ η διε{)νης έπιστημονικη κοινότητα

άνακάλυπτε l4 δτι το Βουλγαρικο κράτος κρατούσε ώς επτασφράγιστο
μυστικο την τύχη αυτών τών ελληνικών πολιτιστικών {)ησαυρών κά

τω άπο τΟν τίτλο «Κλειστη Συλλογή»15.
ΤΟ άνοιγμα τών φιλικών σχέσεων με τη γειτονικη Βουλγαρία, μετά

την ιστορικη συνάντηση τών κορυφαίων ηγετών τής Έλλάδος καΙ τής
Βουλγαρίας Κωνσταντίνου Καραμανλή καΙ
άρχες τής δεκαετίας

ll.

1980-1990,

Theodor Zivkov

άπο τΙς

έπέτρεψε σιγά σιγά στη γειτονικη χώρα

Γιά τά γεγονότα κατά ήμεQΟλογιακη OELQa, βλ. ΆQΧ.

εοφύτου ήγουμένου

ΊεQάς Μονής ΕΙκοσιφοινίσσης, «ΧQονολογικη Έκ{)εσις τών μαQτυQιών τών πατέ

Qων τής ΊεQάς Μονής Είκοσιφοινίσσης έν Παπαί", καΙ τής συλήσεως αύτής ύπό
τών ΒουλγάQων

12.

..,

Προσκυνητάρια, δ.π., σ.

415-432 (20 ΌκτωβQίου 1918).

Βλ. Β. ΚατσαQός, «ΘεωQία γιά τη συνολικη έπιστημονικη διευ{)έτηση τού

ζητήματος τής ΙσΤΟQίας τών Συλλογών έλληνικών χεΙQογQάφων τών Μονών Πα
ναγίας ΆχεΙQοποιήτου τού Παπαίου, τής έπονομαζομένης

Κοσίνιτσας

(νεώτ.

Είκοσιφοινίσσης), καΙ τού Τιμίου ΠQοδQόμου ΣεQQων .. , Πρακτικα Διε{)νούς Συνε
δρίου «Οί Σlρρες καί ή περιοχή τους-, 6.π., τόμο Β', σ.

675-676 καΙ 680-682.
13. Βλ. Γ. Παπάζογλου, Ή κλοπη των χειQογQάφων, δ.π., σ. 3-30.
14. Βλ. Actes de la Table Ronde: «principes et methodes du Cataloguage
des manuscrits grecs de la collection du Centre Dujceν.., έπιμ. Β. Atsalos - Β.
Katsaros - Char. Papastathis, Sofia 21-23 Aoίιt 1990, Thessalonique 1992.
15. -Ό.π., σ. 39: «Mais Ι' entree la plus consicterable etait la remise au
Centre du fonds ferme de manuscrits grecs, conserνes pendant de longues
annees dans les Archiνes scientifiques de Ι' Acactemie bulgare des sciences...
ΠQβλ. δ.π., σ. 41.

Ι'
TPIA ΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΧεΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓιΑΣ ΑχεΙΡΟΠΟΙΗΤΟΤ τοτ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
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να παραδεχτεί δτι οντως κρατή{]ηκαν τα πολιτιστικα άγα{]α τα προερ

χόμενα άπό τις μακεδονικες μονες l6 και διαμοιράστηκαν σε άρμόδια

μουσεία και ΒιΒλιο{]ηκες της Βουλγαρίας 17 Ή μοίρα τού κύριου ογκου
τών χειρογράφων ήταν να παραμείνουν αύτα στην Άκαδημία Έπιστη
μών της Βουλγαρίας ώς τη στιγμη που άποσπάστηκαν τα περισσότερα,
για να άποτελέσουν τη Συλλογη τού Κέντρου ΣλαΒοΒυζαντινώνΣπουδών

«Acad. Ivan Dujcev»

τού Πανεπιστημίου της Σόφ ιας l8

Στό περιπετειώδες «ταξίδι» τών έλληνικών χειρογράφων υπηρξαν

και στιγμες «άφαίμαξης» τού υλικού, μια διαδικασία που άσφαλώς
εντοπίζεται είτε στην άμεριμνησία τού οργανωτη της μεταφορας νl.

Sis

είτε στην αγνοια, άρχικά, τού Βουλγαρικού κράτους και την άδυναμία

του να ελέγξει τό υλικό ώς την οριστικη εποπτεία και τών άντικεψένων
και τών χειρογράφων κάτω άπό τόν ορο «Κλειστη Συλλογη».'Έτσιδιά

φορα χειρόγραφα εμφανίζονταν κατα καιρους σε εύρωπα'ικα ΒιΒλιεμπο-

,

ρεία l9 και με παράνομους πλειστηριασμους Τι ώς υψηλα δώρα Βρέ{]ηκαν
σε Συλλογες επιστημονικών Ιδρυμάτων Τι ΒιΒλιο{)ηκών, άκόμη και πέ

ραν τού Άτλαντικού 2Ο

16. Βλ. Β. Α. Atsalos, "Les maηuscrits grecs de la collectloη du Ceηtre des
recherches 'lvaη Dujcev' de Sofia", Actes de Ια Table Ronde, δ.π., σ. 57-62.
17. Βλ. Church Plate from the Cotlections οι the National Museum οι HisΙΟτΥ, έπψ. Teofaηa Matakieva-Lilkova, Sofia 1995. G. Simeoηov - Ilia Pehlί
vaηov, Katatog zur Aussteltung "Gotdenes Kloster". Bulgarische Geschichle und
Kultur, Passau 1995. Βλ., έπίσης, D. Getov, Α Checklist οι the greek Manuscript
Collection αΙ the Ecclesiasticαl, Historical and Archival Institute οΙ the Ρα
triarchate οι Bulgaria, Sofia 1997, σ. vii καΙ 24-25. D. Getov, Α CataLogue οι
Greek Manuscripts in the scientific Archives οΙ the Bulgarian Acαdemy οι Sciences, Sofia 2010, σ. 7-11.
18. Βλ. Α. Diurova - Kr. Staηcev - V Atsalos - V Katsaros, "Checklist» de
Ια Collection de manuscrits grecs cσnserves au Centre de Recherches Slavobyzantines -Ivαn Dujcev» aupres de Ι' Universite -St. Clement d' Ohrid de
Sofia», έπψ. V Atsalos - V Katsaros - Ch. Papastathis, Thessaloηique 1994.
19. Β. 'Άτσαλος, Τά χειρόyρaφα, δ.π., σ. 118-128.
20. ''Ο.π., σ. 113-115. Βλ. καΙ Β. Κατσαρός, Τά χειρόΥραφα τών Μονών ΤιμΙ
ου Προδρόμου Σερρών καΙ Παναyiας Αχειροποιήτου του ΠαΥΥαΙΟυ (ΚοσΙνιτσας). Ή
ίστoρiα τών άρι-{Jμών. Ό άνέκδοτος πεΡΙΥραφικός κατάλΟΥος τώον έλληνικών χει
ΡΟΥράφων της Άκαδημίας Έπιστημών τής Boυλyαρiας

(1lQXEio

Κέντρου Σλα{Jο-
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ΟΙ μακροχρόνιες ερευνες πάνω στην Ιστορία καΙ την τύχη τών χει
ρογράφων φωτίζουν στΙς μέρες μας πολυ καl1αρα τό τοπίο. Ή ϋπαρξη
τού ανέκδοτου Καταλόγου που έκπόνησε ό ιδιος ο νl.

Sis

για τα χει

ρόγραφα, τα οποΤα Ο ιδιος απέσπασε από τΙς μονες καΙ τΙς βιβλιοl1ηκες
τού μακεδονικού χώρου κατα τη με110δικα οργανωμένη έπιχείρησή του,
δεν αφήνει καμια αμφιβολία για την προέλευση τών χειρογράφων,

αφού στΟν Κατάλογο αύτό αναγράφονται οΙ συντομογραφίες Μ.Κ., Κ.

και Μ.

Cb. Ub.

που παραπέμπουν σε αύτην την προέλ ευση 21 τα σημεΤα

ταυτότητας τών χειρογράφων ώς προερχομένων από τη Μονη Τιμίου
Προδρόμου καΙ τη Μονη ΕΙκοσιφοινίσσης εχουν ηδη έπισημανl1εΤ (πολυ
νωρΙς από τόν Λίνο Πολίτη) σε χειρόγραφα που έπεστράφησαν τό

1923,

ωστε κάl1ε αντιεπιστημονικη l1εωρία δτι τα χειρόγραφα αύτα σημάν

l1ηκαν σε μεταγενέστερη περίοδο22 (π.χ. στη «συμφωνία» Μολώφ-Καφα
ταρ) είναι αστήρικτη καΙ αντιεπιστημονικη δοξασία. 'Άν ορισμένες φορες
ο Κατάλογος τού

Sis

αποδίδει χειρόγραφα στό ενα μοναστήρι αντΙ τού

άλλου, αύτό έξηγεΤτω ειτε από την έπικοινωνία που είχαν μεταξύ τους
οΙ μοναχοΙ τών δύο μοναστηριών για τόν δανεισμό όρισμένων χειρο
γράφων ειτε από την ανάμειξη δλων τών χειρογράφων κατα τη μετα

φορά τους στη Σόφια, δπου έπακολούl1ησε νέα κατάταξη 23. Ή έπι
στημονικη αλήl1εια είναι μία καΙ μόνη.'Ότι οΙ σημάνσεις Μ. Κ. η Κ.
(αρχικα που σημαίνουν
Μ.

Cb. Ub.

(αρχικα που

Manastir Kosinitsa η απλώς Kosinitsa) καΙ
σημαίνουν Manastir Sveti Ivan = μοναστή

ρι ΆγίουΊωάννου), οΙ όποΤες γράφονται συντομογραφικα πάνω στα χει
ρόγραφα καΙ συναντώνται καΙ στΟν Χειρόγραφο Κατάλογο τού νl.

Βυζαντινών Σπουδών «Ivαn

Dujcev«

Sis,

τού Πανεπιστημίου Σ6ψιας) καΙ ή συμβολή

του στήν πρoσπάiJεια Υιά τήν άνασύν&εση τού «σκορπισμένου ψηψιδωτού» τών χει
ΡΟΎράψων τών δύο μονών, Σέρρες

21.
22.

1995,

σ.

223-225.
49-114.

Βλ. Β. Κατσαρός, Τά χειρ6yeαψα, δ.π., σ.

τη δεωρία αύτη διατυπώνουν σΕ διάφορα συνέδρια προφορικά όρισμένοι

βούλγαροι συνάδελφοι. Βλ. ώστόσο γιά το δέμα αύτό Λίνος Πολίτης, "Τά έκ Σερρών
χειρόγραφα έν τη Έδνικη Βιβλιοδήκη", 'Ελληνικά

4 (1931) 525-526. Τοϋ ίδίου,
40 (1989 [1990])

<,Εκδεση καΙ Ύπόμνημα γιά τά χειρόγραφα 'Σερρών'", 'Ελληνικά

363-364. Τοϋ ίδίου, ΚατάλΟΥος χεΙΡΟΥράψων της Έi7νικής Bιβλιol:lήκης της 'Ελλάδος,
1857-2500, μΕ τη συνεργασία Μαρίας Πολίτη, Άδηναι 1991, σ. κβ'.
23. Βλ. Β. Κατσαρός, Τά χειρ6Ύραψα, δ.π., σ. 117-138.

άρ.
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δηλώνουν την άποκλειστική, χωQΙς άμφι~oλία, ΠQοέλευση τών χεΙQΟ

γQάφων άπό τα δύο αύτα λεηλατημένα μοναστήψα24
Άπό τόν πιστοποιημένο συνολικό γνωστό άQι~μό τών χεΙQογQάφων
τών δύο μακεδονικών μονών (K~431

+

Μ.

Cb.

Ub.~261), τέσσεψς πε

Qίπου δεκάδες εντοπίστηκαν στό εξωτεQικό. Ό μεγάλος όγκος άποτελεί
σήμεQα τη Συλλογη τών ελληνικών χεΙQογQάφων τού ΚένΤQου

Ivan
25
Dujcev . Λίγα χειQόγQαφα παQέμειναν στη Συλλογη τών χειQογQάφων
της Άκαδημίας 'Επωτημών στη Σόφια 26 καΙ πεQίπου δέκα εντοπίστηκαν
στη Συλλογη ελληνικών χειQογQάφων τού 'Εκκλησιαστικού Μουσείου

τού ΠατψαQχείου ΒουλγαQίας27, τό όποίο κατέχει και τα κλεμμένα χει
QόγQαφα τών Μονών ΆQχαγγελιώτισσας28 καΙ Καλαμούς της Ξάν!1 ης 29,
κα!1ως επίσης καΙ τη Συλλογη τών έλληνικών χειQογQάφων της Μονης

τού 'Ιωάννου ΠακουQιανού στό

Batskovo 30, τα όποία όμως ή Βουλγα

Qία κατέχει νόμιμα, επειδη ή Μονη πεQιλαμ~άνετω εντός τών όQίων
τού ΚQάτους της. 'ΥπάQΧει ωστόσο καΙ μια κατηγΟQία άπό χεΙQόγQαφα,
για τα όποία δια!1έτουμε πληQΟΦΟQίες άπό i'Qευνες ΠQοηγουμένων

μελετητών, άλλα παQαμένει αγνωστη ή τύχη τους3Ι.

24.
25.
26.
21

Βλ. σημ.
Βλ.
Βλ.

V. Atsalos, Les manuscrits grecs, σ. 69.
Β. Κατσαρός, Τά χειρ6Υραφα, δ.π., σ. 211-222.
D. Getov, Α CataIogue ΟΙ Greek Manuscripts, δ.π., άρ. 5, 11, 12, 14,
22

έδω. Πρβλ.

(με όρισμένα άπό τά άταύτιστα νά προέρχονται άπό τη Μονη Είκοσιφοινίσσης).

27. Βλ. D Getov, Α Checkiist, δ.π., άρ. 906-915 (σύνολο lΟχφφ.).
28 ''Ο.π., άρ. 175-176,297,300,314,321,383-384,387-388,392,394-402,
412, 443, 452, 461, 467, 491Α, 492Β, 495, 531, 546, 552, 575-576, 578 (σύνολο
34 χφφ.).
29. Βλ. D. Getov, Α Checktist, δ.π., άρ. 298-299, 313, 385, 405, 410, 421,
442, 468, 475 (σύνολο !Ο χφφ.).
30. Βλ. Άπ. Ζαχαρός, Συνοπτικος ΚατάλΟΥος Μονης ΠαναΥίας Πετριτσονί
τισσας (Backovo Φιλιππουπ6λεως, Βόλος 1996. Πρβλ. Άπ. Ζαχαρός, Ή έλλΗVικη πα
ρουσία στη ζωη καΙ Φ παράδοση της MoVΗς Πετριτσονιτίσσης (Μπατσκ6βου), διδ.
διατριβή, Θεσσαλονίκη 1998.'Επιστημονικό άναλυτικό κατάλογο των χειρογράφων

έτοιμάζει ό

31.

D. Getov.

Βλ. Β. Κατσαρός, Τά χειρ6Υραφα, δ.π., σ.

ρεύσαν χρονικό διάστημα άπό τό

1995

237-241. 'Εν

τΙ;; μεταξυ στό διαρ

μέχρι σήμερα έχουν έμφανιστεi καί Ιλλλα

χειρόγραφα, προερχόμενα άπό τη Μονη Εικοσιφοίνισσας καί Τιμίου ΠΡΟδρόμου

Σερρων, δπως Π.χ. τό χειρόγραφο Συναξάριο που άγοράστηκε άπό τό Ύπουργεϊο

~54
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Σ' αύτην την κατηγορία ύπάγονται και τα τρία χειρόγραφα που δα
παρουσιάσουμε, δσο κι αν οΙ έλλειπτικες πληροφορίες γι' αύτα παρέ
χονται «έκ τών διαδεuίμων» στοιχείων που γνωρίζουμε. Πρόκειται για
τρία χειρόγραφα πού, αγνωστο πώς, περιηλδαν στην κατοχη τού οϊκου

με τ·ην έπωνυμία

«Les Enluminures» και διεύδυνση «Le Louvre des
Antiquaires, 2, Place du Palais-Royal, 75001 Paris, France». Ό οίκος
αύτός, που διαδέτει πρός πώλησιν μικρογραφίες, χειρόγραφα και εργα

τέχνης, απευδύνδηκε για πρώτη φορα

(27-4-2009)

πρός έμε (ύστερα από

σύσταση εΙδικών φαΙνεται συναδέλφων) με την πρόταση προσφοράς

εναντι

16.000

δολλαρίων Η.Π.Α. τών τριών χειρογράφων, έαν κάποιο

ϊδρυμα έκδήλωνε ένδιαφέρον γι' αύτην την αγορά.
Ή βασικη πληροφορία που περιείχε τό ήλεκτρονικό μήνυμα (έκτός

από την απαρίδμηση τών χειρογράφων και την προέλευσή τους από

τη Μον'η Κοσίνιτσας) ήταν δτι τα τρία χειρόγραφα αποκτήδηκαν σε
εναν μικρό πλειστηριασμό στη Νέα 'Υόρκη

«<We purchased

ίη

a small

Πολιτισμού καΙ κατατέ1Jηκε στό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλο

νίκη με άρ.

22

[βλ. Β. Άτσαλος

-

Β. Κατσαρός, «Ενα άγνωστο χειρόγραφο άπό

την Κοσίνιτσα στό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού τής Θεσσαλονίκης .., Πρακτικά
τoίi ΣΤ' Διεl7vούς Συμποσίου Έλληνικής Παλαιoyραφίn.ς (Δράμα,

21-27 Σεπτεμ
2008, σ. 707750 καΙ πίν, τόμ, Γ', σ. 1316-1329]. καΙ τά χειρόγραφα XF 50 (χφ. Μ.
Είκοσιφοινίσσης, άρ. 278;), ITG 3 (χφ. Μ, Προδρόμου ΓΙΟ), χχν C 18 (χφ. Μ.
ΕΙκοσιφοινίσσης, άρ. 287), χχν C 2(χφ. Μ, Είκοσιφοινίσσης, άρ. 26), χχν C 21
(χφ. Μ. Είκοσιφοινίσσης, άρ. 42), χχν C 22 (χφ. Μ. Προδρόμου Γ 26), χχν C
23 (χφ. Μ. Προδρόμου Γ 30), χχν C 24 (τμήμα χφ. Μ. ΕΙκοσιφοινίσσης, άρ. 74),
χχν C 25 (χφ. Μ. ΕΙκοσιφοινίσσης, άταύτιστο), χχν C 26 (χφ. Μ. Είκοσιφο....
νίσσης, άταύτιστο), χχν C 31 (χφ. Μ. Προδρόμου άταύτιστο). "Ολα τά προανα
(JρίQυ

2003),

φερθέντα

έπωτ. έπιμ. Β. Άτσαλος - Νίκη Τσιρώνη, τόμο Β', Αθήνα

χειρόγραφα

βρέθηκαν

σέ συλλογές τού 'Εθνικού

Μουσείου

καΙ τής

'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Τσεχίας καΙ περιγράφονται άναλυτικά στόν κατάλογο

J.-M. OJivler - Marie-Aude Monegier du Sorbier, Manuscrits grecs reCell1Illent dΘcouverts en Republique Tcheque, Supplement au Catalogue des manuscripts grecs de Tchecoslovaquie, Paris 2006, σ. 45-54, 57-64, 67-74, 75-91,
92-107, 109-114, 115-133, 134-156, 157-167, 168-175, 205-221. Ό άριθμός των
«άγνοουμένων.. χειρογράφων τής Μονής ΕΙκοσιφοινίσσης μειώνεται σημαντικά αν
των

ληφθεί ύπόψη ή έπανεύρεσή τους στίς βιβλιοθήκες τής Σόφιας καΙ τής Πράγας, καθως
καΙ στίς διάφορες δημοπρασίες οϊκων πού έμφανίζουν χειρόγραφα πρός πώλησιν.

ΤΡlλ ΛΑΝθΑΝΟΝΤΑ ΧΕlroΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Α.χ:ΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ Tor ΠΜΓΑΙΟΥ
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auction ίn New York»). Δυό ήμέρες άργότερα. ή υπεύ{)υνη τού οίκου
κ. Sandra Hindman επανηλ1Jε. για να πισΤΟποιήσει άν είχα λάβει τό
μήνυμα της 27ης Άπριλίου 2009. Ό προβληματισμός μου για τις διαδι
κασίες τών πλειστηριασμών αυτών καί ή εμπειρία μου άπό τις δυό προη
γούμενες υπο1Jέσεις άγοράς χειρογράφων άπό την Έλληνικη Πολιτεία (ή
περίπτωση τού Ψαλτηρίου της Έ1Jνικης Βιβλιο1Jήκης της Έλλάδος

ρl.

Sup-

gr. 138632 καί ή πρόσφατη τού χειρογράφου άρι1J. 22 τού Μουσείου

Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης. χειρόγραφο τό όποίο μελε

τήσαμε καί άνακοινώσαμε άπό κοινού με τΟν κα1Jηγητη Β. 'Άτσαλο33 ) με
παρότρυναν στό να άπαντήσω

(9-6-2009).

άναμένοντας περισσότερες λε

πτομέρειες για τό περιεχόμενο τών τριών χειρογράφων. Ταυτοχρόνως.

άναζητούσα άπό άρμόδιους κρατικούς φορείς κάποιο ενδιαφέρον. για να
επιστρέψουν καί αυτα τα χειρόγραφα στην Έλλάδα. Μεγάλο ενδιαφέρον
έδειξε ή Νομαρχία Δράμας. σε χρόνο πού συνέπεσε νά πραγματοποιούμε
στην πρωτεύουσα τού Νομού.
Αυτοδιοίκησης. τό πρόγραμμα

••L·

με τη συνδρομη της Νομαρχιακης
Universίte

d' Ete»

(Ιούλιος

2009).

πού

συνδιοργάνωνε. τότε. τό Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καί

ή Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales της Γαλλίας 34. Ζή
τησα συμπληρωματικανα σταλούν περισσότερες πληροφορίες για τα χει

ρόγραφα καί προπαντός εΙκονογραφικόυλικό.

•<Εκ μέρους της κα1Jηγήτριας Sandra Hindman καί της γκαλερί Les
EnlUlninures» άπάντησε ή κ. 'Ισμήνη Άνεμογιάννη35. Με βάση τις νέες
πληροφορίες για τα τρία χειρόγραφα. «τα όποία βρηκα ενδιαφέροντα».
καί άπό την άποστολη κάποιων «ενδεικτικών εΙκόνων...• φωτογραφιών
τών Πιό σημαντικών φύλλων τών χειρογράφων σε μεγαλύτερες δια

στάσεις»36. υπέβαλα πρόταση πρός τη Νομαρχιακη Αυτοδιοίκηση Δρά-

32.

ΤΟ χεΙQόγQαφο ΨαλτήQLO της Μονης Είκοσιφοινίσσης κατατέ{)ηκε στην

Έ{)νικη Βιβλιο{)ήκη της Έλλάδος καΙ ΚQατή{)ηκε στο γQαφεϊο τού τότε διευ{)υντού

συναδέλφου Π. Νικολοπούλου άΠQόσιτο για "έ{)νικους λόγους»1 ΠQβλ. Β. 'Άτσαλος,
Τά χειρ6Ύραφα, σ.

128 καΙ σημ. 434.
33. Βλ. παQαπάνω, σημ. 31.
34. 'ΈγγQαφο 8-7-2009 (ΠQοώ{)ηση μηνύματος της κα{)ηγ. Sandra Hindman).
35. Έπιστολη 13-9-2009 (άπο την κ. 'Ισμήνη Άνεμογιάννη).
36. Έπιστολη 23-9-2009 (άπο την κ. 'Ισμήνη Άνεμογιάννη έκ μέQους της κα
{)ηγ. κ. Sandra Hindll1an).

Β. Κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
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μας, έκφράζοντας τήν εύχή «τα χειρόγραφα αύτα να άγοραστουν καΙ
να προσφερ-θουν στή μαρτυρική Μονή ώς συμβολική ένέργεια καΙ για
τουτο ή Νομαρχιακή Αύτοδιοίκηση Δράμας εχει τόν πρωτεύοντα ρό

λο •• 37 . ΟΙ οικονομικες δυσκολίες πού είχε να άντιμετωπίσει ή Νομαρ
χιακή Αύτοδιοίκηση φαίνεται δτι δεν έπέτρεψαν τή συνέχιση της ερευ
νας καΙ στό σημείο αύτό τερματίστηκε τό Ιστορικό της τύχης των τριων
χειρογράφων, αφ ου οΙ συνεννοήσεις των αρμοδίων δεν μου γνωστο

ποίησαν κανένα {)ετικό άποτέλεσμα.
ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
α' χειρόγραφο

Τό πρωτο χειρόγραφο, σύμφωνα με τα στοιχεία πού ε{)εσε ύπόψιν

μου ή κ. 'Ισμήνη Άνεμογιάννη, «άποτελείται άπό
σεων

31Ox218mm

52

φύλλα, διαστά

καΙ περιέχει χρονολογικα άρχεία άπό τα πρακτικα

ένός μοναστικου Ιδρύματος•• 38
Άπό τLς «ένδεικτικες εικόνες των πιό σημαντικων φύλλων των χει

ρογράφων•• μπορεί κανεΙς να προσ-θέσει δτι τό χειρόγραφο είναι χαρτωο
καΙ είναι δντως ενας άπό τούς «Κώδικες •• της Μονης Εικοσιφοινίσσης,
δπως προκύπτει άπό τα άποσπάσματα των άναγραφων του στα δια
{)έσιμα φύλλα (βλ. πίν.
γράφεται στό φύλλο

δικα (βλ. πίν.
άρί{)μηση

52

4),

1-4). Ή άρχική άρί{)μηση των 57 φύλλων άνα
57 recto, πι{)ανότατα τό τελευταίο φύλλο του κώ

άλλα φαίνεται δτι έξέπεσαν πέντε φύλλα, αν ή

είναι ή σημερινή. Τό περιεχόμενο του χειρογράφου είναι

ένδεικτικό άπό τή μεταγραφή του κειμένου, ύστερα άπό τή σιωπηρή

άποκατάσταση των ορ{)ογραφικων λα-θων, άφου Ο άναγνώστης είναι
σε -θέση να τα διαπιστώσει άπό τήν άνορΜγραφη γραφή του κειμένου

(βλ. πίν.

1). Ή

άποκατάσταση της ορ-θογραφίας γίνεται σε δλα τα κεί

μενα καΙ των χειρογράφων β' καΙ γ', για να είναι κατανοητό τό περιε
χόμενο, άφου μια «διπλωματική εκδοση» δυσκολεύει τήν άνάγνωση.
Στήν ανω ώα, στό

ται δ άρι{)μός

9

recto

του εικονιζόμενου φύλλου, μόλις διακρίνε

στήν άρί{)μηση του χειρογράφου. Άκολου{)ουν τα κεί

μενα άρι-θμημένα:

37.
38.

''ΕγγQaφο με άQ. ΠQωτ.
Άπό τήν έπιστολή της

221/30-9-2009.
13-9-2009.
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1.

t

Κατα τό ,ζρκβο/

(=1614)
39

τιος έκ τής τού Τερλισίου

έτος έλ~ών ό τιμιώτατος άρχων κύρ ΊΥνά

/ χώρας δέδωκε ηϊ ήμετέρq, μoνti άσπρα τόν

άρι~μόν χιλιάδας τεσσαράκοντα

/,

ϊνα έxrι τό παρρησιαστικόν 4Ο αύΤΟύ

μνημ6σvνoν, όμοίως καΙ ή Ύvνή αύΤΟύ Καλούδα.

t 'Ο

κα~yoύμενoς τής αΥίας καΙ πατριαρχικής μονής Κοσινίτζης Γα

λακτίων 41 ίερομ6ναχος καΙ ή Σύναξις:- <επονται

4

ύΠΟΎραφες με

μονοκονδυλια μοναχών, οί τρεϊς με τη συνοδευτικη έΠΙΎραφη «μάρτυς»
καί ή τέταρτη μεμονωμένη στό κάτω μέρος με τη συνοδευτικη έΠΙΎρα
φη «Διάκονος» >

2.

t

Κατα τό αύτό πάλιν ,ζρκβο/

(=1614)

έτος, ύπoσχε~εΙς ό κύρ Χρί

στος έκ τής Τερλισίου χώρας, ϊνα κα~έκαστoν / χρ6νον ποιεϊ τα είδικα

κηρία τής ΠαναΥίας διά ψυχικόν αύΤΟύ μνημ6σvνoν.

t 'Ομού

καΙ ό Θε6δωρος τού Σινάϊκου 42 δέδωκε ήμϊν κα~ώς καΙ ό

κύρ ΊΥνάτιος

/,

ϊνα έχει καΙ αύτός παρρησιαστικόν μνημ6συνον <ε

πονται ή τελευταΙα ύΠΟΎραφη έκ τών τεσσάρων που συνοδεύουν τό
πρώτο σημεΙωμα>.

Σε άναρΙ{Jμητο φύλλο
βάζουμε (πΙν.

39.

verso

του α' τετραδΙου του χεΙΡΟΎράφου δια

2):

Γιά τό τοπωνύμιο, βλ. Μάγδα Παρχαρ,δoυ-ΆναΓVώστoυ, Xειράyρaφη πρά

~εση τού 180υ αίώνα άπό τ/ Μονή τής Κοσίνιτσας (!ί Είκοσιφοίνισσας), Θεσσα
λον,,,η

40.

2009,

σ.

157-158.

Παρρησιαστι"όν, άναγραψη τού όνόματος δωρητού στην «παρρησία» τής

Μονής, δηλαδη σε είδι"ό «βιβλίο» άναψoρiiς δωρητών.

41.

Βλ. Δαμασ"ηνού Μοσχοπούλου, <,Η ίερά μονη τής Εί"οσιψοιν,σσης», στο

Προσκυνητάρια τής Ίερά<; Μονης Είκοσιφοινίσσης, τόμο Α', σ.

42.

191-193.

Σινάϊ"ου· πρβλ. άνδρωπωνύμιο Σηνάτζιος που «άναψέρεται στό τοπωνύ

μιο Τερλήση-λόψτζι""

(βλ. Μάγδα Παρχαρίδoυ-Άναγvώστoυ, δ.π., σ.

330).
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3.
Κατά έτους ,ζρλη'

έλi}ώv ό διασημ6τατος έν μοναχοϊς καί

(= 1630)

έν Χριστφ ήμων Ι άδελφός κϋρ Γεράσιμος.

4.

t

Κατά τό ,ζρμζ'

(=1639)

έν μηνί Ίovνί(jJ έλt9ώv ό τιμιώτατος καί λο

Υιώτατος Ι κϋρ Πέτρος καί λοrοt9έτης έκ τής Μπιτολίας 43 καί έΎραψεν
<εΙς> τό {ν} αΥιον ΙΊερεσοϋ (sic.) Δαμασκηνοϋ άρχιερέως 44 νά μνη
μονεύεται κατά Ι παρρησίας μετά των άοιδίμων καί μακαρίων κτητ6ρων
καί δέδωκεν Ι ασπρα χιλιάδας τόν άριt9μόν ιβ' καί εί τις έκεϊνος καί ξε

Ι Ύράψει νά έΧΤ/ τάς άράς των τιη' t9εοφ6ρων πατέρωνΑ5 -

tΌ
τζου

46

καt9ηyoύμενoς τής σεβασμίας καί πατριαρχικής μονής Κοσινί

Ι Πορφύριος ίερομ6ναχος καί προηΥούμενος. Ζαχαρίας ίερομ6

ναχος καί πρωτοσύπελος Ι
Ρωμανός

t

t

t

Δωρ6t9εος ίερομ6ναχος

Υέροντας κϋρός Ι Κασιανός Ι

t

t

Υέροντας κϋρός

Υέροντας κυρός Γεράσιμος

Υέρσντας κυρός Γεννάδιος Υέροντας Ι κυρός Μακάριος Ι Υέροντας κυ

ρός Σαμουήλ.
ΣΕ αλλο άναρί-θμητο

verso

ψύλλο τοϋ κώδικα οί άναγραψες συνε

χίζονται με μικρότερα γράμματα για έξοικονόμηση χώρου (βλ. πίν.

Μπιτολίας

43.

<

3).

Μπιτόλια· τό έλληνικό Μοναστήρι «άπό τό βυζαντινό κάστρο

τό Βουτέλιον» (βλ. Ν. Κ. Μουτσοπούλου, 'Εκκλησίες τής Καστοριαι;, σ.

493).

Πρόκειται για τη μητρόπολη 'Ιερισσού καΙ ΆγΙΟυ'Όρους iί 'Ιερισσού, Άγίου

44.

Όρους καΙ Άρδαμερίου (βλ. Ίωάν. Έ. Άναστασίου, ΒιβλΙΟΥραφία τώv έπισκoπικΏV
καταλόΥων τού Πατριαρχείου τής Κωνσταντινουπόλεως
'Ελλάδος, Θεσσαλονίκη

1979,

σ.

163-164).

καί τής 'Εκκλησίας τής

Για τόν μητροπολίτη Δαμασκηνό, βλ.

'Άν{)ιμος Άλεξούδης, Μητροπολίτης Άμασείας, «ΧρονολογικοΙ κατάλογοι των άπό
Χριστού άρχιερατευσάντων κατ' έπαρχίας», ΝεολόΥος Κωνσταντινουπόλεως, τόμο

26,

άρ. ψύλλου

6827, 4-5-1892,

σ.

3.

Πρβλ. Χ. Γ. Πατρινέλης, <<Ιερισσού καΙ Άγίου

Όρους μητρόπολις», Θρησκευτική καΙ Ήf!ική 'ΕΥκυκλοπαιδεία, τόμο

6,

στ.

787-790.

Συνή{)ης «ψόρμουλα» στα βιβλιογραψικα iί κτητορικα σημειώματα των

45.

έλληνικων χειρογράψων. Βλ. Π.χ. Λ. Πολίτης, ΌδηΥός καταλόΥου χεΙΡΟΥράφων,
Ά1Ιήναι

1961,

σ.

30, 31

κ.α.

Βλ. Β. 'Άτσαλος, Ή όνομασία τής Ιεράς μονής τής ΠαναΥίας τής Άχειρο

46.

ποιήτου τού ΠαΥΥαίου, τής έπονομαζομtνης τής Κοσινίτσης
Δράμα

-

Θεσσαλονίκη

1994.

ii

Είκοσιφοινίσσης,
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5.

t
σον

Κατα ετους ι;χψ (~1700) επηΥεν ό Υέρων Βενιαμίν είς τήν Θά

47

Υέροντας καί εσύνα Ι ξεν τες ελαίες επειτα τες επάτησεν καί

εΥινεν λάδι, καντάρια ε{3δο Ι μήκοντα. Καί επαράδωκεν είς τήν μέσην

χιλιάδες ασπρα είκοσιοκτώ καί δε Ι καπέντε καντάρια λάδι, χωρίς τα
εξοδά του.''ΕΥιναν δε καί εξοδα Ύρόσια εκατό, σιμα χιλιάδες ι{3

'.

Καί δια

τοϋτο εΎράφη τό παρόν είς ΕVδειξιν καί {3ε{3αίαν ασφάλειαν.

6.

t

ι;χΨζ' (= 1707) απριλίου ιδ' ήλ~αν οί αρχιερείς, δ τε αΥιος Σερρών

κϋρ Στέφανος48 καί ό αΥιος Ι Ξάν~ς49 είς τό μοναστήριον της κυρίας
καί Δέσποινας ήμών Κοσινίτζας, δια χάριν προσκυνήσεως. /Καί ό μεν

αΥιος Σερρών {μεν αΥιος Σερρών} κϋρ Στέφανος εΎράφτηκεv είς τό κόλ
λυ{30 δια Ι μνημόσυνον της Ψυ;;ίΊς αύτοϋ καί εδωσεν επί χείρας ασλάνια
τριάκοντα. 'Εξόχως δε εΎράφη Ι κεν καί είς τήν παρρησίαν, δπως Κύριος

ό Θεός δια τών πλουσίων αύτοϋ οίκτιρμών καί δια πρεσ{3ειών της Πα
ναΥίας καί Δεσποίνης Θεοτόκου να Ύράψrι τό 6νομα αύτοϋ εν τtί {3ί{3λφ
τών Ι ζώντων εν τtί {3ασιλείq- τών Ούρανών. 'ΕΎράφη δε είς ασφάλειαν'
μάρτυρες ό αΥιος Ι ό Ξά~ς κϋρ Συμεών' ετι ελά{3αμεν ασλάνια εξήκον
τα πέντε. ΙΌ Ξάν~ς Συμεών μάρτυς:

t

ίερομόναχος καί ήΥούμενος

Σά{3{3ας ίερομόναχος.

47. Ή μονή ΕΙκοσιψοινίσσης ε!χε «Μετόχιον Εν Θάσ<,J, Εν τ", χωρί", Σωτήρος,
10.000 Ελαιοδένδρων, άμπελωνάς τινας και αλλους άγρους καΙ κή

εχον ύπερ τάς

πους. Άκριβως ή ιστορία τού Μετοχίου δεν ε!ναι γνωστή, γιγνώσκομεν μόνον δτι
ύπάρχει εΙς τήν κυριαρχίαν τής Μονής πολυ πρό τού
ύπερ τάς

14.000

Εικοσιψοινίσσης», δ.π., σ.

48.

1627,

δτε άναψέρεται εχουσα

Ελαιοδένδρων» (βλ. Δαμασκηνού Μοσχοπούλου, "Η ιερά μονή τής

205).

Γιά τόν μητροπολιτη Στέψανο Β'

(1706-1728),

βλ. Γ. Καψταντζής, Ίστσρία

τjjς πόλεως Σερρων καΙ τjjς περιφέρειάς της, τόμο Γ.. Βυζαντινή περιοδος
κοκρατία

49. Ό

-

Νεώτεροι χρόνοι, Θεσσαλονίκη

1996,

σ.

-

Τουρ

404-405.

Ξάν{)ης Συμεών, που ύπογράψει στό τέλος ως μάρτυρας, κατείχε τόν μη

τροπολιτικό {)ρόνο τής Ξάν{)ης μεταξυ των Ετων

1702-1709

(βλ. Τ. Θ. Γριτσόπου

λος, "Ξάν{)ης καΙ Περι{)ωρίου Μητρόπολις», Θρησκευτική καΙ
παιδεία, τόμο

9,

Ά{)ήναι

1966,

στ.

648).

'Hfltxi]

ΈΥκυκλσ
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t Ά.βέρκιος
/t

Ιερομόναχος καί πρωτοσύπελος, Μακάριος Ιερομόναχος

μάρτυρας Χαρίτωνας Ιερομόναχος
~ψιδ'(=1714) Νοεμβρίου ιβ'

7.

t Ήλi7εν

ό Παπακωνστάντιος άπό τήν Γιάμπολιv5 0 ήμέρα Υ' καί

έκαμεν παράδοσιν στή μέση

/

Υρόσια τΌv άριi7μόν

210.

Καί έχει ταξί

δι μόνον άπό το πετραχείλιν του.'Έκαμεν / αύτήν τήν παράδοσιν καί
έΥραψε το τίμιόν του δνομα είς τήν παρρησιαστικήν έκφώνησιν

το βραβετ0v5

1

τήν Βασιλείαν

/

τών Ούρανών· καί εΙς τούτο εΥράφη εν τφ παρόντι

/

(επεται ύπογραφη-μονοκονδυλια)

i7αίος Ιερομόναχος Μάξιμος Ιερομόναχος

t

καί είς

τών κολλύβων. Καί ό Θεος να δεχτti το μνημόσυνον είς

κώδικι· καί έστω είς ένδειξιν

Υελος

/

t

t

Ματ

Μακάριος καί ΠρωτοσύΥ

Δοσωεος Ιερομόναχος <άδιάγνωστη μονοκονδυλιά> Ιερομόνα

χος, Γαβριήλ ίερομόναχος, Σίλβεστρος ίερομόναχος

Στο άναγραφόμενο με μολύβι φύλλο

57 verso

ενα κείμενο <<μικρού

κτηματολογίου» καταλαμβάνει όλόκληρη σχεδόν την επιφάνεια τού
χαρτιού. Τό μεταγεγραμμένο καΙ άποκατεστημένο σιωπηρώς κείμενο
(βλ. πίν.

t

4)

εχει ώς έξης:

Κατα το έτος το

8.
σωτήριον ,ζρλε , (=1627)

άπoφΉVoμεv είς τΌVΊε

ρον τούτον Κώδικα τού Ίερού ήμών μοναστηρίου τα δσα κτήματα

/

έχουσι τα μετόχιά μας τόσον εΙς 'Jtx,δολίβι 52 , δσον εΙς Κορεμίστα 53 , εΙς

50.

Γιάμπολη <lωαννούπολις>' ~λ. Γα~ριηλ Διονυσιάτου, ,<Ομηροι στη Βουλ

γαρία», στό ΠρoσΚVVΗΤάρια τής ίεράς μOViiς Είκοσιφοινίσσης, δ.π., τόμο Α', σ.

51.

442.

Για τΌv δρο ~ρέ~(ε)ιoν Τι ~ρε~(ε)ίoν, ~λ. Διακ. Χρυσ. Γ. Φλωρέντης, Βραβείον

τής ίεράς μoνiίς

1Ir.

'Ιωάννου τού Θεολ6Υου Πάτμου, Άjjήvα

1980,

σ. ιγ'. Βλ.,

επίσης, Δήμητρα Σαμαρα, "Τό Bρέ~ιoν της Μ. Είκοσιφοίνισσας», Δ 'Έπιστημονική

16-19 Μαίου 2002) :J{ Δράμα χαί ή περιoχiι της. 'Ιστορία χαί
Πολιτισμ6ς», Δράμα 2006, σ. 318-321.
52. 'Pαδoλι~ι' σημ. Ροδολίβος (~λ. Μάγδα Παρχαρίδoυ-ΆναΓVώστoυ, δ.π., σ. 145).
53. Κορεμίστα [Κρομίστη, Κο(υ)ρμίστα, Κορομίστα, Κρομύστα, Χρομίστα, Χρε
Συνάντηση (Δράμα

μίστα, Χωρεμίστα, Χωρομίστα], (~λ. ΠΡOσxVVΗΤάρια τής ίεράς μDνiίς Είχοσιφοινίσσης,
δ.π., σ.

461,

λ. Κρομίστη, δπου καΙ άναφορες τοϋ τοπωνυμίου στό ~ιβλίo).
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ΝιΧήσανη54 μαζί μέ τους μύλους ό/που έχουσι ε~ Βρανόχαστρσιι55 , μαζί
μέ τόν έλαιώνα ό/που έχει' πρόσοδον δέ χαί είς τό νησίον της Θάσου

/

μαζί μέ τόν έλαιώνα μέ δένδρα χιλιάδες δεχατέσσερεις.

τό μοναστήρι άπάνω χωράφια χαστανιές
νει είς τόν μύλον μας όμοϋ μέ τήν

/

/

/

έξόχως είς

χαί Τι στράτα όπου πrιyαί

στέρναν. Αύτα δλα είναι άφιε

ρωμένα είς τό Ίε/ρόν ήμών μοναστήριον, χαί δποιος ή&λε τα ά/ποξε
νώσει να έχ!ι να δίδτι άπολΟΥίαν έν ή/μέρq χρίσεως έμπροσtJεv ε~ τόν
φο(Jερόν χαί άδέχασταν χριτήν.

t

KαtJrιyoύμενOς ΔωρόtJεaς

t

<Παντε>λεήμων ΠΡΟΤΙΥούμενος

t

Γερμανός Υέραντας

t
t

t 'Ρωμανός yέρovτας t Γεννάδιος
yέρovτας t Κάλλιστος yέρovτας.

Σαμουήλ Υέραντας
Γαλαχτίων

Υέραντας

Άπό τα άναφεQόμενα όνόματα και τοπωνύμια, κα{Jως και άπό την

ρητη άναΦΟQα τής Μονής «Κοσινίτζας», άποδεικνύεται δτι ό κώδικας
αύτός ΠQοέQχεται άσφαλώς άπό την όμώνυμη μονη τού Παγγαίου, άπό
την όποία γνωQίζουμε και αλλους κώδικες με άναγQαφες ΠQάξεων τού
μοναστηQιού.

β' χεΙQόγQαφο
\
Ίό δεύτεQΟ χεΙQόγQαφο, κατα τα δεδομένα τής κ. 'Ισμήνης Άνεμο-

γιάννη, «άποτελείται άπό
άποκομμένα

52 φύλλα έπίσης - μεQικα άπό τα όποία εΙναι
-, διαστάσεων 220x160mm. ΠQόκειται για συλλorή όνο

μάτων ίεQέων, μοναχών κτλ., πεQιλαμβάνονταςδε κάποια όνόματα ίτα

λικής ΠQοέλευσης άπό τα 'Ιόνια νησιά»56
Ίό χαQτώο αυτό χεΙQόγQαφο (βλ. πίν.

5)

διασώζει την έQυ{JQόγQαφη

ά(!χικη έπιγQαφή του, ή όποία με έλάχιστα σφάλματα διαβάζεται ως έξής:
τα όνόματα απερ

έπαίρνουσιν αύτα

54.
55.

/

(cod.

δπεQ) έχει Τι άΥία πατριαρχιχή τό 'νομα, δπως

μερίδας ε~ τό χαtJολιΧόν χαί ε~ τα παρεΧΧλήσια57 .

Βλ. Μάγδα ΠαρχαρΙδου-Άνατνώστου, δ.π., σ.

129.

Βραχόκαστρον η Βρανόκαστρον; Βλ. Δαμασκηνού Μοσχοπούλου, "Η ιερά

μονή της Εικοσιφοινίσσης», δ.π., σ.

200.
56. Έπιστολη 13-9-2009, άπόΊσμήνη Άνεμογιάννη.
57. Παρακλήσια cod.: παρεκκλήσια an?
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ΚαΙ εϊ τις Υρά/Ψn η άΠΟΥράΨn όνομα ανευ Υνώμης τού κατά καιρού
ΤιΥου/μένου καΙ τών άΥίων yερ6vτων τής {)είας Συνάξεως, νά εχ!l τάς

/

άράς τών τι{)' (μαύρη μελάνη) {)εοφ6ρων πατέρων άμήν. ΈΥένετο κατά

XeitfJ'

ε!rους

(=1634).

Κτητ6ρων πρώτον (έρυ{)ρ.)

/

Γερμανού μοναΧΟύ,

Γενναδίου άρχιερέ ως 59,

Νεοφύτου μοναχού 58 καΙ κτητ6ρων Τιμών:-

/

Άρσενίου άρχιερέ ως 60, ΊωακεΙμ άρχιερέως61

καΙ κτητ6ρων Τιμών ...

/

:

Τών Πατριαρχών (έρυ{)ρ.)

Διovυσίσυ Πατριάρχ0v62 , Συμεών Πατριάρχοv63, Μαξίμου Πατριάρχοv6 4 ,

Άναφέρονται κατά σειραν ό πρώτος κτήτορας της Μονης καΙ ό μοναχας Νε

58.

όφυτος που παραδίδεται απα ταν Βίο τού Όσίου Γερμανού ως ό ένας απα τους
δύο αξιωματούχους που βοή!}ησαν οικονομικα στην ανέγερση της μονης (βλ.

Sanctorum, Maii, τόμο

ΠΙ, σ.

10

Acta

Κ.ε.· πρβλ. Διονύσιος Κυράτσος, μητροπολίτης Δρά

μας, Βίος καί πολιτεία τού όσίου πατρός ήμών ΓερμανΟύ, τού ίδρυτού τής Ίεράς

Movης Είκοσιφοινίσσης έκ χεΙΡΟΎράφου τής Ααυρεντιανής Bι{1λιo!Jήκης τής Φλω
ρεντίας, Δράμα

1980,

σ.

22·

τού ιδίου, Σύντομη Ίστορία τής Movης και Θαύματα Πα

ναΥίας Eίκoσtψoινίσσης, Δράμα
τής ΚαστΟριάς. 90ς-ΙΙ0ς

31994, σ. 16.. Βλ. καΙ Ν. Κ. Μουτσόπουλος, 'Εκκλησίες
αίώνας, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 445-446).

Βλ. Γεννάδιος Άρχιερεύς' πρόκειται ασφαλώς για ταν μητροπολίτη Σερρών

59.

Γεννάδιο

(1517-1541)

που «φέρεται ως ανακωνιστης καΙ κτήτωρ της μονης Είκο

σιφοινίσσης» (βλ. Γ. Καφταντζής, Ίστορία τής π6λεως Σερρών, δ.π., σ.

395).

60. Άρσένιος Άρχιερεύς- πρόκειται ασφαλώς για ταν μητροπολίτη Σερρών Άρ
σένισ Β'

(1541-1555),

που μνημονεύεται σε έπιγραφη «στην απο!}ήκη της τραπε

ζαρίας της μονης Εικοσιφοινίσσης» (βλ. Γ. Καφταντζής, Ίστορία τής π6λεως Σερ
ρών, δ.π., σ.

326).

61. ΊωακεΙμ

Άρχιερεύς' πρόκειται μάλλον για τΟν ΊωακεΙμ Α' τΟν απα Δράμας

Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως,

ό όπο,ος μνημονεύεται μαζΙ με τους μητροπο

λίτες Σερρών Γεννάδιο καΙ Άρσένιο ως μητροπολίτης Δράμας που «ανεκαίνισε τα
ήγουμενεία, μετα τού εν αύτο,ς παρεκκλησίου τού Άγίου Νικολάου» (βλ. Δαμα
σκηνού Μοσχοπούλου,

62.

,iH

ιερά μονη της Εικοσιφοινίσσης», δ.π., σ.

Άναφέρεται ό Πατριάρχης Διονύσιος (α' πατριαρχία

1489-1491), ό όπο,ος μετα
(1472-1488) καΙ επέστρεψε σ'

183-184).
1467-1471 καΙ β'

πα

τριαρχία

την παραίτησή του μόνασε στη Μονη Κοσί

νιτζας

αύτήν, όπου καΙ απεβίωσε.

63. Πρόκειται για ταν Πατριάρχη Συμεων ταν Τραπεζούντιο (α' πατριαρχία
1471-1475 καΙ β' πατριαρχία 1482-1486), ό όπο,ος δια σιγιλλίου έπικύρωσε τα προ
νόμια της Μονης.

64.

Ό Πατριάρχης Μάξιμος

r

Χριστώνυμος

(1476-1482)

παραχώρησε σταν

-ηγούμενο της Μονης ταν τιμητικα τίτλο «πρωτοσύγκελλος καΙ αρχιμανδρίτης».

J
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/Ίερεμίαυ Πατριάρχαυ65 , Α{Jρααμ άρχιεπισκ6παυ66 , Διανυσίαυ67

t

Α,'Jανασίαυ πραεξάρχαυ Αχριδών καί ή μήτηρ αύταϋ Καλή68
Κάτω στό 1 Γ τού φύλλου (πίν.
λογία

1634,

5)

αναγράφεται με μολύβι η χρονο

ένώ αμυδρώς διακρίνεται αριστερά καΙ η σχετικη πράξη

μετατροπής τής από κτίσεως κόσμου χρονολογίας στην τής από Χριστού
γεννήσεως.

Άπό τό επόμενο

verso

φύλλο o~ αναγραφες αφορούν στη μνημό

νευση τών αρχιερέων (βλ. πίν.

6)

σε τρεις στήλες. Τό γεγονός δτι η ανα

φορά δεν γίνεται αλφαβητικά ένισχύει την αποψη δτι η ανάγνωση τών

όνομάτων στην Πρό1Jεση είναι χρονολογικη τής έγγραφής τους στό βρέ
βισν τής Μονής.

l' χειρόγραφο
Τό τρίτο, τέλος, χειρόγραφο, κατά τά δεδομένα τής κ. Ίσμήνης

Άνεμογιάννη, «αποτελεϊται από

99

φύλλα, διαστάσεων

296x204mm.

και περιέχει λίστα όνομάτων από ά-ρχεϊα τής ΚωνσταντινούποληςκαΙ
χωριών από διάφορες περιοχες τής Έλλάδας. πι1Jαv.ότατα καΙ τών Βαλ
κανίων»69.
Τό χαρτώο αύτό χειρόγραφο διασώζει στό
πλεκτό κόσμημα με μαύρη μελάνη (πίν.

7).

1 recto

φύλλο έπίτιτλο

Μας παραδίδει έπίσης καΙ

την έπιγραφη έρυ1Jρόγραφη:
«Τής Άχειροποιήτου»

πάνω από τό έπίτιτλο καΙ κάτω από αύτό: «Βρε

βεϊον τής σεβασμίας καΙ πατριαρχικής μονής

/

τής πανυπερδόξου Δεσποί

νης ημών Θεοτόκου Κοσινιτζιωτίσσης» (βλ. πίν.

65.

Πρόκειται γιά τόν 'ΙΕρεμία Α·

γιά τόν'ΙΕρεμία Β· τόν Τρανο

66.

7).

(1522-1526, 1526-1545) η το
(1572-1579, 1580-1584, 1587-1595).

πι1)ανόΤΕΡΟ,

Φαίνεται δτι κάτω άπό τΟν τίτλο τών «Πατριαρχών» μνημονεύονται καΙ οΙ

Άρχιεπίσκοποι ΆβρaCιμ καΙ Διονύσιος, πι1)ανότατα της Άρχιεπισκοπης Άχρίδος, πού
κατείχαν τόν 1)ρόνο προ τού «ΠΡΟΕξάρχοντος Άχριδών.. Ά1)ανασίου (βλ. Η. Gelzer, Der Paιriαrcat υοn Achrida, Geschichte und Urkunden, Leipzig 1903, σ. 56).
67. Γιά το όνομα Καλή, βλ. Μάγδα Παρχαρίδου-Άναγνώστου, ΧειρόΥραφη πρό
ilεση, δ.π., σ. 243 καΙ σημ. 1857.
68. ΜΕταξύ τών άρχιεπισκόπων άναΦέΡΕται καΙ ό Άχριδών Ά1)ανάσιος ώς «προ
Εξάρχων .. της Άρχιεπισκοπης Άχρίδος.
69. Έπιστολη 13-9-2009, άπο 'Ισμήνη Άνεμογιάννη.
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Στη συνέχεια τού κειμένου με εύδιάκριτα γράμματα τού «στύλ τής

Μονής των Όδηγων»70 άπα έξασκημένο χέρι διαβάζουμε:
Μετα τήν απ6λυσιν έξερχ6μενος ό ίερεύς μετα -&υμιατού και μα

νουαλίου λέΥει τό τροπάριον τής μονής. Είτα λέΥει: ;Ελέησον ήμάς ό
Θεός κατα τό μέΥα έλε6ς σου, δε6με-&ά σου έπάκουσον και έλέησον. 'Έτι
δε6μεtlα ύπέρ ανέσεως (άναπαύσεως an?), μακαρkις μνήμης και άφέσεως
τών μακαρίων κτητ6ρων ήμών και πάντων τών προαναπαυσαμένων πα
τέρων και αδελφών ήμών, τών ένtlάδε κειμένων και απανταχού όρi70

δ6ξων71 ". Και μνημονεύει: «Καί ύπέρ τού συΎΧωρη!7ήναι αύτοίς {τοίς} πάν
πλημμέλημα έκούσι6v τε και ακούσιον, δπως Κύριος ό Θεός ήμών τάξTl
τας ψυχας αύτών,

lvi7a

οί δίκαιοι αναπαύονται, τα έλέει τού Θεού,

τήν Βα<σιλείαν τών Ούρανών .>"2»...
Στα τελευταίο, πιδανότατα, φύλλο

recto

τού χειρογράφου, με κα

κόγραφα γράμματα καί άνορΜγραφη γραφη χεριού ολιγογράμματου
γραφέα (πΙν.

8)

διαβάζουμε:

Κατάστιχον τού Μελενίκου 73
Κύρ Κωνστάντιου Κρασά. Αασκαρ6πουλος 'Ιωάννης. Θ6δωρος Βασι
λικού. Συναδηνός'Άπελος. Πέτρος και Κωνσταντίνος Τζερτζής. Δημή
τρης ΝεάΥκος. Θε6δωρος Μαυρουδής. Μαν6λης Καλάν<ου>. Θωμας
Κριαζή. Μαν6λης Περπ6ντζου και Μαν6λης κουμπάρου Δημήτρη. Γιάν-

70. Για τό βιβλιογQαφικό εQγαGτήQΙΟ της «Μονης τών 'Οδηγών», βλ. L. Politis, «Eine Schreberschule lm Kloster των 'ΟδηΥων», Byzantinische Zeitschrift
51 (1958) ~ «Paleographie et litterature byzantine et neo-grecque. Recueil
d' etudes». Varioτum Reprints, London 1975, σ. 17-36 καΙ 261-287. ΠQβλ. Η.
Hunger - ο. Kresten. «ArchaIsiezende Minuskel und Hodegonstίl im 14.
Jahrhundert. Der Schreiber Theoktistos und die ;φάλαινα των Τρι{3αλων», J6B
29 (1980) 187-236.
71. Βλ. Ί. Β. Koy~oύλης - XQ. Κ. ΟΙκονόμου - Π. Σκαλτσης. Ή Θεία Aειτoυρrία τού
ΆΥίου 'Ιωάννου τού Χρυσοιπόμου, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 66-68 καΙ σ. 151-153.
72. Βλ. J. Goar, Euchologion sive rituale Graecorum. φωτ. ανατ. Graz 1960,
σ.424.

73. Για την ίσΤΟQία τού Μελενίκου, βλ. Th. Ν. Vlachos, Die Geschichte der
byzantinischen Stadt Meleni/eon, Thessaloniki 1969.
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>

Καπαν

δρίτου. Χριστόδουλος Ίυδoλι{joύ.

Δημήτρης Κωνσταντίνου. ΠαναΥιώτης Φρέου. Κωνσταντίνος Προ

μάλΥου. Θωμάς ΓεωΡΎίου. Κωνσταντίνος άπό Φ Προβίστα. Κωνσταν
τίνος τού

'.fuItawavii.

Θωμάς Κωνσταντίνου τού Κουφού. Κωνσταν

τίνος Δούκα. Μαρία Καλή καΙ Καλοτζιάνης Κωνσταντίνου. Μανόλης

Πουλίου και Δημήτρης Ίtιδoλί<β>oυ. Κωνσταντίνος Καραχομύτης. Στό
Ύιος Πετρόβου. Δημήτρης Μανλικούτης. Βασιλικός.
Άπό τα δσα εκτέ1Jηκαν παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε δτ~ ή

ίστoρ~κη καΙ φ~λoλoγ~κη αξία τών τρ~ών προερχομένων από τη Μονη
Eίκoσ~φo~νίσσης χε~ρoγράφων, δσο καΙ άν ή αρχα~oλoγ~κη άξία τους
μπορα να εκτιμη1Jεί ώς ύπoλε~πoμένη πολλών άλλων χε~ρoγράφων της

Μονης (χε~ρόγραφα που άποτελούν ύλ~κη καΙ πνευματ~κ'iι περwυσία, την
όποία στερή1Jηκε β~αίως), δεν παύε~ να συνε~σφέρε~ πολύτιμες πληροφο
ρίες γ~ την ίστορία της Μονης, έστω καΙ άπό τα ελάχ~στα δεδομένα που

μας δ~ατέ1Jηκαν γ~α τα χε~ρόγραφα. Ευχης έργο

1Ja

ήταν να εξεταστούν

δλα τα δεδομένα τών χε~ρoγράφων γ~α μ~α πλήρη γνώση τού ύλ~κoύ.

'Όμως, ή ϋπαρξή τους καΙ μόνο είνα~ ενα ευτύχημα, άφού, δπως φαίνετα~,
γνώρ~σαν μακρ~νά ταξίδ~α καΙ πολλες περ~πέτε~ες. ΉΈλλην~κή πoλ~τεία

Μ πρέπε~ να εξετάσε~ τους τρόπους απόκτησής τους, άσφαλώς δχ~ με τόν
τρόπο που εδε~ξε τό ενδ~αφέρoν της

είδ~κoύ

-

-

ϋστερα από είσήγηση μεγάφρονος

γ~ τό περίφημο παλίμψηστο χε~ρόγραφo τού Μετοχίου τού Πα

ναγίου Τάφου με τό πολύτιμο περ~εχόμενo τών εργων τού Άρχιμήδη,
άλλα, με δ~ακρ~τ~κη παρακολού1Jηση της τύχης αυτών τών χε~ρoγράφων

καΙ γνωρίζοντας τη σχετ~κη τους άξία, να ενεργήσε~ γ~α την κατάλληλη
παρέμβασή της με την εύα~σ1Jησία που εδε~ε καΙ έπραξε ήδη στό παρελ
1Jόν, (άφού πρόκε~τα~ γ~ χε~ρόγραφα προερχόμενα άπό τήν λεηλατημένη

Μονή της Μακεδονίας) προκειμένου να έπ~στραφoύν στόν χώρο στόν
όποίο άνήκουν.
Β. Κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Όμ. Κα1Jηγητής Φ~λoσoφ~κης Σχολης
τού Α.Π.Θ.

r

Β. Κ. ΚΑ ΤΣλΡΟΣ

466

•.

Ί

.6?
•

Πίν.

1. ΧειρόΎραφο α' Μονης Εί"οσιφοινίσσης.
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ΠΙν.

2.

ΧειρόΎραφα α' Μανής ΕΙκασιφαινΙσσης.
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Πίν.

4.

ΧειρόΥραφο α' Μονής Είκοσιφοινίσσης.

469

470
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Πίν.

5.

ΧειρόΥραφο

{J'

Μονής Εί;ωσιφοινίσσης.

ΤΡΙΑ λ/Νθι\ΝΟΝΤλ ΧΕΙΡΟΓΡλΦΑ ΤΗ! ΜΟΝΉ! ΤΗ! ΠλNArIAΣ Α.χ.ειΡΟΠΟIΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠλΓΓλJΟΥ

Πίν.

6.

Χειρ6Ύραφο

(; Movizq

Είκοσιφοινίσσης.

471
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Πίν.

7.

Χειρ6τραφο τ' Μονής Είκοσιφοινίσσης.

ΤΡΙΑ ΛλΝθΑΝΟΝΤλ ΧΕ.ΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓlλΣ ΑχΕΙΡΟΠΟIΗΤΟ}" το}" ΠArrAIOr

•

•

Πίν.

8.

ΧειρόΎραφο Ύ' Μονης Είκοσιφοινίσσης.
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