ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ
τής βιβλιοθήκης τοϋ Κυριάκου τής κατά τό Άγιώνυμον Όρος
τοϋ ’Άθω Τέρας καί Μεγαλώνυμου Σκήτης
τής Αγίας Θεομήτορος ’Άννης \
82

1

Περγ. 8 μέγ. 0,34 X 0,26, φΰλλ. 287, XI, δίστηλος
ΈφραΙμ τοϋ Σύρον όμιλίαι καί παραινέσεις, ών ή κατάταξις αυτή:

1 (φ. α'). «Τοϋ οσίου καί Θεοφόρου πατρός ημών Έφραίμ επιστολή
προς Ίωάννην μονάζοντα, περί υπομονής, καί τοϋ μη άπατάσθαι τοϊς λογισμοΐς, προφάσει δικαιωμάτων, καί λέγειν δτι βοσκός πορεύομαι' καί περί
σωφροσύνης».
Άρχ. Πολλά παραινέσαντες τον ευλαβέστατον Θεόδωρον...
2 (φ. δ'). «Περί αρετής προς νεώτερον μοναχόν' παραίνεσις α', κεφ. δ'».
’Άρχ. Ό Κύριος επί σωτηρίαν των ανθρώπων...
3 (φ. ιβ'). «Περί αρετής' κεφάλαια Τ».
’Άρχ. Άναγκαϊον δέ ήγησάμην, αγαπητέ...
4 (φ. ιθ'). «Τοϋ αΰτοϋ, Λόγοι ασκητικοί εις τό πρόσεχε σεαυτφ’
κεφ. ιβ'».
’Άρχ. Άκουε, αγαπητέ, δ έλθών γενέσθαι μοναχός...
5 (φ. λβ'). «"Οτι ου δει γελάν καί μετεωρίζεσθαΤ άλλα κλαίειν καί πενθεΐν εαυτούς».
’Άρχ. ’Αρχή καταστροφής ψυχής μοναχοϋ, γέλως.
6 (φ. λδ'). «Συμβούλια περί πνευματικού βίου" προς Νεόφυτον μονα
χόν' κεφάλαια ξδ'».
’Άρχ. Έπήνεσά σου τήν πίστιν καί τήν σπουδήν...
7 (φ- μδ'). «Τοϋ αυτού, Περί ορθού βίου' κεφ. πθ'».
’Άρχ. ’Ορθού βίου δρέγη ; Ταπεινοφροσύνην άσκησον...
8 (φ. μθ', β'). «Τού αυτού, Μακαρισμοί».
Άρχ. Μακάριος ος γέγονεν δλος ελεύθερος...
1 Ό παρών κατάλογος συνεγράφη κατά τό έτος 1934. Εις τήν άρίθμησιν των
κωδίκων δ μέν πρώτος αριθμός είναι ό αΰξων τών καταλόγων τοΰ αειμνήστου Σπ.
Λάμπρου, δστις διήκει διά πασών τών βιβλιοθηκών, ό δέ δεύτερος τής βιβλιοθήκης
τής, ήμετέρας Ίεράς Σκήτης. Διά λατιν. άριθμήσεως έσημειώθησαν οί αιώνες.
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9 (φ. νς·'). «Τοΰ αύτοΰ, παραινέσεις προς μοναχούς διαφόρους'κεφ. να'».
Άρχ. Δόξα σοι ό Θεός δόξα σοι...
10 (φ. πα', β'). «"Οτι δει τον χριστιανόν μακρόθυμον και άνεξίκακον
είναι' παραίνεσις λα'».
Άρχ. Έάν συμβή πικρία...
11 (φ. πβ', 2). «Περί παθών' παραίνεσις λβ'».
Άρχ. Άνήρ εν άμελείφ διάγων...
12 (φ. πγ'). «Πώς δει παρακαλεΐν δλιγωροΰντας' παραίνεσις λγ'».
Άρχ. ’Αδελφός έζήτει τον εαυτού αδελφόν.
13 (φ. πε', β'). «"Οτι δει τον άναγινώσκοντα αδελφόν έννοεΐν και φίλοπόνως άναγινώσκειν ώς τοΰ Θεού παρόντος».
’Άρχ. ’Αγαπητέ, έάν προσταχθή σοι άναγνώναι...
14 (φ. πς-'). «’Αντιρρητικός περί παρθενίας καί σωφροσύνης».
’Άρχ. Τφ άδελφφ είτε αδελφή...
15 (φ. πγ', β'). «Περί αγνείας' παραίνεσις λς·’»·
Άρχ. Παρείκαζε την αγνείαν...
16 (φ. πη'). «Περί τοΰ μή ρέμβεσθαι τούς οφθαλμούς ώδε κακεϊσε’
άλλα μάλλον κάτω έ'χειν τό βλέμμα, άνω δέ την ψυχήν προς κύριον καί έν τίνι
κατήργηται
Άρχ.
17 (φ.
’Άρχ.

ό δαίμων τής πορνείας' παραίνεσις λζ'».
Ού μόνον δι’ αποχής βρωμάτων...
πθ', β'). «Περί πραϋπαθείας' παραίνεσις λθ'».
Μοναχέ, οΰτω τφ Χριστφ έπηγγείλω...
18 (φ. V, β )· «Περί άνυποτάκτων καί περί καταστάσεως καί φόβου
Θεού καί τοΰ χρήματος τοΰ μέλλοντος' παραίνεσις λθ'».
Άρχ. Αγαπητέ, έάν έλθών αδελφός...
19 (φ. \ε'). «Περί εύλαβείας' παραίνεσις μ'».
Άρχ. ’Αγαπητέ, πρόσεχε σφοδρώς...
20 (φ. \ς', β’). «Παραίνεσις μα'. Περί τών πιπτόντων έξ οικείας αμέ
λειας καί προφασιζόντων προφάσεις έν άμαρτίαις».
’Άρχ. ’Αδελφέ, τον μονήρη βίον έπεθύμησας;...
21 (φ. ρ'). «Παραίνεσις προς μοναχόν έκπεσόντα, καί περί μετάνοιας»·
Άρχ. Τοϊς έν υποταγή καθεζομένοις...
22 (φ. ρδ'). «"Οτι ού δει δμνύειν ού'τε δυσφημεΐν' μγ'»·
’Άρχ. Τοΰ κυρίου καί σωτήρος ήμών...
23 (φ. ρε', β'). «Προς ένα αδελφόν έρωτήσαντα' δ'τι κρεΐσσον γαμεΐν ή
πυροΰσθαι; άπόκρισις».
’Άρχ. Άκουε τοΰ αποστόλου λέγοντος...
24 (φ. ρς·', β'). «’Απολογία προς αδελφόν περί ήλί τοΰ ίερέως».
’Άρχ. Τής γραφής λεγούσης...
25 (φ. ρθ'). «Περί φόβου' παραίνεσις μς·'».
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Άρχ.
26 (φ.
’Άρχ.
27 (φ.
’Άρχ.
28 (φ.

89

Πρόσεχε σεαυτφ αγαπητέ...
ρια'). «Περί αγάπης’ παραίνεσις μζ'».
’Αγαπητέ, εάν άξιωθής γνώσεως...
ρια'). β'). « Παραίνεσις προς Εύλόγιον».
Εις τον καρπόν τής ΰπακοής...
ριδ'). «Παραίνεσις προς άκηδιαστήν μοναχόν λέγοντα άφίημι

και ε’ις τον κόσμον υπάγω».
Άρχ. Έφη ό κύριος τής δόξης...
29 (φ. ριί)'). «Παραίνεσις περί κακοηθείας».
’Άρχ. "Ον τρόπον ξίφος...
30 (φ. ριθ', β'). «Περί διαφοράς τοϋ μοναχικού βίου υπέρ τον κοσμικόν».
’Άρχ. Αγαπητέ αδελφέ, εάν άποταξάμενος...
31 (φ. ρκ', β'). «Τού οσίου πατρός ημών Έφραίμ πώς κτάται είς ταπει
νοφροσύνην’ κεφ. ρ'».
’Άρχ.
32 (φ.
Άρχ.
33 (φ.

Αρχή καρποφορίας άνθος...
ρλς·'). «Περί τοϋ τέλειον είναι τον μοναχόν».
Πέρυσι μοι προσήλθον τινές...
ρμγ'). «Περί τής θείας χάριτος».

Άρχ. Σπεύδε έ'χειν την θείαν χάριν...
34 (φ. ρμε', β'). «Τού αυτού, περί γλωσσαλγίας καί παθών».
’Άρχ. Έσπαρμέναι είσίν α! αναπαύσεις...
35 (φ. ρνβ'). «Τοϋ αυτού, περί αρετών καί κακιών».
’Άρχ. Μακαρίζω την υμών ζωήν...
Έπονται, «περί φόβου Θεού — περί άφοβίας — περί αγάπης — περί τών
μη έχόντων αγάπην—περί μακροθυμίας — περί τών μη έχόντων μακροθυμίαν — περί υπομονής — περί τών μη έχόντων υπομονήν — περί άοργησίας —
περί δξυχολίας—περί πραότητος — περί πονηριάς — περί αλήθειας—περί
■ψεύδους — περί ΰπακοής — περί ανυποταξίας καί γογγυσμού—περί τοϋ μή
έ'χειν ζήλον καί φθόνον—περί φθόνου καί ζήλου — περί τού μή είναι λοίδορον — περί λοιδορίας καί λοιδόρων—περί εγκράτειας—περί άκρασίας».
36 (φ. ρξα ). «"Ελεγχος αυτού καί έξομολόγησις».
’Άρχ. ’Αδελφοί, συμπαθήσατέ μοι...
37 (φ. ρξγ', β'). «Τού αυτού, προς καθαίρεσιν ΰπερηφανίας».
Ά ρχ. Ματαία πάσα άσκησις...
38 (φ. ρξζ'). «Τού αυτού, λόγος κατανυκτικός είς τον μέγαν κανόνα».
Άρχ. Δεύτε αγαπητοί...
39 (φ.
’Αρχ40 (φ.
’Άρχ.

ροε'). «Τοϋ αυτού, λόγος ασκητικός».
'Ο πόνος τοϋ λέγειν αναγκάζει με...
ρΉ', β')· «Τού αυτού, κατά μίμησιν τών παροιμιών».
'Ο πιστεύων είς τον υιόν τοϋ Θεού...
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41 (φ. ρΠα’ι β'). «Περί φόβου».
Άρχ. Φοβοΰ τον Κύριον καί εύρήσεις χάριν...
42 (φ. σις·’)· «Τοϋ αύτοϋ, Προς διόρθωσιν τών έμπαθώς διαγόντων καί
τιμάς άπαιτούντων».
Άρχ. ’Αγωνιώ, αδελφοί μου, καί φρίττω...
43 (φ. σκ'). «’Έλεγχος αύτοϋ καί έξομολόγησις».
’Άρχ. Έν πολλοΐς ύμΐν, αδελφοί...
44 (φ. σλε'). «Τοϋ αύτοϋ, Περί των παθών».
’Άρχ.
45 (φ.
’Άρχ.
46 (φ.
’Άρχ.

Θέλω είπεΐν ενώπιον...
σλζ'). «Τοϋ αύτοϋ, Περί μετάνοιας».
Ό κατελθών Κύριος έκ τοϋ κόλπου...
σμ', β'). «Τοϋ αύτοϋ, Περί κατανύξεως».
Δοτήρ πάντων τών αγαθών...

47 (φ. σμγ'). «Τοϋ αύτοϋ, Λόγος κατανυκτικός».
’Άρχ. Έν μιφ τών ημερών...
48 (φ. σμε'). «Λόγος έ'τερος».
Άρχ. Κατανύγηθι, ψυχή μου...
49 (φ. σμζ', β'). «Τοϋ αύτοϋ, Λόγος παραινετικός».
Άρχ. Πρόσεχε σεαυτή, ώ νεότης...
50 φ. σμθ'). «Τοϋ αύτοϋ, Εις πατέρας τελειωθέντας».
’Άρχ. Την καρδίαν μου άλγώ...
51 (φ. σνγ'). «Λόγος έτερος εις πατέρας τελειωθέντας».
’Άρχ. Έν ταύτη τή ημέρα...
52 (φ. σνζ'). «Έκ τοϋ αύτοϋ λόγου τετρασύλλαβοι».
’Άρχ. Νικηθείς δέ κατά κράτος...
53 (φ. σνζ', β'). «Περί δπως δ διάβολος φεύξεται άφ’ ημών».
’Άρχ.
54 (φ.
Άρχ.
55 (φ.
Άρχ.
56 (φ.

Είδότες οΰν, αδελφοί...
σνζ'). «Τοϋ αύτοϋ, Περί φόβου ψυχής».
Έγώ Έφραίμ, αμαρτωλός...
σνθ', β'). «Εύχή έκ τής τοϋ αγίου Έφραίμ διδασκαλίας».
Ήμαρτον εις τον ούρανόν καί ενώπιον σου...
σξγ'). «Τοϋ αύτοϋ, Περί ψυχής δταν πειράζηται υπό τοϋ έχθροϋ

πώς οφείλει μετά δακρύων τφ Θεφ προσεύχεσθαι».
’Άρχ. Ψυχή τεθλιμμένη προσέρχεται σοι...
57 (φ.
’Άρχ.
58 (φ.
’Άρχ.

σξς-")· «Τοϋ αύτοϋ, Περί κρίσεως καί κατανύξεως».
Δεϋτε πάντες αδελφοί...
σξθ', β ). «Τοϋ αύτοϋ, Περί υπομονής».
'Ο βουλόμενος Θεφ εύαρεστήσαι...

59 (φ. σοδ', β'). «Περί μακαρισμών καί ταλανισμών».
Άρχ. Μακάριοι οί τον Θεόν άγαπήσαντες...
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60 (φ. σοε', β'). «Τοΰ αύτοΰ, Έξομολόγησις ήγουν προσευχή προς
Θεόν».
Άρχ. ’Ίασαί με Κύριε και ίαθήσομαι...
61 (φ. σοζ’), «Τοΰ αύτοΰ Εις την δευτέραν παρουσίαν τοΰ κυρίου ημών
Τησοΰ Χριστοΰ ».
’Άρχ. Προσέλθετε υιοί φωτός...
62 (φ. σοθ', β'). «Τοΰ αύτοΰ, Περί πίστεως».
’Άρχ. 'Ο Κύριος εν τφ εύαγγελίφ...
63 (φ. σοβ', β'). «Βίος τοΰ οσίου πατρός ημών Έφραίμ τοΰ Σύρου».
Άρχ. Οΰτος ό δσιος πατήρ ημών Έφραίμ...
64 (φ. σπδ', β'). «Τοΰ οσίου πατρός ημών Έφραίμ διαθήκη».
’Άρχ. ’Εγώ Έφραίμ αποθνήσκω...
Κολοβ. εν ταϊς λέξεσι: «...πόσον μάλλον κατακρίτου τιμωρίας καταξιώ».
Ό κώδιξ φέρει έν αρχή καί έν τελεί ανά δύο φύλλα, εξ ών τό έν έπικεκολλημένον τφ σταχώματι, έξ άλλου κώδικος (περγ. XII), περιγράφοντα έκ
τών ανά τάς’Ινδίας περιοδειών τοΰ ’Αποστόλου Θωμά- ωσαύτως έν αρχή ετερα
τέσσαρα φύλλα χαρτφα, έν οις καί ό πίνας (XVII), καί άλλα τέσσαρα μετά
τήν διαθήκην έγγραφα, έν δέ τφ τελεί τοιαΰτα: «άφιερόθη αύ'τη ή βίβλος
τοΰ αγίου έφραίμ εις τήν αγία αννα καί δ άποξενοσας αυτήν ας έχι τήν κατάραν της».
Στάχωσις διά βύρσης μετά πορπών κατεστραμμένων. Εκδόσεις ομι
λιών καί παραινέσεων τοΰ οσίου Έφραίμ έγένοντο, ως ΐσμεν, αύται: Έν Βενετίφ, αψκ', μετάφρασις 'Ιεροθέου ίερομονάχου Ίβηρίτου (ούτος ήν δ δσιος
Ιερόθεος)' έν Άθήναις, μετάφρασις Μ. Δ. Σακορράφου, τών οποίων έγένετο ωσαύτως καί β' έκδοσις υπό Παρθενίου ίερομονάχου Σκουρλή καί Δαμασκηνοΰ ίεροδιακόνου Ζωτάλη, έν Άθήναις 1935, διαφέρουσαι δ’ άλλήλων.

83 2
Περγ. 8 μέγ. 0,23X0,16, φύλλ. 299, XI
Παράδεισος (Γεροντικόν) Ακέφαλος
1 Ά ρ χ. Ό μισθός υμών πολύς έν τοΐς ούρανοΐς.
2 (φ. 5, β'). «Περί τοΰ άββά Παύλου τοΰ άπλοΰ».
Άρχ. Ό μακάριος άββάς Παΰλος δ άπλοΰς...
3 (φ. 151). «Παραίνεσις Αγίων Πατέρων εις προκοπήν τελειότητος».
Άρχ. Είπε Γέρων' γύμνωσον τήν ρομφαίαν σου...
4 (φ. 159). «"Οτι δει τήν ησυχίαν πάση σπουδή μεταδιώκειν».
’Άρχ. Διηγήσατό τις δτι τρεις...
5 (φ. 164). «Περί κατανύξεως».
’Άρχ. Γέροντος τίνος πλησίον...
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6 (φ. 183, β')· «Περί εγκράτειας, καί δτι ού μόνον επί βρωμάτων ταύ-

την παραληπτέον άλλα καί των λοιπών τής ψυχής κινημάτων».
’Άρχ. Παρέβαλε τις τών επισκόπων...
7 (φ. 187, β'). «Προς τον έπανιστάμενον εκ τής σαρκός πόλεμον».
Άρχ. Προς τον λογισμόν τής πορνείας...
8 (φ. 189). «Περί ακτημοσύνης εν ή δει καί την πλεονεξίαν φυλάττεσθαι».
’Άρχ. Ήν τις γέρων ασθενών...
9 (ψ. 201, β')· «Διηγήματα διάφορα προς υπομονήν καί ανδρείαν ημάς
άλείφοντα».
’Άρχ. Αδελφός έμενεν έν κοινοβίψ...
10 (φ. 212). «Περί τοϋ φυλάσσεσθαι καί μηδένα κρίνειν».
’Άρχ. Ήν εις γέρων καθ’ έκάστην...
11 (φ.
’Άρχ.
12 (φ.
’Άρχ.
13 (φ.

217, β'). «Περί διακρίσεως».
Αδελφός ξενιτεύσας...
235, β'). «Περί τοϋ δεΐν πάντοτε νήφειν».
Ήν τις άναχωρητής έν τοϊς μέρεσι τοϋ Ίορδάνου...
242, β'). «Περί τοϋ άδιαλείπτως καί νηφόντως προσεύχεσθαι».

’Άρχ. ’Έλεγον περί τίνος γέροντος...
14 (φ. 245, β'). «Περί τοϋ δτι φιλοξενεΐν χρή καί έλεεΐν έν ίλαρότητι».
’Άρχ. ’Έλεγε γέρων δτι ήν τις άποταξάμενος...
15 (φ. 257). «Περί ύπακοής».
’Άρχ. Διηγήσατό τις τών Πατέρων...
16 (φ. 269). «Περί άνεξικακίας».
Άρχ. ’Αδελφός τις έποίησε...
17 (φ. 273)· «Περί ταπεινοφροσύνης».
’Άρχ. Ήν τις κοινοβίου πατήρ...
18 (φ. 282, β'). «Περί αγάπης».
’Άρχ. Διηγήσατό τις, δτι μαγιστριανός τις...
19 (φ. 292, β')· «Περί διορατικών».
Άρχ. "Ελεγον περί τίνος γέροντος...
Κολοβός έν τφ άνωτέρφ κεφαλαίφ.
Έν αρχή καί έν τέλει φέρει άνά δύο φύλλα έκ κωδικός μουσικής, έν δέ
τφ 1“ καί δΦ φύλλφ τα εξής: «έτούτο το πατερικό, άφυερόθι, εΐς την αγίαν
άννα, από τον Θεοφάνι τον κουφό καί οποίος το αποξενόσι, από αυτώ, να
την έχι αντήδικον έν τη ημέρα της κρίσεος έν έτη ,ζρο' = 1662». Έγράφη
δέ ή ανωτέρω σημείωσις διά νεωτέρας χειρός.
Στάχωσις βυρσίνη.
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3*

Χαρτ. 8, μέγ. 0,33X0,21. Προτάσσονται φύλλα 4,
μετ')’ α σελ. 238. XVIII, XIX
Περιεχόμενα

1 (φ. 4, β')'. «Σύνοψις τών περί της συστάσεώς τε, καί διοικήσεως τής
έν τφ άγιωνύμφ δρει τοϋ ’Άθω μεγάλης σκήτεως τής αγίας "Αννης μητρός
τής Θεομήτορος, σποράδην ευρισκομένων εγγράφων πρωτοτύπων τών πάλαι
οσίων πατέρων τής ίεράς καί βασιλικής μονής Μεγίστης Λαύρας, καί τής
αυτής σκήτεως. Ναι δη καί τινων πατριαρχικών καί αρχιερατικών γραμμά
των. Νϋν πρώτον συλλεγέντων καί τφ παρόντι κώδικι συγγραφέντων, έξ υπο
θήκης καί παραινέσεως τοϋ πανιερολογιωτάτου αγίου πρώην Ναυπάκτου καί
Άρτης κυρίου κυρ Νεοφύτου, εις ευχερή τών έντυγχανόντων κατάληψινπαρ’ ου καί 6 παρών οΰτος κώδιξ έδωρήθη ήμΐν τοίς έν τή αυτή σκήτη άδελφοΐς- Έν έτει από θεογονίας ,αψλα', κατά μήνα Μάϊον».
2 (σ. 1). «Πρόλογος».
Άρχ. Δίκαιον, καί πρέπον, καί κατά πάντα τρόπον εύλογον είναι, νά
διασώζωνται καί νά διαφυλάττωνται αδιάσειστοι καί αμετακίνητοι οί δροι...
Τέλος: «έν έτει σωτηρίφ, ,αψλα' μηνί μαΐφ: Μακάριος ηγούμενος,
καί σκευοφύλαξ τής ήμετέρας μεγάλης Λαύρας Καλλίνικος».
Έν αρχή, έν τή άνφ φρ φέρονται δυο σφραγίδες τής μεγίστης Λαύρας,
έξ ών ή πρώτη μεγαλυτέρα, φέρει τον Ευαγγελισμόν τής Θεοτόκου καί τον
άγιον ’Αθανάσιον, χρονολογίαν δέ, 1616, ή δέ δευτέρα τον άγιον ’Αθανά
σιον, ολίγον διεξεσμένη.
3 (σ. 5). «Επιτομή ίση απαράλλακτος έκ τής έγγράφου πρωτοτύπου
διαθήκης τε, καί διατυπώσεως τοϋ οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών ’Αθα
νασίου, τοΰ καί κτήτορος, καί καθηγουμένου τής έν τφ άγιωνύμφ δρει τοϋ
Άθωνος ίεράς καί βασιλικής μονής μεγίστης λαύρας χρηματίσαντος, κατά τούς
έννεακοσίους εξήκοντα έννέα χρόνους από Χριστού, έπί τής βασιλείας Νικη
φόρου Φωκά καί θεοστέπτου αύτοκράτορος ρωμαίων, καί Πολυεύκτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως».
Άρχ. Πατέρες καί αδελφοί ήγαπημένοι...
4 (σ. 7). «Επιτομή ίση απαράλλακτος έκ τής έγγράφου πρωτοτύπου
διαθήκης καί διατυπάισεως τοΰ πανοσιωτάτου κυρ ’Ιακώβου Πρικανά, τοΰ
καθηγουμένου τής έν τψ άγιωνυμφ δρει τοΰ Άθω σεβάσμιας καί βασιλι
κής μονής μεγίστης λαύρας είς τούς χιλίους τριακοσίους εξήκοντα τρεις από
* Τόν ώς άνω αριθμόν 84, 3 κατεΐχεν «Ίωάννου τοϋ Σχολαστικού Κλίμαξ.
Περγ. 8 μικρ. XII» άλλ’ επειδή οΰτος άπωλέσθη έτοποθετήσαμεν είς τήν κενωθεΐσαν
αυτού θέσιν τόν ανωτέρω χαρτ. κώδικα, δστις άχρι τούδε ήτο εκτός τών καταλόγων.
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Χριστού χρόνους, έπί ήμερων θεοστεφούς βασιλέως Ίωάννου Καντακουζηνού,
και Φιλοθέου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
’Άρχ. “Ιδού, καλοί μου πατέρες καί αδελφοί, καγώ ό αμαρτωλός ’Ιά
κωβος...
Έν τελεί τής διαθήκης τού Πρικανά τάδε:
«Εις έπικύρωσιν ουν καί έπιβεβαίωσιν πάντων των εν τφ παρόντι κώδικι
δι* είδήσεως καί άδειας ήμετέρας, καί τή βουλή καί γνώμη τών έν τή ήμετέρςι σκήτη προεστοτέρων αδελφών, ευλογών κριθέντων καί εγγραφέντων,
ίσων άπαραλλάκτων τών πρωτοτύπων, έπισφραγίσαντες ύπεγράψαμεν ταΰτα'
καί μηδείς τολμήσας πρόσθεση ή αφαίρεση τι τών ενταύθα ά'νευ τής ήμετέ
ρας είδήσεως καί τών τής σκήτης αδελφών, ΐνα μη παιδευθή ως απειθής καί
παρήκοος: Έν έ'τει σωτηρίφ αψλα', έν μηνί Μαίφ».
5 (σ. 12). «Ίσον άπαράλλακτον τού έγγράφου πρωτοτύπου πατριαρχι
κού συνοδικού γράμματος τού έπικυρούντος καί έπιβεβαιοΰντος τον παρά
θεοφόρων πατέρων θεόθεν κινηθέντων θεαρέστως θεσπισθέντα άρχαΐον έπωφελή δρον, εις τό μη έ'χειν είσοδον καί κατοίκησιν έν τή σκήτη ταύτη έν
άτελεΐ ήλικίφ νέα καί άγένεια πρόσωπα».
’Ά ρ χ. Διονύσιος έλέφ Θεού άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας
'Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης.
Όσιώτατε καθηγούμενε τής έντφ άγιωνύμφ δρει βασιλικής καί πατριαρ
χικής ίεράς καί σεβάσμιας μονής τής Μεγάλης Λαύρας...
Πάσαν πράξιν άρχαίαν καί οικονομίαν θεάρεστον...
Τέλος: Έν μηνί Ίουλίω, ίνδικτιώνος ς-'.
'Ο Ήρακλείας Βαρθολομαίος, ό Χαλκηδόνος Ιερεμίας, ό Λαρίσσης
Μακάριος, δ 'Ρόδου Παρθένιος, ό Διδυμοτείχου Γρηγόριος, ό Προκονήσου
Μητροφάνης, ό πρώην Συλληβρίας Γρηγόριος.
6 (σ. 14). «Διήγησις περί τής ανέκαθεν καί έξ άρχής μέχρι καί τού
καθ’ ήμάς χρόνου συστάσεως τής έν τφ άγίφ δρει τού ’Άθω σκήτης τής
θεομήτορος αγίας ’Άννης».
”Αρχ. Επειδή τών παλαιών υποθέσεων...
Είτα φύλλα τρία άγραφα, μεθ’ ά:
7 (σ. 29). «Ίσον άπαράλλακτον τού πρωτοτύπου γράμματος περί τού
τιμίου αυτού λειψάνου τής θεομήτορος αγίας ’Άννης, πόθεν, πώς καί πότε
κατήντησεν έν τή σκήτη ταύτη».
’Άρχ. Επειδή καί τάς παλαιάς υποθέσεις·..
Τέλος: Έν έτει σωτηρίφ ,αχπς-', ’Οκτωβρίου κς·'. Ό δίκαιος τής
σκήτης παπά-Συμεών’ δ παπά-Γερμανός’ παπά - Διονύσιος’ παπά-Σερα
φείμ- παπά-Φιλήμων προηγούμενος ξηροποταμινός’ παπά-Μητροφάνης
Σέρβος’ παπά - Γρηγόριος’ παπά-Δανιήλ’ παπά- Παρθένης* παπά - Ίωάσαφίεροδιάκονος ’Ακάκιος" γεροσεραφείμ’ Ιωακείμ’ Ματθαίος’ Μακάριος’ Γρη-
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γόριος καί ή λοιπή πάσα συν έμοί έν Χριστφ αδελφότης έπικυροϋμεν κα'ι
έπιβεβαιούμεθα τα άνωθεν.
8 (σ. 33). «’Ίσον άπαράλλακτον τοϋ πρωτοτύπου αρχιερατικού μαρτυ
ρικού γράμματος περί τοϋ τίμιου λειψάνου τής αγίας κα'ι δοφιίας ’Άννης,
μητρός τής Θεοτόκου».
’Άρχ. Διά τής παροΰσης ήμετέρας εγγράφου...
Τέλος: ό μητροπολίτης Καισαρείας Καππαδοκίας Έπιφάνιος, ό αρχιε
πίσκοπος Χαλδίας Σίλβεστρος.
Καί κάτωθι ταΰτα:
«Τοϋ παρόντος ίσου τό πρωτότυπον έκ τής πολυκαιρίας σαθρωθέν
καί διαφθαρέν οϋ σώζεται εις τό εξής' άλλ’ εξ εκείνου μόλις δυνηθέντες
άντεγράψαμεν τό παρόν ’ίσον άπαράλλακτον' καί διά τοϋτο άποσπάσαντες
έκείθεν καί τάς παρούσας δύο άρχιερατικάς σφραγίδας, προσεκολλήσαμεν
ενταύθα».
Φέρονται επικεκολλημέναι άμφοτέρων τών ώς άνω αρχιερέων αί σφραγίδες.
9 (σ. 35). «’Ίσον άπαράλλακτον τοϋ εγγράφου πρωτοτύπου πατριαρχι
κού συνοδικού συγχωρητικοΰ γράμματος».
’Άρχ. Κυπριανός, έλέφ Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας
'Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης. Ή μετριότης ήμών μετά τών συνευχομένων αυτή συνάδελφων αρχιερέων... ,αψη'.
Τέλος: Έν μηνί Ίουνίφ, ίνδικτ. α', ό Ήρακλείας καί 'Ραιδεστοϋ
Νεόφυτος, ό Κυζίκου Κύριλλος, ό Νικομήδειας Παρθένιος, δ Χαλκηδόνος
Κωνστάντιος, δ Άδριανουπόλεως ’Αθανάσιος, δ Φιλιππουπόλεως Νεόφυτος,
δ Ναυπάκτου καί ’Άρτης Νεόφυτος, δ Δέρκων Νικόδημος.
10 (σ. 57). «’Ίσον άπαράλλακτον τοϋ πρωτοτύπου πατριαρχικού γράμ
ματος περί τοϋ άφιερωθέντος εις τό Κυριάκόν τής αγίας ’Άννης ιερού άργυροΰ δισκοποτηρίου».
Άρχ. 'Ο πατριάρχης.
Ή μετριότης ήμών διά τοϋ παρόντος αυτής ιδιοχείρου γοάμματος...
Τέλος: Έν έτει σωτηρίφ, ,αχπς-', ’Οκτωβρίου η'.
Πρφην Κωνσταντινουπόλεως Διονύσιος.
11 (σ. 38). «’Ίσον άπαράλλακτον τού πρωτοτύπου έσφραγισμένου γράμ
ματος, εκ μέρους τοϋ ήμετέρου ιερού μοναστηριού τού δηλοποιοϋντος περί τής
ελεημοσύνης τού μακαρίτου Δημητρίου τοϋ εκ Καστοριάς».
Άρχ. Έν έτει, ,αψΧη', εν μηνί Άπριλλίφ κγ', δικαιοΰντος τοϋ πανοσιωτάτου αγίου προηγουμένου κυρίου Φιλοθέου...
Τέλος: Ό προηγούμενος Φιλόθεος καί δίκαιος τής άγιας λαύρας στέργω
τά άνωθεν.
Ό προηγούμενος Νικηφόρος καί σκευοφύλαξ τής λαύρας στέργω τά
άνωθεν.
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Ό εν ίερομονάχοις προηγούμενος Τρύφων στέργω τά οίνωΟεν.
λοιποί τής ίεράς ημών συνάξεως.

Και οί

12 (σ. 40). «’Ίσον απαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου ενσφραγίστου γράμ
ματος, τοΰ εκ μέρους τοΰ τε ήμετέρου μοναστηριού καί τής καί)’ ήμάς σκήτεως, περί τής αυτής ελεημοσύνης τοΰ αύτοΰ Δημητρίου».
”Α ρ χ. Έν έτει ,αψε', Άπριλλίου η', εν τή αγία ήμεροι τής άναστάσεως
τοΰ Κυρίου...
Τέλος: 'Ο δίκαιος τής ίερας καί βασιλικής μονής μεγίστης λαύρας
Κωνστάντιος ιερομόναχος καί εκκλησιάρχης, καί ή συν έμοί έν Χριστφ αδελ
φική σΰναξις.
Έπεται: « Έν έτει, ,αψε', δικαιοΰντος εμοΰ Γερμανού ίερομονάχου εκ
τής Λέσβου έν τή καί)’ ήμάς σκήτη τής θεοπρομήτορος αγίας ’Άννης, έλαβα
έκ χειρός τοΰ πανοσιωτάτου αγίου προηγουμένου καί σκευοφύλακος παπά
κυρ Νεοφύτου τά τεσσαράκοντα δουκάτα έκ τής έλεημοσύνης τοΰ Δημητρίου
κυρίτζη».
Ακολουθεί σειρά δικαίων όνομαστί μέχρι τοΰ έτους ,αψαθ', οί'τινες
μαρτυροΰσιν δτι έλαβον την ανωτέρω έλεημοσΰνην, μεί)’ δ φύλλα άγραφα 12.
13 (σ. 68). «Δ καί έπιτρόπων τής καθ’ ήμάς μεγίστης λαύρας».
’Άρχ. Κατά τό ,αψοη' σωτήριον έτος, Φεβρουάριου ιε', έλθόντων των
σεβασμίων προεστώτων...
Πρόκειται περί τής άπαγορεύσεως λέμβων καί δικτύων έν τή σκήτη τής
Άγ. ’Άννης.
14 (σ. 49). «’Ίσον απαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου πατριαρχικοΰ γράμ
ματος, εις τό νά κληρονομούν άνεμποδίστως οί υποτακτικοί τά κελλία τών
γερόντων αυτών».
’Άρχ. Ό πατριάρχης.
Όσιώτατε έν ίερομονάχοις κυρ Παρθένιε, δίκαιε τής σκήτεως τής αγίας
’Άννης...
Τέλος: 1688, Μαΐου 28 πρφην Κωνσταντινουπόλεως Διονύσιος ιδιο
χείρους υπέγραψα.
15 (σ. 70). ’Ίσον απαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου ιδιοχείρου πατριαρχι
κού γράμματος, περί τοΰ μη άρπάζειν καί ίδιοποιεΐν ό τυχών την τοΰ άποθανόντος αδελφού περιουσίαν, μή έχοντος συνοδίαν».
’Άρχ. Ό πατριάρχης.
Όσιώτατοι πνευματικοί καί ιερομόναχοι, καί οί λοιποί πατέρες τής σκή
τεως τής αγίας ’Άννης.
Τέλος: Πρφην Κωνσταντινουπόλεως Διονύσιος.
16 (σ. 71). «’Ίσον απαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου πατριαρχικού ένυπογράφου γράμματος, διά τον μοιρασμόν τοΰ ύδατος τοΰ κελλίου τών αγίων
Πάντων, μετά τοΰ κάτωθεν κελλίου τοΰ Τίμιου σταυρού.
12 -10 -1959

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 18:55:08 EET - 54.162.218.162

97

Κατάλογος χειρογράφων κωδδ. Κυριάκου ‘Αγιας "Αννης

"Αρχ. Ό πατριάρχης.
Όσιώτατε έν ίερομονάχοις δίκαιε τής σκήτεως τής αγίας "Αννης...
Τέλος: 1692, Ίουλλίου 28. Πρφην Κωνσταντινουπόλεως Διονύσιος
ύμέτερος έν Χριστφ.
17 (αυτόθι). «"Ισον άπαράλλακτον τοϋ πρωτοτύπου ενσφραγίστου καί
ενυπόγραφου γράμματος τοϋ ήμετέρου μοναστηριού, διά τά σύνορα τοΰ μύ
λου τής σκήτεως».
’Άρχ. Έν έ'τει ,αχΗζ', Αύγούστου ι\ ήγουμενεύοντος τοΰ πανοσιωτάτου αγίου καθηγουμένου κυρ Παρθενίου, δικαιοΰντος δε έν τή σκήτη τής
αγίας καί θεοπρομήτορος "Αννης Ματθαίου ίερομονάχου...
Τέλος: Ό προηγούμενος Νικηφόρος καί σκευοφύλαξ τής Λαύρας.
18 (σ. 73). «"Ισον άπαράλλακτον τοΰ ένσφραγίστου πρωτοτύπου γράμ
ματος τοϋ ήμετέρου μοναστηριού διά την κάτω στράταν την κατά τον
έλαιώνα».
"Α ρ χ. Έν ,αχοδ' έ'τει ήλθον οί πατέρες τής αγίας "Αννης δικαζόμενοι,
μετά τοΰ γερολαυρεντίου, τοΰ έχοντος τό κελλίον τοΰ αγίου ’Αντωνίου...
Τέλος: Ό καθηγούμενος τής ίεράς καί βασιλικής μονής Λαύρας Σάβ
βας ιερομόναχος καί πάσα ή σύναξις.
19 (σ. 74). «"Ισον άπαράλλακτον τοΰ ένυπογράφου πρωτοτύπου γράμ
ματος τοΰ ήμετέρου μοναστηριού, περί τοΰ μη έχειν τινά άδειαν άνοίγειν
χωράφια καί έχειν μελίσσια».
Άρχ. "Αγιε δίκαιε τής αγίας "Αννης...
Τέλος: Έν έτει ,αχοδ', ’Ιουλίου κα'.
Ο προηγούμενος καί δίκαιος τής ίεράς μεγίστης Λαύρας Γερμανός καί
ή σύναξις.
Ό προηγούμενος καί σκευοφύλαξ Λεόντιος·
Ό προηγούμενος Ναθαναήλ.
20 (σ. 75). «"Ισον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου ένσφραγίστου καί
ένυπογράφου γράμματος τοΰ ήμετέρου μοναστηριού, περί τοΰ μη είσέρχεσθαι
εις τήν σκήτην παιδία άγένεια, καί περί άλλων τινών υποθέσεων τής σκήτεως».
Αρχ. Πατέρες καί άδελφοί οί ευρισκόμενοι εις τήν σκήτην τής αγίας
Αννης, καί εις τήν μικράν σκήτην, καί εις τό καροΰλι...
Τέλος: Ό καθηγούμενος Νεόφυτος καί ή σύναξις τής ίεράς Λαύρας.
21 (σ. 77). «’Ίσον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου πατριαρχικού ιδιο
χείρου άφοριστικοΰ γράμματος, εις τό νά μή εΰγάζη τινάς ρακί μέσα εις τήν
σκήτην».
”Αρχ. Ό πατριάρχης.
Όσιώτατε δίκαιε τής σκήτεως τής αγίας "Αννης...
Τέλος: 1687,
νύσιος.

σεπτεμβρίου 26.

Πρφην Κωνσταντινουπόλεως Διο

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Κ©’
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22 (σ. 78). «’Ίσον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου γράμματος τοΰ ήμετέρου μοναστηριού περί συγχωρήσεως μέν τοΰ οίνου, έμποδίσεως δέ τοΰ
ρακίου, και τοΰ μή αύξάνειν αμπέλια κα'ι κλήματα, καί τοΰ μή τρέφειν με
λίσσια».
’Άρχ. "Αγιε δίκαιε τής αγίας ’Άννης...
Τέλος: Άπριλλίφ γ', δ καθηγούμενος τής Λαύρας Δανιήλ καί ή
σύναξις.
23 (σ. 79). «’Ίσον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου καί ενυπόγραφου
γράμματος τοΰ ήμετέρου μοναστηριού, διά την στράταν τοΰ μΰλου τής
σκήτεως».
’Ά ρ χ. Όσιώτατε άγιε δίκαιε τής σκήτεως τής αγίας ’Άννης παπά κυρ
Ματθαίε...
Τέλος: 'Ο καθηγούμενος τής μεγίστης λαύρας Καλλίνικος ιερομόνα
χος καί ή συναξις έν έτει σωτηρίφ ,αψη’, Μαρτίου ις-’.
24 (αυτόθι). «’Ίσον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου ενσφραγίστου καί
ενυπόγραφου γράμματος τοΰ ήμετέρου μοναστηριού περί τοΰ μή έχειν εις
άδειαν φέρειν μελίσσια έν τή σκήτη».
’Άρχ. 'Οσιώτατοι πατέρες τής σκήτεως αγίας ’Άννης...
Τέλος: Έν έτει σωτηρίφ ,αψη', Φεβρουάριου η'. Ό καθηγούμενος
τής μεγίστης λαύρας Καλλίνικος καί ή συναξις.
25 (σ. 80). «’Ίσον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου ενσφραγίστου καί
ένυπογράφου γράμματος τοΰ ήμετέρου μοναστηριού, διά σύνορα καί πεζού
λια των κελλίων».
’Άρχ· Διά τοΰ παρόντος δήλον γίνεται...
Τέλος : ,αψκε”, ’Ιουλίου κδ'. 'Ο καθηγούμενος τής αγίας λαύρας Μακά
ριος καί οί λοιποί προεστοί.
26 (σ. 81). «’Ίσον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου ενσφραγίστου καί
ένυπογράφου γράμματος τοΰ μοναστηριού ημών, περί των ύδάτων τών δυο
κελλίων, τοΰ τε Εΰαγγελισμοΰ τής Θεοτόκου, τοΰ πλησίον τοΰ Κυριακοΰ,
καί τοΰ κάτωθεν τών άγ. ’Αποστόλων».
’Άρχ. Διά τοΰ παρόντος ένυπογράφου...
Τέλος: Έν έτει ,αψκη' καί έν μηνί Μαΐφ ια'. 'Ο προηγούμενος Διο
νύσιος καί δίκαιος τής μεγίστης λαύρας καί οί λοιποί προεστοί.
27 (σ. 82). «’Ίσον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου ένσφραγίστου καί
ένυπογράφου γράμματος τοΰ ήμετέρου μοναστηριού, περί τοΰ μή κόπτειν
ξύλα πλησίον τών γούρνων τοΰ κελλίου τοΰ Τίμιου Σταυρού, τοΰ άντίπερα,
καί κάτωθεν τοΰ μώλου».
’Άρχ. Διά τοΰ παρόντος δήλον γίνεται...
Τέλος: Έν έτει σωτηρίφ ,αψλα', Άπριλλίου κ'. Ό προηγούμενος
καί σκευοφύλαξ τής ήμετέρας λαύρας Καλλίνικος βέβαιοί.
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28 (σ. 83). «“Ισον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου ενυπόγραφου γράμ
ματος, περί τοΰ καλυβίου, τοΰ άνεγερθέντος εις τα σύνορα τοΰ κελλίου τής
ύπεραγίας Θεοτόκου».
”Α ρ χ. Διά τοΰ παρόντος δηλοποιοΰμεν...
Τέλος : ,αψλ
εν μηνί Άπριλλίφ, ό προηγούμενος και σκευοφΰλαξ τής
μεγίστης λαύρας Καλλίνικος.
29 (σ· 84). «'Υπόμνημα έγγραφον τής καθ’ ημάς ιεράς σκήτεως, τής
αγίας καί θεοπρομήτορος “Αννης- δικαιοΰντος τοΰ πανοσιωτάτου αγίου πνευματικοΰ, κυροΰ Φιλοθέου, οΰπερ εν τφ καιρφ τής προστασίας αύτοΰ άνηγέρθη ό ιερός καί ωραιότατος θείος ναός τοΰ Κυριακοΰ ήμών, ταΰτης τής
ήμετέρας αγίας “Αννης καί θεοπρομήτορος, συν τοΐς λοιποίς προκρίτοις και
γέρουσι, καί πάσι τοΐς εν Χριστφ ημών άδελφοΐς, τοΐς ένταΰθα συνασκουμένοις’ προτροπή δέ τής αγίας προεστΦσι τής ιεράς ήμων καί παμμεγίστης
αγίας λαύρας. Σύνταξις καί συνθεσις καί ιδιόχειρον τοΰ μακαρίτου προηγου
μένου κυρ Διονυσίου ».
“Α ρχ. Έγένετο έν ταΐς ήμέραις τής δευτέρας πατριαρχίας τοΰ παναγιωτάτου κυροΰ Κυρίλλου- έτει από θεογονίας ,αψνγ’, έν μηνί Αΰγοΰστφ, Ίνδικτιώνος α'...
Τέλος: “Ετει ,αψνγ’, κατά μήναν Σεπτέμβριον.
30 (σ. 88). «’Ίσον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου ενυπογράφου μοναστηριακοΰ γράμματος περί τής ακολουθίας τών αγίων Σάββα καί Συμεών».
“Αρχ. Γνωστόν έστω πάσι τοΐς έντυγχάνουσι...
Τέλος: ,αψμθ', δ σκευοφΰλαξ τής μεγίστης λαύρας Μακάριος.
31 (σ. 89) «Υπόμνημα περί τών συμβάντων σκανδάλων περί τοΰ έν
Κυριακή μνημοσύνου».
“Αρχ. Επειδή καί ημείς έν τή περιωνΰμφ ταΰτη...
32 (σ. 90). «“Ισον άπαράλλακτον τοΰ διαληφθέντος πρωτοτύπου συνοδικοΰ γράμματος».
“Αρχ. Θεοδόσιος έλέφ Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας
Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης.
Θεοφιλέστατε επίσκοπε 'Ιερισσοΰ καί 'Αγίου “Ορους...
Τέλος: ,αψοβ’, έν μηνί Ίουλίφ, ίνδικτιώνος ε\
Ό 'Ιεροσολύμων Σωφρόνιος άποφαίνεται" ό Ήρακλείας Μεθόδιος" ό
Κυζίκου Γεράσιμος- δ Νικομήδειας Νικηφόρος- δ Νίκαιας “Ανθιμος- δ Χαλκηδόνος Παρθένιος- δ Τορνόβου Καλλίνικος- δ Προΰσσης Μελέτιος- δ Φιλιππουπόλεως Σαμουήλ- δ Δρΰστρης Παρθένιος- δ Άγχιάλου Άνανίας.
33 (σ. 92). «“Ισον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου πατριαρχικοΰ γράμ
ματος, περί τής συγχωρήσεως τοΰ ρακίου τών πατέρων».
“Αρχ. Κύριλλος έλέφ Θεοΰ άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας
'Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης.
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Επειδή άνηνέχθη ήμίν...
Τέλ ος: ,αψνγ', έν μηνί Ίουλίφ, ινδικτιώνος α'.
Ό Καισαρείας Παρθένιος' ό Εφέσου Τιμόθεος' ό Ήρακλείας Γεράσι
μος' ό Άγκυρας Άνανίας' ό Νικομήδειας Γαβριήλ' ό Νίκαιας Ιερεμίας' ό
Κυζίκου Γεράσιμος' ό Φιλιππουπόλεως Σεραφείμ" ό Σερρών Φιλόθεος' ό
Φιλίππων καί Δράμας Καλλίνικος.
34 (σ. 93). «Ίσον άπαράλλακτον τοϋ πρωτοτύπου ενσφραγίστου καί
ένυπογράφου γράμματος, περί τοΰ μή δέχεσθαί τινα ξένον καλόγηρον, μήτε
καυγιότην, καί τοΰ έρχεσθαι έν τή συνάξει άνευ εργόχειρου καί τα εξής».
Άρχ. Πατέρες άγιοι, καί έν Χριστφ ημών αδελφοί...
Τέλος: ,αψοε', έν μηνί μαρτίφ.
Οί τής μεγίστης λαύρας προεστώταις καί έπίτροποι Γριγόριος καί Ναθα
ναήλ βεβεοϋμε.
Οί τής καθ’ ημάς ίεράς ταΰτης σκήτης σεβασμιώτατοι πνευματικοί Κο
σμάς ιερομόναχος, Άνανίας ιερομόναχος, Λεόντιος ιερομόναχος καί Γεράσιμος
ιερομόναχος καί άπαντες οί τής καθ’ ημάς συνάξεως άποφαινόμεθα.
35 (σ. 95). «Ίσον άπαράλλακτον τοϋ πρωτοτύπου ένσφραγίστου μονα
στηριακού γράμματος, έν φ περιέχονται έπιτάγματα κεφαλαιώδη, προς τά
όποια πρέπει νά προσέχουν οί έν τή καθ’ ημάς Ιεροί σκήτη τής θεοπρομήτορος Άννης αδελφοί, έπ’ αύτφ προς αυτούς πεμφθέντα έκ τής καθ’ ημάς
ίεράς καί βασιλικής μονής μεγίστης λαύρας».
’Άρχ. Πάσα πράξις ή λόγος...
Τέλος: Ό δίκαιος τής μεγίστης λαύρας Ήσαΐας καί ή σύναξις άποφαίνονται.
Ό ταύτης τής ίεράς λαύρας Διονύσιος σκευοφύλαξ βέβαιοί μετά τοίς
λοιποΐς προεστώσι.
Έν έ'τει σωτηρίφ ,αψμς-', έν μηνί Φεβρουαρίφ.
36 (σ. 98). «'Υπόμνημα έτερον περί τοϋ κυριωνύμου μνημοσύνου».
’Άρχ. Καί προλαβόντες μεν ήδη αρκούντως...
37 (σ. 101). «’Ίσον άπαράλλακτον τοΰ ίεροϋ τής έκκλησίας θεσπίσμα
τος, περί τοϋ πολυθρυλλήτου τοϋ κυριωνύμου μνημοσύνου».
Ά ρ χ. Σωφρόνιος έλέφ Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας
'Ρώμης και οικουμενικός πατριάρχης.
Οί τφ καθ’ ημάς άποστολικφ...
Τέλος: Έν έτει σωτηρίφ ,αψος·' κατά μήνα ’Ιούνιον, έπινεμήσεως
έννάτης.
Έν μηνί Ίουνίφ, ινδικτιώνος θ’.
Ό Ιεροσολύμων Άβράμιος άποφαίνεταΓ ό Εφέσου Μελέτιος' ό 'Ηρά
κλειας Μεθόδιος' ό Νικομήδειας Νικηφόρος' ό Χαλκηδόνος Παρθένιος' ό
Θεσσαλονίκης Δαμασκηνός' ό Κρήτης Ζαχαρίας' ό Μπόσινας Κύριλλος' ό
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Σερρών ’Αγάπιος" ό Εύρίπου Γεδεών" δ Σηλυβρίας Παρθένιος" δ Γόνου και
Χώρας Παΐσιος" δ Λήμνου Καλλίνικος" δ Καρπάθου Δανιήλ" δ Χαλεπίου
Νεόφυτος" δ Καστοριάς Γεννάδιος" δ 'Ιερισσοϋ καί 'Αγίου ’Όρους ’Ιάκωβος.
38 (σ. 107). «’Ίσον άπαράλλακτον τοϋ πρωτοτύπου. Άπόκρισις τοΰ
παναγιωτάτου πρώην Κωνσταντινουπόλεως κυρ Καλλινίκου, πρός τινα ερωτήσαντα περί των μνημοσυνών, των έν ΚυριακαΤς τελουμένων».
”Αρχ. Περί δέ τής τών μνημοσυνών...
39 (σ. 110). «'Υπόμνημα έτερον διά τό κοινόν τεσσαρακονταλείτουργον».
’Άρχ. Έν έλέει τοϋ Κυρίου ημών συναθροισθέντων ημών...
Τέλος: ,αψοθ', εν μηνί Νοεμβρίφ.
'Ο δίκαιος τής ίεράς ταύτης σκήτης Σάββας μοναχός καί οι συν έμοί
άπαντες εν Χριστφ πατέρες καί αδελφοί άποφαινόμεθα.
Αί σελίδες 112-113 ειχον έπικολληθή. Αΰται άποκολληθεΐσαι δείκνυνται φέρουσαι «ίεροσφράγιστον δμολογίαν τής μονής ημών, τριών χιλιάδων
γροσίων, διά τρεις αγρυπνίας μετά μνημοσυνών». "Επεται τό «υπόμνημα
τών ώς άνω αγρυπνιών μετά τών μνημοσυνών».
40 (σ. 116). «’Ίσον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου γράμματος τοΰ έσιναφίου τών γουναράδων δποΰ έδωσαν τή καθ’ ημάς ιερά σκήτη...».
’Άρχ. Διά τοΰ παρόντος κοινοΰ ημών ένυπογράφου...
Τέλος: ,α;[>πβ', Νοεμβρίου ιε'.
Έπονται αί ΰπογραφαί, εν δλφ-43.
41 (σ. 119). «’Ίσον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου γράμματος, δπερ
άφησεν έν Κωνσταντινουπόλει δ πανοσιώτατος πνευματικός κυρ Άνανίας εις
τό κουτί τοΰ ευλογημένου ρουφετίου τών γουναράδων».
’Άρχ. Διά τοΰ παρόντος ένυπογράφου...
Τέλος: ,αψπβ', Μαρτίου α'.
42 (σ. 120). «’Ίσον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου συνοδικού γράμμα
τος τό όποιον έδόθη εΐς τό ρουφέτιον τών γουναράδων ένεκεν τής όπισθεν
ποσοτητος τών έξ χιλιάδων διακοσίων πενήντα γροσίων».
’Ά ρ χ. Διά τοΰ παρόντος κοινοΰ...
Τέλος: ,αψπβ', Μαρτίου α'.’Εφέσου Σαμουήλ" Ήρακλείας Μεθόδιος"
Νικομήδειας Μελέτιος" Χαλκηδόνος Παρθένιος" Δέρκων Άνανίας" Τορνόβου
Καλλίνικος" Προύσης ’Άνθιμος" Φιλίππου καί Δράμας Γρηγόριος" Χριστιανουπόλεως Άνανίας.
43 (σ. 121). «’Ίσον άπαράλλακτον τής πρωτοτύπου πατριαρχικής όμολογίας, ήτις έδόθη εις τούς γουναράδες διά τάς ές χιλιάδας διακόσια πενήντα
γρόσια».
’Άρχ. Ή μετριότης ημών...
Τέλος: ,αψπβ', Μαρτίου α'.
Ό Κωνσταντινουπόλεως υπόσχεται.
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Εφέσου Σαμουήλ εγγυητής' Ήρακλείας Μεθόδιος εγγυητής' Νικομή
δειας Μελέτιος εγγυητής' Χαλκηδόνος Παρθένιος εγγυητής" Δέρκων ’Ανανίας' Τορνόβου Καλλίνικος εγγυητής' Προύσης "Ανθιμος εγγυητής' Κό
ρινθου Γαβριήλ εγγυητής' Δράμας Γρηγόριος εγγυητής' Χριστιανουπόλεως
'Ιερεμίας εγγυητής.
44 (σ. 123). «Υπόμνημα των τεσσάρων αγρυπνιών καί μνημοσυνών
μετά κηροδοσίας...».
Προσδιορίζει τάς τρεις αγρυπνίας. Ειτα φΰλλον άγραφον εν.
45 (σ. 128). «Έκ τοΰ κωδικός τοϋ πρωτάτου τοϋ καλουμένου τράγου"
ίσον άπαράλλακτον».
”Αρχ. Μηδόλως παΐδας άγενείους...
46 (σ. 129). ’Άρχ. ’Αγκαλά κατά τον είπόντα...
Τέλος: Έν έτει σωτηρίφ ,αψπη', έν μηνί Μαΐφ.
Ό αρχιμανδρίτης τής ίεράς μεγίστης λαύρας Ναθαναήλ βαιβεοϊ τά άνωθεν.
Ό προηγούμενος τής ίεράς μεγίστης λαύρας ’Ιγνάτιος βαιβεοϊ τά άνωθεν.
'Έπεται έν σ. 132 «ίσον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου» τής μονής,
περί των κελλίων 'Αγίου Κωνσταντίνου καί 'Αγίων Πάντων, διαγεγραμμένον.
47 (σ. 133). ’Ά ρ χ. Κατά τό ,αωδ', μηνί Μαΐω ιζ\ ερχόμενοι ενταύθα
εις εναλλαγήν τοΰ δικαίου μας...
48 (σ. 134). «Έκ τοΰ ρηθέντος τράγου’ περί τοΰ μή ποικίλειν τό κουκούλιον».
’Άρχ. Όταν τούς γέροντας θεάσωμαι...
49 (σ. 135). ”Αρχ. Φαίνεται εις τήν θείαν καί ίεράν γραφήν...
Φύλλον άγραφον έν, μεθ’ δ έν σελ. 141 -142 «όμολογίαι τινές περί ύπισχνουμένων παρά τινων φιλοθέων».
50 (σ. 143). «’Ισον άπαράλλακτον τής τοΰ ίεροΰ μοναστηριού τοΰ Δοχειαρίου ομολογίας».
’Άρχ. ’Επειδή καί τινες των έν τφ κόσμφ...
Τέλος: Έν έτει ,αψΗδ’· Άπριλλίου α' καί αί ύπογραφαί.
Έν δέ τή δεξιφ φφ τάδε:
«Ή παρούσα ομολογία έξοφλήθη, καί δεν έχομεν νά λάβωμεν τίποτε».
ΕΙθ’ οΰτω φύλλα άγραφα τρία, μεθ’α έν σελ. 151, 152, 153, 154, 155, 157
σημειοΰνται ονόματα φιλοθέων χριστιανών διά διαφόρους άγρυπνίας, πάντα
διαγεγραμμένα, καί φύλλον εν άγραφον.
51 (σ. 163). ’Άρχ. ’Αγκαλά καί ανέκαθεν...
Προτάσσεται ή σφραγις τής Λαύρας.
Τέλος: Ό άρχιμανδρίτης τής μεγίστης λαύρας Ναθαναήλ βέβαιοί.
Ό ταπι(ν)ός, δικέως Μελέτιος ιερομόναχος καί πνευματικός έπιβεβεό.
Δαμασκηνός ιερομόναχος καί πνευματικός βεβαιώνο.
Ίωάσαφ ιερομόναχος καί πνευματικός βεβαιώ.
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Έν ετει σωτηρίφ ,αωιγ', κατά μήνα ’Ιούλιον.
Φύλλον άγραφον εν, εΐτα:
52 (σ. 167). ’Άρχ. Άγκαλά κατά τον ειπόντα θεοδίδακτοι εστέ—
Προτάσσεται ή σφραγίς τής Μονής Λαύρας.
Τέλος: Έν ετει σωτηρίφ, ,αωιγ' κατά μήνα ’Ιούλιον.
Ό αρχιμανδρίτης τής μεγίστης λαύρας Ναθαναήλ βέβαιοι.
'Ο δικέως τις ήέράσκίτεος θεοπρομίτορως αγίας ά'ννις, μελέτιως ίερομώναχος καί πνευματικός βεβεοί.
Χρυσάνθους ίερομόναχως καί πνευματικός βαιβαιόν.
Δαμασκηνός ιερομόναχος καί πνευματικός βεβαιώ.
Ίωάσαφ ιερομόναχος καί πνευματικός βεβαιώ.
53 (σ. 170). ’Άρχ. ’Επειδή συνέβησαν καί συμβαίνουσι...
Προτάσσεται ή τής Λαύρας σφραγίς.
Τέλος: Έν ετει σωτηρίφ 1842, κατά μήνα Φεβρουάριον.
Οί επίτροποι τής μεγίστης Λαύρας.
Προηγούμενος Κύριλλος καί επίτροπος τής μεγείστης λάβρας βεβαιώ.
Άρχ. Άνανίας καί επίτροπος βαιβεώ συν τοΐς λοιποΐς προϊσταμένοις.
Έν σελ. 173 ονόματα τινα διαγράφονται" μεθ’ ό ά'γραφα φύλλα εξ. Έν
σελίδι 185, τάδε:
«τοΰ παπάάγαπίου». «Εις τούς 1835, δικαιοϋντος τοΰ Νεοφύτου Χίου...».
’Ενταύθα δείκνυνται καθέτως άποκοπέντα φύλλα 10· ’Από σελ. 188
μέχρι τής σελ. 215 φέρονται διάφορα ονόματα μνημονευόμενα εις διαφόρους
αγρυπνίας καί έορτάς, τά δε μέχρι τής σελ. 235 φύλλα άγραφα.
54 (σ. 236). «‘Υπόμνημα άξιοσημείωτον δράματος τίνος έπισυμβάντος εν
παντί τουτωί τφ άγιωνύμφ ό'ρει εκ των πολλών ήμών αμαρτιών προς σωφρο
νισμόν».
’Άρχ. Κατά τφ ,αωκ' έτος από θεογονίας εν μηνί Σεπτεμβρίφ β', περί
τάς θ ώρας τής νυκτός εις τά ξημερώματα τής Πέμπτης επί τοΰ Δικαίου
όσιωτάτου εν μοναχοις κυροΰ ’Αγαπίου Ζακυνθίου, ξένου τίνος και άνηκούστου από γενεών εις γενεάς συμβεβηκός καί θεοΐλατος οργή συνέβη εις δλον
σχεδόν τό άγιώνυμον τούτο δρος, κατ’ εξοχήν εις ταύτην τήν ΐεράν ήμών
Σκήτην" τοσαύτη γάρ έν τή ρηθείση ώρφ θ' υπέρ φύσιν ραγδαιοτάτη βροχή
μετά άδιακόπων βροντών...
Μεθ’ ο φύλλον έν άγραφον.
‘Ο πίναξ προτάσσεται, ή δέ στάχωσις βυρσίνη, σχεδόν κατεστραμμένη.
Οΰτος έστίν ό τής ίεράς Σκήτης κώδιξ ό περιέχων τά περιγραφέντα Συνο
δικά, Πατριαρχικά καί Μοναστηριακά έγγραφα, τά καθορίζοντα τήν ευπρεπή
καί νόμιμον ως έμπρέπει τοΐς μοναχοις διαγωγήν τών έν ταύτη τή ‘Ιερά
Σκήτη αδελφών, ώς καί τήν αρμονικήν καί νόμιμον τής έν λόγφ Σκήτης λει
τουργίαν.
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Χαρτ. 4. 0,37X0,26. σελ. 739, λδ'. XIX.
«.Τόμος Απαλλαγής της των κακοδόξων πλάνης καλούμενος.

Δέλτος ορθοδόξου πίστεως ομολογίας, και βίβλος δογματικής πανοπλίας.
Ήδη συνταχθεΐσα μεθ’ δσης πλείστης έπιμελείας καί πόνου, συνερρανισθεΐσα τε, επαυξηθείσα καί άπαρτηθείσα προς την τοΰ παρόντος αίώνος
χρείαν καί χρήσιν, είς δήλωσιν των τε παλαιών καί τών νεωτέρων εσχάτως
άναφανέντων κακοδοξιών, τών έκ τοΰ πονηρού διασπαρέντων ζιζανίων άναμέσον τοΰ σίτου τής ζωηφόρου χώρας άγιωτάτης τοΰ Χριστού ’Εκκλησίας.
Καθιερωθείς καί έπανατεθείς τή παναγιωτάτη ζωαρχική, όμοουσίφ καί άδιαιρέτιρ 'Γριάδι, προς ήν καί ρηματική ακολουθία συνετάχθη" καί τή πανσέπτφ,
πανσεβάστφ, πανυπερτίμφ καί παναγιωτάτη Τετρακτΰϊ τών άγιωτάτων πατριαρχών.
Διαιρεθείς είς τόμους δυο" ών ό μεν πρώτος εμπεριέχει δογματικάς προ
τάσεις καί αντιρρήσεις ορθοδόξου φρονήματος. Ό δέ δεύτερος βίους αγίων
έν χειρογράφοις σωζομένους άνεκδότοις, συμβάλλοντας είς τήν τοιαύτην πρα
γματείαν, αποδείξεις περί τοΰ αγίου φωτός, νηπτικά τών Πατέρων, καί διά
φορα αποφθέγματα καί υποθέσεις είς ανατροπήν άσεβείας άπάσης.
Τόμος πρώτος, έ'τει σωτηρίφ ,αωμδ' = 1844. Έν τφ άγιωνΰμφ δ'ρει
τοΰ ’ Αθω.
1 (σ. 1). Προς τήν 'Αγιωτάτην τοΰ Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν».
’Άρχ. Άγιωτάτη, άρραγεστάτη...
(Άφιερωτική προσφώνησις).
2 (σ. 4). «Κεφαλαιώδεις στίχοι είς πάντα πιστόν ωφέλιμοι, κατά Άλφά*
βητον».
’Άρχ.

’Αρχή σωτηρίας ή έαυτοΰ κατάγνωσις
Βέλτιον... εμβάλλειν λίθων ή λόγων
Γενοΰ τοΐς πάσιν φ συ θέλεις πάντας.
Τέλος: Ωτων καί γλώσσσης μέγας ό κίνδυνος
’Όλβιος ό άναγινώσκων τρισόλβιος δ’ 6 ποιών ταΰτα.

3 (σ. 5). «Πίναξ τοΰ πρώτου τών προλεγομένων βιβλίου».
4 (σ. 7). «Δημοσίευσις τών κακοδοξιών Νεοφύτου εξ ’Ιουδαίων Πελοπονησίου άναφανέντος αντάρτου τής ’Εκκλησίας κατά τό ,αψν' = 1750 έτος,
καί καταταράζοντος τήν ευσέβειαν έν τφ Άγιωνύμφ δ'ρει τοΰ ’Άθω».
Καί έπονται οί πίνακες τών περιεχομένων.
Είτα έπικολλάται εΐκών τις, λιθογραφία, φέρουσα επί μέν τής πρώτης
δ'ψεως, άνωθι μέν τον Χριστόν επί τοΰ πλοίου μετά τών μαθητών αύτοΰ
έπιτάσσοντα τή θαλάσση καί τοις άνέμοις, κάτω δέ, τον Χριστόν επί τοΰ
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ορούς τής Γαλιλαίος έμφανισθέντα μετά ιήν Άνάστασιν τοΐς μαθηταίς αυτούεπί δέ τής δευτέρας δι^εως, την φιλοξενίαν τοΰ ’Αβραάμ.
5 (σ. 16). «’Ακολουθία τής υπερουσίου καί ζωαρχικής Τριάδος, ψαλλό
μενη τή Δευτέρφ ή τή Τρίτη τής Πεντηκοστής εν τοϊς ίεροΐς ναοΐς τοΐς τιμωμένοις επ’ όνόματι τής 'Αγίας Τριάδος, εις δόξαν τοΰ εν Τριάδι Θεοΰ».
Είναι δέ ή ακολουθία πλήρης μετά κανόνος φέροντος τήν εξής ακροστι
χίδα : «Τό Πνεΰμα μέλπω τό κτίσαν πάσαν κτίσιν». ΤΗχος α\ Χριστός γεννάται. ’Εμπεριέχονται δέ 24 οίκοι είς τήν 'Αγ. Τριάδα υπό Ίωάννου Ευγε
νικού.
Μεταξύ των σελίδων 24-25 εΰρηνται 4 φύλλα παρείσακτα, έν οϊς κατα
γράφονται διάφοροι μαρτυρίαι άποδεικνΰουσαι δτι δ ϊσαπόστολος Μέγας
Κωνσταντίνος έβαπτίσθη έν 'Ρώμη υπό τοΰ 'Αγ. Σιλβέστρου, καί ουχι έν
Νικομηδείρι υπό Ευσεβίου.
6 (σ. 25). «'Άπασι τοΐς άρχομένοις άναγνώναι τήν παρούσαν τής δογμα
τικής πανοπλίας βίβλον τό χαίρειν. Προοίμιον».
”Αρχ. Ούδεμία αμφιβολία...
7 (σ. 41). «Προοίμιον τής παροΰσης βίβλου. Πάσι τοΐς έντευξομένοις
εύσεβέσι Χριστιανοΐς, τοΰ ορθοδόξου παντός πληρώματος».
Άρχ. Πολλαί καί άλλαι συμφοραί...
Μεταξύ των σελίδων 48-49 υπάρχουν 6 φύλλα έπιπρόσθετα, περιέχοντα
τά εξής: α') «Άπόδειξις ορθών δογμάτων έκ των στιχουργικών λόγων τοΰ
'Αγίου Μελετίου 'Ομολογητοΰ τοΰ Γαλησιώτου». β') «Δήλωσις απλανής περί
δεκτών καί ορθοδόξων βιβλίων καί απόκρυφων». Τούτων τών 6 φύλλων δ
χάρτης, λόγφ τής κακής αύτοΰ ποιότητος, ήμεροι τή ήμέρα διαρρέει.
8 (σ. 49). «Τοΰ μακαρίου Μελετίου Συρίγου τοΰ Κρητός, περί προο
ρισμού Θεοΰ καί προγνώσεως καί άπόδειξις δτι αυτή ή καχέσπερος πλάνη τής
δυσσεβοΰς λουτεροκαλουΐνου ύπούλως προσχωρήσασα είς τούς ευσεβείς, λυμαί
νεται ανεπαίσθητους τήν ευσέβειαν».
’Άρχ. Πρέπει νά ήξεύρωμεν...
9 (σ. 69). «Άπόδειξις περί μνημοσύνων, δτι πολλήν τήν ωφέλειαν είς
τας ψυχάς προξενοΰσι, δτι οί λουθηρόφρονες μνημόσυνα ου δέχονται, καί έξ
αυτών εξεφύη τό μή ποιείν έν Κυριακαΐς μνημόσυνα».
Άρχ. Ή μεσιτεία δποΰ γίνεται...
10 (σ. 85). «Δοσιθέου 'Ιεροσολύμων, Περί τής Κοιμήσεως τής Κυρίας
Θεοτόκου».
Άρχ. Ή Παναγία Παρθένος...
11 (σ. 86). «Κατά λουτεροκαλβίνων, δτι ου παραδέχονται τάς 'Ιεράς
Συνόδους, οΰτε άνάπτυξιν τών Γραφών από τούς θείους Πατέρας, αλλά καί
από τήν Γραφήν άποβάλλουσιν ως απόκρυφα τινά βιβλία, καί έκ τής τοΰ Θεο
λόγου Ίωάννου έπιστολής δύω έδάφια ασεβώς».
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Άρχ. ’Επειδή καί οΐ άντικείμενοι...
12 (σ. 90). «Ότι ή θεία Γραφή δεν είναι να άναγινώσκεται από δλους
δπου δεν έγυμνάσθησαν εις τα θεία, καί μάλιστα ή Παλαιά, άλλ’ από τούς
τα αισθητήρια τής ψυχής έχοντας γεγυμνασμένα».
’Άρχ. Οί τής λουθηρανοκαλουϊνικής πλάνης...
13 (σ. 91). «Δοσιθέου πατριάρχου 'Ιεροσολύμων».
’Ερωταποκρίσεις σχετικαί περί τής άναννώσεως τής άγ. Γραφής.
14 (σ. 95). «Άποστολικαί διατάξεις, τα αναγκαιότερα κεφάλαια έκ τών
οκτώ βιβλίων».
’Άρχ. Τάς ήμέρας τών εορτών...
15 (σ. 117). «’Αντιρρητικά κατά τού Φραγκίσκου. ’Εκ τοϋ βιβλίου τών
Άποστολικών διατάξεων».
’Άρχ. Άντίρρησις εις τά σχόλια τών Άποστολικών διαταγών Φραγκί
σκου φράτορος, Τουριανοϋ...
Περιέχονται ποικίλοι αντιρρήσεις καί σχετικά σχόλια.
16 (σ. 141). «Έκ του α' βιβλίου τών Άποστολικών διατάξεων».
Καθεζόμενος ένδον...
Άρχ. Τών εθνικών βιβλίων πάντων απέχω...
Έπονται διάφορα κεφάλαια παραινετικά έκ τών Άποστολικών Δια
τάξεων.
17 (σ. 153). «"Οτι ό άγιος άρτος ούκ έστιν άντίτυπος τοϋ σώματος τοϋ
Χριστού, ούτε ό οίνος τοϋ θείου αίματος, άλλ’ αυτό τό ίδιον σώμα καί αίμα
τοϋ Κυρίου, ως ή Εκκλησία άνωθεν φρονεί».
Άρχ. Έπί τής βασιλείας Κωνσταντίνου...
18 (σ. 154). «Τοϋ μακαρίου Σαμωνά, Αρχιεπισκόπου Γάζης, διάλεξις
προς τον Σαρακηνόν Άχμέδ, άποδεικνύουσα τόν υπό τοϋ ίερέως ίερουργούμενον άρτον καί οίνον, νά ήναι ολόκληρον σώμα καί αίμα τοϋ Κυρίου ήμών
Ίησοϋ Χριστού. Μεταφρασθέν εις απλήν φράσιν».
Άρχ. Εύρισκόμεθα μίαν ημέραν.·.
Καί ακολουθεί ή διαλογική συζήτησις.
Ό θείος οΰτος Σαμωνάς, αρχιεπίσκοπος Γάζης, ήκμασε κατά τό 1070.
19 (σ. 161). «Επιστολή τοϋ Άγιωτάτου Πέτρου τοϋ Μανσούρ, προς
Ζαχαρίαν επίσκοπον Άσάρων, Κεφ. Ζ'».
’Άρχ. Ύψοϋται έν ταΐς χερσί τοϋ ίερέως ..
20 (σ. 161). «Περί φθαρτού καί άφθάρτου δόξης τοϋ σώματος τοϋ Χρι
στού. Δοσιθέου πατριάρχου 'Ιεροσολύμων».
Άρχ. Έπί τής βασιλείας Αλεξίου...
21 (σ. 163). «Περί Βεριγκαρίου καί τής τών βογομίλων αίρέσεως».
’Άρχ. Έπί τής βασιλείας Ίσαακίου τοϋ Κομνηνοΰ...
22 (σ. 164). «Περί τοϋ δτι δ αυτός Ίησοΰς Χριστός προσήγαγε μέν
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εαυτόν τφ Θεφ καί Πατρί θΰμα, και ως Θεός καί θύτης προσεδέξατο μετά
τοΰ Πατρός, αυτός τε ό Μονογενής υιός καί τό Πνεύμα τό άγιον, ως άμέριστος ών τφ Πατρί καί τφ Πνεύματι».
Άρχ. Έπί Μανουήλ τοΰ Κομνηνοϋ...
23 (σ. 165). «Ενταύθα σημειοΰμεν τάς άριστείας τοΰ αοιδίμου βασιλέως ’Αλεξίου, καί τον ζήλον του προς τήν ευσέβειαν, συν άμα καί των τεσ
σάρων Αύτοκρατόρων, ων μνήμην φέρει τό συνοδικόν τής Κυριακής τής
’Ορθοδοξίας, ως χρήσιμα όντα. Χρύσανθού 'Ιεροσολύμων είσί ταύτα».
Ά ρ χ. ’Αλέξιος δ Κομνηνός έβασίλευσεν έν ετει από Χριστού
,απα' (= 1081)·.·
24 (σ. 169). «Άντίθεσις με έρώτησιν Μελετίου Συρίγου».
’Άρχ. ’Άν τύχη λέγουσιν...
25 (σ. 171). «Περί άζύμων- άπόδειξις ό'τι οχι μέ άζυμα, άλλα με άρτον
παρέδωκεν ό Κύριος τό μυστήριον εις τούς Μαθητάς του έν τή νυκτί τής προ
δοσίας καί εκουσίου αυτού παραδόσεως' έκ τού τόμου τής αγάπης Κυρίλλου
’Αλεξανδρείας, προς ’Ιωάννης 'Ράδουλον αύθέντην Ουγκροβλαχίας».
Άρχ. ’Επειδή καί οί Λατίνοι λέγουσι...
26 (σ. 174). «Τοΰ αγίου Νείλου μαθητου τού Ίωάννου τού Χρυσοστό
μου. ’Εκ τής προς Φίλιππον σχολαστικόν επιστολής αυτού».
’Άρχ. Έκ παπύρου καί κόλλης...
27 (σ. 174). «Γενναδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως περί τοΰ μή
δεΐν ποιεΐν λειτουργίαν έν τή μεγάλη τεσσαρακοστή».
Άρχ. Πού παρελάβετε τελείαν θυσίαν...
28 (σ. 176). «Δοσιθέου Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων όγδοον σύγγραμμα
περί τοΰ αυτού ζητήματος».
Άρχ. Σύ δε σημείωσαι ότι δεν πρέπει...
(Αυτόθι). «Περί έκπορεύσεως τοΰ Αγίου Πνεύματος».
’Άρχ. Έκ τοΰ Πατρός εκπορεύεται...
29 (σ. 177). «Θριάμβευσις πλάνης. Περί αιρέσεως Πελαγιανών Άρδουΐνου καί Βερρουϊρίου ’Ιησουιτών. Έκ τοΰ δ’ τόμου ’Εκκλησιαστικής 'Ιστο
ρίας Μελετίου, σελ. 159».
Άρχ. Ή τών νέων Πελαγιανών αΐρεσις...
30 (σ. 178). «Συμφώνως τούτοις καί τά τοΰ Ίωάννου Οΰϊεκλέρου
Άγγλου κεφάλαια, τά οποία εδώ σημειοΰμεν».
’Ά ρ χ. Οΰτος πρώτος τήν θείαν Γραφήν μετέφρασεν εις τήν εγχώριον
γλώσσαν...
31 (σ. 181). «’Αριθμός καινοτομιών λατίνων μετά τό σχίσμα».
’Άρχ. Έν τοϊς χρόνοις Βασιλείου βασιλέως...
32 (σ. 182). «Τοΰ αγίου Μάρκου Εφέσου, ότι ού μόνον από τής φωνής
τών δεσποτικών ρημάτων αγιάζονται τά δώρα, άλλ’ έκ τής ευχής τοΰ ίερέως».
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’Άρχ. Ό τών λατίνων ίερεύς λειτουργών...
33 (σ. 184). «Τοϋ εν άγίοις πατρός ημών Γερμανού Πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως. Έκ τής ’Εκκλησιαστικής αυτού ιστορίας, ότι τό άντίδωρον είναι σώμα τής Παναγίας».
’Άρχ. 'Ο δε τού Παρθενικού σώματος τύπος...
(Αυτόθι). «Μάρκου τού μακαριωτάτου επισκόπου Μεθώνης».
’Άρχ. Τούτο τό μυστήριον...
34 (σ. 185). «Λίβελλος όν έπέδωκε τφ βασιλεΐ ρωμαίων, καί τφ πάπρ
λατίνων ό μακάριος Μάρκος Εφέσου ό Ευγενικός έκ μέρους τών ορθοδό
ξων προτρεπτικός εις ενωσιν, ελέγχων την κακοφροσύνην τών δυτικών καί
μάλιστα τά ελαττώματα τών άζυμων».
’Άρχ- Σήμερον τής παγκοσμίου χαράς τά προοίμια...
Έξεδόθη εν τφ «Δοκιμίφ 'Ιστορικφ τού σχίσματος τής Δυτικής από
τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας», σελ. 135, υπό Καλλίστου Βλαστού 'Αγιορεί
του Έφεσίου. Έν Άθήναις, τύποις Παρασκευά Λεώνη, 1896.
35 (σ. 189). «Τού αυτού, ομολογία τής ορθοδόξου ’Εκκλησίας τής ’Ανα
τολικής, ήν καί μετά ταΰτα Γεννάδιος ό πατριάρχης έδτοκε τφ Σουλτάνφ έρωτήσαντι αύτφ περί πίστεως».
Διατηρείται ή όλη ομολογία έν δώδεκα άρθροις, καί έτέροις επτά.
’Εν δέ 195Ώ σελίδι έσχεδίασται έν τφ μέσφ τού φύλλου σύμπλεγμα έκ
τριών κύκλων περιεχομένων έν ετέρφ μείζονι, δι’ ών δηλοΰται τό τρισσόν καί
ένιαΐον τής μιάς θεότητος, ά'νωθεν δέ τούτων καί κάτωθεν απολογητικά σχόλια.
36 (σ. 197). «Περί Νεοφύτου τού έξ ’Ιουδαίων, καί δήλωσις περί τής
δεινής ολέθριου αυτού πλάνης, ήν ως άλλος Βαρλαάμ φανείς ένέσπειρε, πρώ
τον έν τφ 'Αγιονύμφ ’Όρει τού ’Άθωνος, διά δέ τών οπαδών αυτού, νέων
Άκινδυνιστών άναφανέντων, διεσπάρη πανταχοΰ λυμαινομένη τήν ορθόδοξον
τού Χριστού ’Εκκλησίαν»·
’Αρχ. Αί μέν παλαιαί αιρέσεις...
Έπονται τά περί Νεοφύτου καί ’Αθανασίου τού Παρίου σχετικά, λόγφ
τών άναφυέντων τότε γνωστών περί μνημοσύνων ζητημάτων, ώς άντελήφθη
καί άπερισκέπτως έκθέτει ταύτα ό συγγραφεύς τού παρόντος κώδικος ’Ιάκω
βος Νεασκητιώτης. ’Ίδε ’Αθανασίου Παρίου τήν περί τών τότε σκανδάλων
πραγματείαν.
37 (σ. 220). «Περί τού Πατριάρχου Σωφρονίου, ότι αυτός ήν ό ΙΙτολεμαΐδος περί ου ή Θεοτόκος είπε τφ Δανιήλ έξ ’Ισμαηλιτών, ότι ήν πιστός
δούλος τού υιού μου».
’Άρχ. Σημείωσον ότι ό ιερός ουτος Σωφρόνιος...
Έξεδόθη (Αόκληρος ιστορία υπό Δουκάκη, έν ή περιγράφονται τό μαρτύριον τού νεομάρτυρος ’Αναστασίου τού έξ ’Ηπείρου καί τά περί Δανιήλ
τού έξ ’Ισμαηλιτών. Παράρτημα Νοεμβρίου, ’Αθήναν.
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ΕΙτα εύρηται λιθογραφία τις φέρουσα επί μεν τής πρώτης δψεως τον
Κύριον ημών έκφωνούντα τή Μαγδαληνή Μαρίςι «μή μου απτού», επί δε τής
έτέρας δίνω μέν μάρτυρας τρεις, κάτω δέ τον Χριστόν επί θρόνου έ'χοντα εκα
τέρωθεν την Θεοτόκον καί τον Πρόδρομον καί παραπλεΰρως τοΰτου ετέρους
δυο μάρτυρας, ίσως Γεώργιον καί Δημήτριον.
38 (σ. 221). «’Αγάπης αδελφικής ένδειξις... ομολογία ορθόδοξος».
’Άρχ. Σιμωνούσα ομοφρονούσα...
’Άρθρα δώδεκα, μεθ’ ά ό επίλογος.
39 (σ. 228). «Άπόδειξις εις τό Μεταβαλών τής εκτελεστικής ευχής των
αγίων δώρων, τής τε τού Μεγάλου Βασιλείου καί Ίωάννου τού Χρυσοστό
μου λειτουργίας, δ'τι πάνυ καλώς χρή λέγεσθαι καί εν ταΐς δυσί, καί ότι
αντίμαχοι τούτου τού Μεταβαλών κλπ. οί λατινοι εισίν, οΐτινες τέσσαρα
τινά έξαιρούσι τών ιερών λειτουργιών ως Πνευματομάχοι, καί έξ έπηρείας
τού πονηρού, οί τών ορθοδόξων ιερείς τινές συνηγορούσι τοΐς κακόφροσι
τούτοις».
Καί ακολουθούν αί κατάλληλοι αποδείξεις καί μαρτυρίαι.
40 (σ. 239). «Δήλωσις χρησιμωτάτη είς τούς ιερείς εις τό τί δηλοΐ εύλόγησις, οπού ευλογεί ο ίερεύς, καί τί δηλοΐ ή σφράγισις, δτε σφραγίζει ό
ίερεύς τα ΰδατα, ή σκεύος ή άγγεΐον».
Άρχ. Ή μέν εύλόγησις γίνεται...
41 (σ. 247). «Περί αίρέσεως σχολιαστών Φρατόρων».
Άρχ. Μετά τό χιλιοστόν καί επέκεινα...
42 (σ. 253). «Συνοδική διάγνωσις τών άγιωτάτων πατριαρχών Σωφρο
νίου Κωνσταντινουπόλεως, Άβραμίου 'Ιεροσολύμων καί αρχιερέων εγκρίτων
τε καί λοιπών δεκαέξ, κατά τών μή δεχομένων άπαραιτήτως τα τών άποιχομένων μνημόσυνα έ'ν τε τή Κυριωνΰμφ ημέρα καί ταΐς λοιπαΐς έξ ήμέραις
τής έβδομάδος».
’Αναγράφονται σιγίλλια δυο, Καλλινίκου πρφην Κωνσταντινουπόλεως
περιληπτικόν υπόμνημα, μέρος έκ τής 'Ομολογίας Νικοδήμου τού Αγιορεί
του, καί ά'λλαι τινές παρεμφερείς σημειώσεις.
43 (σ. 284). «Περί μνημοσυνών άπόδειξις παλαιών καί νέων θεοφόρων
αγίων πατέρων, ότι άνωθεν καί έξ αρχής παρέλαβε ποιεΐν άπαρατηρήτως ή
’Εκκλησία έν έκάστη, καί έν Κυριακή τα μνημόσυνα τών άποιχομένων».
Άρχ. "Οτι μέν τά κόλλυβα...
44 (σ. 307). «Περί τής τών Λουθήρων αίρέσεως, κατά τον Μελέτιον,
’Εκκλησιαστική Ιστορία».
Άρχ. Μαρτίνος δ Λούθηρος...
45 (σ. 316). «Περί τών είς αγίους καί θεοτόκον προσφερομένων κολλυ
βών έν ταΐς μνήμαις αυτών».
Άρχ. Τά είς τούς αγίους...
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46 (σ. 323). «Περί συνεχούς Μεταλήψεως, δπερ έστίν 6 άκρέμων στέλε
χος τής τοιαύτης δόξης».
Προοίμιον δια στίχων Συμεών τοΰ Νέου Θεολόγου
’Άρχ. Λαλεΐ μέν οΰν τό στόμα μου λόγους οΰς έδιδάχθην...
"Επονται ετεροι 38 δμοιοι στίχοι, μεθ’ ους :
«Έκ τούτων τών λόγων τοΰ αγίου...».
Έν σελ. 326 - 327 παρεμβάλλεται ήμιεφθαρμένη ιχνογραφία ναοΰ έπιγράφουσα τάδε : « Αυτή ή ’Ιχνογραφία τοΰ Ναοΰ υπάρχει κατά τό σχήμα και
είδος τών έν πόλεσιν 'Ιερών Μεγίστων Ναών τών έν κόσμφ χριστιανών».
47 (σ. 341). «'Ότι ή ορθόδοξος ’Εκκλησία τό αδιαίρετον τών τριών
προσώπων τής παναγίας όμοουσίου καί ζωαρχικής Τριάδος μεθ’ δσης ακρί
βειας φυλάττουσα οΰ διαιρεί τον υιόν έν ταΐς δεσποτικαίς εορταΐς, ήτοι εις
την γέννησιν, βάπτισιν, μεταμόρφωσιν, άνάστασιν καί άνάληψιν, άλλ’ ήνωμένως εις τήν Τριάδα αί τοιαΰται έορταί ανάγονται’ δ γάρ υιός κάτω έν τή
γή σαρκωθείς οΰ διέλιπε τούς πατρώους θώκους, ούτε μην τό άγιον πνεΰμα
εις τήν Πεντηκοστήν, ως οί Λατίνοι μεριστήν τοΰ ενός μόνον προσώπου τοΰ
πνεύματος κάθοδον δοξάζοντες, άλλα τής αγίας Τριάδος εορτήν έν τή Πεντη
κοστή τελοΰμεν, ωσαύτως καί ή Κυρία Θεοτόκος Μήτηρ τής Εκκλησίας, γνω
ριζόμενη καί νέα Εΰ’α ως 6 νέος Άδάμ οΰ διαιρείται τών τέκνων της αγίων
πάντων, άλλ’ έν πάσαις ταΐς θεομητορικαΐς εορταΐς τιμώνται καί οί άγιοι, ως
εις τά κόλυβα λέγομεν’ «Εις τήν τιμήν καί μνήμην τής ΰπερευλογημένης
ενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, καί άειπαρθένου Μαρίας καί πάντων σου
τών 'Αγίων», ωσαύτως καί εν ταΐς εορταΐς ενός έκάστου αγίου, συνεορτά
ζεται καί ή Θεοτόκος καί άπαντες οί άγιοι, διά τό άμέριστον τής ολομέλειας
τοΰ ενός σώματος τής ’Εκκλησίας».
’Άρχ. Οΰδέ μία άμφιβολία είναι...
"Επονται άποσπάσματα εκ τών λόγων ν', κς-\ Συμεών τοΰ Νέου Θεο
λόγου σχετικά εις τήν άνωτέρω ΰπόθεσιν.
48 (σ. 356). «Περί τοΰ κλάδου τής νεοφυούς δόξης τοΰ έκφώνως τάς
μυστικώς λέγειν παραδεδωμένας (τάς) εΰχάς τής λειτουργίας προσφέρειν’ δτι
δει αΰτάς έκπομπεύειν εις τό κοινόν, ως μεσίτου προς τον Θεόν τοΰ ίερέως
ΰπάρχοντος, καί μόνος μόνφ υπέρ τοΰ λαοΰ χρή εΰχεσθαι».
’Άρχ. Καί πρότερον ε’ίπωμεν...
49 (σ. 358). «Κλάδος τρίτος περί τής έκφωνήσεως τής τής Κυριακής
εΰχής άποπληρώσεως, δτι μόνοις τοΐς ίερεΰσι δίδωται λέγειν, οΰχί δε ίδιώταις
καί λαϊκοΐς».
’Άρχ. Πρώτον άναγκαΐον έγνωμεν...
50 (σ. 362). «Κλάδος τοΰ αΰτοΰ φυτοΰ, Περί τής δευτεροπροσώπου
Αντωνυμίας, σοΰ, δτι οΰ δει συντόμως αΰτήν προφέρειν έγκλινομένης ούσης,
ως Σύ, όνομά σου, δνομα σοΰ».
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Άρχ. Κατά δυο τρόπους προφέρεται...
51 (σ. 368). «Περί γονυκλισίας, δτι ουδέποτε ή τοΰ Χρίστου ’Εκκλη
σία έ'σχε τοιαΰτην συνήθειαν επί γονάτων προσεύχεσθαι, καί δτι κακώς την
άπέβαλεν».
Σημειοΰται έκ τίνος παλαιού χειρογράφου τό εξής υπόμνημα :
Άρχ. Σύνοδος Πατέρων δρον έθετο...
52 (σ. 879). «Περί διαφοράς γνώμης ημερονυκτίου καί νυκτημέρου
παλαιών καί νέων σοφών διδασκάλων».
’Άρχ. Πολλή συζήτησις καί φιλονικεία έστάθη...
’Ακολουθούν διάφοροι γνώμαι περί τοΰ ημερονυκτίου, έκ τοΰ βίου τοΰ
άγ. Γςιηγεντίου, Μιχαήλ Σικελιώτου, Μιχαήλ Γλυκά, Θεοδώρου τοΰ Πτωχοπροδρόμου καί Νικοδήμου τοΰ 'Αγιορείτου.
53 (σ. 395). «"Οτι από ανατολής ήλιου άρχεται τό ήμερονύκτιον, καί
ούχί άφ’ εσπέρας, κατά τε παλαιάς καί νέας διαθήκης άπόδειξιν, καί ή ’Εκκλη
σία άνωθεν λαβοΰσα κρατεί».
’Άρχ. Τό παρόν κεφάλαιον.
54 (σ. 406). «"Οτι είς μόνην τήν τριήμερον ταφήν τοΰ Κυρίου αριθμεί
ή ’Εκκλησία άφ’ εσπέρας τής πέμπτης τό νυκτήμερον, ιδιαιτέρως προς άπαρτισμόν τών τριών ημερών ».
Άρχ. Σημείωσις, δτι καθώς εις τον ’Απόστολον...
55 (σ. 411). «’Αντιρρητικόν προς τούς λέγοντας δτι έκ συμπερασμού
οί μελφδοϊ ’Ιωάννης καί Κοσμάς ψάλλουσιν τό 'Σταυροτύπως δίς έπληξε τήν
θάλασσαν δ Μωϋσής’ καί δτι ή θεία γραφή άπαξ μόνον λέγει καί ούχί δίς».
Άρχ. Επειδή καί δ συγγραφεΰς...
Έπεται τεμάχιον έκ τής ερμηνείας τοΰ κανόνος τοΰ Τίμιου Σταυρού
υπό Θεοδώρου τοΰ Πτωχοπροδρόμου, συμβάλλον είς τό προεκτεθέν κεφάλαιον.
56 (σ. 424). «"Οτι δσα οί θειοι εύαγγελισταί έσιώπησαν τής παιδικής
ηλικίας τοΰΣωτήρος άνθροδπινα δεν πρέπει νά έκπομπεύωνται έπί λόγφ ταπεινωσεως παραδείγματι, ως αναπόδεικτα έκ τής γραφής καί βλάβην έμποιοΰντα
μάλλον ή ώφελος».
Ά ρ χ. "Οτι μέν δ Κύριος...
Εΐτα, σχόλιον περί τοΰ βιβλίου «Πνευματικά Γυμνάσματα».
57 (σ. 430). «Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνοΰ λόγος είς τήν κατά σάρκα Γέννησιν τοΰ Κυρίου καί Θεοΰ καί Σωτήρος ημών ’Ιησού Χριστού».
Προτάσσονται στίχοι οκτώ, ών ή αρχή :
’Άγγελος πριν έξ ουρανού προς Βηθλεέμ φοιτήσας...
Τέλος: ’Επιδημίας τοΰ Χριστού τής κοσμοσωτηρίου.
’Αρχή τοΰ λόγου: "Οταν τό έαρ έπέλθη...
Οΰτος δ λόγος είναι ή γνωστή ιστορία τών τελεσθέντων έν Περσία εν
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τή νυκτί, εν fj έγεννάτο εν Βηθλεέμ ό Κύριος ημών, έπιγραφομένη τφ Δαμα
σκηνού, ήτις κρίνεται παρά πολλών ώς υποβολιμαία. ’Ίδε «’Ιωάννης ό Δαμα
σκηνός», υπό Κ. Δυοβουνιώτου, καθηγητοΰ θεολ.ογίας.
Ταύτης περίληψιν έδημοσίευσε καί Νικόδημος ό 'Αγιορείτης εν υποση
μειώσει εις τα «Πνευματικά Γυμνάσματα».
58 (σ. 443). «“Οτι ή τοϋ Χριστού Εκκλησία πολεμουμένη από πρώτης
αρχής τού ευαγγελικού κηρύγματος μένει ακλόνητος καί αρραγής από τάς
αντιφάσεις τών αιρετικών πολεμίων».
’Άρχ. Ή ορθόδοξος τού Χριστού Εκκλησία...
59 (σ. 443). «Θρήνοι προς την ελεεινήν κατάστασιν τών τέκνων τής
’Εκκλησίας κατά τον Άββά Ήσαΐαν τον ησυχαστήν, ώς ά'ξια θρήνων πράττοντες ήμεΐς».
"Αρχ. ’Ίδε Κύριε δτι θλίβομαι...
Δεύρο δή πάτερ Ήσαΐα, συνθρήνησον ήμΐν.
Ούαί ήμΐν τοΐς ταλαιπώροις...
Έκδοσις τών λόγων τού Άββά Ήσαΐου εγένετο υπό Αυγουστίνου
μοναχού, έν Ίεροσολύμοις.
60 (σ. 448)· «Περί τού τί εστίν αΐρεσις, καί ό'τι ή πλάνη πολύμορφος
έστί καί λανθάνουσα τούς πολλούς λεληθότως, πολλοί καί έκ τών αγίων νόθα
φρονήματα έδέξαντο, καί χάριτι Θεού ύστερον διωρθώθησαν».
“Αρχ. Μή παραδράμωμεν έν Χριστφ αδελφοί...
61 (σ. 454). «Τού αγίου Γρηγορίου τού Διαλόγου, περί διακόνου Πασχασίου έναρέτου, έκ παρατροπής συμφρονήσαντος τφ κακοδόξφ πάπςι».
’Άρχ. “Οθεν ου παρά τούτου...
’Έχει δέ ή ιστορία ούτως μεταφρασθεΐσα εις απλήν φράσιν: Κάποιος
διάκονος Πασχάσιος...
62 (σ. 459). «“Οτι έκ τών συνεχών φιλονεικιών τών αιρετικών, έσαφηνίσθησαν τά ορθά τής ’Εκκλησίας δόγματα».
’Άρχ. Λέγει ό θείος πατήρ ήμών Γ’ρηγόριος ό διάλογος·.·
63 (σ. 463). «Περί τών ορίων τής τού Κυρίου έγέρσεως, μετά ς' ώραν
νυκτός τού Σαββάτου».
Άρχ. Κατ’ αυτήν λοιπόν τήν έννοιαν..·
64 (σ. 467). «Κεφάλαιον κατ’ έρωταπόκρισιν.

Πρόβλημα ενός ίερέως

δπερ έφρόνει καθώς παρ’ άλλων έμαθε καί λύσις τού αυτού».
Άρχ. Τίνος ένεκεν έν τοΐς πολλοΐς...
65 (σ. 468) «"Οτι πολλοί έξ άπλότητος καί ακακίας από αιρετικούς πλανηθέντες ύστερον έδιορθώθησαν».
’Άρχ. Πολλοί τών αγίων έξ άπλότητος...
66 (σ. 469). «Λύσις τινών αποριών τής θείας γραφής».
Λύονται περιληπτικούς τά εξής: «Περί τών έκουσίως άμαρτανόντων
15 -10 -1959
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μετά την έπίγνωσιν τής αλήθειας», ή «Σημαία τοϋ πλοίου, παρασήμφ διοσκοΰροις», τό «’Άχρις άππίου φόρου», περί «Σκιαρίων, τίνες ήσαν» καί τό
«"Ον θέλει ελεεί ό Θεός (ελεεί), δν δέ(ν) θέλει σκληρΰνει». Καί εν τελεί τάδε:
«Κακώς ήλλαξαν τό ίδιόμελον τής λιτής Μεταμορφώσεως 'τό προήλιον σέλας’
(τρισήλιον σέλας)' προς γάρ τον θεάνθρωπον Ίήσοϋν Χριστόν λέγεται, καθώς
καί ό ειρμός «ή τον προ ήλιου φωστήρα», καί οΰχί εις την μακαρίαν τρισυπόστατον Τριάδα».
67 (σ. 471). «Έκ τής έξηγήσεως Θεοδώρου τοϋ πτωχού τοϋ είρμοϋ τής
ε' φδής τής Μεταμορφώσεως».
Βλέπε «Έορτοδρόμιον Ιερόν» Νικοδήμου Αγιορείτου.
Έπονται δυο πρόσθετα φύλλα μεταξύ των σελίδων 472-473, έν οις
αναγράφεται τό εξής:
«Υπόμνημα σφζόμενον έν παλαιφ χειρογράφφ εύρισκομένφ έν τφ κελλίφ Σπανών καλουμένφ πλησίον τής σκήτεως Καυσοκαλύβια’ ήτοι τοϋ αγίου
Νείλου τοϋ Μυροβλύτου αύτοχείρως γραφέν παρά τοϋ ϊδίου οσίου πατρός
ήμών Νείλου, καθιερωθέν δέ έν τφ αύτφ μονηδρίφ παρά τοϋ θείου
αύτοϋ κατά σάρκα Μακαρίου, ως έν τή αύτοϋ διαθήκη όράται σημειούμενον».
Διαλαμβάνει δέ τό έν λόγφ «υπόμνημα» τά κάτωθι έν περιλήψει: «Περί
πλεονεξίας τοϋ Κάϊν. Πώς ό Σήθ ώνομάσθη υίός Θεοϋ. Περί Γιγάντων, θεών
τών ασεβών. Περί τοϋ ναοϋ τής Άγ. Σοφίας. Περί τοϋ ναοϋ Σολομώντος.
Τί δηλοΐ τό ρητόν τής προς Θεσσαλονικεΐς έπιστολής Παύλου: «Ημείς οί
περιλειπόμενοι άμα συν αύτοΐς άρπαγησόμεθα έν νεφέλαις». Καί, Έκάστου
το ε'ργον τό πΰρ δοκιμάσει. Παύλου».

68 (σ. 473). «Κεφάλαια θεολογικά καί νηπτικά αναγκαία τοΐς μονάζουσιν. Κεφάλαιον πρώτον. Περί υψηλής θεωρίας».
’Άρχ. Ό Θεός ώνομάσθη οϋτω Θεός από τοϋ θεωρεΐν τά πάντα...
69 (σ. 474). « Κεφάλαιον β'. Τί έστί γνώσις καί πόσα σημαινόμενα
έχει, καί εις πόσα μέρη μερίζεται».
’Άρχ. ’Άλλο είναι ή θεωρία...
70 (σ. 478). «Κεφάλαιον τρίτον· Περί τών δ'ντων' οτι τό έν καί μόνον
κυρίως δν είναι 6 Θεός. Τά δέ λοιπά λεγάμενα ό'ντα είσί ποιήματα αυτά τοϋ
Θεοϋ- καί εις πόσα μερίζονται».
Είτα παρεμβάλλονται δύο πρόσθετα φύλλα άνευ αριθμών, έν οΐς
σημειοΰται: « Ποιον είναι τό κυρίως τριμερές τής ψυχής, κατά τον θειον
Γρηγόριον Παλαμάν, καί τό ένιαΐον τοϋ νοός, καί πώς γίνεται τριττόν καί
μένον ένιαΐον».
’Άρχ. Τό τριαδικόν τής υπερουσίου θεότητος...
Μεθ’ δ άρχεται τό διαληφθέν γ' κεφάλαιον:
’Όντα λέγονται δλα τά ποιήματα...
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Κ©'
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71 (σ. 479)· «Κεφάλαιον τέταρτον. “Οτι ή θεϊκή ή ουσία είναι άμέθεκτος' κα'ι δτι οί άγιοι τής θείας ένεργείας και χάριτος μετέχουσιν, και δτι αι
θεΐαι ένέργειαι ύπάρχουσιν οίκτιστοι και αΰταί- καί δτι ή χάρις τοϋ 'Αγίου
Πνεύματος δίδοται, καί οΰχί ή ουσία αΰτοΰ».
Άρχ. Αυτό τό ρντος δν...
72 (σ. 481). «Κεφάλαιον ε'. "Οτι οί Άγγελοι είσί δεκτικοί άγαθότητος
καί κακίας, στοιχειοΰμενοι τψ ϋείφ φόβφ καί σύνθετοι, ρυθμιζόμενοι προς
άτρειρίαν».
Άρχ. Ή φΰσις των αγίων αγγέλων...
73 (σ. 485). «Κεφάλαιον έ'κτον, δτι ή πνευματική γνώσις, καί οί θησαυ
ροί τοΰ αγίου Πνεύματος κρύπτονται έν τφ γράμματι των θείων Γραφών,
καί ου φανεροΰται τοΐς πάσιν, είμή τοΐς άξιωθεΐσι τής χάριτος τοΰ Πανα
γίου Πνεύματος γνωστώς έχειν έν έαυτοϊς, παρ’ ου φωτιζόμενοι τον νοϋν
δΰνανται τοϋ συνιέναι τάς γραφάς».
Άρχ. Ή πνευματική γνώσις...
Οΰτος ό λόγος είναι ό μθ' Συμεών τοϋ Νέου Θεολόγου.
74 (σ. 489). «Κεφάλαιον η'. Διά τούς φοιτώντας εις τήν μάθησιν τής
έξωθεν σοφίας ή καί τής έσωθεν άνευ ταπεινοφροσύνης, δτι ού δίδοται αύτοΐς
ή γνώσις τών θείων μυστηρίων, καί ή φανέρωσις τοϋ πνεύματος τοΰ κρυπτομένου έν τώ γράμματι τών Γραφών».
Άρχ. Οί τής έξωθι ήπατημένης...
75 (σ. 490). «Έννατον Κεφάλαιον.

Τί έστί μελέτη καί τό τί δηλοϊ».

Άρχ. Ή μελέτη λεγομένη...
76 (σ. 491). Κεφάλαιον δέκατον. Τί έστί πράξις. Καί κατά τούς ιερούς
Πατέρας τί σημαδεύει».
’Άρχ. Πράξις ήτις έστί τής θεωρίας έπίβασις...
77 (σ. 494). «Κεφάλαιον ια'. Ποια είναι ή σαρκική πολιτεία, καί ποιοι
ζώσι σαρκικώς, ποιοι ψυχικώς, καί ποιοι πνευματικώς».
’Άρχ. Εις τρία μερίζεται...
78 (σ. 496). «Κεφάλαιον ιβ', δτι τρεις τάξεις καί οδοί είναι, αί περιπατοϋσαι τήν ευθείαν οδόν, καί τήν έκκλίνουσαν υψηλά, καί προς τά κάτω- ήτοι
δποϋ περιπατεΐ ό νοΰς καί θεωρεί κατά φύσιν, υπέρ φύσιν, καί παρά φύσιν».
Άρχ. 'Ο θείος Κάλλιστος Καταφυγιώτης καλούμενος...
79 (σ. 497). «Κεφάλαιον ιγ\ δτι ό νοΰς είναι άπλοϋς, καί έχει φυσικά
τό ένιαΐον».
’Άρχ. 'Ο νοΰς καθώς δποϋ είναι...
Καί έξηγεΐται ποιον τό ένιαΐον καί ποιον τό τριαδικόν τοϋ νοός, ποιοι
γνωστικοί κλπ.
80 (σ. 498).

«Κεφάλαιον ιδ'. Περί νήψεως, προσοχής καί φυλακής

καρδίας».
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Περιέχει λεπτομέρειας περ'ι των έν τή προσευχή κινήσεων τοϋ νοός,
ευθείας, κυκλικής καί έλικοειδοΰς, μετά σχετικών διαγραμμάτων, καί περί
ά'λλων συναφών ζητημάτων.
81 (σ. 501). «Κεφάλαιον ιε'. Περί προορατικού χαρίσματος, καί διορα
τικού διακρίσεως" ποΐαι είσί καί εις ποιους δίδονται. Καί πρώτον τί εστί
διόρασις" ήτοι διορατικόν».
Άρχ. Διόρασις είναι...
82 (σ. 502). «Κεφάλαιον ις·’· Περί διαφοράς ήσυχίας, ήτοι νοεράς καί
σωματικής, καί ποιαν από τάς δύω οι θείοι Πατέρες καλούσιν ησυχίαν».
Ά ρχ. Ησυχίαν νοούσιν οί θείοι Πατέρες...
83 (αυτόθι) «Κεφάλαιον ιζ'. Περί τής κινήσεως τής σατανικής τών υπο
γαστρίων, καί πώς οί από οίήσεως φερόμενοι, καί νοερώς δοκούντες εΰχεσθαι,
έρχονται εις ρεύσιν άθλίως ένεργούμενοι από τον πονηρόν, έξυπνοι ό'ντες καί
έν έπιπλάστψ ευχής προσχήματι».
Άρχ. Ό θείος πατήρ ημών Γρηγόριος 6 Σιναΐτης...
81 (σ. 504). «Κεφάλαιον ιη'. Πώς νά κρατής την αναπνοήν τού νοός
καί τοϋ στόματος εις τήν προσοχήν τής ευχής, καί οΰχί τής ρινός, ϊνα μή
βλαφθής».
’Άρχ. Λέγει καί τούτο ό αυτός θείος Γρηγόριος...
Έπονται τινά άναφορικώς περί τής ευχής.
85 (σ. 506). «Κεφάλαιον ιθ’, δτι ό Άδάμ ευρισκόμενος εις τον αισθη
τόν παράδεισον, άπελάμβανεν άπόλαυσιν θεωριών τού νοητού παραδείσου».
’Άρχ. "Οταν ή ανθρώπινη φΰσις...

86 (σ. 508). «Κεφάλαιον εικοστόν. Περί τοϋ πόσον χρόνον έ'μεινεν 6
Αδάμ εν Έδέμ, κατά τήν γνώμην Καισαρίου αδελφού Γρηγορίου τού Θεο
λόγου».
“Αρχ. Πολλοί τών ίστορούντων...
Περί τής αυτής ύποθέσεως δρα καί άγ. Νεόφυτον "Εγκλειστον, οΰτινος
τό έκδοθέν βιβλίον φέρει τον εξής τίτλον: «"Αγιος Νεόφυτος δ "Εγκλειστος,
υπό Ίωάννου Χατζηϊωάννου, Αλεξάνδρεια 1912».
87 (σ. 510). «Κεφάλαιον εικοστόν πρώτον, δτι ή δυάς εύρίσκεται μαχομενη μέ τήν ύλην καθ’ εαυτήν, διακριθεΐσα έκ τής παραβάσεως τοϋ Άδάμ».
Άρχ. Αρχή καί αιτία τών λογισμών...
88 (σ. 511). «Κεφάλαιον κβ'. Τί σημαδεύει τό σημεΐον τοϋ Σταυρού
οπού σφραγιζόμεθα, καί πώς πρέπει νά γίνεται' καί τί σημαίνουσιν αί μετάνοιαι μικραί τε καί μεγάλαι».
"Αρχ. Ό μέν σταυρός...
Καί έπεξηγεΐται τί δηλοΐ δικαιοσύνη, καί πόσαι είσίν αί δυνάμεις τής
■ψυχής.
89 (σ. 514). «Κεφάλαιον εικοστόν τρίτον. Περί τάξεως, ύμνου καί εύτα-
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ξίας των έπουρανίων νοερών άΰλων δυνάμεων άσωμάτων, και δτι τφ φόβφ
Κυρίου στοιχειοΰμενοι ΐστανται άχρι τής άποκαταστάσεως τοϋ πληρώματος
τοϋ Χρίστου, δλοκλήρου σώματος τής Εκκλησίας- δτι καί αύτο'ι ούκ έλαβον
τό τέλειον περιμένοντες την άποκατάστασιν τοΰ χοροϋ τών άγιων, ΐνα μή
χωρίς ημών τελειωθώσι».
’Άρχ. Ή άναρχος καί άπειρος φΰσις...
Έν τφ αύτφ κεφαλαίφ λέγει καί περί τής εν τή Προσκομιδή μερίδος
τών Άσωμάτων.
90 (σ. 518). «Κεφάλαιον εικοστόν τέταρτον. Περί τής μεθόδου τής
νήψεως καί προσοχής τών ίερώς ήσυχαζόντων. Νικηφόρου μονάζοντος αγιο
ρείτου».
Άρχ. Την μέν προσοχήν τινές...
"Επεται ερμηνεία τής ως άνω μεθόδου καί ανάλογα προς τούτο τεμάχια
εκ τών ασκητικών λόγων Γρηγορίου τοϋ Σιναΐτου καί Καλλίστου τοϋ Ξανθοπούλου, εκδεδομένων έν τή «Φιλοκαλίφ», ώς καί ή μέθοδος τοϋ οσίου
Νικηφόρου.
91 (σ. 534). «Έγκώμιον εις τον τίμιον καί ζωόν (;) (= ζωοποιόν)
σταυρόν, τής παγκοσμίου εορτής τής ύψώσεως, Ίωάννου τοϋ Δαμασκηνού».
Προτάσσονται είκοσι στίχοι άρχόμενοι οϋτω:
«Σήμερον εκ γής παρ’ ευσεβών άνάκτων...
Τέλος: Καί κραταίωμα, καί δπερ δ Θεός ήχθη».
’Αρχή εγκωμίου: Σταυρού πανήγυριν άγομεν...
Μεθ’ οΰ συνάπτεται σημείωσίς τις, δι’ ής κατακυροϋται υπό τοΰ άγ.
Πέτρου ’Αλεξάνδρειάς ή αυθεντία τής συγγραφής τοϋ Ευαγγελίου Ίωάννου
τοϋ Θεολόγου, καί τής α καθολικής επιστολής μύτοϋ.
92 (σ. 543). «Λόγος περί νήψεως, προσοχής νοός, καί νοεράς προσευ
χής, έπιστημονικώς καί άπλανώς, προς τούς ίερώς μονάζοντας».
Άρχ. Μέ τον παρόντα λόγον...
93 (σ. 553). «'Υπόμνημα χρήσιμον καί άναγκαΐον, περί τής έκπορεύσεως τοΰ παναγίου καί ζωοποιού Πνεύματος».
’Άρχ. Λέγουν οί λατίνοι.·.
Προσάγονται διάφορα παραδείγματα προς άπόδειξιν τής αλήθειας, οις
ακολουθεί χάρτινη τις είκών, λιθογραφία, φέρουσα επί μέν τής πρώτης δψεως
τον άγ. Πέτρον τον ’Αθωνίτην, επί δέ τής δευτέρας τον άγ. Όνούφριον τον
Αιγύπτιον.
Κατόπιν τούτων, μεταξύ τών σελ. 560 - 561 υπάρχουν 4 φύλλα πρόσ
θετα περιέχοντα τάδε :
«Άντίρρησις προς τούς φιλονικοΰντας νεοφώτιστους είς την ρήσιν τής
ίεράς έν τή Κυριακή τοϋ Πάσχα άναγινωσκομένης Κατηχήσεως, ήτοι τό:
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'Νηστεύσαντες καί μή νηστεύσαντες, εύφράνθητε σήμερον’, άνατρέποντες τον
τοΰ ιερού Χρυσορρήμονος νοϋν προς την εαυτών παράνομον κατάλυσιν τής
άμώμου νηστείας, δντες αύτοκατάκριτοι, και διά τής λΰσεως τής άποστολικώς παραδεδομένης νηστείας, μετά τών θεοκτόνων ’Ιουδαίων παρά τών ιερών
αποστόλων καταταττόμενοι, και συν έκείνοις κατακρινόμενοι».
Καί επονται αί σχετικαί τή επιγραφή αποδείξεις.
94 (σ. 561). «“Οτι ό ιερός ναός, ή εκκλησία, φέρει εικόνα τοΰ νοητού
καί αισθητού παντός κόσμου, τής ά'νω δηλαδή καί κάτω Εκκλησίας τών
'Αγίων».
"Αρχ. “Οτι μέν καί ή αγία τοΰ Χριστού ’Εκκλησία...
Μεθ’ δ φΰλλον άνευ αριθμού περιέχον «Τού οσίου Διονυσίου μονάζοντος Περί αισθητού καί νοητού κόσμου υπόμνημα», ου ή αρχή «'Ο άνθρωπος
φαίνεται». Έπί δε τής δευτέρας ό'ψεως φέρει ιχνογραφίαν ανθρώπου μέ τήν
εξής επιγραφήν : «Ή εϊκών αυτή τοΰ ανθρώπου εικόνα φέρει τού νοητού
καί αισθητού κόσμου, εχοντος τοΰ μέν ορατού κόσμου τό αισθητόν σώμα,
τού δε νοητού τήν αθάνατον ψυχήν». Έν δέ τφ αμέσως φύλλφ σελ. 563 564 φέρονται επεξηγηματικοί μαρτυρίαι τής διαληφθείσης ιχνογραφίας καί
άλλα τινά συνμδοντα τφ ταύτης σκοπφ.
95 (σ. 565). «Περί τού τόπου τής καρδίας καί τών τριών τής ψυχής
δυνάμεων: θυμικοΰ, επιθυμητικού καί λογιστικού».
’Άρχ. Τό σώμα τού ανθρώπου...
96 (σ. 567). «Περί τής νήψεως, έγρηγόρσεως, προσοχής, τηρήσεως νοός,
καρδιακής φυλακής καί προσευχής νοεράς, πόθεν έ'λαβον τήν ονομασίαν ταύτην, καί ποιοι είσίνοί πρώτοι τούτων έφευρεταί. ’Απολογία. ’Αντιρρητικόν».
’Άρχ. “Ολαι αΰται αί προσηγορίαι...
"Επονται έν τή δευτέρρ προσάψει δύο σχετικά διαγράμματα.
97 (σ. 569). «Πώς κατορθούται ή νοερά ησυχία καί ή καθαρά προ
σευχή. Κλΐμαξ Θεοφάνους μοναχού. Καί ερμηνεία αυτής».
Ή κλΐμαξ αύτη είναι ή γνωστή έν τή Φιλοκαλία; τοΰ Θεοφάνους, μετά
πεπλατυμένης ένταύθα ερμηνείας.
98 (σ. 573). «Περί διαφοράς σωματικής, ψυχικής καί νοεράς προσευ
χής- καί προς τούς άνατρέποντας τό η’ κεφάλαιον Γρηγορίου τοΰ Σιναΐτου,
καί κωλύοντας τούς αδελφούς τού μή βαλλεΐν αρχήν εις τό έ'ργον τής πρακτι
κής εργασίας τής νήψεως τού νοός καί νοεράς προσευχής, ΐνα μή τάχα πλανηθώσιν».
"Αρχ. Τρεις τρόποι προσευχής...
"Επονται έκ τών κεφ. Γρηγορίου τού Σιναΐτου τό ε', ς', ζ', η' έν
παραφράσει μετά τών καταλλήλων διά τήν ύπόθεσιν ενστάσεων καί τού θ'
κεφ. τού αυτού αγίου. Τούτοις προστίθενται αποσπάσματα έκ τών έν τή
Φιλοκαλίφ ασκητικών λόγων τών όαίων Διαδόχου, Μάρκου άσκητού, Νείλου,
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Έφραίμ Σύρου, άββά Ησυχίου, άββά Ήσαΐου, Θαλασσίου, Ίωάννου Δαμα
σκηνοί) καί Συμεών τοϋ ευλαβούς, παρεμφερή πάντα προς τα ανωτέρω' καί
ταΰτα έπισφραγίζουσι «κεφάλαια τινά» έτερα απλοποιημένα «τοϋ οσίου
πατρός ήμών 'Ησυχίου πρεσβυτέρου τής έν Ίεροσολΰμοις αγίας Εκκλησίας,
άκμάσαντος έν έτει τετρακοσιοστφ, επί τής βασιλείας Θεοδοσίου τοΰ νέου».
Βλ. Φιλοκαλίαν·
99 (σ. 585). «Τοΰ οσίου καί θεοφόρου πατρός ήμών Νικήτα τοΰ Στηθάτου, πρεσβυτέρου μονής τών Στουδίων, διήγησις θεωριών καί αποκαλύ
ψεων ως έκ προσώπου άλλου τίνος χάριν ταπεινώσεως».
’Άρχ. Έδιηγήθη εις τών σπουδαίων...
Έπονται έ'τεραι επτά διηγήσεις διαφόρων θεωριών μετά τών «λύσεων»
αυτών καί «Σημείωσις προς ύπόμνησιν αναγκαία».
100 (σ. 594). «Στίχοι προς τον άγιον άγγελον, τον φύλακα τής ψυχής
τοΰ ανθρώπου».
’Άρχ.
Πρώτου φάους ων δεύτερον θειον σέλας...
Τέλος: Μετουσία λάβοιμι καν οΰκ ουσία.
Εΐθ’ ούτως ή ερμηνεία αυτών.
’Άρχ. Πρώτον καί άπειρον φώς...
Εΰρηνται έν Φιλοκαλίφ.
101 (σ. 596). «’Επίλογος μετ’ έπαναλήψεως τής πραγματείας τοΰ πόνου
τής παρουσης Ίεράς Βίβλου».
’Άρχ. Άναγκαΐον είναι...
102 (σ. 599). «Έπανάληψις διαφοράς ημερονυκτίου καί νυκτημέρου».
’Άρχ. Ή ψυχή μου πονεΐ...
103 (σ. 610). «Περί Ίωάννου

τοΰ Εύκρατα καί Σωφρονίου

τοΰ

σοφιστοΰ».
’Άρχ. Οΰτοι οί αείμνηστοι...
104 (σ· 611). «Διηγήσαντο καί έγραψαν ήμϊν ’Ιωάννης ό εύκρατάς καί
Σωφρόνιος ό σοφιστής λέγοντες».
’Άρχ. "Οτι άπελθόντες...
105 (σ. 618). «Επιστροφή προς τούς άναγνώστας. Διά δσους πλανιόν
ται τήν σήμερον άπερισκέπτως καί σφετερίζονται τό αξίωμα τής ίερωσύνηςκαί τή τών λουθήρων δυσσεβείφ άνεπαισθήτως συναπαγομένους».
’Άρχ. Όράς αδελφέ οποίαν.·.
106 (σ. 627). «Άνακεφαλαίωσις τοΰ αύτοΰ, καί προτροπή προς ζήλον
εύσεβείας καί τήρησιν τών άπαξ παραδοθέντων άνωθεν τή Έκκλησίψ παρα
δόσεων, εις τούς άναγινώσκοντας φιλευσεβεΐς».
’Άρχ. Παρακαλώ έν Χριστή) αδελφοί...
107 (σ. 631). «Περί τής παρά τοΰ αγίου Φιλοθέου συνταχθείσης άκο-
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λουδίας τών Πατέρων τής Τετάρτης Συνόδου, δτι έστ'ι άρίστη καί μή καταλιμπάνεσθαι».
Άρχ. Καί τοϋτο δέ άναγκαΐον...
108 (σ. 633). «Επιστολή Κοσμά διδασκάλου Κεφαληναίου διάπυρου
ζηλωτοΰ τής εύσεβείας, ήν άπέστειλε προς τους εν Άθφ οίκοΰντας προς στηριγμόν τής εύσεβείας».
Ά ρ χ. Πανοσιώτατε καί σεβάσμιε πάτερ,
Διηύθυνα κατά καιρούς προς τήν ύμετέραν πανοσιότητα διαφόρους έπιστολάς...
Τέλος: Έν Πάτραις τή 25 ’Ιουνίου 1846.
Τής ύμετέρας πανοσιότητος
Ταπεινός καί ελάχιστος έν Κυρίφ δούλος
Κοσμάς Φλαμιάτος.
«'Υπόμνημα εις τον βίον αύτοΰ».
’Άρχ. Οΰτος ό Κοσμάς εκ τής νήσου Κεφαληνίας καταγόμενος...
109 (σ. 635). «Υπόμνημα άναγκαΐον προς ασφάλειαν των ορθοδόξων
Χριστιανών, δτι τό βιβλίον «Γυμνάσματα πνευματικά» καλούμενου, καί τό
«Περί μιμήσεως Χριστού» είσί λατίνων δυτικών ποιήματα, ως εις τά βιβλία
Μελετίου ’Αθηνών ’Εκκλησιαστικής ιστορίας φαίνεται, ΐνα μή πλανώνται
οί τά βάθη τού σατανά μή είδότες εύσεβεΐς».
Άρχ. Μή θαυμάσης αγαπητέ...
Ό συγγραφεύς όρμάται έξ εμπαθούς μάλλον διαθέσεως εναντίον τού
αοιδίμου Νικοδήμου τού Αγιορείτου, ου τό κλέος έσται άΐδιον εν τή ’Εκκλη
σία καί συνεπώς δσα γράφει κατά τών «Πνευματικών γυμνασμάτων» οΐκοθεν άνατρέπονται.
110 (σ. 639). «Πόθεν έλαβεν αιτίαν τής καθημερινής μεταλήψεως ό έξ
Ιουδαίων Νεόφυτος καί ένέσπειρεν αύτήν εις τούς οπαδούς του».
’Άρχ. Κατά τό 1200 έτος, έπί τής βασιλείας Αλεξίου τού Κομνηνοΰ...
Καί ταΰτα παρανόησις.
111 (σ. 641). «Περί σχηματιστών (;) ρώσσων ρασκολνίκων καλουμένων».
Άρχ. Κάποιος μοναχός ρώσσος...
112 (σ. 647). «Θεωρία φοβερά καί θαυμάσιος αλλά καί άληθεστάτη, τού
οσίου πατρός ημών Συμεώνος τού θαυμαστορείτου».
’Άρχ. ’Ιδού δή μυστήριον...
Μεταξύ τών σελ. 642 - 647 έχουν άφαιρεθή δύο φύλλα.
113 (σ. 649). «’Αναστασίου Σιναΐτου άπόκρισις εις τό : Καί δώσω ύμΐν
άρχοντας κατά τάς καρδίας υμών».
Άρχ. Τού Αποστόλου λέγοντος...
Κατ’ έρωταπόκρισιν, ή συνάπτεται «Έτερον δμοιον Όλυμπιοδώρου»,
καί τινες ΐστορικαί σημειώσεις έκ διαφόρων είλημμέναι.
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114 (σ. 652). «Περί σχισματιστών αιρετικών έν Ρωσσίςι άναφανέντων
ρασκολνίκων λεγομένων».
’Άρχ. ‘Ιερεΰς τις τής Μόσχηβας (Μόσχοβας)...
115 (σ. 653). «Περ'ι τοΰ βιβλίου καλούμενου Μιμήσεως Χρίστου τίνος
σύνθεμα και ποίημα υπάρχει».
"Αρχ. Κατά τον γεωγράφον Μελέτιον...
116 (σ. 655). «Υπόμνημα εις τούς τρεις ιερούς προφήτας, Ίωνάν,
Άββακούμ καί 'Ιερεμίαν, συλλεχθέν ακριβώς εκ τής παλαιάς θείας γραφής».
’Άρχ. Όφείλομεν οι πιστοί...
Έν τφ ύπομνήματι ευρηται καί περιληπτική «Περιγραφή τοΰ Εύφράτου καί Τίγρεως ποταμών».
117 (σ. 671). «Περί τοΰ πώς ό προφήτης 'Ιερεμίας έκρυψε τήν Κιβω
τόν τής διαθήκης Κυρίου καί τά λοιπά ιερά τοΰ ναού σκεύη».
’Άρχ. Εις τό δεύτερον κεφάλαιον...
118 (σ. 673). «'Υπόμνημα εις τό δτι ό Μωϋσής πρώτον απ’ ευθείας,
καί δεύτερον πλαγίως σταυροειδώς έτυψε τήν θάλασσαν ού μόνον εξ εικασμοΰ τούτο λέγομεν, άλλ’ δτι καί ή θεία γραφή τό λέγει σαφέστατα».
"Αρχ. Επειδή ό συγγραφεύς...
“Ορα Έορτοδρόμιον, σελ. 4-5.
119 (σ. 675). «'Υπόμνημα εκ τοΰ τρίτου τόμου τής βυζαντινής ιστο
ρίας, Έκ τών τοΰ Χωνιάτου, σελ. 436, εν έτει 1338».
"Αρχ. Έφανερώθησαν εις τό δρος τοΰ ’Άθω...
120 (σ. 676). «Πόθεν ό εξ Ιουδαίων Νεόφυτος εξεΰρε τό περί καθ’ ήμέραν άνυποστόλως κοινωνεΐν τών μυστηρίων, καί διεσπάρη εις πολλούς, τήν
αφορμήν έκ τών τήδε λαβών».
’Άρχ. Κατά τό 1200...
Πρβλ. σελ. 639. Άνάγνωθι καί τό περί συνεχούς μεταλήψεως ποιημάτιον άγ. Μακαρίου Κορίνθου.
121 (σ. 679). «Άπόδειξις περί τοΰ τέρρερε τί δηλοϊ, καί τοΰ άνα νές:
ήτοι άναξ" καί ποιοι είσίν οί εύρεταί τών ήχων».
”Αρχ. Έν έτει χιλιοστή) εξακοσιοστή)...
Έκτίθησιν άναφορικώς τά περί τών ήχων καί περί τής συντάξεως τοΰ
τυπικού τοΰ άγ. Σάββα- εΐθ’ ούτως αναγράφει τούς εκκλησιαστικούς ύμνογράφους, τών οποίων τά ονόματα μόνον αντιγράφω, ώς έχουσι καταταχθή έν
τφ Κώδικι:
Άνατόλιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
'Ρωμανός διάκονος δ Μελφδός.
Συμεών ό Θαυμαστορείτης.
Σωφρόνιος πατριάρχης 'Ιεροσολύμων.
Άνδρέας 'Ιεροσολυμίτης.
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Ιωάννης Δαμασκηνός.
Κοσμάς ό Μαϊουμά.
’Ιωσήφ ό Ύμνογράφος.
Θεοφάνης ό Γραπτός.
Θεόδωρος ό Στουδίτης.
Στέφανος ‘Αγιοπολίτης.
Μητροφάνης Σμύρνης.
Παύλος ό Ξηροποταμηνός.
Λέων ό Σοφός.
Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος.
Βασίλειος ό Πηγειώτης.
Κυπριανός.
Γεώργιος Σικελιώτης.
Εικασία μοναχή.
Γεώργιος Νικομήδειας.
Έφραιμ Καρίας.
Άνδρέας ό τυφλός.
Λέων ό Μαΐστωρ (ό ανωτέρω διαληφθείς σοφός).
Χριστοφόρος Πρωτασικρίτης.
’Ιουστίνος Ποιητής.
Γεώργιος έτερος ποιητής.
Φιλόθεος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
’Ιωάννης Ευγενικός.
’Ιωάννης Εύχαΐτων.
Έν τέλει τάδε: «Οΰτοι οί ποιηταί διέλαμψαν προ τής άλώσεως Κων
σταντινουπόλεως. Μετά δέ ταΰτα άνεφάνησαν κα'ι νεώτεροι διαφόρους ακο
λουθίας παλαιών και νέων αγίων ακολουθίας καί υπομνήματα συνθέσαντεςκαί ταΰτα μέν ούτω».
Ό κατάλογος είναι ελλιπέστατος, διότι παρελείφθησαν έκ μέν τών αρχαίων
ποιητών πλειστοι, έκ δέ τών νεωτέρων πάντες. Περί τών εκκλησιαστικών
ΰμνογράφων ήσχολήθη έπισταμένως ό πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος
Εύστρατιάδης, δστις έχει συντάξει λεπτομερή κατάλογον ή μάλλον σαφή περι
τύπωσε Μέγα Είρμολόγιον, περιέχον πάντας σχεδόν τούς ειρμούς, γνωστούς
καί αγνώστους, φέροντας τά ονόματα τών ποιητών αυτών, καί άλλας πρα
γματείας περί διαφόρων ποιητών, οιον Δαμασκηνού, Ίωάννου Εύχαΐτων,
Άνδρέου Τυφλού, Θεοδώρου Στουδίτου, δημοσιευθείσας εν διαφόροις περιοδικοΐς, «Νέα Σιών», «'Ρωμανός ό Μελιρδός» καί εις μικρά τεύχη.
122
(σ· 691). «Στίχοι είς την Ύπεραγίαν Θεοτόκον Μαρίαν κατά άλφάβητον».
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Άρχ.

’τλωμα Ασμάτων Δέσποινα Θεόνυμφε Μαρία
χαΐρε αγγέλων καί β ροτών δόξα καί θυμηδία...
Τέλος: Ώ ροδοδάκτυλε αυγή, λαμπρά καί σεβασμία,
χαΐρε ήλιου νοητού μήτηρ ύπεραγία.
123 (σ. 693). «Μαρτΰριον ϋπερθαΰμαστον τοϋ αγίου ενδόξου νεομάρτυρος ’Αναστασίου, άθλήσαντος έν Ήπείρφ κατά τό ,αψν' έτος, ώς συμβάλλοντος εις την παρούσαν πραγματείαν».
’Άρχ. *0 λαμπρός ουτος άριστεΰς...
124 (σ. 703)· «Ή θαυμάσιος οπτασία ήν είδεν ό εξ Ισμαηλιτών Δανιήλ
μοναχός έν ΚωνσταντινουπόλεΓ έν έτει ,αψξδ',

Νοεμβρίου ιδ', ό καί ιερο

μόναχος ύστερον γενόμενος».
’Άρχ. ’Εγώ ό έν μοναχοΐς ελάχιστος Δανιήλ...
’Εν τέλει έπονται δυο σχετικαί σημειώσεις.
Τό μαρτΰριον τοϋ άγ. ’Αναστασίου καί την οπτασίαν τού Δανιήλ εξετΰπωσεν δ Δουκάκης. (’Ίδε άριθ. 37 περιγραφής Κωδικός).
125 (σ. 713). «Τή Δευτέρφ τοϋ Θωμά, άθλησις τοϋ αγίου μεγαλομάρτυρος ’Αναστασίου».
Υπάρχει εορτάσιμος ακολουθία μετά κανόνος εις ήχον α', «Άναστάσεως ήμέρφ».
’Άρχ. Άγαλλόμενοι ένθέως...
Έν τέλει τής ακολουθίας ευρηνται στίχοι τινές έκ τών χρησμών Λέοντος τοϋ Σοφού καί Ταρασίου Κωνσταντινουπόλεως.
126 (σ. 722). «Στηλίτευσις τής Μωαμεθανικής κακοπιστίας».
Άρχ. 'Ο αντίθεος Μωάμεθ...
Επισυνάπτονται καί τριάκοντα στίχοι στηλιτευτικοΐ διαφόρων αιρέσεων
καί καινοτομιών, καί ιδία τοϋ Πάπα, μεθ’ οΰς «Τέλος τοϋ πρώτου τόμου
τριώνυμου ιρυχωφελοϋς βίβλου απαλλαγής».
Ειτα τοϋ β' τόμου προτάσσεται ε’ικών χάρτινη, λιθογραφία, τοϋ Ευαγ
γελισμού τής Θεοτόκου, μεθ’ ήν τάδε:
«Τόμος τής βίβλου δεύτερος
τά έλλείποντα φέρον
Βίβλου σεπτής ’Απαλλαγής
Δογματικής πάνοπλου.
Τοϋ θεσπεσίου πατρός ήμών Γρηγεντίου αρχιεπισκόπου Αιθιοπίας.
Άρχομένης έκ τοϋ θαυμάσιου βίου καί διαλέξεως μετά Έρβάν Ιουδαίου
εις πεζήν φράσιν μεταφρασθέντων καί ετέρων αγίων. Μετά καί άλλων έπωφελών διαφόρων προς τήν παρούσαν έποχήν καί χρόνον συντεινόντων ως εις
τον πίνακα φαίνεται, <δν δ έπιμελώς έν εϋσεβεΐ φρονήματι άναγινώσκων,
ώφεληθήσεται μεγάλως. Οΰκ εις εύφραδίαν, ούδ’ εις κομψότητα άποβλέπων,
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αλλ’ εις μόνην ψυχών ευσεβών ωφέλειαν. Έν έτει σωτηρίφ ,αωμζ' (1847).
Έν τφ άγιωνΰμφ όρει τοϋ Άθω».
Έν τφ παραφΰλλφ τάδε : «Περί τής συγγραφής τοϋ βίου τοϋ έν άγίοις
πατρός ημών Γρηγεντίου αρχιεπισκόπου Αιθιοπίας».
Άρχ. Ό μακάριος προτέριος πάπας ’Αλεξάνδρειάς...
127 (σ. 1). «Δεκεμβρίου ιθ' μνήμη τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών Γρηγεν
τίου αρχιεπισκόπου Αιθιοπίας τοϋ σημειοφου (ίσως σημειοφόρου)».
Έπεται ακολουθία πλήρης εις τον άγιον μεθ’ ενός κανόνος άνευ άκροστιχίδος εις ήχον πλ. δ’, «Ή κεκομμένη την άτομον». Ό κανών και πάσα
σχεδόν ή ακολουθία είναι κράμα συλλεχθεΐσα έξ άλλων.
Είτα άκολουθοΰν τρία φύλλα άνευ σελίδων. Τό έν άγραφον και τά έτερα
δυο φέροντα προσωπογραφίας τοϋ άγ. Γρηγεντίου.
128 (σ. 15). «Βίος ένθεος καί έξαίσια ήρωϊκά κατορθώματα τοϋ έν άγίοις
πατρός ήμών Γρηγεντίου αρχιεπισκόπου Αιθιοπίας, τοϋ σημειοφόρου, μεταφρασθείς έκ τής έλληνίδος φωνής εις απλήν κοινήν φράσιν. Συγγραφείς παρά
τοϋ σχολαστικοΰ Παλλαδίου' δν πάπας προτέριος δέδωκε βοηθόν τφ άγίφ
άπιόντι εις Αιθιοπίαν».
Άρχ. Βίον ασκητικόν αγαπητοί...
Ό βίος είναι διεξοδικώτατος, φ συνάπτεται σχετική τις ύποσημείωσις έν
τελεί' τοΰτου περίληψιν έδημοσίευσεν 6 μακαρίτης Δουκάκης έν τφ Συναξα
ριστή Δεκεμβρίου, ου ή αρχή: «Οΰτος ήτο από την μεγαλόπολιν τών Μεδολιάνων».
129 (σ. 143). «Τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγεντίου αρχιεπισκόπου
Αιθιοπίας Όμηριτίδος Τεφάρ' διάλεξις μετά Ιουδαίου Έρβάν νομοδιδασκά
λου Εβραίων εις πλάτος».
Άρχ. “Οταν λοιπόν έτελείωσεν...
130 (σ. 243). «Τίνος ένεκεν προ νόμου μέν 6 Ένώχ, έν νόμφ δέ ό
Ήλίας θάνατον οΰκ οΐδασιν, έν δέ τή χάριτι δ μέν μονογενής υιός τοϋ
Θεοϋ θάνατον ύποστάς, πρωτότοκος έκ νεκρών άνέστη' ωσαύτως καί ή
κυρία Θεοτόκος, νόμφ φΰσεως ανθρώπινης ύποκΰψασα, έκοιμήθη μέν,
μετέστη δέ καί μετά σώματος εΐς ουρανούς άνήλθεν ως ό υιός αυτής' καί
κατ’ αυτόν τον δμοιον τρόπον καί δ Θεολόγος ’Ιωάννης εΐς τον τάφον
πεσών καί τό πνεΰμα παραδούς, μετέστη καί αυτός, άλλαγεις κατά τον θειον
Παϋλον έκ φθοράς εΐς αφθαρσίαν, καί μεταβέβηκεν έκ τοϋ θανάτου εις τήν
αιώνιον ζωήν».
’Άρχ. Μετά τήν παράβασιν τών πρωτοπλάστων...
131 (σ. 249). «Τίνος ένεκεν ού γίνεται λειτουργία τή Τετάρτη καί Παρα
σκευή τής Τυροφάγου' καί τή Μεγάλη Παρασκευή δμοίως καί εις δ'λην τήν
μεγάλην τεσσαρακοστήν προσκομιδή αναφοράς ού γίνεται' έκτος δ' καί ς-'
προηγιασμένης τελουμένης μόνον, άνευ τής 'Υπαπαντής καί τοϋ Εύαγγελισμοϋ,
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και δτι ή προηγιασμένη άντίτυπος λειτουργία ήν, καί ούχί λειτουργία τελεία,
θυσίας ου τελούμενης».
”Αρχ. Επειδή καί ή παρούσα βίβλος...
132 (σ. 251). «“Οτι τό δνομα παπάς από τούς ’Ισμαηλίτας έδόθη εις
τούς ιερείς' καί ούχϊ ορθόδοξος κλήσις ελληνικής διαλέκτου έστί».
“Αρχ. Τό παπάς δ'νομα...
’Ίδε την τοϋ αοιδίμου Νεκταρίου ΙΙενταπόλεως «Μελέτην περί τών
θείων Μυστηρίων» εις τό περί ίερωσύνης κεφάλαιον. Έκδοσις ’Αθηνών
1915 (εκ τοϋ ’Αθηναϊκού τυπογραφείου, Κολοκοτρώνη 37).
133 (σ. 257). «Περί τοϋ μεγάλου αγιασμού τοϋ έν τή παραμονή τών
Θεοφανείων τελουμένου, καί έν τή κυρίρ ήμέρφ τής εορτής, δτι εις καί δ
αυτός υπάρχει, καί ού λείπεται τίνος χάριτος».
’Ά ρ χ. ’Επειδή καί γνώμαι διάφοροι...
134 (σ. 267). «Λΰσις εις τό τίνος έ'νεκεν ό Κύριος ημών προ τεσσαρά
κοντα ήμερών τοϋ θείου πάθους μετεμορφώθη' καί μετά τεσσαράκοντα άνελήφθη».
”Αρχ. Οί μεν ’Ιουδαίοι...
135 (σ. 277). «Στίχοι κατανυκτικοί ’Ιωσήφ αρχιεπισκόπου Τυρνόβου».
’Άρχ.
Κλαύσωμεν καί θρηνήσωμεν τφ βίφ περιόντες...
Τέλος: Καί δόξαν άναπέμψατε τή παναλκεΐ Τριάδι
κράτος τε καί προσκύνησιν, καί νϋν καί εις αιώνας.
Έξεδόθησαν ύπό Δουκάκη έν τφ τέλει τής «’^σματικής ’Ακολουθίας
τών νεοφανών μαρτύρων», Άθήναι 1897’Ιδού δέ τί γράφει περί τοϋ ’Ιωσήφ 6 Μ. Γεδεών: «Τρεις έ’τι τών έν
τή Λαύρρ μονασάντων πρέπει νά τάξιο ένταϋθα, ων εις Ευθύμιος ό Τραπεζούντιος υιός ήν Κωνστανίτου... Ό δεύτερος ήν ωσαύτως άνήρ λόγιος, μετερχόμενος δήθεν καί τον ποιητήν, ’Ιωσήφ ό μητροπολίτης Τυρνόβου, έξ Ίωαννίνων' παραιτησάμενος τήν έπαρχίαν ταύτην άπεσύρθη εις "Αγιον ’Όρος προ
τοϋ 1751, διότι κατά ’Ιούλιον τοϋ έτους τούτου έγραφεν έν τή σκήτη τής
αγίας Άννης «Στίχους (292) θρηνητικούς έπί τήν τελευτήν Νικολάου τοϋ
μακαρίτου καί αοιδίμου αύθέντου καί ήγεμόνος πάσης Ούγκροβλαχίας τοϋ έκ
Κωνσταντινουπόλεως» (Νικολάου Μαυροκορδάτου, Ψόγος νικοτιανής' έκδίδοντος Σοφοκλέους Κ. Οικονόμου, προλ. σελ. 17 -19)' δ ’Ιωσήφ, ού ή σπου
δαία προς διαπρεπή πρόσωπον αλληλογραφία σώζεται ανέκδοτος, ποθούσα
φιλόπονον έκδότην, έτελεύτησε προ τών μέσων πιθανώς τοϋ παρελθόντος
αίώνος έν τφ νοσοκομείφ τής Λαύρας (Τριγώνη, Προσκυνητάριον Λαύρας,
σελ. 10. Ευγενίου Βουλγάρεως, προλεγόμενα εις ’Ιωσήφ Βρυεννίου τά άπαντα,
τόμ. Γ', σελ. δ'). «’Άθως», ύπό Μ. Γεδεών, σελ. 219, Κωνσταντινούπολή
,αωπε'. — Τοϋ αοιδίμου τούτου ’Ιωσήφ σώζεται έν τή βιβλιοθήκη τής Λαύ-
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ρας καί τό Ψαλτηρίου τοϋ Δαυίδ, ανέκδοτον, μεταβεβλημένον εις Ιαμβικήν
τρίμετρου άκατάλληκτον, οΰ ή αρχή : «Μακάριος πας ασεβών έκδράς τρίβους».
136 (σ. 279). «Τοΰ Μεγάλου ’Αντωνίου. Έκ των έν τή Φιλοκαλία σωζομένων αυτού κεφαλαίων, "Οτι ό Θεός ούκ άλλοιοΰται, ούτε μεταβάλλεται" ήτοι
ούτε οργίζεται, οΰτε χαίρεται ή να λυπήται, άλλ’ ήμεΐς κατά τα έργα μας ή
έπιφέρομεν εις εαυτούς την οργήν του ή την αγάπην του.
"Αρχ. Ό Θεός είναι αγαθός...
137 (σ. 280). «Τοϋ αυτού, δτι τά ζώα κατά την Γραφήν πνοήν μίαν
έχουσι, ψυχήν δε ούκ έχουσιν».
"Αρχ. Διά δέ εκείνους δπου ασεβώς...
138 (σ. 281). «Προς τούς πειρωμένους άποδεΐξαι άθέως ψευδώς τήν
προφητείαν τοϋ σωτήρος ’Ιησού τοΰ Κυρίου ημών περ'ι τής συντέλειας, δτι
συνημμένως ό Δεσπότης τήν έρήμωσιν τοις 'Ιερουσαλήμ και τοϋ ‘Ιερού, όμοϋ
μέ τήν συντέλειαν προεφήτευσε, και ούκ εγένετο ως ούτοι αιτίαν ζητοϋντες
ληροϋσι, καί άποστομίζουσι τούς ευσεβείς τούς μή έχοντας δύναμιν καί πεί
ραν εις τήν Ίεράν Γραφήν, πώς δει προς αυτούς άποκρίνεσθαι εύφυώς».
’Άρχ. Έν Κωνσταντινουπόλει διατρίβοντός μου...
Έν τέλει επισυνάπτεται σημείωσίς τις περί τής αιχμαλωσίας τών ’Ιου
δαίων: «Σημείωσαι καί ενταύθα...».
139 (σ. 299). «’^σμαιική ακολουθία καί βίος τοΰ εν άγίοις πατρός ήμών
Φιλοθέου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως»·
Έπεται ακολουθία έορτάσιμος μετά δύο κανόνων άνευ άκροστιχίδος,
ών ό μέν εις ήχον δ’ : «’Ανοίξω τό στόμα μου», ό δέ εις ήχον πλ. α':
«"Ιππου καί αναβάτην». Πολλά τροπάρια εξ αυτής ελήφθησαν εξ άλλων ακο
λουθιών.
Μετά δέ τούς αίνους εΰρηνται 37 κατανυκτικοί στίχοι.
’Αρχ.
Δεύρο ψυχή τριτάλαινα, δεύρο καί νϋν άθλια,
Δαυίδ Ικ λόγων ψαλμορδού, διδάσκου τά πρακτέα...
Τέλος: Φεύγε ψυχή τάς κοσμικάς φαντασματοσκοπίας,
Φεύγε ψυχή τάς ήδονάς, φεύγε, προς δρος σώζου.
140 (σ. 319). «Βίος ένθεος, καί ήρωϊκά κατορθώματα τοϋ έν άγίοις
πατρός ήμών Φιλοθέου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως».
’Άρχ. Ό παντοκρατορικός θειος υιός ό συνάναρχος...
Έν τέλει τής βιογραφίας προσετέθησαν φύλλα δύο άνευ αριθμών, έν
οις «Περί ακολουθίας τής άγιας οικουμενικής δ' Συνόδου». ’Άρχ. ‘Ο ιερός
οΰτος Φιλόθεος...».
[«Φιλόθεος Α', Ήρακλείας μητροπολίτης, δστις τό μέν πρώτον έγένετο
Σιναΐτης μοναχός, έπειτα δέ ηγούμενος τής κατά τον ’Άθωνα μεγάλης Λαύ
ρας, δθεν προσκληθείς έχειροτονήθη ποιμήν τής Ήρακλείας' άνήρ παιδιόθεν
έντεθραμμένος εΐς τήν άσκησιν τής αρετής, ελληνικής τε καί έκκλησιαστικής
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παιδείας εγκρατής καί θερμός τής ’Ορθοδοξίας ύπέρμαχος. Τοΰτου φέρονται
παντοΐα συντάγματα αντιρρητικά κατά τής κρίσεως τοϋ Βαρλαάμ καί τοϋ
’Ακίνδυνου καί λόγοι εκκλησιαστικοί καί Κανόνες είς έορτάς άσματολογηθέντες, καί άλλα διάφορα. Πλήν καί οΰτος μη δυνάμενος νά έξαρκέση προς τάς
διχονοίας τών δυο βασιλέων, τοϋ τε Ίωάννου τοϋ Καντακουζηνοΰ καί τοϋ
νομίμου αΰτοκράτορος Ίωάννου τοϋ Παλαιολόγου (τοϋ καί Καλοϊωάννου, δν
δικαίως ό Φιλοθέος έτίμα), άνεχώρησε, φυγών κρυφίως... Καί πάλιν ως λύχνος
τεθείς επί τής λυχνίας, έχειραγώγει τό λογικόν αυτού ποίμνιον είς τό φως τής
’Ορθοδοξίας, ρυθμίζων αυτοϋ καί τον νοΰν καί τά ήθη διά τών αδιάλειπτων
αΰτοΰ διδαχών καί τοϋ παραδείγματος τής ιδίας αυτοϋ ζωής. Ποιμάνας δέ τό
δεύτερον την ’Εκκλησίαν θεοφιλώς έτη 6, παρητήθη διά τό γήρας... Τέσσαρα σχεδόν έτη έπιζήσας μετά την πατριαρχείαν ό μακάριος Φιλόθεος ετελεΰτησε τφ 1379. Οΰτος ό πατριάρχης έχειροτόνησε καί τον (τριακοστόν από
τοϋ πρώτου τών Ρώσσων ποιμένος χειροτονηθέντος Μιχαήλου) μητροπολίτην
Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας Κυπριανόν (Σέρβον τό γένος, άνδρα σοφόν καί
ένάρετον) καί έδωκεν αΰτφ δώρον λευκόν έπανωκαλΰμμαυχον' καί έκτοτε
φοροϋσι λευκόν έπανωκαλΰμμαυχον οί τής Ρωσσίας μητροπολΐται, τό όποιον
πέμπει δώρον εις αυτούς ό ορθόδοξος αύτοκράτωρ μετά σταυρού πολυτίμου,
έπικυρών τον υπό τής ιεράς Συνόδου προβιβασμόν αυτών». (Κατάλογος
πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, υπό Ζαχαρίου Μαθά επισκόπου Θήρας,
έκδοσις δευτέρα, έν Άθήναις 1884). — Περί τοϋ Φιλοθέου τοΰτου βλ. καί
«Πατριαρχικοί Πίνακες», υπό Μανουήλ Γεδεών, σελ. 428]·
141 (σ. 339). «’Οκτωβρίου δ', ή ανακομιδή τοϋ ίεροϋ λειψάνου τοϋ
πανοσίου πατρός ημών Σάββα Βατοπαιδινοϋ τοϋ Μυριπνόου».
’Ακολουθία είς τον ά'γιον πανηγυρική μετά δΰο κανόνων άνευ ακροστι
χίδων, έξ ών ό μεν α' είς ήχον πλ. δ': «'Αρματηλάτην Φαραώ», ό δέ β' είς
ήχον δ': «’Ανοίξω τό στόμα».
Σημ. 'Ο α' κανών φέρει ακροστιχίδα τήνδε : «Σάββαν τον κλεινόν, Βατοπεδινόν μέλπω», ή δέ επίλοιπος ακολουθία ήρανίσθη σχεδόν έξ άλλων.
Έπονται σχόλια τινά περί τοϋ αγίου Κωνσταντίνου καί τοϋ ημερο
νυκτίου.
142 (σ. 359). «Βίος αξιοθαύμαστος τοϋ οσίου πατρός ημών Σάββα τοϋ
Βατοπεδινοϋ, νεαλαμποΰς ’Αθωνίτου, τοϋ έν τοΐς όρίοις τής ιεράς μονής τό
πρώτον, καί ύστερον έσωθεν αυτής άσκήσαντος κατά τούς χρόνους ,ατν’, έν
τοΐς χρόνοις τών ευσεβών βασιλέων ’Ανδρονίκου τρίτου τών Παλαιολόγων,
Ίωάννου τοϋ Καντακουζηνοΰ καί Ίωάννου Παλαιολόγου γαμπρού αυτοϋ.
Συγγραφείς παρά τοϋ άγιωτάτου Φιλοθέου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως,
ελληνιστί εις πλάτος, μεταφρασθείς δέ συνοπτικώς είς τό άπλοΰν συνετμήθη
προς εϋληπτον κατανόησιν».
Προηγούνται 11 «Στίχοι άπλοι» :
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Σάββας πάλαι μέν φύεις εκ Καππαδόκων...

Τέλος: ’Άμψω δέ πρεσβεΰουσιν υπέρ ημών απάντων.
Ό Σάββας οΰτος είναι 6 αυτός Ευδόκιμος ό Βατοπεδινός, ώς άπεκαλύφθη, περί ου ό'ρα τή 5tl ’Οκτωβρίου Δουκάκη. 'Ο δέ μνημονευθείς ανωτέρω
«άξιοθαύμαστος» βίος είναι μακροσκελέστατος καί ανέκδοτος.
Έν τέλει υπάρχει σχεδιογράφημα ναοϋ έ'χον έκ των ό'πισθεν τάδε:
«Αΰτη ή ιχνογραφία τοϋ ναοϋ υπάρχει κατά τό σχήμα καί είδος τών ιερών
μοναστηρίων τών πάλαι μοναχών».
143 (σ. 451). «Βίος καί ένθεα κατορθώματα τοϋ έν άγίοις πατρός ημών
Σωφρονίου πατριάρχου 'Ιεροσολύμων».
’Άρχ. Δέν είναι τίποτες άλλο βαρύτερον...
Προστίθενται συμπληρωματικά τροπάρια τής έν τφ μηναίφ ακολου
θίας τοϋ αγίου, ήτοι έσπέρια, άπόστιχα, αίνοι κλπ.
Τό συναξάριον περιέχει περιληπτικήν μόνον βιογραφίαν. ’Ίδε Μάρτιον
Δουκάκη.

144 (σ. 462). «Υπομνήματα τινά αναγκαία περί τών αγίων καί οικου
μενικών Συνόδων».
’Άρχ. Σωφρόνιος ό άγιώτατος...
145 (σ. 469). «Προς πληροφορίαν τών πιστών διήγησις περί τάφου
Μωάμεθ».
’Άρχ. Ό τάφος τοϋ Μωάμεθ...

146 (σ. 469 β'). «Περί Μονοφυσίτων αίρέσεως, τών νϋν λεγομένων
’Αρμενίων».
’Άρχ. Οί νϋν λεγόμενοι άρμένιοι...
147 (σ. 475). «Περί Μάνεντος, έξ ου οί Μανιχαΐοι».
’Άρχ. Ό Μάνης έγεννήθη εις Βαβυλώνα...
Περί αύτοϋ βλ. «Φιλολογία Πατέρων, υπό Κοντογόνου», τόμ. α’.
148 (αυτόθι). «Βίος κατ’ έπιτομήν τοϋ αγίου 'Ιερωνύμου».
"Αρχ. 'Ιερώνυμος δ τής ’Αντιόχειας πρεσβύτερος...
Την ακολουθίαν τοϋ άγ. 'Ιερωνύμου, ποιηθεΐσαν υπό Νήφωνος Ίβηροσκητιώτου, έξέδοτο τύποις μετά χαιρετισμών υπό Γερασίμου ωσαύτως Ίβηροσκητιώτου καί άλλων σχετικών ό τέως ηγούμενος ίεράς μονής Σιμωνοπέτραςάρχιμανδρίτης 'Ιερώνυμος, έν Άθήναις, τύποις Α.Ε.Β.Ε. II. Γ. Μακρής
καί Σία, 1925.
149 (σ. 473). «Περί Μωάμεθ καί τής αύτοϋ ολέθριας πλάνης».
’Άρχ. Κατά τον Μελέτιον...
’Εν τέλει εικών χάρτινη τής άναστάσεως τοϋ Κυρίου. Μεθ’ ήν πρόσθετα
φύλλα δύο άνευ αριθμού, έξ ών εις μέν τό α' φέρονται «Στίχοι άπλοι προς
τούς άναγινώσκοντας, είς τό ά'γιον φώς, ομοιοκατάληκτοι κατά άλφάβητον»,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 18:55:08 EET - 54.162.218.162

128

Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου

ών ή αρχή: «’Αρχήν καί μέσην τέλος τε καί αιτίαν τής βίβλου». Εις το β'
«Έτεροι στίχοι κατά άλφάβητον προτρεπτικοί είς αρετήν καί -θεοσέβειαν»,
άρχόμενοι ούτως: «Άναπτέρωσον προς Θεόν σου τάς φρένας». Τουτοις προσ
τίθενται καί 21 έτεροι «Προς τήν μακαρίαν καί ζωαρχικήν Τριάδα».
’Άρχ.
Ώκεΐα Τριάς προς βοήθειαν πάντων
Τέλος: "Ινα σέ ύμνώμεν είς αιώνας αιώνων. ’Αμήν.

150 (σ. 481). «Βιβλίον τέταρτον, περί τοϋ αγίου φωτός. Περί τοϋ διακονουμένου εν τφ πάλαι ίερφ αγίου πυρός, εΐτοϋν φωτός, καί εν καιρφ τής
αιχμαλωσίας παρά των ιερέων κρυβέντος εν ξηρφ φρέατι, καί μετά τήν έπανέλευσιν από γης Χαλδαίων άναφανέντι επί Νεεμίου. Μακκαβαίων βιβλίφ
δευτέρφ. Κεφάλαιον α'-13»·
’Άρχ. Μέλλοντος ούν άγειν...
Προσάγονται διάφοροι μαρτυρίαι περί τοΰ άγ. φωτός. Επισυνάπτεται
λιθογραφική είκών ’Ανθίμου πατριάρχου ‘Ιεροσολύμων, φέρουσα τό εξής
δίστιχον:
«’Όλβιος δστις έών ποίμνης τέκος οΰρανίοιο
χώραν άγει Χριστού θρέμμα τελειότατον ».
151 (σ. 503). «’Ίσον άπαράλλακτον τοΰ έκδοθέντος πατριαρχικού συνο
δικού σιγιλλίου παρά τοΰ παναγιωτάτου οικουμενικού πατριάρχου κυρίου
Παϊσίου έν έ'τει ,αψκζ’ = 1727, ίνδικτιώνος δ”. Παΐσιος ελέφ Θεού...».
’Άρχ. Οί τφ καθ’ ημάς πατριαρχικφ οϊκουμενικφ θρόνφ...
Τό σιγίλλιον έξεδόθη υπέρ τοΰ Αγίου Τάφου, προτρέπον τούς ευσεβείς
χριστιανούς δπως άπέρχωνται είς προσκυνησιν αυτού καί προσφέρουσιν ευχα
ρίστως παν δ,τι έκαστος δύναται προς οικονομικήν αυτού άνόρθωσιν.
152 (σ. 511) «Υπομνήματα τινά έκ παλαιών οσίων πατέρων συγγραφέντα περί τής άγιότητος τής αγίας γής, τής τε αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ,
καί τοΰ πανιέρου ναού τής αγίας τού Χριστού άναστάσεως, προς πληροφο
ρίαν τών δυσπιστοΰντων. Έκ τών Πνευματικών λειμώνων Ίωάννου τού
Εύκρατα».
Έλήφθησαν εκ τού «Λειμωνάριου» τοΰ Εύκρατα τά κεφ. λβ', λγ’, λδ' καί
λε'. Έκδοσις τού «Π. Λειμωνάριου» έγένετο ύπόΚ. Δουκάκη, Άθήναι 1898.
153 (σ. 514). «Έκ τοΰ Γεροντικού. Περί τής άλώσεως ‘Ιερουσαλήμ
υπό Περσών».
’Άρχ. "Οτε οί μιαροί Πέρσαι...
154 (σ. 515). «’Αναστασίου μαναχοΰ Σιναΐτου έκ τών διηγήσεων τών
κατά τήν Έρυθράν Θάλασσαν ‘Ραϊθοΰ, Σιναίου καί Παλαιστίνης άναλαμψάντων θεοφόρων πατέρων κατά τούς χρόνους ,χπ' προ τής άλώσεως ‘Ιερουσα
λήμ, καί μετά τήν πρώτην άλωσιν παρά τού ’Όμαρ τού έγείραντος τό πάλαι
έδαφισθέν ιερόν τού Σολομώντος».
17 -10 -1959
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Ά ρ χ. Ζηλώσας εγώ τάς ήδυλάλους χελιδόνας...
Βλ. «Προσκυνητάριον 'Αγίας Γης», υπό αρχιμανδρίτου Βενιαμίν Ίωαννίδου, έκδοσις 'Ιεροσολύμων.
155 (σ. 521). «Τοϋ αυτού, Μαρτύριον τού αγίου Γεωργίου τού’Άραβος».
’Άρχ. Επειδή και εΐδομεν...
156 (αυτόθι). «Βίος Ίωάννου Επισκόπου Άμαθοΰντος τής Κύπρου
τού άγιωτάτου, καί διήγησις θαυμάσιος τού αυτού».
Άρχ. Εις τήν Κύπρον είναι πόλις ’Αμαθούς...
Ό άγιος Τύχων εορτάζεται κατά τήν 16Όν ’Ιουνίου, ένθα αναγράφεται
περιληπτικόν υπόμνημα τού βίου αυτού. ’Ίδε Συναξαριστήν Δουκάκη.

157 (σ. 528). «Μωϋσέως τού Αιθίοπος προφητεία περί τών εσχάτων
μοναχών τού ογδόου αίώνος».
“Αρχ. Είπεν ό άββάς Μωϋσής...
Έξεδόθη εν τφ τελεί τού «Λειμωνάριου» Εύκρατα.
158 (σ. 529). «Κεφάλαια τινά αναγκαία καί χρήσιμα προς εΐδησιν,
πίστωσιν καί πληροφορίαν παντός πιστού, καί τών δισταζόντων καί κλονουμενών υπό λογισμών απιστίας καί αθεΐας, εις τό 'ούκ εστι Θεός’ καί ύπονοοΰντας δτι ούτε αρχή κτίσεως κόσμου ήν, ούτε κατακλυσμός έγένετο, ώς οι δοκησίσοφοι άντιφερόμενοι λέγουσι φλυαροΰντες, ούτε τέλος κόσμου γίνεται, ούτε
αθανασία ψυχής εστί, ούτε άνάστασις νεκρών, ούτε κρίσις, ούτε άνταπόδοσις πράξεων καλών καί κακών. Κεφάλαιον πρώτον. "Οτι οί ’Ιουδαίοι μετά
τήν Άνάστασιν τού Κυρίου άφήκαν τον αριθμόν τού ήμερονυκτίου κατά τήν
παράδοσιν τής θείας Γραφής, καί άρχησαν αριθμόν νυκτημέρου, ΐνα μή
συνεορτάζουσι τοΐς Χριστιανοΐς τήν άνάστασιν τού Κυρίου τφ σαββάτφ
εσπέρας».
Άρχ. Δεν είναι πρέπον...

159 (σ. 530) «Κεφάλαιον β', δτι προ τής ένσάρκου οικονομίας άσεβοΰντες έπλανώντο εις ειδωλολατρίαν, μετά δε τήν τού Σωτήρος άνάστασιν τής
τών αγίων εικόνων προσκυνήσεως όροθετηθείσης μίσος άσπονδον έχουσι κατά
τών αγίων εικόνων, καί εκ τής δυσιδαιμονίας αυτών ουδόλως παρεκτρέπον
ται, δθεν δήλον δτι δ πονηρός κατακυριεύσας αυτών, ού πολεμεΐ, άλλά μάλ
λον ερεθίζει επιμένειν τή άσεβείςτ αυτών».
’Άρχ. "Οτε οί ’Ιουδαίοι έπλουτούσαν...
160 (σ. 534). «Κεφάλαιον γ’, δτι ή άποστασία τού άντιχρίστου εκ τού
νοτίου μέρους διά τής άσεβείας άναφανεΐσα, καί εκ τής γής τής δύσεως διά
τού ψευδοπροφήτου Πάπα καί συμμορίας αυτού έφαπλωθεΐσα πάσαν άλλην
άνομίαν συγχωρεϊ άνυποστόλως ποιειν πάντας, μόνην δέ τήν είς αυτόν
λατρείαν ζητεί, καί τίνος ενεκεν τον οίνον καί οινοποσίαν άποβάλλει καί
βδελύττεται, ΐνα μή δηλαδή μεταλάβη τού αίματος τού Χριστού».
Άρχ. Πρέπον είναι νά έξεύρωμεν...
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Κ©'
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161 (σ. 536). «Κεφάλαιον δ', δτι 6 πονηρός άπατα τους χριστιανούς
έκ τής όλιγότητος των σωζομένων πιστών μόνον, και τοΰ απείρου πλήθους
των άπολλωμένων ασεβών, άθεων, ίουδαίων, αιρετικών χριστιανών, καί αμαρ
τωλών ορθοδόξων».
"Αρχ. Πολλοί τών χριστιανών...
162 (σ. 540). «Κεφάλαιον ε', δτι προβλέπων ό ΰψιστος την σαρκοβορίαν καί άλληλοφαγίαν τών άνθρώπων ώρισεν έν τή αγία γραφή μη εσθίειν
αίμα ζώων ψυχής αυτών καί μή άψασθαι νεκρών».
’Άρχ. ‘Ο προγινώσκων τα πάντα Θεός...
163 (σ. 541). «Κεφάλαιον ς·', προς τούς άρνουμένους τον κατακλυσμόν,
καί λέγοντας δτι αν είναι τόσα γένη άνθρώπων καί πλήθη άπειρα φυλών
νά κολασθώσι, καί μόνον ολίγοι σωζόμενοι τών πιστών νά έλθωσιν εις την
βασιλείαν τών ουρανών' καί άπιστοΰσιν».
’Άρχ. Ό μακάριος ’Αβραάμ...
164 (σ. 545). «Κεφάλαιον ζ', προς τούς φρονοϋντας δτι τα ουράνια
σώματα, ήτοι οί πλανήται είσί κατοικημένοι, καί δτι οί ά'νθρωποι κάτοικοι
τής ’Αμερικής ούκ ήσαν έκ τοΰ γένους τών άνθρώπων τοΰ παλαιοΰ κόσμου
καταγόμενοι, ήτοι εκ τοΰ Άδάμ, άρνοΰμενοι την άνωτάτην πρόνοιαν, ως
παντελή άθεΐαν έλεεινώς κρημνιζόμενοι».
’Άρχ. 'Ως φθαρτοί καί ρευστοί...
165 (σ. 552). «Κεφάλαιον δγδοον, δτι ολίγοι εισίν οί σωζόμενοι οί διά
τής στενής όδοΰ εισερχόμενοι εις την τοΰ Θεοΰ βασιλείαν, κατά τον λόγον
τοΰ Κυρίου, καί δτι δ εις σωζόμενος υπέρ την κτίσιν πάσαν τιμιώτερος έστί,
καί υπέρ τον ήλιον έκλάμψει' καί ούδείς θαυμάζει ως οί πολλοί άπωλοΰνται,
άλλ’ εάν τις δυνηθή νικήσαι κόσμον καί κοσμοκράτορα, τοΰτο έστίν άξιον
θαυμασμοΰ».
’Άρχ. Πλατεία είπεν ό Κύριος...
166 (σ. 555). Κεφάλαιον έ’ννατον, δτι ό Θεός κατ’ άρχάς πλάσας τον
άνθρωπον τέλειον εις δλα καί θεοδίδακτον, μέ την άμήχανον καί άτόρνευτον
σοφίαν αυτόν έτελεσιούργησε καί άπλαστον ήθος καί μακαρίαν απλότητα' ή
δέ τοΰ κόσμου σοφία έξ άνθρώπων εθνικών έφευρέθη, δι’ ής νοήσαι τον
δημιουργόν καί τό θέλημα αύτοΰ ούκ ήδυνήθησαν, άλλ’ ή έ'παρσιν μόνον,
άλαζονείαν καί τύφον έπλουτίσθησαν, καί ό νέος Άδάμ Κύριος ημών, άπαντα
τά τής ήμετέρας φύσεως οίκειωσάμενος ιδιώματα, μόνην αυτήν την έξω σπου
δήν καί προσποιουμένην σοφίαν ου μετήλθε ποσώς, ούτε αυτός, ούτε οί ιεροί
αύτοΰ μαθηταί, άλλά άγράμματος καί αύτός καί οί μαθηταί αύτοΰ- καί δτι
ή μάθησις τών γλωσσών, σημεΐον ού τοϊς πιστοΐς έστίν, άλλά τοΐς άπίστοις"
ότι θέλων παιδεΰσαι δ ύψιστος τήν τόλμην τής πυργοποιΐας, συνέχει τάς
γλώσσας τών άσεβών, μίαν απλήν διάλεκτον πρώτον δμιλούντων πάντων τών
άνθρώπων».
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"Αρχ. "Επρεπε μέν νά είποΰμεν...
167 (σ. 563). «Κεφάλαιον δέκατον, οτι ή τοΰ κόσμου σοφία μωρία παρά
τφ Θεφ λογίζεται, ως σκότει ΰψηλοφροσΰνης καί οιήσεως τοΰ αυτής έφευρετοϋ καλυπτόμενη, καί ούδεμία ανάγκη εις τούς μαθητάς τοΰ Κυρίου, καί
αυτών οπαδούς ύστερον ή σπουδή καί μάθησις' καί εξ αιτίας μόνης τών απύ
λωτων στομάτων τών αιρετικών οί θείοι πατέρες έχρήσαντο αυτήν».
”Αρχ. Μόνοι οί μαθηται τοΰ Σωτήρος...
168 (σ. 570). «“Οτι διαφορά δόξης καί τιμής αγίων εστί τών δσων άνευ
αποδοχής χάριτος τοΰ παρακλήτου μετά θάνατον μόνον διά θαυμάτων, ή διά
τής τών αγίων λειι^άνων αυτών ευωδίας καί αφθαρσίας δηλωθείσης τής αγιό
τατος αυτών, ως δ άγιος Ευδόκιμος' καί άλλοι τών ό'σων έ'τι ζώντων πλουτησάντων ένοικον εν αίσθήσει την χάριν καί ένέργειαν τών θαυμάτων καί
προφητικοΰ χαρίσματος, ώς πολλοί παλαιών τε καί νεοφανών αγίων οσίων».
’Άρχ. "Οταν τό φώς τοΰ νοός...
Παρέπεται καί τό « Σημεΐον τής εν Χριστώ τελειότητος», ού ή αρχή :
Τό δέ σημείον...
169 (σ. 573). «Κατά τό ,αφκ' έτος από Χριστοΰ τή α' Νοεμβρίου. Βίος
άσκήσεως καί διήγησις υπερφυών θεωριών καί αποκαλύψεων, καί αθλητικά
άθλα καί καλαΐσματα τοΰ αγίου όσιομάρτυρος ’Ιακώβου καί τών δύω αύτοΰ
μαθητών».
’Άρχ. Καί λαλεϊν βούλομαι...
Έξεδόθη εν τφ Συναξαριστή Δουκάκη τή 111 Νοεμβρίου, Άθήναι 1895.

170 (σ. 597). «Νοεμβρίου πρώτη, ’Ακολουθία εις τήν μνήμην τοΰ αγίου
όσιομάρτυρος ’Ιακώβου καί τών δύο μαθητών αύτοΰ».
Ή ακολουθία είναι πλήρης, δ δέ κανών φέρει τήν εξής ακροστιχίδα:
«’4σθ« φέρω σοι, πάτερ, άξιοχρέως», είναι δέ πεποιημένος εις ήχον δ':
«’Ανοίξω τό στόμα μου». 'Η ανωτέρω ακολουθία έτυπώθη έν Άθήναις έν
έτει 1894, έπιμελείφ Δ. Λουκοπούλου, δαπάνη δέ τής διαλελυμένης μονής τοΰ
Τίμιου Προδρόμου. Έκ τοΰ τυπογραφείου Ά. Κωνσταντινίδου.

171 (σ. 606). «Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου Θεσσαλονίκης
τοΰ Παλαμά. Περί νήψεως καί προσοχής καί καθαρότητος καρδίας».
Έπονται τά έν τή «Φιλοκαλία;», γ’ κεφ., Γρηγορίου τοΰ Παλαμά, Περί
προσευχής καί καθαρότητος καρδίας, διαφέροντα κατά τό ύφος’ τούτοις έπισυνάπτεται «Δήλωσις τής πονηριάς τοΰ άρχεκάκου δράκοντος». ”Α ρ χ. ’Αλλά
τότε μέν ωσάν δποΰ ή χάρις.·.
Μεταξύ τών σελίδων 612 - 613 παρεμβάλλονται 9 φύλλα άνευ αριθμών,
περιέχοντα τάδε:
α') «Σημεία τοΰ πρακτικώς έργαζομένου άγωνιστοϋ, τοΰ τε μεσαίου διά
πράξεως καί θεωρίας, καί τοΰ τελείου διά μόνης θεωρίας άρπαζομένου εις
αποκαλύψεις μυστηρίων».
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Άρχ. 'Η αρχή τής πράξεως...
β’) «’Αντιρρητικόν εις τό δτι 6 πάτος τής θαλάσσης νά ήναι παγωμένος
κατά την δόξαν τών νεωτέρων και περί άλμυρότητος θαλασσών και ωκεανών».
’Άρχ. Ή γή έσωθεν φυσικώς...
γ') «Περί διαφοράς τριών γνώσεων».
’Άρχ. Τρεις είναι αί γνώσεις...
δ') «Δευτέρα τάξις τής γνώσεως, μεσαία».
’Άρχ. "Οταν αφήσει...
ε') «Τρίτη, τελείας τάξεως».
’Άρχ. "Οταν ή γνώσις...
ς·') «Περί ψευδώνυμου γνώσεως».
Άρχ. Οί άνθρωποι την σήμερον...
ζ') «Περί τών τεσσάρων στοιχείων».
’Άρχ. Θέλουσιν οι αρχαίοι...
172 (σ. 613). «Περί άστεροσκοπίας, καί περί ατόμων, καί λυσις».
’Άρχ. ’Αστρολογία αστρονομίας διαφέρει...
173 (σ. 615). «’Απολογία ευσεβής προς τούς θέλοντας ασεβώς την γήν
είναι πλανήτην, καί τούς αστέρας ήλιους είναι, καί λοιπά».
’Άρχ. Τή ματαιότητι καί (φθορά) ή κτίσις...
"Επονται: «Έπωνυμίαι τών ουρανίων φαινομένων κατά τούς παλαιούς —
Περί άλμυρότητος θαλασσών — Περί εφευρέσεων μικροσκοπίων καί περί ατό
μων κατά τούς νέους — Άντίρρησις — Περί τής στρογγυλότητος τής γής όπου
φρονοΰσιν οί νεώτεροι».
Ενταύθα υπάρχουν έτερα έξ φύλλα πρόσθετα άνευ σελίδων, εν οίς εύρηνται τάδε :
α') «Άπόδειξιςέκ τής αγίας Γραφής προς τούς δεχομένους αυτήν πιστούς,
δτι ό ουρανός κινείται ποιών τό ήμερόνυκτον' ό ήλιος περίπατε! περί τον
άξονά του ποιών τού ενιαυτού περίοδον- ή δέ γή είναι ακίνητος, τεθεμελιωμένη παρά τού ύψίστου κατά τον ψαλμόν «'Ο θεμελιών τήν γήν επί τήν ασφά
λειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα τού αίώνος».
β') «Περί πλανητών»·
’Άρχ. Οί πλανήται κάμνουσι...
γ') «Περί τών τεσσάρων ωρών, ήτοι καιρών τού χρόνου».
’Άρχ. Τό ουράνιον σώμα...
δ') «Έκ τού βίου τού οσίου Άνδρέου τού διά Χριστόν σαλοϋ».
Άρχ. Έννοήσας ό ύψιστος...
Ό βίος εις ά'γιον Άνδρέαν εξεδόθη, άπαρτίσας ολόκληρον τεύχος μετά
τής ακολουθίας αυτού.
174 (σ. 641). «’Ενταύθα σημειούμεν δσα σφαλερώς καί ούχι ύγιώς εύρίσκονται σχόλια καί γνώμαι τού Νικοδήμου εις τήν νεοτυπωθεΐσαν Κλίμακα,
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εις εΐδησιν τών ευσεβών, ΐνα μή συναρπαζόμενοι πλανώνταΓ κατά τό χρέος
ημών».
Άρχ. Έμπρώτοις εις την ερμηνείαν...
175 (σ. 643). «“Οτι καθώς τό ‘ένεφύσησεν ό Θεός εις τό πρόσωπον τοϋ
Άδάμ’ ούχί την ουσίαν τήν θεϊκήν δηλοϊ, οίίτω καί τό έπιφερόμενον εκείνο
πνεύμα οΰκ ήν τό άγιον Πνεύμα».
Άρχ. Βλέπε ό'τι μέ τό ‘ένεφύσησεν’ οπού...
176 (σ. 644). «Έτι λέγει 6 Νικόδημος έν τψ αύτφ βιβλίφ τής Νέας Κλίμακος, ότι ή ψυχή, καθώς έξέλθη έκ τού σώματος, λαμβάνει τήν άπόφασιν καί
τήν άποκατάστασιν αυτής καί οχι νά φέρεται εις τήν γήν διά τού αγγέλου
καί εις τάς σκηνάς τών δικαίων καί προφυλακάς τών αμαρτωλών άχρι τής
τεσσαρακοστής ημέρας, καί τότε άποκαθίσταταΓ άνατρέπων τά λόγια τού
αγγέλου οπού ήρμήλ'ευσε τον όσιον Μακάριον' ως γράφει εις τό βιβλίον του
έν τφ τελεί* καί ότι εϊσίν απαράδεκτα τά τοιαΰτα κατά τον σκοπόν του».
’Άρχ. Τό νά άνακρίνωμεν...
[ Ό ’Ιάκωβος ό ταύτα γράφων, ούτε νά άντιβλέψη καν δύναται προς
τήν ανταύγειαν τού αοιδίμου τής Εκκλησίας φωστήρος Νικοδήμου, καί
τολμά μέ τήν διακρίνουσαν αυτόν απερισκεψίαν νά άνοίγη τό στόμα του
καί νά έρεύγηται φλυαρίας εναντίον εκείνου, προς δν ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλη
σία ωμολόγησε καί θά όμολογή χάριτας έως τής συντέλειας τού αίώνος.
Ιοσούτον δυστυχώς άποτυφλούν τά πάθη τον ταλαίπωρου άνθρωπον. Τον
ιερόν Νικόδημον άνεκήρυξεν έπισήμως ή ’Εκκλησία είς άγιον κατά τό 1955,
την δε πανηγυρικήν ’Ακολουθίαν συνέταξεν δ γράφων ταύτα. Ή μνήμη
τούτου τελείται κατά τήν 14 ’Ιουλίου. Ή ’Ακολουθία έξεδόθη ύπό γέροντος
Άνανίου μοναχού, 1955].
Καί Ιξακολουθεΐ :
177 (σ. 648). «Άντίρρησις είς τήν γνώμην τού Νικοδήμου περί τών
ατόμων, ότι νά είναι έμψυχα».
’Αρχ. Λέγει δέ αυτός...
Προσάγονται τεμάχια έκ τών λόγων Συμεών τού νέου Θεολόγου, Αθα
νασίου τού μεγάλου κλπ.
178 (σ. 656). «Περί ατόμων έμψύχων άντίρρησις ότι ούχί μόνος δ Βλοβενόκιος, αλλά καί παλαιόθεν δ Λεύκιππος καί Δημόκριτος ούτω φρενοβλαβώς έδόξαζον».
Άρχ. Μή θαυμάσητε...
"Επεται σημείωσις έκ τών τού «Μιχαήλ Γλυκά Σικελιώτου».
179 (σ. 659). «Πώς εκλαμβάνεται ύγιώς καί εύσεβώς τό 'έξ ου παν ζφον
έμψυχούταΓ, καί τό ‘ζήν τά πάντα’ καί τό 'έν αύτφ τό είναι έχει’».
Άρχ. Καθώς τό παρόν βιβλίον...
’Ακολουθεί πραγματεία «Περί τού πνεύματος τού μέλλοντος άναστή-
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σειν τούς νεκρούς εν τή έσχατη ήμέρφ», μετά διαφόρων σχολίων, και «Περί
κοιλάδος κλαυθμώνος καί οίκου Δαυίδ, ένθα συναχθήσονται καί κριθήσονται άπασαι αί φυλαί τής γης καί γλώσσαι, πώς εκλαμβάνεται»' έπειτα «Περί
διαφοράς αθανάτου ψυχής ανθρώπων, καί θνητής ψυχής ζώων, ερπετών καί
πτηνών» καί «Περί τών αγίων αγγέλων».
Τούτοις επισυνάπτονται «Στίχοι πολιτικοί λίαν ψυχωφελείς εις πάντα
άνθρωπον», εν δλφ 55"Αρχ.
Νήφε, ψυχή μου ταπεινή, καί σκοπεί σου τον βίον...
Τέλος: "Οπως μή κλέπτης, μηδέ σής, βιβρώσκει καί λανθάνει,
'Ως ό Χριστός φησίν αυτός, έν τοΐς εύαγγελίοις.
Προστίθεται σχεδιογράφημα διά κύκλων εγχρώμων παριστών τον ορα
τόν καί αόρατον κόσμον.
180 (σ. 677). «"Οτι ή νέα έφεύρεσις τών λεγομένων Καλένδων, ήτοι τοΰ
νέου Μηνολογίου καί Πασχαλίου, όπου ή τάργα τοΰ Πάπα ένομοθέτησεν,
άντίκειται τή πρώτη αγία καί οικουμενική συνόδφ, καί τή παλαιςί καί νέφ
Γραφή καί ότι καί οί ’Ιουδαίοι τό φάσκα αυτών κατά την παλαιάν διάταξιν
άκολουθοϋσι καθ’ ημάς τή δεκάτη τετάρτη τής πανσελήνου τοΰ πρώτου μηνός
Μαρτίου κατά τον ήμέτερον αριθμόν φυλάττουσα, καί ούχί προ δώδεκα ημε
ρών, όπου καταντφ πολλάκις ή σελήνη τοΰ Φεβρουάριου, καί ούχί τοΰ Μαρ
τίου νά γίνεται πανσέληνος ή σελήνη».
”Αρχ. Ό αγαθός Θεός ήμών...
181 (σ. 681). «Πράξις συνοδική, έν ή ή αποβολή τοΰ νέου καλενταριού
ήτοι τής εις τό πάσχα λατίνων καινοτομίας».
"Αρχ. Τής αγίας καί ίεράς μεγάλης συνόδου...
182 (σ. 684). «Περί τοΰ καινοτομηθέντος καλενταριού παρά λατίνων
πατριαρχικόν συνοδικόν σιγίλλιον».
"Αρχ. Ιερεμίας έλέφ Θεοΰ...
’Επειδή καί πάλιν...
Μεθ’ ό συνάπτεται «Άπόφασις τής αυτής αγίας Συνόδου μετ’ επιτι
μίου». Ειτα «Κανών ό'γδοος τής αυτής συνόδου» μετά σχετικοΰ σχολίου.
183 (σ. 690). «Περί γενείων, ότι παρανόμως ό Πάπας καί οί αύτοΰ
καρδινάλιοι καί λοιποί ξυραφίζονται».
’Άρχ. Έκ τής πρώτης βίβλου...
184 (σ. 691). «Περί τοΰ φληνάφου φιλοσόφου Γρήγορά, καί ΙΙροχώρου
Κυδώνη λαυριώτου μοναχοΰ, τών κακοδόξων οπαδών Βαρλαάμ καί ’Ακίνδυ
νου. ’Εκ τοΰ αγίου Φιλοθέου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως».
"Αρχ. Γρηγοράς ό αποστάτης...
185 (σ. 692). «Έκ τοΰ συνοδικοΰ

τόμου κατά Προχώρου μοναχοΰ,

Φιλοθέου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καί Λαζάρου Ιεροσολύμων».
"Αρχ. Δεν είναι άλλο κακόν χειρότερον...
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186 (σ. 694). «Περί τής αίρέσεως τοΰ μανικού Βαρλαάμ».
Άρχ. Έπί τής βασιλείας ’Ανδρονίκου τοΰ νέου...
Επονται «’Αναγκαία τινά προς γνώσιν ημών θεολογικά».
187 (σ. 699). «’Επίλογος τής παροΰσης βίβλου άμα καί έπισφράγισις'
ύπόθεσιν έχων δτι έν τοΐς χρόνοις τής εν κόσμφ αναστροφής των αγίων απο
στόλων καί τοΰ δεσπότου Χρίστου, οί ’Ιουδαίοι εις δΰω αιρέσεις καί σχίσματα
έμερίζοντο, εΙς Φαρισαίους καί Σαδδουκαίους' καί οί μέν Φαρισσαΐοι δεχό
μενοι την των νεκρών άνάστασιν, καί δτι υπάρχουν άγγελοι καί δαίμονες,
ουδόλως έδέχοντο τό ευαγγελικόν κήρυγμα, καθώς ό νομοδιδάσκαλος Γαμαλιήλ, καί ό μαθητής αύτοϋ Παύλος καί Νικόδημος, καί Σίμων ό πατήρ τοΰ
Λαζάρου' καί τήν άνάστασιν τοΰ Κυρίου έπίστευσαν' οί δέ Σαδδουκαϊοι μή
όμολογοϋντες παντελώς άνάστασιν νεκρών, έμειναν τυφλοί παντελώς εις τό
σκότος τής δυσσεβείας, καθώς ό ’Άννας καί Καϊάφας καί ’Αλέξανδρος, καί
άλλοι πλήθος' τούς οποίους ό Κύριος ερήμωσεν' καί δτι εις σχίσματα ήσαν,
οί δέ Έσσαΐοι μόνοι έφΰλαττον τα πάτρια έθιμα».
Άρχ. Λέγουν αί πράξεις τών άποστόλων...
"Επονται: «Έκ τών άποστολικών διατάξεων. Περί αιρέσεων τών ’Ιου
δαίων— ’Εκ τών Άποστολικών διατάξεων βιβλίον ς-\ κεφ. κζ' —Ερμηνεία
εις τήν έννοιαν τούτου τοΰ κεφαλαίου — Περί 'Ιερακιτών, οί όποιοι έφρόνουν, οτι οΰτε δ Κύριος έφόρεσε σώμα άνθρώπινον, ούτε τά σώματα τών
νεκρών έχουσι νά άναστηθώσι ποτέ’ καί δτι τρεις άρχαί θεότητος είναι, Θεός'
πνεύματα, καί ΰλικαί κακίαι — Τοΰ Μεγάλου ’Αντωνίου — 'Ιστορία Βυζαντίδος (μέρος) — Σχόλια τινά περί τής έβδομης καί τετάρτης Συνόδου καί περί
αιρέσεων — καί, τελευταΐον, Δήλωσις τής χάριτος τοΰ Θεοΰ τής διδομένης
εις τούς πιστούς δούλους αύτοΰ, καί δήλωσις τής χάριτος τοΰ σατανά τής
διδομένης εϊς τούς αύτοΰ θεράποντας, καί ή πολλή διάκρισις ή εκ τής γνώσεως προσγινομένη δύναται νά διακρίνη τήν μίαν έκ τής άλλης, μέ τήν θείαν
βοήθειαν καί φωτισμόν τοΰ αγίου Πνεύματος».
Τέλος προσήρτηται τό εξής Παράρτημα, περιέχον έν 17 φύλλοις τάδε :
Φύλλον άνευ άριθμοΰ σελίδων, περιέχει, επί μέν τής α δψεως: «Στίχους
εις τούς 'Ιερούς ’Αποστόλους», έν δλφ 12.
’Άρχ. Σταυροί Πέτρον κύμβαχον έν 'Ρώμη Νέρων...
Τέλος: ’Ίσον Πέτρφ δίδωσι Φίλιππος μόρον.
Κάτωθι τούτων έπικολλάται τεμάχιον χάρτου φέρον τήν σφραγίδα τής
μονής Έσφιγμένου, κεχαραγμένην ως εξής: «Βοΰλα τοΰ Έσφιγμένου κατά
τό “Αγιον ’Όρος 1797». Παριστα δέ τήν Άνάληψιν τοΰ Κυρίου. Καί υπό
ταύτην σχόλιόν τι τών άνωτέρω στίχων. Έπί δέ τής β' δψεως, ή είκών τών
δώδεκα ’Αποστόλων, δι’ άκαταλλήλων χρωμάτων διακοσμηθεΐσα.
α') «Περί τής εορτής τών δώδεκα ’Αποστόλων' δτι άναγκαίως δει τιμάσθαι, καθώς καί ή Δευτέρα τοΰ Άγιου Πνεύματος».
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“Αρχ. Καθώς τή δευτέρφ τής Πεντηκοστής...
γ') «’Ιουνίου κθ\ Ή σύναξις τών παμμεγίστων καί πανενδόξων ’Απο
στόλων τών δώδεκα».
Κατεχωρίσθη ακολουθία πλήρης έορτάσιμος είς τιμήν τών δώδεκα αγ.
’Αποστόλων μετά δυο Κανόνων, εξ ών ό μέν α' φέρει τήνδε ακροστιχίδα:
«Πέτρον γεραίρω, Παύλον υμνώ προφρόνως», ήχος δ': ’Ανοίξω τό στόμα
μου (ό έν τφ Μηναίφ), ό δέ β' οίνευ άκροστιχίδος: εις ήχον πλ. δ': ‘Αρμα
τηλάτην Φαραώ... Συνάπτονται καί είκοσιτέσσαρες οίκοι, ποίημα άδεξίου
συνθέτου.
λγ') «Στίχοι κατά άλφάβητον ωφελιμώτατοΓ προς ρυθμισιν πολιτείας
έναρέτου ».
“Αρχ.

’Αρχήν απάντων τον Θεού τίθει φόβον,
ώσπερ αρραγή θεμέλιον έν οΐκφ...

Τέλος: Ώδηκόν ήθος, καί φρόνημα μή κτήσαι,
υπέρογκα γάρ, τό μέτριον δ’ άσπάζου».
Είσίν έν δλφ 51 στίχοι.
Καί τέλος, ώς έπισφράγισμα :
«Τφδε τέλος εΐληφεν ή δέλτος αύτη.
Σοί τή άνάρχφ, καί τή Παντάρχφ,
τή παναιτίφ, καί Πανταιτίφ,
τή παναρρήτορ, καί Πανυμνήτφ,
Τριάδι θείςι, καί Παναγίφ
τήν βίβλον ταΰτην, παρατίθημι πόθφ'
ήν δεξαμένη, σώσον δη μου τό πνεύμα,
χρηστών απάντων, Χριστός αρχή καί τέλος».
Στάχωσις βυρσίνη. Πάντα τά περιγραφέντα έχουν ληφθή εκ διαφόρων,
κατά τό πλεΐστον έκδεδομένων, έργων τών Πατέρων, αλλά δυστυχώς δεν έχουν
καθ’ ειρμόν καταχωρισθή, καί ούτως ό κώδιξ αποτελεί συσσώρευσιν καί
καί συνονθύλευμα ποικιλομόρφου ύλης- αλλά καί ή στάχωσις είναι άτυχης,
καί ή μελάνη δριμεΐα' καί δ χάρτης κακής ποιότητος, καί τοιουτοτρόπως έχει
σημαντικώς έν πολλοΐς σημείοις φθαρή, είναι δέ έργον τού κατά τον παρελ
θόντα αιώνα άκμάσαντος ’Ιακώβου τού Νεασκητιώτου, ανεψιού τού εξ Ίωαννίνων Θεοδώρητου, ουτινος ή έν τφ «Πηδαλίφ» παραποίησις τινών κανόνων
τοσούτον κατελύπησε τον αοίδιμον Νικόδημον.
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5

Χαρτ. 8 μεγ., 0,33X0,23, σελ. 725, XVIII.
1 (σ. 1). «Μάξιμος ιερομόναχος ό πελοποννήσιος, τοΐς απανταχού εύρισκομένοις χριστεπωνυμοις λαοΐς, ίερωμένοις τε και λαϊκοΐς, εν Κυρίφ χαίρειν αεί».
Άρχ. "Επρεπε, καθώς λέγει ό μέγας Χρυσόστομος...
2 (σ. 5). «Τή Κυριακή τοΰ Τελώνου καί τοϋ Φαρισαίου. Τοϋ σοφωτάτου καί λογιωτάτου κυρίου Μαξίμου ίερομονάχου τοϋ πελοποννησίου, διδαχαί εις τάς Κυριακάς τοϋ δλου ενιαυτού' άρχόμεναι από τής Κυριακής τοϋ
Τελώνου καί τοϋ Φαρισαίου».
Άρχ. "Ενας γεωργός όποϋ να έκοπίαζεν ..
3 (σ. 23). «'Ομιλία άναγινωσκομένη τή Κυριακή τοϋ Ασώτου».
Άρχ. Ένας άνθρωπος...
4 (σ. 35). «Τή Κυριακή τής Άποκρέω».
"Αρχ. Ένας άνθρωπος, αδελφοί...
5 (σ. 46). «Τή Κυριακή τής Τυροφάγου ομιλία».
"Αρχ. Τί όφελος, αδελφοί...
6 (σ. 61). «Τή πρώτη Κυριακή τής αγίας Τεσσαρακοστής».
"Αρχ. Εκείνοι οί άνθρωποι...
7 (σ. 74). Τή δευτέρφ Κυριακή των Νηστειών».
Άρχ. Τούτο καλά τό ελεγεν δ προφήτης...
8 (σ. 94). «Τή τρίτη Κυριακή των Νηστειών».
Άρχ. Ένας άνθρωπος, αδελφοί, να είχε...
9 (σ. 119). «Τή τέταρτη Κυριακή τών Νηστειών».
Αρχ. Ένας άνθρωπος όποϋ εύρίσκεται...
10 (σ. 134). «Τή πέμπτη Κυριακή τών Νηστειών».
"Αρχ. Τα μικρά παιδία...
11 (σ. 153). «Τή Κυριακή τών Βαΐων».
"Αρχ. Μία χώρα μεγάλη...
12 (σ. 171). «Κατήχησις τοϋ οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Θεοδώ
ρου τοΰ Στουδίτου».
Προτάσσεται, ώς προοίμιον τής κατηχήσεως τοϋ Χρυσοστόμου («Εΐ τις
ευσεβής καί φιλόθεος»), τό μετά τών λοιπών κατηχήσεων τοϋ Στουδίτου έκδεδομένον τοιοϋτον, ου ή αρχή: Τί τούτο, πατέρες καί αδελφοί...
13 (σ 177). «Τή Κυριακή τοϋ Θωμά».
"Αρχ. Πολλήν, αδελφοί...
14 (σ. 193). «Τή Κυριακή τών Μυροφόρων».
"Αρχ. "Ενας άνθρωπος, αδελφοί, όποϋ θέλει...
15 (σ. 207). «Τή Κυριακή τοΰ Παράλυτου».
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Άρχ. “Ενας άνθρωπος, αδελφοί, όποϋ νά είχε...
16 (σ. 223)· «Τή Κυριακή τής Σαμαρείτιδος».
“Αρχ. Καθώς ένας ψαράς...
17 (σ. 236). «Τή Κυριακή τοΰ Τυφλού».
“Αρχ. "Ενας άνθρωπος, αδελφοί, οπού νά ήθελεν...
18 (σ. 250). «Τή Κυριακή τών αγίων Πατέρων».
”Αρχ. Έάν είναι κανένας...

19 (σ. 269). «Τή Κυριακή τής αγίας Πεντηκοστής».
’Άρχ. Όπόταν ένας άνθρωπος...
20 (σ. 280). «Τών αγίων ’Αποστόλων, ’Ιουνίου κθ'».
’Άρχ. “Ενας βασιλεύς...
21 (σ. 295). «Τή Κυριακή τών αγίων Πάντων».
’Ά ρ χ. ’Εάν είναι καί κάθε έ'νας...
22 (σ. 312). «Τή δευτέρςι Κυριακή τού Ματθαίου»·
’Άρχ. Όπόταν θέλει έ'νας...
23 (σ. 324). «Όμιλία άναγινωσκομένη τή τρίτη Κυριακή τού εύαγγελιστοϋ Ματθαίου».
’Άρχ. Είπεν ό Κύριος, ό λύχνος τού σώματος...
24 (σ. 336). «Όμιλία άναγινωσκομένη τή τετάρτη Κυριακή τού Ματ
θαίου».
Άρχ. Τφ καιρφ εκείνφ εϊσελθόντι... Καθώς ή φωτιά...
25 (σ. 346). «Όμιλία άναγινωσκομένη Κυριακή πέμπτη τού Ματθαίου».
’Άρχ. Τφ καιρφ εκείνφ... Όπόταν χαλάση...
26 (σ. 360). «Κυριακή έκτη τοΰ Ματθαίου».
’Άρχ. Καθώς ήθελε κάμη...
27 (σ. 371). «Κυριακή εβδόμη τού Ματθαίου».
’Άρχ. Καθώς καμμίαν φοράν...

28 (σ. 386). «Όμιλία άναγινωσκομένη Κυριακή όγδοη τοΰ Ματθαίου,
τοΰ αύτοΰ κυρ Μαξίμου».
’Άρχ. Πάλιν θαυματουργά...
29 (σ. 394). «Κυριακή Ιννάτη τοΰ Ματθαίου».
’Άρχ. Οί καλοί καί τεχνίται ιατροί...
30 (σ. 406). «Κυριακή δεκάτη τοΰ Ματθαίου».
’Άρχ. Καθώς ένας στρατιώτης...
31 (σ. 417). «Κυριακή ένδεκάτη τοΰ Ματθαίου».
’Άρχ. Ποιος άνθρωπος...

32 (σ. 428). «Κυριακή δεκάτη δευτέρα τοΰ Ματθαίου».
Άρχ. Καθώς ένας χρυσοχόος...

33 (σ. 436). «Κυριακή δεκάτη τρίτη τοΰ Ματθαίου».
’Άρχ, Καθώς ένας καλός πατέρας...
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34 (σ. 447)· «Τή Κυριακή ιδ' τοΰ Ματθαίου»·
Άρχ. Πολλών λογιών...
35 (σ. 460). «Κυριακή προ τής Ύψώσεως».
Άρχ. Τό βάθος καί τό ύψος...
36 (σ. 472). «Κυριακή μετά τήν Ύψωσιν τοΰ Τίμιου Σταυρού».
”Αρχ. “Ενας βασιλεύς...
37 (σ. 484). «Κυριακή πρώτη τοΰ Λουκά».
Άρχ. Καθώς ένας καλός κυνηγός...
38 (σ. 496). «Κυριακή δεύτερα Λουκά».
Άρχ. “Ενας άνθρωπος όπου νά ειχεν...
39 (σ. 509)· «Κυριακή τρίτη Λουκά».
Αρχ. Αν είναι και ένας...
40 (σ. 520). «Κυριακή τέταρτη Λουκά».
’Αρχ. Καθώς ένας γεωργός...
41 (σ. 532). «Κυριακή πέμπτη Λουκά».
’Άρχ. Τάχα τί σάς φαίνεται...

42 (σ. 545). «Κυριακή έκτη Λουκά».
’Αρχ. "Ενας άνθρωπος όπου νά είναι ασθενής...
43 (σ. 555). «Κυριακή εβδόμη Λουκά».
Άρχ. Καθώς όταν ένας βασιλεύς...
44 (σ. 564). «Κυριακή όγδοη Λουκά».
’Άρχ. Πολλοί τών ανθρώπων·..
45 (σ. 575). «Κυριακή εννάτη Λουκά».
Αρχ. Τον πλούτον πάλιν...

46 (σ. 586). «Κυριακή δεκάτη Λουκά».
Αρχ.
47 (σ.
Αρχ.
48 (σ.
’Άρχ.
49 (σ.
"Αρχ.

"Ενας καλός βασιλεύς...
596). «Κυριακή δεκάτη πρώτη Λουκά».
"Ενας βασιλεύς μέγας...
607). «Κυριακή δεκάτη δεύτερα Λουκά».
Πολλοί άνθρωποι λογιάζουσιν...
616). «Κυριακή δεκάτη τρίτη Λουκά».
Οί καλοί καί άριστοι ιατροί...

50 (σ. 626). «Κυριακή δεκάτη τετάρτη Λουκά».
’Άρχ. "Ενας δουλευτής βασιλείου ενός...
51 (σ. 634). «Κυριακή δεκάτη πέμπτη Λουκά».
’Άρχ. Άν είναι κάθε άνθρωπος...
52 (σ. 644). «Τή Κυριακή τής Χαναναίας».
"Αρχ. "Οποιος ελπίζει τίποτες...
53 (σ. 654). «Κυριακή τών Προπατόρων».
Άρχ. Σήμερον, αγαπητοί αδελφοί...
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54 (σ. 660). «Κυριακή προ τής Χριστού γεννήσεως».
"Αρχ. Πολλάκις, αδελφοί, οί βασιλείς...
55 (σ. 672). «'Ομιλία άναγινωσκομένη Κυριακή μετά την Χριστού γέννησιν, ής ό σκοπός, μέλλει ό 'Ηρώδης ζητεΐν τό παιδίον τού άπολέσαι».
"Αρχ. "Ανωθεν έξ αρχής...
56 (σ. 691). «Κυριακή προ των Φώτων».
"Αρχ. Έάν είναι καί ένας άνθρωπος...
57 (σ. 702). «Κυριακή μετά τά Φώτα».
"Αρχ. "Ενας άνθρωπος οπού νά έχρεώστει...
58 (σ. 709). «Τού εν άγίοις πατρός ημών Γερμανού αρχιεπισκόπου Κων
σταντινουπόλεως, Λόγος εγκωμιαστικός είς τον ευαγγελισμόν τής ύπεραγίας
ημών Θεοτόκου».
"Αρχ. Τής παρούσης τιμίας καί βασιλικής...
59 (σ. 718). «Τή δέκατη πέμπτη Αύγουστου, Λόγος είς την κοίμησιν
τής ύπεραγίας Θεοτόκου».
"Αρχ. "Οποιος ήθελεν εύρη...
Έν αρχή, μετά τον πίνακα, δύο φύλλα άγραφα, έν δέ τφ τέλει τάδε :
«Έτη από Χριστού ,αψμγ’ ( = 1743), Νοέμβριος. Έγράφη τό παρόν κατά
την σκήτην τής αγίας "Αννης, εν πολύ έπιμελεία, καί διορθώσει, διά χειρός
ευτελούς Κοσμά ταπεινού». 'Ωσαύτως καί έν σελ. 5, έν τή κάτω coqc, τά εξής:
«Τό παρόν Κυρισκοδρόμιον υπάρχει τού Κυριάκού τής θεοπρομήτορος αγίας
καί μηδείς τολμήσας άποξενώσαι αυτό έκεΐθεν, ΐνα μη παιδευθή βαρέως υπό
την κραταιάν χεΐρα αυτής, καί κολασθή αιωνίως' ,αψμδ' (= 1744).
Ό κώδιξ διατηρείται είς άρίστην κατάστασιν, καί έχει έν τή πρώτη όμιλίςι κομψόν έπίτιτλον, πάντα δέ τά αρχικά γράμματα διάκοσμα διά κλάδων
καί έγχρωμα, τήν δέ στάχωσιν διά βύρσης.

87

6

Χαρτ. 8 μεγ., 0,32X0,24, σελ. 425, XVIII.
1 (σ. 1). «Βίος καί αγώνες καί μερική θαυμάτων διήγησις τού οσίου
πατρός ημών ’Αθανασίου τού έν τφ ”Αθψ».
"Αρχ. Οί τών αρίστων άνδρών άνάγραπτοι βίοι...
Έξεδόθη, μεταφρασθείς είς τήν απλήν, ύπό ’Αγαπίου Λάνδου τού Κρητός, έτυπώθη έν τή «Καλοκαιρινή», έκδοσις β', Βενετία 1861, καί ύπό Δουκάκη, έν τφ Ίουλίφ, σελ. 45, έν Άθήναις 1893.
2 (σ. 105). «Πέτρου, ου ή άκροστιχίς : ' "Αλλον σε Πέτρον εικότως σέβω
μάκαρ ’Ιωσήφ’».
Καί έπεται ή έπίλοιπος ακολουθία είς τούς άγ. Πέτρον καί Όνούφριον,
έξ ής τού μέν άγ. Πέτρου δ κανών περιέχεται έν τφ μηναίφ ’Ιουλίου τής έν
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Κωνσταντινουπόλει έκδόσεως, τοϋ δέ άγ. Όνουφρίου εν πάσαις ταϊς έκδόσεσι τών μηναίων. Ενταύθα φαίνεται δτι έλλείπουσι φύλλα περί τα 8, διότι
καί ή ακολουθία είναι ή ήμίσεια, άρχομένη εκ τών κανόνων, άλλα καί μετά
την σελ. 88 παρουσιάζεται αμέσως ή σελ. 105. Εις τούς ανωτέρω οσίους
συμπληρωματικήν ακολουθίαν μετά 24 οϊκων συνέταξεν καί ό γραφών
ταΰτα Γ.Μ.Μ.
3 (σ. 115). «Ζητήματα τινα καί λύσεις περί τής ένσάρκου οικονομίας
από διαφόρους θεολόγους συνηθροισμένα».
’Άρχ. Έπρεπεν ό υιός τοϋ Θεού...
4 (σ. 125). «Μηνί Ίουνίφ ιδ', τοΰ οσίου καί θεοφόρου πατρός ήμών
Νήφωνος Ίερομονάχου, τοϋ εν τφ ’Άθφ άσκήσαντος».
Έπεται ακολουθία πλήρης με θ’ ενός κανόνος φέροντος τήνδε ακροστι
χίδα : «Νήφωνα δώρον πατρί 'Ιερεμίας», είναι δέ πεποιημένος είς ήχον πλ.
δ': 'Αρματηλάτην Φαραώ. Μετά την ς' φδήν φέρεται ό βίος τοϋ αγίου, οΰ
ή αρχή: «Οΰτος ό δσιος πατήρ ήμών Νήφων, ύπήρχεν έκ τοϋ δεσποτάτου
τής παλαιας ηπείρου». Μεταφρασθείς υπό Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου, έξεδόθη έν τφ «Νέφ Έκλογίφ» (έκδοσις α έν Βενετίοι, β' έν Κωνσταντινουπόλει
1863), εξ οΰ συμπεριελήφθη ύπό Δουκάκη έν τφ Συναξαρίφ Ιουνίου, σελ.
138, έκδ. ’Αθηνών 1893- ή δέ ακολουθία ανέκδοτος.
5 (σ. 145). «Βίος καί πολιτεία τοϋ οσίου καί θεοφόρου πατρός ήμών
Λαζάρου τοϋ θαυματουργοϋ, τοϋ έν τώ Γαλησίφ δρει».
’Αρχ. Ό πλάσας κατά μόνας...
Έν Λαύρρ, Καυσοκαλυβίοις καί άλλαχοϋ εύρηται βίος είς τον δσιον
Λάζαρον άρχόμενος ούτως: «'Ο τών κατά Θεόν πολιτευσαμένων βίος», δστις
υπάρχει έκδεδομένος έν «Acta Sanctorum», Νοεμβρ. Ill, 508 έ. 'Ο Νικό
δημος (Συναξ., Γ", 243, σημ. 1) λέγει δτι συνέγραψεν δ γνωστός Γρηγόριος Κωνσταντινουπόλεως δ Κύπριος, αυτός δέ μετέφρασε τούτον καί έτύπωσε εις τό «Νέον Έκλόγιον», καί έν τέλει δ Δαπόντε ?.έγει δτι «δ 'Ραφαήλ
έξήγησεν αυτόν» (Σάθα, Μεσαίων. Βιβλ. 1, 125). Περιέχει δέ τούτον καί δ
Νοέμβριος τοΰ Δουκάκη, έκδ. ’Αθηνών.
Ό βίος φέρει έν αρχή έπίτιτλον κόσμημα, εντός δέ τοΰ αρχικού στοι
χείου Όμικρόν έσχεδίασται δ άγιος διά γραφίδος. Έν δέ τφ> τέλει άναγινώσκομεν τούς εξής στίχους :
«'Ως τοΐς πλέουσι, λιμένες χρήμα ξένον,
πόρρω δέ τοΐς βαίνουσιν, άνύσαι τρίβον,
καί τοΐς ξενητεύουσι, πατρίδος θέα,
οϋτω βίβλοι γράφουσιν εις τέρμα φθάσαι»,
6
(σ. 308). «Μήν ’Ιανουάριος. Είς τάς ιγ' έορτάζομεν τήν κοίμησιν τοΰ
δσίου πατρός ήμών Μαξίμου τοΰ Καυσοκαλΰβη».
"Επεται ακολουθία είς τον δσιον μετά δύο κανόνων φερόντων, δ μέν
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α' τήνδε ακροστιχίδα : «Δέησιν οίκτράν, ώ Μάξιμε, προσδέχου. Νίφων» (οΰτος
είναι ό φίλος τού 'Οσίου άγ. Νήφων, περί οΰ δρα άναπ., 4, 125)’ δ δέ β'
την εξής: «'Ιερεμίας ύμνον Μαξίμφ πατρί»' εν δέ τοΐς θεοτοκίοις: «Ό Πα
τητάς». Ή ακολουθία αύτη διαφέρει κατά τι τής έν χρήσει οΰσης έν Καυσοκαλυβίοις, είναι δέ ανέκδοτος. Μετά τήν ς' φδήν φέρεται ό βίος τοΰ
Όσιου, άρχόμενος οΰτω: «Βίος καί πολιτεία, καί άσκησις καί φαιδροί αγώ
νες τοΰ οσίου καί θεοφόρου πατρός ήμών Μαξίμου, τοΰ την καλΰβην πυρπολοΰντος έν τφ άγίφ δρει τοΰ άθωνος' ποίημα καί πόνημα Θεοφάνους τοΰ
περιθεωρίου καί προηγουμένου βατοπαιδίου νεοστί μεταφρασθείς».
’Άρχ. ’Από τούς ανθρώπους εκείνους...
Έξεδόθη κατ’ επιτομήν έν τφ «Νέφ Έκλογίφ» καί έν τφ Ίανουαρίφ
Δουκάκη, σελ. 200-216. Άθήναι 1884.
Τέσσαρες συνέγραψαν τον βίον τοΰ οσίου Μαξίμου : δ άγιος Νήφων δ
Καυσοκαλυβίτης, Θεοφάνης προηγούμενος Βατοπεδίου καί είτα μητροπολίτης
Περιθεωρίου, δ ήσυχαστής Ίωαννίκιος ιερομόναχος δ Κόγχυλας (δ έν δρίοις
Λαύρας φήμην αγίου κτησάμενος), καί δ ιερομόναχος Μακάριος. (Βλ. «‘Ιστο
ρία ασκητισμού», υπό Εύλογίου Κουρίλα Λαυριώτου, τόμ. α', σελ. 109,
έ'κδοσις Θεσσαλονίκης 1929).
7
(σ. 379). «’Ιανουάριου ε'. Βίος καί πολιτεία τής δσίας μητρός ήμών
Συγκλητικής. Συγγραφείς παρά τού μεγάλου ’Αθανασίου αρχιεπισκόπου
’Αλεξανδρείας».
’Άρχ. ’Έδει πάντας ανθρώπους...
Έξεδόθη υπό Σωφρονίου 'Αγιορείτου, έν τφ τέλει τής «'Ιστορίας τών
δσίων Ίωάσαφ καί Βαρλαάμ», τυπωθείσης έν Άθήναις 1884 καί έν μετα
φράσει υπό Δουκάκη, ’Ιανουάριος, 79-116.
Έν τφ τελευταίφ παραφύλλφ, τφ συνεσταχωμένφ τφ ξύλψ, τάδε: «πληρώσας είπον, σοί Χριστέ δόξα πρέπει, έτη από Χριστού ,αψΉα » (= 1791).
Στάχωσις βυρσίνη μετά πορπών καί έκτυπωμάτων.

88 7
Χαρτ. 8 μεγ., 0,31X0,21, φύλλ. 242, XVI.

’Aftavaolov τοΰ Μεγάλου τών ψαλμών ερμηνεία.

’Άρχ. Μακάριος άνήρ ος ούκ έπορεύθη έν βουλή ασεβών ώς δλως καί
πάντες οί ποιοΰντες ως αύτως' άλλως ή μέν προφητεία πληρούται εις τον
’Ιωσήφ, δτι ού συνπαρεγενέτο τοΐς Ίουδαίοις ήνίκα κατά τού Χριστού έβουλεύοντο, ’Άλλως' καί τίνι τού Χριστού άρμόσαι ταύτα δυνήσεταΓ ούτος γάρ
αληθώς καί μόνος μακάριος' 8ν καί Παύλος μακάριον καί μόνον δυνάστην
Θεόν καί βασιλέα βασιλέων προσεκάλεσεν...
Καί ούτως ακολουθεί ή επίλοιπος ερμηνεία.
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Τέλος: Μένει κολοβόν έν τφ ιβ' στίχφ τής ε' φδής τοϋ Ήσαΐου, έχον
οΰτω:
«Διά τον φόβον σου κύριε έγγαστρί έλάβομεν. Οί λέγοντες έκ φιλοθεΐας
γενέσθαι τφ άγαπητφ τοΰ πατρός- δήλον δέ δτι τφ υ!φ καθάπερ ωδίνουσα
γεννητοΰ λόγου τροπή νουνεχώς έμμένειν. Ώδηνήσεται φησί καί μην και
είληφέναι καταγαστρός- καί τής σωτηρίας τό πνεύμα τεκεϊν τοΐς επί τής γής.
Πρέπει δ5 αν ως έφην ό τοιόσδε λόγος προφήταις τε καί άποστόλοις καί
εΰαγγελισταΐς οΐ τής άνωθεν μυσταγωγίας καταπλουτοΰντες την χάριν καί
οΐον τινάς νοητούς δεχομένους σπερματισμούς...».
Προτάσσεται εισαγωγή εν τρισί φΰλλοις, εν δέ τφ β' φΰλλφ φέρεται:
«Τοϋ αυτού Αθανασίου αρχιεπισκόπου ’Αλεξάνδρειάς ερμηνεία προτρε
πτική των ψαλμών προς [Μαρ]κελλΐ[νον]».
"Αρχ. "Αγαμαί σου τής έν Χριστφ προαιρέσεως, φίλε Μαρκελλΐνε...
Ό κώδιξ φαίνεται ό'τι άντεγράφη έκ παλαιού χειρογράφου, ό δέ βιβλιογράφος έ'γραψεν δσα ήδυνήθη άναγνώναΓ διό τά έν εισαγωγή προλογιζόμενα
είναι έλλλιπή.
Έν τή άνω φμ τοϋ α' φύλλου φέρονται τά εξής: «καί τόδε συν τοΐς
άλλοις τοϋ περικαλλεστάτου Κυριάκού τής θεοπρομήτορος αγίας "Αννης»' έν
δέ τή κάτφ: «καί τόδε προς τοΐς άλλοις ’Αρσενίου τοϋ από Γαλατά τής
Βυζαντίδος καί των φίλων, παρ’ οΰ έδωρήθη εις τό Κυριάκόν τής θεοπρο
μήτορος "Αννης».
Στάχωσις βυρσίνη.
Έξεδόθη έν ’Αθήναις άνευ χρονολογίας υπό τής Α.Ε.Ε. «Νέα Ελλη
νική Ήώς» (Ί. Χατζηϊωάννου).

89

8

Χαρτ. 8 μεγ., 0,30X0,20, σελ. 855, XVIII.
1 (σ. 1). «’Αρχή συν Θεφ τής ύποθέσεως τού βιβλίου' τής έχούσης μέν
τήν άνάμνησιν τής ιδίας ψυχής, υπό δέ ευχών πατέρων συνεγράφη' Παύλου
τε φημί, σύν Μάρκφ, Θωμά καί ’Ιωάννη, άμα Ίακώβφ τε, Λουκά καί Μακαρίω τε, προς ον έστάλη αυτή παρά μοναχού τοϋ Δαμασκηνού Πέτρου' συνεργίμ δέ τριών αρχιερέων, Φν αι εύχαί συνέργησαν τφ λόγψ, τή δέ συμβουλή
ωφέλησαν μεγάλως».
"Αρχ. Πολλών καί μεγάλων...
2 (σ. 22). «Τοϋ αυτού, Δήλωσις αναγκαία ωραιοτάτη περί τών επτά
σωματικών πράξεων».
"Αρχ. Πρώτη ήσυχία...
3 (σ. 26) «Τοϋ αυτού, "Οτι ό βουλόμενος τηρήσαι τάς έντολάς έκ τοΰ
θείου φόβου άρξάτω, ΐνα μή εις χάος ολίσθηση».
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Άρχ. Εί δέ τις θέλει...
4 (σ. 28). «Τοϋ αύτοϋ, Περί της δευτέρας εντολής' καί δτι νεννήτωρ
τοϋ πένθους δ φόβος».
’Άρχ. Καί οϋτω χαρίζεται...
’Επισυνάπτονται καί τα περί τών λοιπών εντολών.
5 (σ. 36). «Τοϋ αύτοϋ, Περί τών τεσσάρων αρετών τής ψυχής».
’Άρχ. Ίδέαι δέ τής σοφίας...
6 (σ. 38). «Τοϋ αύτοϋ, Περί τής εμπράκτου γνώσεως».
’Άρχ. ”Εστι δέ γνώσις αληθής...

7 (σ. 40). «Τοϋ αύτοϋ, "Οτι αί σωματικαί άρεταί εργαλεία έστί τών
ψυχικών».
Άρχ. Άλλ’ επειδή πράττων...
8 (σ. 41). «Τοϋ αύτοϋ, "Οτι αδύνατον άλλως σωθήναι, είμή διά προ
σοχής άκριβοϋς, καί τηρήσεως νοός».
Άρχ. Χωρίς δέ προσοχής..·
9 (σ. 43). «Τοϋ αύτοϋ, "Οτι οί βουλόμενοι ίδεΐν εαυτούς έν ποίψ τρόπφ
είσίν, ούκ ά'λλως ή διά τής φυγής τών αύτών θελημάτων, καί δι’ υποταγής,
καί ήσυχίας καί μάλιστα οί εμπαθείς».
Άρχ. Εί ούν βουλόμεθα...
"Επονται: «Περί τών οκτώ πνευματικών θεωριών, ήγουν νοητών», καί
ερμηνεία έκάστης, καί «Διαίρεσις τής εύχής τών δλων γνώσεων».
10 (σ. 95). «Τοϋ αύτοϋ, Περί ταπεινοφροσύνης».
’Άρχ. Σημεία δέ είσί...
11 (σ. 96). «Τοϋ αύτοϋ, Περί άπαθείας».
’Άρχ. Τής άπαθείας τάχα...
12 (σ. 100). «Τοϋ αύτοϋ, Περί τών επτά σωματικών πράξεων».
’Άρχ. Τά δέ πρφην γεγραμμένα...

13 (σ. 102). «Τοϋ αύτοϋ, Περί διακρίσεως».
’Άρχ. Διά τοϋτο...
14 (σ. 105). «Τοϋ αύτοϋ, Περί τής κατά Θεόν άναγνώσεως».
Άρχ. ’Έστω ούν ή κατά Θεόν...
15 (σ. 110). «Τοϋ αύτοϋ, Περί τής άληθοϋς διακρίσεως».
’Άρχ. Ό μέν χάριτι Θεοϋ...
16 (σ. 112). «Τοϋ αύτοϋ, Περί τοϋ μή άπογινώσκειν, ει καί πολλά
πταίει τις».
“Άρχ. Πλήν ού δει άπογινώσκειν...
17 (σ. 114). «Τοϋ αύτοϋ, Συντομία προς κτήσιν τών άρετών καί άποχήν τών παθών».
Άρχ. Ούδέν οϋτω...
18 (σ. 116). «Τοϋ αύτοϋ, Περί τοϋ πώς κτάταί τις την άληθή πίστιν».
24 - 10 - 1959
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Άρχ. Πλήν ταΰτης πόθων...
19 (σ. 121). «Τού αυτού,Ότι μάλλον συμφέρει τοϊς έμπαθέσινή ησυχία».
’Άρχ. ΓΙάσι μέν συμφέρει...
20 (σ. 124). «Τοΰ αυτού, "Οτι μέγα αγαθόν ή αληθής μετάνοια».
"Αρχ. Πλήν εάν τις βουληθή...
21 (σ. 126). Τοΰ αυτού, Περί των περιεκτικών καί ίδικών ευεργεσιών
τοΰ Θεού».
"Αρχ. Διά τούτο δφείλομεν...
22 (σ. 128). «Τοΰ αυτού, Ότι πάντα προς τό συμφέρον έποίησεν ήμΐν
δ Θεός».
’Άρχ. Διότι πάντα τα όντα...
23 (σ. 130). «Τοΰ αυτού, "Οτι ουκ έστι πολυλογία 6 λόγος τού Θεού».
’Άρχ. Ό λόγος γάρ τού Θεού...
24 (σ. 132). «Τοΰ αυτού, "Οτι ταπεινοφροσύνης δίχα αδύνατον σωθήναι».
’Άρχ. Ουκ οιδα...
25 (σ. 138). Τού αυτού, Περί τής οικοδομής τής ψυχής δι’ αρετών».
’Άρχ. Δέεται γάρ πας άνθρωπος...
26 (σελ. 142). «Τοΰ αυτού, "Οτι μέγα αγαθόν ή αγάπη καί ή συμβολή
μετά ταπεινώσεως».
’Άρχ. Ταύτα τοίνυν...
27 (σ. 146). «Τού αυτού, "Οτι ουκ έστι πολυλογία ή συχνοτέρα ύπόμνησις τής θείας Γραφής».
Άρχ. Καί πάλιν τό αυτό ρητόν...
28 (σ. 149). «Τοΰ αυτού, Περί ψευδωνύμου γνώσεως δήλωσις».
Αρχ. Αΰτη εστίν ή ψευδώνυμος..·
29 (σ. 166). «Τοΰ αυτού, Δήλωσις τών αρετών».
’Άρχ. Φρόνησις, σωφροσύνη...
Σημειούνται 228 άρεταί όνομαστί.
30 (σ. 168)· «Τού αυτού, Δήλωσις τών παθών».
’Άρχ. Δεινότης, πανουργία...
Καταγράφονται 298 ονόματα παθών.
31 (σ. 170). «Τοΰ αυτού, Περί διαφοράς λογισμών καί προσβολών».
’Άρχ. ’Επειδή οί λογισμοί...
Έν τέλει φέρονται τάδε:
«Ούτε ίππος επί φάτνης γαυριςί, ούτε αετός επί καλιφ' άλλ’ άμφότεροι
επί ταχύτητΓ δ μέν ποδών, δ δέ πτερών- καί σύ τοίνυν, μή εν τραπέζη καί
περιβολαΐοις καί άπορίφ μέγα φρονήσης- άλλ’ επί χρηστότητι καί εΰποιΐι?.
Ου πάσαι έπαινεταί πτωχίαι- άλλ’ αί έκ προαιρέσεως κατά τον ευαγγελικόν
σκοπόν κατωρθωμέναι. Πολλοί μέν γάρ πτωχοί τή περιουσίφ πλεονεκτικότα
τοι δέ τή προαιρέσει τυγχάνουσιν- οΰς ουχ ή ένδεια σώζει, άλλ’ ή προαίρεΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Κ<8'
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σις κατακρίνει. "Ωσπερ τοΐς μεθΰουσιν αφορμή τοϋ πίνειν ή προσθήκη τοΰ
οίνου γίνεται, οΰτω και οί νεόπλουτοι πολλά κτησάμενοι πλειόνων έπιθυμοΰσι, τφ αεί προστεθειμένη) την νόσον τρέφοντες' καί περιτρέπεται αΰτοΐς
ή σπουδή προς το εναντίον' οΰ γάρ ευφραίνει τα παρόντα τοσαΰτα όντα,
δπου όδυνφ τα άλλότρια, μή αυτών όντα».
32 (σ. 175). «Πίναξ ακριβής τοΰ εν κεφαλαίοις κδ' κατά α, β, β' βιβλίου
τοϋ αΰτοΰ οσίου πατρός ημών Πέτρου τοΰ Δαμασκηνοΰ».
33 (σ. 176). «Τοΰ οσίου πατρός ημών Πέτρου τοΰ Δαμασκηνοΰ, Λόγοι
συνοπτικοί κδ', πλήρεις όντες πνευματικής... είσί δε κατά άλφάβητον».
Άρχ. ’Αρχή πάντων τών γραμμάτων...
34 (σ. 178). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος δεύτερος».
’Άρχ.
35 (σ.
Ά ρχ.
36 (σ.
’Άρχ.

Βουλόμενος δ όσιος...
182). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος γ'».
Γαστριμαργία έστί...
185). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος δ'».
Δήλον ό'τι ή εΰσέβεια...

37 (σ. 189). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος ε'».
’Άρχ. Ειπεν ό Κύριος, ό ΰπομείνας εις τέλος...
38 (σ. 193). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος ς·'».
’Άρχ. Ζωή έστί ελπίς αμέριμνος...
39 (σ. 197). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος ζ'».
’Άρχ. Ή προσπάθεια γίνεται...
40 (σ. 201). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος η'».
’Άρχ.
41 (σ.
’Άρχ.
42 (σ.
’Άρχ.
43 (σ.
’Άρχ.
44 (σ.
’Άρχ.
45 (σ.
"Αρχ.
46 (σ.

Θεφ διαπαντός προσέχει...
205). «Λόγος θ'».
"Ινα μή δοκή τις...
208). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος Γ».
Κυρίως ό ταπεινόφρων...
212). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος ια'».
Λίαν έστί καλόν...
218). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος ιβ'».
Μή νέκρωσιν ό νοΰς...
220). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος ιγ'».
Νοητή μέν γίνεται...
222). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος ιδ'»·

’Άρχ. Ξένον πράγμα καί παράδοξον·..
47 (σ. 224). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος ιε'».
’Άρχ. Ό βουλόμενος είπεΐν...
48 (σ. 226). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος ις·'».
’Άρχ. Πάντα μέν όσα...
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49 (σ. 228). «Τοΰ αύτοϋ, Λόγος ιζ'».
Άρχ. 'Ρρον μεν εστι...
50 (σ. 229). «Λόγος ιη'».
’Άρχ. Σωφροσύνη έστί φρόνημα σώον·..
51 (σ. 230). «Τοΰ αύτοϋ, Λόγος ιθ'».
’Άρχ. Τό τής ανδρείας Ιδίωμα...
52 (σ. 231). «Τοΰ αύτοϋ, Λόγος κ’».
’Άρχ. Υμνείται ό Θεός...
53 (αύτόθι). «Τοΰ αύτοϋ, Λόγος κα'».
’Άρχ. Φάσκων ό Κύριος...
54 (σ. 233). «Λόγος κ(Τ».
’Άρχ. Χαίρετε εν Κυρίφ...
55 (σ. 236). «Τοΰ αύτοϋ, Λόγος κγ'».
’Άρχ. Ψάλατε συνετώς...
56 (σ. 242). «Λόγος κδ'».
’Άρχ.
πόσα δάκρυα...
Έν τελεί: «Κάμοι τφ γεγραφότι ΐλεων γενέσθαι τον Θεόν πρεσβεύων,
ω άναγνώστα και άγωνιστά, μη έλλείπης δέομαι σου».
Έκαστου λόγου προηγείται προλογίσκος διά στίχων.
Τό βιβλίον τοΰ άγ. Πέτρου τοΰ Δαμασκηνού έξεδόθη έν «Φιλοκαλίρ»
κατά την προγραφείσαν τάξιν.
ΕΙτα ψύλλον έν άγραφον, μεθ’ ο :
57 (σ. 259). «Τοΰ άββά Ήσαΐου, Περί εντολών πιστών, καί οίκοδομής
τών θελόντων μετ’ ειρήνης άσκήσαι μετ’ άλλήλων».
’Άρχ. ’Εάν περιπατήτε μετ’ άλλήλων...
58 (σ. 266). «Τοΰ οσίου Πέτρου, μαθητοΰ τοΰ άββά Ήσαΐου,

εις τό

πρόσεχε σεαυτφ».
’Άρχ. Πρόσεχε σεαυτφ ακριβώς...
59 (σ. 270). «Τοΰ μεγάλου Βασιλείου».
’Άρχ. Τό τελεώτατον έ'ργον...
60 (σ. 273). «Τοΰ εν άγίοις πατρός ημών ’Αθανασίου αρχιεπίσκοπου
’Αλεξάνδρειάς, Λόγος προς τούς άποταξαμένους».
’Αρχ. ’Αδελφέ μου, εί αποτάξω τφ κόσμφ·..
61 (σ. 274). «Έκ τοΰ μεγάλου Βασιλείου πάνυ ωφέλιμα».
’Άρχ. Πολλούς τών ανθρώπων άκήκοα...
62 (σ. 276). «Στεφάνου τοΰ Σαβαΐτου, Έντολαί τοίς αποτασσομενοις».
’Άρχ. Πρώτον μέν μη έχε κοινωνίαν...
63 (σ. 277). «Περί φαντασιών καί έκτυπωμάτων τοΰ νοΰ, καί τών τής
πλάνης καί τής αλήθειας σημείων καί τίνα τά τής πλάνης σημεία»...
’Άρχ. Ήσυχάζων καί μόνως...
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“Επεται : «Άρα και τίνα τά τής αλήθειας σημεία».
64 (σ. 285). «Τοΰ εν άγίοις πατρός ημών Συμεών τού νέου θεολόγου,
ΙΙερ'ι αρχής βίου λίαν επωφελούς καί σωτηρίου. ‘Αρμοζοΰσης τής άρτι τφ
κόσμφ καί τοΐς εν κόσμφ άποτασσομένοις».
Άρχ. Πας άνθρωπος, αδελφοί...

65 (σ. 295). «Τοΰ εν άγίοις πατρός ημών οΰρανοφάντορος Βασιλείου,
αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας, Λόγος περί άσκήσεως καί πώς δει
κοσμεΐσθαι τον μοναχόν».
”Αρχ. Δει τον μοναχόν προ πάντων...
66 (σ. 297). «Σχόλια εις τον περί άποταγής πρώτον λόγον τοΰ αγίου
Ίωάννου τοΰ τής Κλίμακος' ει θέλεις ό άναγινώσκων εΰχερώς ευρίσκειν τοΰ

κειμένου τάς ερμηνείας, μη τά τοιάδε ή τοιάδε σημεία ζητεΐν" άλλα τά κατά
στοχεϊον" από τής μονάδος άχρι τής εκατοντάδος αναβιβαζόμενα».
Ά ρ χ. Άποταγή πρώτη ή τών πραγμάτων απαλλαγή, δευτέρα δε καί
τρίτη, ή τών παθών καί τής άγνοιας. ’Άλλο. 'Ραδίως τις βουληθεις τών
πραγμάτων, οΰκ δλίγφ δέ καμάτφ τών προς αυτά παθημάτων...
67 (σ. 307). «Περί άπροσπαθείας, ήγουν τής λύπης σχόλια, λόγος
δεύτερος».
’Άρχ. Όστις εν άπαθεία καί συμπαθείς...
68 (σ. 312). «Αρχή τοΰ τρίτου λόγου, ήγουν περί ξενητείας, συγγενών,
κτημάτων, χρημάτων, βρωμάτων, παθών, μετεωρισμών, τόπων δόξης καί
τών λοιπών».
’Έρχ. Ξένος έστί ό κατά διάνοιαν...
69 (σ. 316). «Αρχή τών σχολίων τοΰ περί υποταγής δ' λόγου».
Άρχ. ’Ήτοι προς τούς άγωνιστάς...
70 (σ. 345). «Αρχή τοΰ πέμπτου λόγου σχολίων περί μετάνοιας».
’Άρχ. Μετάνοια έστί...
71 (σ. 352). «Αρχή τών τοΰ έκτου λόγου σχολίων" περί μνήμης
θανάτου».
’Άρχ. Ή τοΰ θανάτου, φησίν, έννοια...
72 (σ. 354). «Αρχή τών σχολίων τοΰ εβδόμου λόγου" περί χαράς καί
πένθους»·
’Άρχ. Συμπάθειαν τήν υπέρ τών άμαρτανόντων...
73 (σ. 361). «Αρχή τοΰ ογδόου λόγου σχολίων».
Ά ρ χ. ’Οργή έστί...
74 (σ. 366). «Αρχή τών τοΰ έννάτου λόγου σχολίων" περί μνησικακίας».
’Άρχ. "Ορα άκριβώς...
75 (σ. 369). «Αρχή τών τοΰ δεκάτου λόγου" περί καταλαλιάς».
’Άρχ. Άπηρυθριασμέναι εισί νεάνιδες...
76 (σ. 371). «Αρχή τών τοΰ ένδεκάτου λόγου σχολίων" περί πολυλογίας».
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’Άρχ. Και εν αύτοΐς, φησί, τοΐς δοκοϋσι...
77 (372). «’Αρχή τών τοϋ ιβ' λόγου σχολίων- περί ψεύδους».
Άρχ. Οί άκροώμενοι, βαθμός τις...
78 (σ. 373). «’Αρχή τών τοϋ ιγ' σχολίων- περί ακηδίας».
Άρχ. "Οτι ή ακηδία...
79 (σ.
Άρχ.
80 (σ.
’Άρχ.

375). ’Αρχή τών τοϋ ιδ' λόγου σχολίων" περί γαστριμαργίας».
’Οκτώ είσι πάντες οί γενικώτατοι...
385). ’Αρχή τών τοϋ ιε' λόγου σχολίων" περί γαστριμαργίας».
"Αμιλλα, τό άμιλλάσθαι...

81 (σ. 399). «’Αρχή τών τοϋ τμήματος σχολίων" τοϋ περί φιλαργυρίας
λόγου ις-’».
’Άρχ. Πλάτων τούς φιλάργυρους...
82 (σ. 400). «’Αρχή τών τοϋ εξ καί δέκατου λόγου σχολίων" περί ακτη
μοσύνης».
’Άρχ. ’Ακτημοσύνη εστι νοητή...
83 (σ. 401) «’Αρχή τών σχολίων τοϋ επτακαιδεκάτου λόγου».
’Άρχ. ’Αναίσθητος εστιν...
84 (σ. 402). «’Αρχή ιη' λόγου σχολίων" περί ύπνου».
’Άρχ. "Εστιν ό ύπνος...
85 (σ. 403). «’Αρχή τών τοϋ ιθ' λόγου σχολίων" περί αγρυπνίας».
Αρχ. Ούχί ή στάσις εστίν, ή δλη αγρυπνία...
86 (σ. 405). «’Αρχή τών

τοϋ κ' λόγου σχολίων"

περί

τής άνάνδρου

δειλίας».
Αρχ. Ό παρεΐναι πιστεύων τον Θεόν...
87 (σ. 405)· «’Αρχή τών τοϋ εΐκοστοϋ πρώτου λόγου σχολίων" περί
κενοδοξίας».
Άρχ. Ό τής κενοδοξίας λογισμός...
88 (σ. 415). «’Αρχή τών τοϋ κβ' λόγου σχολίων».

Αρχ, Ζητητέον πώς εν άρχαϊς...
89 (σ. 421). «Περί τών άνεκφράστων λογισμών τής βλασφημίας λό
γος κγ'».
Άρχ. Χαλεπής ρίζης... ["Επονται τα τούτου σχόλια].
90 (σ. 426). «’Αρχή τών τοϋ κδ' λόγου σχολίων».
Άρχ. Φύσις θυμοΰ...
91 (σ. 428). «’Αρχή τών τοϋ κε' λόγου σχολίων" περί ταπεινοφροσύνης».
Ά ρ χ. Μίαν αΐσθησιν είναι φυσικήν τής ψυχής αυτή ή τής αγίας ημών
Τριάδος έκδιδάσκει ενέργεια...
92 (σ. 436). «’Αρχή τών τοϋ κς·' λόγου σχολίων».
’Άρχ. Αΐσθησις έστί νοός, ακριβής...
93 (σ. 476). «’Αρχή τής έν επιτομή άνακεφαλαιώσεως σχολίων».
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“Αρχ. Σημεϊον δτι σχολάζει ό νοΰς...

94 (σ. 482). «’Αρχή των τοϋ είκοστοΰ εβδόμου λόγου σχολίων'
ησυχίας».
“Αρχ. "Ωσπερ εν άίπασι...

περί

95 (σ. 498). «’Αρχή των τοΰ κη' λόγου σχολίων».
’Άρχ. Μή παρρησιάζου, καν καθαρότητα κέκτησαι...
96 (σ. 503). «’Αρχή τών τοϋ κθ' λόγου σχολίων" περί άπαθείας».
“Αρχ. Τίς ό γευσάμενος αυτής...
97 (σ. 504). ’Αρχή τοϋ τριακοστοϋ λόγου σχολίων».
“Αρχ. Ή πίστις έστί, θΰρα...
Τά ανωτέρω σχόλια, ή μάλλον τα συμπίπτοντα τοΐς λόγοις τοϋ Κλίμακος
μέρη, είναι εϊλημμέναι έκ λόγων διαφόρων πατέρων, οιον: Βασιλείου τοΰ
Μεγάλου, Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, Χρυσοστόμου, Γρηγορίου Νυσσης,
Εΰαγρίου, Συμεών

νέου

Θεολόγου,

Διαδόχου,

Κλήμεντος Στρωματέως,

Γαβριήλ ήσυχαστοϋ Λάτρου κ.ά.
98 (σ. 508). «Συμεών τοϋ νέου Θεολόγου».
“Αρχ. “Αδειαν ευρών ό διάβολος...
99 (αυτόθι). «Τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου,
Περί νηστείας και προσευχής».
“Αρχ. Φησίν ό θειος απόστολος...
Άμφότερα αποσπάσματα.

100 (σ· 511). «Τοϋ οσίου πατρός ήμών Βαρσανουφίου, Περί τοΰ πώς
δει καθίσαι έν τφ κελλίφ- καί περί θεωρίας κατ’ έρώτησιν καί άπόκρισιν»·
Άκολουθοϋν αί ερωταποκρίσεις.
Τό βιβλίον τών τοϋ αγίου Βαρσανουφίου ερωταποκρίσεων, συναθροισθεισών καί ταξινομηθεισών υπό Νικοδήμου 'Αγιορείτου, έτυπώθη Ένετίησιν 1816.
101 (σ. 521). «Έκ τής β' βίβλου τοϋ οσίου καί θεοφόρου πατρός ήμών
Έφραίμ" συλλογή λίαν ωφέλιμος».
“Αρχ. “Αθλιος καί ταλαίπωρος...
“Ιδε σχετικά, άριθ. 1 τοΰ άνά χεΐρας καταλόγου.
102 (σ. 529). «Ίωάννου τοϋ Δαμασκηνοϋ».
“Αρχ. Μακάριοι γάρ αληθώς...

103 (σ. 530). «Τοϋ έν άγίοις Συμεών τοϋ νέου Θεολόγου, Στίχοι λίαν
ωφέλιμοι».
“Αρχ. “Αφες κόσμου άπαντα καί τά εν κόσμιρ...
Οί στίχοι οΰτοί είσιν 6 δέκατος ένατος λόγος ό διά στίχων Συμεών τοϋ
νέου Θεολόγου' τοΰτου ή βίβλος έξεδόθη, Ένετίησιν 1790, παρά Νικολάφ
Γλυκεΐ τφ εξ Ίωαννίνων, καί έν Σΰριρ κατά τό 1886.

104 (σ. 531). «Τοΰ οσίου Νείλου».
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”Α ρ χ. Καν μηδεις δίφκησε τύραννος, άλλ’ όμως γενοϋ έτοιμος εις μαρτΰριον...
105 (σ. 532). «Τοϋ οσίου πατρός ήμών άββα Θαλασσίου τοΰ Λίβυος
καί ’Αφρικανού' περί αγάπης καί εγκράτειας, καί τής κατά νοϋν πολιτείας'
προς Παύλον πρεσβύτερον' εκατοντάς πρώτη, ής ή άκροστιχίς ήδε: 'πνευμα
τική) άδελφφ καί αγαπητή) κυρίφ Παΰλφ Θαλάσσιος' τή> μεν φαινομένφ ησυ
χαστής' τή δέ άληθείφ πραγματευτής κενοδοξίας’».
“Αρχ. Πόθος προς Θεόν...
106 (σ. 537). «Τού προς τον αυτόν, εκατοντάς δεύτερα, ής ή άκροστι
χίς ήδε: 'ευξαι υπέρ Ιμού, αδελφέ τιμιώτατε' δτι μεγάλα κακά προσδοκώ
άξια τής έμής προαιρέσεως' λΰπας τή ψυχή καί δδΰνας τή> σώματι’».
“Αρχ. Εί θέλεις ύφέν τών κακών...
107 (σ. 543). «Τοΰ αυτού περί τών αυτών, εκατοντάς τρίτη, ής ή άκρο
στιχίς ήδε: 'πλήν κακά κυρίως ού την σάρκα μέν κακούντα, την δέ ψυχήν
καθαίρονται, τά δέ τήν συνείδησιν λυπούντα, τέρποντα δέ την σάρκα’».
“Αρχ. Περί τοΰ φύσει άγαθοΰ...
108 (σ. 549). «Τού αυτού περί τών αυτών εκατοντάς δ’, ής ή άκρο
στιχίς ήδε: 'δμως ουν καί εκ τών κυρίως κακών, καί τών μη κυρίως νομιζομένων δέ, ευξαι Ικτενώς προς Κύριον τον Θεόν ημών λυτρωθήναι ήμας».
”Αρχ. Ό τής προς τήν σάρκα φιλίας...
Έτυπώθησαν καί αί 4 εκατοντάδες τού οσίου Θαλασσίου έν τή «Φίλοκαλίμ» ώς ώδε έχουσι.
109 (σ. 557). «Τού άββα Βαρσανουφίου».
Αρχ. ’Εκτός κόπου καί ταπεινώσεως...
110 (σ. 558). «Τοΰ άββα Διαδόχου».
“Αρχ. “Οταν σχεδόν άπαντα τά πάθη νικήση...
111 (σ. 561). «Γρηγορίου μοναχού τού Σιναΐτου».
Αρχ. Ό κατά μόνας καθήμενος...
112 (σ. 562). «Λόγος περί τών μοναζόντων κατά μόνας, ήτοι άναχωρητών, καί διά ποιων τρόπων τούτο ποιούσιν, δτι πολλοί εισί τρόποι τής άναχωρήσεως, καθώς δηλούνται κατ’ όνομα’ έν φ καί περί τών εν συνοδίφ διαγόντων».
“Αρχ. Παρέβαλε ποτέ τις άδελφός...
113 (σ. 568). «Συμεών τού νέου Θεολόγου».
“Αρχ. Λέγει 6 Δαυίδ...
114 (σ. 570). «Τού οσίου πατρός ημών Νείλου προς τούς οκτώ λογι
σμούς ύποθήκαι».
Έπονται άναπτΰξεις «περί γαστριμαργίας, περί πορνείας, περί φιλαργυρίας, περί οργής, περί λύπης, περί άκηδίας, περί κενοδοξίας, περί υπερη
φάνειας».
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115 (σ. 584). «Λόγοι τοΰ άββά Μωϋσέως τοΰ εν σκήτη προς τον άββάν
ποιμένα προτραπέντος παρ’ αΰτοΰ γράψαι».
’Άρχ. Πρώτον μέν άσπάζομαι...
116 (σ. 597). «Τοΰ αΰτοΰ αββα Μωϋσεως, Λόγοι περί καταστάσεως
αρχαρίου μονάχου».
’Άρχ. Πρώτον μέν την έν παντί πράγματι...
Έπονται αποσπάσματα τινα έξ ασκητικών λόγων διηρημέναι εις η’ κεφ.
117 (σ. 614). «Περί λόγου ωφελίμου και σιωπής εΰλόγου».
’Άρχ. Ό θέλων εΰαρεστήσαι Θεφ...
’Επισυνάπτονται ωσαύτως σχετικά τινα αποσπάσματα εκ διαφόρων πατέ
ρων ειλημμένα, οΐον αγίου Βαρσανουφίου, Χρυσοστόμου, αγίου ’Αθανα
σίου κ.ά.
118 (σ. 624). «Περί τών αγίων νηστειών».
’Άρχ. ’Εν τφ νόμφ προσέταξεν ό Θεός...
119 (σ. 628). «Περί τοΰ μη όφείλειν τινα στοιχεΐν τή ιδία γνώμη».
’Άρχ. Έν ταΐς παροιμίαις λέγει...
Τεμάχια λόγων εκ διαφόρων πατέρων καί ίδίφ Γρηγορίου Διαλόγου,
’Ισαάκ Σΰρου, άγ. Βαρσανουφίου κ.ά. μετ’ ερωταποκρίσεων.
120 (σ. 644). «Τοΰ μεγάλου Βασιλείου έκ τής προς Καισάριον επιστο
λής, περί τής ίεράς κοινωνίας».
’Άρχ. Τό άναγκάζεσθαι τινά...
Άκολουθοΰσιν «έκ τοΰ βίου τοΰ οσίου Λουκά, τοΰ αγίου Μαξίμου»
ποικίλα κεφάλαια μετά τής άναλόγου έκάστου ερμηνείας, μεθ’ ά: ’Αναστα
σίου τοΰ Σιναΐτου, τοΰ αγίου Διαδόχου, ’Ισαάκ, Μάρκου, Μακαρίου Αιγυ
πτίου, έκ τής ερμηνείας τών ψαλμών, τοΰ αββα Μάρκου, τοΰ αγίου Μαξίμου,
τοΰ αγίου Έφραίμ», αποσπάσματα έξ έκδοθέντων κατά τό πλειστον λόγων.
121 (σ. 688). «'Ότι ου δει τής μονής άναχωρεϊν έν ή τελειωθήναι τφ
Χριστφ συνετάξω».
’Άρχ. ’Έλεγεν ή μακαρία Συγκλητική...
"Επονται «τοΰ αγίου Μαξίμου — Παλλαδίου — τοΰ άββά ’Ισαάκ» σχετικαί μαρτυρίαι.
122 (σ· 690). «"Οτι ή ταπεινοφροσύνη καί μόνη δΰναται σώσαι τον
άνθρωπον».
"Αρχ. Ήρωτήθη ό άββάς Λογγΐνος...
Ό λόγος ήρανίσθη έκ διαφόρων πατερικών αποφθεγμάτων.
123 (σ. 695). «Ότι οί εΰτελίζοντες έαυτους, εντιμότεροι παρά Θεφ».
’Άρχ. Λέγεται περί τοΰ άββά παμβώ...
Ό λόγος έξ αποσπασμάτων τοΰ άββά ’Ισαάκ,

τοϋ άββά Ήσαΐου,

άββά Μάρκου, τοΰ άββά Ζωσιμά, τοΰ αγίου Διαδόχου κ·ά.
124 (σ. 701). «"Οτι δει έν παντί καιρφ άγρυπνεΐν».
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Ερανίσματα άββά ‘Ησαΐου, τού αγίου Ισαάκ κ.ά.
125 (σ. 703). «“Οτι δει τον μοναχόν μηδέποτε τής άσκήσεως ένδιδόναι».
Επίσης αποφθέγματα άγ. ’Αντωνίου, αββά Άγάθωνος, άββά ’Αρσε
νίου, Άντιόχου τοϋ Πανδέκτου, άββά 'Ησαΐου, τοϋ άββά Μάρκου, μεθ’ ά':
«τίς ή εκ τής εγκράτειας ωφέλεια, τις ή κατά λόγον ά'σκησις καί εγκράτεια'
δτι δει γενναίως προς την άκηδίαν άνθίστασθαι' περί τής έξ άσθενειών ωφέ
λειας' δτι μεγίστη εν άρεταΐς ή διάκρισις, καί άδιακρίτως γινόμενοι οΰκ ωφελοΰσιν' δτι ή υιοθεσία οΰκ έξ έργων άλλ’ έκ τής θείας χάριτος γίνεται' τίς ή
έκ τών πειρασμών αιτία καί ή έκ τούτων ωφέλεια καί τίς ή διαφορά», πάντα
έρανισθέντα έκ λόγων τών ως άνω μνημονευθέντων άγ. Πατέρων.
126 (σ. 749). «Τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου, άρχιεπισκόπου
Καισαρείας Καππαδοκίας ούρανοφάντορος τοϋ μεγάλου, 'Ομιλία εις πρόσεχε
σεαυτφ».
"Αρχ. Τοϋ λόγου την χρήσιν...
Έκδεδομένη.
127 (σ. 760). «Τοϋ αΰτοΰ, Λόγος περί πίστεως».
’Άρχ. Θεοϋ τοϋ άγαθοϋ χάριτι...
Έκδεδομένη.
128 (σ. 769). «Τοϋ αΰτοΰ, ’Επίλογος εις τά ηθικά παραινετικός».
’Άρχ. Καλά μέν τά τοϋ βασιλέως...
129 (σ. 773). «Ωραίος πάνυ οΰτος δ λόγος. Τφ πολυποθήτφ τέκνφ
Νικολάφ παρά Μάρκφ μοναχφ».
’Άρχ. Έπειδήπερ πρφην...
Έν τέλει: «'Ιστέον, δτι έλειπής ό λόγος οΰτος»' καί: «Έγράφη τό
παρόν διά συνδρομής τοϋ παπά ’Ανθίμου».
Φυλλον έν άγραφον, μεθ’ δ :
130 (σ. 789). «Στίχοι τής ίεράς προσοχής τοϋ νέου Θεολόγου».
"Επονται 14 στίχοι Συμεών τοϋ νέου Θεολόγου, ών ή άρχή :
"Οστις βούλεται τό φώς έκεΐνο βλέψαι...
Μεθ’οΰς : Μέθοδος τής ίεράς προσευχής καί προσοχής Συμεών τοϋ νέου
θεολόγου' Νικηφόρου μοναχοΰ, Λόγος περί φυλακής καρδίας' Νικηφόρου τοϋ
αΰτοΰ έτερος' ειτα: τοϋ άββά Νείλου κεφάλαια' τοϋ αΰτοΰ, Λόγος άσκητικός προς ήσυχάζοντα' τοϋ αΰτοΰ, περί καταστάσεως έγγιζουσης τή άπαθείφ'
τοϋ αΰτοΰ, Έκ τοϋ λόγου του προς θαυμάσιον μονάζοντα.
Έν τέλει: «Έγράφη κατά τό ,αψνα' (=1751), έν Ίουλίφ μηνί διά
συνδρομής καί δαπάνης τοϋ παπά κυρ ’Ανθίμου». Έν δε τή άρχή, έν παραφΰλλφ, έπί μέν τής α’ δψεως τάδε: «ό παρόν πέτρος δαμασκηνός ΰπΰρχεν
έμοΰ άνθήμου Ίερομονάχου, καί τό άφιέρωσα εις τό κυριακόν τής θεοπρομήτορος αγίας καί δικαίας "Αννης, καί μηδείς αΰτό άποξενώση έκεΐθεν, ίνα μη
ΰποπέση ταΐς άραίς τών πατέρων, καί ώς ιερόσυλος κατακριθή».
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Έπί δέ τής β' απόσπασμα «εκ τού λόγου τοϋ διδασκάλου μακαρίου, όπου
γράφει εις ττ σωτήριον πάθος τοϋ κυρίου ημών ίησοϋ Χριστού».
Στάχωσις νέα, βυρσίνη.

90

9

Χαρτ. 8 μεγ., 0,31X0,21, φυλλ. 228, XVI.
Μιχαήλ Γλυκά, Έπιστολαί ΰ'εολογικαι νδ'.

1 (φ. 5). «Μιχαήλ γραμματικού τοϋ Γλυκά' τφ τιμιωτάτφ μοναχφ καί
στυλίτη κυρίφ Ιωάννη τφ Σιναΐτη' εί χρή συγκαταβαίνειν τοΐς πταίσασΓ
καί μή κατά λόγον αύτοΐς έπιτιμάν τον προσήκοντα».
’Άρχ. Καί τούτο μετά τών άλλων, ώ θεία καί ιερά κεφαλή...
2 (φ. 9). «Τφ άγίφ μοι δεσπότη τφ σεβαστοκράτορι κυρίφ Μανουήλφ
τφ Κομνηνφ' εί χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν ότι πρόσκαιρου είχε τό σώμα
ό Άδάμ καταρχάς' καί ότι φυσικοΐς ΰπέκειτο καί προ τής παραβάσεως
πάθεσιν».
’Άρχ. "Οτι μέν οΰν ό πρώτος εκείνος άνθρωπος...
3 (φ. 19, β'). «Τφ αύτφ’ περί τοϋ τίνος ενεκεν ό διάβολος διά τοϋ όφεως
καί ου δΓ ετέρου τίνος τών ζορων προσέβαλε τφ Άδάμ- καί τέως πόθεν δήλον
ότι διά τοΰ όφεως, τής γραφής οπουδήποτε μή σαφώς τούτο λεγουσης" καί
εί αληθές, τίνος ενεκεν ή γραφή τούτο τέλεον άπέκρυψεν».
’Άρχ. Επειδή τοΰ σωτήρος ημών...
4 (φ. 21). «Τφ αύτφ' περί τοΰ οποίαν τήν φύσιν τά τών ανθρώπων
σώματα έκ νεκρών έγερθήσονταΓ καί εί βρώσιν έσθίειν μέλλουσιν ως τινες
έπιφέρουσιν».
’Άρχ. Κύριος ημών ’Ιησούς Χριστός...
5 (φ. 28). «Έτι καί τούτο ήπόρηται, εί άρσεν καί θήλυ τά τών ανθρώ
πων εγείρονται σώματα εν τή άναστάσει».
’Άρχ. Έφ’ οις ήπόρησας όσιώτατε άνερ...
6 (φ. 39, β'), «Τφ αΰτφ' εί χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν ότι ου γνωρίσωσιν άλλήλους οι άναστησόμενοι τότε άνθρωποι' οί δέ' γνωρίσουσι δικαίους
μέν οί αμαρτωλοί' ου μήν άνάπαλιν».
’Άρχ. Εί δέ τις καί περί τοΰ γενησομένου..·
7 (φ. 44). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρίφ Ήσαΐα' περί τοϋ είτε προκόπτειν οί δίκαιοι μέλλουσι κατά γε γνώσιν καί δόξαν, είτε καί μή μετά τήν
έκεΐσε άποκατάστασιν».
’Άρχ. Πρώτον μέν επί τουτοις...
8 (φ. 47). «Τφ αΰτφ' εί χρή προσέχειν τοις λέγουσιν ότι φθαρτός εστιν
ό παράδεισος, καί ότι μετά σταυρόν αΰτίκα οΰκ είσήλθεν είς αυτόν ό ληστής».
’Άρχ. Εί δέ καί περί αυτού...

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 18:55:08 EET - 54.162.218.162

Κατάλογος χειρογράφων κωδδ. Κυριάκου Άγιας Άννης

155

9 (φ. 52, β'). «Τφ αΰτφ, Περί τοΰ όποιος ήν απαρχής ό Άδάμ κατά γε
δόξαν καί λαμπρότητα».
"Αρχ. Εί δέ και τοϋτο μαθεϊν επιζητείς...
10 (φ. 54, β'). «Τίνος έ'νεκεν έν έσχάτοις καιροΐς εσαρκώθη ό Κύριος'
καί διατί μη πολλφ πρότερον εις τον κόσμον έλήλυθε' καί γάρ ει προλαβών
έποίησε τοϋτο, οΰκ έξ άγνοιας ό απειροπληθής εκείνος λαός εν ασεβείς κατέ
λυσε την ζωήν».
"Αρχ. Καί τοϋτο δέ τοΰ κραταιοΰ...
11 (φ. 56). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Γρηγορίψ τφ ’Ακροπολίτη
περί τοΰ είτε σφαιροειδής εστίν καί ακίνητος ό ουρανός είτε καί μή κατά τον
θειον Χρυσόστομον».
"Αρχ. "Οτι μέν οΰν ό τήν γλώτταν χρυσοΰς.·.
12 (φ. 61). «Έτι καί τοϋτο ήπόρηταΓ εί κατά τήν πρώτην ημέραν
παρήγαγε τό φώς ό Θεός,

τίνος ένεκεν κατά τήν τετάρτην τους φωστήρας

έδημιουργησεν».
"Αρχ. Ό μέν οΰν χρυσορρήμων...
13 (φ. 63). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ ‘ΗσαΐςΤ ει κατ’ εικόνα Θεοΰ
ό ήμέτερος έκτισται νοΰς, πώς έν τφ μέν συνετός ό τοιοΰτος εστίν' έν τφ δέ
ασύνετος' καί τίνος ένεκεν έν ε’ίδει καί ήλικίφ καί τοϊς λοιποίς προς άλλήλους
διενηνόχασιν άπαντες».
"Αρχ. "Οτι μέν οΰν κατ’ εικόνα...
14 (φ· 65). «Τοΰ αΰτοΰ, Περί τοΰ πώς δει προς Ιουδαίους απαντάν,
ήνίκα καί μάλλον εκείνοι τό κατά Χριστόν έπιχειροΰσι διαστρέφειν μυ
στήριον».
”Α ρχ. Τοιοΰτόν τι πάσχειν έοικας...
15 (φ. 83). «’Έτι τοϋτο ήπόρηταΤ εί τό τών έβραίων γένος έν έσχάτοις έπιστρέψει πρόν ήν».
’Άρχ. "Οτι δέ καί προσελεΰσεται...
16 (φ. 84, β’). «Έπεξήγησις τών έν τφ θείφ τελουμένων λουτρφ».
"Αρχ. Εί δέ κατά τό θειον λουτρόν...
17 (φ. 85, β'). «"Ετι καί τοϋτο ήπόρηταΤ εί τά μετά τήν δωδεκαετίαν
αΰτίκα παρ’ ημών πλημμελοΰμενα εις κρίσιν άχθήσονται».
"Αρχ. "Οτι μέν οΰν ό ήμέτερος νοΰς..·
18 (φ. 87). «"Ετι καί τοϋτο ήπόρηταΤ περί τών γιγάντων εκείνων, είτε
μόνον εΰσθενείς ΰπήρχον' είτε καί υπερμεγέθη σώματα έφερον».
"Αρχ. Ό μέν οΰν θειότατος Κύριλλος...
19 (φ. 88). «’Έτι καί τοϋτο ήπόρηταΤ είτε προαγορευειν τό μέλλον οί
δαίμονες δύνανται, είτε καί μή».
"Αρχ. Τοΰ προφήτου καί βασιλέως Δαβίδ...
20 (φ. 90 β'). «Τφ πανσεβάστφ σεβαστφ κυρφ Κωνσταντίνφ τφ Παλαιό-
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λόγφ' εί χρή προσέχειν τοίς λέγουσιν δτι δ μέγας Παύλος εις έστι των ιβ'
τού Χριστού μαθητών».
"Αρχ. Εί δέ και περί τού μακαρίου Παύλου·..
21 (φ· 91, β'). «Τώ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Όνουφρίφ περί τής τετραμόρφου οπτασίας ήν δ προφήτης είδεν 'Ιεζεκιήλ' και δπως αυτήν εις τούς
τεσσαρας εύαγγελιστάς έξελάβοντο».
22 (φ. 93).

«Τφ μεγαλενδοξοτάτφ κυρφ Άνδρονίκφ τφ Παλαιολόγφ'

περί τού πώς δ θεολόγος λαμπροτεραν τών φώτων την ημέραν έκάλεσε τής
Χριστού γεννήσεως' ήν δ χρυσορρήμων μητρόπολιν ονομάζει τών εορτών».
Ά ρχ. Εί δέ καί συ μετά τών άλλων...
23 (φ. 94). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Άλυπίφ τφ έγκλείστφ' περί
τού τίς τε καί πόθεν ή κατά την αγίαν τού Χριστού γέννησιν τεσσαρακοστή'
καί διατί συν τφ τρίτφ γάμφ, μη καί τέταρτος συγκεχώρηται».
’Άρχ. Πολλοί μεν οΰν...
24 (φ. 98, β'). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ, κυρφ Μελετίφ τφ Κριτοπόλει
εί χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν, δτι ούκ έπάναγκες ήμίν τό έν Τετραδοπαρασκευαϊς νηστεΰειν».
"Άρχ. Ό Κύριος ημών ’Ιησούς Χριστός...
25 (φ. 101, β'). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Ήσαΐρ' εί χρή κρέας
έσθίειν έν ήμέρρ Τετράδι τυχόν ή Παρασκευή δεσποτικών έμπιπτουσών εορ
τών' καί εί έπάναγκες ήμΐν τούτο καθά τινες οΐονται».
’Άρχ. Καί σήμερον έρωτηθέντες...
26 (φ. 106). «Τώ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Νείλφ' εί χρή προσέχειν
τοΐς λέγουσιν, δτι μετά τό έξεικονισθήναι τό έμβρυον τήν νοεράν ψυχήν
δέχεσθαι εΐωθεν».
’Άρχ. Καί περί μέν τών έξωθεν...
27 (φ. 108, β'). «Τφ αύτφ' περί τού τί χρή καί λέγειν περί τής έξόδου
τών έν Κυρίφ τελευτώντων' καί δπως αυτοί τών ώδε άπαίρουσΓ καί δτι
τού άμαρτάνειν ημείς έσμέν αίτιοι ού μήν ή φΰσις αυτή».
“Αρχ. Οί άγιοι διά τήν ανάγκην...
28 (φ. 110). «Τφ αύτφ' τί χρή καί λέγειν έπί ταΐς γενομέναις εύποιΐας
τών άπελθόντων ένεκεν' καί εί παντελώς αύται άπαλλάττειν ίσχυουσι τών
αμαρτημάτων αυτούς».
"Αρχ. "Οτι μέν ούν κατά τι...
29 (φ. 112, β'). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Λέοντι τφ Εγκλείστφ’
εί χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν δτι μετανοίφ περί τό τέλος δ Σολομών
έχρήσατο».
’Άρχ. Εί δέ τις καί περί Σολομώντος...
30 (φ. 116, β'). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Χαρίτωνι- περί τού είτε
διά θανάτου τέλος δ ευαγγελιστής ’Ιωάννης έδέξατο, είτε μή».
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’Άρχ. Ότι μέν οΰν δ τά των αποστόλων...
31 (φ. 118, β'). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Νεκταρίφ, περί τοΰ
’Ιούδα" είτε τή αγχόνη έναπέψυξε κατά τήν ευαγγελικήν ιστορίαν’ είτε μετά
ταϋτα έπιζήσας ως φασί τινες εδέρφ περιέπεσε και ούτως έτελεύτησεν».
"Αρχ. Τον μέν υστερικόν εκείνον παπίαν...
32 (φ. 120, β ). «Εί χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν, δτι άποφάσει μόνη
καί οΰκ άληθείςι, είσήλθεν εις τον παράδεισον δ ληστής».
’Άρχ. Τοΰ μεγάλου Παΰλου...
33 (φ. 122, β'). «’Έτι καί τοϋτο καί ήπόρηται" είτε φθαρτή έστιν ή
αγία τοΰ Χριστού μετάληψις" είτε καί ά'φθαρτος».
’Άρχ. Ο’ίδαμεν οΰν αγαπητέ...
34 (φ. 123, β’). «’Έτι καί τούτο ήπόρηται- εΐπερ ουδείς οΐδε τον πατέρα
είμή δ υιός- καί ουδείς οίδε τον υιόν είμή δ πατήρ" περί τοΰ κυριακού ανθρώ
που, τί χρή καί λέγειν, ήπόρηται γάρ είτε τήν θείαν οΐδε φύσιν είτε καί μή».
’Άρχ. Τό περί τούτων έξετάζειν...
35 (φ. 124, β'). «"Οτι ά'λυτος εστίν δ παρά τών ιερέων επαγόμενος
δεσμός" καί δτι κατ’ εξουσίαν αρχιερατικήν καί οΰ κατ’ έ'χθραν δ άγιώτατος
πατριάρχης κύριος Θεοδόσιος άφορισμφ καθυπέβαλε τών αρχόντων τινάς
ήνίκα τής εκκλησίας άποσπάσαι τους πρόσφυγας παρά τών κρατοΰντων έστάλησαν».
’Άρχ. Εΐ δέ καί τούτο ζητείς αγαπητέ...
36 (φ. 132). «Καί τούτο προς τοΐς άλλοις ήπόρηται" ει καί κατά πάντα
καιρόν συνάφειας κεχρήσθαι τοΐς δμοζΰγοις έ'ξεστιν».
“Αρχ. ΕΙ καί τίμιος δ γάμος...
37 (φ. 133, β'). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Ήσαΐα τφ δομεστίκφ
περί τού δποΐον άπαντμ τέλος ταΐς ψυχαΐς χωριζομέναις τού σώματος" καί
δπουπερ αΰται απέρχονται».
’Άρχ. Καί περί μέν τών δικαίων...
38 (φ. 136, β'). «Τφ αΰτφ" ει χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν δτι αΐ άπελθούσαι ψυχαί κατά τινα τόπον άναπαυόμεναι ούτε δέονται υπέρ ήμών αυτο
προσώπως τφ Χριστφ παριστάμεναι, ούτε τοΐς ενταύθα δλως έφίστανται"
καί περί ψυχής».
”Αρχ. Οι άπελθόντες άγιοι...
39 (φ. 141). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ’Αλυπίφ τφ Έγκλείστφ, περί
τού πώς ή μετάστασις τής άειπαρθένου γέγονε" καί εί αληθώς έκ τάφου εγήγερται, κατά τήν έκ νεκρών τού Κυρίου καί Σωτήρος ήμών έ'γερσιν».
’Άρχ. Περί δέ τών συμβεβηκότων...
40 (φ. 143, β'). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Όνουφρίφ, περί τού τί
χρή καί λέγειν επί τών απίστων μέν ό'ντων, πορευομένων δέ δμως κατ’
εντολήν».

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 18:55:08 EET - 54.162.218.162

158

Γερασίμου Μονάχου Μικραγιαννανίτου

’Άρχ. Ό θείος ’Αναστάσιος...
41 (φ. 144, β'). «Τφ οίκειωτάτφ άνθρώπφ τοΰ κραταιοϋ καί αγίου
ήμών βασιλέως κυρφ Νικηφόρφ τφ Σιναΐτη" εί χρή προσέχειν τοϊς λέγουσιν,
δτι το διδόναι πτωχοΐς των λοιπών εύποιϊών καί προσφορών κρεΐττον εστί"
καί οτι τούς ελεημοσύνην ποιοΰντας ού χρή κατά τι παρατηρεΐσθαι ώς εκεί
νοι φασίν».
”Αρχ. Εί δέ καί παντί τφ αίτοΰντι σε δίδου...
42 (φ. 147). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Όνουφρίφ" εί χρή προσέ
χειν τοϊς λέγουσιν, δτι επί πάσι καί διά πάντων ό διάβολος εστί πρωταίτιος
έν ήμΐν τών κακών».
’Άρχ. “Οτι μέν, ήγιασμένε μοι πάτερ...
43 (φ. 150). «Πότε χρή λέγειν τήν τοΰ Κυρίου γενέσθαι σΰλληψιν».
’Άρχ. Καί τοΰτο μετά τών άλλων...
44 (φ. 151). «Τφ πανσεβάσίφ σεβαστφ κυρφ Κωνσταντίνφ τφ Πα·
λαιολόγφ’ εί χρή προσέχειν τοϊς λέγουσιν δτι προωρισμένα είσί τά καθ’
ημάς πάντα, αί άρεταί, αί κακίαι, αί εύπραγίαι, οι πειρασμοί καί αυτός ό
θάνατος».
’Άρχ. Εί δέ καί απαίδευτους τά θεία...
45 (φ. 168). «Τφ αύτφ" εί χρή προσέχειν τοϊς λέγουσιν, δτι δρφ ύπόκειται ή ενός εκάστου τών ανθρώπων ζωή».
’Άρχ. "Οτι μέν ούν ούκ ευσεβές...
46 (φ. 186, β#). «Τφ όσιωτάτφ μοναχφ κυρφ Γρηγορίφ τφ Έγκλείστφ"
εί χρή τήν μαθηματικήν επιστήμην άποτρόπαιον ήγεϊσθαι παντάπασιν».
47 (φ. 190, β’). «Άνταπολογητικόν έκ μέρους... προς τήν έγχειρισθεϊσαν
αΰτφ γραφήν τοΰ κραταιοϋ καί αγίου ημών βασιλέως κυροΰ Μανουήλ τοΰ
Κομνηνοΰ, τήν άπολυθεϊσαν πρός τινα μοναχόν έπιμεμψάμενον ού μικρώς
αύτφ διά γε τό τής αστρολογίας μάθημα" καί φιλονικοΰσαν τό τοιοΰτον
συστήσαι μάθημα, φυσικαΐς καί γραφικαΐς άποδείξεσιν».
’Άρχ. Τολμών ύπομνήσκω...
48 (φ. 201, β'). «Τή περιποθήτφ άνεψιφ τοΰ κραταιοϋ ήμών βασιλέως
κυρά Θεοδώρρ, άθυμοΰση σφοδρά καί τήν έαυτής άπογινωσκοΰσης σωτη
ρίαν, δι’ δν έτόλμησε φόνον" επί τινι γυναικί ζηλοτυπίας έ’νεκεν».
’Άρχ. Ναι καί δεδιέναι προσήκει...
49 (φ. 205, β’)· «Τφ άνεψιφ τοΰ κραταιοϋ καί αγίου ήμών βασιλέως
κυρφ Άλεξίφ τφ Κοντοστεφάνφ" δτι ούκ έξεστι τοϊς έν αμαρτία ζώσιν εις
εκκλησίαν Θεοΰ εΐσέρχεσθαΓ καί δτι τά προσαγόμενα τφ Θεφ παρ’ αύτών
εύπαράδεκτα».
’Άρχ. Έδει μέν ούν, εύγενέστατε άνερ...
50 (φ. 212, β'). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ 'Ησαΐφ" εί χρή προσέ
χειν τοϊς λέγουσιν δτι ού συμφέρει τών θείων γραφών ή άνάγνωσις».
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Άρχ. Τοΰ Κυρίου ήμών...
51 (φ. 220) «Τφ αΰτφ' εί χρή καί τοΐς τυχοΰσι πατράσι την έξαγόρευσιν γίνεσθαι καί ει ωφέλιμος αυτή».
Αρχ. "Οτι μέν οΰν, αγαπητέ...
52 (φ. 224). «Τφ αΰτφ· περί τοΰ δτι μέγα τό καρτερείν εν πειρασμοϊς
καί μή των έπηρεαζόντων κατεΰχεσθαι».
53 (φ. 225, β'). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ καί δομεστίκφ κυρφ Νικολάφ
διαπορουμένφ καί μάλλον εΐγε κατά κανόνας ειρημένον έστί τό κακώθητι
καί άπόθανε' καί εΐγε προς ανάγκης έχουσι κακοΰσθαι καί τελευτάν οί μονάζοντες».
’Άρχ. ΟΙδε μέν, όσιώτατε άνερ...
54 (228). «ϊφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Ίωαννικίφ τφ Γραμματικφ'
περί τοΰ πφς 6 απόστολος ονομάζει πνευματικόν τό σώμα εκείνο τό έκ νεκρών
άναστησόμενον».
Άρχ. Άκοΰων, ω άνθρωπε τοΰ Θεοΰ...
Έν αρχή φΰλλον έν άγραφον, μεθ’ δ φΰλ. 1 φέρον επί μέν τής α' δψεως
τό εξής δίστιχον :
«Σύνταγμα Γλυκά Μιχαήλ τουτί φέρον
λύσεις γραφικών αποριών πανσόφως».
Έπί δέ τής β' τάδε:
«Άφιεροίθη ή παρούσα ιερά βίβλος παρά τοΰ όσιωτάτου έν μοναχοΐς
γεροδαμιανοΰ τοΰ εξ Άγράφων, εις τό κυριακόν τής θεοπρομήτορος αγίας
και δικαίας Άννης διά ψυχικήν του σωτηρίαν. "Οθεν μηδείς τολμήσας απο
ξένωση αυτήν έκεΐθεν, ΐνα μή ταΐς άραΐς τών αγίων πατέρων ύποπέση καί
ως ιερόσυλος κατακριθή’ έν έ'τει, αψΧη' ( = 1798), κατά μήνα ’Ιανουάριον».
Μεθ’ δ πίναξ τών περιεχομένων έν τρισί φΰλλοις, έν δέ φΰλλφ ς' φέρε
ται έπίτιτίων κόσμημα. Έν τέλει φύλλα τρία άγραφα’ στάχωσις βυρσίνη μετά
πορπών.
Τών θεολογικών τούτων έπιστολών τοΰ Γλυκά κθ' μόνον ευρηνται έκδεδομέναι παρά Migne, CLVIII, σσ. 648 - 957.”Ιδ. καί Lambecii, Comment,
in Biblioth. Vindob. IV, σ. 544 καί Coxe, Catal. Codd. graec. bibl.
Bodleianae, a. 814.
91 10
Χαρτ. 8 μεγ. 0,30X0,21. Είς δυο μέρη, έξ Φν
τό μέν α' σελ. 394. XVI, τό δέ β' φΰλλ. 200, XVII.
Παράδεισος Πατέρων.

1
(σ. 1). «Πρόλογος τής βίβλου τών αγίων Γερόντων, ήτις λέγεται
Παράδεισος».
Ά ρ χ. Έν τήδε τή βίβλφ άναγέγραπται πάσα ενάρετος άσκησις καί
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θαυμαστή βίου διαγωγή, και ρήσεις αγίων καί μακαρίων πατέρων, προς ζήλον
καί παιδείαν κα'ι μίμησιν των την ουράνιον πολιτείαν εθελοντών κατωρθοϋν...
2 (σ. 5).

«Παραινέσεις αγίων πατέρων, εις προκοπήν τελειότητος,

κεφ. α'».
Ά ρ χ. Ήρώτησέ τις τον άββάν ’Αντώνιον λέγων" είπέ μοι τί φυλάξας
δύναμαι τφ Θεφ...
3 (σ. 7). «"Οτι δει τήν ήσυχίαν πάση σπουδή μεταδιώκειν, κεφ. β'».
’Άρχ. Εΐπεν ό άββάς ’Αντώνιος- ώσπερ οί ιχθύες...
4 (σ. 21). «Περί κατανύξεως, κεφ. γ'».
Άρχ. Εΐπεν ό άββάς ’Αντώνιος- προ οφθαλμών...
5 (σ. 27). «Περί εγκράτειας- καί δτι οΰ δει μόνον επί βρωμάτων ταύτην παραληπτέον, άλλα καί των λοιπών τής ψυχής κινημάτων, κεφ. δ'».
’Άρχ. Έλεγεν ό άββάς Δανιήλ...
προς άσφάλειαν τών έκ τής πορνείας

6 (σ. 36). «Διηγήματα διάφορα

έπανισταμένων ήμΐν λογισμών κεφ. ε'».
Άρχ. Εΐπεν δ άββάς ’Αντώνιος- λογίζομαι δτι έχει τό σώμα...
7 (σ. 57). «Περί άκτημοσύνης, έν ω καί περί φιλαργυρίας, κεφ. ς·'».
’Άρχ. ’Αδελφός άποταξάμενος τφ κόσμφ...
8 (σ. 64). «Διηγήματα διάφορα προς υπομονήν καί άνδρείαν ημάς ύπα-

λείφοντα, κεφ. ζ'»·
Άρχ. ‘Ο άββάς ’Αντώνιος καθεζόμενος ποτέ εν τή έρήμφ...
9 (σ. 85). «Περί τοϋ μηδέν ποιεΐν προς έπίδειξιν, κεφ. η'».
’Άρχ. ’Ήκουσεν ό άββάς ’Αντώνιος περί τίνος νεωτέρου μοναχού...

10 (σ.
κεφ. θ'».
"Αρχ.
11 (σ.
’Άρχ.
12 (σ.
’Άρχ.
13 (σ.

88).

«Περί τοϋ δτι φυλάττεσθαι χρή τό μηδένα άνακρίνειν,

Άναχωρητή τινί...
89). «Περί διακρίσεως, κεφ- ι'».
Εΐπεν δ άββάς ’Αντώνιος- εΐσί τινές κατατρίψαντες...
112). «Περί τού δεΐν πάντοτε νήφειν. κεφ. ια'».
Εΐπεν δ άββάς ’Αντώνιος- οΐδα μοναχούς...
120). «Περί τού άδιαλείπτως καί νηφόντως προσεύχεσθαι,

κεφ. ιβ'».
"Άρχ. Έλεγον περί τοϋ άββά ’Αρσενίου...
14 (σ. 125)· «Περί τοϋ δτι φιλοξενεΐν δει, καί έλεεΐν έν ίλαρότητι,
κεφ. ιγ'».
’Άρχ. Εΐπεν δ άββάς Κασσιανός...

15 (σ. 137). «Περί ύπακοής, κεφ. ιδ'».
’Άρχ. Παρέβαλεν δ Άββάς ’Αβραάμ...
16 (σ. 145). «Περί τής υψηλής ταπεινοφροσύνης, κεφ. ιε'»·
Ά ρ χ. Εΐπεν δ άββάς ’Αντώνιος- ΐδον πάσας τοϋ διαβόλου τάς παγίδας..·
31 -10 -1959
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17 (σ. 153). «Περί άνεξικακίας, κεφ. ις-'».
Άρχ. Έλεγον περ'ι τοΰ άββά Γελασίου...

18 (σ. 156). «Περί αγάπης, κεφ. ιζ’».
Άρχ. Άναβαίνοντος ποτέ τοΰ άββά Ίωάννου από σκήτεως...

19 (σ. 161). «Περί διορατικών αγίων πατέρων, κεφ. ιη'».
Άρχ. ΕΙπεν ό μαθητής τοΰ άββά ’Αρσενίου...
20 (σ. 177). «Περί πολιτείας ενάρετων, κεφ. ιθ'».
’Άρχ. Διηγήσατο ό άββάς Δούλάς...
21 (σ. 185). «Διαλέξεις γερόντων προς άλλήλους περί λογισμών, κεφ. κ’».
Κατ’ έρωταπόκρισιν.
22 (σ.
Άρχ.
23 (σ.
Σινρ: αγίων

189). «Διηγήματα διάφορα, κεφ. κα'».
Είπέ τις τών πατέρων...
198). «’Αναστασίου μοναχού, διηγήσεις διάφοροι περί τών έν
πατέρων, κεφ. κβ'».

Άρχ. Διηγήσατο ήμΐν ό άββάς Κυριάκός...
24 (σ. 204). «Πράγμα έξαίρετον καί διήγημα φοβερόν, φόβον μέγαν
έπέχων, κεφ. κγ'».
Άρχ. ’Εν τοΐς χρόνοις Νικήτα τοΰ πατρικίου...
25 (σ. 216). «Έκ τοΰ λόγου τοΰ εις την άναίρεσιν τών αγίων πατέρων
τών εν 'Ραϊθφ έξήγησις, κεφ. κδ'».
Άρχ. Κατέλαβέ τις έκ τής 'Ραϊθοΰ...
Την διήγησιν τής άναιρέσεως τών έν Σινά καί Ραϊθφ οσίων συνέγραψεν ό δσιος Νείλος δ σοφός" ΐδ. 14 ’Ιανουάριου Δουκάκη.
26 (σ. 224). «Περί ’Αναστασίου τοΰ ευνούχου».
Άρχ. Ευνούχος τις έμενεν είς την ένδοτέραν έρημον...
27 (σ. 229). «Διάφορα κεφάλαια καί διηγήσεις αγίων πατέρων».
Άρχ. Διά τεσσάρων πραγμάτων...
28 (σ. 260). «Περί σημειοφόρων άγιων πατέρων».
’Άρχ. Έλεγεν δ άββάς Δούλάς, δ μαθητής τοΰ άββά Βησσαρίωνος...
29 (σ. 275). «Παύλου έπισκόπου Μονεμβασίας διηγήσεις -ψυχωφελείς
περί έναρέτων καί -θεοσεβών άνδρών τε καί γυναικών" περί τών αγίων γυναι
κών τών φανερωθέντων έπί Κωνσταντίνου τοΰ βασιλέως».
Άρχ. Διηγήσατο διοικητής τις λέγων δτι έπί τής βασιλείας Κωνσταν
τίνου τοΰ βασιλέως τοΰ υίοϋ Λέοντος καί Ζωής.·.
Έπονται τάδε : « Περί τοΰ λογοτηθέντος προ τριών ήμερών τής τελευ
τής αυτού— Περί τοΰ έξαγορευθέντος είς γέροντα άγιον έν τφ δρει τοΰ Όλύμπου — Περί τής γυναικός τής άπελθούσης είς τον άββάν Νεόφυτον τοΰ έξαγγεΐλαι τάς εαυτής αμαρτίας — Περί τοΰ έξαγορευθέντος είς τήν εικόνα τοΰ
Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστοΰ — Περί τής γυναικός τής εύρεθείσης έν τή
νήσφ μετά τοΰ υίοΰ αυτής — Περί τοΰ πένητος τοΰ έν τφ ναφ τής ύπεραΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτβ{ Κ®’
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γίας Θεοτόκου τών Χαλκοπρατείων προσευξαμένου — Περί τοϋ πρεσβυτέρου
τοΰ δεσμευθέντος υπό τοΰ Ιπισκόπου αυτού — Περί τού πρεσβυτερου τοϋ
έμπεσόντος εις πορνείαν — Περί τών τριών μοναχών τών αίχμαλωτισθέντων
εις Αφρικήν — Περί τοΰ παιδός τοϋ είδότος τήν οπτασίαν εν τφ άγίφ βαπτίσματι — Περί τοΰ μοναχού τοϋ εν τφ σπηλαίφ (πλανηθέντος) — Περί τοΰ
σαρακηνοϋ τοϋ θεασαμένου τήν οπτασίαν εν τφ ναφ τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου (έτυπώθη εν τφ Άπριλίφ 23 Δουκάκη) — Περί τοΰ θαύ
ματος τοΰ γεγονότος διά τής είκόνος τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου —
Περί τής γυναικός τής νεκρωθείσης, καί πάλιν προς ζωήν έπανελθοΰσης —
Περί τής μακαρίας Μάρθας τής ηγούμενης τοΰ κάτω μοναστηριού, τής ΰπεραγίας Θεοτόκου».
30 (σ. 360). «’Αναστασίου μοναχοΰ τοΰ Σινά ό'ρους, Διήγησις περί τής
θείας λειτουργίας».
’Άρχ. ’Ακόλουθον, λοιπόν... (εν ω σημειοΰται δ άγ.

Μόδεστος ως

ό'σιος).

31 (σ. 361). «Περί Σέργιου, τοΰ δημότου ’Αλεξανδρείας».
’Άρχ. Μοναχός τις Άββακουμ...

32 (σ. 373). «Περί τής γυναικός τής τάν άνθρωπον βοηθησάσης, απερ
χομένου άπάγξασθαι».
’Άρχ. Διηγήσαντο οί άγιοι πατέρες Θεωνάς καί Θεόδωρος...
"Επονται αποσπάσματα εκ τών βίων τών οσίων Παϊσίου καί Παχωμίου.
33 (σ. 383). «Τοΰ εν άγίοις ημών ’Αθανασίου τοΰ μεγάλου, πατριάρχου Αλεξάνδρειάς- λόγος διά κεφαλαίων, προς τάς έντολάς τοΰ Θεού, πάσι
τοΐς άποταξαμένοις καί θέλουσι σωθήναι».
’Άρχ. ’Αγαπητοί, φροντίσωμεν τής σωτηρίας ήμών...
’Ενταύθα λήγει τό α' μέρος τοΰ κώδικος.
Μέρος δεύτερον.
34 (φ. 1). «’Εκλογή κεφαλαίων άθροισθέντων εκ διαφόρων βιβλίων- καί
πολλήν τινα καί μεγαλωφελή περιεχόντων διδασκαλίαν- καί τών μέν διαλαμβανόντων περί θανάτου καί τών έκεΐθεν δικαστηρίων, τών δέ περί ευχής καί
δεήσεως, καί πάσης τής εις τό θειον λειτουργίας- ετι δέ καί περί τών άχράντων καί φρικτών μυστηρίων- ή δέ τούτων συλλογή γέγονεν έξ αιτίας
τοιαυτης».
’Ά ρ χ. ’Ιωάννης τις, τής μεγάλης ’Αντιόχειας γεγονώς πατριάρχης, κατοικήσας δέ έν τή νήσφ τή λεγομένΐ) ’Οξεία, άκουων μέν τής θείας Γραφής διδασκοΰσης περί τοΰ φόβου τοΰ Θεού, δτι αρχή σοφίας έστί καί πηγή ζωής...
“Επονται κεφάλαια καί αποσπάσματα ειλημμένα παρά τών εφεξής αγίων
πατέρων- άγ. Χρυσοστόμου, άγ. Βασιλείου, άγ. Γρηγορίου Θεολόγου, Ίωάννου Καρπαθίου, Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου, ’Ιουστίνου τοΰ Φιλοσόφου, Ίωάννου τοΰ Κλίμακος, έκ τοΰ Γεροντικού, τοΰ άγ. Νείλου, τοΰ άγ. Μαξίμου,
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Κυρίλλου 'Ιεροσολύμων, Διαδόχου, άββά Άμμωνά, ’Αθανασίου τοϋ Μεγάλου,
άγ. Έφραίμ, ’Αρσενίου Μεγάλου, άββά ’Ισαάκ, Θεοδώρητου, Άνδρέου Και
σαρείας, Γρηγορίου Διαλόγου, άββά Μωϋσέως, Μακαρίου Αιγυπτίου, άγ.
Μάρκου, άββά Ήσαΐου, αγίου ’Αντωνίου, Θεοδώρου Στουδίτου, ’Ισιδώρου
Πηλουσιώτου, Γεωργίου μονάχου ιστορικού, Πατρικίου Προύσης, άββά
Δωροθέου.
35 (φ. 51, β'). «’Αρχή τής β' ΰποθέσεως, περί ευχής και ψαλμιρδίας
κεφάλαια διάφορα υπό αγίων πάτερων και διδασκάλων ρηθέντα».
Έλήφθησαν ωσαύτως εκ των προρρηθέντων άγ. πατέρων.
36 (φ. 79, β'). «’Αρχή τής τρίτης ΰποθέσεως, περί τής αγίας μεταλήψεως και τών θείων μυστηρίων».
’Επίσης έκ τών ως άνω άγ. πατέρων.
37 (φ. 98, β'). «Εΰαγρίου ΰποτΰπωσις μοναχικήν διδάσκουσα πώς δει
άσκεΐν καί ήσυχάζειν».
Άρχ. Έν τφ 'Ιερεμίφ εΐρηται...
Έξεδόθη εν τή «Φιλοκαλία».
38 (φ. 104). «Τοΰ αγίου Διαδόχου, επισκόπου Φωτικής τής ’Ηπείρου
τοΰ ’Ιλλυρικού, Λόγοι άσκητικοί φημί δη κεφάλαια εκατόν, πάνυ ωφέλιμα».
'Ως έχουσιν εν τή «Φιλοκαλία».
Τέλος: «Καί Διαδόχου τοϋ καλού πατρός σκόπει τα ψυχωφελή καί
πάγχρυσα έπη».
39 (φ. 136, β'). «Τοϋ οσίου πατρός ήμών άββά Μάρκου, Λόγος ωφέ
λιμος περί τών οϊομένων εξ έργων δικαιοΰσθαι».
Άρχ. Ή τών έξωθεν κακοπιστία...
Έξεδόθη έν κεφ. έν «Φιλοκαλίφ».
40 (φ. 150). «Τοϋ αυτού, Συμβούλια νοός, προς τήν εαυτού ψυχήν».
”Αρχ. “Ακούε ψυχή λογική...
41 (φ. 153). «Τοϋ αΰτοΰ, Περί νόμου πνευματικοΰ».
’Άρχ. ’Επειδή πολλάκις ήβουλήθητε...
Έτυπώθη έν τή «Φιλοκαλία», διηρημένος έν κεφ. 200.
42 (φ. 161, β'). «Τοϋ αυτού, Περί μετάνοιας».
’Άρχ. Ό Κύριος ήμών’Ιησούς Χριστός, ή τού Θεού σοφία καί δύναμις...
43 (φ. 170, β'). «Τού αΰτοΰ, Περί νηστείας».
"Άρχ. Προσήκει τους άσκούντας...
44 (φ. 172, β"). «Τού αυτού, Διάλογος άντιρρητικός πρός τινα σχολα
στικόν».
’Άρχ. Ήρώτησέ τις τών έλλογίμων...
45 (φ. 186, β’)· «Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών ’Ισαάκ τοΰ Σύρου τοΰ
άσκητοΰ καί άναχωρητοΰ, Λόγος μερικός, έκ τής άσκητικής αΰτοΰ βίβλου'
κεφάλαιον πεπληρωμένον ζωής' περί πίστεως καί ταπεινοφροσύνης».
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Ά ο χ· Ώ άνθρωπε ελάχιστε...
46 (φ. 192). «Περί τάξεως τής μοναχικής πολιτείας, συντομίας τε και
διαφοράς' πώς τε κα'ι ποίφ τρόπιρ τίκτονται αί άρεταί εξ άλλήλων».
Άρχ. Έκ τής βιαίας εργασίας...
Καί οΰτος τοϋ άββά ’Ισαάκ.
47 (φ. 193). «Τοϋ αύτοΰ, Επιστολή σταλεΐσα πρός τινα αγαπητόν
αύτοΰ' διδάσκει δέ εν αυτή τα περί τών μυστηρίων τής ησυχίας' καί πώς
πολλοί διά τό μη γινώσκειν αυτά άμελοϋσιν εις την εργασίαν ταϋτην την
•θαυμαστήν' καί δτι οί πλεΐστοι εκράτησαν τό κάθισμα τών κελλίων, μετά
συντόμου συναγωγής τής όφειλομένης τή διηγήσει τής ησυχίας».
’Άρχ. Αδελφέ, επειδή ήναγκάσθης...
48 (φ. 196). «Περί διαφοράς τρόπων καί πολέμου τοϋ εκ τοϋ διαβόλου'
πρός τούς εν τή στενή όδφ τή ύπερεχούση τον κόσμον πορευομένους».
Άρχ. ’Έχει έθος πάλιν ό διάβολος...
Έν αρχή ό πίναξ έλλειπής, εν δέ τφ τελεί φέρονται ταϋτα : «Έγράφη
διά χειρός Σεραφείμ μοναχοϋ, εν έτει ,ζρΤ, Δεκέμβριος». Άναφέρονται δέ
ταϋτα εις τήν έν έτει 1601 γραφήν τοϋ β’ μέρους τοϋ κωδικός.
Στάχωσις νέα διά βϋρσης.

92

11

Χαρτ. 8 μεγ. 0,30X0,21. φυλλ. 327. Δίστηλος. XV.
‘Ο κώδιξ ακέφαλος.
1 (φ. 4). ’Άρχ.: ...φάρμακα, ταΰτας αποποιούμενος' διότι έκ τούτων
τίκτεσθαι πεφύκασιν αί άργολογίαι καί σαπρολογίαι, καταλαλιαί παντοΐαι
καί φαυλισμοί...
Καί ούτως έ'πεται μέχρι τοϋ 10β' φύλλου έν επτά φύλλοις’ πρόκειται
δέ περί έναρέτου, ώς δεικνύει, διδασκαλίας.
2 (φ. 11). «Πίναξ ακριβής τής παρούσης πυξίδος».
’Ήτοι τών επομένων λόγων τοϋ άββά ’Ισαάκ.
3 (φ. 12, β'). «Τοϋ έν άγίοις πατρός ημών ’Ισαάκ τοϋ Σύρου, τοϋ
άσκητοΰ καί άναχωρητοΰ, έπισκόπου γενομένου τής φιλοχρίστου πόλεως
Νινευΐ, Λόγοι άσκητικοί* γραφέντες μέν παρ’ αύτοΰ ιδία γλώσση, έρμηνευθέντες δέ ύπό τών όσιων πατέρων ήμών, τοϋ άββά Πατρικίου καί τοϋ άββά
Άβραμίου τών φιλοσόφων καί ησυχαστών, τών έν τή Λαύρφ ήσυχασάντων
τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών Σάββα».
Ή σειρά τών λόγων ώδε έχει οϋτω:
Λόγος α'. Περί άποταγής καί μοναχικής πολιτείας.
Λόγος β'. Περί ευχαριστίας Θεοϋ' καί κατήχησις κεφαλαιώδης.
Λόγος γ\ Περί τοϋ οτι άκόπως εισέρχεται ή ψυχή πρός καταν...
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Λόγος
Λόγος
Λόγος
Λόγος

δ'.
ε'.
ςΛ
ζ\

Περί
Περί
Περί
Περί

ερωτήσεων και αποκρίσεων.
των αισθήσεων.
τής ευσπλαχνίας τοϋ Δεσπότου...
αμαρτιών εκουσίων καί ακουσίων...

Λόγος
Λόγος
Λόγος
Λόγος
Λόγος
Λόγος
Λόγος

η'.
θ'.
ι\
ια'.
ιβ'.
ιγ\
ιδ\

Περί
Περί
Περί
Περί
Περί
Περί
Περί

φυλακής καί τηρήσεως τής έκ των χαύνων...
τάξεως των αρχαρίων καί καταστάσεως...
διηγήσεως αγίων άνδρών καί λόγοι πανόσιοι...
παλαιού γέροντος διήγησις.
ετερου γέροντος διήγησις.
έρωτήσεως αδελφού.
μέμψεως αδελφού.

Λόγος ιε'. Περί διαφοράς τής εν ήσυχίφ διακρίσεως...
Λόγος ις·'. Περί τής καθαρας προσευχής.
Λόγος ιζ'. Περί παθών.
Λόγος ιη'. Περί τής ύποθεσεως τής ψυχής τής ζητούσης...
Λόγος ιθ'. Περί τού κατά πόσους τρόπους καί διαφοράς...
Λόγος κ'. Περί υποδείγματος καί παραβολής...
Λόγος κα\ 'Ημερήσιον άναγκαιότατον υπόμνημα...
Λόγος κβ'.
Λόγος κγ\
Λόγος κδ\
Λόγος κελ
Λόγος κς·’.

Περί ερωτήσεων καί αποκρίσεων.
Τοϋ αυτού, 'Ομιλία.
Επιστολή γραφεΐσα πρός τινα αδελφόν...
“Απόκρισις πρός τινα αδελφόν φυσικόν καί...
Περί τών τριών τρόπων τής γνώσεως...

Λόγος
Λόγος
Λόγος
Λόγος
Λόγος

Περί τάξεως δευτερας τής γνώσεως.
Περί τάξεως τρίτης τής γνώσεως...
Κεφάλαια σύντομα υπό ά'λλων τρόπων...
Τρόπος τής ευχής καί τών λοιπών...

κζ\ Περί τάξεως πρώτης τής γνώσεως.
κη'.
κθ'.
λ'.
λα'.

Λόγος λβ'.
Λόγος λγ'.
Λόγος λδ'.
Λόγος λε'.
Λόγος λς·'.
Λόγος λζ'.
Λόγος ληΤ
Λόγος λθ'.
Λόγος μ\
Λόγος μα'.
Λόγος μβ'.
Λόγος μγ'.

Περί άναχωρήσεως, καί δτι ου δεί δειλίαν...
Πόθεν φυλάττεται ή νήψΐ£.·.
Περί τών αλλοιώσεων τών πολλών...
Περί τών έγγιστα τοϋ Θεού ζώντων...
Περί τοϋ πόθου τοϋ κόσμου...
Περί τοϋ μη δεϊν χωρίς ανάγκης επιθυμεΐν...
Διά ποιας αιτίας αφή δ Θεός τούς πειρασμούς...
Περί τοϋ συνιέναι τφ έν ποίφ...
Διατί οι άνθρωποι οί ψυχικοί...
Πάλιν περί μετανοιών...
Επιστολή σταλεϊσα πρός τινα αγαπητόν αυτού.
Πώς οφείλει ό διακριτικός καθέζεσθαι...
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Λόγος μδ'· Σχόλια καί δήλωσις...
Λόγος με'. Περί τάξεως λεπτής διακρίσεως...
Λόγος μς·'. Περί τής αληθούς γνώσεως...
Λόγος μζ'. Περί τού κεφαλαίου τούτου...
Λόγος μη'. Περί διαφοράς αρετών...
Λόγος μθ'. Κεφάλαιον πεπληρωμένον ζωής...
Λόγος ν'. Περί ώφελείας τής εκ τής φυγής τού κόσμου...
Λόγος να'. Περί εικόνων δι* ών κτήσασθαί τις...
Λόγος νβ'. Περί αγρυπνίας των νυκτών...
Λόγος νγ'. Περί τού πόσην τιμήν κέκτηται...
Λόγος νδ'. Περί ερωτήσεων καί αποκρίσεων.
Λόγος νε'. Επιστολή προς οσιον πατέρα ημών Συμεοόν...
Λόγος νς·'. Περί άποταγής καί μοναχικής πολιτείας...
Λόγος νζ'. 'Ομιλία.
Λόγος νη'. Όμιλία.
Λόγος νθ'. Όμιλία κατ’ ερώτησιν καί άπόκρισιν.
Λόγος ξ'. Έκ τής αυτής ομιλίας περί διαφοράς δακρύων.
Λόγος ξα'. Περί τάξεως τής μοναχικής πολιτείας...
Λόγος ξβ'. Περί διαφοράς τρόπου τού πολέμου...
Λόγος ξγ'. Κεφάλαιον διδάσκον...
Λόγος ξδ'. Περί τών λόγων τής θείας γραφής...
Λόγος ξε'. Έν τίνι φυλάττεται τό κάλλος τής μοναχικής...
Λόγος ξς·'·
Λόγος ξζ'.
Λόγος ξη'.
Λόγος ξθ'.
Λόγος ο'.
Λόγος οα'.
Λόγος οβ'.
Λόγος ογ'.
Λόγος οδ'.
Λόγος οε'.
Λόγος ος·'.

Περί τής εναλλαγής καί τροπής...
Περί τών ήσυχαζόντων...
Περί τού μή δείν τον δούλον τού Θεού...
Περί τών τρόπων τής εις Θεόν έλπίδος...
Περί άποταγής κόσμου καί ανοχής...
"Οτι ωφέλιμος τοίς ήσυχασταΐς...
Περί οδών τών πλησιάζειν τφ Θεφ ποιουσών...
Περί δυνάμεως ενεργείας...
Περί φυλακής καρδίας...
Σημεία ενεργημάτων τής αγάπης τού Θεού.
Περί τών τρόπων τών αρετών καί τών τοιούτων.

Λόγος οζ'. Περί αδιάλειπτου νηστείας.
Λόγος οη'. Περί σιωπής καί ήσυχίας.
Λόγος οθ'. Περί τής κινήσεως τού σώματος.
Λόγος

π'. Περί τών ειδών τών διαφόρων πειρασμών...

Λόγος πα'. Περί διαφοράς πειρασμών...
Λόγος πβ'. Ερμηνεία τών τρόπων τής αρετής...
Λόγος πγ'. Περί τής καθαρότητος τού σώματος...
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Λόγος
Λόγος
Λόγος
Λόγος
Λόγος
Λόγος

πδ'.
πε'.
πς·'.
πζ'.
πη'.
πθ'.

Λόγοι αντιληπτικοί·..
Περί μετάνοιας...
Πόσον γίνεται το μέτρον τής γνώσεως...
Συμβουλίαι πεπληρωμέναι ωφελείας...
Περί τής αγγελικής κινήσεως...
Περί δευτέρας εργασίας...

Λόγος \. Περί άλλοιώσεως εν τή ψυχή...
Λόγος Ηα’· Κεφάλαια μικρά...
Λόγος Ηβ'· Περί λογισμών πονηρών ακουσίων...
Λόγος Ήγ'· Περί υπομονής τής υπέρ αγάπης τοϋ Θεοϋ...
Τα εύρεθέντα ασκητικά τοϋ άββά ’Ισαάκ έξεδόθησαν έν τή Λειψίςι κατά
το ,αψο' = 1770, έπιμελεία Νικηφόρου τοΰ Θεοτόκη, ό'ντος τότε ίερομονάχου, άνετυπώθησαν δέέν Άθήναις, ένέτει 1895, επιμελείφ ’Ιωακείμ Σπετσιέρη,
καί μεταφρασθέντα εις την απλήν υπό Καλλινίκου Παντοκρατορινοΰ, έξεδό
θησαν έν Άθηναις τφ 1871.
Οί έκδεδομένοι λόγοι διαφέρουσι τών ανωτέρω κατά την σειράν, εϊσί δέ
έν όλφ έννενήκοντα, ά'τε συγχωνευδέντες τινές μετ’ ά'λλων.
Έν τελεί: «Χειρ αμαρτωλού Ίωάννου τοϋ Δούκα' καί κακογράφου τοϋ
Νεοκαισαρείτου, έν έτει ,ς"ωζδ' ΐνδ. θ', ήλιου κύκλος δ', σελήνης κύκλος ε'
( = 1356)». Καί έν τή κάτω ωα: «έν έτει ,ζρξη' [=1660] άφιερώθη εις την
αγίαν "Ανναν παρά τών μακαρίων πνευματικών- σάβα" ραφαήλ' καί Λαυρέν
τιου" καί ας εχι την κατάραν τούς δπιος το άποξενόση την σκίτην».
4 (φ. 247, β’). «Κανών τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος καί τροπαιοφόρου
Γεωργίου' ποίημα τίνος μοναχού Γερασίμου».
Ώδή α’. Ήχος α. Άναστάσεως ημέρα...
Άναστάσεως ήμέρα βασιλέως Χριστού...
Καί ούτως ακολουθούν τά λοιπά τροπάρια, έ'χοντα τάς άρχάς έκ τού
κανόνος τοΰ Πάσχα.
5 (φ. 248, β ). «Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου αρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως τού Χρυσοστόμου, Λόγος εις τό άγιον Πάσχα».
Αρχ· Εΐτις ευσεβής καί φιλόθεος...
6 (φ. 250). «Έξήγησις εις την θεόπνευστον βίβλον ταύτην τής Άποκαλύψεως».
”Αρχ. Άποκάλυψις έστίν ή τών φρικτών μυστηρίων...
Κείμενον : Άποκάλυψις ’Ιησού Χριστού, ήν έδωκε...
Ερμηνεία: Άρχ. [έφθαρμένον] ...φησίν ως δεσπότης

ως

οικείφ

δούλφ...
Ή ερμηνεία έ'πεται έκάστοτε εις αποσπάσματα τοΰ κειμένου, γεγραμμένου βαφή κιρρςί.
7 (φ· 308). «Στίχοι τού Ψελλοΰ καί ερμηνεία εις τό φσμα τών ασμάτων».
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’Άρχ.

Έπείπερ τό φιλομαθές τό σόν, ώ στεφηφόρε,
έρμηνευθήναι γλίχεται την ξένην καί ποικίλην
ΐοϋ των φσμάτων φσματος έξήγησιν καί γνώσιν...

Τέλος: Άλλ’ άπαρξώμεθα λοιπόν συν γε Θεφ τών δλων.
Φησίν ή νύμφη παρευθύς προς τούς αγγέλους τάδε,
ους θυγατέρας τής Σιών έκάλεσεν <5 λόγος:
Κείμενον:
Μέλαινα είμί καί καλή, θυγατέρες 'Ιερουσαλήμ- ως σκηνώματα κηδάρως δέρις σαλομών.
Ερμηνεία:
Ταϋθ’ όμιλεΤ τό πρώτιστον ή νύμφη τοΐς άγγέλοις"
χρή γάρ αυτά τα ρήματα τής νύμφης προστιθέναι...
Ή Ιρμηνεία ά'ρχεται έκ τοΰ ε' στίχου τοϋ α' κεφ. τοϋ άσματος τών
’.^.σμάτων, τό δέ τέλος κολοβόν έν τοΐς εφεξής:
«αί γενεαι τών γενεών απάντων τών ανθρώπων,
δτι σωτήρα τέτοκε τής δλης οικουμένης».
Ή ερμηνεία αυτή έκδέδοται παρά Migne, CXXII, 537 - 686, άλλ’ άναμεμιγμένη ά'λλαις ερμηνείαις πεζαϊς. Σημειωτέου δ’ δτι πολλά τών στίχων
τοΰ ψαλμοϋ κακώς έδημοσιεύθησαν ως λόγος πεζός (Migne, σ. 549, 550,
580, 617 κλπ.).
Στάχωσις απλή.

93

12

Χαρτ. 8 μεγ. 0,28X0,21 φύλλ. 380. XV.
1 (φ. α').

«Λόγος διαλαμβάνων περί τής ύποθέσεως τοϋ βιβλίου·.,

λόγος α'».
"Α ρ χ. Λύτη ή βίβλος τάς τοϋ Κυρίου έντολάς καί τάς τούτων ερμηνείας
περιέχει, εξακολουθούσας ταΐς τών αγίων Πατέρων διδασκαλίαις" έν γάρ κεφάλαιον έκ τοΰ ετέρου λαμβάνει την αφορμήν καί ώσπερ χρυσόπλοκος σχοίνος
διά λίθων καί μαργαριτών τιμίων έξυφασμένος δλον μικροϋ δειν τον χαρα
κτήρα τοϋ χριστιανισμοΰ περιέχει εΐπερ καί ή πίστις έστίν ορθή. Τά γάρ
έργα άνευ πίστεως ούκ ωφελοϋσιν, ώς καί ή πίστις άνευ τών έργων νεκρά
έστι...

2 (φ. α'β ). «Προοίμιον τής βίβλου τών ερμηνειών τών θείων εντο
λών τοΰ Κυρίου, έχον έν έπιτομή την δλην πραγματείαν τοϋ βιβλίου...,
λόγος β'».
’Άρχ. Έδει μεν ημάς μη δεΐσθαι τής από τών γραμμάτων βοήθειας...
Έκ τών Χρυσοστομικών λόγων.
3 (φ. 20)· «Λόγος τρίτος. Ερμηνεία τών θείων έντολών τοΰ Θεοϋ έν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 18:55:08 EET - 54.162.218.162

Κατάλογος χειρογράφων κωδδ. Κυριάκου 'Αγίας "Αννης

169

επιτομή' καί δτι δ διά την αρετήν πασχών κακώς παρά τών ανθρώπων...».
’Άρχ. Ήρξατο 6 ’Ιησούς κηρΰσσων καί λέγων...
4 (φ. 27). «Λόγος τέταρτος, περί άποταγής καί δτι κακόν ή επιβλαβής
ομόνοια...».
’Άρχ. Μή νομίσητε δτι ήλθον βαλεΐν ειρήνην...
5 (φ. 47). «Λόγος ε', Περί άποταγής δουλών έλθόντων προς τό μονάσαι...».
Χρυσοστόμου προς Φιλήμονα.
’Άρχ. Οΰτος δή θαυμαστός άνήρ ών...
6 (φ. 50). «Λόγος ς·', Περί τών άναχωροΰντων από αδελφότητος...».

Έκ τών Ασκητικών Μ. Βασιλείου.
’Άρχ. Τους γε μήν άπαξ...
7 (φ. 60). «Λόγος ζ', Περί διαφοράς σκανδάλων" καί δτι τον ποιοϋντα
εντολήν Θεοΰ ή παραδόσεις αγίων Πατέρων...».
Τοΰ Χρυσοστόμου εκ τοΰ κατά Ματθαίον.
Άρχ. Ουαί τφ κόσμφ από τών σκανδάλων...
8 (φ. 67, β'). «Λόγος η', Περί διδασκάλων διαφοράς" και δτι φοβερόν
τό κρίμα τοΰ διδασκάλου...».
Έκ τοΰ Ευαγγελίου.
Αρχ. 'Υμείς έστέ τό άλας τής γής...

9 (φ.

86). «Λόγος θ', Περί διαφοράς

οργής καί θυμοϋ εύλογου καί

αλόγου...».
Τοΰ Ευαγγελίου.
Αρχ. Ήκουσατε δτι έρρέθη τοΐς άρχαίοις...

10 (φ. 92). «Λόγος ι', Περί λοιδορίας καί παντοίας ύβρεως...».
Τοΰ Ευαγγελίου.
Αρχ. "Ος δ’ δν εΐπη τφ άδελφφ ρακά...
11 (φ· 101). «Λόγος ια', Περί τοΰ καταλλάττεσθαι τφ πλησίον.·.»·
Τοΰ Ευαγγελίου.
Αρχ. ’Εάν προσφέρης τό δώρον σου...

12 (φ. 106, β'). «Λόγος ιβ', Περί συγκαταθέσεως τής πορνείας καί τών
ιδιωμάτων αυτής...».
Τοΰ Ευαγγελίου.
Αρχ. Ήκουσατε δτι ερρέθη τοΐς άρχαίοις" ου μοιχεΰσεις...
13 (φ. 120). «Λόγος ιγ', Περί μοιχείας καί πορνείας" καί δτι οΰκ άκίνδυνον εστι χωρίζεσθαι άνδρα άπό τής οικείας γυναικός...».
Τοΰ Ευαγγελίου.
Αρχ. "Ος δν άπολυση τήν γυναίκα αυτού...

14 (φ. 130, β'). «Λόγος ιδ', Περί δρκου καί διαφοράς ψεύδους" καί δτι
δρκου παράβασις...».
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Τοϋ Ευαγγελίου.
“Αρχ. Ήκοΰσατε δτι ερρέθη τοΐς αρχαίοις' ούκ επιορκήσεις...
15 (φ. 138, β'). «Λόγος ιε', Περί άνεξικακίας καί άπροσπαθείας...».
Τοϋ Ευαγγελίου.
’Ά ρ χ. Ήκοΰσατε δτι ερρέθη τοΐς αρχαίοις’ οφθαλμόν αντί οφθαλμού...
Τοϋ Χρυσοστόμου.
’Άρχ. Είπών τον παλαιόν νόμον...

16 (φ. 161). «Λόγος ις-', Περί ακακίας καί άφελότητος...».
Τοϋ Ευαγγελίου.
’Άρχ. Έάν μή στραφήτε καί γίνησθε...
Τοϋ Χρυσοστόμου.
’Άρχ. Τό παιδίον καν υβρίζεται...
17 (φ. 166 β'). «Λόγος ιζ', Περί ΰπακοής, καί δτι ου δει έκλαμβάνειν
τό δνομα τής ΰπακοής αλόγως...».
Τοϋ Χρυσοστόμου.
’Άρχ. Είδες υπερβολήν φιλοσοφίας...
18 (φ. 179). «Λόγος ιη\ Περί θελημάτων οικείων καί άλλοτρίων...».
Τοϋ Ευαγγελίου.
’Άρχ. Ου δύναμαι εγώ ποιεΐν άπ’ έμαυτοΰ οΰδέν...
19 (φ. 190). «Λόγος ιθ', Περί άγαθοΰ θελήματος’ δτι ό ποιων αυτό ου
παρέρχεται άνευ θλίψεως...».
’Άρχ. Τό προκρίνειν μέν τό αγαθόν θέλημα...
20 (φ. 193, β'). «Λόγος κ', Περί ελεημοσύνης καί πώς χρή τάς διαδό
σεις ποιεΐν...».
Τοϋ Ευαγγελίου.
’Άρχ. Τφ αίτοϋντί σε δίδου...
21 (φ. 213). «Λόγος κα', "Οτι κρεΐσσον επί τοΐς πένησι διανέμειν τά
χρήματα ή προσφέρειν αυτά εν έκκλησίαις καί καλλωπίζειν αΰτας...»·
’Άρχ. Τοϋ δέ ’Ιησού γενομενου εν Βηθανίφ...
22 (φ. 221). «Λόγος κβ\ "Οτι οί εξ αδικίας καί ούκ από δικαιοσύνης
ελεοϋντες...».
Τοϋ Ευαγγελίου.
’Άρχ. Ποιήσατε ΰμΐν φίλους..·
Τοϋ Χρυσοστόμου.
“Αρχ. Είπών ποιήσατε ΰμΐν φίλους...

23 (φ. 230). «Λόγος κγ', “Οτι δ σκοπών τοϋ δούναι τοΐς πτωχοΐς τά
τών πλουσίων χρήματα σκορπίζων ούχ αμαρτάνει...».
Έκ τοϋ βίου Ίωάννου τοϋ Κλίμακος.
’Άρχ. 'Ο μακάριος ’Ιωάννης..·
21 (φ. 237, β'). «Λόγος κδ', Περί αγάπης καί φιλανθρωπίας..,».
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Τοΰ Ευαγγελίου.
Ά ρ χ. Ήκούσατε δτι έρρέθη τοϊς άρχαίοις' αγαπήσεις τον πλησίον
σου...

25 (φ. 247). «Λόγος κε', Ότι οΰ δει κακοποιεΐν και μισεΐν οΐον δήτινα
οίνθρωπον...».
Τοΰ Ευαγγελίου.
Άρχ. Προσελθόντες δε οί δούλοι τοΰ οικοδεσπότου...
26 (φ. 252, β'). «Λόγος κς-', "Οτι δει υπέρ τών ασεβών καί αιρετικών
καί αμαρτωλών εΰχεσθαι...».
Τοΰ Χρυσοστόμου έκ τής προς Τιμόθεον.
Άρχ. Παρακαλώ πρώτον πάντων·..
27 (φ 259). «Λόγος κζ', Περί τοΰ πώς χοή την ελεημοσύνην ποιεΐν...».
Τοΰ Ευαγγελίου.
Άρχ. Προσέχετε την ελεημοσύνην υμών...
28 (φ. 262, β'). «Λόγος κη' Περί τοΰ πώς δει προσεΰχεσθαι».
Τοΰ Ευαγγελίου.
’Άρχ. Όταν προσεΰχησθε...

29 (φ. 270). «Λόγος κθ'. Τύπος προσευχής καί διαγωγής άναχωρητών...».
Τοΰ αγίου Βαρσανουφίου.
Άρχ. Τις ποτέ τών άναχωρητών...
30 (φ. 288). «Λόγος λ'. Τύπος προσευχής μετά ψαλμφδίας τοΐς εν
συνοδίρι...».
Εκ τών Άποστολικών Διατάξεων.
Άρχ. Εΰχάς επιτελεΐτε δ'ρθρου καί τρίτης ώρας...
31 (φ. 296). «Λόγος λα', Περί τών μετά ευχής όδευόντων..·».
Τοΰ αγίου Βαρσανουφίου.
’Άρχ. Ό μέγας Βαρσανοΰφιος είπε...
32 (φ. 306). «Λόγος λβ', "Οτι ό ευχόμενος καν ά'γιος ή οΰκ ωφελεί τον
άμελοΰντα...».
Τοΰ αγίου Μαξίμου.
Άρχ. Κατά δυο τρόπους...

33 (φ. 331, β’). «Λόγος λγ', Περί άνθρωπαρεσκείας καί άποκρίσεως...»·
Τοΰ Ευαγγελίου.
Αρχ. "Οταν δε νηστεΰητε...

34 (φ. 339). «Λόγος λδ', Περί ακτημοσύνης απλώς καί τή άρμοζούση τή
μοναχική πολιτείφ·..».
’Άρχ. Μη θησαυρίζητε ύμίν θησαυρούς...

35 (φ. 347). «Λόγος λε', "Οτι ου δει τον διδάσκαλον φιλοχρήματον
είναι...».
Τοΰ Ευαγγελίου-
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’Άρχ. Προσκαλεσάμενος ό ’Ιησούς...

36

(φ. 364, β'). «Λόγος λς·*, “Οτι οΰ συμφέρει τοΐς μοναχοϊς συνδιάγειν μετά κοσμικών..·».
Τοϋ οσίου Ήσαΐου.
’Άρχ. Εΐπεν ό άγιος Ήσαΐας...
"Ωδε λήγει ό κώδιξ περιέχων τούς ως άνω λς·' λόγους, έν Φ ό εν αρχή
προτασσόμενος πίναξ αναγράφει εν όλφ ξα' τοιοΰτους, όμοιας τών ανωτέρω
φύσεως" άρα έλλείπουσιν κε' λόγοι- φαίνεται δτι άνεσταχώθη ό κώδιξ, οπότε
και θά άφηρέθησαν.
Πάντες οΐ λόγοι αποτελούνται έκ περικοπών καί αποσπασμάτων ειλημ
μένων καταλλήλως εκ τοϋ Ευαγγελίου, έκ Συνοδικών καί Άποστολικών πρά
ξεων καί έκ τών συγγραμμάτων τών τών 'Αγίων Πατέρων.
Έν τή άνφ φρ τοϋ α' φϋλλου τοϋ πίνακος τάδε νεωτέρμ χειρί: «άφιερώθη τό πατερικόν τοΰτο εις τό κυριακόν τής θεοπρομήτορος αγίας άννης"
δστις δέ καί όποιος αποξενώσει τοΰτο έκεΐθεν, εξει την αγίαν άνναν άντίδικον καί αντίμαχον».
Στάχωσις βυρσίνη, ήμιεφθαρμένη.

94

13

Χαρτ. 8 μεγ. 0,30X0,21. φϋλλ. 309. XVII.
«Λόγοι διάφοροι περιέχοντες τάςτών παθών πάντων κατηγορίας δι’ένιστόρων παραδειγμάτων" τής τε παλαιάς καί νέας Διαθήκης, τών από Άδάμ
καί καθεξής" συγγραφέντες παρά Συμεών μονάχου άνδρός καί παναθλίου
αμαρτωλού" προς τήν έμαυτοϋ ψυχήν εκάστης κατηγορίας τον ταλανισμόν
άναφέροντες έν κεφαλαίοις τριάκοντα καί δυσί, καθώς ύποτέτακται».
Προτάσσεται ό πίναξ, μεθ’ δν οί τριάκοντα δυο λόγοι·
Έν τέλει: «Ή παρούσα κατάνυξις έγράφη έν ετει ,ζρος"’ (=1668),
χειρί Αντωνίου ευτελούς ίερομονάχου" διά συνδρομής Σωφρονίου καί Συμεών
ϊερομονάχων καί αύταδέλφων, καί έπροσηλώθη εις τό κυριακόν τής αγίας
’Άννης" καί ό τολμήσας άποξενώσαι αυτήν έκ τής ρηθείσης μονής νά τήν έχη

άντίδικον, συν τφ άφορισμφ τών ιερόσυλων, αμήν».
Στάχωσις βυρσίνη.
Έτυπώθη ή Κατάνυξις έν Άθήναις τό πρώτον τφ 1873· Συγγραφεύς
δέ αυτής είναι ό άγιος Συμεών ό Λογοθέτης ό καί Μεταφραστής καί συγγρα
φεύς τών βίων τών αγίων, δστις εορτάζεται υπό τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας
τή 9ΐΙ Νοεμβρίου.
’Ίδε τήν περί αυτού έμπεριστατωμένην μελέτην τοϋ πρφην Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου.
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Χαρτ. 8 μεγ. 0,29X0,21. φϋλλ. 289. XVI.
Πανηγυρικόν.

1 (φ. 1). «Τοϋ οσίου πατρός ημών και όμολογητοϋ Θεοδώρου, ήγουμένου τών Στουδίων, Έγκώμιον εις τό γενέθλιον τής ΰπεραγίας δεσποίνης ήμών
Θεοτόκου, εν Φ τά εξήκοντα χαΐρε».
Άρχ. Λαμπρώς πανηγυρίζει ή κτίσις...
Έξεδόθη μετ’ άλλων πανηγυρικών λόγων εν τφ τελεί τής ακολουθίας
τής αγίας Σκεπής.
2 (φ. 11). «Άνδρεου Κρήτης τοϋ 'Ιεροσολυμίτου, Λόγος εγκωμιαστικός
εις τήν γενέθλιον ημέραν τής ΰπεραγίας Θεοτόκου’ και άπόδειξις εκ παλαιός
ιστορίας καί διαφόρων μαρτύρων ό'τι εκ σπέρματος κατάγεται τοϋ Δαυίδ».

“Αρχ. Πάλιν εορτή καί πάλιν πανήγυρις...
3 (φ. 20, β'). «Ίωάννου ταπεινοΰ μοναχοϋ καί πρεσβυτέρου τοϋ Δαμασκηνοϋ, Λόγος είς τό γενέσιον τής ΰπεραγίας Θεοτόκου καί αειπάρθενου
Μαρίας».
Άρχ. Δεϋτε πάντα τά έθνη...
4 (φ. 30, β'). «Άνδρεου Κρήτης τοϋ 'Ιεροσολυμίτου, Λόγος εις τήν
πάνσεπτον γέννησιν τής παναγίας καί ΰπεραμώμου δεσποίνης ήμών Θεοτό
κου καί αειπάρθενου Μαρίας».
’Αρχ. Εΐ μετρεΐται γή σπιθαμή...
5 (φ. 40). «Ιακώβου αποστόλου τοϋ άδελφοθέου, Λόγος εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον καί δέσποιναν ήμών».
“Αρχ. Έν ταΐς ίστορίαις τών δώδεκα φυλών τοϋ ’Ισραήλ...
Έν τή δεξιά Φ<? φέρονται ταϋτα: «Νενοθευμένος έστίν οΰτος ό λόγος
καί οΰκ έστι τοϋ αποστόλου ώς επιγράφει’ δθεν μή άναγινωσκέτω αυτόν,
ουδέ τιθέτω αυτόν άνάγνωσιν επ’ εκκλησίας».
Οΰτος δ λόγος είναι τό θρυλοΰμενον ψευδεπίπλαστον Εΰαγγέλιον έπιγραφόμενον κακώς Ίακώβορ τφ Θεαδέλφιρ.
Περί νόθων βιβλίων ΐδε ξ' άποστολικόν κανόνα6 (φ. 51, β')· «Άνδρέου Κρήτης, Λόγος σχεδιασθείς είς τήν ΰψωσιν τοϋ
τιμίου καί ζωοποιοϋ Σταυροϋ».
Άρχ. Σταυροϋ πανήγυριν άγωμεν...
7 (φ. 59, β'). «Τοϋ αΰτοϋ, Λόγος δεύτερος, εις τήν ΰψωσιν τοϋ τιμίου
καί ζωοποιοϋ Σταυροϋ».
Άρχ. Ύμνήσωμεν, αγαπητοί, σήμερον...
8 (φ. 64, β'). «Τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών καί όμολογητοϋ ’Ιωσήφ,
αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Λόγος είς τον τίμιον καί ζωοποιόν Σταυρόν ».
Άρχ. Σταυροϋ πρόκειται σήμερον εορτή...
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9 (φ. 69). «Παντολέοντος, διακόνου τής τοϋ Θεού μεγάλης εκκλησίας,
Λόγος εις την υψωσιν τοϋ τίμιου και ζωοποιού Σταυρού».
’Άρχ. Πάλιν ύψοϋται σταυρός...
Έκδέδοται εν τφ ζ' τόμφ τών Χρυσοστομικών.

10 (φ. 72). «Άναζήτησις καί εϋρεσις τού τιμίου καί ζωοποιού Σταυρού,
επί Κωνσταντίνου καί Ελένης τών αγίων καί πρώτων εν χριστιανοΐς βασιλέων».
’Άρχ. Έν έ'τει εβδόμφ τής βασιλείας Κωνσταντίνου...

11 (φ. 81, β'). «Λόγος εις την εϋρεσιν καί υψωσιν τού τιμίου καί ζωο
ποιού Σταυρού, εκτεθείς παρά Αλεξάνδρου μοναχού».
’Άρχ. Την κέλευσιν τής ΰμετέρας πατρικής όσιότητος...
12 (φ. 115). «Τοϋ οσίου πατρός ήμών καί δμολογητοϋ Θεοδώρου, ήγουμένου τών Στουδίων, Έγκώμιον εις τον μακάριον Ίωάννην τον απόστολόν
τε καί ευαγγελιστήν τοϋ Χριστού».
“Άρχ. Ουρανού προκειμένου εις ΰπόθεσιν...

13 (φ. 125). «Τοϋ εν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου,
Εις την άνάληψιν τοϋ Κυρίου ήμών ’Ιησού Χριστού».
“Αρχ. ’Επειδή χάριτι Θεού...
Έκδεδομένος.
14 (φ. 129). «Τοϋ εν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου αρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως τοϋ Χρυσοστόμου, Εις τήν άνάληψιν τοϋ Κυρίου ήμών
’Ιησού Χριστού. Έκ τής ερμηνείας τών Πράξεων: Οι μέν ούν συνελθόντες
επηρώτων αυτόν λέγοντες’ Κύριε, εί εν τφ χρόνφ τούτφ άποκαθιστάνεις τήν
βασιλείαν τφ ’Ισραήλ».
’Άρχ. “Οταν τι μέλλωσιν έρωταν...
Έκδεδομένος.
15 (φ. 138, β'). «Τοϋ εν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου αρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως τοϋ Χρυσοστόμου, Έκ τής ερμηνείας τών Πράξεων’ είς
τήν ήμέραν τής Πεντηκοστής: Καί εν τφ συμπληροϋσθαι τήν ήμέραν τής ν'
ήσαν όμοθυμαδόν επί τφ αύτφ καί έγένετο εκ τού ουρανού ήχος».
’Άρχ. Τίς έστιν αυτή ή πεντηκοστή...
Έκδεδομένος.

16 (φ. 147, β'). «Τού εν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου αρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως τοϋ Χρυσοστόμου, Λόγος είς τήν άγίαν Πεντηκοστήν».
’Άρχ. Πάσα μέν εορτή φαίδραν καί ήλιακήν...
Έκδεδομένος.
17 (φ^ 155). «Τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου αρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως τοϋ Χρυσοστόμου, Λόγος εις τήν άγίαν Πεντηκοστήν».
’Άρχ. Πάσα μέν εορτή φαίδραν καί ήλιακήν...
Έκδεδομένος.
18 (φ. 162). «Τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου αρχιεπισκόπου Κων
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σταντινουπόλεως τοϋ Χρυσοστόμου, Λόγος εις την αγίαν Πεντηκοστήν».
Άρχ. Ευλογητός ό Θεός' μέγα, αγαπητοί...
Έκδεδομένος.
19 (φ. 169). «Λεοντίου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, Λόγος εις
την αγίαν Πεντηκοστήν».
’Άρχ. "Οσοι περί την παρούσαν εορταστικήν άένναον χάριν επείγεστε...
20 (φ. 178, β') «Τού εν άγίοις πατρός ήμών ’Αντιπάτρου επισκόπου
Βοστρών, Λόγος εις τό γενέσιον τού αγίου Ίωάννου τοϋ Προδρόμου και
Βαπτιστοΰ’ καί εις την σιγήν τού Ζαχαρίου' καί εις τον ασπασμόν τής αγίας
καί ενδόξου δεσποίνης ήμών Θεοτόκου καί αειπάρθενου Μαρίας».
"Αρχ. Έν γεννητοΐς γυναικών...
21 (φ. 184, β'). «Άετίου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, 'Ομιλία
λεχθεισα εις τό γενέσιον τού αγίου Ίωάννου τοϋ Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ».
"Αρχ. Πολλοί μέν ήδη πολλάκις, αγαπητοί...
22 (φ, 191) «Γεωργίου επισκόπου Νικομήδειας, Εις τήν ύπεραγίαν Θεο
τόκον καί δέσποιναν' ότε προσηνέχθη εν τφ ναφ τριετίζουσα υπό τών
γονέων αυτής».
Άρχ. Φαιδρόν τό τής παροΰσης εορτής σύνθημα...
23 (φ. 202). «Γεωργίου αρχιεπισκόπου Νικομήδειας, Λόγος εις τα εισό*
δια τής ύπεραγίας Θεοτόκου».
’Άρχ. Καλάς ήμίν υποθέσεων άρχάς...
24 (φ. 213). «Γεωργίου επισκόπου Νικομήδειας, Λόγος εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον' ότε προσηνέχθη έν τφ ναφ τριετίζουσα υπό τών γονέων
αυτής».
Άρχ. Αί τών θείων πανηγΰρεων έλλάμψεις...
25 (φ. 222, β'). «Τοϋ έν αγίοις πατρός ήμών Ταρασίου αρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως, Λόγος εις τά εισόδια τής ύπεραγίας Θεοτόκου».
Αρχ. Φαιδρά καί παράδοξος...
Έξεδόθη έν τή άκολουθίςι τής άγ. Σκέπης καί έν τφ Νοεμβρίφ Δουκάκη.
26 (φ. 233). «Θεοφυλάκτου τοϋ μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου πάσης
Βουλγαρίας, Λόγος εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον ότε προσηνέχθη τφ ναφ ύπό
τών γεννητόρων αυτής».
’Άρχ. Καί μνήμη μέν δικαίου...
27 (φ. 240). «Άνδρέου τοϋ μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου Κρήτης τοϋ
Ίεροσολυμίτου, Λόγος εις τον Ευαγγελισμόν τής παναχράντου καί πανυμνήτου δεσποίνης ήμών Θεοτόκου».
’Άρχ. Ευαγγέλια, αδελφοί, ευαγγέλια...
28 (φ. 267, β’). «Τοϋ οσίου καί θεοφόρου πατρός ήμών Ίωάννου τοϋ
Δαμασκηνού, Λόγος είς τήν Κοίμησιν τής παναχράντου δεσποίνης ήμών καί
άειπαρθένου Μαρίας».
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’Άρχ. Μνήμη δικαίου μετ’ εγκωμίων...
Έξεδόθη εν «Έγκυκλοπαιδείςι» Ί. Πατούσα, τόμος β',Ένετίησι 1802.
(φ. 278, β'). «Άνδρέου τοϋ μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου Κρήτης
τοϋ Ίεροσολυμίτου, Λόγος εις την Κοίμησιν τής υπερενδόξου δεσποίνης
ημών Θεοτόκου καί αειπάρθενου Μαρίας».
’Άρχ. "Οσοι τό σεπτόν τοϋτο τής Θεοτόκου...

29

Έν αρχή, εν παραφύλλφ, ό πίναξ, εν δέ τφ τελεί τάδε: «Θεού τό δώρον
καί Λεοντίου πόνος εκ τής νήσου Κόπρου».
Ή γραφή τοϋ κώδικος είναι λαμπρά, άλλα δυστυχώς ή μελάνη εχει προ
ξενήσει οΰκ δλίγην φθοράν μεταξύ τών φύλλων 121 -277Στάχωσις νέα, βυρσίνη.
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Χαρτ. 8 μέγ. 0,27X0,19. φυλλ. 213. XV.
«’Αρχή συν Θεψ άγίφ τοϋ παρόντος βιβλίου, δ'περ ονομάζεται Κατάνυξις’ είναι δέ ποίημα καί πόνημα Συμεών μοναχού».

Παρόμοιος κατά τό περιεχόμενον με τον προπεριγραφέντα κώδικα. Ίδε
άριθ. 94 (13).
Έν αρχή τρία φύλλα νεώτερα εις άναπλήρωσιν τών έκπεσόντων, έξ ών
τό α φέρει τον πίνακα, καί έν τέλει τά εξής: «Τό παρόν ψυχωφελές βιβλίον
αφιερώνεται παρ’ εμού τοϋ έν ίεροδιακόνοις Μελχισιδέκ, εις τό κυριακόν τής
αγίας ’Άννης, καί μηδείς τολμήση αυτό έκεΐθεν υστέρηση, καί ύποπέση ταΐς
τών αγίων πατέρων άραϊς».
Έγράφησαν ταϋτα διά νεωτέρας χειρός.
Ό κώδιξ έν μέρει σητόβρωτος, ή δέ στάχωσις βυρσίνη, ήμιεφθαρμένη,
μετά μιας πόρπης.
Έκ τούτου ίσως άντεγράφη ό ύπ’ άριθ. 94 (13).
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Χαρτ. 8. 0,24X0,17. φύλλ. 99. XVII.
«Αί περίοδοι τοϋ αγίου αποστόλου καί εύαγγελιστοϋ Ίωάννου τοϋ
Θεολόγου’ συγγραφεΐσα παρά τοϋ αγίου Προχόρου, ενός τών επτά διακόνων».

’Ά ρ χ. Έγένετο μετά τό άναληφθήναι τον Κύριον ημών Ίησοΰν Χρι
στόν τον υιόν τοϋ Θεοΰ είς τούς ουρανούς, συνήχθησαν πάντες οί απόστο
λοι εις Γεθσημανή’ καί είπε Πέτρος προς αυτούς...
Έν τέλει: «Έγράφησαν αί παροϋσαι περίοδοι τοϋ αγίου ένδοξου απο
στόλου καί εύαγγελιστοϋ Ίωάννου τοϋ Θεολόγου, διά συνδρομής τοϋ όσιωτάτου έν ίεροδιακόνοις ’Ακακίου»' (καί προστίθεται νεωτέρφ χειρί): «τοϋ
11
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εκ Τρικάλλου, καί κτίτορος τής αγίας μονής τής ύπεραγίας θεοτόκου τής

κοιμήσεως τό κελίον τοΰ μακαρίτου Διονυσίου 'Αγιαρτεμήτη καί άφ’ ίερώθησαν παρ’ αυτού εις μνημόσυνου αιώνιον εις τό Κυριάκόν τής θεοπρομήτορος ’Άννης».
Καί τάδε : «,αχπη', έν μηνί όκτοβρίφ κγ' ήμερα γ' γραφεύς πενιχρός
μόλις ήλθεν εις τέλος' άρσένιος τό ό'νομα τάχα καί ίερέως».
Έν αρχή καί εν τελεί άνά έν φΰλλον άγραφον.
Στάχωσις βυρσίνη.
Έξεδόθησαν έν Σμύρνη, τφ 1860.
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Χαρτ. 8· 0,22X0,17. <ρΰλλ. 375. XVIII.
«Τοϋ άγιον Βαρσανουφίον τό βιβλίον ύπάρχει τοϋτο.

Γερόντων δύω πνευματικών ήσυχαζόντων έν κοινοβίφ έν τή περιχώρφ
Γάζης, καί λεγομένφ τοΰ άββά Συρίδου, Έπιστολαί καί αποκρίσεις διά τοΰ
ηγουμένου καί διακονοΰντος αύτοΐς- ών τα ονόματα Βαρσανοΰφιος καί
’Ιωάννης.
Ίστέον δέ οτι μέγας γέρων 6 Βαρσανοΰφιος λέγεται, διό καί αί πλεΐσται
τών αποκρίσεων ούτω δηλοΰνται».
’Αρχή προλόγου: Παρακαλοΰμεν τούς έντυγχάνοντας...
’Αρχή βίβλου: Γέγραπται έν τφ άποστόλψ...
Έπονται αί λοιπαί έρωταποκρίσεις.
Τέλος: ...ό γάρ άντιστήκων αύτφ καταποντίζεται, ώς Φαραώ έν τή
Ερυθροί Θαλάσση' 6 δέ άδιστάκτως αύτφ πιστεΰων έστηκεν έπί την στερεάν
πέτραν ασάλευτος. Τέλος».
Έν αρχή παράφυλλα δύο, έξ ών τό μέν α' φέρει έπί τής β’ ό'ψεως έκκλησίν τινα: ’Άρχ. : αδελφοί, παρακαλήτε τον όληγόψυχων...
Τό δέ β' ωσαύτως έπί τής β' ό'ψεως τάδε : «Τό παρόν βιβλίον υπάρχει
έμοΰ νεοφύτου μοναχού καί τό αφιέρωσα εις τό κυριακό τής αγίας άννης,
καί μηδείς αυτό αποξένωση ΐνα μή πέση εις τάς άράς τών πατέρων καί ιερό
συλος κατακριύή».
Στάχωσις βυρσίνη, ήμιεφθαρμένη, μετά μιας πόρπης, έκπεσούσης τής
έτέρας.
Ή βίβλος τοΰ αγίου Βαρσανουφίου, διορθωθεΐσα καί πλουτισθεΐσα διά
προλεγομένων καί αλφαβητικού πίνακος υπό Νικοδήμου 'Αγιορείτου, έξετυπώύη Ένετίησιν παρά Νικολάφ ΓλυκεΙ τφ έξ Ίωαννίνων, 1816.
Εις τον "Οσιον τούτον μετά τής συνοδείας αυτού ’Ακολουθίαν έποίησεν
6 γράφων ταύτα, εορτάζεται δέ τή 13Ή Αύγούστου μετά τών συνασκητών
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος Κ©’
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Χαρτ. 8. 0,21X0,14. σελ. 330. XVII.
«’Επιστολή προς τον έρωτήσαντα αδελφόν πεμφθήναι αυτφ τους εύρεθέντας λόγους τοϋ αγίου πατρός άββά Δωροθέου».
’Άρχ. ’Επαινώ σου την προαίρεσιν κα'ι μακαρίζω τής περ'ι το αγαθόν
σπουδής την εύλογημενην σου και φιλόκαλον ως αληθώς ψυχήν, αδελφέ ποθει
νότατε...
(σ. 27). «Τοΰ αγίου άββά Δωροθέου, Διδασκαλίαι διάφοροι προς τούς
εαυτού μαθητάς' αναχωρήσαντος αυτού έκ τών τοΰ αββά Σερίδου, καί τό ίδιον
συν Θεφ συστησαμένου μοναστήριον, μετά την τού άββά Ίωάννου τού προ
φήτου τελευτήν καί τελείαν σιωπήν τού αγίου πατρός ημών άββά Βαρσανουφίου».
"Επονται οί λόγοι, άνερχόμενοι μετά τής επιστολής εις κδ', έ'χουσι δέ
ούτω καταταχθή:
Λόγος α\ ’Επιστολή προς έρωτήσαντα...
Λόγος β'· Τοΰ αγίου άββά Δωροθέου... Περί άποταγής.
Λόγος γ\ Περί ταπεινοφροσύνης.
Λόγος δ'. Περί συνειδήσεως.
Λόγος ε'. Περί θείου φόβου.
Λόγος ς'. Περί τού μή δφείλειν τινά στοιχεΐν τή Ιδίμ συνέσει.
Λόγος ζ'.
Λόγος η'.
Λόγος θ'.
Λόγος Τ.
Λόγος ια\
Λόγος ιβ'.
Λόγος ιγ'.
Λόγος ιδ'.
Λόγος ιε'·
Λόγος ις·'·
Λόγος ιζ\

Περί τού μή κρίνειν τον πλησίον.
Περί τού εαυτόν μέμφεσθαι.
Περί μνησικακίας.
Περί ψεύδους.
Περί τού μετά σκοπού καί νήψεως...
Περί τοΰ σπουδάζειν ταχέως έκκόπτειν...
Περί φόβου τής μελλούσης κολάσεως...
Περί τοΰ άταράχως καί ευχαρίστως...
Περί οικοδομής καί αρμολογίας...
Περί τού έ'χοντος τήν διακονίαν τού κελλαρίου.
Πρός τινας κελλιώτας...

Λόγος ιη'. Πρός τούς εν τφ μοναστηρίφ...
Λόγος ιθ'. Περί τών αγίων νηστειών...
Λόγος κ'. 'Ρήματα διάφορα έν συντόμφ.
Λόγος κα\ Πρός άδελφόν επερωτήσαντα...
Λόγος κβ' Ερμηνεία τινών ρητών τού αγίου Γρηγορίου...
Λόγος κγλ Ερμηνεία ετέρων ρητών τοΰ αγίου Γρηγορίου...
Λόγος κδ'. ’Ερωτήσεις πρός τον άγιον Βαρσανούφιον...
Προτάσσεται δ πίναξ, φ συνάπτεται νεωτέρφ γραφίδι τό εξής: «Καί το
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παρόν άφιερώθη εις τό κυριακόν τής σκήτεως τής αγίας όίννης κατά τό άγιόνυμον όρος τοϋ άθω, καί μηδείς τολμήση άποξενώσαι αυτό, ΐνα μή λάβη τάς
άράς τών πάτερων».
Έν τελεί δέ τών κδ' λόγων: «εν ε'τει ,αχκβ' μηνί ίανουαρίφ ις·*»·
Έξεδόθησαν οί λόγοι τοϋ άββά Δωροθέου απλοποιημένοι Ένετίησιν
,αψο', ,α-ψος·', καί έν Κωνσταντινουπόλει τφ 1871.
Εΐτα άρχεται τό β' μέρος τοϋ κώδικος, έ'χον σελ. 394.
«’Εκλογή κατ’ έπιτομήν άπό τών δσίων πατέρων ημών,

περί

νηπτικής εργασίας, ήτοι ακραιφνούς μετάνοιας, περιέχουσα πίνακα τόνδε».
’Αναγράφονται κεφ. ιζ' έρανισθέντα έκ διαφόρων λόγων, κατά τό πλεΐστον έκδεδομένων, τών εξής αγίων Πατέρων : Χρυσοστόμου, αγίου Βαρσανουφίου, άββά ’Ισαάκ, άββά Θαλασσίου, Νικηφόρου μοναχού, Συμεών νέου Θεο
λόγου, έκ τοϋ Γεροντικοΰ, Κλίμακος, Μαξίμου όμολογητοϋ, άπό σελ. 141 232 τά έν τή «Φιλοκαλίςι» 100 κεφ. τοϋ αγίου Διαδόχου, καί εΐτα μέχρι τής
σελ. 287 τά έν τή «Φιλοκαλία» ωσαύτως κεφ. Ήλία τοϋ Έκδίκου, μέ μικράν
διαφοράν κατά την διάκρισιν τών κεφαλαίων.
Μεθ’ ά: «Τοϋ οσίου πατρός ημών Συμεών, μητροπολίτου Εΰχαΐτων,
Επιστολή προς Ίωάννην μοναχόν καί έγκλειστον». Τοϋ αγίου ’Αντωνίου
κεφ. ο' περιεχόμενα μετά τών λοιπών έν τή «Φιλοκαλίςι», έκ τοϋ Γεροντικού
έρωτήματά τινα, έκ τοϋ βίου τοϋ αγίου Παχωμίου, καί ως κατακλείς:
«Πέτρου Δαμασκηνού, Παραίνεσις άσκητική».
Αρχ. Φεύγε τούς άνθρώπους καί σώζου...
’Εν τφ πίνακι τής «έκλογής» ταϋτα :
«Έγράφη έν τή μονή αγίου Διονυσίου τή λεγομένη πέτρςι υπό κάτω τοϋ
μικροΰ άθωνος. Έτει ,αχκα' τής ένσάρκου οικονομίας’ μηνί Μαρτίφ κη'».
Έν τή κάτφ ωοι τής 232“? σελίδος τάδε:
«Έν ε'τει τής Χριστού γεννήσεως ,αχκα’, μηνί μαρτίφ κη', έγράφη διά
χειρός Κυριάκού μοναχού τοϋ ρωσίου τό παρόν πυκτίον».
Καί έν τέλει οΰτω:
«Πέρας εΐληφεν ή χρυσή βίβλος αυτή, ή μελίρρυτος καί ψυχωφελεστάτη».
Έν άρχή καί έν τέλει τοϋ κωδικός άνά έν φύλλον άγραφον.
Ή γραφή τοϋ κώδικος είναι λαμπρά, ή δέ στάχωσις βυρσίνη μέ άκατάλληλον έπιδιόρθωσιν.
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Χαρτ. 8. 0,21X0,15. φύλλ. 346. XVII.
1

(φ. 1). «Εκλογή τών θεοπνεΰστων γραφών πάνυ σύντομος καί ωφέ

λιμος».
’Άρχ. Ή τών άληθινών χριστιανών πίστις...
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2 (φ. 5)· «Κεφάλαια τών αγίων πατέρων κατ’ εκλογήν».
’Άρχ. Πάσα ποικιλία των θεόπνευστων γραφών...
'Έπονται τα συλλεγέντα εκ των αγίων Πατέρων: Βασιλείου τοΰ Μεγά
λου, Γρηγορίου Παλαμά, Γρηγορίου Νύσσης, Ίωάννου Δαμασκηνού, Γρη
γορίου Σιναΐτου, αγίου Βαρσανουφίου, αγίου Νείλου, αγίου Διαδόχου, έκ
τοΰ βίου Μαξίμου Καυσοκαλυβίτου, Καλλίστου πατριάρχου, Πέτρου τοΰ
Δαμασκηνού, άββά Ήσαΐου, ’Αναστασίου, Συμεών νέου Θεολόγου, πάντων
έντυπων.
3 (φ. 79, β'). «Τφ πολυποθήτφ τέκνφ Νικολάφ παρά Μάρκφ μοναχφ».
’Άρχ. Έπειδήπερ πρφην πολύς ήν.·.
Έκδίδοται εν τή «Φιλοκαλία;».
4 (φ. 90). «Τοΰ σοφωτάτου Μαξίμου, Λόγος ασκητικός και λίαν ωφέ
λιμος».
’Άρχ. ’Αδελφός ήρώτησε γέροντα λέγων...
5 (φ. 115). «Βίος τοΰ οσίου πατρός ημών Φιλήμονος, πάνυ ωφέλιμος».
’Άρχ. Έλεγον περί τοΰ άββά Φιλήμονος...
Εύρηται έν τή «Φιλοκαλίρ» ώς λόγος.
Μεθ’ δν φύλλα άγραφα 5, εΐτα:
6 (φ. 131). «Τοΰ αγίου Κασσιανοΰ τοΰ 'Ρωμαίου, Περί τών οκτώ τής
κακίας λογισμών».
’Άρχ. Πρφην τον περί διατυπώσεως...
Έξεδόθη έν τή «Φιλοκαλία».
Μεθ’ ου συνάπτονται σχετικά περί νηστείας, είτα τεμάχια έκ τών λόγων
τών εξής Πατέρων: Διαδόχου, Έφραίμ Σύρου, άββά Ήσαΐου, άββά ’Ισαάκ,
έκ τοΰ Γεροντικού, ’Αναστασίου Σιναΐτου, Μαξίμου, Βαρσανουφίου, έκδεδομένων.
7 (φ. 170). «’Αποφθέγματα τών αγίων γερόντων».
Εϊσί γεγραμμένα διαλογικώς.
’Άρχ. Πόσον δη κοιμηθήναι...
’Εν αύτοΐς παρεμβάλλονται καί άποσπάσματα έκ τών ώς άνω Πατέρων,
έν οΐς διακρίνεται καί «σωτήριος καί σύντομος διδασκαλία Θεοδώρου τοΰ
Στουδίτου».
8 (φ. 215). «’Ερωτήσεις σχολαστικού τίνος προς Συμεώνην τον έν
άγίοις Θεολόγον».
Κατ’ έρωταπόκρισιν.
’Άρχ. Τί ήν έν τφ κόσμφ...
Συνάπτεται «’Αναστασίου πατριάρχου Θεουπόλεως καί Κυρίλλου ’Αλε
ξάνδρειάς, Έκθεσις σύντομος τής ορθοδόξου ημών πίστεως».
'Ωσαύτως καί αύτη διαλογικώς, ή συνέπονται καί σχετικά τινα κεφάλαια
έκ τών μνημονευθέντων αγίων Πατέρων.
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9 (φ. 255)· «Βιβλίον καλούμενος Θησαυρός».
Προηγείται τό έξης τετράστιχον :
Βίβλος ιερά εκ γραφών διαφόρων
τοΐς άναγινώσκουσι εΰ συγκείμενη,
εις σωστικήν σύνεσιν θεογνωσίας.
Χριστέ τεήν προΐαλλε χάριν καμάτοισιν έμοΐσιν.
Ευτελούς Θεογνώστου, κεφ. α.
’Άρχ. Θεός καταλαμβανόμενος...
Διαιρείται δε εις κεφ. ιγ', ών τό α’ προοίμιον.
Κεφ. β\ Μετά δε Μωϋσήν τον θεόπτην...
Κεφ.
Κεφ.
Κεφ.
Κεφ.

γ\ Μετά δέ Σαμψών τον άνδρεϊον καί ισχυρόν...
δ'. Πρώτη βασιλεία ’Ιουδαίων...
ε'. Βασιλεία Δαυίδ...
ς'. Βασιλεία Σολομώντος...

Κεφ. ζ'. Μετά ταϋτα βασιλεύει Όζίας...
Κεφ. η'. Άπόδειξις δτι Θεός αληθής εστίν δ Χριστός...
Κεφ. θ'. "Οτι μέγα αγαθόν καί προς σωτηρίαν οδηγία...
Κεφ. ι'. "Οτι οί τον Χριστόν άρνησάμενοι καί τό θειον...
Κεφ. ια'. "Οτι μόνη ή τών Χριστιανών πίστις ορθή τε...
Κεφ. ιβ'. Περί τών τιμίων τής πίστεως συμβόλων.
Κεφ. ιγ'. "Οτι κυρίως καί αληθώς Θεοτόκος ή ύπεραγία παρθένος...
10 (φ. 315). «Τού έν άγίοις πατρός ήμών Άμφιλοχίου, επισκόπου ’Ικό
νιου, Λόγος περί αρετής παραινετικώς' καί ότι δει μνημονεύειν διηνεκώς τον
θάνατον' καί εις τήν ματαιότητα τού κόσμου».
Αρχ. Οΐ τήν θείαν έκάστοτε καί ψυχωφελή...
Έν τελεί τού λόγου: «Θεού τό δώρον καί 'Ιερεμίου πόνος».
11 (φ. 336). «Κεφάλαια κατά άγαρηνών' ποίημα Λαυρέντιου τίνος ίερομονάχου».
’Άρχ. Λέγουσιν οί άγαρηνοί, πιστεΰομεν εις ένα Θεόν...
Έπονται έτερα κζ' κεφάλαια, μεθ’ α φύλλον έν άγραφον.
12 (φ. 340). «Ή διήγησις τού άββά Κασσιανοΰ»·
’Άρχ. : "Οτε έν τή έρήμφ τής σκήτεως, δπου τών μοναχών οί δοκιμώτατοι, παρεγενόμεθα...
Έν αρχή φύλλα δύο άγραφα, εξ ών τό α' φέρει ταΰτα: «τό παρόν
βιβλίον άφιερόθην εις τό κιριακόν τής αγίας θεοπρομίτορ άννης παρά τού
έν μοναχοΐς δνουφρίου κυπρέου καί νά τό πέρνη κάθε εις νά τό άναγνώθη
διά ψυχηκήν του δφέλειαν. καί πάλιν νά τό έπιστρέφη εις τό κιριακόν, διά
νά μήν έχει άντίδικον ταίς άραΐς τών αγίων πατέρων, καί νά ύστερή τήν
δφέλειαν τών θελόντων άναγνώθειν τήν παρούσα βίβλων- διότι πολλύς καρ
πός τού αγίου πνεύματος είναι εις αυτήν, δποιος τήν άναγνώση μέ προσο
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χήν, μηδεϊς υστερηθεί τοΰ πόματος φέρει πολίν καρπόν. Είς τούς 1826 μαρτίου : 25».
Έν τφ φύλλφ 335, β', τάδε:
«Τό παρόν πατερικόν άφιερώθη είς το κυριακόν ήγουν είς την αγίαν
άνναν τής μεγάλης σκήτεως είς ωφέλειαν των έντυγχανόντων αυτό αδελφών'
υπό τοΰ μακαρίτου γρηγορίου μοναχού τοΰ καί καψοκαλύβη υπέρ ψυχικής
αυτού σωτηρίας' δστις γοΰν ιδιοποίηση τούτο κληρονομήση τό ούαί ως ιερό
συλος, αμήν. Έν έ’τει ,αχνς-' (=1656) μηνί σεπτεμβρίφ ις-'»·
Έν δέ τφ τελεί ωσαύτως δύο φύλλα άγραφα, έξ ών έν α' σημειούται
ούτως:
«Ετούτο τό πατερικφ είναι του παπα καλίνικου τού άνδρεώτι καί να
δοθείη εις στην άγίαννα καί δπιος άναγνώσι τώ βυβλίον τούτο, ας παρακαλέσοι διά λόγου μου' τον Θεόν, δτι ήμε άμαρτολός άνθρωπος καί δπως διά
ευχών τής άγιωσύνισας εύρο έλεος έν τι ημέρα τής κρίσεως καί σύγχωρισατέ
μαι, αδελφοί πώς έγραψα ταύτα δτι είχα θάρος είς στηναγιωσύνη σας, ούτος
στίν δ μαρτυρών πέρι τούτου καί γράψας ταύτα».
Ή α' σημείωσις καί ή γ’ έγράφησαν διά νεωτέρας χειρός.
Στάχωσις βυρσίνη, ήμιεφθαρμένη.
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Χαρτ. 8. 0,21X0,15. σελ. 796. XVIII
1 (σ. 1). «Λόγος κατ’ έπιτομήν διαλαμβάνων περί τής πρώτης καί δευτέρας καί τρίτης εύρέσεως τής τιμίας κεφαλής τοΰ προφήτου Προδρόμου».
Άρχ. Πάλιν είς ημάς, αδελφοί, δ μέγας...
2 (σ. 25). «Βίος καί πολιτεία τού αγίου καί δικαίου Φιλαρέτου τού
έλεήμονος τού γενομένου πάππου Μαρίας τής βασιλίσσης Κωνσταντίνου τού
βασιλέως».
’Άρχ. Βίον αρεστόν τφ Θεφ...
Έξεδόθη έν τφ Δεκεμβρίφ τού Δουκάκη.
3 (σ. 76). «Βίος καί πολιτεία τής όσιας μητρός ημών Εύπραξίας, μεταφρασθείς εις την κοινήν γλώτταν παρά ’Ιγνατίου τού έν ίερομονάχοις έλαχίστου».
Άρχ. ’Άλλο δεν είναι ποθεινότερον...
Έτυπώθη έν τφ Ίουλίφ τού Δουκάκη, ή δέ ’Ακολουθία αυτής φιλοπονηθεΐσα υπό Εύπραξίας ήγουμένης Δοκού, έτυπώθη έν Άθήναις 1874. Εορ
τάζεται τή 2511 ’Ιουλίου.
4 (σ. 194). «Μαρτύριον τού αγίου ένδοξου μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος' μεταφρασθέν εις την κοινήν γλώτταν παρά ’Ιγνατίου ίερομονάχου είς
ωφέλειαν τών άκουόντων».
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Άρχ. Αί έορταί καί αί πανηγυρεις...
Έξεδόθη εν τφ «Έκλογίφ» καί έν τφ Ίουλίφ τοϋ Δουκάκη.
5 (σ. 261). «Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Ίωάννου τοΰ
Καλυβίτου».
Άρχ. Βίον καλόν καί ένάρετον...
Έτυπώθη μεταφραστείς έν τφ Ίανουαρίφ Δουκάκη.
6 (σ. 292). «Βίος καί πολιτεία τοΰ αγίου ’Αλεξίου τοϋ ανθρώπου τοϋ
Θεοϋ».
’Άρχ. Έν ταϊς ήμέραις τής βασιλείας Όνωρίου καί Άρκαδίου...
Έτυπώθη εν τφ Μαρτίφ τοϋ Δουκάκη μετά συμπληρωματικής ακολου
θίας καί παρακλητικοΰ κανόνος.
7 (σ. 313). «Βίος καί πολιτεία τοϋ οσίου πατρός ημών Ξενοφώντος τοϋ
συγκλητικού καί τής γυναικός αύτοΰ Μαρίας καί των τέκνων αϋτοϋ Ίωάννου καί Άρκαδίου».
Άρχ. Διηγήσατό τις άγιος γέρων μέγας...
Έξεδόθη εν μεταφράσει υπό Δουκάκη κς·' ’Ιανουάριου.
8 (σ. 347). «Περί τής εις Θεόν αγάπης. Μαξίμου κεφάλαιον α'».
’Άρχ. ’Αγάπη Θεοϋ έστίν, αγαθή κατάστασις ψυχής...
Έτυπώθησαν έν «Φιλοκαλίφ» διαφέροντα κατά την φράσιν" ΐδε έκατοντάς α', περί αγάπης, Μαξίμου.
9 (σ. 359). «Έτι περί τής θείας αγάπης όρος».
’Άρχ. ’Αγάπη Θεοϋ έστίν έπιτεταμένος έρως...
10 (σ. 361). «Διήγησις περί τοϋ ανθρώπου καί τοϋ δ'φεως».
Άρχ. 'Ωμοιώθη ή ζωή ήμων...
11 (σ. 375). «Κατήχησις περί τής μελλοΰσης κρίσεως συναθροισθεΐσα
παρά Διονυσίου ίερομονάχου τοϋ ρήτορος εις ωφέλειαν των έντυγχανόντων».
Αρχ. ’Αδελφοί καί πατέρες, παρακαλώ υμάς...
12 (σ. 385). «Λόγος τοΰ άββά ’Ισαάκ, Προς μοναχούς αρχαρίους- μεταφρασθείς παρά Διονυσίου ίερομονάχου τοϋ Στουδίτου, εις ωφέ?,ειαν τών ευρι
σκομένων».
Άρχ. ’Αδελφοί καί πατέρες" αυτά τά λόγια...
13 (σ. 393) «Τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου, Λόγος ασκη
τικός, πώς δει κοσμεΐσθαι τον μοναχόν, μεταφρασθείς παρά Διονυσίου
ίερομονάχου τοϋ Στουδίτου εις τό κοινότερον διά ωφέλειαν τών ευρι
σκομένων».
’Άρχ. Πρέπει τόν μοναχόν...
14 (σ. 398). «Τοΰ μεγάλου Βασιλείου, Λόγος περί πώς οφείλει διάγειν
έν κοινοβίφ- καί όπως λέγονται κοινοβιάταΓ θαυμαστόν».
Άρχ. Οί τό μοναχικόν καί άγιον σχήμα...
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15 (σ. 402). «'Ιστορία Διονυσίου ιερομόναχου τοϋ ρήτορος τοΰ άσκήσαντος έν τή σκήτη τής αγίας Άννης».
Άρχ. Έγώ, αδελφοί, άναγινώσκοντας τα βιβλία...
Έκδίδονται εν τελεί των « Μαργαριτών » τοϋ Χρυσορρήμονος.
16 (σ. 416). «Διονυσίου ίερομονάχου τοΰ ρήτορος, Διδαχή άπλουστάτη
καί σύντομος προς τούς ευσεβείς χριστιανούς».
Άρχ. Βλέποντας έγώ την απορίαν...
Έξεδόθη ομοίως μετά τών άνω ιστοριών έν τοϊς «Μαργαρίταις».
17 (σ. 421). «Διήγησις περί τοϋ άμαρτωλοΰ όποΰ έδραμεν δλοψΰχως
εις την έξομολόγησιν καί έσυγχωρήθη παρά Θεοϋ».
Ά ρ χ. Εις γέροντας ά'γιος καί θεοφόρος...
18 (σ. 425). «Διήγησις περί τίνος γέροντος σημειοφόρου μοναχοϋ δπως
άπεκαλΰφθη αύτφ τά περί τοϋ βασιλέως Θεοδοσίου».
’Άρχ. Γέρων τις έκαθέζετο έν τή έρήμφ...
19 (σ. 433). «Μαρτϋριον τής αγίας τοϋ Χριστοϋ μεγαλομάρτυρος ’Ανα
στασίας τής 'Ρωμαίας».
’Άρχ. Κατά τούς χρόνους Διοκλητιανοϋ...
Έξεδόθη έν μεταφράσει υπό Δουκάκη, ’Οκτώβριος κθ'.
20 (σ. 447). «Βίος καί πολιτεία τών οσίων καί έναρέτων ασκητών πατέ
ρων ήμών Όνουφρίου καί Παφνουτίου, τών περιβοήτων, καί ετέρων».
’Άρχ. Έλεγον περί τοϋ άββά Παφνουτίου...
'Ο βίος τοϋ αγίου Όνουφρίου έτυπώθη έν τφ «Έκλογίφ» καί έν τφ
Ίουνίφ τοΰ Δουκάκη' ό δε ανωτέρω προτάσσει τά κατά τον δσιον ΙΤαφνοΰτιον, καί είτα διηγείται τά περί οσίου Όνουφρίου.
21 (σ. 478). «Παραίνεσις προς τούς θέλοντας σωθήναι μονάχους' τοΰ
έν έπισκόποις λογιωτάτου κυροϋ Δαμασκηνοΰ Λιτής καί 'Ρενδίνης καί προέ
δρου Πολιανής».
’Άρχ. ’Αδελφοί καί πατέρες' έπειδή τον κόσμον αφήσαμεν...
Έξεδόθη έν τέλει τών Κατηχήσεων τοΰ Στουδίτου, Ένετίησιν, ,αψο .
22 (σ. 491). «Άπό τον βίον τοϋ αγίου Παϊσίου».
Άρχ. Είπε τις τών γερόντων έν τή σκήτη...
Ό βίος τοΰ αγίου Παϊσίου συνεγράφη υπό τοΰ δσίου Ίωάννου τοΰ
Κολοβοϋ (9 Νοεμβρίου), μετεφράσθη δέ είς τό άπλοϋν υπό Νικοδήμου Αγιο
ρείτου, καί έξεδόθη έν τφ «Έκλογίφ» καί έν τφ Ίουνίφ τοϋ Δουκάκη μετά
τής ακολουθίας, 24 οίκων καί παρακλητικοϋ κανόνος.
23 (σ. 495). «Βίος καί πολιτεία τής δσίας μητρός ήμών Μαρίας τής
μετονομασθείσης Μαρίνος».
’Άρχ. “Εναν καιρόν ήτον εις άνθρωπος...
Εΰρηται έν τφ Συναξαρίφ Φεβρουάριου Νικοδήμου καί Δουκάκη.
24 (σ. 507). «Έρώτησις τοϋ Πέτρου μοναχοϋ προς τον μακαριωτατον
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πάπαν 'Ρώμης Γρηγόριον τον Διάλογον' τί δΰνανται οί λειτουργίαι νά ωφε
λήσουν τάς ψυχάς τών αμαρτωλών μετά τον θάνατον αυτών' τοϋ άγιωτάτου
Γρηγορίου άπόκρισις».
’Άρχ. Έάν τα αμαρτήματα...
Εις τον άγιον Γρηγόριον, εορταζόμενον τή 12X1 Μαρτίου, άκολουιθίαν
έποίησεν ό γράφων τα παρόντα.
25 (σ. 512). «Περί τών διδόμενων λειτουργιών διά σαραντάρια, τοΰ
οσίου Ήσαίου μοναχού πρεσβυτέρου και εγκλείστου».
’Άρχ. "Ενας αρχών εις την Νικομήδειαν...
26 (σ. 517). «Περί τών σαρανταριών οπού κάμνουν διά τούς αποθαμέ
νους' δτι τελείως λυτρώνουν την ψυχήν από την κόλασιν' έκ τοϋ πατερικοϋ
θαυμαστή διήγησις».
’Άρχ. Εξηγούνται εις τό πατερικόν··.
27 (σ. 521). «Διά ποιαν αιτίαν μετά τον θάνατον τοϋ ανθρώπου ποιοΰσιν αύτφ μνημόσυνα εις τάς τρεις ημέρας καί εις τάς εννέα καί εις τάς μ ,
Τοϋ οσίου καί θεοφόρου πατρός ’Αλεξάνδρου».
Αρχ. “Οταν ό άνθρωπος άποθάνη...

28 (σ. 523). «Διά ποιαν αιτίαν μετά τό άποθανεΐν τον άνθρωπον ποιοΰσιν αύτφ λειτουργίας εις τάς τρεις ημέρας' εις τάς εννέα' καί εις τάς σαράντα.
Νικηφόρου τοΰ Ξανθοπούλου».
’Ά ρχ. 'Ωσάν άποθάνη δ άνθρωπος καί ταφή···
29 (σ. 524). «Περί τί εϊσίν αί μερίδαΓ καί εάν είναι πρέπον νά^ προσφέρονται διά γυναίκες οπού έχουσιν άνδρας αιρετικούς η ασεβείς. Συμεών
Θεσσαλονίκης».
’Άρχ. Αί μερίδες είναι αντί τών προσώπων...
30 (σ. 525). «Γρηγορίου τοϋ Διαλόγου, Περί τής Ιετάρτης καί Παρα
σκευής».
Αρχ. Έν μιφ τών ημερών σκήνωμα νεκρού έξεφέρετο...
31 (σ. 526). «Διήγησις πάνυ ωφέλιμος τοϋ άββά Μακαρίου τοϋ Αιγυ
πτίου».
’Άρχ. Πορευόμενος ποτέ εις τών αγίων πατέρων...
Έξεδοθη υπό Δουκάκη έν παραρτήματι τοϋ ’Ιανουάριου.
32 (σ. 542). «Περί ιερέων αναξίων, διήγημα φοβερον και παράδοξον, οτι
ή θεία δίκη ούκ άργώς εκδικεΐ τούς τολμητάς καί αύθάδεις».
’Ά ρ χ. ’Εν ταΐς ήμέραις τών θειοτάτων βασιλέων Λέοντος καί ’Αλε
ξάνδρου...
33

(σ. 548). «“Ετερον διήγημα φοβερόν, δπού έγένετο έν τφ καιρφ τοϋ

έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου τοϋ μεγάλου».
’Άρχ.: 'Ιερεΰς τις έν τή έπαρχίφ τοϋ μεγάλου Βασιλείου...
Συνέπονται: «Περί ετέρου ίερέως». ’Άρχ. 'Ιερεύς τις ήν...
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«Έΐέρα διήγησις περί ετέρου ίερέως, και πάνυ ωφέλιμος». Άρχ. Έν
τοις χρόνοις οίς έμαρτΰρεν δ άγιος Μερκούριος...
«Τοϋ αγίου ’Αναστασίου περί ιερέων». Ά ρ χ. Εΐδον εγώ πολλούς τών
άναξίως ίερουργούντων...
Έξεδόθη υπό Δουκάκη έν τέλει τής ασματικής ’Ακολουθίας τών Νεομαρτύρων, 1897.
34 (σ. 570). «Διήγησις τοΰ οσίου πατρός ημών Σωφρονίου αρχιεπισκό
που ‘Ιεροσολύμων, Περί τών μη ψαλλόντων τάς ώρας καί πάσαν την ακο
λουθίαν αυτών, ιερωμένων καί μοναχών».
’Άρχ. Ήτον τις οσιος καί θεοφόρος...
Έκδεδομένη.
Έπονται παραινέσεις τινές τοϋ άγ· Έφραίμ καί Γρηγορίου τοϋ Δια
λόγου.
35 (σ. 583)· «Περί τοϋ σφάξαντος τό παιδίον αύτοϋ διά τον φίλον
αύτοϋ».
’Άρχ. Διηγήσατό τις γέρων...
36 (σ. 589). «Περί τοΰ Νοταρίου»·
’Άρχ. Μεσίτης τις, καλούμενος...
37 (σ. 593). «Περί τής Παρθένου τής πεσούσης εις πορνείαν».
’Άρχ. Διηγήσατό τις τών πατέρων δτι έν Θεσσαλονίκη...
38 (σ. 595). «Περί τοϋ έ'χοντος τον Χριστόν βουλάτορα».
’Άρχ. Είπε τις τών πατέρων δτι ποτέ διά χρείαν τινά...
39 (σ. 598). «Περί τοΰ δόντος πλουσίου τάς λ' λίτρας τοΰ χρυσίου, είτα
μεταμεληθέντος».
Άρχ. Ήν τις έν Άλεξανδρείοι πλούσιος...
40 (σ. 600). «Περί ’Ιουλίου τοϋ έλεήμονος δπως πέπρακε τον έαυτοϋ
υιόν, καί ως έρρύσθη τοϋ θανάτου ούτος διά την ύπακοήν αύτοϋ».
’Άρχ. ’Εν ταΐς ήμέραις Θεοδοσίου τοϋ βασιλέως...
41 (σ. 611). «Περί Εΰλογίου τοΰ λατόμου».
’Άρχ. Διηγήσατό ό άββάς Δανιήλ δ πρεσβύτερος...
Έξεδόθη έν τφ Άπριλίφ Δουκάκη.
42 (σ. 620). «‘Ιστορία ωφέλιμος πάνυ».
’Ά ρ χ. Παρεβάλομεν έγώ καί δ σοφιστής Σωφρόνιος έν Άλεξανδρείςτ...
43 (σ. 629). «Περί τής σώφρονος γυναικός όποϋ φρονίμως έκέλευσε τον
έρώντα αύτής».
Άρχ. Διηγήσατό τις τών πατέρων δτι δύο πραγματευταί...
44 (σ. 633). «Περί τοϋ Μαγιστριανοΰ, δπως έρρύσθη τοϋ κινδύνου διά
τής ελεημοσύνης».
’Άρχ. Μαγιστριανός τις δνόματι Ζήνων...
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45 (σ. 637). «Περί τοΰ άδελφοΰ οΰ ή αδελφή ήν πόρνη και πώς μετενόησε».
Ά ρ χ. ’Αδελφός τις έκάθητο εις κελλίον τής Αίγυπτου εν πολλή ταπει
νώσει διαλάμπων...
46 (σ. 641). «Περί τοΰ μοιχεΰσαντος τοΰ γεωργού την γυναίκα».
’Άρχ. Έν τοΐς χρόνοις Νικήτα τού πατρικίου εν Καρθαγένη...
Έξεδόθη εν τοΐς Συναξαρισταΐς Νικοδήμου και Δουκάκη.
47 (σ. 649). «Παραδείγματα πάνυ ωραία, εξ ών εΐρηκεν ό θείος Βαρ
λαάμ διδάσκων τον Ίωάσαφ».
’Άρχ. ’Έλεγε γάρ δμοιοι είσίν οί των ειδώλων προσκηνυταί...
48 (σ. 676). «Έκ τοΰ βίου τοΰ αγίου Συμεών τοΰ στυλίτου περί τίνος
μετανοήσαντος ληστοϋ».
Άρχ. Ληστής ήν, και ληστών μιαιφονώτατος...
49 (σ. 684). «Έτέρα ιστορία ωφέλιμος».
’Άρχ. Έλεγον περί τίνος νεωτερας δτι έτελεύτησαν οι γονείς αυτής...
50 (σ. 688). «Περί τοΰ φιλεντόλου άνδρός πόρνου».
’Άρχ. ’Επί τοΰ εν άγίοις Άρκαδίου τοΰ αρχιεπισκόπου...
51 (σ. 692). «Περί τής οπτασίας ής εΐδεν ό άββάς Μακάριος περί τών
κεκοιμημένων».
’Άρχ. Διηγήσατο δ μαθητής τοΰ αγίου Μακαρίου...
52 (σ. 701). «Τοΰ οσίου Άνίνα τοΰ θαυματουργού».
Άρχ. Οΰτος δ εν άγίοις πατήρ ημών Άνίνας...
Βλέπε Συναξάρια τή 16 Μαρτίου, ένθα εορτάζεται δ δσιος.
53 (σ. 709). «Άνάμνησις μερική περί τοΰ ’Άθω "Ορους, τα λεγάμενα
πάτρια».
’Άρχ. Μετά τήν άνάστασιν τοΰ Κυρίου...
54 (σ. 729). «Διήγησις γενομένη εν τφ άγιωνΰμφ δρει πλησίον τών
Καρυών».
Άρχ. Εΐς το άγιον δρος, σιμά εις τό πρωτάτον...
Πρόκειται περί τοΰ «’Αξιόν έστιν»’ ΐδε 11 ’Ιουνίου.
55 (σ. 731). «Καί άλλο θαύμα ακούσατε δποΰ εγινεν εις τήν σκήτην
αυτήν».
Άρχ. Ήτον τις γέροντας ενάρετος...
Έξεδόθη εν τή «Άνωτέρςι ’Επισκιάσει».
56 (σ. 732). «Βίος καί πολιτεία τοΰ δσίου καί θεοφόρου πατρδς ημών
Κοσμά τοΰ έκ τής μονής τοΰ Ζωγράφρυ».
’Άρχ. ’Αδελφοί καί πατέρες’ ελάτε νά άκοΰσητε τον βίον καί τήν πολι
τείαν τοΰ αγίου Κοσμά...
Έτυπώθη έν τφ «Νέφ Έκλογίφ» καί έν τφ Σεπτεμβρίφ τοΰ Δουκάκη.
Μεθ’ ον φύλλα τρία άγραφα.
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57 (σ. 749). «Τοϋ όσιου πατρός ήμών Συμεών μητροπολίτου Εύχαΐτων,
Επιστολή προς Ίωάννην μοναχόν και έγκλειστον' αΰτη δε αρμόζει και παντί
μοναχή» ήσυχάζοντι».
"Αρχ. Έδεξάμην σου, πάτερ πνευματικέ, την θεοφιλή ταΰτην γραφήν...
58 (σ. 769). «Πέτρου Δαμασκηνού, Παραίνεσις ασκητική».
“Αρχ. Φεύγε τούς ανθρώπους καί σώζου...
59 (σ- 778). «Έκ τοϋ Γεροντικού ερωτήματα».
”Αρχ. Καθεζομένου ποτέ τοϋ άββά Παϊσίου...
Έπεται: «Έκ τοϋ βίου τού αγίου Παχωμίου».
’ Αρχ. Παχώμιος ό μέγας έμεινε ποτέ μόνος έν τώ εϋκτηρίφ...
Καί τινες όίλλαι βαχεΐαι έκ τοϋ Γεροντικοϋ διηγήσεις.
Έν αρχή φύλλα δύο όίγραφα, με θ’ α δ πίναξ των περιεχομένων εν δυσί
φύλλοις.
Έν τή κάτφ φφ τής α' σελίδος ταΰτα: «τό παρόν βιβλήον αφιέρόθι
εις τον ναόν τής αγίας ά'ννας καί ό απόξενόσας αυτω έχέτο αυτήν αντίδικον». Έγράφησαν νεωτέρφ χειρί.
Έν δέ τή» τέλει τάδε : «Τό παρόν βιβλίον έγράφη διά χειρός τοϋ έν
πνευματικοΐς ματθαίου έν έτει ,ζρν' (=1642) έν μηνί άπριλίφ" καί έδόθη
τφ πνευματικώ κϋρ αναστασίφ τφ έμφ πνευματική»...».
Ό ένταϋθα άναφερόμενος Διονύσιος ιερομόναχος ό ρήτωρ καί Στουδίτης είναι ό "Αγιος Διονύσιος ό ρήτωρ ό έν τή Μικρή Άγ. ”Αννη μετά τοϋ
μαθητοϋ αύτοϋ Όσ. Μητροφάνους άσκήσας.
Ό κώδιξ λόγφ τής κακής ποιότητος τής μελάνης έχει ύποστή σημαν
τικήν φθοράν καί ιδία έν άρχαΐς, ή δέ στάχωσις αυτού βυρσίνη, ήμιεφθαρμένη.

102

21

Χαρτ. 8. 0,21X0,15· φύλλ. 642. XVI.
1. «Βίος καί πολιτεία τοϋ μακαριωτάτου καί θεολογικωτάτου Ίωάννον
ηγουμένου τοϋ αγίου ό'ρους Σινά τοϋ λεγομένου σχολαστικού, τοϋ καί συγγραψαμένου τήν ίεράν ταύτην καί αγίαν Κλίμακα, μεταφρασθείς έν ιδιω
τική καί πεζή φράσει».
”Αρχ. Καί πάσα μέν θεόπνευστος καί αγία γραφή...
2. «Πίναξ τών βαθμών τής 'Ιεράς Κλίμακος».
3. «Λόγος ασκητικός τοϋ άββά Ίωάννου ηγουμένου τών έν τή» Σινά
δρει μοναχών, Νουθεσίαι πνευματικοί περί τοϋ ματαίου κόσμου καί τής
άναχωρήσεως αυτού».
”Α ρ χ. Καλόν είναι νά ποιήσωμεν τήν αρχήν τοϋ λόγου
Θεόν...
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Έπονται οΐ επίλοιποι λόγοι οί την ούρανοδρόμον άποτελοΰντες Κλί
μακα, μετά τοΰ προς τον Ποιμένα λόγου.
«Επιστολή τοΰ άββά Ίωάννου, ηγουμένου τής 'Ραϊθοΰ, εις τον
4.
Ίωάννην τον άξιάκουστον καί πάνσοφον τοΰ αγίου Σινά όρους ηγούμενον
τής κλίμακος»·
”Αρχ. Έγνωρίζοντες ημείς...
Έν αρχή φύλλα δυο άγραφα.
Έν τφ φΰλλψ 634 φέρονται ταΰτα: «Έρμηνεύς πενιχρός μόλις ήλθεν
ένταΰθα Σωφρόνιος τοΰνομα, όρμώμενος έκ πάτρης». Καί μεταγενεστέρως:
«Τό παρόν βιβλίον άφιερώθη εις τον σεβάσμιον ναόν τον καί κυριακόν όνομαζόμενον τής θεοπρομήτορος αγίας ’’Αννης- καί μηδεΐς αποξενώσει αυτό
έκείθεν ίνα μη ύποπέση ταΐς άραΐς των πατέρων καί ώς ιερόσυλος κατακριθή».
Έν τέλει φύλλα δυο άγραφα, καί έν παραφυλλφ ήμιεφθαρμένφ τάδε :
«συγγραφέν παρά σωφρονίου ίερομονάχου καί εξιγηθέν ήτις λέγεται κλίμαξ
τό βιβλιον».
Στάχωσις βυρσίνη.
'Η Κλίμαξ έξεδόθη, ώς ΐσμεν, με τούς εξής τίτλους:
α) «Βιβλίον ψυχοφελές καί πολλά άναγκαΐον... όνομαζόμενον Νέος
Κλίμακας, εξηγημένος από τό ελληνικόν εις την κοινήν γλώσσαν, παρά
τοΰ έν ίερομονάχοις Κυρίου ’Αθανασίου τοΰ Κρητός- τανΰν δεύτερον εις
τύπον βαλμένον διά δαπάνης μεν Κυρίου Νικολάου Γλυκεΐ τοΰ έξ Ίωαννίνων, έπιμελεία δέ καί διορθώσει ’Αθανασίου 'Ιερομονάχου Τζαγγαρόπουλου,
τοΰ έκ Ζακύνθου. Ένετίησι ,αχΗγ’».
β’) «Κλίμαξ τοΰ οσίου πατρός ημών Ίωάννου... τό πρώτον ήδη
έκδοθείσα ελληνιστί, υπό Σωφρονίου ’Ερημίτου, έπί τή βάσει μεμβραΐνων
χειρογράφων τής έν τφ άγιωνύμιρ όρει ίεράς Μονής τοΰ οσίου Διονυσίου.
Έν Κωνσταντινουπόλει, τυπογραφεΐον Κ. Α. Βρετοΰ 1883».
γ) «'Η Νέα Κλίμαξ, μεταφρασθείσα έκ τής ελληνικής εις τήν κοινοτέραν τών καθ’ ημάς ‘Ελλήνων διάλεκτον υπό Ίερεμίου ’Αρχιμανδρίτου
Σιναΐτου Κρητός, καί υπό τοΰ Ιδιου τό πρώτον τύποις έκδοθείσα έν έτει
1774 έν Βενετίςι. Νΰν δέ έκδίδοται υπό Σωφρονίου ’Ερημίτου, έν Κωνσταντινουπόλει, τυπογραφεΐον Κ. Α. Βρετοΰ 1883».
Πάσαι αι έκδόσεις φέρουν τάς άνταλλαγείσας έπιστολάς μεταξύ Ίωάννου τής 'Ραϊθοΰ καί Ίωάννου τοΰ Κλίμακος, ώς καί τον βίον αύτοΰ, έξ ών
άνετυπώθη καί έν τφ Μαρτίω τοΰ Δουκάκη.
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Χαρτ. 8. 0,22X0,16. φΰλλ. 638. XVI.
«Συναγωγή των ϋ'εοφϋ'όγγων ρημάτων και

φόρων πάτερων, από πόσης γραφής θεόπνευστου

διδασκαλιών τών θεοσυναθροισθεΐσα, και

οικείως κα'ι προσφόρως έκτεθεϊσα, εις ωφέλειαν τών έντυγχανόντων, παρά
Διονυαίου ιερομόναχου τοϋ Στουδίτον, τοΰ έν τή σκήτη τής Λαύρας
άσκοΰντος».
1 (φ. 1). «Τοΰ άββά ’Ισαάκ τοΰ Σΰρου».
Άρχ. Δει τον μοναχόν...
2 (φ. 2, β'). «Τοΰ αγίου Βασιλείου λόγος περί άσκήσεως, πώς δει
κοσμεΐσθαι τον μοναχόν».
’Αρχ. Δει τον μοναχόν προ πόντων...
3 (φ. 6, β'). «Περί τόξεως αρχαρίων».
’Άρχ. Αυτή έστίν ή τόξις...
4 (φ. 11, β’). «Εΰαγρίου ύποτΰπωσις μοναχική διδάσκουσα πώς δει
άσκεΐν καί ήσυχάζειν»·
Άρχ. Έν τφ Ίερεμίφ...
’Ίδε «Φιλοκαλίαν».
5 (φ. 20, β’). «Νικηφόρου μοναχοΰ λόγος περί φυλακής καρδίας ωφέ
λιμος άγαν».
Άρχ. "Οσοι τής μεγαλοπρεποΰς...
Έν τή «Φιλοκαλία».
6 (φ. 25). «Μέθοδος τής ίεράς προσευχής καί προσοχής Συμεών τοΰ

νέου θεολόγου».
Άρχ. Τρεις είσί τής προσοχής...
Έπεται: «’Από τοΰ λόγου τοΰ αγίου Χρυσοστόμου, περί νήψεως και
προσευχής».
’Άρχ. Άδιαλείπτως προσευχεσθε...
7 (φ. 42, β'). «Επιστολή Συμεών μητροπολίτου Εΰχαίτων προς ’Ιωάν
νη ν μοναχόν καί έγκλειστον».
Άρχ. Τρία μέρη λέγουσιν...
8 (φ. 53, β'). «Τοΰ άββά ’Ισαάκ" περί τής αδιάλειπτου νηστείας καί
τοΰ συνάξαι εαυτόν έν ενί τόπφ' καί τί τά έκ τοΰτου γενόμενα καί δτι
έν γνώσει τής διακρίσεως, έδιδάχθην τήν ακρίβειαν τής χρήσεως τών
τοιοΰτων».
’Άρχ. Έν πολλφ καιρφ πειραζόμενος...
9 (φ. 62). «Τοΰ άββά ’Ισαάκ' έπιστολή γραφεΐσα πρός τινα αδελφόν
άγαπώντα τήν ησυχίαν».
Άρχ. Διότι γνωρίζω σε άγαπώντα τήν ησυχίαν...
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10 (φ.
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66). «Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου, 'Ομιλία εις τό, 6 εν δλίγφ άπι

στος καί έν πολλφ δίπιστός έστι».
“Αρχ. Ό Κύριος έν τφ εΰαγγελίφ...
11 (φ. 70). «Γρηγορίου Νΰσσης, Ήλιου καί Ίωάννου μνήμη».
“Α ρ χ. Διά τοϋτό μοι δοκει...

12 (φ. 71, β'). «Τοΰ αΰτοΰ’ οτι τον εις πολλά την ψυχήν μεριζόμενου
τελειωδήναι ου δυνατόν».
“Α ρ χ. Δοκεΐ δέ μοι δΤ υποδείγματος...
13 (φ. 73). «Γρηγορίου Νΰσσης προς Τατιανόν περί ψυχής λόγος κεφα
λαιώδης».
“Αρχ. Τον περί ψυχής σου λόγον...
14 (φ. 79). «Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών ’Αθανασίου τοΰ μεγάλου διατΰπωσις περί τών δελόντων έν ήσυχίςι διάγειν».
“Αρχ. Τοιοϋτον χρή είναι τον μοναχόν...
Έπεται: «Παλλαδίου από τής κατά βραχμάνων ιστορίας».
“Αρχ. ’Αλεξάνδρου τοΰ τών Μακεδόνων βασιλέως...
15 (φ. 85). «’Αναστασίου τοΰ Σιναΐτου περί διαφόρων τρόπων μετά
νοιας, καί περί ψυχών: έν κεφαλαίοις Γ».
“Αρχ. Γινώσκων 6 Θεός τό ασθενές...
Συνάπτεται τό εξής:
«Πόδεν έπιγινώσκει άνδρωπος δτι συνεχώρησεν αυτφ ό Θεός τάς
αμαρτίας αΰτοΰ ».
"Αρχ. Έν τή προσευχή ήμών...

16 (φ. 95). «Διάκρισις τής φΰσεως τών πραγμάτων».
“Αρχ. Τών πραγμάτων τά μέν είσί κυρίως καλά...
Έπεται : «Περί τοΰ τί έστιν έκ τής αλόγου φΰσεως».
“Αρχ. Έκ τής αλόγου φΰσεως...
17 (φ. 97). «“Οτι οΰκ έκ τών αποτελεσμάτων άλλ’ έκ τών Επιχειρημά
των τά πράγματα ως τά πολλά κρίνεται».
“Αρχ. 'Ο έ'ξιν έχων άμαρτητικήν...
18 (φ. 97, β'). «Περί προσευχής καί ευχής».
“Αρχ. “Αλλο έστίν ευχή, καί ετερον προσευχή...
Συνάπτεται: «Παράδειγμα τής ένάρξεως τής ησυχίας».
“Αρχ. Ό τής τέχνης τοΰ κολυμβάν...
19 (φ. 100, β'). «Έκ τών ασκητικών τοΰ μεγάλου Βασιλείου».
“Αρχ. Τό τελειότατου έργον τής ασκητικής πολιτείας...
20 (φ. 104). «’Αναστασίου τοΰ Σιναΐτου».
“Αρχ. Όπόταν ΐδης καί δι’ αιρετικών...
21 (φ. 110, β'). «Περί τών αγγέλων».
“Α ρχ. Πδσαι αί οΰράνιαι οΰσίαι...
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22 (φ. 192). «Διάλεξις αγίου γέροντος, πώς δει είναι τον μοναχόν εν
τφ κελλίφ».
"Αρχ. Τοϋ άπέχεσθαι τής τών ανθρώπων γνώσεως...
Κατ' έρωταπόκρισιν.
23 (φ. 115, β’). «Ίωάννου μονάχου τοϋ Ζωναρά, Περί τών Ιν τφ
παραδείσιρ ξύλων».
’Άρχ. Τρία είδη ξύλων...
"Επονται κεφάλαιά τινα ασκητικά:
24 (φ. 120). «Περί κατανϋξεως».
"Αρχ. Εΐπεν δ άββάς Εΰάγριος...
25 (φ. 121). «Περί ευχάριστου τίνος κοσμικού».
"Αρχ. Δύο τών πατέρων παρεκάλεσαν τον Θεόν...
26 (φ. 122). «Περί τοϋ άσθενήσαντος γέροντος».
’Άρχ. Ήσθένησέ τις γέρων...
Καί πάλιν ασκητικά κεφάλαια:
27 (φ. 130, β'). «Ηθικόν πάνυ θαυμαστόν».
’Άρχ. ’Επί τον Θεόν δ νους ήμών...
28 (φ. 136). «Περί κοινοβίου, έκ τής ερμηνείας τών πράξεων».
’Άρχ. Εϊ τό μέρος αργυρίου...
Συνέπονται: «’Εκ τοϋ Γεροντικού καί τής Κλίμακος».
29 (φ. 138, β'). «Περί τοϋ παραβάλλειν πατράσι καί άδελφοίς' τού
αγίου Δωροθέου».
"Αρχ. Λέγουσιν οί πατέρες...
"Επονται: «Τής έκτης συνόδου κανών μβ'» καί «έκ τού πολιτικού
νόμου».
30 (φ. 143). «Περί διαφοράς σκανδάλων».
’Αποσπάσματα δύο:
Τού Άγ. Έφραίμ άρχ. : Έάν σχής φιλίας...
’Αναστασίου Σιναΐτου άρχ.: Έάν δ οφθαλμός...
31 (φ. 144). «Έκ τής επιστολής τοϋ αγίου Συμεών τού θαυματουρ
γού, προς ένα τών εγκλείστων».
"Αρχ. Έάν τίνος τών αγαθών...
32 (φ. 146). «Τοϋ αγίου Αναστασίου τού Σιναΐτου».
Έρώτησις: Τοϋ Κυρίου λέγοντος 'έάν τινων άφήτε...’
Άπόκρισις: Τό 'έάν τινων άφήτε...’
[Ή συνέχεια είς τον επόμενον τόμον]

"Επονται:
«Τοϋ Σειράχ». "Αρχ. : Συντήρησον καί φύλαξον...
«Τοϋ προφήτου Ίερεμίου». ’Άρχ.: “Εκαστος από τοϋ πλησίον...
«Έκ τοϋ βίου τοϋ αγίου Παχωμίου». "Αρχ. : Έν μιφ τών ήμερών...
19-11-1959
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