ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ
Μεταβάς κατά τον παρελθόντα Νοέμβριον 1953 εις "Αγιον ’Όρος, εντολή
τού 'Υπουργείου τής Παιδείας, προς έπιθεώρησιν τών έν ταΐς ιεραϊς μοναΐς
φυλασσόμενων χειρογράφων και μελέτην των προς συντήρησιν καί διασφάλισιν αυτών ληπτέων μέτρων ‘, έπελήφθην τής συντάξεως συμπληρωματικών
καταλόγων των μή καταγεγραμμένων χειρογράφων διαφόρων μονών. Τούς
καταλόγους τούτους θά εκδίδω συν τφ χρόνφ κατά την σειράν τής άποπερατώσεως αυτών. ’Έναρξιν δε τής έκδόσεως ποιούμαι σήμερον διά τής
δημοσιεύσεως τοΰ συμπληρωματικού καταλόγου τών ελληνικών χειρογράφων
τής ίεράς μονής Σταυρονικήτα.
'Υπό τού Σπυρίδωνος Λάμπρου έχουν καταγραφή 169 έν δλω χειρό
γραφοι κώδικες τής μονής ταύτης2. Τών πρώτων 57 κωδίκων τούτων,
γεγραμμένων επί περγαμηνής, άπόκειται έν τή μονή δίτομος χειρόγραφος
κατάλογος, πολύ εκτενέστερος τοΰ τοΰ Λάμπρου, υπό την έπιγραφήν:
«Γαβριήλ Σταυρονικητιανοΰ, Οί περγαμηνοί κώδικες τής βιβλιο
θήκης'Ιεράς Μονής τού Σταυρονικήτα», τόμ. Λ', 1915 [=άριθ. 1 -28] καί
τόμ. Β', 1915 ( — 1916) [=άριθ. 29 — 57]. Έν τέλει τοΰ Β' τόμου τού χει
ρογράφου καταλόγου τούτου ό Γαβριήλ περιέγραψεν ετέρους πέντε περγαμη-* *

1

’Έκ-θ-εσιν περί τής αποστολής μου ταύτης Ό-ά δημοσιεύσω έν καιρώ.

Θεωρώ

έπιβεβλημένον καθήκον μου νά ευχαριστήσω θερμώς καί έντεϋθεν την Ίεράν Κοι
νότητα τοΰ 'Αγίου "Ορους καί τούς ηγουμένους ή προϊσταμένους τών μονών διά την
παρασχεθεΐσαν πρόθυμον επικουρίαν εις τό έργον μου.
* Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, Κατάλογος

τών έν ταΐς βιβλιοθήκαις τοΰ

Αγίου ’Όρους ελληνικών κωδίκων, τόμος πρώτος, έν Κανταβριγία 1895, σ. 75-90
(άριθ. 866-1034). Έκ τών υπό Λάμπρου καταγραφέντων κωδίκων οί ύπ’ άριίΐ. 26,
28 καί 44 περιεγράφησαν λεπτομερέστερον υπό Σωφρονίου Εΰστρατιάδου,
Κατάλογος τών κωδίκων τής Μεγίστης Λαύρας..., Paris 1925, σ. 395-396: Άγιορειτικών κωδίκων κατάλοιπα. Γ’. Κώδικες τής Μονής Σταυρονικήτα : άριθ. 2112
(28), 2113 (26) καί 2114 (44).
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νους κώδικας μή καταγραφέντας υπό τοϋ Λάμπρου, ήτοι τον ύπ’ άριθ. 170
(περιέχοντα αποσπάσματα έκ τοϋ βίου Συμεών τοϋ Στυλίτου και 'Αγίου
Μάμαντος) καί τέσσαρα είλητάρια, εις τά όποια έδωκε τούς αριθμούς 58 - 61
καί εις άτινα έδόθησαν ύπ' εμοΰ οί αριθμοί 171 — 174, ΐνα μή συγχέωνται
προς τούς φέροντας τούς αυτούς αριθμούς (58 — 61) χαρτφους κώδικας τής
μονής. Την περιγραφήν των τεσσάρων τούτων είληταρίων εδημοσίευσεν ό
Γαβριήλ εις τό περιοδικόν «Γρηγόριος ό Παλαμάς» ή ό'που προηγουμένως
ειχεν επίσης δημοσιεύσει τά σημειώματα τά φ)ερόμενα επί διαφόρων περγα
μηνών *2 ή χαρτφων 3 κωδίκων, άτινα ό Σπ· Λάμπρος δεν είχε παραθέσει εις
τον κατάλογόν του. Φαίνεται δτι ό Γαβριήλ είχε τήν πρόθεσιν νά συνέχιση
τήν σύνταξιν άναλυτικωτέρου καταλόγου καί διά τούς λοιπούς, ήτοι τούς
χαρτφους κώδικας τής μονής (άριθ. 58-169), ως άποδεικνύει χειρόγραφον
τετράδιον άποκείμενον εν αυτή καί περιέχον τήν περιγραφήν τοϋ ύπ’ άριθ.
58 χαρτφου κώδικος, άγνωστον δ'μως διατί δεν ήδυνήθη νά φέρη τήν περι
γραφήν ταύτην εις πέρας.
Ευρών κατά τήν επίσκεψίν μου άκαταγράφους ετέρους ένδεκα κώδικας,
ήρίθμησα αυτούς από 175-185 καί κατέγραψα διά βραχέων εις νέον καταρτισθέν ειδικόν χειρόγραφον κατάστιχον τής μονής. Προβαίνω δέ κατωτέρω
εις έκτενεστέραν πως περιγραφήν τών χειρογράφων τούτων επί τή βάσει τών
σημειωμάτων μου.
175

Χαρτ.

1 (φ. lr — 27r)

0,19X0,15

XVI αΐ.

«f ΈΙ έλεία λειτουργία

φ. 84

τον εν άγίοις πατρός ημών

Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου».

Έν τέλει (φ. 27r) : «f Θεόν τό δώρον και πόνος Γεωργίου ίεροδιακόνου τε τοϋ Ναυπακτίου. f Έπί έτους ζψμν Ινδικτιώνος εν? εν μην'ι δεκεμβρίω ιε :» [= 1531],
2 (φ. 28r-65v) «Ή ΰεία λειτουργία τοϋ έν άγίοις πατρός ημών
Βασιλείου τοϋ Μεγάλου».

Έν τέλει (φ. 65ν) : «/ Θεοϋ τό δώρον και πόνος Γεωργίου ίεροδιακόνου τέ

τοϋ Ναυπακτίου. f Έπί έτους ζφμν ινδικτιώνος εν? εν μην'ι

Δεκεμβρίφ κ.» [=1531],
3 (φ. 66r-81r) : «'Η ϋ·εία λειτουργία τών προηγιασμένων».

'Γαβριήλ Σταυρονικητιανοϋ,

Τά είλητάρια τής Μονής Σταυρονι

κήτα, «Γρηγόριος ό Παλαμάς», τόμ. 8 (1924), σ. 425 - 429.
2 Τοϋ αύτοϋ, Σημειώματα περγ. κωδίκων τής Πέρας Μονής τοϋ Σταυρονι
κήτα, αυτόθι, τόμ. 5 (1921), σ. 262-266.
3 Τοϋ αΰτοϋ, Σημειώματα χαρτφων κωδίκων τής Πέρας Μονής τοϋ Σταυρο
νικήτα, αυτόθι, σ. 406-412.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΓ'
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Έν τελεί (φ. 81r) : «/ Θεόν το δώρον καί πόνος Γεωργίου,

οίκτροΰ

διακόνου τέ, τάλανος Ναυπακτίον : — ’Επί έτους ζψμ'ι1 ίνδικτιώνος ε>Ν Έν
μηνί Δεκεμβρίου κγ ήμερα οαββάτφ».

Και έν συνεχεία, δι’ έτέρας χειρός:

«Ή ϋεία λειτουργία έστί τής

μονής τον Στανρονικήτα».

4
νικήτα».

(φ. 83γ — 84γ) :

«.’Ονόματα παρρησιαστικά τής μονής του Σταυρο

Τά φΰλλα ταϋτα 83 και 84 έχουν μεταγενεστέρως προστεθή καί

γραφή δι’ άλλης χειρός.
Έν φ. 82τ άναγινώσκομεν : «'Η παρούσα αυτή καί ϋεία λειτουργία,
εσταχώϋη καί καί [sic] ανέκεινήσϋαι εκ βάϋρον παρά τον πανωσιωτάτον
καί άγίφ προηγούμενα) κυρίου, κυρίου 'Ιωακείμ τής καϋ’ ήμών ϋείας καί
ίερας πατριαρχικής μονής τον κυρ Σταυρονηκίτα καί την άφηέρωσεν εις
τον σεβάσμιον ϋείον καί Ιερόν ναόν του καϋωληκον ε’ίτης κειμενειν εις τό
άγίωννμω δρει

τον αϋωνος καί εΐ της την άξηφηερώσει εκ τής αυτής

μονής έχέτω τάς άράς τών τριακοσίων δέκα καί δκτώ ϋεοφόρων πατέρων.
’Επί έτους βζρπβα> . Έν μηνή δεκεμβρίφ γ :» [= 1673].

Ερυθρά αρχικά κεφαλαία. Στάχωσις δερμάτινη φέρουσα προστυπους
καί επίχρυσους έμπροσθεν μέν την εις "4δου κάθοδον, όπισθεν δε την
Σταυρωσιν.
176
Χαρτ.
0,193 X 0,140
XVI αί.
φ. 47
1 (φ. lr — 31r) : «Ή ϋ·εία λειτουργία του εν άγίοις πατρός ημών
Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου».
2 (φ. 32r - 39ν) : «Τάξις γενομένη επί χειροτονία αναγνώστου».
3 (φ. 40r - 47r) : «Τάξις γινομένη επί χειροτονία πρεσβυτέρου».

’Ερυθρά αρχικά διάκοσμα. Στάχωσις έξ ερυθροΰ δέρματος φέρουσα
έμπροσθεν πρόστυπον καί έπίχρυσον σταυρόν έχοντα κατά την βάσιν τήν
χρονολογίαν 1867.
Τό χειρόγραφον φυλάσσεται εντός θήκης έκ χαρτονιού.
177
Χαρτ.
0,208 X 0,152
XVII αί.
φ. 48
1 (φ. lr — 24r) : ΓΗ ϋεία λειτουργία τοΰ έν άγίοις πατρός ημών
Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου».
2 (φ. 24ν — 26ν) :
■ψάλτου».
3 (φ.

4 (φ.
5 (φ.

«Τάξις γινόμενη επί χειροτονία αναγνώστου καί

27r —30ν) : «Τάξις γενομένη επί χειροτονία διακόνου».
30ν - 34r) : «Τάξις γενομένη επί χειροτονία πρεσβυτέρου».
34r — 37ν) : «Τάξις γενομένη επί χειροτονία επισκόπου».

Κώδιξ έξαιρέτωςκαλλιγραφημένος
καί κοσμούμενος διά περιτέχνων
πολυχροόμων αρχικών γραμμάτων καί άλλων διακοσμητικών ποικιλμάτων.
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Χαρτ.
0,192 X 0,140
XVII αι.
φ. 51
1 (φ. lr - 24ν) : «'ίί θεία λειτουργία του εν άγιοις πατρός ημών
178

Ίωάννον τον Χρυσοστόμου».
8 (φ.

25γ — 48ν) :

«Ή {λεία λειτουργία τον εν άγίοις πατρός ημών

Βασιλείου τοϋ Μεγάλου».

(φ. 49γ — 51γ) :

3
ματικός

«Ευχή σνγχωρητικη ήν λέγει ό άρχιερενς ή πνευ

πατήρ προς τους μέλλοντας μεταλαμβάνειν τών άχράντων κα\

φρικιών τον Χρίστου μυστηρίων».

Έν φ. 51r : «/ εγράφθη, παραδανιήλ μονάχου και όπιος τα. άναγνώθη,
νά τον έσνχωρά.

ίσος διά

τάς ευχάσας

τύχη

συγχωρήσεως ταϋτα παρά

Δανιήλ μονάχον».

Έν τφ εσωτερική) τοΰ οπισθίου σταχώματος :
έσταχώθη και άνεπληρώθη

«η παρούσα λειτουργία
τά γεγραμένα και αφιερώθη εις τό παρακλή-

σιον της απότομης τοϋ Τίμιου Προδρόμου έξω της Ιεράς μονής τοϋ Σταυ
ρονικήτα». Νοούνται τά φ. 5τ - 6ν, άτινα είναι γεγραμμένα διά τής γραψά-

σης τό σημείωμα τούτο νεωτέρας χειρός προς άναπλήρωσιν έκπεσόντων
φύλλων τού παλαιού χειρογράφου.
Τό 3 τού κωδικός είναι γεγραμμένον διά χειρός άλλης ή τά 1 και 2.
Ερυθρά αρχικά κεφαλαία, ά'τεχνα.
Χαρτ.

0,205 X 0,145
XVI αϊ.
φ. 123
«Κανόνες ψαλλόμενοι κατ’ ήχον τφ Σαββάτω εις
τον όρθρον τοϋ άγιου τής Μονής [= Νικολάου] και ό έτερος εις πάντας
179

1 (φ. lr — 89r) :

τους άγιους».
2 (φ. 91r— 123r) :

«Βίος και πολιτεία τον έν άγίοις πατρός ημών

Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων τής Αυκίας τον Θαυματουργού».

’Άρχ. :

«Έγένετο έν ταΐς ήμέραις έκείναις,

άνήρ τις έν τή Λνκία

τοϋνομα ’Ιωσήφ...».

Τά φύλλα 89ν - 90r-v λευκά.
180

Χαρτ.

0,150X 0,105

XVIII αι.

«Νόμιμον», εις κεφάλαια σμη'.
’ Αρχ. (φ. 4r) : «Εκείνος οπού ϋέλη νά δέχεται

φ. 123

τους λογισμούς τών

ανθρώπων...» κλπ.

Έν φ. 3ν :

«και τάδε συν τοΐς αλλοις

Κυριάκου ιερέως έκ Νευρο

κόπου» .

Έν φ. 1 - 3 και 122ν - 123ν διάφορα κακογραφημένα σημειώματα καί
λογαριασμοί- έκ τούτων παραθέτω εν, έκ φ. 122ν : «Λαυρέντιος ίερεύς
δταν ήμουν εις τον τζήντζονν εις το μιτόχι δ ιδίως 1837 νοεμβρίου
15 αφού ήλθεν ό π(α)πανικιφόρος θέτην θε κάργανη

εις το μιτόχοι
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Νοεμβρίου όταν έγεινα πα(πάς) 1832 μαίου jj προτι || 18 όταν ε'γινε δ άδελφός μον δ αρσένιος καλόγερος με το καλογέρι μου καλίνικον 1840 άγου
στου 30».

Στάχωσις κατεστραμμένη σχεδόν.
Χαρτ.
0,145’X 0,090
XVIII αΐ.
φ. 238
Σύμμεικτος κώδιξ, ακέφαλος, γεγραμμένος διά πολλών διαφόρων χειρών.
1 (φ. 2r-16r) [άκέφ.] Όδηγίαι εις πνευματικόν έξομολογοϋντα.
2 (φ. 16r — 7Ον): «Συνοδικοί και άποστολικοι κανόνες και τοϋ 'Αγιον
181

Βασιλείου και ετέρων αγίων» (ΰπ’ άριθ. α' - σλ').

’Άρχ. :

«δ 'Ο χειροτονών παρ’ ενορίαν, συν τώ χειροτονουμένφ

καθαιρείαθω.
3 (φ. 70ν—74ν) : «Ευχή σνγχωρητική».
4 (φ. 75r —87ν) : «’Ακολουθία του μικρόν αγιασμού».
5 (φ. 88r — 99r) :

«'Ιστορία Διονυσίου ίερομονάχου τοϋ ρήτορος

άακοϋντος εν τή σκήτη τής Λαύρας».

’Άρχ. :

«'Εγώ,

αδελφοί,

άναγινώσκων

τα

βιβλία

εύρον

θαύμα

τα...» κλπ.

Τέλ. (φ. 99ν) : «...έδραμεν και εκεί νά ίδή και βλέπει τά δύο παιδία
φονευμένα».
6 (φ. 100r—190r):

«Νομοκάνον

[sic]

εκλελεγμένων

νπο πολλών

θείων θεοφόρων πατέρων».

“Αρχ. : «*Ω πνευματικέ, βάλε εις τον νουν σου και κατάλαβε κα
λώς...» κλπ.

7 (φ. 192r — 197r) [άκέφ.] Προσφωνήσεις εις επιστολάς εις διάφορα
πρόσωπα.
8 (φ. 197ν) Τροπάριον εις Αγίαν Ματρώναν : «'Εορτάζει σήμερον ή
πολνθρνλλητος Χίος εορτήν πανέντιμον τής άοιδήμον Ματρώνης...» κλπ.

9 (φ. 198r — 210r) Ευχα'ι διάφοροι.
ΙΟ (φ. 21 lr — 236r) : «’.Ακολουθία τής όσιας Ματρώνης τής Χιοπολίτιδος».
11 (φ. 236ν-238ν) Διάφορα μεταγενέστερα ασήμαντα σημειώματα,
ρητά, στίχοι κλπ.

Τά 1 — 5 τοΰ κωδικός έχουν γραφή διά τής αυτής χειρός, τά 6 και 7
δΤ έτέρας και τά 8, 9 καί 10 δι’ άλλης διαφόρου χειρός έκαστον.
Έν αρχή τοϋ κώδικος ευρηνται 10 φύλλα άσελίδωτα και σχεδόν άγραφα.
Έν τφ πρώτφ άναγινώσκομεν :
Και τούτο τάδε πέφυκεν εμού δε συν τοις άλλοις
τον ταπεινού τον μοναχού Κυρίλλου Ιερέως.

— 1890 ερρωσθε.
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182
Χαρτ.
0,238 X 0,165
XVIII αί.
φ. 15 + σ. 384
Νομοκάνων εν τη καθωμιλημένη.
’Άρχ. (φ. lr) : «Περί κριτον... Κεφάλαιον αον. Πρέπει τον κριτήν,
τοντέοτι τον αρχιερέα, νά μιμήται τον δίκαιον κριτήν...» κλπ.

Προτάσσονται (φ. lr-v) πρόλογος «τοϊς άπανταχόν εΰρισκομένοις χρι
στιανούς» ανυπόγραφος καί (φ. lv- 15r) πίναξ των περιεχομένων.

Έν φ. lr, άνω·θι : «Τοϋ πρωτοπαπά Νικολάου των Νέων Φωκών /-».
Και εΐτα,

δι’ ετέρας χειρός :

«Έκ των τον μητροπολίτου Πενταπόλεως

Χρύσανθον».

Έν τελεί τοΰ κωδικός ευρηνται τρία φύλλα λευκά καί τέταρτον με ασή
μαντα σημειώματα, εν οις πρώτον :
«1825 ’Ιουλίου 7 έγένησεν ή άνιψιά μου : έκατερίνη ξ'ν».
183

Χαρτ.

0,210X0,155

XVI - XVIII αί.

φ. 60

Δίπτυχον φέρον γεγραμμένα διάφορα ονόματα χριστιανών έκ διαφό
ρων τόπων, ϊνα μνημονεύονται έν τη μονή.
’Άρχ. : «Γεωργίου. Ίωάννου...» κλπ.
Τα φ. lr — 52ν γεγραμμένα διά τής αυτής χειρός, μέ τά αρχικά τών
ονομάτων έρυθρά. Άπό φ. 52ν—60ν τά ονόματα γεγραμμένα διά πολλών
μεταγενεστέρων χειρών.
Έν φ. 54r : ’Ονόματα τής Βλαχίας νεωστί. — φ. 54ν : Πολιτεία
σιλίμνη. — φ. 55r : ’Επαρχία μογληανοϋ και μολησκοϋ χορίον δσανη
συν ταληπά χόρια. — φ. 55ν : σίπικα. — φ. 56r : πολιτεία τής Αίνου. —

φ. 56ν : Μελενίκου μετά κάργιανης.
Έν φ. 53ν ή χρονολογία : «1786 Ιούλιος Άνδριανόπολι».
184
Χαρτ.
0,227 X 0,170
XIX αί.
φ. 60
1 (φ. lr— 9ν): «Άκολουϋία Κυρίλλου αρχιεπισκόπου ’Αλεξάνδρειάς».
2 (φ. 1 lr — 51r) :

«Βίος και πολιτεία τον έν άγίοις πατρός ημών

Κυρίλλου αρχιεπισκόπου ’Αλεξάνδρειάς συν ερανιστείς έκ τών συγγραμμά
των Νικηφόρου καί Σωζομένου καί τινων άλλων έκκλησιαατικών ιστοριο
γράφων».

Άρχ. : «'Ο μέγας ανάμεσα εις τούς διδασκάλους τής έκκλησίας άγιος
Κύριλλος ήτο κατά την πατρίδα Άλεξανδρεύς...» κλπ.

Τά φ. 51ν —60ν λευκά.
185
Χαρτ.
0,32X0,21
XIX αί.
σ. 230
«Βιβλίον ψυχωφελέστατον τον όσιου πατρός ημών Νείλου τοϋ Μνροβλήτου περιέχον λόγους καί διδασκαλίας προς όλους τους έν ’ Α'&ω ορει
ασκούντας όσιους πατέρας, προειδοποιήσεις την καταδρομήν τοϋ όρους άπό
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τούς βαρβάρους ’Αγαρηνούς και

ληστάς όπου συνέβη κατά τό έτος 1821

άχρι του 1831 εις δέκα ολοκλήρους χρόνους διά τάς καταχρήσεις, τάς παρα
βάσεις των πρώ'ϊν όσιων πατέρων αγιορειτών,
θεσμούς αυτών και άλλα πολλά καθώς γράφει,

όπου

παρέβησαν

ότι από Θεοϋ έφάνη,

λαλήσαι αυτά ΐνα μή παντελώς ερημωθή τό άγιον όρος τούτο,

τούς
τοϋ

και ότι έπ'ι

τό χείρον ή μοναδική πολιτεία θέλει καταντήσει άχρι σχεδόν συντέλειας
τοϋ παρόντος αίώνος.
Έγράφη δε παρά Μοναχού Ιακώβου οίκτροϋ ίδίφ κόπφ και δαπάνη}
ϊνα μένη καϋιερομένον τό βιβλίον εν τφ Κελλίφ έν φ τό Σπήλαιον και ή
εκκλησία καί ό τάφος τοϋ 'Αγίου Νείλου, νά εϋρίσκεται εις άνάγνωσιν καί
ωφέλειαν τών έκεΐσε οίκούντων αδελφών, καί λοιπών ποθούντων την σωτη
ρίαν φυγών αυτών άναφαίρετον εις μνημόσυνον αυτού, υπέρ οϋ εϋχεαθε οί
εντνγχάνοντες.

Έν ετει Σωτηρία) μτωξς’ 1866 διατελοϋντος αυτού έν τή

Νερά Νέα Σκήτη έν τφ άγιωνΰμφ δρει ”Αθφ».

(σ. 1) : «Τοϋ οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Νείλου τοϋ Μυροβλύ
του. Θαύματα καί προρρήσεις προς τούς έν ’Άθω δρει Μοναχούς λίαν
φυχοφελέατατοι. Προοίμιον».

“Άρχ. : «Κατά τό έτος 1805 : Μοναχός τις Θεοφάνης τοϋνομα ήλε)εν
από Καισαρίας...» κλπ.

Έν τελεί έμμετρα κείμενα διάφορα, ήτοι :
α) σ. 226 : Στίχοι πολιτικοί 13. ’Άρχ. :
Κλαύσωμεν καί δακρύσωμεν τφ βίφ παριόντες
πριν εμπλεοι γενόμεθα δακρύων αιωνίων.

β) σ. 227 — 228 : «Στίχοι ωφέλιμοι κατ’ άλφάβητον». ’Άρχ. :
Άναπτέρωσον προς Θεόν σου τάς φρένας
Βίον πόϋησον έν Θεώ ήγνιαμένον... κλπ.

γ) σ. 228 : Στίχοι τοΰ γράψαντος τον κώδικα ’Ιακώβου, εχοντές οΰτω :
Είσάκουσον, ώ Δέσποτα, Χριστέ μου τοϋ σοϋ δούλου
Καί πρόσχες τή δεήσει μου, θερμώς σου δεομένου
Τοϋ κοπιάααντος θερμώς υπέρ τοϋ αντιγράφαι
την βίβλον ταύτην την σεπτήν καί εις φώς παραστήσαι.
Μέγα αυτή [κειμή]κειμήλιον υπάρχει καί ταμεΐον
κήπος Έδέμ τής νοητής, καί ζωής τε δοχειον
Διδασκαλεΐον μυστικόν ήν τών μετερχομένων
συνεχώς τήν άνάγνωσιν, μεστόν θείων λογιών
οϋς προσκαλώ εις δέησιν ϊνα δραστικωτέραν
ευχήν έμοί ποιήαώσι προς Χριστόν τον Σωτήρα
υπέρ έλέους τής ψυχής, άφέσεως πταισμάτων,
Ιακώβου μονάζοντας, οίκτροϋ τοϋ μελεντύτου,
επί ψιλού ονόματος, οϋχί δέ καί δΤ έργων.
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Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων Μονής Σταυρονικήτα

’Ακολουθούν 10 Ιαμβικοί στίχοι «Προς τήν Θεοτόκον» άρχόμενοι :
Συ δε πανυπέραγνε Μήτηρ Κυρίου
Μαριάμ πανύμνητε μήτηρ Δεσπότου... κλπ.

Έν τή τελευταία σελίδι 230 φέρεται : «ήδοπήϊσις — δτι — εις τφ —
1866 — εις τιν — 1 : τοϋ Νοεμβρίου τφ εσπέρας — εις τους 7 : τής νηκτός — γιέχρι — τοϋ 12 : προς τά ξιμερόματα — ήδομεν εις τον ουρανό —
τόνσον κηνίσην — χιλιάδαν άστέρον
νετο

δτι γίνεται μέγας

δστε εμήναμεν εκστατική,

διότι

εφέ-

πόλεμος — διότι σχιζόμενου του ουρανό χίλιάδον

{ώ)ς ήπομεν άστέρον έκεραυνοβολοϋσεν δλος ό ουρανός άπόλα τά μέρι
του — oil εν άπο τούτο τό ε σι μ. π ερ ά ναμ εν δτι έχι νασηνέβι — μεγάλι ταραχή'
κατα τήν έρχομένη άνιξιν τοϋ — 1867 : δϋεν δ άγιος $εός ναγένι ήλεος είς
των Κώσμον του —
'Ιερόθεος μοναχός πρόην Ξενοφωτηνός Πάτμιος. —»

Έν τη όπισθεν τής προμετωπίδος σελίδι φέρεται επίσης : «Τώ παρόν
ήπάρχι έκτου ’καϋήσματου άγιου Παντελεήμονος της μεγήστης Λαύρας
'Ιερόάεος μοναχός Πάτμιος».
Μ. I. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ
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