
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κατά την τελευταίαν μου έπίσκεψιν εις τό "Αγιον "Ορος (θέρος 1957) 
Ιπέτυχον την άδειαν από τον καθηγούμενον της Μ. Διονυσίου, όπως διά 
τής ΕΕΒΣ δημοσιεύσω τον συμπληρωματικόν κατάλογον των χειρογράφων 
κωδίκων τοϋ Ί. τούτου Κοινοβίου, τον συνταχθέντα υπό τοΰ αειμνήστου 
Ευθυμίου Διονυσιάτου Γ

Έν συνεχεία έπισκεφθείς την Μ. Λαύραν άνεκοίνωσα τό πράγμα εις 
τον εκεί εργαζόμενον αγαπητόν συνάδελφον κ. abbe Μ. Richard. Ούτος αμέ
σως μοί ύπέβαλεν, ότι θά ήδύνατο νά δημοσιευθή διά τής Έπετηρίδος και 
ό συμπληρωματικός κατάλογος τής Μεγίστης Λαύρας, δφειλόμενος εις τον 
άκάματον αυτής βιβλιοθηκάριον Γέροντα Παντελεήμονα. Ή ύπόθεσις συνε- 
ζητήθη επί τόπου και 6 Γέρων Παντελεήμων Λαυριώτης αμέσως ΰπεσχέθη 
τό πράγμα. "Οντως, μετά την ανταλλαγήν ωρισμένων Ιπιστολών, έλαβον 
αύτούσιον τον κατάλογον τον Ιούνιον 1958, διά τοϋ εξ 'Αγίου "Ορους 
έπανερχομένου Γάλλου βυζαντινολόγου κ. A. Guillou, τον οποίον καί παρα
δίδω εις την δημοσιότητα μέ την πεποίθησιν δτι θά είναι χρήσιμος εις τούς 
έρευνητάς καί θά καταστήση προσιτά πολλά κείμενα περιλαμβανόμενα εις τούς 
περιγραφομένους κώδικας, καί θά διασφάλιση αυτούς από τυχόν απώλειας1 2.

Είναι γνωστόν δτι δ άείμν. Σπ. Λάμπρος δεν ήδυνήθη νά περιλάβη έν 
τφ 'Αγιορειτικφ του Καταλόγφ Χειρογράφων περιγραφήν των τής Μ. Λαύ
ρας, διότι οΐ λόγιοι μοναχοί τοϋ ίεροϋ τούτου καθιδρύματος συνέτασσον 
εκείνοι κατάλογον καί έσκόπουν νά τον εκδώσουν. Μολονότι δ’ δ κατάλογος 
ούτος τοϋ Αλεξάνδρου Λαυριώτου, εκτενής καί λεπτομερής, άπέκειτο προ

1 Ούτος έξεδόθη, επιμελείς τοϋ μαθητου μου Κ. Μανάφη διά τής ΕΕΒΣ 
ΚΖ', 1957, σσ. 233 - 271, δστις συνέταξε καί τούς πίνακας. Πρβλ. τοΰ αύτοϋ, 
Σημείωμα, αυτόθι, σσ. 387 -390.

2 Κατά τούς τελευταίους τούτους καιρούς ακούεται δτι ξέναι βιβλιοθήκαι ή 
ίδιώται αποκτούν κώδικας άγιορειτικούς έκ των καταγεγραμμένων ήδη, άγνωστον πώς 
εξαγομένους έκ των οικείων βιβλιοθηκών.
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πολλοΰ έτοιμος προς εκδοσιν, άντ’ αΰτοΰ συνεπιλήθη νέος, συντομώτερος, 
υπό τοΰ μονάχου Σπυρίδωνος Καμπανάου ίατροϋ, δν καί έξέδωκεν δ Ιν 
Γαλλίςι διατριβών άείμν. Σωφρόνιος Εΰστρατιάδης *. Ή έκδοσις εκείνη επε- 
κρίθη μετά δριμΰτητος υπό τοΰ Σ. Εΰλογίου Κουρίλα Λαυριώτου, ειτα 
επισκόπου Κορυτσάς1 2, 6 όποιος καί εξιστόρησε τά σχετικά μέ την σύνταξιν 
καί δημοσίευσιν των καταλόγων, υπέδειξε πολλά σφάλματα, περί τον χρονι
σμόν ΐδίφ των κωδίκων3, καί περιέγραψε 4 κώδικας μη περιληφθέντας §ν τφ 
καταλόγφ Καμπανάου - Ευστρατιάδου4.

Τό κύριον μέρος τοΰ εκδεδομένου καταλόγου περιλαμβάνει την περιγρα
φήν κατ’ αΰξοντ’ αριθμόν 1967 κωδίκων άποκειμένων εν τή Βιβλιοθήκη τής 
Μ. Λαύρας (σσ. 1-366) καί 79 κωδίκων άποκειμένων εν τφ Καθολικφ 
(ναφ) τής αυτής Μονής (σσ. 367 -379), ήτοι εν δλφ οί περιγραφέντες 
κώδικες ανέρχονται εις 2046. Είς τό Α' Παράρτημα περιγράφονται 41 κώδι
κες τών Ίβήρων, 24 τοΰ Παντοκράτορος, 3 τοΰ Σταυρονικήτα, άποκείμενοι 
εϊς τά Καθολικά τών οικείων Μονών, καί 2 τής βιβλιοθήκης τοΰ ίδιου 
Ευστρατιάδου. "Επονται μελέται καί κείμενα δημοσιευόμενα υπό τοΰ αΰτοΰ 
ερευνητοΰ, σχετικά μέ τον Θεοφάνην Μήδειας καί τον Γ. Άμιρούτζην. Εις 
τό Β' Παράρτημα δημοσιεύεται πραγματεία τοΰ Ευστρατιάδου «’Εκκλησια
στικοί Μελογράφοι», από δε τής σ. 463 ά'ρχονται οί Πίνακες τοΰ Καταλό
γου τούτου (ονομάτων-πραγμάτων, γραφέων, κτητόρων, άφιερωτών, εικο
νογραφημένων κωδίκων, κωδίκων μετά σημειωμάτων, παλιμψήστων, κεχρο- 
νισμένων, καί ήγουμένων Λαύρας), κατακλειόμενοι είς την σ. 509.

1 Catalogue of the Greek Manuscript in the Library of the Laura on 
Mount Athos, with notices from other Libraries, by Spyridon of the Laura, 
monk and Physician and Sophronios Eustratiades, formerly Archbi
shop of Leontopolis. Cambridge, Harvard Unisersity Press, 1925, 4°, σσ. 
(10 + ) α'- δ'+ 515 ( + 1). (Harvard Theological Studies XII). 'Ελληνιστί ό 
τίτλος : Κατάλογος τών κωδίκων τής Μεγίστης Λαύρας τής έν Άγίφ ”Ορει) συντα
χθείς ύπό Σπυρίδωνος μοναχού Λαυριώτου ιατρού, επεξεργαστείς δέ καί διασκευα
στείς υπό Σωφρονίου Ευστρατιάδου, μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως, 
έπλουτίσθη καί διά τών έν τέλει δύο παραρτημάτων καί τών άναγκαιούντων ευρετη
ρίων Πινάκων. Paris 1925 (Άγιορειτική Βιβλιοθήκη, τεύχος Β’ καί Γ').

2 Ή Βιβλιοθήκη τής μονής Μεγίστης Λαύρας, τά χειρόγραφα, ό έντυπος κατά
λογος, τά έντυπα, ή άθλια κατάστασις καί ή διαρροή, ΕΕΒΣ ΙΑ', 1935, σσ. 323 - 
339. Άλλως εκτίθενται τά πράγματα υπό τοΰ Ευστρατιάδου Ιντφ προλόγω 
τού Καταλόγου, σσ. α' - δ'.

3 "Η έν σ. 327 διόρθωσις τοΰ Γδερνέτου είς Γκουβερνέτου έχει κακώς, διότι 
καί τό (μή υπάρχον σήμερον) χωρίον καί ή Μονή αΰτη τής Κυδωνιάς φέρεται είς 
τά έγγραφα καί τούς κώδικας ώς Γδερνέττο ( -ου ). Πρβλ. προχείρως τήν είς τό περ. 
« Κρητ. Χρονικά» Ε', 1951, σσ. 263 -274 μελέτην μου.

4 Πρβλ. καί Marcel Richard, Repertoire des Bibliotheques et de 
Catalogues de manuscrits grecs, Paris 1948, σσ. 22-23.
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Ό κυρίως κατάλογος, εκτός τής γενικής άριθμήσεως τών κωδίκων, δίδει 
κα'ι την άρίθμησιν κατά στοιχεία τοΰ αλφαβήτου (Α-Ω), δηλοϋσαν την ένε- 
στώσαν ταξινόμησιν. Ταϋτα σημειοϋνται διά νά νοηθή ή διπλή άρίθμησις 
τοΰ Συμπληρώματος, συνεχίζουσα εκείνην τοΰ κυρίως Καταλόγου.

Εις τό Συμπλήρωμα οί κώδικες κατεγράφησαν οΰχι κατά παλαιότητα, 
ουδέ πάντοτε κατά τινα τάξιν ειδολογικήν, παρενεβλήθησαν δέ οί ξενόγλωσ
σοι κώδικες συγκεντρωμένοι (άρ. 2070-2126). Είναι προφανές, δτι οσάκις 
ύπήρχον νέα προσκτήματα κατεγράφοντο καί ήσφαλίζοντο διά τής περιγρα
φής. 'Ομοίως κατεγράφησαν ως κώδικες καί συγχρονά τινα αντίγραφα (καί 
δη γραφομηχανημένα). Είμαι ύποχρεωμένως νά σεβασθώ την τοιαότην 
τάξιν. 'Ιδιαιτέραν σημασίαν εχει Ιπί τοΰ παρόντος ή περιγραφή τών κωδί
κων Γ 27 καί Γ 28 (πρβλ. Κατάλογον, σσ. 34-35), έκτενεστέρα εδώ παρά 
εις τον κυρίως Κατάλογον, μολονότι έχομεν ήδη μίαν άλλην περιγραφήν 
αυτών (ώς Κοντακαρίων περιεχόντων ύμνους τοΰ Ρωμανού) από τον Elpi- 
dio Mioni *. Τό Συμπλήρωμα προσθέτει 165 κώδικας, ών οί 128 εν τή 
βιβλιοθήκη, οί δ' υπόλοιποι 37 εν τφ Καθολική) τής Μονής *. Έξ αυτών 
μόλις οί επτά ήσαν γνωστοί.

Δεν έπενέβην εις τήν έκθεσιν τής περιγραφής, έχων εμπιστοσύνην είς 
τήν πείραν τοΰ Γέροντος Παντελεήμονος, ό όποιος από δεκαετηρίδων (1933) 
υπηρετεί τήν Βιβλιοθήκην μετά ζήλου. Κατά παράκλησιν τοΰ ίδιου, εκτός 
τών εν τελεί ΰπ’ αΰτοΰ συνταχθέντων πινάκων, οί εν τή> παλαιογραφική) μου 
φροντιστηρίφ μαθηταί καί συνεργάται μου παρεσκεΰασαν τούς έπιτασσομέ- 
νους Πίνακας, διά νά καταστήσωσι τό συμπλήρωμα εύχρηστότερον.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 1 2

1 I Kontakaria del Monte Athos, Atti del 1st. Veneto di Sc. Lett, ed Arti, 
XCVI, parte seconda, 1936, σσ. 23 -87 + 11 πίν., έν σσ. 48-71. Τήν περιγραφήν 
ταύτην δέν είχεν ύπ’ όψιν δ συγγρ. τοΰ Συμπληρώματος.

2 Έπονται καί 8 γραφομηχανημένοι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:51 EEST - 34.211.113.242



90 Γέροντος Παντελεήμονος Λαυριώτου

Α'
ΚΩΔΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

[1] 20471 Ζ 58
Χαρτ. 22X17, αιώνος ιθ' (1880)

5Εκλογή 
φ. θ', σελ. 568

1 (cp. α'). «Εκλογή, άντιγραφεΐσα υπό Ίωάσαφ μοναχού άγιοσαββήτου 
κατά μήνα ’Ιούνιον ένέτη 1880 » 2.

2 (φ. β'). Στίχοι.

Πολλούς μέν ήμϊν έ'πνευσεν αυτή ή βίβλος 
ίλείοις πατράοιν (;) έξειργασμένους βίους 
προκνψας δε τ’ αν έξοπής χαρδών πιε 
καί μοι προς αυτών αφϋονον αιτεί χάριν 
εμη δέ ταύτη τέρμα χειρ έπήγαγεν 
Ίωάσαφ πανδοσιαίου θύτου καί λαιριώτου.

3 (φ· γ')· Ή θεία βίβλος αύτη ήτις και εκλογή επονομάθη παρ’ έμοί... 
Έπονται στίχοι.

4 (φ. ε'). Πίναξ τής βίβλου ταύτης.
5 (φ. θ'). Βίος καί πολιτεία τού οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών 

Νήφωνος, ου ή αρχή :
6 (σ. 1-124). Ε! μυστήριον βασιλέως κρύπτειν καλόν...
Τέλος: ΐνα διά πρεσβειών αυτού καί δεήσεων τύχοιμεν άπαντες τής 

βασιλείας τών ουρανών...
7 (σ. 125-132). Τού έν άγίοις πατρός ημών Μεθοδίου Επισκόπου 

Πατάρων λόγος περί τών μελλόντων γενέσθαι εν ταΐς έσχάταις ήμέραις, 
δι’ αϊτήσεως τού ευσεβούς βασιλέως Λέοντος τού σοφωτάτου8.

’Άρχ. Έν ταΐς έσχάταις ήμέραις τού εβδόμου αιώνος έπαναστατήσον- 
ται οί ’Αγαρηνοί... 1 2 3 *

1 Ό δεύτερος αΰξιον αριθμός είναι ειλημμένος εκ τοΰ εντύπου Καταλόγου τών 
κωδίκων τής Μ. Λαύρας, τοΰ συνταχθέντος υπό Σπυρίδωνος Λαυριώτου ιατρού 
καί έπεξεργασθέντος υπό τοΰ πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου καί έκτυ- 
πωθέντος έν Παρισίοις τω 1925. Συνεχίζεται δέ έν τφ παρόντι. Ό δέ πρώτος, ό 
έντός αγκυλών, απαριθμεί τούς έν τφ παρόντι Καταλόγω περιγραφέντας κώδικας. 
Ό τρίτος τέλος, κατ’ αλφαβητικά στοιχεία, δηλοΐ τήν ταξινόμησιν.

2 Ό κώδιξ βρίθει ανορθογραφιών, άς περ άφήκα άδιορθώτους, ε’ιμή μόνον τάς 
έν τφ Πίνακι.

3 Μεθόδιος Πατάρων ήκμασε (311 ) πολύ άρχαιότερον Λέοντος τού Σοφού
(865 -912).
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Τέλος: ημάς δέ πάντας γένοιτο επιτυχεΐν τής Χριστού βασιλείας...
8 (σ. 133-134). Λόγος Ίωάννου τού Χρυσοστόμου (ή μάλλον απόσπα

σμα λόγου).
Άρχ. Ούκ έξεστι μοναχφ δούναι τά υπάρχοντα αυτού δπου αν βού

λεται...
Τέλος: επί σοι γάρ ελπίζω ό Θεός μου ϊνα σΰ μου φώτισης τον νούν 

και την διάνοιαν αμήν.
9 (σ. 135-153). Διήγησις ωφέλιμος περί εξόδου ψυχής τού άββά Μα

καρίου τού Αιγυπτίου.
Άρχ. Πορευόμενός ποτέ ό άββάς Μακάριος ό Αιγύπτιος εν τή έρήμφ, 

ήκολούθησεν αύτφ "Αγγελος Κυρίου καί ειπεν αύτφ.
Τέλος: τότε έστάθησαν καί οί δύο καί έδωκαν δόξαν τφ Θεφ.
10 (σ. 154-156). ‘Η κοίμησις τού αγίου Μακαρίου.
Άρχ. "Οταν έμελλεν ό μέγας Μακάριος να κοιμηθή εν Κυρίψ...
11 (σ. 157-164). Περί τής διαφοράς τών Ιν τφ παραδείσαρ ευρισκο

μένων.
’Άρχ. Είπε κάποιος από τούς αγίους πατέρας...
12. (σ. 165-170). "Οτι αί ψυχαι τών δικαίων εν ώρα θανάτου εξέρχονται 

μετά άγαλλιάσεως καί χαράς, αι δέ τών αμαρτωλών μετά οδύνης καί πόνου.
Άρχ. "Ενας ασκητής επεθύμα νά ίδή ψυχήν αμαρτωλού καί δικαίου 

πώς άνασπώνται καί εύγαίνουσιν από τό σώμα...
13 (σ. 171-172). Περί κατακρίσεως παράδειγμα καί περί τού έρωτη- 

θέντος παρά ’Αγγέλου υπέρ τής ψυχής τού κατακριθέντος πού θήναι αυτήν.
Ά ρ χ. ’Ήκουσεν ένας από τούς άσκητάς πώς ένας καλόγηρος έπεσεν εις 

πορνείαν...
14 (σ. 173-175). Περί τού μή ταφέντος μετά θάνατον εκ τής πολλής 

ταπεινώσεως αυτού.
’Άρχ. "Ενας αδελφός καλλιγράφος δταν έμελλε νά άποθάνη έπαρεκάλεσε 

τον γείτονά του...
15 (σ. 176). Περί τού μή κατακρίναντός ποτέ τινα έν δλη τή ζωή 

αυτού, δθεν καί ου κατεκρίθη.
’Άρχ. ένας αδελφός Φαραωνίτης, δνόματι Άρέθας...
16 (σ. 182). Περί κατακρίσεως.
’Άρχ. Έπήγεν ό άββάς ’Ισαάκ ό Θηβαίος εις ένα Κοινόβιον...
17 (σ. 184). "Οτι δ Θεός ταχέως δέχεται τον μετανοούντα.
’Άρχ. "Ενας αδελφός ήρώτησε τον άββά Ποιμένα...
18 (σ. 187). Περί εύσπλαγχνίας Θεού.
Άρχ. Άκουσον δέ καί άλλην ιστορίαν...
19 (σ. 198). Περί τής χάριτος τών Μοναχών.
Άρχ. "Ελεγεν δ άγιος Αντώνιος...
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20 (σ. 200). Περί τής υστερινής καταστάσεως τών Μοναχών.
’Ά ρχ. Μίαν φοράν έ'καμνε προσευχήν εις τον Θεόν δ μέγας πατήρ ημών 

Παχώμιος...
21 (σ. 207). Λόγος παραινετικός τοϋ οσίου πατρός ημών Έφραίμ τοϋ 

Σύρου εις τήν Δευτέραν Παρουσίαν.
’Ά ρ χ. Ειδέ τις τών 'Αγίων πατέρων έν δράματι ’Αγγέλων Τάγμα 

κατερχόμενον έκ τοΰ ουρανού...
22 (σ. 211). Περί τών εν τφ κόσμφ πολιτευόμενων Μοναχών νουθε

σία ωφέλιμος.
’Άρχ. Εκείνοι δπου άπαρνήθηκαν τον κόσμον καί εφόρεσαν τό άγιον 

σχήμα καί πάλιν είναι ανάμεσα εις τους κοσμικούς, δλοι είναι γελασμένοι καί 
χαμένος ό κόπος τους...

23 (σ. 213). Παροιμίαι χαρμόσυνοι καί ωφέλιμοι προς πάντα άν
θρωπον.

”Α ρ χ. Ούχ δταν δλισθήσωμεν εν τινι τότε λυπηθώμεν, άλλ’ δταν έμμεί- 
νωμεν έν αύτφ...

24 (σ. 215). Ερμηνεία περί δικαίων καί αμαρτωλών, πόσαι διαφοραί.
’Άρχ. Τών ανθρώπων απάντων οί μέν αμαρτωλοί, οί δέ δίκαιοι, αλλά

καί έν τοΐς άμαρτωλοΐς καί έν τοϊς δικαίοις πολλή ή διαφορά...
25 (σ. 220). Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου περί μετάνοιας.
’Ά ρχ. “Εως δτου έμπνέεις απ’αυτής τής κλίνης κατακείμενος καί ψυχορ- 

ραγών καί τότε μετανόησον καί δέχεται σε δ Θεός...
26 (σ. 222). Περί τοϋ μή άπογινώσκειν, δράτε τον παρόντα αδελφόν 

ποσάκις έπόρνευσε καί διά μετάνοιας έδέξατο αυτόν δ Θεός.
’Άρχ. ’Αδελφός τις ο’ικών είς τά μονήδια, πολλάκις έξ ένεργείας τοϋ 

διαβόλου έπιπτεν είς πορνείαν...
27 (σ. 231). Βλέπε τον παρόντα μοναχόν καί μίαν παρθένον καί νά θαυ- 

μάσης σοφίαν γυναικός.
’Άρχ. *Ητό τις μοναχός τής Μονής τοϋ άββά Σεβηριανοϋ...
28 (σ. 234). Περί τίνος ’Επισκόπου πόρνου, έλθόντος είς μετάνοιαν 

μετά τής πόρνης.
’Άρχ. Έν τή πόλει τής Αιθιοπίας πλησίον τής Γάζης, ήτό τις ’Επί

σκοπος ευλαβής καί έλεήμων...
29 (σ. 238). Περί τοϋ τυφλού τυμβωρύχου, δρα θαύμα φρικώδες.
“Άρχ. Δύο τινές μοναχοί άπήλθον είς τήν ’Αλεξάνδρειαν ΐδεΐν τινα

φιλόσοφον, Στέφανον δνόματι...
30 (σ. 241). "Ετερον θαύμα περί τυμβωρύχων φρικωδέστατον βλέπε 

καί φρίξον.
’Άρχ. Άββάς ’Ιωάννης δ Ηγούμενος τής μονής τών Γιγάντων, διη- 

γήσατο ήμίν...
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31 (σ. 246). Παράδειγμα περί ελεημοσύνης καί ότι αληθώς ό ελεών πτω
χόν δανείζει Θεφ.

Άρχ. Εις τάς ημέρας τοΰ Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Θεοφίλου...
32 (σ. 251). Περί τίνος γυναικός και τοΰ τέκνου αυτής άσκητευσάντων 

έν τινι νήσφ.
Άρχ. Μοναχός τις ενάρετος και ιερεΰς διηγήσατο ήμΐν λέγων ούτως...
33 (σ. 258). Περί τών συμφωνησάντων τεσσάρων πρεσβυτέρων.
”Αρχ. Εΐπέ τις Γέρων δτι ήτον τέσσαρες πρεσβυτεροι...
34 (σ. 261). Περί τής μαγικής τέχνης εις την απώλειαν.
Άρχ. Έν ταις ήμέραις τοΰ φιλοχρίστου βασιλέως Μαυρίκιου...
35 (σ. 266). Περί τής θείας Μεταλήψεως και τίς έστιν 6 ραπίσας τον 

Χριστόν.
Άρχ. Έν τή νήσφ Κΰπρφ εστί τό εμπόριον όνομαζόμενον δαδαί (;) 

ένθα έστι μοναστήριον λεγόμενον τοΰ Φιλόξενου...
36 (σ. 268). Περί τοΰ Πατριάρχου Άμώς τοΰ καταφρονήσαντος τό 

μοναχικόν σχήμα.
Άρχ. Έγένετό ποτέ ’Αρχιεπίσκοπός τις τής Αγίας τοΰ Χριστοΰ και 

Θεοΰ ημών Πόλεως 'Ιερουσαλήμ, δνόματι Άμώς.
37 (σ. 270). Περί τοΰ έλευθερώσαντος την μητέρα αΰτοΰ εκ τής κολά- 

σεως διά τών ελεημοσυνών.
Άρχ. Διηγήσατο ήμΐν ό Άγιώτατος Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς Θεό

φιλος...
38 (σ. 280). Περί τής μετά πίστεως και εΰλαβείας έξομολογήσεως μιας 

γυναικός.
Άρχ. Εις την ’Αλεξάνδρειαν ήτό τις γυνή ένδοξος καί περιφανής...
39 (σ. 285). Περί συκοφαντίας καί φθόνου θαΰμα παράδοξον καί περί 

υπομονής.
Άρχ. Άντίοχός τις μοναχός ευλαβής καί φοβούμενος τον Θεόν...
40 (σ. 291). Διήγησις περί τοΰ γενομένου θαύματος εν’Αφρική, έν πόλει 

Καρθαγένη, δρα καί φρίξον.
Άρχ. Εις τους χρόνους τοΰ βασιλέως Ηρακλείου...
41 (σ. 298). Περί τίνος μοναχοΰ όράτε καί φρίξατε.
Άρχ. Διηγήσατο τις περί τίνος μοναχοΰ...
42 (σ. 305). Νουθεσίαι από διαφόρων βιβλίων τών οσίων πατέρων 

λίαν ψυχωφελείς...
Άρχ. Πρώτον μέν οφείλει δ ήσυχάζων...
43 (σ. 307). Περί διαφοράς τών αμαρτημάτων.
44 (σ. 399). Πώς δει μαρτυρήσαι υπέρ Χριστοΰ.
45 (σ. 312). Περί ησυχίας τοΰ νοός.
’Άρχ. Εΐ τις οργίζεται ή θυμοΰται ή φιλονικεί...

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:51 EEST - 34.211.113.242



94 Γέροντος Παντελεήμονος Λαυριώτου

46 (σ. 317). Περί τοϋ άββά Μαρίνου.
’Άρχ. “Εναν καιρόν ήτόν τις άνθρωπος, τό όνομά του Ευγένιος...
47 (σ. 329). Περί τοϋ επισκόπου Παυλίνου.
’Άρχ. Κατανόησον αδελφέ πώς οί παλαιοί “Αγιοι Πατέρες...
48 (σ. 338). Περί τοϋ μαλακά φοροϋντος άσκητοϋ.
’Άρχ. Μοναχός τις, Ρωμαίος ών, φκησεν εν τή σκήτη εγγύτερον τής 

’Εκκλησίας...
49 (σ. 343). Περί τοϋ Άσηνά, 8ν έπλάνεσεν ό διάβολος άναληφθήναι 

έν πυρίνω άρματι.
’Ά ρ χ. Εις την “Εδεσσαν ήτό τις αδελφός εγκρατής, τό όνομά του 

Άσηνάς...
50 (σ. 345). Περί τοϋ διαβόλου ότι εάν μετανοήση σωθήσεται.
’Άρχ. Γέρων τις των μεγάλων, ύπερβάς καί νικήσας τούς πειρασμούς

των δαιμόνων...
51 (σ. 350). Περί των δαιμόνων, οτι εξετάζονται υπό τοϋ άρχηγοϋ 

αυτών Σατανά.
”Α ρχ. ’Έλεγε κάποιος από τούς Γέροντας τούς Θηβαίους ότι εγώ ήμουν 

τέκνον ίερέως των ειδώλων...
52 (σ. 253). Περί τοϋ υποτακτικού τοϋ επτάκις στεφανωθέντος Ιν 

μι$ νυκτί.
’Άρχ. Γέρων τις ήτον εις την Θηβαίβα καθεζόμενος είς ενα σπή- 

λαιον...
53 (σ. 357). Περί φιλαργυρίας τοϋ ’Επισκόπου Ίωάννου.
’Άρχ. Μίαν φοράν επήγεν ένας Ιεροδιάκων από τά 'Ιεροσόλυμα ε’ις την 

Κύπρον...
54 (σ. 362). Περί ελεημοσύνης.
’Άρχ. 'Ο Ιν άγίοις πατήρ ημών Γρηγόριος ήτο τό πρώτον Ηγούμενος 

είς ενα μοναστήριον καί μίαν φοράν ήλθε προς αυτόν ένας ζήτουλας...
55 (σ. 365). Περί πολυλογίας.
’Άρχ. Ήτο μία καλογραία εις μίαν χώραν λεγομένην Σαβίνην...
56 (σ. 367). “Οτι ου δει τούς μοναχούς βραδύνειν εν πόλεσι.
“Αρχ. Διηγήσαντο οί μαθηταί τοϋ αγίου Εύλογίου...
57 (σ. 369). Περί τοϋ εμποδίσαντος τον δαίμονα εκ τής όδοϋ αυτού διά 

προσευχής.
’Άρχ. Είς τον καιρόν οπού εβασίλευεν Ίουλιανός ό παραβάτης...
58 (σ. 371). Περί τοϋ άπιστοϋντος ότι τό σώμα Χριστού ή κοινωνία 

εστίν.
’Άρχ. Έδιηγήθη ό άββάς Δανιήλ λέγων...
59 (σ. 376). Περί τοϋ πώς οί άξίως κοινωνοϋντες μεγάλης χάριτος 

άξιοΰνται.
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Άρχ. ’Ακούσατε καί άλλην διήγησίν τίνος αγίου Γέροντος διά κάποιον 
Επίσκοπον...

60 (σ. 383). Πώς δει κοινωνεΐν.
’Άρχ. Πολλούς βλέπω δποΰ μεταλαμβάνουν...
61 (σ. 387). Περί νηστείας.
Ά ρ χ. Ήρώτησάν τινες τον άββάν Ποιμένα περί νηστείας πώς δει 

γίνεσθαι καί είπε...
62 (σ. 389). Περί τής άπρεπούς ελεημοσύνης.
’Άρχ. Μίαν φοράν καθεζομένου τίνος αγίου πατρός...
63 (σ. 392). Περί τού μοναχού Δούλά.
’Άρχ. Διηγήσατο ό άββάς Δανιήλ οτι Ιγένετό τις μοναχός εν κοινοβίφ 

Δούλάς όνόματι...
64 (σ. 399). Περί υπομονής.
’Άρχ. ’Έλεγε κάποιος Γέρων ασκητής δτι μίαν φοράν έπαράγγειλα ενός 

καλλιγράφου νά μού γράψη τρία βιβλία...
65 (σ. 404). Περί τού μή προσεύχεσθαι παραλόγως.
’Άρχ. Όπόταν προσευχώμε&α πρέπει να γινώσκωμεν...
66 (σ. 407). “Οτι καί εις τήν κοινήν τράπεζαν πρέπει νά έσθίωμεν 

μετ’ εύλαβείας.
’Άρχ. ’Ακούσατε αδελφοί καί πατέρες τί παραγγέλλουν οί άγιοι καί 

πεφωτισμένοι Πατέρες τής ’Εκκλησίας μας.
67 (σ. 416). Παράδειγμα περί ελεημοσύνης.
’Άρχ. Ήτο κάποιος ’Άρχων τού παλατιού Μαγιστριανός...
68 (σ. 420). Περί ελεημοσύνης.
’Άρχ. Εις τήν ’Αντιόχειαν τήν μεγάλην ήτο πολλών λογιών διακονίαι 

καί ύπηρεσίαι τής ελεημοσύνης...
69 (σ. 424). Περί τών δύο μοναχών μεταστραφέντων εν τφ κόσμφ» καί 

αύθις μετανοησάντων.
’Ά ρ χ. Δύο καλόγεροι επολεμήθησαν από τής πορνείας καί έπήγαν καί 

έλαβαν γυναίκας...
70 (σ. 427). Περί τού γενομένου μοναχού άρχιληστού συν τοΐς δώδεκα 

μαθηταΐς αυτού.
Άρχ. Έδιηγήθηκέ μας κάποιος από τούς αγίους πατέρας...
71 (σ. 435). Περί τίνος παιδιού τών Εβραίων βαπτισθέντος θαύμα 

φρικώδες.
Άρχ. Διηγήσατό τις φιλόχριστος διάκονος από τήν Μελιτινήν...
72 (σ. 441). Περί τού φιλαργύρου κηπουρού καί περί ελεημοσύνης παρά

δειγμα.
Άρχ: Εις μίαν χώραν ήτό τις κηπουρός...
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73 (σ. 443). Περί τής καλογραίας τής έμπεσούσης εις πορνείαν καί 
έλθούσης εις μετάνοιαν.

’Άρχ. Έδιηγήθη τις τών πατέρων δτι εις την Θεσσαλονίκην ήτο άσκη- 
τήριον παρθένων γυναικών...

74 (σ. 445). Περί τοΰ γενομένου μοναχοί συν τοΐς τέκνοις αυτοί καί 
τή γυναικί.

’Άρχ. Κάποιος αρχών του παλατιού Ίλλοΰστριος τό αξίωμα, όνόματι 
Παύλος.

75 (σ. 447). Περί τής αρετής του λαχανά.
’Άρχ. Ήτον ένας Γέρων καθήμενος είς την έρημον...
76 (σ. 452). “Οτι ή ταπείνωσις μόνη διώκει τούς δαίμονας.
’Άρχ. ’Έλεγεν ή όσια Θεοδώρα δτι ούτε άσκησις...
77 (σ. 454). Πώς δει προσεύχεσθαι άδιαλείπτως κατά τον ’Απόστολον 

Παύλον.
’Άρχ. Μίαν φοράν υπήγαν εις τον άββάν Λουκιον είς τον λεγόμενον 

ένατον...
78 (σ. 456). Περί του λαβόντος τον μισθόν έκ Θεοί, διά τό φέρνειν 

μακρόθεν τό νερόν.
’Άρχ. “Ενας Γέροντας έκάθετο είς την έρημον...
79 (σ. 458). Περί τής βοήθειας του Θεοί όπου στέλλει είς τούς δούλους 

αυτοί δταν ελπίζωσιν είς αυτόν.
’Άρχ. Μίαν φοράν ένας Γέροντας καθεζόμενος μοναχός είς ένα κελλίον 

ήσθένησε καί δεν είχε κανένα νά τον υπηρέτηση...
80 (σ. 460). Παράδειγμα περί κατακρίσεως καί πόσης χάριτος υστερεί

ται ό κατακρίνων.
’Άρχ. Ήτον δύο αδελφοί μεγάλης αρετής εις ένα κοινόβιον...
81 (σ. 464). Περί τών μοναχών τών μη δεξαμένων την ελεημοσύνην 

δΓ ακτημοσύνην.
”Α ρ χ. Ήλθε κάποιος πλούσιος από ξένης καί ήφερε πολλά φλωρία εις 

τον σκήτην καί έπαρακάλει τον πρεσβύτερον νά τά μοιράση είς τούς αδελ
φούς...

82 (σ. 467). Περί του κλέπτοντός τίνος Γέροντος.
’Ά ρ χ. Είς την σκήτην ήτό τις αδελφός καί ήτο γείτονας ενός αγίου 

γέροντος...
83 (σ. 469). Περί του βλέποντος τούς Αγγέλους.
’Άρχ. ’Έλεγε κάποιος από τούς αγίους πατέρας...
84 (σ. 472), Περί του άοράτως βλέποντος την χάριν τών επτά Μυ

στηρίων.
’Άρχ. ’Άλλος πάλιν διορατικός καί θαυμαστός Γέρων έβλεπε την δόξαν 

τοΰ Θεοί...
16 - 7 -1958
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85 (σ. 473). Περί των δύο μοναχών, τοπικού και ξένου.
’Άρχ. Είπεν ένας γέροντας από τούς αγίους πατέρας δτι ήσαν δύο 

καλόγεροι...
86 (σ. 476). Περί τοϋ βουλομένου θρέψαι την μητέρα αύτοϋ και άορά- 

τως έμποδισθέντος.
Ά ρ χ. Είπεν ένας Γέροντας δτι ήτον ένας αδελφός ευλαβής κατά πολλά 

και είχε μητέρα πτωχήν...
87 (σ. 481). Περί τοϋ υποτακτικού τοϋ διορθώσαντος τον θυμόν τοϋ 

γέροντος αύτοϋ.
’Άρχ. Ήτον ένας άναχωρητής ευλαβής καί διακριτικός...
88 (σ. 486). Περί τοϋ πολεμηθέντος αδελφού εις πορνείαν καί μή νικη- 

θέντος, δθεν καί στεφάνων ήξιώθη.
"Αρχ. Δύο αδελφοί από ένα κοινόβιον έπήγαν δι’ υπηρεσίαν τοϋ μονα

στηριού εις μίαν χώραν...
89 (σ. 489). Περί τών δύο μοναχών" δ εις άναχωρητής καί δ έτερος 

Ηγούμενος.
’Άρχ. Δύο τινές εσυμφώνησαν" νά γένουν καλόγεροι...
90 (σ. 491). Περί τοϋ υπερήφανου κοινοβιάρχου μή δεξαμένου τον Κύ

ριον εν σχήματι πτωχοϋ.
Άρχ. Ήτον ένας κοινοβιάρχης καί είχε πολλήν δόξαν από τούς αν

θρώπους...
91 (σ. 495)· Περί τής αρετής τοϋ ξυλοφόρου Αίθίοπος καί δτι διά 

προσευχής αύτοϋ βροχήν ούρανός έδωκεν.
Ά ρχ. Μίαν φοράν εγινεν εις μίαν χώραν άβροχία καί ξηρασία πολλή...
92 (σ. 498). "Οτι δ πόλεμος τής πορνείας έκ τής πολυφαγίας καί πολυ

ποσίας προέρχεται.
’Άρχ. "Ενας αδελφός από τήν Αίγυπτον είχε πόλεμον τής σαρκός...
93 (σ. 500). Περί τοϋ πολεμουμένου εις πορνείαν χρόνους δώδεκα.
Άρχ. “Ενας Γέρων Ινάρετος, Πάχων ονομαζόμενος έκαθίζετο εις τήν

σκήτην...
94 (σ. 505). Περί τής μεγαλσψύχου υπομονής τοϋ υποτακτικού καί διά 

προσευχής αύτοϋ έσωσε καί τον Γέροντα του.
’Άρχ. Ήτον ένας γέροντας κατοικών είς τά κελλία τά λεγάμενα ερημικά, 

έξωθεν τής Αλεξάνδρειάς...
95 (σ. 509). Περί τοϋ μή λαβόντος ελεημοσύνην, διδαχθείς υπό Αγ

γέλου.
’Άρχ. Μίαν φοράν επήγεν εις τήν Ραϊθώ ένας άνθρωπος πλούσιος καί 

έμοίραζε τον πλούτον του εις δλους τούς μοναχούς...
96 (σ. 511). “Οτι δταν ημείς θέλωμεν δεν μάς βλάπτουν οί πονηροί 

λογισμοί.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΗ’ 7
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Ά ρ χ. “Εναν αδελφόν έπείραξαν οι πονηροί λογισμοί καί είχε μεγάλην 
λύπην...

97 (σ. 514). Περ'ι τοΰ τύπτοντος την εαυτού σάρκα ΐνα ελθη αύτφ πάθος 
σωτήριον.

’Άρχ. "Ενας αδελφός άφήκε τον κόσμον και εμόνασεν εις τό ό'ρος τής 
Νητρίας...

98 (σ. 516). Πόσον ωφελεί ή υπομονή καί δτι ό εχων αυτήν υπερβαί
νει πάσαν αρετήν.

’Άρχ. Έπαρακάλεσεν ένας από τούς αγίους πατέρας τον Θεόν...
99 (σ. 519). Περ'ι τοΰ πώς 6 διάβολος ποικιλοτρόπως πολεμεϊ τον 

άνθρωπον.
"Αρχ. Ό άββάς Μακάριος κατφκει εις τήν μεγάλην έρημον μοναχός...
100 (σ. 524). Περ'ι τοΰ ρίψαντος τό τέκνον αύτοϋ εις τήν φωτίαν δρα 

ύπακοήν.
’Άρχ. “Ενας άνθρωπος κοσμικός είχε παιδία τρία...
101 (σ. 526). Περ'ι τής αρετής των δυο κατά σάρκα αδελφών.
’Ά ρ χ. Δυο αδελφοί κατά σάρκα επήγαν καί έκατοίκησαν εις μονα- 

στήριον...
102 (σ. 530). Περί τών σκανδαλισθεντων δυο αδελφών.
’Άρχ. Έλεγεν 6 άββάς Νικήτας περί τινων δυο αδελφών δτι ήλθαν νά 

καθίσουν εις ενα κελλί νά περάσουν τήν ζωήν των ασκητικά...
103 (σ. 532). Περί τοΰ θέλοντος έξετάσαι τάς κρίσεις τοΰ Θεού καί διδα- 

χθέντος υπό Αγγέλου.
’Άρχ. Γέρων τις ενάρετος από τούς άσκητάς είχε παρρησίαν προς τον 

Θεόν...
104 (σ. 540). Περί τοΰ άββά Παύλου τοΰ άπλοΰ.
’Άρχ. Ό άββάς Παΰλος ό απλούς ό μακάριος, ό τοΰ άββά ’Αντωνίου 

μαθητής, διηγήσατο τοΐς πατράσι...
105 (σ. 547). Περί τοΰ σφραγίσαντος τον δαίμονα μέσα εις τό σταμνίον, 

πάνυ ωφέλιμον.
’Άρχ. Διηγήσατο ήμΐν ό άββάς Πίωρ λέγουν...
Έν τέλει (φ. 559) εύρηνται οί εξής στίχοι.

τΩδε πέρας ειληφεν ή βίβλος αϋτη 
υπό χειρός εμού Ίωάσαφ
Μοναχοί) Αερίου και οί άναγινώσκοντες έρρωσθε πάντες 
εΐ μεν δε σφαλερόν εΐρηταί τι έν ταύτη 
ένεκεν τούτου δέομαι σύγγνωτέ μοι 
ανθρώπινον καί γάρ πάθος τό άμαρτάνειν.

ΈτελειώΟη δέ εις τούς 1880 Μαΐου 20.
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Ό κώδιξ πολυτελώς δεδεμένος διά δέρματος ερυθρού και μετά πολλής 
έπιμελείας και φιλοκαλίας γεγραμμένος. Κοσμείται δέ διά θαυμάσιων εγχρώ
μων αψίδων, έπιτίτλων καί καλλιτεχνικών αρχικών γραμμάτων μεγάλου μεγέ
θους, άπερ άποτελοΰσι τεκμήριον τής εύγενοΰς άμίλλης τού γραφέως προς 
τούς παλαιούς κωδικογράφους.

[2] 2048 Ζ 59
Χαρτ. 23X18, αϊώνος ιθ' (1879)

Άποστολικός Σύλλογος 
φ. β', σελ. 231

(φ. α'). Έν αρχή: « Πίναξ τής Βίβλου ταύτης».
(φ. β'). « Άποστολικός Σύλλογος» έγράφη παρά τού έν μοναχοΐς ελά

χιστου Ίωάσαφ έν τή ‘Ιερρ Λαύρα Σάββα τού Ηγιασμένου, Μαΐου 2, 1879.
1 (σ. 1). Ή μετάστασις τού 'Αγίου ένδοξου ’Αποστόλου καί Εύαγγελι- 

στοΰ, φίλου, παρθένου, έπιστηθίου, ήγαπημένου Ίωάννου τού Θεολόγου.
’Άρχ. Ούτος έκατάγετο από ένα χωρίον ευτελές τής Γαλιλαίας...
Τέλος: ή ποιος θέλει νομίσει περί τούτου κατά άλλον τρόπον.
2 (σ. 43) Τού αγίου ’Αποστόλου Θωμά.
’Άρχ. Μετά την φριχτήν καί ένδοξον τού Δεσπότου Χριστού Άνά- 

ληψιν...
Τέλος: καί άφήκε την πρόσκαιρον βασιλείαν διά νά άπολαύση την 

αιώνιον...
3 (σ. 76). Τού αγίου ένδοξου καί πανευφήμου ’Αποστόλου Φιλίππου.
’Άρχ. Ούτος ήτον από την χώραν Βηθσαϊδά...
Τέλος: κηρύττοντες τό τού Χριστού Εύαγγέλιον...
4 (σ. 96). Τού αγίου ’Αποστόλου καί Εύαγγελιστού Ματθαίου.
Άρχ. Ούτος ήττον από τήν Κανά τής Γαλιλαίας...
Τέλος: νά έχετε ηδονήν άνέκφραστον καί ευφροσύνην άνεκδιήγητον...
5 (σ. 112). Εις τήν περίοδον καί τον υπέρ Χριστού θάνατον τού αγίου 

καί πανευφήμου ’Αποστόλου Άνδρέου τού Πρωτοκλήτου.
’Άρχ. Πολλαΐς φοραΐς έσυλλογίσθηκα, ευλογημένοι Χριστιανοί...
Τέλος: Ούτως ας άγωνιζώμεθα ϊνα τής μεν κολάσεως έλευθερωθώμεν, 

τής δέ βασιλείας τών ουρανών έπιτύχωμεν...
6 (σ. 162). Εις τάς περιόδους καί τον υπέρ Χριστού θάνατον τών αγίων 

ένδοξων καί Πρωτοκορυφαίων Πέτρου καί Παύλου.
Άρχ. Άπό τρία πράγματα λέγουσιν οι Άγιοι τής ’Εκκλησίας μας...
Τέλος: αυτά ας πασχήσωμεν νά τελειώσωμεν ΐνα καί ό Θεός άξιώση 

ημάς τής αιωνίου αυτού βασιλείας...
Ί (σ. 216). 'Η έπάνοδος τού λειψάνου τού αγίου ένδοξου ’Αποστόλου 

Βαρθολομαίου.
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’Άρχ. Καιρός επιτήδειος είναι εις εμέ...
Τέλος: τοΐς μετά πίστεως αΰτφ προστρέχουσιν εις δόξαν τοϋ 'Υπερά

γαθου Θεοΰ.
8 (σ. 223). Μνήμη τοΰ 'Αποστόλου ’Ιούδα.
’Άρχ. Οΰτος ήτον από τους δώδεκα ’Αποστόλους...
Τέλος: και έλαβε παρ’ αυτοΰ τον τοϋ μαρτυρίου άμαράντινον στέ

φανον.
9 (σ. 226)· Μνήμη τοϋ αγίου ενδόξου ’Αποστόλου ’Ιακώβου άδελφοϋ 

Ίωάννου τοΰ Θεολόγου.
”Α ρχ. Οΰτος ήτον υιός μέν Ζεβεδαίου...
Τέλος: καθώς περί τοϋτου γράφει τό δωδέκατον κεφάλαιον τών 

Πράξεων.
10 (σ. 228). Μνήμη τοϋ αγίου ’Αποστόλου Σίμωνος τοϋ ζηλωτοΰ.
’Ά ρ χ. Οΰτος ό άγιος ’Απόστολος Σίμων είναι ό ίδιος εκείνος όποΰ 

ονομάζεται και Ναθαναήλ...
Τέλος: Ζηλωτής δέ ώνομάσθη διότι είχε ζήλον πολΰν, ήγουν αγάπην 

θερμήν καί ύπερβάλλουσαν προς τον Θεόν.
11 (σ. 230). Μνήμη τοϋ αγίου ’Αποστόλου ’Ιακώβου τοΰ Άλφαίου.
’Άρχ. Οΰτος ήτον ένας από τούς δώδεκα ’Αποστόλους...
Τέλος: και έτζι εις τον ποθοϋμενον Χριστόν παραδίδει τό πνεϋμά του.
Έν τέλει έπονται οί εξής στίχοι.

Πέτρε καί Παϋλε, τοΰ Λόγον άροτηρες,
Άνδρέα, ’Ιάκωβε και ’Ιωάννη σοφέ 
Βαρθολομαίε και Φίλιππε, Θωμά, Ματθαίε 
Σίμων, ’Ιούδα, θείε ’Ιάκωβε 
παγκόσμιε, πάντιμε τών Μαθητών δωδεκάς, 
οι εν τώ κόσμφ κηρύξαντες τήν Παναγίαν Τριάδα 
φύσει Θεόν άΐδιον της ’Εκκλησίας 
οι αλάξευτοι όντως πύργοι και στύλοι ασάλευτοι 
τώ Δεσπότη τών δλων ικετεύσατε [πρεσβεύσατε 
τη τον Δεσπότην τών δλων ικετεύσατε] 
αωθηναι ήμάς.

Καί οΰτος ό κώδιξ ως καί οί κατωτέρω ΰπ’ άρ. Ζ 61, 62, 63 κεκοσμη- 
μένοι είσί δι’ έπιτίτλων, προμετωπίδων καί αρχικών καλλιτεχνικών γραμμά
των, καθό υπό τοΰ αυτοΰ γραφέως γραφέντες, τοϋ μακαρίτου Ίωάσαφ Άγιο- 
σαββίτου τοϋ έκ τής νήσου Λέρου, τοϋ μετέπειτα κοινοβιάσαντος εν τή 
καθ’ ήμάς Τερφ Λαυρφ, εξ οΰ καί Λαυριώτου, καί άποβιώσαντος έν αυτή 
τον ’Οκτώβριον τοϋ 1936. Προσετέθησαν δέ εις τήν Βιβλιοθήκην τής Ίεράς 
ημών Μονής καί τα πέντε ταΰτα χειρόγραφα παρά τοΰ Γέροντος Σάββα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:51 EEST - 34.211.113.242



Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων Μ. Λαΰρας 101

'Ιεροδιακόνου Λαυριώτου τοϋ Σαμίου, κατά πνεύμα υιού τού γεγραφότος, 
βρίθουσι δέ σολοικισμών και ανορθογραφιών κλπ.

[3] 2049 Ζ 60 
Χαρι. 23X17, αίώνος ιθ’ (1888)

'Αγίου ΈφραΙμ εύχαϊ 
σελ. 8 και 4 φύλ. άγραφα

1 (σ. 1). Τού οσίου Πατρός ημών Έφραίμ ευχή εις τον Κύριον ημών 
Ίησούν Χριστόν.

”Αρχ. Ό αναμάρτητος Υιός τού Θεού...
2 (σ. 6). Τού αυτού ευχή προ τού ύπνώσαι.
“Αρχ. Κύριε Ιησού Χριστέ ό Θεός ήμών, ό τήν αγίαν σου Μητέρα 

τιμιωτέραν άναδείξας τών επουρανίων Δυνάμεων...

[4] 2050 Ζ 61
Χαρτ. 23X18, αίώνος ιθ' (1878)

Βιβλίον Πατεριπόν 
φ. ς’, σελ. 436

1 (φ. α’). Βιβλίον Πατερικόν, έγράφη διά χειρός τού εν μοναχοΐς Ίωά- 
σαφ Σαββαΐτου έν τή ιερφ Λαύροι τού αγίου Σάββα 1878.

2 (φ. β'). Στίχοι εις τήν Θεοτόκον.

Μαριάμ Παντάνασσα Μήτηρ Κυρίου, 
φρουρεί παναλκεΐ ίσχνϊ ϋειοτάτη 
τούς άναγινώσκοντας την βίβλον ταντην 
εις ψυχικήν ώνησιν άπλότητι καρδίας 
τον δε γράψαντα ρϋσαι πυρος γεένης.

Καί κατωτέρω έτεροι στίχοι ίκετήριοι προς τήν Θεοτόκον.

”Ορος Θεόν κατάσκιον, Παρ&ένε Παναγία, 
τους εν τφ κόσμφ φύλαττε ώς ήμών προστασία

3 (φ· γ'). “Ετεροι στίχοι εις τήν Θεοτόκον κατ’ άλφάβητον.

’’Ανοιξον δέομαι 'Αγνή τά ταπεινά μου χείλη 
τον ανυμνειν και έπαινείν τά σά και άναγγέλλειν 
Βάτον σε είδε Μωνσής κλπ. μέχρι τού Ω.

4 (φ. ε'). Πίναξ αναλυτικός τών περιεχομένων.
5 (σ. 1). Προοίμιον τής παρούσης βίβλου,
”Αρχ. *Ω μοναχέ, δπου άπαρνήθης κόσμον καί τά εν κόσμφ...
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6 (σ. 4). Βίος εν συνάψει τοΰ αγίου Νείλου [τοϋ Αθωνίτου].
’Άρχ. 'Ο μακάριος Νείλος πατρίδα μέν εΐχεν την Τζακωνίαν εις την 

Πελοπόννησον, από κωμόπολιν καλουμένην "Αγιος Πέτρος...
7 (σ. 12). Αρχή συν Θεψ τών θαυμάτων κα'ι έμφανείας τοΰ οσίου καί 

Θεοφόρου πατρός ημών Νείλου, διδασκαλιών καί νουθεσιών καί παραινέ
σεων προς τούς εν ’Άθψ καί απανταχού οίκοΰντας Μονάχους. Εύλόγησον 
Πάτερ.

’Άρχ. Μοναχός τις Θεοφάνης τούνομα ήλθεν από Καισαρείας είς τό 
"Αγιον ’Όρος κατά τό έτος 1805...

8 (σ. 52). Περί τής εύρέσεως τών τιμίων λειψάνων τοϋ οσίου πατρός 
ημών Νείλου.

’Άρχ. Οί Μοναχοί τής Σκήτεως τών Καυσοκαλυβίων καί οί ,κελλιώται 
τών σπανών...

9 (σ. 74). ’Οπτασία φοβερά απειλής τρομεράς προμηνυουσης οργήν θεή- 
λατον, έπερχομένην είς τό ’Όρος εξ άμαρτιών μας.

’Άρχ. Άφοΰ έγραψεν ό Θεοφάνης τά εις τό ύαλίον τυπωθέντα εκείνα 
θαυμαστώς γράμματα...

10 (σ. 85). Όμιλία διεξοδική τοϋ 'Αγίου (Νείλου) περί ήσυχαστών.
’Άρχ. ’Ακούσατε, ώ ιερομόναχοι καί μοναχοί...
11 (σ. 109). Διήγησις τοϋ αγίου περί γέροντός τίνος.
’Άρχ. Είς τήν έρημον τοϋ Ίορδάνου...
12 (σ. 125). Διήγησις έτέρα.
’Άρχ. Είς ένα κοινόβιον εύρίσκετο εις πνευματικός καταφρονητής τών 

θείων κανόνων...
13 (σ. 135). Περί τοϋ άρτου όποΰ ό Άδάμ μετά τήν παράβασιν ήσθιεν 

είς τήν εξορίαν του.
14 (σ. 140). Περί τής άργολογίας όποΰ γίνεται είς τήν τράπεζαν, πόσην 

βλάβην πβυχής προξενεί είς τούς μοναχούς καί είς πάντας.
’Άρχ. Ό ψυχικός θάνατος όποΰ προέρχεται από τήν άργολογίαν τής 

τραπέζης...
15 (σ. 147). Περί τοϋ εσχάτου αίώνος καί εσχάτων μοναχών.
’Άρχ. Διά τοΰτο σάς λέγω όταν παρέλθωσιν από τοΰ νϋν καιρού...
16 (σ. 148). Περί τής όγδοης Συνόδου.
’Ά ρ χ. Είς δέ τήν εποχήν όποΰ άδήλως θέλει γίνει νέα ή όγδοη Σύνο

δος, ή οποία θέλει διαλέξει τήν φιλονεικίαν καί νά καθαρίση τον καλόν σίτον 
από τον κακόν, τήν ’Ορθοδοξίαν από τάς αιρέσεις...

17 (σ. 158). Περί τής ελεύσεως τοϋ αντίχριστου.
"Αρχ. Πριν τής ελεύσεως τοϋ αντίχριστου τοϋ αισθητού θέλει σκοτισθή 

ή διάνοια τών ανθρώπων από τά πάθη καί νά πληθυνθή ή ανομία καί ή 
ασέβεια...
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18 (σ. 173). Περί τών κηρίων τοϋ μνημοσύνου υπόδειγμα.
”Αρχ. Εις ευλαβής και ενάρετος άπαρνηθείς τον κόσμον...
19 (σ. 183). Διήγησις περί τοΰ βοσκού τού απλού.
’Άρχ. Έτυχέ ποτέ και άπέρασεν απ’ εκείνα τα μέρη ένας ερημίτης...
20 (σ. 194). Τού εν άγίοις πατρός ημών Αθανασίου ’Αρχιεπισκόπου 

’Αλεξάνδρειάς λόγος εις τό θαύμα τό γεγονός εν Βηρυτφ περί τής τιμίας και 
σεβάσμιας είκόνος τοΰ Κυρίου καί Θεού ημών.

’Ά ρχ. ’Άρατε τούς οφθαλμούς υμών καί ΐδετε τό κοινόν καί παράδοξον 
θαύμα, δπερ γέγονε νΰν εν ταΐς ήμέραις ημών...

21 (σ. 202). Διήγησις περί τίνος βασιλέως τών Αίθιόπων.
”Αρχ. Διηγήσατο μέγας Γέρων λέγων: δτι βασιλέα εγνώριζον τών 

Αίθιόπων, Χριστιανόν καί έλεήμονα μέγαν...
22 (σ. 206). Θαύμα περί άλλου τίνος βασιλέως.
’Άρχ. Φαίνεται εις τον Λειμώνα τών άνθέων δτι ήτον ένας βασιλεύς 

εις την Φραγκίαν περισσά πλούσιος καί ευτυχής...
23 (σ. 220). Βίος καί μετάνοια τής μακαρίας Ταϊσίας τής ποτέ πόρνης.
’Άρχ. Αγαπητοί μου αδελφοί καί πατέρες, βούλομαι διηγήσασθαι

ύμΐν την φαίδραν ταύτην καί θαυμαστήν διήγησιν...
24 (σ. 225). Διήγησις τού θαυμαστού καί πολυπαθούς οσίου πατρός 

ημών Σερβίου καί τής μετά τήν αυτού κοίμησιν καταδρομής τής σκήτεως 
αυτού, τήν οποίαν ό άγιος Νείλος έδιηγήθη προς τον Θεοφάνην.

“Άρχ. Ουτος δ δσιος πατήρ ημών Σέρβιος ήτον από τήν Σερβίαν...
25 (σ. 323). Περί καταχρήσεως τών κοινοβίων καί ιδιορρύθμων μονών.
’Άρχ. Τήν σήμερον όμως δλα τά παρέβηκαν καί κατεφρόνησαν...
26 (σ. 325). "Οτι 6 δσιος Νείλος άπεστάλη παρά Θεού ΐνα ελέγξη τήν 

παρανομίαν ΐνα μή άπωλεσθώσι κακώς οΐ απειθείς.
‘Άρχ. Διά τούτο πάλιν σας λέγω εξ αγάπης καί λύπης κινούμενος...
27 (σ. 330). Λόγοι παραπονητικοί τής Θεοτόκου προς τούς μοναχούς 

τού ’Όρους.
’Άρχ. Λαός μου τί έποίησά σοι καί τί μοι άνταπέδωκας;...
28 (σ. 333). 'Ότι ό άγιος μεσιτεύει νά μή άναχωρήση ή Θεοτόκος.
’Άρχ. Δυσωπήσατε πατέρες τήν Θεοτόκον νά μήν άναχωρήση...
29 (σ. 337). Ευχή τού αγίου.
’Άρχ. Άλλ’ ώ Κυρία Θεοτόκε Παρθένε...
30 (σ. 338). Έπανάληψις τού αγίου προς προτροπήν μετανοίας.
Αρχ. Ώ όσιώτατοι πατέρες, άπαξάπαντες οί έν τφ ’Όρει τούτιρ...

31 (σ. 342). Είδοποίησις μέ ποιον τρόπον μέλλει άναχωρήσαι ή Θεοτό
κος εκ τού Όρους τοΰ ’Άθω.

Αρχ. Μέ ποιον δέ τρόπον άρά γε μέλλει εξελθεΐν έκ τού ’Όρους 
τούτου.
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32 (σ. 346). 'Ιστορία παραβολική.
’Ά ρχ. Εις διδάσκαλος είχε μαθητάς και εμαθήτευσεν ικανούς από αυτών 

καί έγιναν καί αυτοί διδάσκαλοι καί έμαθήτευσαν άλλους... Είτα επεται 
ερμηνεία τής παραβολής.

33 (σ. 365). Ερωταποκρίσεις διαλογικής.
”Αρχ. Τίς οΰτος ό παραγινόμενος; ήτοι τίνες είσίν οι μοναχοί οΰτοι οί 

εσχάτως εν τφ ’Όρει τοϋ "Αθω ελθόντες;...
34 (σ. 377). Περί τίνος μοναχού ενάρετου δτι μέ τό να έδέχετο ελεημο

σύνην άπωλέσθη ψυχικώς.
’Ά ρ χ. "Ενας μοναχός ενάρετος άγωνιζόμενος εις την μοναδικήν πολι

τείαν...
35 (σ. 382). Τού άββά Παμβώ περί τών ψαλλόντων.
’Άρχ. Ό άββας Παμβώ άπέστειλε τον μαθητήν του εις την 'Αλεξάν

δρειαν νά πωλήση τό έργόχειρόν του...
"Επονται δύο ετερα δμοια.
36 (σ. 399). Περί τίνος προσκυνητοϋ ελθόντος εις τό ’Όρος καί σκαν- 

δαλισθέντος διά την πολιτείαν καί διαγωγήν τών μοναχών καί άπωλέσθη.
"Αρχ. "Ενας προσκυνητής ελθών εδώ εϊς τό "Ορος μέ εύλάβειαν...
37 (σ. 406). Διήγησις -ψυχωφελής περί τής θείας λειτουργίας έκ τού χει

ρογράφου βιβλίου τού αγίου Γρηγεντίου.
’Άρχ. Ευρισκόμενος ό άγιος Γρηγέντιος εϊς Μεδιόλανα...
38 (σ. 434). ’Εκ τού Γεροντικού.
’Άρχ. Ήρωτήθη Γέρων, κατέπλευσέ ποτέ πλοϊον...
39 (σ. 435). Έκ τού βίου τού άββά Άγάθωνος.
’Άρχ. Εις ποτέ τών άδελφών ήρώτησε τον άββά Άγάθωνα...
Ό κώδιξ καλώς καί στερεώς δεδεμένος διά δέρματος, χρώματος μπλε 

βαθέος, φέρων επί τής ράχεως τήν επιγραφήν « Πατερικόν».

[5] 2051 Ζ 62 
Χαρτ. 23X18, αΐώνος ιθ' (1878)

Βιβλίον Πατερι,χόν 
φ. β', σελ. 317

(φ. α'). Πίναξ τής βίβλου ταύτης.
(φ. β'). Βιβλίον Πατερικόν, περιέχον τούς βίους τών διά Χριστόν 

σαλών. Έγράφη παρά τού ελάχιστου εν μοναχοΐς Ίωάσαφ Σαββαΐτου κατά 
μήνα Μάρτιον τού 1878.

1 (σ. 1). Βίος καί πολιτεία τών οσίων πατέρων ήμών Ίωάννου καί Συ
μεών τού διά Χριστόν σαλού.

’Άρχ. Κατά τούς χρόνους τού βασιλέως ’Ιουστίνου τού νέου...
Τέλος: Ικεΐ δε άνέπαυσε τάς ψυχάς αυτών εις δμοίαν δόξαν...
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2 (σ. 55). Βίος και πολιτεία τοΰ οσίου καί Θεοφόρου πατρός ημών 
Άνδρέου τοΰ διά Χριστόν σαλοϋ.

Άρχ. Βίον θεάρεστον καί πολιτείαν άμεμπτον άνδρός ενάρετου, ώ φίλ- 
τατοι, βούλομαι ύμΐν διηγήσασθαι...

Τέλος: ούτως γάρ δοξάζει ό Θεός τούς αυτόν δοξάζοντας διά της ενά
ρετου καί λαμπράς αυτών πολιτείας... Και κατωτέρω ή εξής σημείωσις τοΰ 
γραφέως: «Τέλος τοΰ βίου τοΰ οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών άνδρέου 
τοΰ διά Χριστόν σαλοΰ γενομένου, οποίος δε άναγνώσει ή γράψει ή άκροα- 
σθεΐ τον βίον και τούς άγώνας αύτοΰ, νά έχει βοήθειαν τον δσιον άνδρέαν 
ψυχή τε κα'ι σώματι άμήν. Μέμνησται δέ καμοΰ τοΰ άναξίου ίωάσαφ μοναχοΰ 
λέριου και οί άναγινώσκοντες τάς άνδραγαθίας τοΰ άγιου όποΰ έκοπίασα, καί 
έγραψα ως εδυνήθηκα τάς άγαθοεργείας του άφίνοντας τά περισσότερα διά 
νά μην βαρένονται οί άναγινώσκοντες».

3 (σ. 302). Περί τής παρθένου όποΰ έκαμώνετο διά τον Χριστόν σαλή 
καί τρελλή.

Άρχ. Είς αυτό τό γυναίκειον Μοναστήριον ήτον μία Παρθένος ή 
οποία εκαμώνετο πώς είναι τρελλή...

4 (σ. 307). Περί τοΰ γέροντος Δανιήλ.
’Άρχ. Ήν τις γέρων εκ σκήτει δνόματι Δανιήλ καί είχε μαθητήν...
5 (σ. 311). “Ετερον περί τοΰ άββά Δανιήλ.
”Αρχ. Άνέβη δ άββάς Δανιήλ άπό τής σκήτεως...

[6] 2052 Ζ 63 
Χαρτ. 22X16, αίώνος ιθ'

Βίοι καί Διηγήσεις 
σελ. 317

1 (σ. 1). Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Μακαρίου τοΰ 
Ρωμαίου.

Άρχ. Παρακαλοΰμεν ημείς οί ταπεινοί μοναχοί...
Τέλος: δθεν καί οί άκοΰσαντες άπαντες τότε καί οί μετά ταΰτα μέλ

λοντες άκούειν...
2 (σ. 33). Περί τίνος άδελφοΰ πολεμηθέντος εις πορνείαν.
’Άρχ. Αδελφός τις Ιπολεμήθη υπό τοΰ δαίμονος τής πορνείας...
3 (σ. 40). Περί τίνος άδελφοΰ, δν έπλάνεσεν δ διάβολος.
’Άρχ. Μοναχός τις ευλαβής, δνόματι Γρηγόριος...
4 (σ. 51). Διήγησις περί τίνος γέροντος δποΰ είδε τήν πολιάν καί ύπε- 

ρηφανεύθη.
’Άρχ. Καθεζόμενός ποτέ τις γέρων εν τή ερήμφ...
5 (σ. 64). Διήγησις περί τοΰ ’Ιούδα, πώς καί ποΰ εγεννήθη καί τί έγινε 

καί τί τέλος έλαβε.
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Ά ρ χ. Διηγείται δ ’Απόστολος Παύλος και λέγει δτι ρίζα πάντων τών 
κακών έστιν ή φιλαργυρία...

6 (σ. 94). Έτέρα μηχανή τοΰ διαβόλου, δρα.
Ά ρχ."Οταν θέληση άνθρωπος πιάσαι ζώον τό λεγόμενον σίμια, ο εστι 

μαϊμού' αύτη γάρ τή φύσει πονηρά υπάρχει...
7 (σ. 100). Διήγησις ωφέλιμος περί ιερωσύνης δεσμού.
Άρχ. Έν τοΐς χρόνοις δταν έμαρτύρησεν δ άγιος Μερκούριος δ μεγα- 

λομάρτυς, ήτον ένας ίερεύς εις μίαν χώραν πολλά μεθυστής...
8 (σ. 117). Περί αγίων εικόνων δπού είναι πολλά χαλασμένοι τί νά 

γίνη εις αύτάς.
’Άρχ. “Ενας γέροντας άγιώτατος εύρίσκετον εις τά μέρη τής Ανατολής 

εις ένα τόπον έρημον μόνος του...
9 (σ. 121). Περί τοΰ άββά Σεραπίωνος.
’Άρχ. Έλεγον περί τού άββά Σεραπίωνος δτι έν ’Αλεξάνδρειά ύπήν- 

τησε ριγούντι πτωχή)...
10 (σ. 123). Περί τοΰ άββά Δανιήλ.
Άρχ. Ειπεν δ άββάς Δανιήλ δτι ήν έν Βαβυλώνι θυγάτηρ τινός...
11 (σ. 125). Διήγησις περί τοΰ άββά Θεωνά.
Ά ρχ. Διηγήσατο ήμΐν δ άββάς Θεωνάς περί τού άββά Μαρκέλλου...
12 (σ. 133). Βίος τοΰ δσίου πατρός ημών καί άσκητού Μάρκου τού 

’Αθηναίου.
Άρχ. Διηγήσατο ήμΐν δ άββάς Σεραπίων, δ υπάρχων έν τή έσωτάτη 

έρήμφ τής Αίγυπτου, λέγων...
Τέλος: δ παραλαβών τον άγιον καί δούλον αυτού Μάρκον...
13 (σ. 158). Διήγησις περί τοΰ γεγονότος θαύματος έν Αϊγύπτφ.
Ά ρ χ. Κατά τούς χιλίους τετρακοσίους δγδοήκοντα εξ χρόνους άπό Χρι

στού καί έπέκεινα, τών Αγαρηνών έκεΐσε κυριευόντων, ύπδ τού άγιωτάτου 
Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς ’Ιωακείμ τού έξ Αθηνών καί Συμεών μοναχού 
τού τσαγγάρη...

14 (σ. 208). Διήγησις ωφέλιμος Μάλχου μοναχού.
Άρχ. Μακράν άπό τήν Αντιόχειαν τής Συρίας έως τριάντα μίλια, 

είναι ένα χωρίον δνομαζόμενον Μαρώνεια...
15 (σ. 221). Διήγησις περί άγάπης πάνυ ωφέλιμος.
’Άρχ. "Ενας ίερεύς καί ένας ευλαβής διάκονος έχοντες άναμεταξύ των 

άγάπην τήν τού Θεού πεφιλημένην...
16 (σ. 234). Περί τοΰ οσίου πατρός ημών Ευφροσύνου τού μαγείρου.
’Άρχ. Ούτος'έγεννήθη άπό άγροίκους καί χωρικούς γονείς...
17 (σ. 240). Περί τών αγίων πέντε κανονικών Παρθένων τών υπό τού 

πρεσβυτέρου αυτών άποτμηθεισών, Θέκλας, Μαριάμνης, Μάρθας, Μαρίας καί 
Ένναθά.
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’Άρχ. Κατά τούς χρόνους Σαβωρίου τοϋ βασιλέως τών ΙΊερσών...
18 (σ. 250). Περί τίνος γέροντος διήγησις πάνυ ωφέλιμη.
Άρχ. Κάποιος γέρων άναχωρητής ήτον άσκητεύων...
19 (σ. 258). ’Ακούσατε και άλλην διήγησιν η καί εκδίκησιν όποϋ έκα- 

μεν ό Θεός εις ένα ληστήν φονέα.
Άρχ. "Ενας κλέπτης καί φονεύς ενα καιρόν υπάγει καί πέφτει εις ενα 

καστρότειχον παλαιόν να κοιμηθή εις τον ήσκιον...
20 (σ. 261). Περί τοϋ πραγματευτού καί τοϋ σκυλίου.
’Άρχ. "Αλλος πάλιν ήτον πραγματευτής καί είχε κοντά του ενα σκυ

λάκι μικρόν...
21 (σ. 265). Περί τοϋ παίζοντος την λύραν.
’Ά ρ χ.’Ακούσατε καί άλλην διήγησιν θαυμαστήν: εις τον παλαιόν και

ρόν ήτον ένας από ταΐς Άθήναις όποϋ έπαιζε την λύραν...
22 (σ. 268). Περί τού ίερέως καί τοϋ φίλου του, τοϋ δώσαντος 500 

φλωρία.
’Ά ρχ. ’Ακούσατε πάλιν καί άλλο όποϋ έκαμεν ό Πανάγαθος Θεός: 

ήτον ένας ίερεύς όποϋ είχεν ένα φίλον καί εκείνος έθάρρησεν εις την φιλίαν 
όποϋ εΐχεν εις τον ιερέα, καί έχοντας εΐς τό σακκούλι του 500 φλωρία, τά 
έδωσε τοϋ παπά τοϋ φίλου του να τοϋ τά φυλάξη έως ου νά έλθη από τό 
ταξίδιόν του...

23 (σ. 272). "Ετερον διήγημα φοβερόν καί παράδοξον, περί ιερέων ανα
ξίων, ότι ή θεία δίκη ούκ άργώς έκδικεΐ τούς τολμητάς καί αύθάδεις.

’Άρχ. Εις τάς ημέρας τών θειοτάτων βασιλέων Λέοντος καί ’Αλεξάν
δρου, άρχων τις εις την Πελοπόννησον αγόρασε σκλάβον, Τάταρον τό γένος, 
καί τον έδωκε τοϋ ιερέως...

24 (σ. 279). Περί τοϋ ιερατικού αξιώματος.
’Άρχ. Είς τής Λαοδικείας τό κάστρον ήτον ένας ίερεύς ευλαβής καί 

φοβούμενος τον Θεόν...
25 (σ. 282). Λόγος κατά άρσενοκοίτων.
’Άρχ. Καθώς δεν εύρίσκεταί τινας τόσον θηριώδης...
Έν τέλει εΰρηται φυλλάδιον έντυπον περιέχον τό « Θαΰμα τοϋ αγίου 

Γεωργίου τοϋ Μεγαλομάρτυρος καί θαυματουργού όπου εθανάτωσε τό θηρίον 
τον δράκοντα. Έξεδόθη δαπάναις τοϋ Μπουχαλάκη Γαβριήλ μοναχού άγιο- 
νορίτου καί Ρηνακάκη Ίωακίμ» έν σελ. 7, οΰ ή αρχή: Εις τά μέρη τής 
’Ανατολής, είς τήν επαρχίαν τής Άτταλείας...

Καί περί τό τέλος ό Πίναξ τών περιεχομένων τοϋ χειρογράφου.
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[7] 2053 Ζ 64
Χαρτ. 21x16, αίώνος ιζ' (1602)

Διάφορα 
φ. θ'+276

Έν αρχτ) φ. α'. «Τούτο τό βιβλίον άγιον έστίν, επειδή αναθεματί
ζει και αποβάλλει τούς άθεους λατίνους, καί δλους τούς αιρετικούς, μέ 
θαυμασίας αντιρρήσεις, και τούς πιστούς καί ορθοδόξους στηρίζει καί 
βεβαιώνει».

Έν φ. β'. «f Τό παρόν περικαλές βιβλίον υπάρχει εμού φωτεινού καί 
νοταρίου τής μεγάλης εκκλησίας, f καί τών φίλων. "}■ 'Ο Νοτάριος τής Μ. 
Έκκλησ. Φωτεινός ,ζρι' = 1602». Καί κατωτέρω οί εξής στίχοι:

Ή βίβλος αν τη πέφυκεν έμον τον νοτάριον 
καί εΐ τις τέως βονληΰεΐ ταντην αποστερήσαι 
κεχωριομένος έσετε τριάδος της άγιας 
έν τώ αίώνι τούτο τε και τώ έλενοομένω.

Τά φύλλα γ' δ' ε' ς-' ζ' άγραφα. Έν δέ τοΐς φύλλοις η' καί θ' ό πίναξ 
των περιεχομένων.

1 (φ. 1). f Τού τή Θεού χάριτι ευσεβούς νομοφύλακος Τωάννου διακό
νου τού Ευγενικού αντιρρητικός τού βλάσφημου καί ψευδούς δ'ρου τού εν 
Φλωρεντίφ έκτεθέντος κατά προς λατίνους Σύνοδον: f.

’Άρχ. Τον μέν πάντας ανθρώπους πραότητι διαφερόμενον νενικηκόια 
Δαβίδ...

Τέλος: ...τον έν προσκυνητή Τριάδι δοξαζόμενον ένα Θεόν τον Πατέρα 
καί τον Υιόν καί τό Πνεύμα τό "Αγιον, αμήν.

Ενταύθα σημειοϊ ό ’Αλέξανδρος Λαυριώτης : « Έδημοσιεύθη εν τφ 
Τόμιρ Καταλλαγής ».

Έν τή φφ φέρονται σημειώσεις τινές, αϊτινες, ως εικάζω, θά είναι τού 
Προηγουμένου Κυρίλλου Λαυριώτου, άναγνώσαντος τον λόγον καί σημειώ- 
σαντος τάς κρίσεις του.

2 (φ. 63β'). Τού αγίου Κυρίλλου έκ τού δ' βιβλίου τών Θησαυρών.
’Άρχ. Καθάπερ έφ’ ήμϊν δ νοΰς τού ανθρώπου έστί καί κατ’ ουσίαν

καί κατ’ ενέργειαν...
Εϊτα έπονται καί άλλων Εκκλησιαστικών Πατέρων κεφάλαια θεολογικά 

καί δογματικά.
Τά φύλλα 76, 77, 78, 79 άγραφα.
3 (φ. 80). Επιστολή συνοδική τού έν άγίοις πατρός ημών Σωφρονίου 

αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, έν ή κατά πάσης έστίν αίρέσεως.
’Άρχ. Βαβαί παμμακάριστος πώς μοι φίλον νύν τό ήσύχιον καί πολύ 

τού πριν προσφιλέστερον...
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4 (φ. 108β'). Νομοκάνων και περί Συνόδων των εν διαφόροις τόποις 
και πόλεσι συνελθόντων κατά διαφόρους έποχάς μέχρι Φωτίου ένθα άπαρι- 
θμοϋνται εν δλφ ρνε'.

Τά φύλλα 145 -148 άγραφα.
5 (φ. 149). Μιχαήλ τοϋ σοφωτάτου και προέδρου των φιλοσόφων τοϋ 

Ψελλοϋ σύνσψις έν έπιτόμφ των νομικών κεφαλαίων (διά στίχων).

’Άρχ. : «Πολύ κα'ι δνοΰεώρητον το μάϋημα τον νόμον 
εν λόγω δναερμήνεντον άλλ’ όμως άναγκαΐον »

Τέλος: «Αρκεί οοι ταϋτα, δέσποτα, των νομίμων εις μνήμην 
τά δε [κα]νονικώτερον εγράφη, στερηφόρε, 
καί σοι αννοπτικώτερον βιβλίον είργασάμην».

’Ενταύθα Κύριλλος ό Λαυριώτης ό βιβλιοφάγος, ό πλεΐστα οσα βιβλία 
χειρόγραφά τε και έντυπα αρχαία μελετήσας και σχολιάσας ταϋτα ως βαθύς 
μελετητής, γράψας δέ σημειώσεις εις τά περιθώρια πάντων τών ύπ’ αυτού 
άναγνωσθέντων βιβλίων — ίχνη τής διαβάσεώς του, ούτως είπείν — ως τεκμή
ρια τής βιβλιοκρισίας του, σημειοί τάδε :

« φληναφίας πλείστας έφλυάρησας, νά χαθής καί συ καί αΰται. τζαρλα- 
τάνος είσαι, φλύαρος, άδόλεσχος, φράγκος, γάδδαρρρος».

Τά φύλλα 183β' -188 άγραφα.
6 (φ. 189). Τάξις γινομένη επί τε τφ εσπερινφ καί τφ ό'ρθρφ, τή θεία 

λειτουργίφ καί επί τή χειροτονίςι τού επισκόπου.
’Εν τή κάτιρ φφ σημειοί καί αΰθις ό Κύριλλος: « άφερούμ άφερούμ, 

βάρβαρε, διά την πολυλογίαν σου την άδιάκριτον ».
7 (φ. 196). Περί τών εκκλησιαστικών δφφικίων.
8 (φ. 197β'). Τού αγίου ίερομάρτυρος Παμφίλου έκ τής έν Άντιοχείφ 

τών ’Αποστόλων Συνόδου, τουτέστιν έκ τών συνοδικών αυτών κανόνων 
μέρος τών ύπ’ αυτού εύρεθέντων εις την τού Ώριγένους βιβλιοθήκην.

9 (φ. 198β'). Παμφίλου: έκ τού συνοδικού τού οσίου πατρός ημών 
Σωφρονίου πατριάρχου γεγομένου 'Ιεροσολύμων, ου έπεμψεν έν Ρώμη περί 
τής Παναγίας καί Ζωοποιού Τριάδος τού αληθινού Θεού ημών, Πατρός, 
Υιού καί ‘Αγίου Πνεύματος. ΕΙτα έπονται καί άλλων τινών Έκκλησ. Πα
τέρων θεολογικά καί δογματικά.

Έν τή άνφ» φςι σημείωσις Κυρίλλου : « αληθής καί ορθόδοξος καί έντε- 
λεστάτη αϋτη ή θεολογία ».

Καί άλλαι σημειώσεις τοϋ Κυρίλλου εϋρηνται έν τφ παρόντι κώδικι, 
τάς οποίας παραλείπω ώς μικρας σημασίας οϋσας.

10 (φ. 205). Τί περί Θεού εΐπον οί "Ελληνες σοφοί. "Αρχεται ούτως: 
« Πυθαγώρας : Ό Θεός έστί νοϋς καί λόγος καί πνεύμα, καί ό λόγος σαρκω-
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θεις εκ ιοϋ πατρός». ΕΙτα Σωκράτης, Σόλων, Διαλία, Φίλις, Κλεομήδης, 
"Ομηρος, ’Αριστοτέλης, Γαληνός, Σίβυλλα, Πλάτων, Πλούταρχος. "Εκαστος 
εξ αυτών άνά εν ρητόν1. Καί εν τή αριστεροί ωςι ή Ιξής σημείωσις τού Κυ
ρίλλου : «Ίαΰτα ουκ ειπον οι σοφοί "Ελληνες, ου, ουδαμώς' άλλα ύστερον 
Χριστιανοί».

11 (φ. 206). Περί παραιτήσεως ’Επισκόπου.
12 (φ. 206β'). ’Επιστολή τής Γ' Συνόδου, προς την εν Παμφυλίρ 

ευαγή Σύνοδον.
’Άρχ. ’Επίσκοπός τις Ευστάθιος δι’ άπραγμοσυνην άπειρηκώς...
13 (φ. 210). Περί τών παρ’ αιρετικών κεχειροτονημένων, εκ τών εκκλη

σιαστικών ιστοριών συλλογή μερική.
’Άρχ. Άρειος ό τής μανίας επώνυμος έξεκόπη τών πιστών...
14 (φ. 221). Περί ’Εκκλησιαστικών όφφικίων.
’Άρχ. Τών τής ’Εκκλησίας αρχόντων, ως ή παλαιά έχει παράδοσις, 

πρώτος έστιν ό μέγας Οικονόμος...
15 (φ. 224β'). f Τα κελλία τών καρεών: f χιλανταρηνά ιε, λαυριότικα ε, 

ρούσικα ς-, άγιοπαυλίτικα β, ξενοφωτινό α, ξηροποταμινό α, ίβήρικο α, σταυ- 
ρονικητιανά β, φιλοθεήτικο α, βατοπαιδινά β, παντοκράτορας α, καρακα- 
λινά β, δοχιαρίτικο α, ζωγραφίτικα β, σιμωνίτικα β. f δσα μοναστήρια δεν 
έχουν κελία : τοϋ κουτλουμοΰσι, τοΰ διονυσίου, τοϋ σίμωνος ή πέτρα (σημ. 
ανωτέρω έχει σιμωνίτικα δυο) τοϋ γρηγορίου, τοΰ κασταμωνήτι.

1 ’Ιδού αντιγράφω ταΰτα ώδε :
Σωκράτης: Καί τό ονομα αύτοϋ αύξηθήσεται καί τιμηθήσεται υπό πάντων 

έφ’ ολην τήν οικουμένην.
Σόλων: Καί λαμβάνει σάρκα από έβραίδα Παρθένον καί καλέσουσιν αυτόν 

άφεσιν καί άγαλλίασιν.
Διαλία: Ό Χριστός μέλλει γεννηθήναι έκ Παρθένου Μαρίας καί πιστεΰσω 

εις αυτόν.
Φίλις: Γόνος έκ γόνου κατελθών γόνος γόνου επί μήτρας οίκήσαι θέλων καί 

γεννηθείς άνθρωπος, τέλειος Θεός.
Κλεομήδης: Ό τόν ουρανόν τε τανύσας καί τήν γην επί ύδάτων έδράσας, 

ύστερον γεννάται έξ άχράντου Μαρίας τής Παρθένου.
"Ομηρος: "Ηξει πρός ημάς όψέ γης άναξ πόλου καί σάρκα φανεϊται δίχα 

τινός σφάλματος.
’Αριστοτέλης: Φως τής αγίας Τριάδος λάμψει επί πάσαν τήν κτίσιν.
Γαληνός: Καί πάλιν έρχεται κρΐναι ζώντας καί νεκρούς καί άποδόσει έκά- 

στφ κατά τά έργα αύτοΰ.
Σίβυλλα: Καί σταυρωθήσεται ύπό ‘Εβραίων απίστων καί μακάριοι οι άκούον- 

τες αύτοΰ.
Πλάτων: Θεός ήν μέν άεί καί έστι καί έσται, ούτε άρξάμενον ούτε παυσά- 

μενον.
Πλούταρχος: Όψέ ποτέ ηξει ό άναρχος άνάρχου γόνος, καί τήν πολυσχιδή 

ταύτην έλάσιε γήν.

110 Γέροντος Παντελεήμονος Λαυριώτου
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16 (φ. 225). Σημείωμα τού Παναγιωτάτου Πατριάρχου κυρ Γερμανού 
κατά τοΰ Μητροπολίτου Ναύπακτού κυρ Ίωάννου.

’Άρχ. ‘Ο θεοφιλέστατος επίσκοπος ’Άρτης ’Ιωάννης άρτίως σε ήδη 
τετυχηκώς καί άνεπλήρωσε... Έδημοσιεΰθη εις τό Σύνταγμα Ποτλή, σημειοΐ 
δ ’Αλέξανδρος Λαυριώτης έν τφ τέλει τοΰ σημειώματος.

17 (φ. 227β'). f Κωνσταντίνου αρχιεπισκόπου δυρραχίου τοΰ Καβά- 
σιλα ερωτήσεις προς τον ’Επίσκοπον Κίτρου κυρ Ίωάννην.

"Αρχ. Ε’ι πρόκριμα τφ άρχιερεϊ τό είσέρχεσθαι εις τάς λατινικός έκκλη- 
σίας καί προσκυνεΐν ήνίκα αν προσκληθείη παρ’ αυτών...

18 (φ. 230). « Έξήγησις των ιερών καί θείων κανόνων τών τε αγίων 
καί πανσέπτων ’Αποστόλων καί τών ιερών Οικουμενικών Συνόδων, άλλα 
μεν καί τών μερικών, ήτοι Τοπικών καί τών λοιπών αγίων Πατέρων, πονη- 
θεΐσα τοΐς μακαριωτάτοις καί σοφωτάτοις εκείνοις άνδράσι τφ τε μοναχφ 
’Ιωάννη Ζωναρά τφ από τής σεβάσμιας μονής τής αγίας Γλυκερίας, τφ καί 
πρότερον γεγονότι μεγάλη) δρουγγαρίφ τής βίγλας καί πρωτοασηκρήτη καί 
μεθ’ ικανούς ύστερον χρόνους καί τφ θεοφιλεστάτιρ διακόνιρ τής αγίας ταύ- 
της τοΰ Θεοϋ ’Εκκλησίας νομοφύλακι καί πρώτη) τών Βλαχερνών τφ Βαλ- 
σαμών[μώνι] καί Θεοδώρα), τφ μετά χρόνους τινάς γεγονότι Πατριάρχη 
Θεουπόλεως μεγάλης ’Αντιόχειας καί πάσης ’Ανατολής».

Σημ. Ούδέν τι πλέον τοΰ μακροσκελούς τίτλου υπάρχει.
19 (φ. 231). Τοΰ εν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου αρχιεπισκόπου Κων

σταντινουπόλεως τού Χρυσοστόμου λόγος προς τούς μονάζοντας εν Αίγύπτφ, 
ου ή αρχή : Ταΐς ύμετέρας ίκεσίαις ή γή χλοηφορεΐ καί δένδρα καρποίς βρι- 
θόμενα...

20 (φ. 239). Τού μακαρίτου καί ηγιασμένου ίερομονάχου [καί ηγουμέ
νου] κύρ ’Ιακώβου [Πρικανά] προς τούς έν τη άγίςι λαύρςι άσκουμένους.

Σημ. Τό Ηγουμένου καί Πρικανά μεταγενεστέρως δΓ άλλης χειρός.
"Αρχ. ’Ιδού καλοί μου πατέρες καί άδελφοί, κάγώ δ αμαρτωλός ’Ιάκω

βος την ημέραν τοΰ θανάτου μου άναλογιζόμενος, γράφω προς υμάς τούς 
κυρίους μου...

Τ έλος: σώζεσθε πατέρες μου άγιοι σώζεσθε' καί πάλιν έρώ σώζεσθε. 
Μεθ’ δ έπεται ή εξής σημείωσις: « ή δπησθεν διαθήκη είναι τού δσιωτάτου 
κύρ ’Ιακώβου τοΰ χρηματίσαντος καθηγουμένου έν τη ήμετέρα σεβάσμιοι 
λαύρα, έν τοΐς χρόνοις τών χριστιανών τών βασιλέων τών παλαιολόγων έπί 
τής Πατριαρχείας Φιλοθέου τού άγιωτάτου καί σοφωτάτου : — ».

21 (φ. 245β'). Μηνολόγιον, οΰ έν τφ τέλει φ. 249 έπονται τά εξής περί 
νηστείας περίεργα: «τοΰ άγιωτάτου πατριάρχου κύρ Ίωάννου περί τού έν 
ποίαις τών σταυροσίμων ήμέραις δει καταλύειν εις μετάλυψιν τυρού καί 
ώών, έξ αναφοράς τού μοναχού Μάρκου καί ηγουμένου τής πέτρας : f Πάσαν 
τετράδαν καί παρασκευήν δέον έστίν ξηροφαγεΐν έκτος είμή εν μιρ τούτων
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συναντήσει συμβαίη ή τής εορτής τοϋ Χρίστου γεννήσεως ή τών Φώτων, 
τής τε έυδομάδος τής τιροφάγου καί τής δλης εύδομάδος τοΰ άντίπασχα, τοϋ 
ευαγγελισμού τής Θεοτόκου, τών αγίων αποστόλων, τής μεταμορφώσεως καί 
τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου' εν ταύταις γάρ ταΐς θείαις εορταΐς έξεσται ήμΐν 
διάκρισιν ποιεΐν καί τιροΰ καί ’ιχθύος μεταλαμβάνειν εν μέν ταΐς άλλαις καί 
αμφοτέρων, εν δέ τοΰ ευαγγελισμού ιχθύων: f». Προ τούτων δέ εν φύλ. 
248β' σημειοϋνται τάδε : « ταΰτα πάντα αδελφοί οΰχ’ απλώς καί ως ετυχεν 
ως άν τις οίθείη έτέθη παρ’ ήμών άλλα διαφόροις τυπικοΐς έντυχόντες, την 
πραγματείαν τοϋ λόγου διά την ύπακοήν εποιησάμεθα. συ δέ τάς συνήθεις 
εύχάς τφ Θεφ υπέρ ήμών προσάγων μη διαλίπης : — ».

22 (φ. 250). Αΰται αι παιδεΐαι Σολομών αί αδιάκριτοι, ας έγράψαντο 
οί φίλοι Έξεκίου τοΰ βασιλέως τής Ίουδαίας.

’Ά ρ χ. Δόξα Θεού κρύπτει λόγον, δόξα δέ βασιλέως τιμά πράγματα.
Ουρανός υψηλός, γή δέ βαθεΐα, καρδία δέ βασιλέως ανεξέλεγκτος.
Τύπτε άδόκιμον άργύριον καί καθαρισθήσεται καθαρόν άπαν.
Τέλος: Πτωχόν ύπερήφανον καί πλούσιον ψεύστην, γέροντα μοιχόν 

έλαττούμενον συνέσει.
23 (φ. 257). Περί Διοκλητιανοϋ καί Μαξιμιανοϋ των τυράννων.
’Άρχ. f ’Ήδη δέ εικοστόν άνύσαντος ενιαυτόν Διοκλητιανοϋ παρά τή

αρχή··.
Καί λήγει : επί δέ τοϋ λέοντος τοϋ Ίσαύρου οτε πάπας Γρηγόριος διά 

την εκείνου κακοδοξίαν άποστάς τοϋ ύπείκειν τφ ασεβεί βασιλεΐ καί δασμο- 
φορεΐν καί τοϋ κοινωνειν τοΐς άσεβέσι προστάταις.

Έν τή άνφ φζΐ εΰρηται ή εξής σημείωσις τοΰ Κυρίλλου: « -φ- ή ευλο
γημένη βασίλισσα Ειρήνη έτύφλωσε τον υιόν της όχι διά φιλαρχίαν, ούχί, 
αλλά επειδή έβούλετο αυτός ό υιός της 6 διάβολος, νά στήση την είκονομα- 
χίαν, καθώς καί ό πατήρ του καί δ πάππος του. λοιπόν καλώς τον έκαμε τον 
θεοκατάρατον».

24 (φ. 263). Ί* Άετίου άμηδηνοϋ κόμητος τοϋ όψικίου λόγος δωδέκα
τος, περί ίσχιάδος καί περί ΐγνίος καί σφυροΰ καί σκέλους άλγοϋντος.

”Α ρ χ. Ίσχιαδικοί καλούνται κυρίως, οις αν τό άλγημα έρίδεται κατά 
τίνος άρθρου τών ισχίων...

Τέλος: Ιπΐ δέ τών διά παράλυσιν τοϋ μυός τοΰ τραχήλου τής κύστεως 
καί εν τφ εγρηγορέναι τούτοις πάσχειν : — ».

25 (φ. 270). 'Ομιλία διαλεχθεΐσα εις τούς ,αϋξβ χρόνους δνομα τφ 
Άμηρςί παχομπέϊς. f ‘Ομιλία περί τής ορθής καί αληθούς πίστεως τών Χρι
στιανών, διαλεχθεΐσα παρά κυροϋ Γενναδίου τοϋ σχολαρίου προς τούς σοφι- 
στάς ΙΙέρσας τών άγαρινών, προτροπή τοϋ μεγάλου αύθεντός έμπροσθεν αύτοΰ, 
ερωτηθείς παρ’ αυτών τί πιστεύεται υμείς οί Χριστιανοί καί ούτως άπεκρί- 
νατο : Πιστεύομεν δτι έστι Θεός δημιουργός πάντων δσα είσίν από τοΰ είναι...

17 - 7 -1958
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Τέλος: και είμή ήν ή πίστις αΰτη εκ θελήματος τοΰ Θεοΰ διελόθη αν 
ευκόλως.

26 (φ· 273). ’Ακολουθία τοΰ αγίου μεγάλου μόρου.
Ό κώδιξ ήμιεφθαρμένος καί ήμιεσταχωμένος διά σανίδων.
(Έσταχώθη εσχάτως (1945) υπό τοΰ Γέρ. Παυλου Λαυριώτου).

[8] 2054 Ζ 65 
Χαρτ. 29x21, αίώνος ιζ' (1690)

Εύαγγέλιον 
φ. β' 106

Έν β' β’ παραφόλλφ εΰρηται ή έξης σημείωσις : « Τό παρόν Εύαγγέλιον 
έκόμισεν έκ Σκόρου ό Γέρων Λάζαρος Λαυριώτης τό 1924». Έν φόλλφ 
1Φ εντός πλαισίου γέγραπται κεφαλαίοις γράμμασι: «Θειον και ιερόν 
Ευαγέλιον Κυριακοδρομιον περιέχων και των εωρτών ολου τοΰ χρόνου 
και τών εορταζόμενων αγίων και τα ενδεκα εωθινά». Έν δέ τφ τέλει 
(φ. 106) ή άφιέρωσις τοΰ Ευαγγελίου εις την Λαόραν ώς ακολούθως: 
«Τό παρόν θειον, καί ιερόν εύαγγέλιον. έγράφη υπό χειρός εμοΰ, λεοντίου 
ίερομονάχου, αναξίου καί άμαρτωλοΰ καί οι άναγινώσκοντες ευχεσταί μου 
διά τον Κύριον, δπως λυτροθώ τής αιωνίου κολάσεως ένέτει, χιλιοστά», 
εξακοσιοστά», ένενικοστφ. ,αχΉ 1690 καί τό άφιερόνω εις τό ιερόν καί 
βασιλικόν άγιον μοναστήριον, τής αγίας λαύρας τοΰ αγίου όρους τοΰ 
άθονος τοΰ οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών άθανασίου, διά ψυχικήν 
σωτηρίαν ».

Ό κώδιξ εσταυρωμένος διά σανίδων,

[9] 2055 Ζ 66
Χαρτ. 21X16, αίώνος ιθ'

Στοιχεία τοΰ ’Εκκλησιαστικόν Δικαίου. Προλεγόμενα, προοίμιον
φ. 87

[10] 2056 Ζ 67
Χαρτ. 20X15, αίώνος ΙΖ'

Θηκαρας, τίτοι νμνοι καί εύχαΐ είς τήν ’Αγίαν Τριάδα 
ύπό Θηκαρα Μονάχου 

φ. 174
1 (φ. 5). Τοΰ σοφωτάτου Θηκαρά καί άγιωτάτου. "Υμνος Τριαδικός 

συν ευχή εις τό μεσονυκτικόν. Λέγεται δέ είς την αρχήν μετά τό εΐπείν τό 
Τρισάγιον, εκ τών δογμάτων τοΰ αγίου Διονυσίου.

Εκλογή καί σύνταξις Θηκαρα Μοναχοΰ.
’Άρχ. Δόξα τή άπειροτάτη καί παναιτίφ καί ζωαρχική βασιλείρ σου...

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΗ' 8
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Το φύλλον τοΰτο ως καί τό προηγούμενον συνεπληρώθησαν, ών ή 
γραφή νεωτάτη.

2 (φ. 66β'). Κανών χαιρετισμός [χαιρετιστήριος] εις την Ύπερα- 
γίαν Θεοτόκον, ποίημα τοΰ ευσεβέστατου βασιλέως κυροϋ Θεοδώρου τοϋ 
λάσκαρη.

Ήχος α\ ωδή α. Σοΰ ή τροπαιοϋχος.
Χαίροις Ιλαανήριον ψυχών,... οΰτινος μετά τό τέλος συνεχίζονται οι 

"Υμνοι.
3 (φ. 109). Εΰχαί συλλεχθεΐσαι από τής θείας Γραφής. Τά πλεΐστα δέ 

από τοΰ αγίου Έφραίμ, τοΐς βουλομένοις πολεμήσαι τήν εαυτών προς τά 
πάθη καί τάς ήδονάς έγκειμένην προαίρεσιν.

Πένθος τή Δευτέρα εσπέρας.
Δέξαι δέησιν μυσαροϋ καί ακαθάρτου στόματος...
4 (φ. 157). Ευχή κατανυκτική καί ωραία εις τον Κύριον ημών Ίησοΰν 

Χριστόν, ής ή αρχή: Εξομολογούμαι σοι Δέσποτα...
Ό κώδιξ δεδεμένος διά πεπαλαιωμένου χαρτονιού καλυπτόμενου διά 

μεμβράνης ήμιεφθαρμένης καί ρερυπωμένης, φερούσης δίστηλον γραφήν τοΰ 
ιγ' αίώνος.

[11] 2057 Ζ 68
Χαρτ. 21X16, αίώνος ΙΖ'

’ Ακολουϋ'ίαι
φ. 83

1. Έν αρχή τροπάριά τινα (μέχρι τής Δ' φδής) εκ τοΰ κανόνος τής 
Όσιας Μάρθας, μητρός τοΰ 'Αγίου Συμεών τοΰ θαυμαστορείτου.

Έν φΰλ. 4 ύποσημείωσις: «εΰχεσθε οι άναγινώσκοντες άμαρτωλοΰ 
Νείλου »*.

2 (φ. 5). « Μήν ’Ιούλιος εις τάς δ’ τοΰ Όσιου Πατρός ημών Άνδρέου 
Κρήτης καί τής Όσιας Μάρθας μητρός τοΰ 'Αγίου Συμεών τοΰ θαυμαστο
ρείτου καί προεόρτια τοΰ Όσιου πατρός ημών ’Αθανασίου τοΰ έν τφ ’Άθφ ».

3 (φ. 16). « Τφ αΰτφ μηνί ε’ τοΰ Όσιου πατρός ημών ’Αθανασίου τοΰ 
έν τφ ’Άθφ ».

4 (φ. 50). «Μηνί τφ αΰτφ ς-\ Μεθεόρτια τοΰ Όσιου πατρός ημών 
’Αθανασίου καί τοΰ Όσιου πατρός ημών Σισόη τοΰ Μεγάλου ».

5 (φ. 70β'). ’Ακολουθία τοΰ μικροΰ Άγιασμοΰ.
6. Έν τελεί δύο φύλλα μεμβράϊνα (82-83) περιέχοντα λόγον εις τήν 

Σταύρωσιν, άνευ αρχής καί τέλους.
Ή γραφή τοΰ Γ αίώνος. Ό κώδιξ ακέφαλος, κολοβός καί ελλιπής. 1

1 Έκ τής γραφής άποδείκνυται δτι είναι ό γραφεύς τοΰ κώδικος.
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[12] 2058 Η 114α'
Χαρτ. 27X20, α’ιώνος ΙΔ'

Καινή Διαϋ"ήκη
φ. 273

1 (φ. 1). Πίνακες καί Μηνολόγιον.
Έν φύλ. 100' σημ. « f Βιβλίον των Κατηχουμένων της αγίας λαύρας 

τοΰ 'Οσίου πατρός ημών 'Αθανασίου ».
2 (φ. 11). «'Αρχή συν Θεφ Πραξαπόστολος ».
Αί Πράξεις των 'Αγίων 'Αποστόλων εν φύλ. 11. Καθολικά! Έπιστο- 

λα! φ. 132β' και τα 4 Ευαγγέλια φ. 148.
Έν φύλ. 272β': «Τέλος τοΰ κατά’Ιωάννην αγίου Ευαγγελίου, φ πληρώ- 

σας, είπον, δόξα σοι ό Θεός. ’Αμήν Μιχαήλ ό παλάτης τοΰ εύφιγένη ό 
υιός, αμήν ».

Προφανώς ό Μιχαήλ οΰτός έστιν ό γράψας τον κώδικα. Καί ευθύς κατοτ- 
τέρω μεταγενεστέρα γραφή : «φ Τών Κατηχουμένων εΰχεσταί μι τό αμαρ- 
το[λφ] σίμονι».

Έν δέ τφ τέλει επίσης διά μεταγενεστέρας χειρός έσημειώθησαν τα εξής: 
« Έτοΰτό βειβλοίων τών κα[τη]χουμαινών τής άγείας λαβράς καί άναθαίμα 
ου ποΰ να τω παρι άπο τό μοναστιρην...».

Ό κώδιξ ήμιεφθαρμένος.

[13] 2059 1204
Περγ. 17X15, αιώνος ια' (περ! τα τέλη τοΰ Τ ή άρχάς τοΰ ια') 

Διαϋ'ήκη τον Άγιου Αθανασίου
φ. 58

1 (φ. 1). « Κανονικόν τοΰ 'Οσίου Πατρός ημών 'Αθανασίου τοΰ έν τφ 
’Άθω» ου ή αρχή: « Οί τον μονότροπον τοΰ μονήρους βίου...».

Τέλος: «...τό λοιπόν τέκνα σώζοισθε και μέμνησθέ μου τής ταπει- 
νώσεως ».

2 (φ. 44β'). « Ή διατύπωσις τοΰ οσίου καί μακαρίου Πατρός ημών 
Αθανασίου» ής ή αρχή : « Πατέρες καί αδελφοί ήγαπημένοι καί τίμιοι... ».

Τέλος: « ...έν πάσαις υμών ταις προσευχαΐς μνημονεύετε όπως εΰροιμι 
έλεος καί άφεσιν τών πολλών μου αμαρτημάτων έν τή ημέρα τής κρίσεως».

Φύλλα τινά τοΰ κωδικός ήμικατεστραμμένα. Έν φύλ. 17 καί 18 ή 
γραφή διάφορος.

Έν αρχή 4 φύλλα (τα δύο έσχισμένα) καί έν τέλει 3 φ. χαρτορου 
κώδικος τοΰ 16ου αΙώνος, οΰ τό κείμενον έκ τοΰ βίου τοΰ'Αγίου Ξενοφώντος.

'Ο κώδιξ καλύπτεται διά δέρματος μέλανος μετά χαρτονιού. Ό παρών 
κώδιξ έγράφη πιθανώς υπό τοΰ 'Οσίου καί Θεοφόρου πατρός ημών 
’Αθανασίου.
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[14] 2060 Κ122
Περγ. 25X18 αίώνος ια' (περί τά τέλη τοϋ ια' η άρχάς τοΰ ιβ')

φ. 201
Βίοι 'Αγίων, λόγοι και Διηγήσεις, ένθα καί ό βίος τοϋ Όσιου Πατρός 

ημών ’Αθανασίου, ου ή αρχή: «Οί των αρίστων άνδρών άνάγραπτοι 
βίοι...».

Σημ. Τοϋ κωδικός τοΰτου εκτενή περιγραφήν ύπ’ έμοϋ βλέπε εις χειρό
γραφον προσθήκην μεταξύ των σελίδων 244 - 245 τοϋ έντυπου Καταλόγου 
τών κωδίκων.

Τοϋ αύτοϋ κωδικός περιγραφήν έδημοσίευσεν ό ήμέτερος συνάδελφος 
Γέρων Εύλόγιος Κουρίλας Λαυριώτης καί ήδη Μητροπολίτης Κορυτσάς έν 
τφ ια' τόμφ τής « Έπετηρίδος τής Εταιρείας τών Βυζαντινών Σπουδών » 
καί έν ίδίφ τεύχει υπό τον τίτλον « Τά κειμηλαρχεια καί ή βιβλιοθήκη τής 
έν ’Άθφ Μονής Μεγίστης Λαύρας» έν Άθήναις 1935.

[15] 2061 Λ 201
Χαρτ. 22X15, αίώνος ιη'-ιθ' (1809) (βλέπε περί τούτου έν σελ. 320)

σελ. 528
Χρονογράφος, ου τό περιεχόμενον δμοιον, πλήν τινων διαφορών, προς 

τό τοΰ κωδικός Λ 41 περιγραφομένου έν τφ τετυπωμένφ Καταλόγφ.
Άμφότεροι οι κώδικες οΰτοι έγράφησαν υπό τοϋ βιβλιόφιλου, φιλομού- 

σου καί φιλοπονωτάτου Προηγουμένου Κυρίλλου Λαυριώτου, Πελοποννη- 
σίου, γράψαντος πρώτον τον Λ 41 καί δεύτερον τον Λ 201.

Ό κώδιξ έσταχωμένος διά σανίδων, έπενδεδυμένων διά κίτρινης μεμ
βράνης, φερούσης γραφήν τοϋ ιβ' αίώνος.

[16] 2062 Γ137 
Χαρτ. 23X17, αίώνος ιη'

Βυζαντινή 'Ιστορία διά στίχων
φ. 103+115

1 (φ. 1). Κωνσταντίνου Δαπόντε τοϋ μετονομασθέντος Καισαρίου Βίβλος 
Βασιλειών. Τόμος πρώτος, βιβλίον πρώτον, Βασιλεία Βυζαντίου.

Αρχή παντός εστι Θεός, άρχόμενος δοξάζω
τον Θεόν τοίννν και αρχήν αυτόν ποιων κραυγάζω.

"Αρχ. Σύ Ίησοϋ μου προηγοϋ ταντης τής Ιστορίας, 
ενεκεν άληϋείας τε και χάριν σωτηρίας.

(φ. 193β'). Τέλος:
Δείχνοντες τούτον ώς κα&ώς γράφομεν κορνφαϊον 
τών βασιλέων όλωνών καί παλαιών καί νέων.
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(φ. 17). Βασιλεία Χριστιανών πρώτη.
’Αρχή τοϋ τών Χριστιανών βασιλειών βιβλίου 
δόξα τή {λεία και σεπτή βασιλεία Κυρίου.

Ό "Αγιος Κωνσταντίνος δ Μέγας και πρώτος βασιλεύς Χριστιανών.
Και εβαοίλευοε λοιπόν δ μέγας Κωνσταντίνος 
ήλιος δ υπέρτερος ηλιακής άκτΐνος.

Συνεχίζεται δέ ή ιστορία διά στίχων μέχρι Γρατιανοϋ, φ. 103β\
2 (φ. 2). Ερμηνεία εις τον προφήτην ’Ιεζεκιήλ.
Έν τή άνφ φςι σημειοΰται: Ή αρχή τοΰ βιβλίου παλαιού δντος, όντας 

χαλασμένη, άρχισ’ απ’ εδώ εις τον ’Ιεζεκιήλ.
Καί άρχεται: ένδεκάτιο έτει τής τοΰτου βασιλείας, όγδόφ δέ τής οικείας 

ήγεμονείας πάλιν επιστρατεύει τοΐς 'Ιεροσολΰμοις...
Τέλος: άφεσιν ήμϊν αμαρτημάτων παρά τοϋ Σωτήρος τών δλων 

αίτοϋντας, μεθ’ ου τφ πατρί ή δόξα...

[17] 2063 Γ138
Χαρτ. 18X12, αίώνος ιη'

Βυζαντινή *Ιστορία
φ. 584

1 (φ. 1). Κωνσταντίνου Δαπόντε τοϋ μετονομασθέντους Καισαρίου. 
Τόμος δεύτερος. Βασιλειών βιβλίον Δ' - Ζ'.

Κωνσταντίνος τριακοστός όγδοος, εις δέ τό όνομα πέμπτος, και Ειρήνη 
τριακοστή έννάτη.

”Αρχ. Ό άξιώσας με καλώς τον πρώτον νά πληρώσω
τον τόμον καί τοΐς αδελφοΐς ώς δώρημα νά δώσω.

Λήγει δέ ή ιστορία μέχρι Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολόγου.
2. Έν φ. 258β'-263 εΰρηνται αινίγματα τοΰ σοφωτάτου Ψελλοϋ προς 

τον βασιλέα Μιχαήλ τον Δοϋκα.
’Άγγελος και νοϋς.

Έστι ζφον λογικόν, Δέσποτα στεφηφόρε, ορών, οϋκ έχον οφθαλμούς, 
έκτος ποδών βαδίζον, έστερημένον κεφαλής...

3 (φ. 581-584). Έν τοΐς τελευταίοις φυλλοις εΰρηνται τροπάρια καί 
ύμνος εις τήν Θεοτόκον.

Άμφότεροι οι κώδικές είσι δεδεμένοι διά δέρματος καί χαρτονιού, είσί 
δέ αΰτόγραφοι τοϋ Δαπόντε κατά τον Σεβασμιώτατον "Αγιον Κορυτσας κ. 
Εΰλόγιον Κουρίλαν Λαυριώτην, δημοσιευσαντα σύντομον περιγραφήν τών 
κωδίκων τούτων έν τφ ΙΑ' τόμορ τής «Έπετηρίδος τής Εταιρείας τών Βυ
ζαντινών Σπουδών » καί έν ίδίφ τεύχει. (Άνατύπωσις, Άθήναι 1935, βλ. 
άνωτ., σ. 113).
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[18] 2064 Ε194
Μεμβρ. 31X21, αίώνος ια'

Βίος, Έγκώμιον καί Διαΰ·ήκη τον Όσιου ’Αθανασίου

φ. 192
1 (σ. 1-288). Ό βίος τοϋ 'Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών ’Αθα

νασίου, ου ή επιγραφή : « Διήγησις τοϋ βίου καί των διακρίσεων καί οικο
νομιών και θαυμάτων τοϋ Όσιου καί Θεοφόρου Πατρός ημών ’Αθανασίου ». 
Ή δε αρχή : «’Ιδού καί δ καθ’ ημάς βίος... » καί τό τέλος: «...σοί μετά γε 
Θεόν πάσαν την ημών έπιγράφοντες σωτηρίαν εν αύτφ Χριστφ τφ Κυρίψ 
ημών, φ ή δόξα κλπ. ».

Έξεδόθη υπό I. Πομιαλόβσκη, Ρώσσου, εν Πετρουπόλει τφ 1895.
2 (σ. 288-324). Έγκώμιον εις τον "Οσιον καί Θεοφόρον πατέρα ημών 

’Αθανάσιον τον εν τφ ’Άθφ, ου ή αρχή: «Ουδέ τής τών οσίων μνήμης οί 
φιλόθεοι προσκορεΐς... ».

Τέλος: «...δν συ προ παντός άλλου δοξάσαι επί τής γής έσπουδασας 
καί προείλου... ».

Έξεδόθη υπό Παντελεήμονος Μοναχοΰ Λαυριώτου έν Άθήναις τό 1937 
εν τφ ΙΕ' τόμφ τοϋ περιοδικοΰ τής ’Αρχιεπισκοπής ’Αθηνών «Θεολογία», 
έξ ού καί άνατύπωσις έγένετο είς ιδιαίτερον τεϋχος μετά εισαγωγής. Τφ 1948 
έγένετο Β' έκδοσις υπό Σωτ. Σχοινά έν Βόλορ μετά προλόγου καί είκόνος 
τοϋ 'Αγίου.

3 (σ. 326-360). Τυπικόν ήτοι κανονικόν τοϋ οσίου καί θεοφόρου 
πατρός ημών ’Αθανασίου τοϋ έν τφ ’Άθφ, ου ή αρχή : « Οί τον μονότρο- 
πον τοϋ μονήρους βίου δρόμον εύστόχως κατά θειον σκοπόν... ».

Τέλος: «...τό λοιπόν τέκνα σώζοισθε καί μέμνησθέ μου τής ταπει
νά) σεως».

Έξεδόθη τό πρώτον υπό Μανουήλ I. Γεδεών έν τφ βιβλίφ του «Ό 
’Άθως» έν Κωνσταντινουπόλει 1885 άντιγραφέν έκ τοϋ ύπ’άριθ. ΣΚΗ' 
Ίβηριτικοϋ κώδικος.

4 (σ. 361-372). Ή Διατΰπωσις τοϋ οσίου καί μακαρίου πατρός ημών 
’Αθανασίου, ής ή αρχή: «Πατέρες καί αδελφοί ήγαπημένοι καί τίμιοι καί 
τέκνα πνευματικά καί έπιπόθητα, έπειδή έγώ ό ταπεινός μοναχός ’Αθανά
σιος... ».

Τό τέλος: «...Καί έμοϋ τοϋ ταπεινοϋ καί άμαρτωλοϋ έν πάσαις υμών 
ταΐς προσευχαΐς μνημονεύετε, δπως εϋροιμι έλεος καί άφεσιν τών πολλών 
μου αμαρτημάτων έν τή ήμέρα τής κρίσεως».

5 (σ. 372). Ύποτύπωσις καταστάσεως τής λαύρας τοϋ οσίου ’Αθα
νασίου.

’Άρχεται ούτως: «"Οπως δοιηκούμεθα έν ταΐς συνάξεσι τής αγίας καί 
ενδόξου τριημέρου άναστάσεως τοϋ σοηήρος ημών Ίησοϋ Χριστοϋ».
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Ίστέον δτι μετά τό παρελθειν τρίτην φυλακήν τής νυκτός, ήτοι την 
έννάτην ώραν... ».

Τέλος: «...Ταϋτα οΰν πάντα τα παρά ημών κανονισθέντα βουλόμεθα 
πάντοτε εν τή συνοδία άναγινώσκεσθαι τοϋ μηδένα τών αδελφών άγνοιαν 
προφασίζεσθαι. Δορη δέ ήμϊν ό Κύριος... ».

Τό Τυπικόν, ή Διατύπωσις καί Ύποτύπωσις, ά'τινα καί Διαθήκη καλούν
ται, έξεδόθησαν συν άλλοις 'Αγιορειτικοΐς έπισήμοις Ιγγράφοις υπό τοϋ Γερ
μανού Philipp Meyer (Φιλίππου Μάγερ) εν Λειψίςι τό 1894. Έκ δέ τής 
έκδόσεως ταύτης έγένετο άνατύπωσις υπό Ίωάννου Χρ. Χατζηϊωάννου έν 
Άθήναις 1939, τεύχος Α’.

'Ο κώδιξ φέρει έν τή φα πλείστας σημειώσεις τοϋ προηγουμένου Κυ
ρίλλου Λαυριώτου, Πελοποννησίου, ών τινας αντιγράφω ώδε : Έν σελ. 361 
ένθα ή Διατύπωσις «και αυτή διαθήκη έστί' δμως εκείνην μέν (τήν Δια
θήκην, ήτοι τό Τυπικόν ή Κανονικόν) πρότερον έποίησεν, Ιπ'ι τής βασι
λείας Ίωάννου (τού Τσιμισκή), ταύτην δέ (τήν Διατύπωσιν) ύστερον επί 
τής βασιλείας Βασιλείου (τοϋ Β', 976 καί εντεύθεν). Έτέρα σημείωσις: 
έκ τούτου δείκνυται δτι ή τοϋ Αύγούστου τεσσαρακοστή ούκ ήν τότε... ». 
Έν σελ. 356: «ως φαίνεται έκ τούτου δτι ό άγιος έγραψε ταύτην τήν 
Διαθήκην (τήν Διατύπωσιν) προ τής τελειώσεως αυτού πέντε χρόνους του
λάχιστον ».

Έν φύλ. 189β': « δρα έν τφ τυπικφ όμοϋ τε καί κανονικφ τοϋ αγίου, 
οϊαις άραΐς, προς δέ καί άναθέμασι, καθυποβάλλει τούς είσάγοντας ευνούχους 
ή παΐδας έν τή λαύρα ταύτη, ή μή έξάγοντας τούτους1 δ δή έν τφ παρόντι 
αιώνι (δεκάτφ δγδόφ, περί τά τέλη) παρεωράθη, ούκ οίδ’ δπως διά πολλά 
αίτια ως φασιν ήδη οί όσιώτατοι πατέρες ».

Έν τφ τέλει τού κώδικος εϋρηνται στίχοι ιαμβικοί εις τον άγιον ’Αθα
νάσιον καί έτεροι πολιτικοί εις τήν Μονήν καί διάφοροι σημειώσεις.

Οί στίχοι έσημειώθησαν υπό τοϋ Επισκόπου Σταϊγών Παϊσίου, περιελ- 
θόντος τάς Τεράς Μονάς τοϋ 'Αγίου ’Όρους έν έτει 1800. Έδημοσιεύθησαν 
δέ ύπ’ έμοϋ, ως έπίσης καί ή ως άνω σημείωσις (φ. 189β’) τοϋ Κυρίλλου 
συν τφ Έγκωμίφ τοϋ 'Αγίου ’Αθανασίου.

Ό κώδιξ είναι δεδεμένος διά δέρματος, καλώς διατετηρημένος, καλ
λιγραφικώς καί δρθογραφικώς γεγραμμένος, κοσμείται δέ καλλιτεχνικούς 
δΓ έγχρώμων προμετωπίδων, φερουσών ωραία πτηνά. Έγράφη δέ πιθανώ- 
τατα υπό ’Αθανασίου τινός, μαθητοϋ τοϋ διαδόχου τοϋ 'Αγίου ’Αθανασίου, 
’Αντωνίου.

'Ο κώδιξ ούτος φυλάσσεται ήδη έν τφ Θησαυροφυλακίφ τής Μονής. 
Έπί τοϋ πρώτου φύλλου εϋρηται ή είκών τοϋ άγιου ’Αθανασίου, έγχρωμος, 
ήτις έδημοσιεύθη ύπ’ έμοϋ μετά τής άσματικής ακολουθίας τοϋ Όσιου 
πατρός ημών ’Αθανασίου έν τφ περιοδική) « ‘Αγιορειτική Βιβλιοθήκη»,
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έτος Γ', άριθ. 31-32, εν Βόλφ 1939 και εν τη Β' έκδόσει τοΰ Εγκω
μίου 1948.

Σύντομον περιγραφήν τοΰ κωδικός τούτου έδημοσίευσα εν τφ περιοδική) 
«Ελληνική Έπιθεώρησις», άριθ. 324, ’Οκτώβριος 1934, ένθα έδημοσιεύ- 
σαν καί αί ώς ανωτέρω μερικαί σημειώσεις τοΰ Κυρίλλου, συμπληρωματική 
δέ τοιαΰτη έδημοσιεύβη εν τή «Θεολογία» μετά τοΰ Εγκωμίου εν τη 
Εισαγωγή.

Τοΰ παρόντος κώδικος μνείαν ποιείται καί ό ήμέτερος συνάδελφος Γέρων 
Εΰλόγιος Κουρίλας (ήδη Μητροπολίτης Κορυτσάς) έν τή πραγματείρ του 
«Τά κειμηλαρχεΐα καί ή βιβλιοθήκη τής Μ. Μ. Λαύρας», τόμος ΙΑ' τής 
« Έπετηρίδος τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών », σελ. 382 έν Άθήναις 
1935 καί έν ίδίφ τεύχει.

[19] 2065 A121 
Χαρτ. 38X25, αίώνος ΙΖ' (1614)

Κυριακοδρόμιον, περιέχων καί λόγους πανηγυρικούς 
φ. 301 δίστηλ.

1 (φ. 1). «Προοίμιον.—Μάξιμος ιερομόναχος ό Πελοποννήσιος τοΐς 
άπανταχοΰ εύρισκομένοις χριστωνΰμοις λαοΐς ίερωμένοις τε καί λαϊκοΐς έν 
Κυρίφ χαίρειν ».

’Άρχ. «’Έπρεπε καθώς λέγει δ μέγας Χρυσόστομος ’Ιωάννης εις τά 
προλεγόμενα τής έξηγήσεως τοΰ κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, δτι νά μή κατα- 
σταθή τό γένος τών ανθρώπων νά έχη τήν βοήθειαν τών γραμμάτων...».

Τέλος: «...διότι αυτή μόνον είναι από δλα τά πράγματα αθάνατη 
καί κάμνει καί τούς ανθρώπους εύδαίμονας, ήγουν σοφούς μακαρίους. 
’Έρρωσθε ».

f αχιδ: μαρτίφ ζ : εϊς ’Ιωάννινα :
’Ακολουθεί ό πίναξ τών περιεχομένων. « Πίναξ πέφυκα τοΰ παρόντος 

βιβλίου:».
2 (φ. 3). «Τοΰ σοφωτάτου καί λογιωτάτου κυροΰ Μαξίμου ίερομονά- 

χου διδαχαί εις τάς Κυριακάς τοΰ δλου ένιαυτοΰ. Κυριακή τοΰ τελώνου καί 
φαρισαίου ».

’Άρχ. «'Ένας γεωργός όποΰ νά έκοπίαζεν δλον τον χειμώνα νά 
σπείρη...».

Τέλος: « ...Είπε καί σύ μέ τον τελώνην, ό Θεός ίλάσθητί μοι τφ αμαρ
τωλή), διά νά λάβης τήν άφεσιν τών αμαρτιών σου καί νά γενής άξιος τής 
βασιλείας τών ουρανών... ».

3 (φ. 9). « Κυριακή τοΰ ασώτου ».
”Α ρ χ. « Πολλήν καί μεγάλην χαράν ήθελε πάρη ένας όποΰ νά ήθελεν 

έχη μίαν πολύτιμον πέτραν χαϊμένην...».
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Τέλος: «...Και τοιουτοτρόπως θέλει μας δεκτή εις την χαράν εκείνην 
την άτελεύτητον τής βασιλείας των ουρανών... ».

4 (φ. 13β'). « Κυριακή τής άποκρέω ».
“Αρχ. «“Ενας άνθρωπος, αδελφοί, όποΰ νά ήτον δουλευτής και υπη

ρέτης ενός βασιλέως μεγάλου... ».
Τέλος: « ...διά νά μην άκοΰσωμεν εκείνα όποΰ ήκουσαν τά ερίφια, 

άμή εκείνα όποΰ ήκουσαν τά πρόβατα...».
5 (φ. 17β'). «Κυριακή τής τυροφάγου».
“Αρχ. « Τί όφελος ήθελε κάμη εις τοϋ λόγου του ένας άνθρωπος...».
Τέλος: « ...Και άς δώσωμεν και των πτωχών από τής τραπέζης ημών, 

ίνα εΰφρανθοϋν και εκείνοι, εις δόξαν τοϋ Κυρίου ημών... ».
6 (φ. 23). «Κυριακή α' τής αγίας τεσσαρακοστής».
“Αρχ. «Εκείνος ό άνθρωπος αδελφοί, όποΰ ήθελε λυπηθή τοϋ λόγου 

του εις τον καιρόν τοϋ θέρους...».
Τέλος: «...θέλει απλώσει ό Θεός τάς χειράς του νά μάς βάλη εις τά 

αγαθά τής βασιλείας του... ».
7 (φ. 27β'). «Κυριακή β' τών νηστειών».
Ά ρ χ. « Τοϋτο καλά τό έλεγεν ό Προφήτης, Κύριε, έν θλίψει έμνήσθη- 

μέν σοι, ήγουν εις τάς άνάγκας μας καί εις ταΐς στενοχωρίαις μας, ένθυμοϋ- 
μεσθεν τον Θεόν...».

Τέλος : « ...διά νά μάς άγαπήση καί ημάς ό Θεός, καί νά δεχθή καί 
τά όσα κάμωμεν διά τήν ψυχήν μας...».

8 (φ. 36). « Κυριακή γ' τών νηστειών».
Άρχ. « Πολλήν καί μεγάλην χαράν ήθελεν έχει ένας άνθρωπος... ».
Τέλος: «...ότι αυτοί θέλουν άξιωθή τής βασιλείας τών ουρανών...».
Σημ. ό αριθμός 36 διπλοϋς.
9 (φ. 44β'). « Κυριακή δ' τών νηστειών».
Άρχ. «“Ενας άνθρωπος όποϋ εύρίσκεται σιμά είς ένα βασιλέα... ».
Τέλος: «...Μετά ταΰτα νά μάς αξίωση τής αιωνίου του καί άτελευ- 

τήτου βασιλείας τών ουρανών... ».
10 (φ. 50). « Κυριακή ε' τών νηστειών ».
Άρχ. «Τά μικρά παιδία αδελφοί, έως όποϋ είναι μικρά, δεν γυρεύουν 

από τούς γονείς τους άλλο...»·
Τ έ λ ο ς : « ...αυτά ας κάμνωμεν καί θά κατορθώσωμεν, διά νά μάς 

αξίωση ό Θεός... ».
11 (φ. 57β')· « Τή Κυριακή τών βαΐων ».
“Αρχ. «Μία χώρα μεγάλη ευσεβών ανθρώπων...».
Τέλος: « ...νά ύπάγωμεν μαζί του εις τά 'Ιεροσόλυμα, εις τήν άνω 

‘Ιερουσαλήμ... ».
12 (φ. 64). «Τοϋ αύτοϋ Μαξίμου είς τάς κατά Ίωάννην Κυριακάς.
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Tf) aytQt και μεγάλη λαμπρά Κυριακή τοΰ Πάσχα. Εις to έν αρχή ήν ό 
Λόγος ».

’Άρχ. «Καθώς ένας βασιλεύς σοφός...».
Τέλος: «...ψάλλειν καί λέγειν, πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον...».
13 (φ. 74). «Κυριακή τοΰ Θωμά».
’Άρχ. « Πολλήν και μεγάλην χαράν μά την αλήθειαν ήθελε πάρει ένας 

άνθρωπος...».
Τέλος: «...άλλα νά σπουδάζωμεν νά άρέσωμεν τοΰ Χριστού διά νά 

τύχωμεν τής βασιλείας των ουρανών...».
14 (φ. 80). «Κυριακή των μυροφόρων».
’Άρχ. «'Ένας άνθρωπος αδελφοί, οπού θέλει νά κερδήση...».
Τέλος: «...και έτζη νά μάς εμφάνιση τοΰ λόγου του εκείνην την 

έμφάνειαν... ».
15 (φ. 85β'). «Κυριακή τοΰ παραλύτου».
’Ά ρ χ. «'Ένας άνθρωπος όπου νά είχε μίαν μεγάλην και άνιάτρευτον 

ασθένειαν... ».
Τέλος: « ...ιθέλει μάς είπεΐ και ημάς ό ιατρός ό αληθινός, ό Κύριος 

ημών 'Ιησούς Χριστός, έγειραι άρον τον κράββατόν σου και περιπάτει... ».
16 (φ. 92). «Κυριακή τής σαμαρείτιδος ».
’Ά ρ χ. « Καθώς ένας ψαράς, αδελφοί, όπόταν θέλη νά πιάση ψάρια... ».
Τέλος: «...διά νά καταντήσωμεν εις τά δίκτυα εκείνα ή εις τό δίκτυον 

εκείνο τής βασιλείας τών ουρανών... ».
17 (φ. 97). «Κυριακή τού τυφλού»·
”Αρχ. «“Ενας άνθρωπος αδελφοί, οπού νά ήθελεν ήσται εις μίαν σκο

τεινήν φυλακήν βαλμένος...».
Τέλος: «...διά νά άξιωθοΰμεν τής ημέρας εκείνης...».
18 (φ. 102β’). «Κυριακή τών αγίων Πατέρων».
’Άρχ. « Έάν είναι κανένας άνθρωπος αδελφοί, οπού θέλει νά έμπη εις 

ένα βασίλειον... ».
Τέλος: «...’Αλλά τούς αγίους Πατέρας ας μιμηθοΰμεν... ».
19 (φ. 110). «Κυριακή τής αγίας Πεντηκοστής».
’Άρχ. «'Οπόταν ένας άνθρωπος αδελφοί, ήθελεν εύρίσκεσθαι εις ένα 

τόπον έρημον... ».
Τέλος: « ...καί μετά τούτο θέλομεν γενή άξιοι τής βασιλείας τών 

ουρανών... ».
20 (φ. 115). «Τοΰ αυτού κυρού Μαξίμου εις τάς κατά Ματθαίον Κυ- 

ριακάς. Κυριακή πρώτη Ματθαίου τών αγίων Πάντων».
’Άρχ. «Έάν είναι και κάθε ένας άνθρωπος άγαπφ καί έχει προθυ

μίαν ».
Τέλος: « ...άμή νά μάς είπή, δεύτε οί ευλογημένοι...».
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21 (φ. 121 β'). «Κυριακή β' τοϋ Ματθαίου».
Άρχ. «Όπόταν θέλη ένας οικοκύρης νά άνακαινουργώση τό σπίτι 

του... ».
Τέλος: «...καί νομήν εΰρήσει την βασιλείαν των ουρανών... ».
22 (φ. 126β')· «Κυριακή γ' Ματθαίου».
’Ά ρχ. « Καθώς Ικεΐνοι όπου θέλουν νά περάσουν ένα μέγα πέλαγος... ». 
Τέλος: «...καί ουτω νά μάς αξίωση τής βασιλείας των ουρανών... ».
23 (φ· 131β'). «Κυριακή δ' τοϋ Ματθαίου».
Άρχ. «Καθώς ή φωτία δείχνει ποιον είναι τό καθαρόν μάλαγμα...». 
Τέλος: «...νά άνακλιθοϋν μετά ’Αβραάμ καί ’Ισαάκ καί ’Ιακώβ εις 

την βασιλείαν τών ουρανών...».
24 (φ. 135β'). «Κυριακή ε' Ματθαίου».
Άρχ. « Όπόταν χαλάση ενός αμπελιού ή φράκτη του...».
Τέλος: «...καί διά [νά] συνδοξασθοΰμεν μέ αυτόν εις την ζωήν τήν 

αιώνιον...».
25 (φ. 141). «Κυριακή ς’ Ματθαίου».
’Α,ρχ. «Καθώς ήθελε κάμει ένας καλός καί σοφός βασιλεύς...». 
Τέλος: «...καί νά ύπάμεν εις τό σπίτι μας τό αληθινόν...».
26 (φ. 145β'). «Κυριακή ζ' Ματθαίου».
’Άρχ. «Καθώς καμμίαν φοράν ένας καλός πατέρας...».
Τέλος: « ...θέλει μάς είπεΐ δεύτε οί ευλογημένοι κλπ. ».
27 (φ· 151β'). «'Ομιλία άναγινωσκομένη Κυριακή όγδοη τού Ματ

θαίου ».
Ά ρ χ. « Πάλιν θαυματουργά αδελφοί, ό Κύριος ημών ’Ιησούς Χριστός 

εις τήν έρημον... ».
Τέλος: «...τέλος πάντων νά μάς άξιώση καί τής βασιλείας τών ουρα

νών... ».
28 (φ. 154β'). « Κυριακή θ' Ματθαίου ».
Άρχ. « Οί καλοί καί τεχνΐταις ιατροί, όπόταν άσθενήση τινάς...». 
Τέλος: «...ήγουν εις τον Παράδεισον καί εις αυτήν τήν βασιλείαν 

τών ουρανών... ».
29 (φ. 160). «Κυριακή δεκάτη Ματθαίου».
Άρχ. «Καθώς ένας στρατιώτης όπόταν είναι καλά αρματωμένος... ». 
Τέλος: «...αλλά αβλαβείς θέλομεν άναβή εις τό όρος τού Θεού, εις 

τήν άνω Ιερουσαλήμ..,».
30 (φ. 164β'). «Κυριακή ια' Ματθαίου ».
Άρχ. «Ποιος άνθρωπος, οπού νά ήτον χρεώστης ενού (ενός) μεγά

λου βασιλέως... ».
Τέλος: «...διά νά συγχώρηση καί ημάς ό Θεός... ».
31 (φ. 168β'). «Κυριακή ιβ' Ματθαίου».
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’Ά ρ χ. «Καθώς δ χρυσικός, δπόταν θέλη νά δοκιμάση ιό μάλαμα...». 
Τέλος: « ...θέλομεν γενή άξιοι τοΰ θησαυροί της βασιλείας των ουρα

νών... ».
32 (φ. 171β'). «Κυριακή ιγ' Ματθαίου».
’Άρχ. « Καθώς ένας καλός πατέρας, δποτε βλέπει τα παιδία του δποϋ 

δεν τον άκοΰουν εις τό θέλημά του... ».
Τέλος: « ...διά νά γενοΰμεν άξιοι νά πίνωμεν τό πόμα τό καινόν... ».
33 (φ. 175β'). « Κυριακή ιδ' Ματθαίου ».
Ά ρχ. «Πολλών λογιών και μέ πολλούς τρόπους... ».
Τέλος: «...νά συναπολαμβάνωμεν τά αιώνια αγαθά...».
34 (φ. 180). «Κυριακή ιε' Ματθαίου» «...ζητεί δγδόην τοΰ Λουκά».
35 (φ. 180β'). «Κυριακή ις·' Ματθαίου».
’Άρχ. «Καθώς ένας διδάσκαλος δποϋ μαθαίνει μαθητάς...»·
Τέλος: « και τής άπολαύσεως τών αιωνίων αγαθών καταξίωση ημάς...».
36 (φ. 182). «Κυριακή ιζ' Ματθαίου, ήγουν τής Χαναναίας».
’Ά ρ χ. « “Ενας δποΰ παντέχει νά απόλαυση τίποτες από έναν μεγάλον 

αΰθέντην... ».
Τέλος: «...την άφεσιν τών αμαρτιών μας καί την βασιλείαν τών 

ουρανών...».
37 (φ· 184β')· «Κυριακή προ τής Ύψώσεως».
’Άρχ. «Τό βάθος καί τό ύψος τών ολίγων συλλαβών ετούτων...», 
Τέλος: «...καί ας δράμωμεν μέ καλά έργα εις τον Χριστόν...».
38 (φ. 188). «Κυριακή μετά την Ύψωσιν».
’Άρχ. «Ένας βασιλεύς νά είχε πόλεμον μέ έναν εχθρόν του μέγαν... ». 
Τέλος: «...καί βαστώντες αυτό τό στερεόν άρμα...».
39 (φ. 193). «Τοΰ αύτοΰ σοφιστοϋ Μαξίμου, εις τάς κατά Λουκάν Κυ- 

ριακάς, Κυριακή πρώτη Λουκά».
’Ά ρχ. « Καθώς ένας καλός κυνηγός δποΰ ήξεόρει νά κυνηγά καί εις την 

γην καί εις την θάλασσαν...».
Τέλος: «...καί ας άκολουθήσωμεν τον Χριστόν, ΐνα καί συνδοξασθώ- 

μεν αυτή)... ».
40 (φ. 197β'). «Κυριακή β' Λουκά».
"Α ρ χ. «“Ενας άνθρωπος δποϋ νά είχεν ένα πολύτιμον πράγμα χαϊ- 

μένον... ».
Τέλος: «...νά φθάσωμεν εις την πόλιν εκείνην την έπουράνιον... ».
41 (φ. 202). «Κυριακή γ' Λουκά».
’Άρχ. «’Άν είναι καί ένας δποϋ νά έχη άλλα πολλά πράγματα... ». 
Τέλος: «...νά μάς άνασιήση καί νά μάς δώση ζωήν αιώνιον...».
42 (φ. 205β'). «Κυριακή δ' Λουκά».
’Άρχ. «Καθώς ένας γεωργός, δποϋ θέλει νά κάμη πολύ γέννημα...».
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Τέλος: «...καί νά μας συναριθμήση μέ τούς αγίους του...».
43 (φ. 209β'). « Κυριακή ε' Λουκά ».
Άρχ. «Τάχα τί σας φαίνεται, αδελφοί, καλύτερον είναι νά φάγη καί 

νά πίη τινάς μίαν ημέραν... ».
Τέλος : « ...μετά τοϋ πτωχού Λαζάρου καί μετά πάντων των αγίων... ».
44 (φ. 214β'). «Κυριακή ς' Λουκά».
Άρχ. «"Ενας άνθρωπος οπού νά είναι ασθενής καί αδύνατος...».
Τέλος: «...ας φύγωμεν, λέγω, τά έργα αυτών, καί ας άκολουθήσω- 

μεν τον Χριστόν...».
45 (φ. 2ΐ7β'). «Κυριακή ζ' Λουκά».
"Λ ρ χ. « Καθώς δταν εύγη ένας βασιλεύς νά ύπάγη εις ένα κάστρον νά 

τό διόρθωση... ».
Τέλος: « ...διά νά μάς είπή καί ημάς ή πίστις σας σάς έσωσε, σύρτε 

εις την βασιλείαν των ουρανών... ».
46 (φ. 221). « Κυριακή η' Λουκά».
Άρχ. «Πολλοί σιμώνουν εις την φωτίαν, δχι νά φωτισθοΰν ή νά 

πυρωθούν... ».
Τέλος: « ...τί νά κάμωμεν νά κληρονομήσωμεν την αιώνιον ζωήν... ».
47 (φ. 224β'). «Κυριακή θ' Λουκά».
Άρχ. «Τον πλούτον πάλιν αδελφοί ονειδίζει ή θεία Γραφή σήμερον... ».
Τέλος: «...καί ας στολίσωμεν τήν ψυχήν μας μέ λαμπράς άρετάς...».
48 (φ. 227β'). «Κυριακή Γ Λουκά».
Άρχ. «"Ενας καλός καί εύσπλαγχνος βασιλεύς...».
Τέλος: «...καί άς τού δώσωμεν τήν πρέπουσαν ευχαριστίαν, ινα καί 

τών αιωνίων αγαθών έπιτύχωμεν...».
49 (φ. 231). «Κυριακή ια' Λουκά».
"Αρχ. «"Ενας μέγας βασιλεύς νά ήθελε θελήσει νά κάμη μίαν μεγάλην 

τράπεζαν...».
Τέλος: «...ας γενοΰμεν άξιοι τούτου τού δείπνου...».
50 (φ. 234β'). «Κυριακή ιβ' Λουκά».
"Αρχ. «Πολλοί νομίζουν δτι μέ τό νά είναι από γένος ευγενικόν καί 

αρχοντικόν...».
Τέλος: « ...διά νά λαμβάνωμεν ευχήν καί ευλογίαν καί από τούς ιερείς 

καί από τον Θεόν...».
51 (φ. 236β'). «Κυριακή ιγ' Λουκά».
’Άρχ. « Οί καλοί Ιατροί δποτες πιάσουν νά ίατρεύσουν... »·
Τέλος: «...καί ως αετοί ύψιπέται νά πετάσωμεν... ».
52 (φ. 240). « Κυριακή ιδ' Λουκά... ».
’Ά ρ χ. « "Ενας δουλευτής ενός βασιλέως έως οπού είναι εις τήν υποτα

γήν τού βασιλέως... ».
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Τέλος: «...νά άκούσωμεν την γλυκυτάτην εκείνην φωνήν...».
53 (φ. 242(3'). «Κυριακή ιε' Λουκά».
’Άρχ. « Άνισως ένας όπου θέλει νά απόκτηση ένα πράγμα...».
Τέλος: «...ί'να αιωνίως ευφραίνεσαι μετά πάντων των αγίων...».
54 (φ. 246). «Κυριακή προ τής Χρίστου γεννήσεως».
’Άρχ. « Πολλάκις αδελφοί οί βασιλείς τής γής... ».
Τέλος: «...έπειτα καθαρώς νά μεταλαμβάνωμεν και οϋτω...».
55 (φ. 250). Κυριακή μετά την Χριστού γέννησιν ».
’Άρχ. «’Άνωθεν εξαρχής καί πάντοτε αδελφοί... ».
Τέλος: «...και μετά πολλής ευχαριστίας νά δοξάζωμεν... ».
56 (φ. 256). «Κυριακή προ των Φώτων».
’Άρχ. « Έάν ένας οπού θέλει νά κάμη ένα κακόν έργον...».
Τέλος: «...διά νά τον έχωμεν εις εκείνην την αιώνιον ζωήν...».
57 (φ 260β'). « Κυριακή μετά τά φώτα ».
’Ά ρ χ. «"Ενας άνθρωπος οπού νά έχρεώστα ένοϋ βασιλέως πολύ 

χρέος... ».
Τέλος: «καί ας μην άμελοϋμεν την σωτηρίαν μας...».
58 (φ. 264). «Τού έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου αρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως τού Θεολόγου, λόγος είς την γέννησιν τού Χριστού, 
ήτοι τά Θεοφάνεια».

’Άρχ. «Χριστός γεννάται, δοξάσατε...».
Τέλος: «...δσον εφικτόν τοΐς δεσμοΐς τής σαρκός...».
59 (φ. 271). «Τού σοφωτάτου Μαξίμου τού ίεροκήρυκος τού Πελοπον- 

νησίου, λόγος εις την Χριστού γέννησιν».
’Άρχ. «Πάσα δικαιοσύνη είναι, δτι οποίος είναι ασθενής...».
Τέλος: «...καί νά μάς δώση τά μέλλοντα αγαθά τής βασιλείας τών 

ουρανών... ».
60 (φ. 279). «Τού έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου αρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως τού Θεολόγου. Λόγος εις τά άγια Φώτα».
’Άρχ. «Πάλιν ’Ιησούς ό έμός, καί πάλιν μυστήριον...».
Τέλος: «...ής νύν μετρίως ύποδέχεσθε την μίαν αυγήν έκ μιάς τής 

θεότητος... ».
61 (φ. 287). Τού αυτού, « λόγος είς τό "Αγιον Πάσχα καί εις την βρα

δύτητα ».
’Άρχ. « Άναστάσεως ημέρα καί ή αρχή δεξιά...».
Τέλος: «...καί νεμομένους καί νέμοντας εν είναι πάντας...».
62 (φ. 289). «Τού έν άγίοις πατρός ημών ’Αντιπάτρου ’Επισκόπου 

Βόστρων. Λόγος είς τό γενέσιον τού 'Αγίου Ίωάννου τού Προδρόμου καί 
Βαπτιστού καί εις τήν Ζαχαρίου σιγήν καί είς τον ασπασμόν τής Θεο
τόκου ».
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’Άρχ. « Έν γεννητοΐς γυναικών οΰδένα Ίωάννου μείζονα...».
Τέλος: « ...Έγώ δέ φημι ευλογητός ό Θεός των Χριστιανών... ».
63 (φ. 293). «Τοΰ σοφωτάτου Μαξίμου και ίεροκήρυκος τοϋ Πελο- 

ποννησίου, λόγος εις τούς πρωτοκορυφαίους τών ’Αποστόλων Πέτρον και 
Παύλον ».

’Άρχ. «'Ένας βασιλεύς αδελφοί, νά είχεν ένα παλάτιον γεμάτον λίθους 
τίμιους...».

Τέλος: «...μάλιστα μέ αυτόν τον Χριστόν...».
64 (φ. 299). Τοϋ αυτού « λόγος εις την κοίμησιν της Θεοτόκου ».
’Άρχ. «"Οποιος ήθελεν εϋρει τον τρόπον της σωτηρίας αυτού...».
Τέλος: «...διότι τφ όμοίφ τό δμοιον καταλαμβάνεται...».
Ό κώδιξ παλαιοεσταχωμένος διά σανίδων καλυπτομένων έξαιθεν διά δέρ

ματος. Τοϋ παλαιού σταχώματος ήμικαταστραφέντος μετεσταχώθη παρά τοϋ 
συναδέλφου ημών Γέροντος Παύλου Παυλίδου ιατρού, οστις ασχολούμενος 
από τίνος χρόνου εις την βιβλιοδετικήν, προσεφέρθη αύθορμήτως νά δέση 
χειρόγραφά τε και έντυπα βιβλία τής Βιβλιοθήκης. Κατόπιν ύποβληθείσης 
σχετικής προς τούτο αίτήσεώς μου εις την 'Ιεράν Σύναξιν τής Μονής, έγκρι- 
νάσης ταύτης την οικειοθελώς και άνιδιοτελώς ύποσχεθεΐσαν επαινετήν υπη
ρεσίαν τοΰ ερασιτέχνου αδελφού, έπεδόθη οΰτος μεθ’ ιερού ζήλου, δέσας 
μέχρι τοϋδε ικανόν αριθμόν χειρογράφων τε καί εντύπων, έπιδείξας άξιοθαύ- 
μαστον προθυμίαν εις τό έργον τούτο.

Σημειώ ταϋτα προς τιμήν του καί προς γνώσιν διηνεκή τών έντυγχα- 
νόντων (Δεκέμβριος 1939).

[20] 2066 A122
Χαρτ. 40x29, α’ιώνος ΙΖ'

Βίοι και Μαρτύρια Άγιων τοϋ Μηνός Φεβρουάριου
φ. 136

1 (φ. 1). Έν αρχή οκτώ φύλλα (1-8) καί έν τέλει έτερα οκτώ (129- 
136) φ. έξ ετέρου κωδικός (α’ι. ις-') περιέχοντα υπομνήματα εις τό Εύαγγέ- 
λιον διαφόρων ’Εκκλησιαστικών Πατέρων (άνευ αρχής καί τέλους).

2 (φ. 9). Ό πίναξ τών περιεχομένων (ελλιπής).
3 (φ. 10). « Μηνί Φεβρουαρίφ α'. Μαρτύριον τού αγίου Μεγαλομάρτυ- 

ρος Τρύφωνος ».
’Άρχ. «Τοϋ Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ήμών ’Ιησού Χριστού 

μετά την θείαν καί θεανδρικήν αυτού προς άνθρώποις επιφάνειαν... ».
Τέλος: « ...τον τής αφθαρσίας στέφανον άνεδέσατο... ».
4 (φ. 17). «Μαρτύριον τής αγίας ενδόξου μάρτυρος τοϋ Χριστού 

’ Αγαθής ».
’Άρχ. «Βασιλεύοντος Δεκίου τοϋ παρανόμου...».
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I έλος: « . ,.εγένετο δέ τό θαΰμα μηνί Φεβρουαρίφ ε' εν η και ήθλη- 
σεν ήμέρςι, εν fj και έορτάζοντες... ».

5 (φ. 22). «Βίος καί πολιτεία καί μερική θαυμάτων διήγησις τοΰ 
οσίου πατρός ήμών καί θαυματουργού Λουκά τοΰ νέου, τοΰ εν Έλλάδι 
κειμένου ».

’Άρχ. « Οΰ χρόνος ήν αληθώς ό τοΰ καλού βίος καί τής περί την αρε
τήν σπουδής αίτιος... ».

Τέλος: « ...ό καί εμοί γένοιτο καί πάσι τοΐς σέ βοηθόν επιγραφο- 
μένοις... ».

6 (φ. 57). « Μαρτΰριον τοΰ αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου 
τοΰ Στρατηλάτου ».

’Άρχ. «Λικινίφ τφ δυσσεβεΐ, πολλή κεχρημένφ τή περί τα είδωλα 
δεισιδαιμονία...».

Τέλος: « ...νοσημάτων φυγαδευτήριον εις δόξαν τοΰ μεγάλου Θεού... ».
7 (φ. 64β'). « Μαρτΰριον τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Νικηφόρου ».
’Άρχ. « Οΰδέν έοικεν αγάπης είναι μακαριώτερον... ».
Τέλος: «...ή καί δικαίως είδε μόνη τάς άμοιβάς διανέμειν κοσμηθή- 

ναι στεφάνοις... ».
8 (φ. 71). «Μαρτΰριον τοΰ άγιου ενδόξου ίερομάρτυροςΧαραλάμπους».
’Ά ρ χ. « Βασιλεύοντος τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστού, πάσα δαιμο

νική λατρεία πέπαυται... ».
Τέλος: « Έτελειώθη δέ ό άγιος Χαράλαμπος μηνί Φεβρουαρίφ δεκάτη, 

πρεσβεΰων υπέρ τών αμαρτωλών πάντοτε... ».
9 (φ. 79). «Μαρτΰριον τοΰ αγίου ενδόξου ίερομάρτυρος Βλασίου».
’Άρχ. «Βλάσιος ό ίερομάρτυς, άξια τοΰ τοιοΰδε τέλους τής μαρτυρίας,

καί τον προτού βίον αληθώς έπεδείξατο... ».
Τέλος: «...έντφ μέλλοντι δέ καί ζωήν τήν Ιν Χριστφ δίδωσι τοΰ 

μεγάλου Θεοΰ καί Σωτήρος πάντων... ».
10 (φ. 84β'). «Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου αρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως τοΰ Χρυσοστόμου ομιλία εγκωμιαστική εις τον έν άγίοις 
πατέρα ήμών Μελέτιον επίσκοπον ’Αντιόχειας καί ε’ις τήν σπουδήν τών συνελ- 
θόντων ».

Ά ρ χ. « Πανταχοΰ τής ίεράς ταΰτης αγέλης περιφέρων τούς οφθαλ
μούς... ».

Τέλος: «...οΰτω κρικεΐ δυνηθήναι γενέσθω πλησίον τής αιώνιας 
αυτού σκηνής, καί τών άποκειμένων τυχεΐν αγαθών...».

11 (φ. 89). « Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου καί θεοφόρου πατρός ήμών 
Μαρτινιανοΰ ».

’Ά ρ χ. « "Ον τρόπον αί τών προλαβόντων νόσοι σωματικαί πηρώ- 
σεις... ».

128 Γέροντος Παντελεήμονος Λαυριώτου

19 - 7 -1958
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Τέλος: «...άλλα Χριστφ καθιερούσας αγνούς τφ πάντων Δεσπότη... ».
12 (φ. 102β'). «Τφ αύτφ μην! ιζ' μαρτύριον τοΰ αγίου και ενδόξου 

μεγάλομάρτυρος Θεοδώρου τοΰ Τήρωνος ».
“Αρχ.: «Μαξιμιανφ καί Μαξιμίνφ τοΐς βασιλεϋσι, πολλή τις καί άσχε

τος ή ορμή κατά τής τών Χριστιανών κεκίνητο πίστεως...».
Τέλος: «...Ταΰτα τοΰ παρανόμου βασιλέως, παρανομώτερον υπηρέ

την άκηκοότα, φάναι λέγεται, θεόθεν σοι βασιλεΰ ». Ελλιπές ως φαίνεται.
13 (φ. 109). « Μιιΐφ μην! κδ' έγκώμιον είς τον βίον τοΰ οσίου πατρός 

ημών Συμεών τοΰ εν τφ θαυμαστφ δ'ρει».
“Αρχ. : «’Ιουστίνου τοΰ πάλαι τα ρωμαίων σκήπτρα διέποντος...».
Τέλος: «...και νΰν τή μόνη και αληθινή τριάδι παριστάμενος έντυγ- 

χάνει υπέρ ήμών... ».
14 (φ. 115). « Μσξίμου τοΰ σοφωτάτου και ρήτορος τών ρητόρων, λόγος 

είς τον τίμιον προφήτην κα! βαπτιστήν τοΰ Κυρίου κα! πρόδρομον ».
’Άρχ.: « Έχρήν τον έν γεννητοΐς γυναικών μείζονα...».
Τέλος: «...ευχαριστήρια εορτάζονται εις δόξαν τοΰ τοΐς αΰτοΰ μέλεσιν 

ένδοξασθέντος Χριστοΰ...».
15 (φ. 122). «Τοΰ εν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου αρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως τοΰ Χρυσοστόμου, εγκώμιον εις τον έν άγίοις πατέρα 
ήμών Ευστάθιον επίσκοπον ’Αντιόχειας κα! είς την σπουδήν τών συνελ- 
θόντων ».

“Αρχ. : «Σοφός τις άνήρ κα! φιλοσοφεΐν ειδώς .. ».
Τέλος: «...ζηλώσωμεν τών αγίων τούτων τάς άρετάς, ΐνα κα! τών στε

φάνων κοινωνήσωμεν...».
'Ο κώδιξ είς τά περιθώρια σκωληκόβρωτος" Ισταχωμένος δέ διά χαρτο

νιού περιβεβλημένου έξωθεν διά μεμβράνης, φερούσης δίστηλον κείμενον 
τοΰ ια' αίώνος, εν μέν τή προσθίςι δψει τοΰ κώδικός έστιν ομιλία είς 
τάς έπιστολάς τοΰ Παύλου, έν δέ τή όπισθίφ περικοπα! έκ τής παλαιάς 
Διαθήκης.

[21] 2067 A 123
Χαρτ. 40X27, αίώνος ιθ' (1871)

'Εκκλησιαστικόν Δίκαιον
σελ. 405

1 (σ. 1). Στοιχεία τοΰ Έκκλησιαστικοΰ Δικαίου. Προλεγόμενα - Προοί- 
μιον. Κεφ. Α' Περί ’Εκκλησίας. Έν σελ. 91 « Τέλος τής Πραγματείας τοΰ 
Έκκλησιαστικοΰ Κανονικοΰ Δικαίου. Έγράφη διά χειρός τοΰ Πρωτοσυγ- 
κέλλου ’Ιωακείμ έξ Όρτακίου τής έπαρχίας τοΰ 'Αγίου Λιτίζης. Μαρ
τίου 2. 1871 ».

2 (σ. 93). Στοιχεία 'Ιεράς Ερμηνευτικής. Προλεγόμενα. 1) Έννοεΐν.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΗ' 9
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3 (σ. 95). Κεφάλαιον Α' Περί νοήματος.
4 (σ. 117) ’Ηθική Φιλοσοφία και Φυσική Θεολογία ’Ηθική.
5 (σ. 139). Μεταφυσικών 'Υποτυπώσεων Βιβλία δυο. Εισαγωγή. Μετα

φυσικής βιβλίον Α' περιέχον τήν ’Οντολογίαν.
6 (σ. 151). ’Ηθική Φιλοσοφία καί Φυσική Θεολογία ’Ηθική.
7 (σ. 160). Φυσική Θεολογία.
8 (σ. 173). 'Ιστορία τής Θεολογίας.
9 (σ. 190). Στοιχεία τής Ποιμαντικής Θεολογίας.

10 (σ. 236). Κατηχητικά! Σημειώσεις εξ υπαγορεύσεως.
11 (σ. 241). Όμιλιτική.
12 (σ. 253). 'Ορισμός τοϋ “Αδου.
13 (σ. 256). ’Εκκλησιαστικόν Δίκαιον διαιροΰμενον εις ζητήματα, εις 

τρόπον εύμνημόνευτον κα! περιληπτικόν προς χρήσιν έν καιρφ τής ενιαυσίου 
έξετάσεως των εξετασομένων Μαθητών. Ζήτημα Α' Περί τής εκκλησίας 
1ν γένει.

14 (σ. 277). Ζητήματα Δογματικής Θεολογίας.
15 (σ. 295)· Ζητήματα ’Ηθικής Θεολογίας.
16 (σ. 310). Ζητήματα Ποιμαντικής Θεολογίας.
17 (σ. 322). Ζητήματα τής Ιστορίας τής Θεολογίας.
18 (σ. 331). Ζητήματα Πατρολογίας, ήτοι τής περί τούς 'Αγίους Πατέ

ρας σπουδής.
19 (σ. 339). Κατήχησις, εΐτουν Συνοψις τής ’Ορθοδόξου χριστιανικής 

διδασκαλίας, έκτεθεΐσα κατ’ έρωταπόκρισιν.
20 (σ. 348). Κατήχησις μεθερμηνευθεΐσα έκ τής Σλαβονικής γλώσσης 

εις τήν καθομιλουμένην Ελληνικήν γλώσσαν.
21 (σ. 355) Σημειώσεις ε!ς τήν ηθικήν Θεολογίαν.
22 (σ. 356). Εισαγωγή τοΰ μαθήματος τής ηθικής Θεολογίας.
23 (σ. 368). Σημειώσεις είς τήν ιστορίαν τής Θεολογίας.
24 (σ. 372). Προεισοδιώδεις γνώσεις εις τήν ’Εκκλησιαστικήν 'Ιστορίαν. 

’Εκκλησιαστικής ‘Ιστορίας ΰλη και τέλος.
25 (σ. 276). Σύντομος προεισαγωγή εις τε τήν Παλαιάν κα! Νέαν 

'Ιστορίαν.
26 (σ. 377). Λόγος προτρεπτικός είς τήν άνάγνωσιν τών 'Αγίων Γραφών, 

ούτινος προτάσσεται Προοίμιον άρχόμενον : « Καθώς τεχνίτης τις δεν δυνα- 
ται να κατασταθή όίριστος μιας τέχνης... ». ΕΙτα «Ύπόθεσις».

’Άρχ. : «Τίς τών ανθρώπων επιστήσας εις εαυτόν τήν προσοχήν...».
27 (σ. 382). Ζητήματα Ρητορικής.
28 (σ. 383). Ζητήματα Ρητορικής Α εκτεθείσης πλατυτερον κατ’ έρωτα- 

πόκρισιν.
29 (σ. 391). Λόγος εισαγωγικός είς τήν Δογματικήν Θεολογίαν εκφω
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νηθείς εν τφ Πανεπιστημίφ υπό τοϋ τακτικού Καθηγητού τής Θεολογίας 
Διονυσίου Κλεόπα τή 26 Νοεμβρίου 1856 εν Άθήναις.

’Άρχ.: «Προσκληθείς υπό τής σεβαστής Κυβερνήσεως εις την σεμνήν 
έδραν τής καθηγεσίας εν τή Θεολογική Σχολή τού Όθωνείου τούτου Πανε
πιστημίου... ».

Τελευτά δε δ μακρότατος οΰτος λόγος μέ τάς λέξεις: « ...καί άφθαρτον 
καί αμίαντον την τής ’Ορθοδοξίας κληρονομιάν εις τάς Ιπερχομένας γενεάς 
ενδόξως μεταδιδόντες ».

'Ο κώδιξ δεδεμένος διά χονδρού χαρτονιού.

[22] 2068 A 124 
Χαρτ. 40x27, αίώνος ιθ'

Στοιχεία Θεολογίας 
σελ. 214

1 (σ. 1). Στοιχεία τής’Ορθοδόξου Χριστιανικής Δογματικής Θεολογίας.
2 (σ. 119). Εισαγωγή εις τήν ηθικήν Θεολογίαν.
‘Ο κώδιξ δεδεμένος διά χονδρού χαρτονιού, ήμικατεστραφέντος ήδη.

[23] 267 Γ 27
Μεμβρ. 22X16, αίώνος ια'

Κοντάκια καί Οίκοι1
φ. 108 άκέφ. κολοβ.

Κοντάκια καί Οίκοι τού Μηνολογίου άρχομένου από τής 25^? Νοεμ
βρίου, τής αρχής ελλειπούσης.

1 (φ. 1). Έν αρχή οί δύο τελευταίοι οικοι εις τά Εϊσόδια τής Θεοτόκου.
2 (φ. 1). « Κοντάκιον εις άγιον ίερομ. Πέτρον ’Αλεξάνδρειάς » (αν.) καί 

εις οίκος. « Μηνί τφ αύτφ κε' ».
3 (φ. 1β). «Τφ αύτφ μηνί ΚΕ'. Κοντάκιον εις αγίαν μεγαλομάρτυρα 

Αίκατερίνα» καί οίκος.
4 (φ. 2). «Μηνί τφ αύτφ ΚΖ'. Κονδ(άκιον) εις άγιον ’Ιάκωβον τον 

Πέρσιν » καί οίκοι δύο.
5 (φ. 2). « Μηνί τφ σύτφ ΚΗ'. Κονδ(άκιον) εις δσιομάρ. Στέφανον τον 

Νέον » καί οικος (άν.).
6 (φ. 2β'). Μηνί τφ αύτφ Λ'. Κονδ(άκιον) εις άγιον Άπόστ. Άνδρέαν » 

καί οικοι τρεις,
7 (φ. 3). « Μηνί Δεκεμβρίφ Δ'. Κονδ(άκιον) εις αγίαν μεγαλομάρτυρα 

Βαρβάραν » καί οίκος.

1 Αί ενδείξεις άν(έκδοτον) διετηρήθησαν ώς έν τφ χει/φφ καταλόγιρ. Αδται 
πολλάκις δέν άνταποκρίνονται πρός τήν σημερινήν πραγματικότητα ( καί δή μετά τήν 
έκδοσιν 4 τόμων τοΰ Ρωμανού έν τή αθηναϊκή έκδόσει 1952 - 1959).
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8 (φ. 3β'). «...Ε\ Κονδ(άκιον) είς δσιον πατέρα ημών Σάβαν » και 
οίκοι τρεις.

9 (φ. 4). εις άγιον ιεράρχην καί μέγαν Νικόλαον» καί οίκοι
τρεις. «"Ετερον Κονδ(άκιον) τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Νικολάου, ίδιόμε- 
λον » καί οίκος (άν. τό β').

10 (φ. 5). «...Η'. Κονδ(άκιον) εις άγιον Πατάπιον» και οίκος.
11 (φ. 5β'). «...Θ'. Κονδ(άκιον) εις συλλιψιν τής αγίας "Αννης δτε 

συνέλλ. την Θεοτόκον » καί οίκος.
12 (φ. 5 β”). «...ΙΑ'. Κονδ(άκιον) τοΰ οσίου Δανιήλ τοΰ στυλίτου» 

καί οίκος.
13 (φ. 6). «...ΙΒ\ Κονδ(άκιον) είς εν άγίοις Σπυρίδωνα» καί οίκος.
14 (φ. 6β'). « ...ΙΓ'. Κονδ(άκιον) (άν.) είς άγιον μεγαλομάρτυρα τοΰ 

Χριστοΰ Ευστράτιον» καί οίκοι δυο. Ένταΰθα λείπουσι φύλλα.
15 (φ. 7). «...ΚΒ'. Κονδ(άκιον) είς αγίαν μάρτυρα ’Αναστασίαν» καί 

οίκος.
16 (φ. 7). «...ΚΓ\ Κονδ(άκιον) τών αγίων μαρτύρων ι' τών έν Κρίτ[η] 

καί οίκος.
17 (φ. 7β') «...Προ τής Χριστοΰ Γεννήσεως Κονδ(άκιον) τών αγίων 

Προπατόρων καί είς αγίους Γ' παΐδας» καί οίκοι τρεις, φέροντες ακροστι
χίδα « τοΰ... ».

18 (φ. 8). «Τή Β' Κυρ. προ τής Χΰ Γεννήσεως Κονδ(άκιον) είς μνή
μην τών αγίων Προπατόρων ’Αβραάμ, ’Ισαάκ καί ’Ιακώβ» καί οίκοι 
τρεις.

19 (φ. 9). «...ΚΔ\ Κονδ(άκιον) τή Παραμονή τής Χΰ Γεννήσεως» καί 
οίκοι τρεις.

20 (φ. 9β'). « ...ΚΕ'. Κονδ(άκιον) είς Χΰ Γέννησιν» καί οίκοι 23, 
φέροντες άκροστ. « τοΰ ταπεινοΰ Ρωμανοΰ ύμνος ».

21 (φ. 13β'). «Τή επαύριον τής Χΰ Γεννήσεως Κονδ(άκιον) έτερον είς 
αυτήν εορτήν» (είς τήν Σόναξιν τής Θεοτόκου) καί οίκος.

22 (φ. 14). « Μηνι τφ αΰτφ Κονδ(άκιον) είς τον άγιον Πρωτομάρτυρα 
Στέφανον » καί οίκοι τρεις.

23 (φ. 14β'). «"Ετερον Κονδ(άκιον) τοΰ...» αΰτοΰ αγίου καί οίκος.
24 (φ. 15). «Τή Κυριακή μετά τήν Χΰ Γέννησιν Κονδ(άκιον) μεθέορ- 

τον » καί οίκος.
25 (φ. 15). «Μηνί τφ αΰτφ ΚΘ'. Κονδ(άκιον) είς τά άγια νήπια» 

καί οίκος.
26 (φ. 15β'). «...ΛΑ'. Κονδ(άκιον) είς αγίαν μάρτυρα Άνυσίαν» καί 

οίκος (άν.).
27 (φ. 16). « Μηνί Ίανουαρίφ Α'. Κονδ(άκιον) τοΰ έν άγίοις πατρός 

ημών Βασιλείου» καί οίκοι τρεις, φέροντες ακροστιχίδα «τοΰ...».
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28 (φ. 163')· « Μηνί τφ αύτφ Ε'. Κονδ(άκιον) εις την παραμονήν τον 
Φώτον» και οίκος (άν.).

29 (φ. 17). «...‘Τ'. Κονδ(άκιον) εις αγία Φώτα» και οίκοι ιη'. Ή 
άκροστιχίς « Τού ταπεινοΰ Ρωμανού».

30 (φ· 20β'). «...Ζ'. Κονδ(άκιον) εϊς την επαύριον τών Φώτον» καί 
οίκοι ιη'. «'Η άκροστιχίς : Τού ταπεινού Ρωμανού».

31 (φ. 24). «...Θ'. Κονδ(άκιον) είς οίγιον μάρτυρα Πολύευκτον» καί 
οίκος.

32 (φ. 24β). «...I'. Κονδ(άκιον) τού εν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου 
Νύσης » καί οίκος.

33 (φ. 25). «...ΙΑ'. Κονδ(άκιον) είς τον δσιον Θεοδώσιον τον κοινω- 
βιάρχην» καί οίκος.

34 (φ. 25β'). « ...ΙΔ'. Κονδ(άκιον) τών αγίων άββάδων τών εν Σινά 
καί Ραηθοΰ » καί οίκος.

35 (φ. 25β'). « ...IT'. Κονδ(άκιον) εις την προσκύνησιν τής τίμιας άλύ- 
σεως τού αποστόλου Πέτρου» και οίκος.

36 (φ. 26). « ...ΙΖ'. Κονδ(άκιον) είς τον δσιον καί μέγαν ’Αντώνιον» 
καί οίκοι τρεις, ών ή άκροστιχίς «Τού... ».

37 (φ. 26β'). «..."Ετερον Κονδ(άκιον) τού αγίου ’Αντωνίου» καί 
οίκος (άν.).

38 (φ. 27). « ...ΙΗ'. Κονδ(άκιον) εϊς τον άγιον ’Αθανάσιον τον μέγαν» 
καί οίκος (άν.).

39 (φ. 27). « ...Κ'· Κονδ(άκιον) εϊς τον δσιον πατέρα ημών Ευθύμιον» 
καί οίκοι τρεις (άν.).

40 (φ. 27β'). «...ΚΒ\ Κονδ(άκιον) είς τον άγιον άπόστολον Τιμόθεον 
καί μάρτυρα ’Αναστάσιον » καί οίκος.

41 (φ. 28). «...ΚΓ'. Κονδ(άκιον) εις τον άγιον ιερομάρτυρα Κλήμεντα » 
καί οίκος (άν.).

42 (φ. 28β'). « ...ΚΕ'. Κονδ(άκιον) εις τον εν άγίοις πατέρα Γρηγό- 
ριον τον Θεολόγον » καί οίκοι τρεις.

43 (φ. 29). «...ΚΖ\ Κονδ(άκιον) εϊς την άνακομιδήν τού έν άγίοις 
Ίωάννου τού Χρυσοστόμου » καί οίκοι τρεις.

44 (φ. 29β'). « ...ΚΗ'. Κονδ(άκιον) εις τον δσιον πατέρα ημών Έφραΐμ » 
καί οίκοι τρεις.

45 (φ. 30β'). «Κονδ(άκιον) εϊς την άνακομιδήν τού αγίου ’Ιγνατίου 
τού Θεοφόρου» καί οίκος.

46 (φ. 30β'). « ...Λ'. Κονδ(άκιον) τών αγίων άναργύρων Κύρου καί 
Ίωάννου » καί οίκος.

47 (φ. 31). « Μηνί Φεβρουαρίφ Α'. Κονδ(άκιον) εϊς τον άγιον μάρτυρα 
Τρύφωνα» καί οίκος.
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48 (φ. 31β'). « Μηνί χφ αύχφ Β' Κονδ(άκιον) εις την Ύπαπανχήν δχε 
προσηνέχθη 6 KC εν χφ Ναφ » καί οίκοι ιη' «ή άκροσχιχίς: χοΰ χαπεινού 
Ρωμανού χό έπος». Ούχ ήχχον εν χή πραγμαχικόχηχι ή άκροσχιχίς εχει 
ουτω : «Τούχο Ρωμανού χό έπος».

49 (φ. 36). «...Γ'. Κονδ(άκιον) εις χόν άγιον Συμεών χόν Θεοδόχον » 
και οίκος.

50 (φ. 36). « ...Ε'. Κονδ(άκιον) εις χήν αγίαν μάρχυρα Άγάθην» 
καί οίκος.

51 (φ. 36β'). « ...Θ'. Κονδ(άκιον) είς χόν άγιον μάρχυρα Νικηφόρον» 
καί οικος.

52 (φ. 36β'). « .. ΙΑ'. Κονδ(άκιον) είς χόν άγιον ίερομάρχυρα Βλάσιον» 
καί οικος (αν.).

53 (φ. 37). « ...ΙΓ'. Κονδ(άκιον) χού οσίου παχρός ημών Μαρχινιανού » 
καί οικος.

54 (φ. 37β'). « ...ΙΗ'. Κονδ(άκιον) είς χόν εν άγίοις Λέονχα Πάπαν 
Ρώμης » καί οίκος.

55 (φ. 37β'). « ...ΚΓ'. Κονδ(άκιον) χοΰ οσίου παχρός ήμών Πολυκάρ
που » καί οικος.

56 (φ. 38) « ...ΚΔ'. Κονδ(άκιον) είς χήν εΰρεσιν χής χιμίας κεφαλής χοΰ 
Προδρόμου » καί οικος.

57 (φ. 38β'). « Μηνί Μαρχίψ 7". Κον(δάκιον) χών αγίων μβ' μαρχύ- 
ρων » καί οίκος.

58 (φ. 39). «Μηνί χφ αύχφ Θ'. Κονδ(άκιον) χών αγίων μ' μαρχύρων » 
καί οίκοι ε' φερονχες ακροστιχίδα; «Τού χα...».

59 (φ. 40β). «...ΙΑ*. Κονδ(άκιον) χού αγίου μάρχυρος Κοδράχου καί 
χών μεχ’ αύχοΰ » καί οίκοι δύο (αν.).

60 (φ. 41). «...ΚΕ'. Κονδ(άκιον) είς χόν Ευαγγελισμόν χής Θεοχόκου » 
Τή Ύπερμάχφ... καί οι 24 γνωσχοί άλφαβηχικοί οίκοι.

61 (φ. 46β')· « f Μηνί Άπριλλίφ Α. Κονδ(άκιον) χής όσιας Μαρίας χής 
Αίγυπχίας » καί οίκος. (Ένχαύθα λείπουσι φύλλα).

62 (φ. 47). « Μηνί χφ αύχφ ΙΑ'. Κονδ(άκιον) χού άγιου προφήχου 
Έλισσεου » καί οίκος.

63 (φ. 47). «Τή αύχή ήμέρφ. Κονδ(άκιον) χοΰ αγίου Μεθοδίου ’Αρχιε
πισκόπου » καί οίκος.

64 (φ. 47β'). « Μηνί χφ αύχφ ΙΗ'. Κονδ(άκιον) είς χόν άγιον μάρχυρα 
χοΰ Χύ Λεόνχιον » καί οίκος.

65 (φ. 47β'). «...ΚΔ'. Κονδ(άκιον) είς χό Γενέσιον χού Προδρόμου» 
καί οίκοι χρεΐς.

66 (φ. 48β'). « ...ΚΕ'. Κονδ(άκιον) είς χήν όσιομάρχυρα Φεβρωνίαν» 
καί οίκος.
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67 (φ. 48β'). « ...ΚΘ'. Κονδ(άκιον) εις τούς αγίους ’Αποστόλους Πέτρον 
καί Παύλον » καί οίκοι τρεις.

«f Μηνί Ίουλίφ Α τών αγίων άναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού. Ζητεί 
Νοεμβρίφ A:».

68 (φ. 49,3'). «Μηνί τφ αύτφ Β. Κονδ(άκιον) εις την τιμίαν εσθήτα 
τής Θεοτόκου» καί οίκοι τρεις, ών ή άκροστιχίς: «Τού...»·

69 (φ. 50) « ...Η'. Κονδ(άκιον) τού αγίου μεγαλομάρτυροςΠροκοπίου» 
καί οίκοι τρεις, ών ή άκροστιχίς «Στε...».

70 (φ. 51). « ...ΙΑ'. Κονδ(άκιον) εις την αγίαν καί πανεύφημον Ευφη
μίαν, την τον δρον τής πίστεως δεξαμενήν» καί οικος.

71 (φ. 51β'). «...ΙΕ'. Κονδ(άκιον) εις τον άγιον Κήρυκον καί Ίουλίτ- 
ταν » καί οίκος.

72 (φ. 51β'). «...ΙΖ\ Κονδ(άκιον) εις την αγίαν μάρτυρα Μαρήναν» 
καί οικος.

73 (φ. 52). «...Κ\ Κονδ(άκιον) εις τον άγιον προφήτην Ήλίαν » καί 
οίκοι τρεις. «Τον...».

74 (φ. 52β'). « ...ΚΒ. Κονδ(άκιον) τών όσιων πατέρων Ίωάννου καί 
Συμεών τού διά ΧΝ σαλού » καί οίκοι τρεις (άν.).

75 (φ. 53β'). «...εις τον άγιον Φωκάν » καί οίκοι τρεις.
76 (φ. 54)· « Εις την κοίμησιν τής αγίας ’Άννης τής μητρός τής Θεο

τόκου » καί οίκοι τρεις (άν.).
77 (φ. 54β'). « Εις τάς ΚΖ' τού αγίου Παντελεήμονος » καί οίκος.
78 (φ. 55). « Μηνί Αύγουστου Α. Κονδ(άκιον) τών αγίων Μακαβαίων» 

καί οίκοι τρεις. «Του...» (άν.).
79 (φ. 55β'). «Μηνί τφ αύτφ Β. Κονδ(άκιον) εις την άνακομιδήν τού 

αγίου Στεφάνου» καί οίκοι δύο (άν ).
80 (φ. 56). «...Τ". Εις την αγίαν Μεταμόρφωσιν τού Κύ ημών Ίΰ 

Χύ » καί οίκοι ΙΗ' φέροντες άκροστιχίδα: «Εις την Μεταμόρφωσιν».
81 (φ. 59). « ...I. Κονδ(άκιον) εις τον άγιον μάρτυρα Λαυρέντιον» καί 

οίκοι τρεις. «Του...».
82 (φ. 60). « ...ΙΑ1^ονδ(άκιον) τού οσίου Μύρωνος » καί οίκοι δύο.
83 (φ. 60β'). « ...ΙΒ. Κονδ(άκιον) τού αγίου ίερομάρτυρος Εύπλου»
84 (φ. 60β'). «...ΙΕ ή κοίμησις τής Υ Θκου » καί οίκοι ΚΓ' ών ή 

άκροστιχίς: « Τού ταπεινού Κοσμά ύμνος ».
85 (φ. 64β'). « Κονδ(άκιον) ϊδιόμελον τή επαύριον τής Ύπεραγίας Θεο

τόκου » καί οίκοι δύο (άν.).
86 (φ. 65). « ...ΙΗ'. Κονδ(άκιον) τών αγίων μαρτύρων Φλόρου καί 

Λαύρου» καί οίκοι τρεις. «Τού... » (άν.).
87 ( φ. 65β'). «...ΚΕ. Κονδ(άκιον) ίου άγιου ’Αποστόλου Τίτου» 

και οικος.
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88 (φ. 65β'). « ...Κς·. Κον(δάκιον) των αγίων μαρτύρων Άδριανοϋ και 
Ναταλίας και οίκοι δύο.

89 (φ. 66). «...ΚΘ. Κονδ(άκιον) εις την άποτομήν τοϋ Προδρόμου» 
και οίκοι τρεις, «Του... ».

90 (φ. 67). «...ΛΑ.Τά καταθέσια τής τιμίας ζώνης » και οίκοι δυο (αν.). 
Τοϋ Τρκρδίου καί Πεντηκοσταρίου.

91 (φ. 67β'). « Κονδ(άκιον) ψαλλόμενον τή Κυριακή τοΰ Ασώτου» καί 
οίκοι τρεις. «Τοϋ...».

92 ( φ. 68). « Κονδ(άκιον) άναπ(αύσιμον) ψαλλόμενον τφ Σαββάτφ τής 
άποκρέου» καί οίκοι εξ, φεροντες ακροστιχίδα: «Θρήνος» (αν.).

93 (φ. 69β'). «f “Ετερον Κονδ(άκιον) άναπ(αόσιμον) ψαλλόμενον τφ 
Σαββάτφ τής άποκρέου καί τής Ν » ( Πεντηκοστής ). « Μετά των αγίων άνά- 
παυσον Χε...» καί οίκοι ΚΤ' φεροντες ακροστιχίδα τήνδε: «’Αναστασίου 
τοΰ ταπεινού αίνος ».

94 (φ. 73). « Κονδ(άκιον) τή Κυριακή τής άποκρέου» καί οίκοι ΚΔ', 
ών ή άκροστιχίς : « Τοΰ ταπεινού Ρωμανού τό έπος ».

95 (φ. 78). « Κονδ(άκιον) ψαλλόμενον τφ Σαββάτφ τής τυροφάγου» καί 
οίκοι ΚΒ' φεροντες ακροστιχίδα τήνδε: «Τοΰ ταπ[ει]νοΰ Ρωμανού ψαλμός».

96 (φ, 81). «■{■ Τή Κυριακή τής τυροφάγου. Κονδ(άκιον) εις τον πρω
τόπλαστον Άδάμ » καί οίκοι ΚΒ, ών ή άκροστιχίς: « εις τον πρωτόπλαστον 
Άδάμ ».

97 (φ. 82). « Τφ α Σαββάτφ τών Νηστειών. Κονδ(άκιον) εις τον μεγα
λομάρτυρα Θεόδωρον» καί οίκοι τρεΤς. «Τού...».

98 (φ. 83). « Τή Α Κυριακή τών νηστειών. Κονδ(άκιον) τής ορθοδο
ξίας καί είς την άναστείλωσιν τών αγίων εικόνων » καί οίκος.

99 (φ. 83). « Κονδ(άκιον) τή α Κυριακή τών αγίων νηστειών (ετερον) 
καί οίκοι τρεις. «Του...» (άν.).

100 (φ. 84). « Κονδ(άκιον) ψαλλόμενον τή Κυριακή τής σταυρωπροσκυ- 
νισίμου » καί οίκοι τρεις (άν.).

101 (φ. 84β'). «f Κονδ(άκιον) τή τετράδι τής μεσωνιστείμου » « Ούκέτι 
φλόγινη ρωμφαΐα...» καί οίκος.

102 (φ. 85). «f Κονδ(άκιον) ψαλλόμενον εις τον μέγαν Κανώνα καί εις 
μετανοούντας» τόδε: « Έξαγορεόω σοι Κε την άνομίαν μου καί προσπίπτων 
κραυγάζω σοι' σοι μόνω ήμαρτον έλέησόν με : — » (άν.) καί οίκος.

103 (φ. 85β'). «"f· Κονδ(άκιον) τφ Σαββάτφ τοϋ αγίου καί Δικαίου Λα
ζάρου » καί οίκοι τρεις.

104 (φ. 86). «f Τή Κυριακή τών Βαΐων Κονδ(άκιον)» καί οίκοι τρεις.
105 (φ. 86β'). «f Κονδ(άκιον) τή αγία καί μεγάλη Δευτέρα». (Έλλεί- 

πουσι φύλλα).
106 (φ. 87). « f Κονδ(άκιον) τή αγία καί μεγάλη Ε » καί οίκοι Δ'.
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107 (φ· 88). «f Κονδ(άκιον) τη αγία και μεγάλη Παρασκευή » καί οίκοι 
ιζ', φέροντες ακροστιχίδα: «Τοΰ ταπινοϋ Ρωμανού».

108 (φ. 91). «f Τώ άγίω και μεγάλω Σαββάτω Κονδ(άκιον) και οίκοι 
τρεις. «Οψα...»—Ό ψαλμός... (αν.).

109 (φ. 92). «"Ετερον Κονδ(άκιον) τώ μεγάλω Σαββάτω» και οίκος.
110 (φ. 92β'). «f τη αγία και μεγάλη Κυριακή τοΰ Πάσχα. Κονδ(ά- 

κιον). *Ηχ. πλ. Δ', ίδιόμελον. Εί και εν τάφω... Γυναιξί μυροφόροις τό 
χαΐρε προσέταξας... » καί οικοι ΚΔ' φεροντες ακροστιχίδα: «Τοΰ ταπεινού 
Ρωμανού ψαλμός».

111 (φ. 98β'). «"(■ τη Κυριακή τού άντίπασχα Κονδ(άκιον) και οίκος.
112 (φ. 99). « Τή αυτή ήμέρφ Κονδ(άκιον) ετερον είς την άπιστείαν τοΰ 

άπ. Θωμά» κα'ι οίκος (άν.).
113 (φ. 99β'). « Κυριακή Β' από τού Πάσχα Κονδ(άκιον) τών μυρο- 

φόρων » και οίκος.
114 (φ. 100). «Κυρ. Γ' από τού Πάσχα Κονδ(άκιον) εις τον παράλυ

τον» κα'ι οικος (άν.).
115 (φ. 100). «"Ετερον Κονδ(άκιον) τοΰ παραλύτου» τό γνωστόν μετά 

τίνος παραλλαγής, κα'ι οικος.
116 (φ. 100β'). «Τή Δ τής μεσοΝ. (Μεσοπεντηκοστής) Κονδ(άκιον) » 

και οικοι τρεις. «Τού...».
117 (φ. 101β’). «f Κυρ. Δ από τού Πάσχα Κονδ(άκιον) εις την Σα- 

μαρίτιδα» και οίκος (άν.).
118 (φ. 101β'). Τή Κυριακή τοΰ τυφλού κοντάκιον και οίκος (άν.).
119 (φ. 102). «Τή αυτή ήμέρφ Κονδ(άκιον) ετερον εις τον τυφλόν» 

καί οίκος.
120 (φ. 102β'). « Τή Ε τής Άναλήψεως Κονδ(άκιον) » καί οίκοι ΙΗ' 

ών ή άκροστιχίς: «τού ταπεινού Ρωμανού».
121 (φ. 108). « f τή Κυρ. προ τής Ν. Κονδ(άκιον) είς τούς αγίους πα

τέρας τούς εν Νικαίφ... ».
’Από τού 89ου φύλλου μέχρι τού τελευταίου, τα φύλλα τού κώδικος εις 

τό κάτω μέρος είσίν έφθαρμένα.
Πλείονα περί τοΰ κώδικος τούτου ως καί περί τού επομένου Γ 28 βλ. 

εν τέλει τής περιγραφής τοΰ επομένου κώδικος.

[24] 268 Γ28 
Μεμβρ. 20X15, αίώνος ια'

Κοντάκια καί Οϊκοι
φ. 230 άκέφ. κολοβ.

1 (φ. 1). Οί τέσσαρες τελευταίοι οίκοι τής Ύψώσεως τού Τιμίου 
Σταυρού.
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2 (φ. 2β'). « μηνί τφ αϋτφ [Σεπτεμβρίφ] ιε' Κονδ(άκιον) τοϋ αγίου 
μάρτυρος Νικήτα» καί οίκοι τρεις» <δν ή ακροστιχίς: «Γρη...».

3 (φ. 3β'). «...IT'. Κονδ(άκιον) τής αγίας μάρτυρος Ευφημίας» καί 
οίκοι τρεις, ών ή ακροστιχίς: «Του...».

4 (φ. 4β'). «...Κ. Κονδ(άκιον) τοϋ αγίου Εϋσταθείου καί τής συνω- 
δίας αΰτοϋ» καί οίκοι δ' φέροντες ακροστιχίδα τήνδε : «Υμνο...».

5 (φ. 5β'). «...ΚΓ. Κονδ(άκιον εις την συληψιν τοϋ Προδρόμου» καί 
οικοι τρεις. «Του...».

6 (φ. 6β'). «...ΚΔ. Κονδ(άκιον) τής αγίας μάρτυρος Θέκλης » καί οίκοι 
τρεις. «Εις...» δυο (τό εν ανέκδοτον τό α').

7 (φ. 7β'). « ...ΚΕ. Κονδ(άκιον) τής όσιας Ευφρόσυνης» καί οικοι 
τρεις. «Επο...».

8 (φ. 8β'). «...ΚΤ. Κονδ(άκιον) εις την μετάστασιν τοϋ Θεολόγου καί 
Εΰαγγελιστοϋ Ίωάννου » καί οίκοι πέντε. «Υμν[ο]ς Α...».

9 (φ. 9β'). «...ΚΘ τών αγίων μαρτύρων Καλυτίνων (;) Κονδ(άκιον)» 
καί οίκοι διίο. «Ωδ...» (άν·).

10 (φ. 10). «...Λ. Κονδ(άκιον) τοϋ αγίου Γρηγορίου τής μεγάλης άρμε- 
νίας » καί οίκοι τρεις. « Ή ωδ... ».

11 (φ. 11β'). «“Ετερον Κονδ(άκιον) τοϋ αγίου Γρηγορίου...» καί οίκος 
(τό εν ανέκδοτον τό β').

12. (φ. 12). «Μηνί Όκτοβρίφ Α'. Κονδ(άκιον) τοϋ αγίου αποστόλου 
Άνανίου » καί οίκοι τρεις.

13 (φ. 12β'). «Τή αυτή ήμέρρ Κονδ(άκιον) τοϋ αγίου Ρωμάνου τοϋ
ποιητοϋ» καί οίκοι τρεις. «Του...». ·

14 (φ. 14). «...Β. Κονδ(άκιον) τών αγίων Κυπριανοϋ καί Ίοϋστης» καί 
οίκοι τρεις. «Του...».

15 (φ. 15). «...Γ. Κονδ(άκιον) τοϋ αγίου Διονυσίου τοϋ άρεοπαγήτου» 
καί οίκοι τρεις.

16 (φ. 16β'). «...‘Γ. Κονδ(άκιον) εις τον άγιον Θωμάν τον απόστολον 
καί οίκοι τρεις.

17 (φ. 17β'). «...Ζ'. Κονδ(άκιον) τών άγιον Σέργιου καί Βάκχου» καί 
οίκοι τρεις. « Επο... ».

18 (φ. 18). «...Η. Κονδ(άκιον) τής όσιας Πελαγίας τής πόρνης» καί 
οίκοι τρεις.

19 (φ. 19). « ...I. Κονδ(άκιον) τών αγίων μαρτύρων Ευλαμπίου καί 
Εϋλαμπίας» καί οίκοι τρεις. «Ταπ...».

20 (φ. 20). « ...ΙΒ. Κονδ(άκιον) τών αγίων μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου 
καί ’Ανδρονίκου» καί οίκοι δυο. «Το...».

21 (φ. 20β'). «...ΙΓ. Κονδ(άκιον) τών αγίων Κάρπου καί Παπυλου» 
καί οίκοι τρεις. «Η ωδ...».
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22 (φ. 21β'). «...ΙΔ. Κονδ(άκιον) των αγίων Ναζαρίου, Γερβασίου, 
Προτασίου και Κελσίου » καί οίκοι δυο.

23 (φ. 22β'). Κονδ(άκιον) τοϋ αγίου Λογγίνου». Ενταύθα
ελλείπουσι φύλλα.

24 (φ. 23). Τρεις οίκοι τού Εύαγγελιστοϋ Λουκά. « ,..[ω]δή... ».
25 (φ. 23β). «...ΙΘ. Κονδ(άκιον) τοϋ αγίου Άβερκίου » καί οί

κοι δύο.
26 (φ. 24). «...Κ. Κονδ(άκιον τοϋ αγίου’Αρτεμίου » και οίκοι τρεις. 

« Του... ».
27 (φ. 25). « ...ΚΑ. Τοϋ αγίου Ηλαρίωνος » καί οίκοι τρεις. « Επο... ».
28 (φ. 26). « ...ΚΒ. Έγκένια τού αγίου... » Κοντάκιον τοϋ αγίου Άβερ

κίου (ανέκδοτον) και οίκοι τρεις.
29 (φ. 27). « ...ΚΔ. Κονδ(άκιον) τοϋ αγίου Άρέθα καί της συνωδίας 

αύτοΰ» καί οίκοι τρεις. «Του... ».
30 (φ. 28). « ...ΚΕ. Κονδ(άκιον) των αγίων μαρτύρων Μαρκιανοϋ καί 

Μαρτυρίου» καί οίκοι τρεις. «Ωδη...».
31 (φ. 29). «...ΚΤ. Κονδ(άκιον) τοϋ αγίου Δημητρίου' φέρων ακροστι

χίδα τήνδε: Στεφάνου ό αίνος» οί οίκοι πέντε. «Στεφα...».
32 (φ. 30β'). «“Ετερον Κονδ(άκιον) τοϋ αγίου Δημητρίου' φέρων ακρο

στιχίδα τήνδε: Ποίημα άλλο». Οί τρεις πρώτοι. «Ποι...» (αν.).
33 (φ. 31β'). «Μηνί Νοεμβρίφ Α'. Κονδ(άκιον) τών αγίων ’Αναρ

γύρων» καί οίκοι πέντε, ών ή άκροστιχίς: «Ποιημ..».
34 (φ. 33). «"Ετερον Κονδ(άκιον) τών αγίων άναργύρων » καί οίκοι 

τρεις. «Του...» (αν.).
35 (φ. 33β'). «...Β. Κονδ(άκιον) τών αγίων μαρτύρων Άκινδύνου, 

Πηγασίου, ’Ανεμπόδιστου, Άφθονίου, Έλπιδηφόρου. Φέρων ακροστιχίδα 
τήνδε: τοϋ τάλα έπος». Οί τρεις πρώτοι. «Του...».

36 (φ. 35). « ...Γ. Κονδ(άκιον) τον αγίων Άκεψιμά καί τών συν αύτφ» 
καί οίκοι τρεις. «Του...»,

37 (φ. 35β'). « ...Τ. Κονδ(άκιον) τοϋ αγίου Παύλου τοϋ δμολογητοϋ » 
καί οίκοι τρεις. «Ο αι...» = '0 αίνος...

38 (φ. 36β'). « ...Ζ. (9) Κονδ(άκιον) τής όσιας Ματρώνας » καί οίκοι 
δύο. « Ρω... » = Ρωμανού... (άν.).

39 (φ. 37β'). «...Η. Κονδ(άκιον) εις τούς Άσωμάτους. Ρωμανού 
ποίημα. Φέρων ακροστιχίδα τήνδε: εις τον ’Αρχιστράτηγον». Οί οκτώ πρώ
τοι. « Είς τον Άρ... ».

40 (φ. 39β'). « ...I. Κονδ(άκιον) τοϋ αγίου Ίωάννου τοϋ Έλεήμονος» 
καί οίκοι τρεις. « Εις... ».

41 (φ. 40β'). «...ΙΑ. Κονδ(άκιον) τοϋ αγίου Μηνά» καί οίκοι δύο. 
« Μη...».
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42 (φ. 41). « ...ΙΓ. Κονδ(άκιον) είς την κυμισιν τοϋ Χρυσωστόμου » 
εχον ούτως: «...Έκ των ουρανών... προσκυνεΐν την Τριάδα τον ενα 
Θεόν... » και οίκοι τρεις. «Ταπ...».

43 (φ. 42β'). «...ΙΔ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου αποστόλου Φιλίππου» 
και οίκοι Δ'. «Ποιη...» (αν.).

44 (φ. 44). « ...ΙΕ. Κωνδ(άκιον) τών αγίων ομολογητών» [Γουρία κλπ.] 
καί οίκοι τρεις. «Του...».

45 (φ. 44β'). «...ΙΤ. Κονδ(άκιον) τοϋ αγίου Ματθαίου και εϋαγγελι- 
στοϋ αποστόλου» και οίκοι τρεις. «Ώδή...».

46 (φ. 46). «...ΙΖ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου Γρηγορίου τοΰ Θαυματουρ
γού» καί οίκοι τρεις. «Ποι...».

47 (φ. 47). «...ΙΗ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου μάρτυρος Πλάτωνος» καί 
οίκοι τρεις. «Ταυ...».

48 (φ. 48). « ...ΙΘ'. (18) Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου ίερωμάρτυρος Ρωμά- 
νου» καί οίκοι δυο. «Το... » (αν.).

49 (φ. 48β'). « ...ΚΑ. Κονδ(άκιον) τής Παναγίας Θεοτόκου δτε άπε- 
δόθη εις τα "Αγια τών 'Αγίων» καί οίκοι τρεις. «Του...».

50 (φ. 49β’). «τή αυτή ήμεροι Κονδ(άκιον) [έτερον αν.] τής Παναγίας 
Θεοτόκου» καί οίκοι τρεις. «Ποι...».

51 (φ. 51). « ...ΚΒ. Κονδ(άκιον) τής αγίας Κηκηλίας » καί οίκοι τρεις. 
« Αθλ... ».

52 (φ. 52). «...ΚΔ. Κονδ(άκιον) τής αγίας μάρτυρος Αικατερίνης» καί 
οίκοι τρεις. «Του...» [Νοεμβρ. 25].

53 (φ. 52β'). «...ΚΓ. Κονδ(άκιον) τών αγίων Ζ' (επτά) Παίδων τών 
εν Έφέσφ» [Όκτ. 22 καί Αΰγ. 4] καί οίκοι τρεις. «Του...».

54 (φ. 53β'). «...ΚΕ. [24] Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου Πέτρου ’Αλεξάν
δρειάς» (αν.) καί οίκοι 7". «Επος το... ».

55 (φ. 55). « ...ΚΖ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου ’Ιακώβου τοΰ Πέρσου» καί 
οίκοι τρεις. « Αιν... » = Αίνος...

56 (φ. 56). « ...Λ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου Άνδρέου τοΰ αποστόλου» 
καί οίκοι τρεις. « Ο αι... » = Ό αίνος...

57 (φ. 57). « ΜηνΙ Δεκεμβρίφ Δ. Κονδ(άκιον) τής αγίας Βαρβάρας » 
καί οίκοι τρεις. «Ταυ... ».

58 (φ. 58). « Μηνί τφ αΰτφ Ε. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου Σάβα » καί 
οίκοι τρεις. « Συμ... ».

59 (φ. 59). «ετερων Κονδ(άκιον) τοΰ οσίου πατρός ημών Σάβα » καί 
οίκοι τρεις. «Ώδή...».

60 (φ. 60). « ...<Γ. Κονδ(άκιον) τοΰ οσίου πατρός ήμών Νικολάου» 
« Έν τοΐς Μΰροις άγιε, ιερουργός άνεδείχθης, τοΰ Χριστοΰ γάρ οήμερων, 
τό εΰαγγέλιον πληρώσας...» καί οίκοι τρεις. «Αιν...».
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61 (φ. 61). "Ετερον Κονδ(άκιον) τοΰ οσίου πατρός ημών Νικολάου» 
καί οίκοι αλφαβητικοί, ο'ι τρεις πρώτοι.

62 (φ. 62β'). «ετερων Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου Νηκολάου» καί οίκοι 
δύο. «Ωδ... » (τα δύο τελευταία ανέκδοτα).

63 (φ. 63). «...Η. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου Παταπίου» καί οίκοι γ'.
64 (φ. 64). «...Θ. εις την σύλληψιν τής αγίας ’Άννης» (αν.) καί οίκοι 

δύο. « Αδ... ».
65 (φ. 65). «...ΙΑ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου Δανιήλ τοΰ στυλήτου τοΰ 

εν τφ άνάπλφ (;) καί οίκοι τρεις. « Ή ώδ... ».
66 (φ. 66). «...ΙΒ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου Σπυρίδονως» καί οίκοι 

τρεις. «Σπο...».
67 (φ. 67). «...ΙΓ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου Ευστρατίου καί τής συνω- 

δίας αύτοϋ » καί οίκος.
68 (φ. 67β'). «...ΙΕ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου Ελευθερίου » καί οικοι 

τρεις.
69 (φ. 68). «...Κ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου ’Ιγνατίου τοΰ Θεοφόρου» 

καί οικοι τρεις. « Αιν...».
70 (φ. 69). «...ΚΑ. (19) Κονδ(άκιον) εις τον άγιον Βονιφάτιον» καί 

οίκος.
71 (φ. 69β'). « ...ΚΒ. Κονδ(άκιον) τής αγίας μάρτυρως Αναστασίας» 

καί οικοι τρεις. «Του...».
72 (φ. 70β'). « ...ΚΓ· Κον(δάκιον) τών αγίων Άέχα » [μαρτύρων τών 

έν Κρήτη] καί οίκος.
73 (φ. 71). «“Ετέρων Κονδ(άκιον) εις τους αγίους Δέκα μάρτυρας» 

καί οίκος.
74 (φ. 710'). «Κυριακή τών Προπατόρων: φέρων ακροστιχίδα τήνδε : 

τοΰ ταπεινού Ρωμανού ό ψαλμός οΰτος». « Χειρώγραφον εΐκώνα μή σεβα- 
σθέντες, άλλ’ αγραφον ουσίαν θωρακισθέντες, τρεις μακάριοι... », Καί οικοι 
δέκα. «Τού ταπεινό...».

75 (φ. 75). « Τή Κυριακή Κονδ(άκιον) τών αγίων προπατόρων όμού 
καί προεώρτιων τών τού Χΰ Γενεθλίων φέρων ακροστιχίδα τήνδε: ταύτη ή 
ωδή τάλα» « Εύφραίνου Βηθλεέμ...». Καί οικοι τέσσαρες. «Ταυτ...».

76 (φ. 76β'). «...ΚΕ. Κωνδ(άκιον) εις τήν ημέραν τών Χΰ Γένων: 
φέρον ακροστιχίδα τήνδε: «Τού ταπεινού Ρωμανού ό ύμνος». 01 οικοι 
ούτως απαρτίζουν τήν ακροστιχίδα: «Τού ταπεινού Ρωμανού ύμνος».

77 (φ. 82β'). «Τή Ιπαύριον τών Χύ Γένων: φέρων ακροστιχίδα τήνδε : 
Τών...» τά λοιπά εξίτηλα. Καί οικοι πέντε. «Των επ... » (αν.).

78 (φ. 83β'). « Κονδ(άκιον) μεθέορτων" φέρων ακροστιχίδα τήνδε : ό 
ύμνος Ρωμανού ». Τό γνωστόν Κάθισμα « Κατεπλάγη ’Ιωσήφ... ». Οικοι οί 
τρεις πρώτοι. « Ό ύμ...».
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79 (φ. 84β'). « ...ΚΖ. Κονδ(άκιον) τοϋ αγίου Στεφάνου τοϋ προτω- 
μάρτυρος : φέρων ακροστιχίδα τηνδε: ωδή τώ Στεφάνω ». Οίκοι οί τρεις 
πρώτοι: « ’Ωδή... ».

80 (φ. 85β'). «...ΚΘ. Κονδ(άκιον) των αγίων Νηπίων: φέρον ακρο
στιχίδα τηνδε: τοΰ ταπεινού Ρωμανού» και οίκοι τρεις. «Τού...».

81 (φ. 87). «ετερον Κονδ(άκιον) τών αγίων νηπίων». Και οίκοι τρεις. 
« Τον... ».

82 (φ. 88). «Τή Κυριακή μετά την Χύ Γέναν, φέρων ακροστιχίδα 
τηνδε: άσμα τάλα». Οίκοι οί τρεις πρώτοι. «Άσμ...».

83 (φ. 89). « Μηνί Ίανουαρίφ Α. Κονδ(άκιον) τού αγίου Βασηλίου 
και οίκοι τρεις. «Τού...».

84 (φ. 90). «ετερον Κονδ(άκιον) τού αγίου Βασηλείου» (άν.) και οίκοι.
85 (φ. 90β'). « Μηνΐ τώ αύτώ Τ. Κονδ(άκιον) εϊς ιά άγια Φώτα' φέρων 

ακροστιχίδα τηνδε: τού ταπεινού Ρωμανού ».
86 (φ. 95β'). «Τή επαύριον Κονδ(άκιον) εϊς τα άγια Θεοφάνια είς τα 

άπόλ(ο)υτρα » (τού Προδρόμου) καί οίκοι πέντε, ών ή άκροστιχίς :« Τούτα...».
87 (φ. 97). «...Η. Κονδ(άκιον) τού αγίου ’Αρσενίου» (Μαίου 8) (άν.) 

και οίκοι τρεις.
88 (φ. 98). «...Θ. Κονδ(άκιον) τού αγίου μάρτυρος Πολυεύκτου » καί 

οίκοι τρεις. « Επο... ».
89 (φ. 99). «...I. Κονδ(άκιον) τού αγίου Γρηγορίου Νύσης» και οίκοι

τρεις. « Εϊς... ». ®
90 (φ. 100). «...ΙΑ. Κονδ(άκιον) τού αγίου Θεοδοσίου» καί οίκοι 

αλφαβητικοί τρεις. « ΑΒΓ... ».
91 (φ. 101β'). «...ΙΑ. Κονδ(άκιον) τών αγίων Άββάδων » καί οίκοι

τρεις. __
92 (φ. 102β'). « ...ΙΖ. Κονδ(άκιον) τού οσίου πατρός ημών ’Αντωνίου» 

καί οίκοι τρεις (άν.).
93 (φ. 103β'). « ...ΙΗ. Κονδ(άκιον) τού αγίου Κυρίλλου’Αλεξανδρείας » 

καί οίκοι τρεις. «Του...».
94 (φ. 105). «...Κ. τού οσίου πατρός ημών Ευθυμίου Κονδ(άκιον)» 

(άν.) καί οίκος.
95 (φ. 105). «ετερον Κωνδ(άκιον) τού οσίου πατρός ημών Ευθυμίου» 

(άν.) καί οίκοι πέντε.
96 (φ. 106β'). « ...ΚΒ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου αποστόλου Τιμοθέου» 

καί οίκοι τρεις. «Ή ώδ... ».
97 (φ. 107β'). « ...ΚΓ. Κονδ(άκιον) τού αγίου Κλήμεντος καί Άγαθαγ- 

γέλου» καί οίκοι τρεις. «Του...».
98 (φ. 108β'). «...ΚΕ. Κονδ(άκιον) τού αγίου Γρηγορίου τού Θεολό

γου» καί οίκοι τρεις. « Εϊς... ».
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99 (φ. 109β'). « ...ΚΖ. Κονδ(άκιον) εις την άνακομηδήν τοϋ λειψάνου 
τοϋ Χρυσοστόμου » (άν.) και οίκοι τέσσαρες.

100 (φ. 111)· «...ΚΗ. Κονδ(άκιον) τοϋ αγίου Έφρέμ τοϋ Σύρου» καί 
οίκοι τρεις. «Εις...».

101 (φ. 112). «...ΚΘ. Κονδ(άκιον) είς την επάνοδον τοϋ λειψάνου τοϋ 
αγίου ’Ιγνατίου τοϋ Θεοφόρου » καί οίκοι τρεις. « Ίγν... ».

102 (φ. 113). «...ΛΑ. Κονδ(άκιον) των αγίων άββα Κύρου καί Ίωάν- 
νου » καί οικοι τρεις. «Ταν... ».

103 (φ. 114). « Μηνί Φευρουαρίψ Α'. Κονδ(άκιον) τοϋ αγίου μάρτυ- 
ρος Τρύφωνος» (άν.) καί οικοι τρείς. «Τοϋ...».

104 (φ. 115β). «Μηνί τώ αύτώ Β. Κονδ(άκιον) είς την Ύπαπαντήν 
τοϋ Κϋ ημών Ιΰ Χϋ φέρων ακροστιχίδα τήνδε: Τοϋ ταπεινοϋ Ρωμανοϋ ». 
Ένώ οί άκολουθοϋντες οίκοι απαρτίζουν την ακροστιχίδα: « Τοϋτο Ρωμα
νοϋ τό έπος».

105 (φ. 120β'). « ...Ε. Κονδ(άκιον) τής αγίας μάρτυρος Άγάθης » (άν.) 
καί οίκοι τρείς. « Είς.. »,

106 (φ. 122). « ...Θ. Κονδ(άκιον) τοϋ αγίου μάρτυρος Νικηφόρου» 
καί οίκοι δύο.

107 (φ. 123). «...ΙΑ. Κονδ(άκιον) τοϋ αγίου ϊερομάρτυρος Βλασίου» 
(άν.) καί οίκοι δύο. [Σημ. ’Απορίας αξιον είναι οτι καί ό προηγούμενος 
κώδιξ καί ό παρών δεν εχουσι Κοντάκιον είς τον "Αγιον Χαράλαμπον],

108 (φ. 124). «...ΙΡ. Κονδ(άκιον) τοϋ οσίου πατρός ημών Μαρτινια- 
νοϋ » καί οίκοι τρεις.

109 (φ. 124β'). « ...ΙΔ. Κονδ(άκιον τοϋ οσίου Αυξεντίου» καί οίκοι 
τρεις.

110 (φ. 125β'). «...ΙΗ. Κονδ(άκιον) τοϋ όσιου Λέοντος πάπα Ρώμης» 
καί οίκοι τρείς. «Τοϋ...».

111 (φ. 126β'). « ...ΚΓ. Κονδ(άκιον) τοϋ άγιου Πολυκάρπου» καί οίκοι 
τρεις. « Τοϋ... ».

112 (φ. 127β'). «...ΚΔ. Κονδά(κιον) είς την εϋρεσιν τής τιμίας κεφα
λής τοϋ Προδροίμου καί Βαπτιστοϋ Ίωάννου» καί οίκοι τρεις. «Είς...».

113 (φ. 128β'). « ΜΗΝΙ ΜΑΡΤΙΩ 7. Κονδ(άκιον) τών αγίων μβ: νέων 
μαρτύρων » καί οίκοι τρεις.

114 (φ. 129β'). « μηνί τώ αύτώ Θ. Κονδ(άκιον) τών αγίων μ μαρτύ
ρων » καί οίκοι ιη', ών ή άκροστιχίς: «Τοϋ ταπ[ε]ινοΰ Ρωμανοϋ ϋ[μνος],

115 (φ. 136). «...ΙΒ. Κον(δάκιον) τοϋ αγίου Θεοφάνους» καί οίκοι 
τρεις. «’Έπο...».

116 (φ. 137). «...ΚΕ. Κονδ(άκιον) είς τον ευαγγελισμόν τής Πανα
γίας Θεοτόκου» «Τή ΰπερμάχω...» καί οί ΚΔ' γνωστοί άλφαβητικοί 
οίκοι.
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117 (φ. 144) « Μηνί Άπριλλίφ Α. Κονδ(άκιον) τής αγίας Μαρίας τής 
Αιγύπτιας » και οίκοι δύο.

118 (φ. 144β'). « μηνί τώ αυτώ Τ. Κονδ(άκιον) εις τον άγιον Ευτυ
χιών πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως» και οίκοι τρεις. «'Η ώδ... ».

119 (φ. 145β’). « ...ΚΒ. Κονδ(άκιον) τοϋ οσίου Θεοδώρου σικω » (Συ- 
κεώτου) καί οίκοι τρεις.

120 (φ. 146β'). «...ΚΓ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου μεγαλωμάρτυρος Γεωρ
γίου» και οίκοι τρεις. «Τοΰ...». Σημ. Έκ τοΰ φύλλου 146 άπεκόπη μία 
λωρίς προ τής σελιδώσεως τοΰ κώδικος.

121 (φ. 147β'). «...ΚΕ. τοΰ αγίου αποστόλου καί εΰαγγελιστοΰ Μάρ
κου Κονδ(άκιον) » και οίκοι τρεις. «Τοΰ...».

122 (φ. 148). «...ΚΤ. τοΰ αγίου ίερωμάρτυρος Βασιλέως Επισκόπου 
Άμασίας Κονδ(άκιον)» (αν.) και οίκοι τρεις. «Τοΰ...».

123 (φ. 149). «...Λ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου αποστόλου ’Ιακώβου τοΰ 
άδελφοΰ τοΰ Θεωλόγου » και οίκοι τρεις.

124 (φ. 150). «Μηνί Μαΐφ Γ'. Κονδ(άκιον) τών αγίων Τιμοθέου 
καί Μαύρας» καί οίκοι δύο.

125 (φ. 151). «Μηνί τώ αΰτώ Ε. Κονδ(άκιον) τής αγίας μάρτυρος 
Ειρήνης» (άν.) καί οίκοι τρεις. «Τοΰ...».

126 (φ. 152). «...Τ. Κονδ(άκιον) τοΰ Δικαίου Ίώβ » καί οίκοι τρεις.
« Ό αί... » = Ό αίνος...

127 (φ. 152β'). «...Η. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου ’Ακακίου» καί οίκοι 
τρεις.

128 (φ. 153β'). «...Θ. Κονδ(άκιον) τοΰ προφήτου Ήσαΐου» καί 
οίκοι δυο.

129 (φ. 154). «...ΙΑ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου μάρτυρος Μωκίου » καί 
οίκος.

130 (φ. 154β')· «...ΙΒ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου Έπιφανείου» καί οίκοι 
τρεΤς (ανέκδοτον).

131 (φ. 155β'). «...ΙΔ. τοΰ αγίου μάρτυρος Εϊσιδώρου καί οίκοι δύο.
132 (φ. 156). « ...Κ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου Θαλελέου» καί οίκοι τρεις.

« Τοΰ... ».
133 (φ. 157). «...ΚΑ. Κονδ(άκιον) τοΰ έν άγίοις βασιλέων Κωνσταν

τίνου καί Έλλένης». Ήχος Γ'. «Κωνσταντίνως σήμερον' σύν τη μητρί 
Έλλένη' τον σταυρόν έκφένουσιν' τό πανσεβάσμιον ξύλον' άπαντας τους 
Ιουδαίους' πρόσ άγαγοΰσα, δπλον γάρ Ιν τοίς πολέμοις τών Βασιλέων, 
δι ημάς γάρ άνεδείχθη σιμεΐον' μέγα τό προ αιώνων φρικτών» (!!). (Καί 
φρικτών, όντως, σφαλμάτων γέμει τό ως άνω Κοντάκιον). Καί οίκοι τρεις.

134 (φ. 158). « ...ΚΒ. Κονδ(άκιον) εϊς τον άγιον μάρτυρα Βασιλή- 
σκον» (άν.) καί οίκοι τρεις. « Εΰθ... ».

8 - 9 -1958
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135 (φ. 159β'). «...ΚΔ. Κονδ(άκιον) τοΰ οσίου Συμεών τοϋ έν τώ θαυ
μαστώ ώρει» καί οίκοι αλφαβητικοί τρεις. «ΑΒΓ... ».

136 (φ. 161). «Μηνί Ίουνίφ Β. Κονδ(άκιον) τοΰ οσίου Νικηφώρου 
τοΰ πατριάρχου» καί οίκοι τρεις. « Αιν... ».

137 (φ. 162). «...Δ. Κονδ(άκιον) τοϋ αγίου Μητρωφάνους» καί οίκοι 
τρεις. «Τοΰ...».

138 (φ. 163). «...Θ. Κονδ(άκιον) τοΰ εν άγίοις πατρός ημών Κυρίλ
λου » καί οίκος.

139 (φ. 163β'). «...ΙΑ. Κονδ(άκιον) τοϋ αγίου αποστόλου Βαρνάβα» 
καί οίκοι τρεις. « Ό αί... ».

140 (φ. 164β'). « ...ΙΔ. Κονδ(άκιον) τοϋ οσίου πατρός ημών Μεθοδίου 
πατριάρχου» καί οίκοι τρεις. «Ό αί...».

141 (φ. 165β'). «...ΙΔ. Κονδ(άκιον) τοΰ προφήτου Ελισαίου» καί 
οίκοι τρεις. «Ή ώδ... ».

142 (φ. 166β'). ΙΖ. Κονδ(άκιον) τών αγίων Μανουήλ, Σσβέλ καί 
Ήσμαήλ» καί οίκοι τρεις. «Τοΰ...».

143 (φ. 167β'). «...ΙΗ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου λεωντίου » καί οίκοι 
τρεις. «Τοΰ...».

144 (φ. 168β'). «...Κ. Κονδ(άκιον) τών αγίων μαρτύρων Λεωνίδους καί 
τών Ζ παρθένων» (άν.) καί οίκοι τρεις. «Τοΰ...».

145 (φ. 169β'). «...ΚΑ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου Ίουλιανοΰ» καί οίκοι 
τρεις. « Εις... ».

146 (φ. 170β'). « ...ΚΔ. Κονδ(άκιον) εϊς το γενέσιον τοΰ Προδρώμου » 
καί οίκοι εξ.

147 (φ. 172). «...ΚΕ. Κονδ(άκιον) τής αγίας μάρτυρος Φεβρωνίας» 
καί οίκοι τρεις. «Τοΰ...».

148 (φ. 173). «...ΚΘ. Κονδ(άκιον) τών αγίων αποστόλων Πέτρου καί 
Παύλου» (άν.) καί οίκοι τρεις.

149 (φ. 174β'). «Τη αυτή ημέρα [δηλ. ΚΘ'’Ιουνίου] (30). Κονδ(άκιον) 
τών αγίων αποστόλων τών ΙΒ. Φέρων ακροστιχίδα τήνδε: του ταπ[ε]ινου 
Ρωμανού ό ψαλμός ».

(φ. 180). «Ζητεί τών αγίων άναργύρων εις την α' τοΰ Νοεμβρίου».
150 (φ. 180β'). «Μηνί Ίουλίφ Β. Κονδ(άκιον) εις τά καταθέσια τής 

τημίας έσθήτως τής ύπερ αγίας ΘΚου» καί οίκοι τρεις. «Τοΰ...».
151 (φ. 181β'). «μηνί τώ αύτώ Η. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου Προκο

πίου » καί οίκοι τρεις «Στε...».
152 (φ· 182β'). «...I. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου Άνδρέου τοΰ ίερωσωλυ- 

μήτου» (Ίουλ. 4) καί οίκοι δύο.
153 (φ. 183). « ...ΙΕ. Κονδ(άκιον) τών άγιων Κηρύκου καί Ίουλίττης» 

καί οίκοι τρεις. «Τοΰ...».
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτβς ΚΗ' 10
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154 (φ. 184). « ...ΙΖ. Κονδ(άκιον) τής αγίας μάρτυρος Μαρίνης ». ’Ηχος 
Δ' Έπεφάνης σήμερον. « Τον ναόν σου πάνσεμνε, ως ίατρεΐον, ψυχικόν 
εύράμενοι, εν τούτψ πάντες οί πιστοί, μεγαλοφώνως ύμνοΰμέν σε, παρθενο- 
μάρτυς Μαρίνα πανεύφημε». (Ή στίξις καί ή ορθογραφία διωρθωμένα) 
(αν.)· Οί οίκοι τρεις.

155 (φ. 185). «...ΙΗ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου Αίμιλιανοΰ » καί οίκοι 
τρεις. « Τοΰ... ».

156 (φ. 1850'). « — ΙΘ. Κονδ(άκιον) τοΰ οσίου πατρός ημών Δίου» 
καί οίκοι τρεις. «Προ...».

157 (φ. I860'). «...Κ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου προφήτου Ήλιου» καί 
οίκοι τρεις. «Του...».

158 (φ. 1870'). «...ΚΕ. Κονδ(άκιον) είς την μνήμην τής αγίας ’Άννης 
καί Εύπραξίας καί Όλυμπιάδος » (άν.) καί οίκοι δύο.

159 (φ. 1880'). «"Ετερον Κονδ(άκιον) τής αγίας ’Άννης» καί οίκος.
160 (φ. 189). «...ΚΖ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου μάρτυρος Παντελεήμο- 

νως» καί οίκοι τρεις. «Τοΰ...»·
161 (φ. 190). «Μηνί Αύγούστφ Α. Κονδ(άκιον) των αγίων Μακαβ- 

βαίων καί οίκοι τρεις. «Αίν...».
162 (φ. 191). «Μηνί τώ αΰτώ Β. Κονδ(άκιον) είς την ανακομιδήν τοΰ 

λειψάνου τοΰ αγίου α μάρτυρος Στεφάνου» καί οίκοι τρεις. «Τοΰ...».
163 (φ. 192). «...Τ'. Κονδ(άκιον) είς την μεταφόρφωσιν τοΰ Κΰ ημών 

Υΰ Χΰ» καί οίκοι ΙΖ' φέροντες ακροστιχίδα τήνδε: «Είς την Με[τ]αμόρ- 
φωσιν ».

164 (φ. 106β'). «"Ετερον Κονδ(άκιον) τής αυτής εωρτής» δπερ εστί 
τό προεόρτιον. Καί οίκοι δύο. « Αι... ».

165 (φ. 197β'). « ...ΙΒ. Κονδ(άκιον) τών αγίων παρτύρων Φωτίου καί 
Άνηκήτου » καί οίκοι τρεις.

166 (φ. 198β')· « ...ΙΕ. Κονδ(άκιον) εις την Κύμησιν τής Ύπεράγίας 
ΘΚου » καί οίκοι ιβ', ών ή άκροστιχίς : « Τοΰ ταπεινού Κ » = Κοσμά.

167 (φ. 201 β'). «"Ετερον Κονδ(άκιον) είς την αυτήν έωρτήν» δπερ εστί 
τό προεόρτιον. Καί οίκοι τρεις. «Τοΰ...».

168 (φ. 202β'). «...ΙΗ. Κονδ(άκιον) τών αγίων μαρτύρων Φλόρου καί 
Λαύρου » καί οίκοι τρεις.

169 (φ. 203β'). « ...ΚΒ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου μάρτυρος Άγαθονίκου » 
καί οίκοι δύο. «Το...».

170 (φ. 204). « ...ΚΕ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου αποστόλου Τίτου » καί 
οίκοι τρεις.

171 (φ. 205). «...ΚΖ. Κονδ(άκιον) τών αγίων μαρτύρων Άδριανοΰ καί 
Ναταλίας» καί οίκοι τρεις. «Κυρ...».

172 (φ. 206). « ...ΚΘ. Κονδ(άκιον) είς τήν άποτομήν τοΰ Προδρώμου»
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Ήχος Δ'. Πρ. Έπεφάνης σήμερον. « 'Ο Ηρώδης Πρόδρομε, παρανομήσας, 
γυναικί παρέσχετο, την κεφαλήν σου την σεπτήν' ήν προσκυνοϋντες δοξάζο- 
μεν. Ήρωδιάς δέ, θρηνεί καί οδύρεται» (αν.) καί οίκοι δυο. «Ει...».

173 (φ. 207). «'Έτερον Κονδ(άκιον) εις την άποτομήν τοΰ Προδρό
μου» «ίδιόμελλον» τό γνωστόν. Καί οίκοι τρεις. «Τοΰ...».

Τριφδιον :
174 (φ. 208). « Κυριακή προς τάποκρέου. Κονδ(άκιον) είς τον άσωτον 

ΥΝ. Φέρων ακροστιχίδα τήνδε: τοΰ ταπεινού Ρωμανού». Τό κάθισμα 
« Άγκάλας πατρικάς... » καί οίκος. «Τ...».

175 (φ. 209). « Κονδ(άκιον) έτερον τοΰ άσωτου » τό γνωστόν καί οικοι 
τρεις. « Τυε ».

176 (φ. 210). «Τώ Σα[ββάτφ] τής άποκρέου Κονδ(άκιον) εις Κυμη(θέν- 
τας)». Ήχος Δ'. Πρ. Έπεφάνης σήμερον. «Τούς εν πίστει Κύριε, εκ τών 
πρόσκαιρων, προσελάβου άφεσιν, αύτοΐς παράσχου αγαθέ, Ιν τή δευτέρφ ελεή
σει σου’ σύ γάρ υπάρχεις, Θεός πολυέλεος » (αν.). Καί οικοι τρεις. « Αΐν... ».

177 (φ. 211). «Τή Κυριακή τής άποκρέου. Κονδ(άκιον) τής Β παρου
σίας τοΰ Κΰ ημών Ιΰ Χΰ : — Ρωμανού Ή(χ) α'. Φέρων άκροστιχίδα τήνδε : 
τοΰ ταπεινού Ρωμανού τό έπος» (πλήρες).

178 (φ. 218β'). «Τή Κυριακή τής τυροφάγου άκροστιχ.: εις τον προ- 
τόπλαστον άδάμ Κονδ(άκιον) » (πλήρες).

179 (φ. 220β'). «Τφ α Σα[ββάτφ] τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδό- 
ρου » (άν.) καί οικοι τρεις. «Τοΰ...».

180 (φ. 229β'). « Κονδ(άκιον) τής μεσονιστίμου » (Κυρ. τής Σταυρο- 
προσκυνήσεως) καί οικοι Ζ', φέροντες άκροστιχίδα: «Τοΰ ταπε[ινοΰ]... ».

181 (φ. 224β’). « Κονδ(άκιον) είς τον άγιον Λάζαρον » καί οίκοι επτά.
182 (φ. 226). «Κονδ(άκιον) είς τά Βαΐα. Φέρων άκροστιχίδα τήνδε: 

είς τά Βαΐα Ρ[ωμανοΰ] » παραλειφθέντων τών τελευταίων εξ οίκων.
183 (φ. 229). « Κονδ(άκιον) τή αγία καί μεγάλη Δευτέρα » καί οικοι 

τρεις. « Είς... ».
184 (φ. 229β'). « Κονδ(άκιον) τή αγία καί μεγάλη Γ » (Τρίτη) καί οικοι 

τρεις. «Τοΰ...».
185 (φ. 230). « Κονδ(άκιον) τή αγία καί μεγάλη Δ».
Οί δυο ούτοι κώδικες Γ 27 καί Γ 28 περιεγράφησαν Ιν τφ τετυπωμένφ 

Καταλόγφ, πλήν ελλιπώς καί πλημμελώς εξετέθη τό περιεχόμενον αυτών. 
Διαπιστοΰται δέ τοΰτο ευθύς εξ άρχής άμα ό προσεκτικός παρατηρητής άνοιξη 
τον κώδικα Γ 27 καί ρίψη έν βλέμμα εν τφ οϊκείφ μέρει τοΰ Καταλόγου. 
Άλλα καί περαιτέρω εάν έχη τήν υπομονήν πάς τις ενδιαφερόμενος καί διε- 
ξέλθη άμφοτέρους τούς κώδικας ή τήν ως άνω άναλυτικήν περιγραφήν αυτών, 
παραλληλίζων ταυτην προς τήν εν τφ εντυπφ Καταλόγφ, θά εύρη εν αύτφ 
ούσιωδεστάτας παραλείψεις.
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Τούτου ένεκα έποιησάμην εν τφ άνά χεΐρας Συμπληρώματα αναλυτικήν 
περιγραφήν τοϋ περιεχομένου. Κοντάκιά τινα παραλλάσσουσι τών εν ταϊς 
έκδόσεσιν. Ένια δέ τούτων είσίν ανέκδοτα, άπερ Ισημείωσα εν παρενθέσει 
διά τών αρχικών (αν.) τούτέστιν ανέκδοτον.

Οί άναφερόμενοι έν τοΐς δυσ'ι τούτοις κώδιξι ποιηται εν ταις άκροστι- 
χίσι τών οίκων είσίν οι εξής: Ρωμανός, Κοσμάς (είς τήν Κοίμησιν τής Θεο
τόκου), ’Αναστάσιος, Στέφανος καί τις «Τάλας» οιον «Άσμα τάλα». Κα
λούνται δέ οί οίκοι εν ταις άκροστιχίσι: ύμνος, ψαλμός, αίνος, έπος, ποίημα, 
φδή, φσμα, θρήνος. Άμφότεροι οί κώδικες βρίθουσιν ανορθογραφιών. ’Άδε
τοι όντες πρότερον, εδέθησαν ήδη παρά τού Γέροντος Παύλου Παυλίδου 
ιατρού Λαυριώτου. Τά τού Ρωμανού κοντάκια έσημειώθησαν διά τού σημείου 
τού σταυρού, χρώματος Ιρυθρού, τό δέ έτερον σημεΐον τού σταυρού, χρώ
ματος κυανού, δηλοϊ τά περιληφθέντα εν τή εκδόσει τού ’Ιταλού Giuseppe 
Cammelli έν Φλωρεντίφ 1930 \ Έκ τών κοντακίων τούτων τού Ρωμανού, 
τινά μέν είναι πλήρη, τινά δέ ελλιπή, ήτοι παρελείφθησαν υπό τού άντι- 
γραφέως οίκοι. Είναι δέ τά τού Ρωμανού ενεπίγραφα κοντάκια εν δλφ 22 
ήτοι 9 είς τό Γ 27 και 13 εις τό Γ 28 και είναι δλα έκδεδομένα.

[25] 2069 Δ 87 
Χαρτ. 30x20, αίώνος κ' (1904)

Μηναΐον τών ιβ' μηνών, άβχόμενον άπό τοϋ Μαρτίου
φ. 578+α'

1 (φ. 1). « Μηναΐον τού Μαρτίου περιέχον τήν πρέπουσαν αύτφ άπα- 
σαν ακολουθίαν μετά και τού Τυπικού. ’Ήδη μεθ’ δσης είπεΐν τής επιμέ
λειας έκ τών πολλών σφαλμάτων έκκαθαρθέν, καί πολλαΐς προσθαφαιρέσεσι 
τακτοποιηθέν, καί ακριβώς διορθωθέν παρά τής Κεντρικής πνευματικής 
’Επιτροπής. Έκδίδεται τή έγκρίσει καί αδείςτ τής τού Χριστού Μεγάλης 
’Εκκλησίας. ’Εν Κωνσταντινουπόλει, έκ τής τυπογραφίας Άνδρέου Κορό
μηλά. 1843 ».

2 (φ. 171). «Τυπικά έκ τών Ρωσσικών Μηναίων. Μήν Σεπτέμβριος». 
Ελληνιστί, έν πολλοΐς δέ Ρωσσιστί.

3 (φ. 302). «Άκολουθίαι πλήρεις καί έλλείποντα εις τινων Αγίων 
Έορτάς τού Μηνός ’Ιουνίου καί ’Ιουλίου. Έρανισθεΐσαι καί άντιγραφεΐσαι 
έκ τών τε έν Μετεώροις Μοναστηρίοις τής Θεσσαλίας, καί Σιναίφ "Ορει, καί 
Άθφ αρχαίων χειρογράφων. Μετεγράφησαν καί έτέθησαν ούτως είς τάξιν 
έν έτει 1885. Έν τή Σκήτη τού Αγίου Βασιλείου τή κατά τό Καρμήλιον 
ό'ρος παρά Χαρίτωνος Ίερομ. Κατά δέ τό 1904 κατά Αύγ. Μήνα, ενταύθα 1

1 2 η μ. ΔιευΌ·. Τούτο δέν ήδυνήθημεν νά τηρήσωμεν, φυσικά, κστά τήν 
τύπωσιν τού Συμπληρώματος.
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παρά Μεθοδίου 'Ιερομόναχου Ήλιοπολίτου (έξ Άϊδινίου) τον έν Κερασίςι 
έφησυχάζοντος, προθυστέρως εξ ανάγκης.—’Ιουνίου ιζ'. Κανών τριών Μαρ
τύρων [Μανουήλ, Σαβέλ καί ’Ισμαήλ], ποίημα τοϋ 'Αγίου Γερμανού».

Έν αρχή επί τής πρόσθιας δψεως τοΰ παράφυλλου εσημειώθησαν υπό 
τοϋ ιατρού Σπυρίδωνος Λαυριώτου αί κατ’ άλφάβητον μονόστιχοι γνώμαι 
Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου καί άλλα τινά Πατερικά.

Έν δέ τή όπισθά? δψει τοϋ αυτού παράφυλλου εϋρηται ή εξής άφιέ- 
ρωσις:

«Ό πρώτος οΰτος τόμος ιδιόχειρος τοϋ αειμνήστου ίερομονάχου καί 
πνευματικού Μεθοδίου τοϋ έφησυχάσαντος εν τφ σπηλαίφ τοϋ αγίου ’Αθα
νασίου, άφιεροϋται εις την χειρόγραφον βιβλιοθήκην τής 'Ιεράς ημών Μονής 
Μεγίστης Λαύρας καί δ άποξενώσας αυτόν εξ αυτής εσεται υπό επιτίμια 
Ιεροσυλίας. Σπυρίδων Λαυριώτης ’Ιατρός».

Έν δέ τφ τελεί επί τοΰ παράφυλλου εσημειώθησαν υπό τοΰ αυτού Σπυ
ρίδωνος τα περιεχόμενα τοϋ κωδικός.

'Ο ογκώδης οΰτος τόμος είναι λίαν πυκνογεγραμμένος έν μικρογραφίρ, 
έργον τεράστιον καί θαΰμα υπομονής τοΰ τελευταίου αίώνος.

«Περιληπτική αναγραφή των Σλαβικών κωδίκων 
τής Ίεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας»1.

[26] 2070 Ζ1 
Χαρτ. 18X12, αίώνος ιη'

φ. 181
1 (φ. 2). «Τροπάρια καί Κοντάκια».
2 (φ. 48). «Μουσικόν». Χερουβικά Πέτρου Λαμπαδαρίου καί Στεφά

νου «Ελληνιστί». Ειτα to τοϋ Μηνολογίου, τοΰ Τρίφδίου καί Πεντηκο- 
σταρίου « Σλαβιστί».

Έν τελεί Τρισάγιον Ελληνιστί.

[27] 2071 Ζ 2 
Χαρτ. 15X11, αίώνος ιζ'

φ. 127
« Λειτουργικόν Έκκλησιαστικοΰ περιεχομένου ». 1

1 Αυτή έγένετο επί τών ήμερων τοϋ προκατόχου μου μακαρίτου Χριστόφορου 
παρά τίνος Καθηγητοΰ Σλαβομαθοϋς (άριστερόχειρος δέ). ’Επί άπλοΰ τεμαχίου χάρ
του γενομένη προχείρως καί συντομωτάτη οϋσα, περιελήφθη ώδε δσον οίόν τε έκτε- 
νέστερον, συμπληρωΟεισών παρ’ έμοϋ παραλείψεων τινων, οίαί είσιν αί διαστάσεις 
τών κωδίκων, ή άπαρίίίμησις τών φύλλων, ή κατά προσέγγισιν χρονολόγησις πολλών, 
ή ΰλη καί ή κατάστασις τών κωδίκων, τά ενιαχού ’Ελληνιστί κείμενα καί σημειώ
σεις, χρονολογίαι καί λοιπά ουσιώδη καί επουσιώδη στοιχεία.°Απασα ή τοΰ ώς εΐρη- 
ται καΟηγητοϋ περιγραφή τών κωδίκων περικλείεται εντός εισαγωγικών.
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Ή γραφή τοΰ κωδικός Ιστι διάφορος.
Ό κώδιξ σητόβρωτος εν τφ περιθωρίφ.

[28] 2072 Ζ 3 
Χαρτ. 15X10, αιώνος ιη'

φ. 166
«’Έντυπον» άκέφ. κολοβ. άδετον.

[29] 2073 Ζ4 
Χαρτ. 13X12, αϊώνος ιζ'

φ. 124
« Ψαλτήριον », κολοβ.
Φύλλα τινά έφθαρμένα.

[30] 2075 Ζ5
Χαρτ. 16X11, αιώνος ιη' «(1784)» 

φ. οςτ' (76)
*Η θεία «λειτουργία Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου».
Έν αρχή Ιπι τοΰ παράφυλλου εΰρηται σημείωσις ένθα και τό έτος 

αψπδ'. Πλήν ή σημείωσίς εστι μεταγενέστερα, ή δέ γραφή τοΰ κώδικος 
παλαιοτέρα.

[31] 2075 Ζ 6
Χαρτ. 17X12, αιώνος «ιη'-ιθ'» 

φ. 71
« Μουσικός ».

[32] 2076 Ζ 7 
Χαρτ. 16X12, αϊώνος ιδ'

φ. 138
1 «Κανόνες» τής «Θεοτόκου Σερβιστί».
3 (φ. 122β'). Περί τών ιβ' ζωδίων Ελληνιστί.
Τά δυο πρώτα φύλλα εν οις εΰρηνται σημειώσεις και τά ετη 1480 και 

1489 ήμιεφθαρμένα.
’Από δέ τοΰ φύλλου 123 μέχρι τέλους άπαντα τά φύλλα εις τό κάτω 

άκρον εφθαρμένα.

[33] 2077 Ζ 8 
Περγ. 16x22, α’ιώνος ιγ'

φ. 193
«Ψαλτήριον Σερβιστί», άκέφ. άρχόμενον από τοΰ δεκάτου ψαλμοΰ. 
*0 κώδιξ λίαν ρερυπωμένος Ικ τής πολλής χρήσεως.
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[34] 2078 Ζ 9 
Χαρτ. 16X11, αιώνος ιε'

φ. 345
« Σύμμικτος ».
Τά φύλλα 74-81, 93-97 άγραφα.

[35] 2079 Ζ10 
Χαρτ. 15χ11, αιώνος « ιζ'»

φ. 167
« Ψαλτηριον Βουλγαριστί».

[36] 2080 Ζ11 
Χαρτ. 19X15, αιώνος ιζ'

φ. 345
« Ψαλτηριον (έντυπον) » μετά 'Ωρολογίου (;) άνευ χρονολογίας.

[37] 2081 Ζ12 
Χαρτ. 19X14, αιώνος ιε'

φ. ς·' + 270
Τά τέσσαρα « Ευαγγέλια Βουλγαριστί».
Ό κώδιξ περί τά άκρα εφθαρμένος.

[38] 2082 Ζ13 
Χαρτ. 21X14, αιώνος «ιδ'»

φ. 61
'Η θεία «λειτουργία τοϋ Χρυσοστόμου» κεφαλαίοις γράμμασι.
Τής λειτουργίας προηγούνται 15 φύλλα, ών τό κείμενον αγνοώ, μικρό· 

τέρας δε γραφής.
Έν αρχή επί τοϋ παραφύλλου εϋρηται ή εξής σημείωσις Ελληνιστί. 

« Έάν τό μελετάς μέ προθυμίαν λαμβάνης μέγαν Πλούτον και Σοφίαν 1860 
Μαΐου : 6 ».

[39] 2083 Ζ14 
Χαρτ. 20X16, αιώνος ιζ'

φ. 109
« Ήλία Μηνιάτου Πέτρα σκανδάλου Ρωσσιστί».
Ό κώδιξ ήμιεφθαρμένος καί άδετος.

[40] 2084 Ζ15 
Χαρτ. 20X15, αιώνος ιζ' ή ις-'

άκέφ. κολοβ. φ. 279 
«Ερμηνεία Άριστοτέλους (;) Λατινιστί».
Ό κώδιξ λίαν μικρογραφικώς καί καλλιγραφικώς γεγραμμένος (άδετος).
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[41] 2085 Ζ16
Χαρτ. 22X16, αϊώνος « ιη'- ιθ'» 

φ. 286
«’Έργα Βασιλείου τοϋ Μεγάλου καί άλλων» Πάτερων «Ρουμανιστί». 
Έν φΰλλφ 12β' σεσημείωται το έτος 1796.
Έν τοΐς φυλλοις 32β' και 33 εΰρηνται τροπάριά τινα Ελληνιστί, άνορ- 

θογράφως καί κακογεγραμμένα.
*0 κώδιξ εσταχωμένος διά σανίδων καλυπτόμενων έξωθεν διά μεμβρά

νης φερουσης γραφήν 'Ελληνιστί τοϋ ιβ' αίώνος.

[42] 2086 Ζ17 
Χαρτ. 20X16, αιώνος «ιη'»

φ. β'+230
«’Ηθικοπλαστικόν έ'ργον Ρωσσιστί».
Ό κώδιξ εν πολλοΐς σητόβρωτος.

[43] 2087 Ζ18
Χαρτ. 20Χ 15, αιώνος ις·’ - ιζ'

φ. α'+227
« Ψαλτήριον ».
*0 κώδιξ ρερυπωμένος καί ήμικατεστραμμένος.

[44] 2088 Ζ19
Χαρτ. 21 X 16, αιώνος ιζ' 

άκέφ. κολοβ. φ. 92
« Ψαλτήριον ».

[45] 2089 Ζ20 
Χαρτ. 20x14, αίώνος ιζ'

φ. 212
« Ψαλτήριον Σερβικόν ».
’Επί τής σανίδος τοϋ περικαλύμματος έσωθεν εϋρηται ή εξής σημείωσις 

Ελληνιστί: « Το παρόν ψαλτήριον ηπάρχι της σεβάσμιας βασιληκής λαύρας 
καί ήτης Το άποξενόσι να έχι τάς αράς τον αγίων πατέρων».

[46] 2090 Ζ 21 
Χαρτ. 21X16, αίώνος «ιε'·ις-'»

φ. 123
Ώρολόγιον « Σερβικόν ».
Έπι τοϋ τελευταίου φυλλου (123β') εσημειώθησαν Έλλληνιστί: «Το 

παρόν ορολόγιον ηπάρχι κ.τ.λ. » ως ή ανωτέρω σημείωσις, παρά τής ιδίας 
χειρός.
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[47] 2091 Ζ 22
Χαρτ. 22X15, αΐώνος «ις-'-ιζ'»

φ. 147
« Σύμμικτος Βουλγαρικός (περιέχει άπόκρυφον) ».

[48] 2092 Ζ 23
φ. 204

«Δίπτυχον (Συνοδικόν) Ρωσσικόν».
Έν φύλ. 7 « Βουργάρικα Γράμματα».
Έν φ. 43β'-44 «γενεά τοϋ σάλτηκόβ. μϊχαήλοβήτζη ». φ. 46β' «Γε

νεά τοϋ διάκου Βασίλη ».
Πλεΐστα φύλλα τοϋ κώδικάς είσιν άγραφα. Έν πολλοΐς εΰρηνται ονό

ματα Ελληνιστί γεγραμμένα.
Έν φ. 106 « 1657 μινη οκτοβρηου 8 εγράφτηκα εγω 6 διμιτρηος του 

παπαγιώργι εις τω άγιον μοναςτήρη τής αγίας λαβρας, από χορηων ωνωμα- 
ζωμενο... τέλος». Έν φ. 124β' «τα ονόματα τοϋ μεγάλου λογοθέτου ρακο- 
βήτζα ».

Έν φ. 202β' «γέρο νήκανδρο πίρε κεριά διατό άγιον αντόνιον της 
κερασιάς εγινε ενγιητής... κρόσια 15».

Ό κώδιξ κοσμείται δΓ εγχρώμων ποομετωπίδων.

[49] 2093 Ζ 24 
Χαρτ. 20X14, αΐώνος « ιζ’»

φ. 261
« Ψαλτήριον ».
Ό κώδιξ λίαν ρερυπωμένος, πεπαλαιωμένος και ήμικατεστραμμένος.
Έν φ. 165β' «]*Ψαλτήριον τής αγίας λαύρας».

[50] 2094 Ζ 25 
Χαρτ. 20X16, αΐώνος « ιη'»

φ. α' + 103
« ’Ηθικοπλαστικόν Ρωσσικόν ».
Έν αρχή (φ. α') έν τή κάτω φφ εϋρηται ή εξής σημείωσις Ελληνιστί: 

« τό παρόν βιβλίον έμοϋ Γερασίμου Ίερομονάχου λαυρηοτου δ έξ ρώσσον, 
καί δραγωμήρη ».

’Έσωθεν τοϋ περιβλήματος τοϋ κώδικος άνω έν αρχή: « 1756 άβγου- 
ς-ος...»·

[51] 2095 Ζ 26 
Χαρτ. 21 X14, αΐώνος « ιθ' »

φ. 302
« Μουσικόν Ρουμανικόν ».
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Έν φ. 2980' εΰρηται τό έτος 1805.
Τό εκ χαρτονιού στάχωμα τοΰ κώδικος, σητόβρωτον δν, άφηρέθη.

[52] 2096 Ζ 27 
Χαρτ. 21X15, αϊώνος « ιδ' »

φ. 185
«Ψαλτήριον Βουλγαρικόν».
Έν αρχή κα'ι εν τελεί σημειώσεις τινές καί χρονολογίαι Σλαβιστί.
'Ο κώδιξ ήμιεφθαρμένος.

[53] 2097 Ζ 28
Χαρτ. 20X16, αϊώνος « ιη'» (άρχάς) 

φ. 199
«’Έργα Θεοφάνους Προκοπόβιτς ’Αρχιεπισκόπου Νοβγοροδίου» εις 

Ρωσσικήν γλώσσαν.
Έν αρχή έπϊ τοΰ παράφυλλου έσημειώθησαν μεταγενεστέρως: «Λόγοι 

πανηγυρικού τοΰ Βαρλαάμ Κολώνης». Ή Ελληνική αΰτη σημείωσις ανήκει 
πιθανώς εις τον ’Αλέξανδρον Εύμορφόπουλον Λαυριώτην ή εις τον προηγου- 
μενον Χρυσόστομον.

Και άλλη τις σημείωσις προγενέστερα εΰρηται Ελληνιστί εν τφ 1Φ 
φυλλιρ, ή εξής: «και τόδε σοΐν τοΐς άλλοις γερασίμου Ιερομόναχου ρώσ- 
σου...».

Ό γραφικός χαρακτήρ τοΰ κώδικος παρουσιάζει πλείστας διαφοράς. 
Έν φΰλ. 184 εΰρηται τό έτος 1717.

Ό κώδιξ σητόβρωτος.

[54] 2098 Ζ 29 
Χαρτ. 21X15, αϊώνος « ιζ'»

φ. α' + 264
« Σΰμμικτος Εκκλησιαστικός».
1 (φ. 12β'). Ψαλτήριον μετά τών ’Ωδών.
Έν τοΐς πρώτοις φόλλοις 1-11 Πίνακες καί τινα άλλα.
2 (φ. 184β’)· Μηνολόγιον.
3 (φ· 228). Παρακλητική.
4 (φ. 240). Έπακταί.
5 (φ. 2418). Πασχάλια καί τινα άλλα.
Έν αρχή ή ε’ικών τοΰ αγίου Γρηγορίου (τοΰ Θεολόγου;). Έν φ. 12 

ένθα άρχεται τό ψαλτήριον εΰρηται ή εϊκών τοΰ Προφητάνακτος Δαβίδ. Έν 
φ. 217β' ή εϊκών τοΰ Μεγάλου Βασιλείου.

Έν τελεί (φ. 261β’- 263) ονόματα ’Αρχιερέων, Ίερομονάχων και 
Μοναχών.

Έπι τοΰ περιβλήματος έν τέλει έσωθεν : « Προηγουμένου Ναθαναήλ ».
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[55] 2099 Ζ 30 
Χαρτ. 21X 15, αίώνος « ιη' - ιθ'»

φ. 187
« Ηθικοπλαστικόν Ρουμανικόν ».
Ό κώδιξ σητόβρωτος.

[56] 2100 Ζ 31 
Μεμβρ. 21X15, αιώνος ιδ'

φ. 244
« Εΰαγγέλιον Σερβικόν ».
Έν φ. 13β' ευρηται σημείωσις Σλαβιστί, εν ή αναγράφεται τό δνομα 

Γαβριήλ ιερομόναχος, ής έ'πεται ετέρα σημείωσις Ελληνιστί, ή εξής: « Βι- 
βλίον τοΰ αγίου ’Αντωνίου ».

Έν δέ τφ τέλει ετέρα σημείωσις Σλαβιστί ένθα σημειοΰται τό δ'νομα 
Γερμανός ιερομόναχος. Ή τελευταία δμως γραμμή τής σημειώσεως — έν ή 
καί ή χρονολογία, δυσδιάκριτος ήδη ουσα — άπεσβέσθη.

Έν αρχή τρία φύλλα καί έν τέλει δυο φύλλα, άγραφα, έπίσης μεμβράϊνα. 
’Όπισθεν τοΰ προτελευταίου άγράφου φυλλου, ήκρωτηριασμένου δντος κατά 
τό άνω μέρος, σεσημείωται Ελληνιστί ή λέξις «τετραβάγγελο».

[57] 2101 Ζ 32 
Χαρτ. 21X15, αιώνος ις·'

φ. 212
1 (φ. 2). «Ψαλτήριον » μετά των φδών.
2 (φ. Ι39β') Κανόνες τής Θεοτόκου ;

[58] 2102 Ζ 33
Χαρτ. 22X15, αίώνος ιε' 

φ. 365
« Εΰαγγέλιον Σερβικόν ».
Τά τέσσαρα Ευαγγέλια.
Έν τφ τελευταίφ παραφύλλφ ευρηται σημείωσις, έν ή αναγράφεται τό 

έτος ζα = 1493 ;
[59] 2103 Ζ 34 

Χαρτ. 21X15, αίώνος « ις·' - ιζ' »
φ. 82

« Σύμμικτος ’Εκκλησιαστικός Σέρβικός».
1 (φ. 1). 'Ιεροδιακανικόν; καί Λειτουργ. Χρυσοστόμου ;
2 (φ. 62β'). Λειτουργία τοΰ Μεγ. Βασιλείου;
Έν τέλει έπί τοΰ έξωφΰλου (82β') ευρηται σημείωσις μεταγενεστέρα
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δι* ερυθράς μελάνης, ένθα αναγράφονται το έτος ,ζρπβ' 1674 και το ονόματα 
«ηγουμένου σάβα ίερομονάχου... Γρηγορίου ίερομονάχου ».

Ό κώδιξ ήμιεφθαρμένος.

[60] 2104 Ζ 35 
Χαρτ. 20x16, αιώνος ιη' « 1748»

φ. 198
« Άπόκρυφον Ρωσσιστί».
Έν τελεί υπάρχει σημείωσις, εν η καί το έτος 1748 και δι’ ελληνικών 

χαρακτήρων:
« Θέλος f Και τφ Θεφ δόξα » f = τέλος.
'Η γραφή τοΰ κωδικός καλλιγραφική.
Ό κώδιξ σκωληκόβρωτος. Τό περίβλημα καταστραφέν άφηρέθη.

[61] 2105 Ζ36 
Χαρτ. 20X14, αιώνος ι<ς-’

φ. 130
«Συμμικτος Εκκλησιαστικός Βουλγαρικός».
Τα ΰπ’ αρ. 3, 7, 8, 18, 19, 24, 25, 30, 37, 38, 42, 48, 51 (ήμισυ), 

52, 56, 58, 59, 60, 61, 62 φύλλα είσ! μεμβράϊνα. Τα δέ υπ’ άρ. 51, 52, 56, 
58, 59, 62, 5 Υ2 φύλλα παλίμψηστα.

Τα έν αρχή (1 καί 2) καί έν τέλει (129, 130) τέσσαρα χαρτφα φύλλα 
έσχισμένα καί μόνον μικραί λωρίδες σώζονται.

Ό κώδιξ ήμικατεστραμμένος, ως έπίσης καί ή στάχωσίς του.

[62] 2106 Ζ 37 
Χαρτ. 21X15, αΙώνος ιε'

φ. 179
«Κώδιξ Γεωργιανός».
Γραφή καλιγραφική.

[63] 2107 Ζ 38 
Χαρτ. 21X15, αιώνος ιζ'

κολοβ. φ. 36
« Συμμικτος ’Εκκλησιαστικός Σέρβικός ».

[64] 2108 Ζ 39 
Χαρτ. 22x16, αιώνος « ις·' »

φ. 62
« Τροπάρια ».
Έν αρχή Τροπάρια Σερβιστί; (ακολουθία ίσως).
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Περιέχει και λόγους Χρυσοστόμου και Βασιλείου.
Έν φ. 62β' « εγώ ό ’Ιωάννης κριτικός έλαβ » μεταγενεστ.

[65] 2109 Ζ 40 
Μεμβ. 22X15, αϊώνος ιγ'

φ. 192
« Τροπάρια ».
Μηναΐον Σεπτ. - Αύγουστου, ειτα ’Οκτώηχος η Παρακλητική, Τριώδιον, 

Πεντηκοστάριον, Εύχολόγιον (ίσως).
Τοϋ Μηναίου προηγούνται 14 φύλλα περιέχοντα τροπάρια ’ίσως τής 

Παρακλητικής. Βουλγαριστί;
Τα φύλλα 1-104 μεμβράϊνα, τα δέ λοιπά 105-192 χαρτφα.
*0 κώδιξ ρερυπωμένος. Τά χαρτφα φύλλα ήμιεφθαρμένα.

[66] 2110 Ζ 41
Χαρτ. 21X14, αϊώνος ις·'

φ. δ' + 193
« Σύμμικτος Εκκλησιαστικός Σέρβικός ; » (ούδέν πλέον τούτου εσημείω- 

σεν ό ε’ιρημένος Καθηγητής. Ε’ικάζω δμως οτι είναι Συναξαριστής περιέχων 
βίους 'Αγίων).

’Εν αρχή τρία φύλλα (β' - δ') περιέχουσι κείμενον: « Περί τοϋ πώς δει 
Ικτελεϊσθαι την θείαν λειτουργίαν» Ελληνιστί, τού ιε'- ις·’ αίώνος.

Έν φ. α' εϋρηται σημείωσις Σλαβιστί, κάτωθι δέ αυτής άπεκόπη τετρα
γωνικούς τεμάχιον εκ τοϋ φύλλου.

Έν τέλει (φ. 192 και 193β') εϋρηνται ωσαύτως Σλαβικαί σημειώσεις 
ένθα καί χρονολογία.

Ό κώδιξ ήμικατεστραμμένος.

[67] 2111 Ζ 42 
Μεμβρ. 26X16, αϊώνος ιγ'

άκέφ. φ. 246
Άνθολόγιον «Σερβικόν» (περιέχει και την Άκολ. τοϋ δα. π. ή. ’Αθα

νασίου πλήρη).
Έν τέλει σεσημείωται: « Βιβλίον τοϋ αγίου ’Αντωνίου τοϋ 1ν κερασέα » 

και δι’ ετέρας χειρός : « τής Λαύρας άνθολόγιον ».
Ό κώδιξ ρερυπωμένος.

[68] 2112 Ζ 43 
Χαρτ. 32X21, αϊώνος « ιε'»

φ. α'+249
« Εύαγγέλιον Σερβικόν ».
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Τά τέσσαρα Ευαγγέλια μετ’ εγχρώμων πλαισίων έν αρχή έκαστου Ευαγ
γελίου.

Έν αρχή καί εν τελεί έν τοΐς παραφύλλοις καί τφ περιβλήματι εΰρην- 
ται Σλαβικοί σημειώσεις, έν αις καί χρονολογία.

[69] 2113 Ζ 44 
Χαρτ. 31X21, αίώνος ις·' «(1560)» 

φ. 129
« ’Οκτώηχος Σέρβική ».
Έν φ. 124β' καί έν τελεί τό έτος ,ζξη' = 1560.
Έν τφ τελευταίιρ φΰλλφ εΰρηται σημείωσις Σερβ.

[70] 2114 Ζ 45 
Χαρτ. 28X22, αίώνος ις-' 

φ. 284
« Εΰαγγέλιον Σερβικόν ».
Τά τέσσαρα Ευαγγέλια μετ’ έπιτίτλων έγχρώμων.
Έν αρχή τέσσαρα φύλλα άγραφα. Έν τή προσθίφ δψει τοϋ δ' φύλλου 

δυο βραχεΐαι σημειώσεις Σλαβιστί. Έν δέ τή όπισθίφ δψει τοΰ αΰτοϋ φύλ
λου έσημειώθησαν Ελληνιστί τά εξής: « f έυαγγέλιον τής θείας λαύρας τοϋ 
αγίου άθανασίου καί ούδείς άποξενόσι αύτώ' ή δέ τίς άπόξενόση αύτώ έκ 
τής αγίας λαύρας τώ άρμαρίω έχέτω τάς άρας των τριακοσίων, δέκα καί 
οκτώ, θεοφώρων πρων ημών, καί τον άγιον πρά ήμ άθανάσιον, άντήδηκον 
ένημέρα κρίσεως.— ».

Καί έν τέλει οκτώ φύλλα άγραφα. Έν δέ τφ έβδόμφ σημείωσις Σλα- 
βιστί.

[71] 2115 Ζ 46
Χαρτ. 30X21, αίώνος « ιε'» 

φ. 297
« Ευαγγέλιον Σερβικόν ».

[72] 2116 Ζ 47 
Μεμβρ. 31X23, αίώνος ιγ'

άκέφ. κολοβ. φ. 96 
« Ευαγγέλιον » Βουλγαρικόν.
Έσταχώθη παρά τοΰ Γέροντος Παύλου Παυλίδου ιατρού Λαυριώτου 

τφ 1939.
[73] 2117 Ζ 48 

Χαρτ. 28X20, αίώνος ιε' (1454;)
φ. 181

’Απόστολος « Σερβιστί».
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Έν αρχή επί τοϋ εξώφυλλου έσημειώθη :
« Κησίτα άπόστολσκα...»

Έν φ. 11 «απόστολος». ___
Έν τελεί (φ. 180) εϋρηται σημείωσις Σλαβιστί εν ή καί τό έτος ,ςΉξβ' 

= 1454 ;
Καί εν φ. 180β'-181 καί επί τοϋ σταχώματος εν τελεί εΰρηνται επίσης 

Σλαβικαΐ σημειώσεις.
[74] 2118 Ζ 49 

Χαρτ. 29X21, αίώνος «ιδ'»
φ. 300

« Πραξαπόστολος Βουλγαριστί».
Έν αρχή τρία φύλλα όίγραφα. Έπί τοϋ πρώτου εϋρηται ή εξής σημείω- 

σις Ελληνιστί: «βιβίον των κατίχουμένων τής λαύρας" καί ή τις τό αποξε- 
νωσι νά έχει την κατάραν τού αγίου αθανασιου: — ».

[75] 2119 Ζ50
Χαρτ. 31X19, έτους « 1773;» 

φ. 399
«Εύαγγέλιον Ρωσσικόν (έντυπον)».
Τά τέσσαρα Ευαγγέλια μετά τών εικόνων τών Ευαγγελιστών.
Έν φ. 10β' κάτωθι τής είκόνος τοϋ Εύαγγελιστοϋ εϋρηται χειρόγρ. 

σημείωσις Ρωσιστί. 'Ωσαύτως χειρόγραφοι Ρωσσικαί σημειώσεις εΰρηνται 
καί έν φ. 116β' -117, Ιν άγράφιρ φύλλφ 183β', έν φ. 363β' καί έν τφ τελευ- 
ταίφ παραφύλλφ 399.

Τό βιβλίον είναι έσταχωμένον διά παχέων σανίδων περιβεβλημένων έξω
θεν δι’ υφάσματος (βελούδου) βαθέος κυανοϋ.

[76] 2120 Ζ 51
Χαρτ. 28X21, αίώνος « ιε'» 

φ. 165
« Θεοτοκάριον » (δίστ.).
Έν τελεί σημειώσεις τινές σλαβιστί.
Ό κώδιξ ήμιεφθαρμένος.

[77] 2121 Ζ 52
Χαρτ. 28X20, αίώνος ις-' 

φ. 245
1 Λόγοι Πανηγυρικοί, Χρυσοστόμου, Πρόκλου, Γρηγορίου Νύσσης, 

’Αθανασίου ’Αλεξανδρείας, Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Άνδρέου Κρήτης κ.ά.
2 (φ. 222). Βίος τοϋ αγίου Πέτρου τοϋ ’Αθωνίτου.
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Έν φ. 5β’ κα'ι 291β' δύο Σλαβικαί σημειώσεις.
Έν φ. 239β'. «-(■ πανηγηροικο ».
Έν δέ τφ τελεί:« φ βϊβλιον τοϋ αγίου ’Αντωνίου τοΰ εν κερασέα :—■}··}·».

[78] 2122 Ζ 53
Χαρτ. 29X21, αιΦνος « ιε' ».

φ. 95
Μηναΐον Φεβρουάριου.
Τα πρώτα φύλλα ήμιεφθαρμένα.
Μέγα μέρος τοϋ κώδικος έβράχη.

[79] 2123 Ζ 54 
Χαρτ. 29x21, αΐώνος ιε'

φ. 342
Άνθολόγιον, περιέχον άσματικάς ακολουθίας.
Έν τη προσθίςι δψει τοϋ εν αρχή παραφύλλου εσημειώθησαν:

«ΜΪΝέΑ ΠΡΑ3Htf ΑΠΗΑΔ ΑΉΑΟΛοΓΪΟΝζ; »
Επίσης καί εν τή όπισθία δψει τοϋ ίδιου παραφύλλου εϋρηται μακρο

σκελής σημείωσις Σλαβιστί.
Ό κώδιξ ρερυπωμένος καί εις τα άκρα σητόβρωτος.

[80] 2124 Ζ 55 
Χαρτ. 28X21, αίώνος ις·'

φ. 251
Μηναΐον Σεπτεμβρίου καί ’Οκτωβρίου.
Έν φ. 1β' εϋρηται ή εξής σημείωσις Ελληνιστί: « f τό παρόν μυνέ[ον] 

ύπάρχη τής θείας καί ιεράς λαύρας τον όσίου καί θεοφόρου πρ'ς ήμών άθανά- 
σ/ου τοϋ εν τώ άθω : — ».

[81] 2125 Ζ 56 
Χαρτ. 28x21, αίώνος ιδ'

φ. 404
Άνθολόγιον, περιέχον φσματικάς ακολουθίας τών Δεσποτικών καί Θεο

μητορικών καί τών μεγάλων Άγιων εορτών, άρχόμενον από τοΰ Σεπτεμβρίου. 
Έν φ. 323β' καί 400β' εϋρηνται δύο σημειώσεις Σλαβιστί.

[82] 2126 Ζ 57 
Χαρτ. 27 Χ20, αίώνος « ιε' »

φ. 302
« Τριφδιον ».
Έ αρχή εν τφ δευτέρφ παραφύλλφ έσωθεν εϋρηται ή εξής σημείωσις:

« ΤΡΪόΔζ II , R+,'ΤΗΛΑ ».
12 - 9 -1958
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Τέλος τής των Σλαβικών κωδίκων αναγραφής. Τφ δέ Θεφ δόξα, τιμή 
και προσκύνησις.

Τή αγίςι και μεγάλη Τρίτη, ’Απριλίου 10, 1940, Π.Λ. \

[83] 2127 Μ55β'
Χαρτ. 19x15, α’ιώνος κ' (1918) 

σελ. α'-γ'-(-24. Έπονται ικανά φύλλα άγραφα.
Κατάλογος των Ηγουμένων, οί όποιοι έχρημάτισαν από τής συστάσεως 

τής Ίεράς Μονής τής Μεγίστης Λαύρας, Α', έκ τοΰ μεμβραΐνου τεύχους, 
ήτοι Κουβαράς, Β', έκ τριών βιβλίων 'Ομολόγων, Γ\ έξ ενός βιβλίου τής 
Προθέσεως και Δ', έκ διαφόρων έπιγραφών καί έγγραφων. Καί ούτω απαρ
τίζεται σειρά δλων τών Ηγουμένων από τής συστάσεως τής Ίεράς Μονής, 
υπό Ίεροδιακόνου Γερμανού Α. Λαυριώτου, τή 12 Δεκεμβρίου 1918.

Συμπληρωθείς κατά τό δυνατόν (1940) υπό Γ.Π.Λ. μετά παρατηρή
σεων (1941).

[84] 2128 Δ 88 
Χαρτ. 24X18, αΐώνος ιη' (1759) 

άκέφ., φ. 405
Διάφορα

1 (φ. 1-95). Συνεσίου Έπιστολαί μετ’ έξηγήσεως.
2 (φ. 95). Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου τού Θεολόγου έπι- 

σκόπου Ναζιανζηνοΰ εις τούς λόγους καί εις τον έξισωτήν1 2 Ίουλιανόν λόγος 
μετ’ έξηγήσεως, ου ή αρχή : Τίς ή τυραννίς.

3 (φ. 110). Τού αυτού εΐς τούς Μακκαβαίους λόγος μετ’ έξηγήσεως, ου 
ή αρχή: Τί δέ οι Μακκαβαΐοι;

4 (φ. 226). Πλουτάρχου Χαιρωνέως περί παίδων αγωγής έξήγησις.
“Α ρ χ. Τί τις αν έχοι είπεΐν.
5 (φ. 158). Θεμιστίου φιλοσόφου τού έπικληθέντος εύφραδούς περί 

φιλίας έξήγησις.
αψνθ (=1759) μαρτίου κα

”Α ρ χ. Τί δέ ποτέ.
6 (φ. 200). Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ εΐς Βασίλειον έπίσκοπον Καισα

ρείας Καππαδοκίας ’Επιτάφιος μετ’ έξηγήσεως, ου ή αρχή: ’Έμελλεν άρα.
7 (φ· 260). Έξήγησις εΐς τον περί πολυπραγμοσύνης λόγον τού Πλου

τάρχου.

1 Οί ώς άνω κώδικες τοποθετημένοι εις τήν στήλην τοΰ στοιχείου Ζ φέρουσι 
τό γράμμα Ζ καί αύξοντα αριθμόν από τοΰ 1 - 57. Άφαιρουμένων τριών εντύπων καί 
ενός Λατινικοΰ (χειρογράφου) μένουσι 53. Έξ αυτών δέ πάλιν οί τρεις είναι Ρου
μανικοί.

2 έξισωτής = ανώτερος υπάλληλος, φίλος τοΰ Γρηγορ.
ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΗ' 11
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*Ά ρ χ. Τό νά φύγη νά άποκλίνη νά άποδράση τινάς.
8 (φ. 288). Έξήγησις περί τοΰ άκούειν.
’Άρχ. ΤΩ Νίκανδρε, εγώ άφ’ ου συνέγραψα εσύνθεσα έσύνταξα, το 

φρόντισμα to γύμνασμα τον στοχασμόν την διδασκαλίαν.
9 (φ. 319). Φωτίου τοΰ άγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 

εκ τής προς Μιχαήλ τον άρχοντα Βουλγαρίας επιστολής τί εστιν εργον 
αρχοντος.

’Άρχ. Οΰτω τοιγαροΰν φρονών.
10 (φ. 351). Έξήγησις τοΰ τής 'Υπαπαντής Κανόνος.
’Άρχ. 'Ο Γέρων και παρήλιξ Συμεών δ Θεοδόχος.
11 (φ. 357). Έξήγησις τοΰ τών Βαΐων Κανόνος.
’Ά ρ χ. Αί βρύσεις δ πυθμήν τοΰ κατωτάτου μέρους τοΰ πλήθους τών 

ύδάτων τής έρυθρδς θαλάσσης.
12 (φ. 362). Έξήγησις τοΰ τής Μεγάλης Παρασκευής Κανόνος.
’Άρχ. *Ω ενυπόστατε (;) Υιέ και Λόγε τοΰ Θεοΰ.
13 (φ. 363 β'). Έξήγησις τοΰ τοΰ Πάσχα Κανόνος.
’Ά ρ χ. 'Η παροΰσα ήμερα.
14 (φ. 367). Κανών τής Πεντηκοστής. (Έξήγησις).
”Αρχ. Ίστέον δτι αί φδαί εννέα είσίν.
15 (φ. 368 β'). Έξήγησις τοΰ Ίαμβικοΰ Κανόνος.
’Άρχ. *Ω Υίέ και Λόγε τοΰ Θεοΰ.
16 (φ. 375). Έξήγησις τοΰ Κανόνος τής Χριστοΰ Γεννήσεως.
’Ά ρ χ. Ό Υιός και Λόγος τοΰ Θεοΰ.
17 (φ. 376). Έξήγησις τοΰ Ίαμβικοΰ.
”Αρχ. Αυτά τά ποιήματα τα Υμνητικά.
18 (φ· 388). Έξήγησις τοΰ πρώτου Κανόνος τών Φώτων.
’Άρχ. Ό Δεσπότης και Θεός τών απάντων.
19 (φ. 400). Έξήγησις τοΰ Κανόνος τής ‘Υψώσεως τοΰ Τιμίου Σταυ- 

ροΰ, ποίημα τοΰ κυρίου Κοσμά.
’Ά ρ χ. 'Ο προφήτης και θεόπτης Μωϋσής.
Έπι τοΰ πρώτου παράφυλλου έσημείωσεν δ Γέρων Παύλος Παυλίδης 

’Ιατρός τά εξής : « Ό παρών Κώδηξ (κώδιξ) ιη' αίώνος άντεγράφη υπό τίνος 
Ίεροδιακόνου Ζαχαρίου (έγράφη οΰχι υπό ενός) ως αναφέρει ή σελις 94 
περί τά έτη 1759 (περί τοΰ έτους βλέπε φ. 158) παρεδόθη δε έμοί, τφ εν 
ϊατροΐς ελαχίστφ, Παύλφ μοναχφ Λαυριώτη υπό τοΰ γηραιού Κουφο-Παρ- 
θένη κατά μήνα ’Ιούλιον τοΰ 1944 εγώ δέ, τό επ’ έμοι περισυλλέξας αυτόν, 
και σταχώσας, άσύντακτον καί άκέφαλον δ'ντα, συντάσσω αυτόν τή τής Μεγί
στης Λαύρας — όλβιωτάτη Βιβλιοθήκη — ».

Έν δέ τφ τελευταίφ παραφύλλφ εποίησεν δ αυτός Πίνακα τών Περιε
χομένων.
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[85] 2129 Ζ69 
Χαρτ. 21X15, αίώνος ιθ' 

σελ. 182, άκέφ, έλλιπ. κολοβ.
Γεωλογία

’Άρχεται από σελ. 5-182, εν σελ. 95-96 εγράφη 6 άριθ. 97 -98, από 
σελ. 154- 171 άγραφα φύλλα.

Στάχωμα καινουργές.

[86] 2130 Ζ 70 
Χαρτ. 20X15, αίώνος ιθ' (1859) 

φ. 61
Έξήγησις 'Ελληνικών μαδημάτων

1 (φ. 1-4). ’Αποφθέγματα.
2 (φ. 4β' -12). Ένύπνιον Λουκιανού.
3 (φ. 12 -16). Ίω. Χρυσοστόμου λόγος περί προσευχής.
’Άρχ. «Διά δύο αιτίας πρέπει να μακαρίζωμεν ».
4 (φ. 16-19). Αισώπου μύθοι.
5 (φ. 19-34). Γεωγραφία καί ’Εθνογραφία.
6 (φ. 34-45). Ξενοφώντος Κύρου Άνάβασις.
7 (φ. 45-52). Ίω. Χρυσοστόμου λόγος προς Εύτρόπιον.
’Ά ρ χ. « Πάντοτε μέν, κατ’ εξοχήν δμως τώρα ».
8 (φ. 52-53). Τού αυτού περί προσευχής. «'Ότι ή προσευχή είναι 

συνομιλία με τον Θεόν κλπ. ».
9 (φ. 54-61). Έκ τής Κύρου παιδείας. Βιβλ. Α\ «“Οτι ό Κύρος διά 

τάς άρετάς του ήρξε πολλών καί παντοίων ’Εθνών».
’Επί τού α' εξωφύλλου εΰρηται τό εξής σημείωμα : « Καί τόδε συν τοΐς 

’Άλλοις κτήμα καμού τού εν Ίεροδιακόνοις ελάχιστου, υιός τού Παρρησίου 
Χατζήνικολάου Ζαγοραίου.

1859 φευρουαρίου : β, εν "Υδρα».

[’Αντιγραφή ύπ’ εμού δυσαναγνώστου σημειώματος, ευρισκομένου εν 
αρχή τού κώδικος Θ 120 μή περιεχομένου εν τφ έντύπφ Καταλόγφ ουδέ εν 
τφ χειρογράφφ :

« 1734 γηναρήου — 6
Έπηεισα τωπαρόν βηβλήων είς φηλάδια — τις άγιας (;) μωνής τάυτης. 

καί έγράψαμεν. τον κανώνα καί [έσ]περηνόν. ναδηαβάζετε. άενάος τον χρώ- 
νον. καί εσήνθησέτω. δ παπακαλήνικος δ πνεβματηκός απο τοκαυσοκαλήβη. 
καί Ιπροσηλωσέ το. της παναγήας καί δπηος τω άποξηνόση. να έχη την 
κατάραν της παναγήας

άγηώπετρήτικο, ώνωμαζώμενον τής παναγήας»].
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[87] 2131 Ε 28β'
Χαρτ. 21X16, αιώνος ιθ'

φ. 31
ΆκοΙου&ία

’Ακολουθία τών 'Αγίων Πάντων.
Έν άρχή εν φΰλλον ψαλτηρίου εξ ετέρου κωδικός τοΰ ιζ' αιώνος.
Έν τελεί φ. 28 περιέχονται Έκλογαί Πολυελέου.

[88] 2132 Μ119
Χαρτ. 20X15, αιώνος ιε' (1483)

φ. 238, κολοβ.
'Ερμηνεία

Καλέκα 'Ερμηνεία εις τάς Ευαγγελικός περικοπάς.
’Εν αρχή κεΐνται 5 φύλλα, ών ή γραφή δι’ άλλης χειρός, τό δέ περιε- 

χόμενον εκ τών Ευαγγελίων. Θά είναι ίσως έξ ετέρου κωδικός.
Είτα εν φ. 6 «’Αρχή συν Θεψ τα ευαγγέλια μετά ερμηνείας τοΰ δλου 

ενιαυτού α έξηγήται καλέκας ό πανσοφώτ. ».
Έρχεται από τής Β' Κυριακής τών νηστειών μέχρι τής ΚΖ' Κυ

ριακής.
Έν φ. 216: «f πέτρος γρατζαντΐνος. Έπληρώθη διά χειρός τής έμής 

χαμέρπειας. Διά εξόδους τοΰ πανοσιωτάτου και διδασκάλου ίερομονάχου 
και πνευματικού, κυροΰ Σάβα. Έτος ,ςΆ\α (= 6991 = 1483). Έν 
Πάτρες (;) ».

Τά φύλλα 65 και 219 άγραφα. Έν φ. 216β', 217 και 218 ετέρα γραφή 
καί κείμενον (κανόνες Συνόδων)' (άστάχωτον).

[89] 2133 Μ120 
Χαρτ. 18X13, αιώνος ις·’

φ. 208, άκέφ. κολοβ.
Άν&ολόγιον

Περιέχει συλλογήν ακολουθιών καί τροπαρίων εκ τών Μηναίων, Τρκρ- 
δίου, Πεντηκοσταρίου καί Παρακλητικής άτάκτως άναμεμιγμένων (άστάχωτον).

[90] 2134 Μ121 
Χαρτ. 21X16, αίώνος ιε'

φ. 204, άκέφ. κολοβ.
Τριφδιον

’Άρχεται άπό τής δευτέρας τής Β' εβδομάδος καί λήγει μέχρι τής Δευτέ
ρας τής Ε' εβδομάδος (άστάχωτον).
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[91] 2135 Μ122 
Χαρτ. 20x16, αίώνος ιζ' (1687)

φ. 67
Λειτουργία

Ή θεία λειτουργία τοΰ άγ. Ίω. Χρυσοστόμου.
Έν φ. 66 εΰρηται ή εξής σημείωσις: « κατά τό αχπζ' f γέγραπται ή 

παρούσα λειτουργεία διά χειρός άθάνασοιοΰ, καί άφιέρωται εν τώ σεβασμίω 
ναώ τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος γεωργίου : τοΰ εν τή σεβαρμία (λαύρα, — 5> 
(ήμιεφθ.).

[92] 2136 Μ123 
Χαρτ. 22X16, αίώνος ιδ'

φ. 32δ, άκέφ. κολοβ.
Αίλιανοΰ περί ζώων

Αίλιανοΰ Κλαυδίου Περί ζώων ίδιότητος εν βιβλίοις ιε'. (Σημ. Τό 
πλήρες σύγγραμμα τοΰ Αίλιανοΰ περί ζώων ίδιότητος άποτελεΐται από 17 
βιβλία. Ό παρών δμως κώδιξ περιέχει τά 15, τά δέ δυο τελευταία ελλείπου- 
σιν, άτε κολοβοΰ ό'ντος τοΰ κώδικος).

Ό κώδιξ σητόβρωτος καί εν κάκιστη καταστάσει.

[93] 2137 Μ124 
Χαρτ. 20X14, αίώνος ιζ' (1678)

φ. 57
Άκολουϋ'ία

’Ακολουθία τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Γοβδελαά, συντεθεΐσα υπό τοΰ 
ίερομονάχου Καλλιοπίου τοΰ Κρητός.

Είναι πιστή αντιγραφή εκ τής εντύπου (Ένετίησι 1661). Άντεγράφη 
δέ « εν έτει ,αχοη' χειρί Παρθενίου ίερομονάχου ».

Έν φ. 56β' υπάρχει τό εξής σημείωμα: «f του παρών φειλάδιον υπάρ
χει καμού δοιώνισίου (;) μοναχού λαβρηδτι:— [έν έτει] ,αψλα' » (άστάχωτον).

[94] 2138 Μ125 
Βομβ. 25X16, αίώνος ιγ'

φ. 174, άκεφ.
Πινδάρου, Ησιόδου, Σοφοκλέους

1 (φ. 1-30). Πινδάρου ’Ολύμπια μετά παλαιών εξηγήσεων. Έλλείπου- 
σιν αί πρώται δύο φδαί. ’Άρχεται από τής γ' φδής (Εϊς Θεοξένια).

2 (φ. 31 άγραφον" φ. 3). 'Ησιόδου ’Έργα καί 'Ημέραι μετ’ έξηγήσεως 
Μανουήλ Μοσχοπούλου. Διακόπτεται μέχρι τοΰ φύλλου 33 καί άρχεται από 
τοΰ φ. 34 καί λήγει μέχρι τοΰ φ. 65.
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3 (φ. 66 άγραφον' φ. 67-102). Σοφοκλέους Αίας μαστιγοφόρος μετά 
σχολίων.

4 (φ. 102β'-137). Τοϋ αυτού Ήλεκτρα μετά σχολίων.
5 (φ. 138- 174). Τοΰ αυτού Οίδίπους τύραννος μετά σχολίων.
6 (φ. 174β'). Μετρικά σημειώματα.
Ό κώδιξ έσταχώθη. Έν αρχή φύλλα τινά ήμικατεστραμμένα.

[95] 2139 Μ126 
Χαρτ. 19X19, αίώνος ιδ'

φ. 221, άκέφ. κολοβ.
'Ισαάκ τον Σύρου

1 (φ. 1). Ισαάκ τού Σύρου Επισκόπου Νικευΐ Λόγοι και Έπιστολαί. 
’Άρχ. από τού δ' λόγου (φ. 3). Δεν ήριθμήθησαν ούτε οί λόγοι ούτε αί 
έπιστολαί διότι ό κώδιξ είναι εις κακίστην κατάστασιν.

[96] 2140 Μ127 
Χαρτ. 22X15, αιώνος ιζ' (1630)

φ. 63, άκέφ.
'Εκλογή καί Άκολουϋ'ίαι

1 (φ. 1). Εκλογή εκ των Ψαλμών.
2 (φ. 26). ’Ακολουθία τού 'Αγ. Προφήτου Ήλιού.
3 (φ. 56). ’Ακολουθία τοΰ Μικρού 'Αγιασμού.
Έν φ. 55β' εύρηται τό εξής σημείωμα: «f ’Έτει ,ζρλη' (=1630) 

εγράφη χειρί ραφαήλ ίερομονάχου: φευρουαρίου ΚΖ' διά εξόδου Παύλου 
Μοναχού (;) δς της αποξένωση την ακολουθίαν ταύτην από τό κελλίον τού 
Προφήτου Ήλία εχετω την κατάραν του, αμήν >>.

'Ο κώδιξ πεπαλαιωμένος, ρερυπωμένος καί εφθαρμένος.

[97] 2141 Μ128
Χαρτ. 20X15, αίώνος ιδ' (1392) 

φ. 102, άκέφ.
Μηναΐον

Μηναΐον τού μηνός Νοεμβρίου, ούτινος ή αρχή εξέπεσεν. ’Άρχεται 
από τής 2»?.

Έν τέλει εύρηται τό έξης δίστιχον :

f χάρις δημιαα (;) προς Θεόν πρεσβυτέρα)
’Ιωάννη τούτον γε τοΰ έργου χάριν.

καί ή χρονολογία: « Έγράφη εν ετι ,ςτί (=1392) εννάτω...».
'Ο κώδιξ άστάχωτος, άλλ’ εν καλή καταστάσει.
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[98] 2142 Μ129 
Λειτουργία

Χαρτ. 20X12, αίώνος ιζ' 
φ. 54, κολοβ.

1 (φ. 1). Ή θεία καί ιερά λειτουργία τοϋ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Χρυ
σοστόμου.

2 (φ. 42). ’Ακολουθία τοϋ μικρού αγιασμού.
Ό κώδιξ αστάχωτος και οπωσδήποτε εν καλή καταστάσει.

[99] 2143 Μ130 
Διάφορα

Χαρτ. 21 X 15, αίώνος ιε' 
φ. 138, άκέφ.

1 (φ. 1). ’Εκλογή Ψαλτηρίου.
2 (φ. 31). 'Η γνωστή διπλή παράκλησις τής Θεοτόκου και τοϋ 'Οσίου 

πατρός ημών ’Αθανασίου.
3 (φ. 43β'). Κανών εις ψυχορραγρΰντα.
4 (φ. 48). "Ετερος κανών εν καιρφ πολέμου.
5 (φ. 59). Κανών παρακλητικός εις τον Κΰριον ημών Ίησοϋν Χριστόν 

ψαλλόμενος επι συμφορρ ή άνομβρίςι.
6 (φ. 69β'). "Ετερος κανών εις τήν Θεοτόκον.
7 (φ. 81β'). ’Εγκώμια είς τον ’Επιτάφιον.
8 (φ. 92). ’Ιδιόμελα είς τον Ευαγγελισμόν τής Θεοτόκου καί εις άλλας 

εορτάς καί κοντάκια είς διαφόρους ‘Αγίους καί ιδιόμελα, εκ τών οποίων 
τινά ανέκδοτα.

9 (φ. 112β'). Εϋχαΐ διάφοροι.
10 (φ. 130). ’Ακολουθία τοϋ μικροϋ ‘Αγιασμοΰ (ελλιπής).
Έν φ. 47β' σημειοϋνται τα εξής: «f εϋξασταί καί μικαταράσται. δϊα 

τον Κύριον δϊάχοιρός εμού τοϋ άμαρτωλοΰ Παρθενοίου. Ιν οΐερωμονάχου. 
Τοϋ κοιμιτιρίου ».

‘Ο κώδιξ πεπαλαιωμένος καί ρερυπωμένος καί Ιν πολλοις Ιφθαρμένος.

[100] 2144 Μ131
Αειτουργίαι

Χαρτ. 21X15, αίώνος ιζ' 
φ. 102, κολοβ.

1 (φ. 1). Ή θεία λειτουργία τοϋ Χρυσοστόμου.
2 (φ. 38). Ή θεία λειτουργία τοϋ Μ. Βασιλείου.
3 (φ. 89). Άποστολοευαγγέλια άναγινωσκόμενα είς τήν θ. λειτουργίαν 

εν δλη τή εβδομάδι.
'Ο κώδιξ αστάχωτος καί Ιν καλή καταστάσει.
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[101] 2145 Μ132 
Άκολουϋ'ίαι

Χαρτ. 19X15, α’ιώνος ιζ' 
φ. 100

1 (φ. 1). ’Ακολουθία της θείας Μεταλείψεως.
2 (φ. 25). ’Ακολουθία τοϋ δρθρου (κατά χό πλεΐστον εΰχαί).
3 (φ. 45). Εύχαί συλλεγεΐσαι από τής θ. Γραφής και από τοϋ ‘Αγίου 

Έφραίμ τοΐς βουλομένοις πολεμήσαι τά εαυτών πάθη καί τάς ήδονάς.
Έν τελεί διάφοροι σημειώσεις ασήμαντοι, μεταξύ τών οποίων καί ή 

εξής: «...έγένετο άστένια ε’ις τό μοναστίρι μας καί άπέθαναν πατέρες δέκα 
πέντε» ών τά ονόματα αναγράφονται.

Τά φ. 24 καί 44 άγραφα.
*0 κώδιξ έσταχωμένος καί σητόβρωτος.

[102] 2146 Μ133 
Διάφορα

Χαρτ. 19X15, αίώνος ις-’ (1578) 
σελ. 735, κολοβ.

1 (σ. 1). « Μάρκου αρχιεπισκόπου ’Εφέσου ομιλία ρηθεΐσα έν φεραρία 
πόλει τής Ίταλείας προς τούς καρδιναλίους καί ετέρους τών λατίνων διδα
σκάλους περί τοϋ παρ’ αύτοΐς δοξαζόμενου καθαρσίου πυρός ».

"Α ρ χ. « ’Επειδή μετ’ αγάπης άποκρίνασθαι ».
’Από σελ. 2-15 έλλείπουσι τά φύλλα.
2 (σ. 27). Τοϋ αύτοΰ προς τούς αυτούς ομιλία Β' περί τοϋ αύτοϋ 

καθαρσίου πυρός.
’Άρχ. «Πολλής μέν ως αληθώς έρεύνης».
3 (σ. 90). Τοϋ αύτοϋ «’Αποκρίσεις προς τάς έπενεχθείσας αύτφ απο

ρίας καί ερωτήσεις επί ταΐς ρηθείσαις όμιλίαις παρά τών καρδιναλίων καί 
τών άλλων λατινικών διδασκάλων έν κεφαλαίοις ιδ'».

’Άρχ «’Επειδή σαφέστερον ήμάς απαιτείτε».
4 (σ. 113). « Ζωναρά δρουγγαρίου τής βίγλης τοϋ πρωτασυγκρίτου (!). 

Τφ τιμιωτάτω μοναχφ Ήσαΐρ κυρφ δομεστίκιρ περί τοϋ όποιον άπαντά 
τέλος ταΐς ψυχαΐς χωριζομέναις, τοϋ σώματος καί δπουπερ αΰται απέρχονται.

’Ά ρ χ. « Καί περί μέν τών δικαίων ».
5 (σ. 120). Τοϋ αύτοΰ « εί χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν δτι at άπελθοϋ- 

σαι ψυχαί κατά τινα τύπον αναπαυόμενοι ούτε δέονται υπέρ ημών αύτοπρο- 
σώπως τφ Χριστφ παριστάμεναι, ούτε τοΐς ένταϋθα δλως εφίστανται, καί 
περί ψυχής».

“Αρχ. « Οί άπελθόντες "Αγιοι ».
6 (σ. 132). Τοϋ αύτοϋ. « Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Νεκταρίφ εϊ χρή
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προσέχειν τοΐς λέγουσιν δτι άποφάσει μόνον καί ούκ άληθείςι εϊσήλθεν εΐς 
τον παράδεισον ό ληστής.

Άρχ. «Τοϋ Παύλου τινές άκούσαντες».
7 (σ. 137). «Τοϋ άγιωτάτου μητροπολίτου Εφέσου κυρ Μάρκου οτι 

οΰχ ως νομίζουσιν οΐ τά πλειστα καινοτόμοι λατΐνοι εν τή ιεροί μυσταγω
γία τελοϋσι τά θεία δώρα τά δεσποτικά ρήματα παρά τοϋ ϊερέως λεγάμενα, 
άλλ’ ή τής ευχής δύναμις μετά ταΰτα καθώς ή ήμετέρα ορθόδοξος Εκκλησία 
δοξάζει ».

Άρχ. «'Ημείς εκ τών ιερών ’Αποστόλων».
8 (σ. 150). « Τοϋ αϋτοϋ κατά άζυμων ».
’Άρχ. « Ου δεν επί τών εν τη τοϋ Θεοΰ Έκκλησίςι».
9 (σ. 155). «Επιστολή άντίγραφος Πέτρου Πατριάρχου Θεουπόλεως 

μεγάλης ’Αντιόχειας προς τον άρχιεπ. Άκυλίας, ήτοι Βενετίας. Περί τε τοϋ 
μη εαυτόν οΐεσθαι πατριάρχην καί περί Άζυμων ».

’Άρχ. «Πολλής ϋμΐν ευφροσύνης».
10 (σ. 177). Τοϋ τή Θεοϋ χάριτι ευσεβούς νομοφύλακος Ίωάννου δια

κόνου τοϋ Ευγενικού. ’Αντιρρητικός τοϋ βλασφήμου καί ψευδούς δρου τοϋ 
έν Φλωρεντία συντεθέντος κατά την προς λατίνους Σύνοδον».

’Άρχ. «Τον μέν πάντας ανθρώπους».
11 (σ. 360). « Συναχθέντες οί έν Κωνσταντινουπόλει ευρισκόμενοι αρχιε

ρείς, καθηγούμενοι καί πνευματικοί, ταύτην έξέθηκαν προς τον βασιλέα την 
απολογίαν, ής ή αρχή : Έπει ωρκίσθημεν παρά τής κραταιάς καί αγίας βασι
λείας σου ».

12 (σ. 384). Τοϋ Αγίου Μαξίμου Περί τών δύο φύσεων τοϋ Κυρίου.
13 (σ. 385). Θεοδώρου Άγαλλιανοϋ διακόνου καί ίερομνήμονος τής 

’Ορθοδόξου τών Γραικών ’Εκκλησίας. Συλλογή δογματικών κεφαλαίων.
14 (σ. 450). Τοϋ σοφωτάτου καί λογιωτάτου καί όσιωτάτου εν ϊερομο- 

νάχοις κυρ Μακαρίου, τοϋ κατά κόσμον Μακρή προς λατίνους δτι τό λέγειν 
καί έκ τοϋ Υίοϋ τό Πνεύμα τό "Αγιον έκπορεύεσθαι ούτε άναγκαΐον έστί, 
αλλά καινοτομία τής ορθοδόξου πίστεως. Διήρηται δέ ό λόγος εν δέκα 
κεφαλαίοις.

’Άρχ. « Τά θεία τών Χριστιανών δόγματα».
15 (σ. 473). « Βαρλαάμ μοναχοϋ δτι ούχ απλώς ύπόθεσις τό νομίζειν 

έκ μόνου τοϋ Πατρός έκπορεύεσθαι τό Πνεύμα τό "Αγιον, αλλά ανάγκη πάσα 
τοΐς εύσεβεΐν αίρουμένοις έκ μόνου τού πρώτου αιτίου προάγειν τά έκεΐθεν 
άχρόνως έκλάμψαντα, καί κεφαλαιώδης έκθεσις τοϋ ήμετέρου δόγματος».

Ά ρ χ. « "Οτι μέν οΰν υποκειμένου ».
16 (σ. 527). «Τοϋ αυτού προς τον’Αρχιεπίσκοπον Νικόλαον (;) περί 

τής τοϋ Πάπα αρχής.
Αρχ. « Φής δτι τών αδυνάτων έστι τον Πάπαν μή ορθόδοξον είναι ».
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17 (σ. 540). «’Επίγραμμα ’Ανδρονίκου τοΰ μεγάλου δρουγγαρίου τής 
βίγλης περί τής έκπορεύσεως τοΰ 'Αγίου πνεύματος».

18 (σ. 677). « Μάρκου ’Εφέσου ’Επιστολή πεμφθεΐσα προς τούς απαν
ταχού τής οικουμένης ’Ορθοδόξους Χριστιανούς περ'ι των λατινικών άθέ- 
σμων, εθνών καί δογμάτων ».

’Άρχ. « Οί την κακήν ημάς αιχμαλωσίαν αίχμαλωτεύσαντες ».
19 (σ. 692). « Ίωάννου Ζωναρά προς τον αύτοκράτορα Μανουήλ ιόν 

Κομνηνόν. Εί χρή προσέχειν τοϊς λέγουσι τό Πνεύμα τό "Αγιον καί έκ τού 
Υιού έκπορεύεσθαι καί δτι ού ταύτόν αποστολή καί έκπόρευσις».

Ά ρ χ. Εί δέ σοι καί περί τής άρρητου τού Παναγίου Πνεύματος εκπο- 
ρεύσεως».

20 (σ. 710). «Φωτίου Πατριάρχου καί ετέρων περί τής εκπορευσεως 
τού 'Αγίου Πνεύματος».

21 (σ. 714). «Τοΰ αυτού εγκύκλιος επιστολή προς τούς τής ’Ανατολής 
αρχιεπισκοπικούς θρόνους» περί τού αυτού θέματος.

’Άρχ. « Ούκ ήν άρα ώς έοικε κόρος».
Έν σελ. 691 εύρηται τό εξής σημείωμα : «Τέλος εΐληφε τό παρόν 

βιβλίον έν Κυδωνιά πόλει Κρήτης εν μηνί Μαΐφ ιγ' έτει έκ τής προς ήμάς 
τού Θεού Λόγου άρρητου συγκαταβάσεως , αφοη' έκ δέ τής κοσμοποιίας, 
,ζπς·'. Τέλος καί τφ Θεφ δόξα».

Ό κώδιξ σητόβρωτος καί άστάχωτος.

[103] 2147 Μ134
‘Αστρολογικόν

Χαρτ. 22X16, αίώνος ιε' 
φ. 162, άκέφ. κολοβ.

’Αστρολογικόν μετά σχημάτων καί πλείστων πινάκων.
1 (φ. 17). Κλεομήδους κυκλικής θεωρίας μετεώρων δεύτερον.
2 (φ. 32). Σχήμα παριστάνον έκλειψιν Σελήνης.
3 (φ. 35). Τού αυτού άριστον. ’Εν τή φςι υπάρχει ή εξής νεωτέρα 

σημείωσις: Νικολάου άρτα(κηνού) Γεωμέτρου άκμάσαντος τό 1341 μ.Χ.
4 (φ. 38). "Οσαι τών πόλεων μετωνομάσθησαν ύστερον.
’Άρχ. «Έπίδαμνος, τό νΰν Δυρράχιον. ’Επίδαυρος πόλις τής Πελο- 

ποννήσου ή τής Άχαΐας λίμνη πρώην, λυγχνις έκαλεΐτο».
5 (φ. 38β'). Μιχαήλ Νοταρίου τής Μεγάλης ’Εκκλησίας τού Χρυσο- 

κόμη (;) έκδοσις γεγονεία εις τό ’Ιουδαϊκόν έξαπτέρυγον κατά τό ,ς"^μΥ 
(= 1435) έτος άπό τής άρχής τού παντός.

’Άρχ. «Τής τών πλανητών καί άστέρων φοράς».
6 (φ. 44β'). Περί σεληνιακών έκλείψεων.
7 (φ. 46). Περί ηλιακών έκλείψεων.
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8 (φ. 50). Σχήμα τοϋ ήλιου, τής σελήνης καί τής γης (έκλειτμις σελήνης).
9 (φ. 51). Περί εποχής.
’Άρχ. «Τάς των αστέρων δε μεταβάσεις».
10 (φ. 51β'). ’Ισαάκ τοϋ ’Αργυρού μέθοδος λογικωτέρα ηλιακών καί 

σεληνιακών κύκλων.
"Αρχ. «Επειδή πρώτον ήμΐν τών προκειμένων ».
11 (φ. 53). Πίνακες αστρονομικοί περί κινήσεως τοϋ ήλιου καί τής 

σελήνης.
12 (φ. 99). Τοϋ άγιωτάτου Μητροπολίτου ’Εφέσου ε’ις τούς εν Ίταλίςι 

συστάντας νέους προχείρους κανόνας τούς καλουμένους κύκλους, υπό ’Ιου
δαίου τίνος καλουμένου ’Ιακώβ.

’Άρχ. «Ή τών κανόνων τούτων σύστασις γέγονε μέν παρά τίνος τών 
εν Ίταλίςτ μαθηματικών κατά τό ,ατξα' έτος».

13 (φ. 106). Σύνταγμα αστρονομικόν (γραφή μικροσκοπική).
14 (φ. 114). Κανόνες και πίνακες περί κινήσεως τών μηνών τοϋ χρό

νου, περί εκλείψεων τοϋ ήλιου κα'ι τής σελήνης, περί ζωδίων, περί τής κρύ- 
ψεως τοϋ ήλιου κλπ.

15 (φ. 124). Παράδοσις εις τούς Περσικούς προχείρους κανόνας τής 
αστρονομίας.

’Άρχ. «'Η τών Περσικών κανόνων σύστασις γέγονε παρά τοΐς έκεΐσε 
μαθηματικοΐς ».

16 (φ. 193β’). Περί σεληνιακών εκλείψεων καί φ. 145 περί ήλιακών 
τοιούτων.

17 (φ. 150β'). Κανόνια κινήσεων κλπ.
Τά φ. 97 καί 98 άγραφα.
'Ο κώδιξ σητόβρωτος καί άστάχωτος.

[104] 2148 Μ135 
'Ερμηνεία της Μουσικής 
Χαρτ. 21X16, α’ιώνος ιη' 

φ. 85
1 (φ. 1). Ερμηνεία είς τήν μουσικήν τοϋ οσίου πατρός ήμών Ίωάννου 

τοϋ Δαμασκηνού.
’Ερωταποκρίσεις τής παπαδικής τέχνης περί σημαδίων καί τόνων καί 

φωνών καί πνευμάτων καί κρατημάτων καί παραλλαγών καί δσα εν τή παπα- 
δική τέχνη διαλαμβάνουσι.

’Άρχ. «’Εγώ μέν ώ παΐδες».
2 (φ. 54β'). Ερμηνεία περί τοϋ τερερέμ καί αποδείξεις παρά διαφόρων 

διδασκάλων οτι καλώς καί εύλόγως παρά τοΐς Όρθοδόξοις ψάλλεται εν τή 
άγίςι καί Καθολική Έκκλησίρ.
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’Άρχ. « Αύτη ή ερμηνεία εγράφη... παρά Νικολάου Μαλαξού». Ειτα 
άκολουθούσιν ετέρων διδασκάλων διάφοροι έρμηνεΐαι.

3 (φ. 78). Διήνησις εις τον βίον τοΰ μεγάλου μαΐστορος τής μουσικής 
τέχνης κυροΰ Ίωάννου τοΰ Κουκουζέλη.

’Άρχ. « Δεϋτε πάντες οί λαοί».
4 (φ. 82β'). Θαϋμα τής 'Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου.
”Α ρ χ, « Έν τοΐς μέρεσι τοΐς Άνατολικοΐς ».
Ό κώδιξ δεδεμένος και Ιν καλή καταστάσει.

[105] 2149 Μ136 
Λειτουργία

Χαρτ. 25χ17, αϊώνος ιζ' 
φ. 43, άκέφ.

1 (φ. 1). Ή θεία και ιερά λειτουργία τοΰ 'Αγίου Ίωάννου Χρυ
σοστόμου.

Άρχεται από τοΰ «'Ότι σόν τό κράτος » μετά τό Ευλογεί ή ψυχή μου 
τον Κύριον.

2 (φ. 31). ’Ακολουθία τοΰ μικρού αγιασμού.
'Η γραφή καλλιγραφική, Τά αρχικά γράμματα καλλιτεχνικά.
Ό κώδιξ άστάχωτος, διατηρηθείς εν καλή καταστάσει.

[106] 2150 Μ137
Γρηγορίου Παλαμα

Χαρτ. 20X14, αϊώνος ιε' 
φ. 72, άκέφ.

1 (φ. 1). Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Θεσσα
λονίκης τού Παλαμά. Κεφάλαια συλλογιστικά κατά τής αίρέσεως τών Άκιν- 
δυνιστών. Κα'ι προς Λατίνους περί ουσίας και ένεργείας.

Ά ρχ. « Εϊ ταύτόν έπ'ι Θεού ουσία και ενέργεια ».
2 (φ. 9β'). Τού αυτού διάλεξις μετά Γρήγορά τού φιλοσόφου. ’Ελλεί

πει ή αρχή, άρχεται από «...τοιαύτα πάντα και φυσικά τού Θεού έστι και 
άκτιστα ».

3 (φ. 13). Τοΰ αυτού ή αυτή διάλεξις. (Σημ. ή πρώτη άκέφ. και κολοβ). 
’Επίτομος κατά τό δυνατόν διήγησις τής έκ τοΰ παλατιού ενώπιον τού βασι- 
λέως γενομένης διαλέξεως τού Θεσσαλονίκης αγίου Γρηγορίου και Γρήγορά 
τού φιλοσόφου, συγγραφεΐσα παρά τίνος τών τής συγκλήτου λογάδων καί 
αύτηκόου γεγονότος.

’Άρχ. «Ό Παλαμάς: Όρισθεις παρά τού αγίου ήμών βασιλέως». 
(Σημ. και αυτή κολοβή, έλλείπουσι φύλλα, ως φαίνεται).

4 (φ. 21). Τού αυτού κεφάλαια 150 φυσικά και θεολογικά, ηθικά τε και 
πρακτικά καί καθαρτικά τής Βαρλααμίτιδος λύμης.
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’Άρχ. « Ήρχθαι τον κόσμον και ή φύσις διδάσκει».
Ό κώδιξ άδετος και εν μέρει σητόβρωτος.

[107] 2151 Μ138
Λειτουργία

Χαρτ. 21X15, αίώνος ιη' 
φ. 21

Ή θεία λειτουργία τοϋ αγίου Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου.
Ό κώδιξ περιβάλλεται διά δύο φύλλων μεμβράνης ως στάχωσιν φερόν- 

των γραφήν τοϋ ια' αίώνος εκ τής Καινής Διαθήκης.

[108] 2152 Μ139 
Παρακλητική

Χαρτ. 20X14, αίώνος ιθ' 
φ. 51, άκέφ.

(φ. 26β'). Παρακλητική άκέφ. άρχομένη από τοϋ ήχου πλ. δ' είτα εξα- 
ποστειλάρια και εωθινά.

(φ. 34). Κανών παρακλητικός εις τήν ‘Υπεραγίαν Θεοτόκον ( δ μικρός), 
(φ. 41) Μηνολόγιον συνοπτικόν, περιέχον τρία προσόμοια εις έκαστον 

μήνα, άτινα συμπεριλαμβάνουσιν δλα τα ονόματα τών 'Αγίων τοϋ μηνός.
(φ. 47). Κανών ίκετήριος ψαλλόμενος εις τάς έπουρανίας δυνάμεις καί 

εις πάντας τούς ‘Αγίους, 'Ιωσήφ τοϋ Ύμνογράφου, έχων ακροστιχίδα τα 24 
γράμματα τοϋ αλφαβήτου.

Έν τελεί «Ιωσήφ 'Ιερομονάχου».
*0 κώδιξ φέρει εις τήν δπισθίαν πλευράν τό εκ σανίδος και δέρματος 

παλαιόν στάχωμά του, έσωθεν τοϋ οποίου υπάρχει έν φύλλον μεμβράνης 
επικεκολλημένης επί τής σανίδος, ού ή γραφή (συναξ.) τοϋ ιδ' αίώνος.

[109] 2153 Μ140
Παρακλητική

Χαρτ. 20X14, αίώνος ιθ' 
φ. 102, άκέφ., έλλειπ., κολοβ.

1 (φ. 1β'). Κανόνες νεκρώσιμοι κατ’ ήχον.
2 (φ. 51). ’Ακολουθία τοϋ εξοδιαστικοΰ.
3 (φ. 90). Ό κανών τής Παναγίας « Χριστοϋ βίβλον έμψυχον».
4 (φ. 98β'). Κανών παρακλητικός εϊς τήν Θεοτόκον ήχος πλ. β' « Κύ- 

ματι θαλάσσης».
Έλλείπουσιν αί τρεις τελευταίοι φδαί Ζ', Η' καί Θ'.
Έν αρχή 4 φύλλα άπεσπάσθησαν.
Ό κώδιξ έσταχωμένος καί ρερυπωμένος.
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[110] 2154 Μ141 
Κλΐμαξ Ίωάννου

Χαρτ. 18X14, αίώνος ιδ' η ιε' 
φ. 141

Ό κώδιξ άστάχωτος, έχει βραχή καί διά τούτο εις πολλά φύλλα Ιν αρχή 
καί εν τελεί ή γραφή έχένετο εξίτηλος. Τό φ. 4 διπλοϋν, τά φ. 122 καί 123 
εσχισμένα κατά τό ήμισυ.

[111] 2155 Μ142
'Ερμηνεία

Χαρτ. 15X10, αϊώνος ις·’ 
φ. 139, άκέφ., κολοβ.

(φ. 25β'). «Νικήτα (τοΰ καί Δαβίδ;) δούλου Ίησοΰ Χριστού τού φιλο
σόφου Ερμηνεία τών τετραστίχων τοΰ μεγάλου πατρός ημών Γρηγορίου 
τού Θεολόγου ».

Τά προηγούμενα 25 φύλλα περιεχουσι α’ Οίκους εϊς τον Τίμιον Σταυ
ρόν από τοΰ στοιχείου Π (φ. 1-4). β' Ίατροσόφιον καί ’Αστρονομικά τινα 
(φ. 4-15). γ' Κανών εις ήχον β'. Τά γράμματα άπεσβέσθησαν, δεν διακρί- 
νονται καλώς (φ. 16).

Μεταξύ τών φ. 23-24 άπεκόπησαν φύλλα.
Ό κώδιξ ήμιεσταχωμένος.

[112] 2156 Μ143 
'Ερμηνεία τών Ζωγράφων
Χαρτ. 21X16, αίώνος ιθ' 

φ. 232
Έπι τοΰ α' εξωφύλλου σημειοΰται: «Ερμηνεία τής Ζωγραφικής, 

δπιος θέλη νά καταλάβη πρέπη νά την άναγνόση νακαταλάβη πόσα όρέα 
πράγματα εχει μέσα διάφοροι παράδοσες τής ζωγραφικής ήνε καταγραμένη 
είς τάς αωλβ (1832) σεμπτεβρίου 20: εν ΰδρα εκ χυρός Α: χα: κ: 5:».

"Οπισθεν τοΰ αύτοΰ εξωφύλλου: «Τούτο τό βιβλίον περιήλθε είς χεί- 
ρας Ίωαννικίου Μαυροπούλου Μοναχού Άγιογράφου καταγωμένου εκ Νεα- 
πόλεως (Νεΰ-σεχήρ) τής Καπαδοκίας εν έτη 1920. Καρυαί Αγίου ’Όρους 
τή 15 Σ/βρίου».

Καί Ιπί τοΰ α' εξωφύλλου : « Σκουρτούδι έτος 1877 ».
Έν αρχή φ. 1-11 ό πίναξ τοΰ βιβλίου.
Έν δε τφ τελεί τοΰ Προλόγου φ. 14: «Ό τών ζωγράφων ελάχιστος 

Διονύσιος Ιερομόναχος ό έκ φουρνά:».
Τά φ. 195, 199-203 άγραφα. ’Επίσης άγραφα είναι καί από τοΰ φ. 

207 - 232.
*0 κώδιξ εσταχωμένος καί καλώς διατετηρημένος.
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[113] 2157 Μ144 
Έπιοτολάριον

Χαρτ. 20X15, α’ιώνος ιθ' 
φ. 76

Τύποι επιστολών. Έν φ. 75β' εϋρηται ή εξής σημείωσις: « f έγράφη- 
σαν παρ’ έμού αΰται αί έπιστολαί, άμβροσίου μοναχού τού ίβηρίτου. και 
έ'χη α 200 γραφτικόν, δηά συνδρομής και εξόδου Παπά μακαρίου, ίβηρί- 
του. εκ νίσου χΐου ».

[114] 2158 Μ145 
Λόγοι

Χαρτ. 20x15, αΐώνος ιθ' (1839) 
σελ. 180

1 (σ. 1). Ίσοκράτους προς Δημόνικον παραίνεσις έν παραφράσει.
"Α ρ χ. « Ώ Δημόνικε ημείς θέλομεν εύρειν κα'ι τάς γνώμας ».
2 (σ. 26). Τού αυτού προς Νικοκλέα περί βασιλείας.
"Αρχ. « Ώ Νικόκλεις, δσοι μεν συνηθίσωσι».
3 (σ. 31). Έξήγησις είς τον κανόνα τού 'Αγίου Κοσμά εις την εορτήν 

τού Σταυρού.
4 (σ. 38). Ίωάννου Χρυσοστόμου. Έγκώμιον εις τούς 'Αγίους Πάντας. 
Ά ρ χ. «’Αφού έτελέσαμεν εορτάσαμεν την αγίαν εορτήν τής αγίας

Πεντηκοστής ».
5 (σ. 68). Τού αυτού εις τήν παραβολήν τού ασώτου.
’Άρχ. «’Αδελφοί ημείς χρεωστούμεν πάντοτε να κηρυττωμεν τήν τού 

Θεού προς ημάς αγάπην ».
6 (σ. 111). Βασιλείου ’Επισκόπου Σελεύκειας. Λόγος ε’ις τό « Έν αρχή 

έποίησεν ό Θεός τον ουρανόν και τήν γήν» ου ή αρχή : «"Ολη ή ζωή ημών 
τών ανθρώπων».

7 (σ. 154). 'Η συνέχεια εκ τής σελ. 31 τής έξηγήσεως τού κανόνος τού 
Σταυρού.

’Εν αρχή τού εξώφυλλου γέγραπται:« Νικόλαος Κιαχαγιάς γέγραφα 
1839 Νοεμβρίου 15». Και κατωτέρω: «Και τόδε προς τοΐς άλλοις Ίωάσαφ 
μοναχού Σιμονοπετρίτου πέφυκα κτήμα».

[115] 2159 Μ146 
Πολυέλεος

Χαρτ. 19X12, α’ιώνος κ’ 
φ. 48

«Τού σοφωτάτου έν ίερομονάχοις Νικηφόρου τού Βλεμυδου : έκλογή 
τής δαβιτικής βίβλου συλλεγεΐσα καί τεθεΐσα άρμοζόντως εκάστη εορτή».

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:51 EEST - 34.211.113.242



176 Γέροντος Παντελεήμονος Λαυριώτου

[116] 2160 Ε195 
Έύχολόγιον

Χαρτ. 14X10, αιώνος ις-' 
φ. 98, άκέφ., κολοβ.

Βιβλίον εκκλησιαστικόν εν εΐδει Ευχολογίου μικρού ('Αγιασματάριον) 
περιεχον ευχάς καί τινα όίλλα. Ή γραφή καλλιγραφική, άλλ’ ανορθόγραφος. 

Έν αρχή και εν τελεί φύλλα τινά έφθαρμένα.

[117] 2161 Ε196 
'Ιεροδιακονικόν

Χαρτ. 16X11, αιώνος ιθ' 
φ. 35, άκέφ., κολοβ.

'Ιεροδιακονικόν. Άστάχωτον.

[118] 2162 Ε197 
Διάφορα

Χαρτ. 15X10, αιώνος ιη' 
άκέφ., κολοβ., φ. 117

1 Έν άρχή περιέχει κανόνας, πολυέλεον, παράκλησιν.
2 (φ. 41). Γεροντικόν.
3 (φ. 71). ’Αθανασίου ’Αλεξάνδρειάς Περί τής εν Βηρυτφ αγίας είκό- 

νος τού Κυρίου ήμών ’Ιησού Χριστού.
’Άρχ. «’Άρατε τούς οφθαλμούς τής διανοίας υμών».
4 (φ. 78). «Βίος και πολιτεία τού οσίου πατρός ήμών Άμφιλοχίου 

’Επισκόπου Ίκονίου, ού ή άρχή : «Ήν τις άνήρ μοναχός δνόματι Άμφι- 
λόχιος ».

5 (φ. 88β'). Τού εν άγίοις πατρός ήμών Βασιλείου λόγος" περί πολι
τείας καί άρετής (μικρόν τεμάχιον μόνον).

6 (φ. 90). Λόγος άδηλου (άκέφαλος).
8 (φ. 96β'). Τού οσίου πατρός ήμών Έφραίμ τού Σύρου περί μνήμης 

θανάτου.
8 (φ. 106β'). Βίος καί πολιτεία τού οσίου Ξενοφώντος καί τής συνο

δείας αυτού, ού ή άρχή : «’Αγαπητοί διηγήσατο μέγας γέρων».
Ή γραφή τού κώδικος άπό φ. 71-90 νεωτέρα. 'Ο κώδιξ άστάχωτος,

[119] 2163 Ε198 
Νομοκάνων

Χαρτ. 17X11, αιώνος ιη' (1750) 
φ. 122

1 (φ. 1). Πίναξ σύν Θεφ τού παρόντος Νομίμου δπως τό ζητούμενον 
εύρης ευκόλως.

15 - 9 -1958
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2 (φ. 20). Νουθεσία εις πνευματικόν και ασφάλεια.
3 (φ. 109). ’Ακολουθία τοΰ μικρού ‘Αγιασμού.
Έν φ. 103β' ή χρονολογία ,αψν'. Τά φ. 107, 108 άγραφοι.
Ό κώδιξ δεδεμένος και καλώς διατετηρημένος.

[120] 2164 Ε199
Διάφορα

Χαρτ. 15X10, αίώνος ιζ' (1619) 
φ. 140

1 (φ. 1). « Περί (τού) ποια αμαρτήματα συγχωρούνται μετά τον θάνα
τον διά τών λειτουργιών και τών ευχών κα'ι τών ελεημοσυνών οπού γίνονται 
διά τούς άποθνήσκοντας ».

2 (φ. 2β'). «Βίος τής όσιας και αγίας Θεοδώρας (τής εν Άλεξανδρείςι) 
ου ή αρχή: « Έν ταΐς ήμέραις έκείναις επί Ζήνωνος τού βασιλέως».

3 (φ. 31). Ερωταποκρίσεις.
4 (φ. 40). Τύποι επιστολών.
5 (φ. 48). ’Ερωταποκρίσεις.
6 (φ. 55). ‘Ιατροσόφιον.
7 (φ. 84). Λόγος τοΰ άββά ’Ισαάκ προς αρχαρίους μοναχούς, μεταφρα- 

σθεις παρά Διονυσίου Τερομονάχου τού Στουδίτου, ου ή αρχή : « ’Αδελφοί 
κα! πατέρες, αυτά τά λόγια και ταΐς παραγγελίαις ταΐς έγραψεν ό άββας 
’Ισαάκ ».

8 (φ. 92). Τού Ιν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου τού μεγάλου λόγος 
ασκητικός πώς δει κοσμεΐσθαι τον μοναχόν, μεταφρασθείς παρά Διονυσίου 
‘Ιερομονάχου τού Στουδίτου, ού ή αρχή : « Πρέπει τον μοναχόν από δλα τά 
πράγματα τοΰ κόσμου ».

9 (φ. 98). Εις αρχαρίους μοναχούς καί αγραμμάτους.
’Άρχ. «Τούτον τον τύπον τηρήτωσαν οι μη έπιστάμενοι γραφής». 

Καί τινα άλλα.
10 (φ. 108). ’Ακολουθία τού μικρού ‘Αγιασμού.
Έπονται καί τινα άλλα ήττονος σημασίας.
Έν φ. 104β' ευρηται ή εξής σημείωσις: «f έγράφη Ιπί έτος ,ζρκζ' 

(=1619) ’Ιουνίου κβ' ημέρα Τρίτη. Παχώμιος ‘Ιερομόναχος καί σός αδελφός ».
Ό κώδιξ εσταχωμένος καί καλώς διατετηρημένος ή δέ γραφή του δεν 

είναι ομοιόμορφος.
[121] 2165 Ε 200

ΕΙρμολόγιον Μουσικόν
Χαρτ. 15X10, αίώνος ιη' 

φ. 131
(φ. 1). « ’Αρχή σύν Θεφ Άγίφ τού είρμολογίου τονισθέντος τε καί

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΗ' 12
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καλλωπισθέντος παρά τοΰ ευτελούς ίερομονάχου κυρού Θεοφάνους τού εξ 
’Αθηνών, οΰ Καρΰτζης επωνυμία. Άρκτέον δέ α' εκ τών αναστάσιμων 
κανόνων κατ’ ήχον».

Ό κώδιξ εσταχωμένος διά χαρτονιού, έβράχη δέ κατά μέγα μέρος και 
ώς εκ τούτου έφθάρη κατά τα άκρα.

[122] 2166 Ε 201 
Γεωπονικόν

Χαρτ. 15X10, αιώνος ιη' 
φ. 54, άκέφ.

Ό κώδιξ εσταχωμένος καί καλώς διατετηρημένος.

[123] 2167 Γ139
Διάφορα

Χαρτ. 25X17, αιώνος ιθ' 
φ. 110

1 (φ. 1). «Γεωργίου Κορεσίου παραδείγματα (αποφθέγματα) εις διά
φορα συμβαλλόμενα.

(Πλεΐστα έξ αυτών έδημοσιεΰθησαν ύπ’ εμού έν τή «Άγιορειτ. Βιβλιο
θήκη »).

2 (φ. 7). ’Αποφθέγματα διάφορα και διδασκαλίαι τών θεοφόρων 
πατέρων.

(Καί έκ τούτων έδημοσιεύθησάν τινα).
3 (φ. 11). Θεοδώρητου ’Επισκόπου Κύρου τής ’Αντιόχειας ιστορία 

θαυμασία.
4 (φ. 14). Διήγησις Γεωργίου τινός.
5 (φ. 14β'). Διήγησις περί 'Ηγουμένου τινός ύψηλόφρονος.
6 (φ. 16). Διήγησις καί οπτασία γυναικός τίνος ’Ορθοδόξου, Σοφιανής 

λεγομένης πάνυ ωφέλιμος καί σωτηριώδης.
7 (φ. 25β'). ’Οπτασία τού 'Οσίου πατρός ημών ’Ακακίου τοΰ Καυσο- 

καλυβίτου. (Περικοπή έκ τοΰ βίου αυτού).
8 (φ. 26). Θαύματα τής 'Υπεραγίας Θεοτόκου.
9 (φ. 33). Φωτίου πατρ. Κωνσταντινουπόλεως έκ τής προς Μιχαήλ 

’Άρχοντα Βουλγαρίας επιστολής κεφάλαια παραινετικά 118.
10 (φ. 63). Κατήχησις τή Κυριακή προ τής Χριστού Γεννήσεως.
11 (φ. 65). Στίχοι διάφοροι (εις τήν Παναγίαν, εις τήν Β' Παρουσίαν 

κλπ.) τού Καισαρίου Δαπόντε καί μερικοί τοΰ Πτωχοπροδρόμου. Μακαρι
σμοί καί ταλανισμοί (οί τελευταίοι ούτοι έδημοσιεύθησάν).

12 (φ. 69). Διάλογος εν φ είσάγεται Ήλίας καί Μωϋσής διαλεγόμενοι 
έν Παραδείσψ. (Έδημοσιεύθη).
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13 (φ. 71). Διάλογοι Ελληνικοί χάριν τών αρχαρίων.
14 (φ. 77). Επιστολή Τωάσαφ 'Ιερομονάχου Παρίου πρός τινα 'Ιερω

μένον έρωτήσαντα περί τής Ίερας Μεταλήψεως.
15 (φ. 89). Άδηλου λόγος εις τον Άδάμ.
16 (φ. 99). Εις πονηρούς.
17 (φ· 109β’). Αί καταβασίαι τής εορτής τοΰ Σταυρού.
Έν φ. 62β': «Έγράφη τό ,αωξη' εν τή Μονή Ξηροποτάμου ».
Τά φύλλα 89- 110 αποτελούν απόσπασμα εξ ετέρου κώδικος.

[124] 2168 1205 
Πατερικόν

Χαρτ. 28X20, αιώνος ιθ' 
φ. 39, κολοβ.

1 (φ. 1-11). Άδηλου λόγος είς την Β' παρουσίαν.
2 (φ. 11-12). Άδηλου παραίνεσις
3 (φ. 12- 13). «Τού μακαρίου Άμφιλοχίου (Επισκόπου Ίκονίου) λόγος 

παραινετικός περί αρετής καί δτι δει εν νφ έχειν καθ’ εκάστην ημέραν τον 
θάνατον καί είς την ματαιότητα τού κόσμου ».

(Έδημοσιεύθη ύπ’ εμού εν τή «Άγιορ. Βιβλιοδήκη»).
4 (φ. 13-39). Πατέρων διδαχαί.
(Πλείσται έξ αυτών κατ’ εκλογήν έδημοσιεύθησαν ύπ’ εμού έν τή «Άγιορ. 

Βιβλιοθήκη »).
Έν αρχή επί τού εξώφυλλου γέγραπται: « Στεφάνου Λαυριώτου Προη

γουμένου ».
Ό παρών κώδιξ καθώς καί 6 ανωτέρω έσιαχώθησαν νεωστί υπό τού 

Γ. Παύλου ιατρού Λαυριώτου.

[125] 2169 Η 100β'
Μοναικόν

Χαρτ. 20X13, αιώνος ιη' 
σελ. 769

Μουσικόν, περιέχον χερουβικά, κοινωνικά, κεκραγάρια, πολυελέους, δοξο
λογίας κλπ.

'Ο κώδιξ δεδεμένος καί εις καλήν κατάσιασιν.

[126] 2170 Ε 202 
Διάφορα

Χαρτ. 18X11, αιώνος ιθ' (περί τά μέσα) 
φ. 134

Περιέχει άντιγραφάς χρησίμων καί ωφελίμων έκ διαφόρων βιβλίων 
έντυπων καί χειρογράφων.
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Έν φ. 3β' σημειοϋται διά μολυβδίδος: «Κτήμα Γρηγορ. Ίερ. τοϋ έκ 
Σκοπέλου ».

[127] 2171 Ε 203 
Διάφορα

Χαρτ. 14X10., αιώνος ιθ' (μέσα) 
φ. 166

"Ομοιον προς τό ανωτέρω.
Τέλος: «Κτήμα Γρηγ. Τερομ. τοϋ Ικ Σκοπέλου».

[128] 2172 Ε 204 
Παράκλησις

Χαρτ. 22X15, αΐώνος κ' (1956)
Παράκλησις καί Οίκοι εις την Θεοτόκον την επικεκλημένην Κουκου- 

ζέλισσαν.
Ποιηθεΐσαι υπό τοϋ Μονάχου Γερασίμου Μικραγιαννανίτου καί καλ- 

λιγραφεϊσαι υπό Ιωακείμ Σιμωνοπετρίτου δαπάνη τοϋ Γέροντος ’Αλεξάν
δρου Λαυριώτου και άφιερωθεΐσαι υπό τοϋ ίδιου εις την χειρόγραφον 
Λαυριωτικήν Βιβλιοθήκην. Γραφή εξόχως καλλιτεχνική προσομοιάζουσα 
καταπληκτικές τοΐς εντΰποις. Έν 'Αγίφ ’Όρει 1956
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Β'
ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ

Χειρόγραφα1

523 80
Τυπικόν

36X24, αΐώνος, ιη' (1740) 
φύλλα 140-)-α' - β'

Έν φ. 127β'εϋρηνται τά εξής: «Έγράφη τό παρόν τυπικόν μετά 
πλήστης έπιμελείας, διά συνδρομής τε καί προτροπής, τοϋ πανοσιωτάτου καί 
σεβασμκοτάτου αγίου προηγουμένου, καί σκευοφϋλακος τής ίεράς ημών μονής, 
μεγίστης λαύρας Κυρίου Κυρίου Διονυσίου. Τελειωθέν, κατά τό ,αψμ°ν 
έτος Έν μηνί νοεμβρίφ — ».

1 Τά χειρόγραφα από τοΰ αριθμού 1-79 περιέχονται έν τφ τετυπωμένφ Κατα- 
λόγφ των χειρογράφων της Βιβλιοθήκης, τω συνταχθέντι υπό τοΰ μ. Σπυρίδωνος 
Ιατρού, πλήν τών ύπ’ άριθ. 45, 48, 49, 57 άτινά είσιν έντυπα. Τό ύπ’ άριθ. 77 
ούχ εΰρέθη. ’Από δέ τοϋ άριθ. 80 καί εφεξής ούκ ήσαν καταγεγραμμένα καί ήρι- 
θμημένα, είναι δέ άπαντα χαρτωα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:51 EEST - 34.211.113.242



Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων Μ. Λαύρας 181

Τά τελευταία φύλλα περιέχουν διαφόρους σημειώσεις καί τά δυο πρώτα 
εν αρχή τον πίνακα.

524 81
Τυπικόν

39X26, αίώνος ιζ' 
φ. 161, τό 138°ν όίγραφον

Έν αρχή: «Τυπικόν τής εκκλησιαστικής ακολουθίας τής εν 'Ιεροσολύ- 
μοις αγίας λαύρας τοΰ οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών σάβα: ».

525 82
Μηναΐον ’Ιανουάριον

29X20, αίώνος ιη' (1717) 
φ. 111

Τόμ. Β' από τής 161!? (τον Α' τόμ. βλ. άριθ. 71)
Έν φ. 109 « f έγράφη μέν χειρί διονυσίου ψάλτου, τοΰ εκ τής νήσου 

Κφ. εν τή μεγίστη λαύρα, εν έτει ,ζ225 (=1717) έν μηνί μαρτίφ δ'».

526 83
Παρακλητική

33X23, αίώνος ιθ' (1847) 
φ. 186

Τόμ. Α' περιέχων τούς τέσσαρας πρώτους ήχους (α'-δ')
Έν τελεί ή χρονολογία: «,αωμζ'. ίουλίφ. ιη ».

527 84
Παρακλητική

31X22, αίώνος ιθ' (1855) 
φ. 160

Τόμ. Β' περιέχων τούς λοιπούς τέσσαρας ήχους (πλ. α' - πλ. δ')
Έν τέλει ή χρονολογία.

528 85
Μηναΐον Αύγουστου

27X19, αίώνος ιθ' 
φ. 251

529 86
Παράκλησις διπλή τής Θεοτόκου καί τοΰ ’Αγίου Άΰ'ανααίου

30X21, αίώνος ιθ' (1809) 
φ. 10

Περιέχει τούς δύο κανόνας τής μικρας καί μεγάλης παρακλήσεως τής
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Θεοτόκου καί δυο κανόνας τοΰ 'Αγ. Αθανασίου ήχ. πλ. δ'. 'Αρματηλάτην 
καί ήχ. β\ Δεΰτε λαοί.

530 87
"Ακολουθία πλήρης τοΰ 'Αγίου Μελετίου 

’Αρχιεπισκόπου Άντιοχείας
29X20, αίώνος ιθ' 

φ. 23

531 88
Τριφδιον

33X24, αίώνος ιη' (1749) 
φ. 227

Τόμ. Α' μέχρι τής Παρασκευής τοΰ Λαζάρου 
(τον Β' τόμ. βλ. άριθ. 63).

Έν φ. 225 τό έτος 1749.
532 89

Πεντηκοστάριον
34X25, αίώνος ιθ' (1836) 

φ. 210
Τόμ. Β' άρχόμενος από τής Μεσοπεντηκοστής 

(τον Α' τόμ. βλ. άριθ. 64).
Έν φ. 207β' ή χρονολογία : «,αωλςν Μαρτίφ κς·'».

533 90
Μηνολόγιον τοΰ ό'λου ένιαυτοΰ, περιέχον Απολυτίκια καί κοντάκιαj 

μεταξύ των όποιων καί πολλά μή περιεχόμενα έν τοΐς έντύποις 
21X13, αίώνος ιη' (1759) 

φ. 150
Έν φ. 5 σημειοϋνται τα εξής: «γινώσκετε οί άναγινώσκοντες δτι τό πρω

τότυπον ήτο πολλά άδιόρθωτον. καί τά τροπάρια άσυνθετα. δθεν με πολλήν 
επιμέλειαν καί κόπον εις τε διόρθωσιν καί εις γράψιμον νά ξεκαθαρίσω από 
τό πρωτότυπον τά γράμματα».

Καί κατωτέρω ετερον σημείωμα προγενέστερον, δι° άλλης χειρός, καί 
λίαν δυσανάγνωσνον: « Έν τφ αΰτφ (;) ύπομνήματι, δυνατόν ήμΐν τοις 
φιλομαθέσι, έθέλουσιν είδέναι, τά δσα μεταγράφω. = Επειδή καί τό ωρο- 
λόγιον τό μικρόν, τό παλαιόν, δπου είναι εις τον δεξιόν χορόν, τοΰ Καθο- 
λικοΰ ήμών καί ίεροΰ ναοΰ ήτον τοΰ μακαρίτη μου γέροντος, προηγουμένου 
δε, κυροΰ νεοφύτου, τοΰ εκ τής χίου νήσσου. από χωρίον πατρικά. "Οθεν 
διά νά σώζεται, τοιγαροΰν τό τοιουτω, έ'ως τοΰ αίώνος, έστοντας καί νά 
είναι, πλουσιώτατον, από τό άλλο τό κοινόν δηλονότι, εις ετερα τροπάρια, 
απολυτίκια καί κοντάκια τών αγίων, ως καθώς όποΰ φαίνονται δε, καί άλλα
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χρειαζώμενα, όπου λέγονται, ε’ις τό ιερόν μας καθολικόν, εις τάς εορτάς 
ημών, καί αγρυπνίας. Τό λοιπόν, έβαλα καί τό εσίκοσαν, οιον, τό έμετέγρα- 
ψαν μέ δικά μου έξοδα, καί τό επροσήλωσα είς τον αριστερόν χορόν, τοϋ 
καθολικού, τής εκκλησίας έμών, εγγύς τοϋ σταδίου, όποϋ... εκεί γοϋν νά 
εΰρίσκεται καί νά είναι, έως ό ήλιος διαλάμπη. άδιάσπαστον, καί άμετακί- 
νητον, καί άμετάνκιστον εις άλλον τόπον, (ή τό παρόν) ΐνα κρίμα λήψεσθαι, 
οι τοιούτοι, ιδού τοιγαροΰν ίδια μου χειρί... καί προσέχεται...». Τό κάτω 
μέρος τοϋ φύλλου έστίν έσχισμένον.

Καί έν φ. 185 έτερον σημείωμα δ’ άλλης χειρός : « ετελειώθη τό παρόν 
μηνολόγιον τφ ,αψνθΦ, εν μηνί όκτομβρίιρ, διαχειρός τοϋ ταπεινοΰ κυπρια- 
νοΰ τοϋ έκ μετζόβου, μοναχοΰ λαυριώτου καί άθανασίου τέκνον. έγράφη δε 
προτροπή καί προστάξει τοϋ μακαρίτου γέροντός μου προηγουμένου κυρ 
άθανασίου, καί τοϋ μακαρίτου προηγ. κυρ Διονυσίου, νά εΰρίσκεται εις τό 
καθολικόν τοϋ οσίου άθανασίου τοϋ έν τώ άθφ, ως πλουσιώτατον όποϋ είναι 
νά μην τολμήση τις άπαλλοτριώσαι αυτό, διότι δεν εΰρίσκεται ποθέν τοιοΰ- 
τον, καί εγώ έκαμα πολύν κόπον νά τό μεταγράψω καί νά τό διορθώσφ, 
διότι τό πρωτότυπον ήτον σκοτεινώτατον.

ό ταπεινός κυπριανός μετζοβίτης : — ».

534 91
« Μωααϊκδν τοϋ ένιαυτοϋ, τουτέστι συμπλήρωμα 
άνεκδότων ϋμνων, κανόνων κλπ. ένίων 'Αγίων »

33X23, αίώνος ιθ' καί κ' 
φ. 98

Κατά τό πλεΐστον δοξαστικά εις 'Αγίους μή έχοντας τοιαϋτα έν τοις 
έντύποις Μηναίοις.

535 92
3Ακολουθία τοϋ 'Οοίου Θεοδοσίου τοϋ Κοινοβιάρχου

27X20, αίώνος ιθ' 
φ. 14

536 93
Παράκλησις διπλή, της Θεοτόκου μετά τοϋ ’Οσίου 

πατρός ήμών ‘Αθανασίου έπΐ πυρκαϊα δασών 
27X18 
φ. 10

Ποίημα Γερασίμου Μικραγιαννανίτου καί άντιγραφή Γέροντος Παύλου 
Λαυριώτου Ίατροϋ. 1943.

537 94
*Ως Ανωτέρω

φ. 12
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538 95
’ Εκλογάριον

23 X 18, αίώνος κ' 
σελ. 37

539 96
’ Εκλογάρίον

23X15, αίώνος ιθ' 
σελ. 29 (έν τελεί άγραφα φύλλα)

540 97
’ Εκλογάριον

22X16, αίώνος ΐιθ' 
σελ. 26

541 98
Κανών ’Αναστάσιμος τοϋ Πάσχα

24X17, αίώνος ιη' (1800) 
φ. 15

Έν φ. 9 «Τη Τρίτη τής αγίας άναστάσεως τής λαμιτράς, μέ λιτανείαν 
άναβαίνομεν εις την στέρναν τοϋ μύλου, διά να ποιήσωμεν τον αγιασμόν 
κλπ· ». (’Ήδη από μακροϋ χρόνου τοΰτο γίνεται τή Παρασκευή τής Δια- 
καινησίμου).

Έπεται ή ακολουθία τοϋ μικρού αγιασμού καί διάφοροι εύχαί.
Έν τελεί ή χρονολογία : ,αω' Όκτωβρ. ιε'.

542 99
Κανών, ομοιος

543 100
Άκολουϋ'ίαι

25X17, αίώνος ιθ' (1849) 
φ. 43

1 (φ. 1). ’Ακολουθία τοϋ Ιξοδιαστικοϋ τών Μοναχών.
2 (φ. 22 καί 27). ’Ακολουθία είς μνημόσυνα.
3 (φ. 35). ’Ακολουθία είς ψυχορραγοϋντα.
Έν φ. 39: «,αωμθ. ίουνίου. ιε' τό παρόν νεκρόσιμον εγράφη δι’ επι

μέλειας καί εξόδων, τοϋ πανοσιωτάτου αγίου προηγουμένου καί επιτρόπου, 
Κυρίου Κυρίλλου, είς μνημόσυνον αυτού ».

Έν τφ τελευταίφ φύλλφ : « Κατήχησις είς κοιμηθέντα αδελφόν. 
’Αδελφοί καί Πατέρες, ο θάνατος είναι κοινός είς δλους ημάς, καί 

σήμερον ή αΰριον έχομεν να άποθάνωμεν καί ημείς καί πρέπει να ενθυμώ-
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μέθα και νά φροντίζωμεν καί να εΐμεθα πάντοτε έτοιμοι δ’ αυτήν τήν άδη
λον ώραν τοϋ θανάτου μας. λοιπόν χρέος έχομεν άπαντες νά ένθυμηθώμεν 
τον παρόντα κεκοιμημένον αδελφόν μας, τό βράδυ είς τον κανόνα μας, 
κάμνοντες από έ'να κομβοσχοίνιον, δι’ άνάπαυσιν τής ψυχής του, διά νά μας 
ένθυμηθοΰν καί ήμάς άλλοι αδελφοί είς τον θάνατόν μας- καί εάν έσφαλε 
καί αυτός είς ήμάς τίποτε ώς άνθρωπος, τώρα μάς παρακαλει νά τον συγχω- 
ρήσωμεν άπαντες έξ δλης ψυχής καί καρδίας' λέγοντες: δ Θεός συγχωρήσοι 
καί έλεήσοι αυτόν (έκ γ') καί άναπαύσοι αυτόν ένθα οί δίκαιοι αναπαύονται. 
Αμήν. — » 1.

544 101
ΆκολουϋΊαι

36X25, αϊώνος ιθ' (1841) 
φ. 32

1 (φ. 1). ’Ακολουθία τοϋ Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου.
2 (φ. 14). ’Ακολουθία τοϋ Όσιου πατρός ημών ’Αθανασίου Ιπιμελώς 

γεγραμμένη καί πολυτελούς δεδεμένη.
Έν φ. 3 ή είκών τής Θεοτόκου καί τοϋ ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ έγχρωμος.
Έν φ. 15 ή είκών τοϋ 'Αγίου ’Αθανασίου επίσης έγχρωμος, βαστάζον- 

τος διά τής δεξιάς χειρός εκκλησίαν καί διά τής άριστεράς ράβδον.
’Εν τέλει φ. 32β' ή εξής χρονολογία : « Έγράφη εν έτει ,αωμα’ έν Μηνί 

άπριλλίφ, κβ'».

545 102
Άκολουϋ'ία πλήρης τοϋ Άγιου Μάρτυρος Βενιαμίν 

τοϋ Διακόνου τοϋ έν Περοία άϋ'λήοαντος. (Όκτωβρ. 13)
23X16, αίώνος ιθ' 

φ. 20
Έν φ. 10 δ κανών τοϋ 'Αγίου, ου ή άκροστιχίς: «Βενιαμίν κήρυκι 

άσμα προσφέρω ». Έν δε τή θ' φδή περιέχονται τά σύμφωνα στοιχεία τοϋ 
Νικόδημος ονόματος άνευ τών Θεοτοκίων, άτινα περιέχουσιν έπαινον είς 
τά θεία μέλη τής Παρθένου, άρχόμενα κατά τάξιν από κεφαλής έως ποδών έκ 
τοϋ ’'φύματος τών Ασμάτων έρανισθέντα ». Ήχος δ'. ’Ανοίξω τό στόμα μου.

546 103
Στιχολογία

20X15, αίώνος κ' 
σελ. 35

1 Άναγινώσκεται επί τοϋ τάφου τοϋ μεταστάντος κατά τήν κηδείαν υπό τοϋ 
προεξάρχοντος προηγουμένου.
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547 104
Κανών Ιαμβικός είς τήν 'Υηαπαντήν τον Κυρίου ήμών Ίηοοϋ 

Χριστού. Ποίημα Γερασίμου 'Ιερομ. Ίωαννούλη τοΰ Ζακυνθίου 
23X16, αίώνος ιθ' 

φ. 5
Έν τελεί: « Χειρ 'Ιεροθέου Ίεροδιακόνου Λαυριώτου 1872 ’Ιανουά

ριου 15».
548 105

Κανών, ώς Ανωτέρω 
21X17, αίώνος κ' 

φ. 5
Έν τελεί,: « Έτελιώθη εν Μηνή Νοεμβρίου, 1. 'Υπό τοΰ ελάχιστου έν 

Μοναχοΐς, Όρέστου Λαυριώτου. Τό έτος, 1928».

549 106
Κανών, ώς Ανωτέρω 

21X17 
φ. 15

550 107
Κανών ιαμβικός είς τήν "Υψωσιν τον Τίμιου Σταυρού

19X13 
φ. 9

Ποίημα τοΰ Όσιου Παύλου τοΰ Ξηροποταμινοϋ και αντιγραφή τοΰ Γ. 
Παΰλου Λαυριώτου ίατροΰ 1946.

551 108
Κανών, ώς Ανωτέρω

552 109
Κανών, ώς Ανωτέρω

553 110
Άκολουϋ'ία τής Τραπέζης κατά κοινοβιακήν τάξιν

20x13, αίώνος ιθ' 
φ. 5

Έν τελεί: «Χειρ Ευθυμίου 'Ιεροδ. Π. Δ. Λαυριώτου» (όίδ.).

554 111
Πανηγυρικόν Γ'

38X26, αίώνος ιθ'
φ. 111

1 (φ. 1-12). Λεοντίου Επισκόπου Νεαπόλεως τής Κύπρου λόγος εις 
Συμεώνα, καί δτε έδέξατο τον Κύριον είς αγκόλας αυτού.

’Άρχ. « Εύφραινέσθωσαν οί ουρανοί και αγαλλιάσθω ή γή».
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2 (φ. 13-17). Τοΰ εν αγίοις Πατρός ημών Γερμανού αρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως λόγος εις τον Ευαγγελισμόν της ύπερευλογημένης ενδό
ξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπάρθενου Μαρίας, ου ή αρχή : « Τής 
παρούσης τίμιας κα'ι βασιλικής συνάξεως».

3 (φ. 18-24). Λόγος εγκωμιαστικός εις τούς δύο μεγίστους ’Αρχαγγέ
λους Μιχαήλ και Γαβριήλ, ου ή αρχή : « Άνίσως αγαπητοί μοι πατέρες και 
αδελφοί ήθελε δοθή είς εμέ τον ταπεινόν».

Και εις τό τέλος τού λόγου τό έτος ,αωλγ'.
4 (φ. 25-38)· Δαμασκηνού Μαναχού και υποδιακόνου λόγος εις την 

Γέννησιν τοΰ Κυρίου και Θεού καί Σωτήρος ήμών ’Ιησού Χριστού.
”Α ρ χ. « Αί έορταί τής ’Εκκλησίας ήμών ».
Έν τφ τέλει τοΰ λόγου σημειούνται τα εξής: « ό ανωτέρω λόγος έκ τού 

δλως απλού ’Ιδιώματος τού υποδιακόνου Δαμασκηνού μετηνέχθη εις ήν φαί
νεται υφήν τού λόγου μέ τά τινών προσθαφαιρέσεων υπό τοΰ ελάχιστου 
προηγουμένου Κοσμά Λαυριώτου 1878 κατά μήνα Οκτώβριον».

5 (φ. 39-47). Νεκταρίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως διήγησις 
δΓ ήν αιτίαν τφ πρώτφ σαββάτφ τών αγίων νηστειών έορτάζομεν τήν μνή
μην τού άγ. μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τού Τύρωνος και περί νηστείας και 
ελεημοσύνης.

’Άρχ. «Δίκαιον είναι ε’ις ημάς σήμερον να φωνάξωμεν μέ τον προφη- 
τάνακτα Δαβίδ ».

6 (φ. 48-55). Τοΰ έν αγίοις Πατρός ήμών Ταρασίου άρχιεπ. Κων
σταντινουπόλεως λόγος ε’ις τά Ε’ισόδια τής Ύπεραγίας Δεσποίνης ήμών Θεο
τόκου και αειπάρθενου Μαρίας.

"Αρχ. «Φαιδρά και παράδοξος ή παρούσα πανήγυρις».
7 (φ. 56-57). Λέοντος έν Χριστφ τφ άθανάτφ πάντων Βασιλεΐ ευσε

βούς βασιλέως λόγος εΐς τήν έκ πύλης έσφραγισμένης αυτού Χριστού τού 
τής Δόξης Βασιλέως προέλευσιν έν δούλου σχήματι τοις δούλοις έπιφανέντος.

’Άρχ. «Θεού έν σαρκ'ι δοξάζομεν γέννησιν». Κολοβός μέχρι τών 
λέξεων « έπί γάρ ευδόκησε τον εαυτού ».

8 (φ. 57 - 64). Τού έν αγίοις πατρός ήμών Άνδρέου Κρήτης τοΰ ίερο- 
σολυμίτου λόγος εις τήν "Υψωσιν τού Τιμίου και Ζωοποιού καί προσκυνη- 
τοΰ Σταυρού.

’Άρχ. «Σταυρού πανήγυριν άγομεν».
9 (φ. 64β' - 72). Τού έν αγίοις πατρός ήμών Βασιλείου ’Επισκόπου 

Σελεύκειας λόγος ε’ις τήν ένανθρώπησιν τού Κυρίου ήμών ’Ιησού Χριστού1, 
οΰ ή αρχή : « Μεγάλοις τών έγκωμίων ευρήσει τάς άφορμάς».

1 "Η μάλλον είς τήν Σόναξιν τής Θεοτόκου τήν έπομένην τών Χριστουγέννων 
τή 26τι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:51 EEST - 34.211.113.242



188 Γέροντος Παντελεήμονος Λαυριώτου

Εις τό τέλος τοΰ λόγου ή χρονολογία: «,αωξα'. δεκεμβρίφ ιε'».
10 (φ. 73- 78). Τοϋ σοφωτάτου Μοναχού ’Ιακώβου λόγος εγκωμιαστι

κός εις την Γέννησιν τής Ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί αειπάρ
θενου Μαρίας.

"Α ρ χ. «Σήμερον προσκαλεΐ δλους ήμας ε’ις την έδικήν της τράπεζαν».
11 (φ. 79-92). 'Ομιλία τοΰ εν άγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου αρχιε

πισκόπου Θεσσαλονίκης τοΰ Παλαμά εις την προς τα “Αγια τών 'Αγίων 
είσοδον τής Πανυπεράγνου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπάρθενου 
Μαρίας καί εις τον εν αύτοίς θεοειδέστατον βίον της. Μεταφρασθεισα εκ 
τοΰ 'Ελληνικού έν τή μεγίστη λαυρρ παρά τοΰ παναγιωτάτου ημών Δεσπό
του κυρίου κυρίου Γρηγορίου [Ε'].

”Α ρ χ. « "Ενας πολλά δυνατός ».
12 (φ. 93- 100). Δαμασκηνού υποδιακόνου τοΰ Στουδίτου λόγος εις τά 

"Αγια Θεοφάνεια τοΰ Κυρίου καί Σωτήρος ημών ’Ιησού Χριστού, ου ή 
αρχή : « Ό παντοκράτωρ Θεός καί πολυέλεος ».

Μετά τό τέλος τοΰ λόγου έπονται τά εξής: « Καί δ παρών λόγος εκ τοΰ 
ό'λος απλού ιδιώματος τοΰ υποδιακόνου Δαμασκηνού καί Στουδίτου εις ήν 
φαίνεται υφήν τοΰ λόγου μετηνέχθη μετά τινων προσθαφαιρέσεων υπό τοΰ 
Πανοσιωτάτου Προηγουμένου κ. Κοσμά λαυριώτου έτος 1878 ».

13 (φ. 101-104). Λόγος τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου αρχιεπι
σκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοΰ Χρυσοστόμου εις την 'Αγίαν Παρθένον 
καί Θεοτόκον Μαρίαν (τή 2611 Δεκεμ.) ου ή αρχή : « Πάσαι μέν αί μαρτιρι- 
καί πανηγΰρεις θαυμαστοί».

14 (φ. 104β'-111). Τοΰ αύτοΰ είς τήν αυτήν εορτήν.
"Αρχ. «Πάλιν τή παρρησίρ τοΰ 'Αγίου Πνεύματος».
Καί οί δύο οΰτοι λόγοι έν ενι φυλλαδίφ δντες βρίθουσιν ανορθογρα

φιών. 'Ο κώδιξ έσταχώθη έσχάτως (1946) υπό τοΰ Γ. Παύλου Λαυριώτου 
ιατρού. Συγκειται δέ εκ πολλών φυλλαδίων διαφόρου μεγέθους καί ποικίλης 
γραφής.

555 112
« Δ·ήλωβΐζ περί τοΰ ενρίοκειν ευκόλως τόν βονλόμενον έν ποίοις άπλοΐς 
βιβλίοις εΐαϊν οί λόγοι τών Δεαποτικών τε καί Θεομητορικών έορτών 
καί οί βίοι τών άγιων οί τιθέμενοι εις άνάγνωσιν έν δλφ τφ χρόνφ ».

’Άρχεται από τοΰ Σεπτεμβρίου 
22X15, αίώνος ιθ' 

φ. 18
Έν αρχή κείται ή εξής σημείωσις: « Καί τούτο Κτήμα τής Ιν τφ Κα- 

ψοκαλυβίφ θείας Μονής τοΰ Τίμιου Προδρόμου τοΰ πνευματικού κυρίου 
Τιμοθέου ».

Συν αΰτφ έτέθη φυλλάδιόν τι έκ φύλλων έξ μεταγενέστερον, περιέχον:
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«Περί τής εορτής τού Ευαγγελισμού συμπιπτούσης κατά την ημέραν τής 
'Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Τύπος τής ’Ακολουθίας».

Έν τφ τελεί: « Σημ. ή παρούσα διάταξις τής ακολουθίας ταύτης, διε- 
τάχθη παρά τής Τ. Συνόδου τής Ελλάδος».

556 113
Διάφορα

26x19, αίώνος ιη' (1783)
1 (φ. 1). Κανών εις τον Ευαγγελιστήν Ίωάννην. Ποίημα ’Ιωσήφ. 

Ήχος δ'. ’Ανοίξω τό στόμα μου.
2 (φ. 5). Οίκοι εις τον αυτόν. Ποίημα Ίωάννου τού Ευγενικού χαρτο- 

φύλακος τής Μεγ. ’Εκκλησίας.
3 (φ. 14). Κανών παρακλητικός εις τούς ιβ' ’Αποστόλους. Ποίημα Νι

κοδήμου τού Ναξίου, ήχος πλ. δ'. ‘Αρματηλάτην.
4 (φ. 18β'). Οίκοι εις τούς κορυφαίους ’Αποστόλους Πέτρον και Παύ

λον. Ποίημα τού αυτού Νικοδήμου.
’Εν φ. . .. τό έτος 1783.
Σύν αύτφ έτέθησαν καί έτερα πέντε φυλλάδια διαφόρου γραφής αί. ιθ' 

περιέχοντα ως ακολούθως:
Φυλλάδιον Α'. Κανών εις την Θεοτόκον, μη υπάρχων έν τφ έντύπφ 

Θεοτοκαρίφ. Ήχος πλ. δ'. 'Αρματηλάτην.
"Ετερος κανών εις την Θεοτόκον, μη ευρισκόμενος επίσης εν τφ Θεο

τοκαρίφ, ποίημα ’Αθανασίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τού Κρητός, 
ού ή άκροστιχίς: «Δέχου παντευλόγητε ’Αθανασίου θρήνον». Ήχος δ'. 
’Ανοίξω τό στόμα μου.

Έν τφ τελεί ευχή λεγομένη εις άγραν ιχθύων. Κα'ι ετέρα ευχή Μακα
ρίου 'Ιερομονάχου τού Μακρή λεγομένη έπ'ι ταΐς έλαίαις μή καρποφο- 
ρούσαις.

Φυλλάδιον Β'. « Στίχοι τίνος έναρέτου άνδρός λίαν θαυμάσιοι καί ψυ
χωφελείς, προς τήν άμώμητον Θεοτόκον καθ’ έκάστην επιφωνούμενοι έν 
κατανύξει ».

Φυλλάδιον Γ\ Στιχηρά λεγάμενα έν τφ Έσπερινφ τού 'Αγίου Γρηγο- 
ρίου τού Παλαμά τή Β' Κυριακή των νηστειών. Ήχος πλ. α'. "Οσιε πάτερ. 
(Τρία προσόμοιο, επτά ιδιόμελα και δύο καθίσματα).

Φυλλάδιον Δ'. ’Ακολουθία (συμπληρωματική) τού 'Οσίου Άβρααμίου 
(Όκτ. 29). Κανών νεοσύνθετος, ου ή άκροστιχίς άνευ τών Θεοτοκίων: 
«"Υμνον δεύτερον τφ Άβραμίφ $δφ ». Ήχος πλ. δ'. 'Αρματηλάτην.

Φυλλάδιον Ε\ Κανών έγκωμιαστικός ε’ις τον 'Όσιον Πατέρα ημών 
’Αθανάσιον τον έν τφ ’Άθφ άσκήσαντα, προσφδιακός. Ποίημα τού σοφω- 
τάτου Ίωάννου τού Σγουρή. Ήχος α'. Έσωσε λαόν.
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"Ετερος κανών τοΰ αΰτοΰ εις τον αυτόν "Αγιον ’Αθανάσιον, οΰ ή άκρο- 
στιχίς: «Των αρετών κλάδων άφθιτόκλητον ςίδω νϋν χαίρων». Ήχος γ\ 
Χέρσον άβυσσοτόκον.

Μουσικοί κώδικες

557 114
21X16, αιώνος ιη' 

φ. 80
(φ. 1). Έσπέρια τοΰ Όσιου Πατρός ημών Αθανασίου, ήχος β'. Ποίοις 

εΰφημιών.
(φ. 4). Δοξαστικά και λοιπά Ιδιόμελα τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου.
(φ. 29). Νικολάου Δοχειαρίτου εις την αρτοκλασίαν τών Χριστουγέν

νων. «Ή Γέννησίς σου» δκτάηχον.
(φ. 39β'). Τοΰ αΰτοΰ έτερον δκτάηχον εις την εορτήν τών Θεοφανείων. 
(φ. 48β')· Τοΰ αΰτοΰ δκτάηχον εις την Κυριακήν τών Βαΐων.
(φ. 55). Τοΰ αΰτοΰ δκτάηχον τή Πέμπτη τής Άναλήψεως.
(φ. 61). Κοσμά Ίερομονάχου Λαυριώτου δκτάηχον: «Έσφραγισμένου 

τοΰ μνήματος».
(φ. 68). Νεκταρίου Βλάχου εις τήν εορτήν τής Πεντηκοστής. Εΰλογη- 

τός ει, Χριστέ.
(φ. 74), Νικολάου ‘Ιερομονάχου Δοχειαρίτου δκτάηχον εις τήν Μετα- 

μόρφωσιν.
Ό κώδιξ εγράφη μετ’ επιμελείας και φιλοκαλίας, κοσμείται δέ δι’ 

ωραίων μικρογραφιών.

558 115
22X16, αϊώνος ιη' 

φ. 51
Νικολάου Δοχειαρίτου καί Νεκταρίου Βλάχου 

εις τάς αύτάς ώς άνωτέρω έορτάς όκτάηχα 
(φ. 42). Δοξαστικά τοΰ 'Αγίου Μιχαήλ Έπισκ. Συνάδων.
(φ. 50). Εις τήν Συναξιν τών ’Αρχαγγέλων τό καί νΰν Θεοιοκίον ήχος 

πλ. α'. Συγχάρητε ήμΐν.

559 116
23X28, αιώνος ιθ' 

φ. 6.
Περιέχει μόνον τά δοξαστικά 

τοΰ 'Αγίου Ίωάννου Κουκουζέλη
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Δακτυλογραφημένοι κώδικες 
(γραφομηχανής)

560 1
' Ακολουϋ·ίαι

32X23
1 (σελ. 1-30). ’Ακολουθία των 'Αγίων Μαρτύρων Άδριανοΰ καί Να- 

ταλίας καί των 'Οσίων Ίωάσαψ και Βαρλαάμ. (Αΰγ. 26).
2 (σελ. 1-16). ’Ακολουθία τοΰ 'Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γοβδελαα. 

(Σεπτ. 29).
3 (σελ. 1-7). Κανών τοΰ Όσιου Σάββα τοΰ Ηγιασμένου. Ήχος β'. 

Έν βυθφ κατέστρωσε.

561 2
Άκολον&ία τοΰ Όσιον Πατρός ήμών ’Αθανασίου

32X23 
σελ. 41

(Δυστυχώς εΰρηνται πολλά λάθη εν αυτή εξ απροσεξίας τοΰ αντί- 
γραφέως).

562 3
’Ακολουθία, ώς άνωτέρω

σελ. 40

563 4
Μεϋ'έορτα τοΰ 'Οσίου Πατρός ήμών ’Αθανασίου

32X23 
σελ. 35

564 5
Ώς άνωτέρω

32X23 
σελ. 35

Καί αί τέσσαρες αΰται φυλλάδαι πολυτελώς δεδεμέναι.

565 6
Τυπικόν τής Σεβάσμιας καί Ίερας Μονής Μεγίστης Λαύρας 
τοΰ Άγιου Αθανασίου περί τής έορτής τοΰ Ευαγγελισμού

32X23 
σελ. 13
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566 7
’Ακολουϋ'ία της Θεοτόκου, Κουκουζελίαοης

(Λ' Κυριακή τοϋ ’Οκτωβρίου)
31X20 
σελ. 25

’Άρχ. «'Ιερά ’Ακολουθία τής Ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου 
τής «Φωβηνής, Κουκουζελίοοης καί Τριχερούσης » τής ουσης έν τή Μεγίστη 
Λαύρα. Συντεθεΐσα μέν υπό Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου δΓ εξό
δων δμως και φροντίδων τοϋ Πανοσιολογιοτάτου καί Σεβαστού Γέροντος 
Κυρίου Κυρίου Γερμανού Ίεροδιακόνου τού Λαυριώτου' ουτινος εξόδοις καί 
δακτυλεγράφη (!) κατά τό Σ.Ε. 1930. Χειρ ’Αντωνίου Μοναχού άνωθεν 
Καυσοκαλυβίων ».

567 8
Χαιρετισμοί καί παράκληβις είς τήν Θεοτόκον

31X20 
σελ. 21

’Άρχ. «Υπόμνημα, χαιρετισμοί καί παράκλησις είς την Ύπεραγίαν 
Δέσποιναν ημών Θεοτόκον, την επονομαζομένην « Φωβηνήν, Κουκουζέλισ- 
σαν καί Τριχεροΰσαν » την εν τή 'Ιερά Μ. Μεγίστης Λαύρας εύρισκομένην. 
Συνταχθέντα μέν υπό Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου, φροντίσι δε 
καί εξόδοις τού Πανοσιολογιοτάτου καί Σεβαστού Γέροντος κυρίου κ. Γερ
μανού ‘Ιεροδιακόνου τοϋ Λαυριώτου, δΓ εξόδων τού οποίου καί δακτυλε- 
γράφησαν κατά τό Σ.Ε. 1930. Χειρ ’Αντωνίου Μ. ’Άνωθ. Καυσοκαλυβ. ».

Άμφότεραι πολυτελέστατα, καλλιτεχνικώτατα καί κομψότατα δεδεμέναι.

18 - 9 -1958
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’Αλφαβητικός Πίναξ των 'Ακολουθιών 
χειρογράφων τε και εντύπων1

“Αβρααμίου Όσιου “Αριθ. 113, χ. 
“Αγιασμού μεγάλου 52, χ.
“Αγιασμού μικρού 37, χ.
“Αγιορειτών Πατέρων 93, 94, 95, ε. 11, χ. 
Άδριανοΰ καί Ναταλίας 1, γ.
“Αθανασίου “Αλεξάνδρειάς 32, χ. 
“Αθανασίου “Αλεξάνδρειάς καί Κυρίλ

λου 91, ε.
“Αθανασίου Όσ. Πατρός ημών 15, 21, 

101, χ. 2, 3, γ.
Αικατερίνης καί Μερκούριού 38, χ. 
’Ακαθίστου 27, 28, χ.
“Ακακίου Καυσοκαλ. 31, χ.
“Αλεξάνδρου μάρτ. τού έν Λύδνη 15, χ. 
“Αναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού 5, 24,

29, χ.
“Αναστασίας τής Ρωμαίας 74, ε. 
Άνδρέου Κρήτης 21, χ.
“Άννης (Κοίμησ. καί Σύλληψις) 39, χ. 
“Αξιόν έστιν 143, ε.
“Αρτεμίου 83, ε. 20 χ.
“Αρχαγγέλων 4, χ.
Βενιαμίν μάρτ. τού έν Περσία 102, χ. 
Βλασίου ίερομάρτ. 51, χ.
Γερασίμου τού έν Κεφαλληνίφ 90, ε. 
Γεωργίου τού Τροπαιοφ. 16, χ. 
Γοβδελαά 1, γ.
Γρηγορίου Νεοκαισαρ. 30, χ.
Γρηγορίου Όσ.κτίτορος Μ.Γρηγορ. 74,ε. 
Γρηγορίου Παλαμά 64, 65, 66, 92, ε. 3 χ. 
Δημητρίου Μυροβλύτ. 3, 16, χ. 
Ευαγγελισμού 41, 101, χ.
Εύθυμίου, “Ιγνατίου, “Ακακίου, Όνου- 

φρίου Μαρτ. 80, ε.
Εύθυμίου Σάρδεων ίερομάρτ. 77, ε. 
Ευστρατίου καί λοιπών 4 Μαρτ. 6, 7, 20 χ. 
Ευφημίας Μεγαλομ. 85, ε.
Ήλιου Προφήτου 47, χ.

Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου 92, χ. 
Θεοδώρων Τήρωνος καί Στρατηλ. 20, χ. 
Θεοτόκου Κοιμήσεως 13, χ.
Θεοτόκου Κουκουζελίσσης 7, γ. 
Θεοφανείων 52, χ.
Θεοφανοΰς βασιλίσσης 85, ε.

“Ιεροθέου Έπισκ. “Αθηνών 82, 91, ε. 
Ίωάννου Θεολόγου 19, χ.
Ίωάννου Κουκουζέλη 30, χ.
Ίωάννου Χρυσοστόμου 16, χ.
Ίωάσαφ καί Βαρλαάμ 1, γ.
Κηρύκου καί Ίουλίττης 83, ε. 
Κωνσταντίνου καί ‘Ελένης 15, χ. 
Μακαρίων Αιγυπτίου καί Άλεξανδρέως 1 2 

30, 38, χ.
Μανουήλ, Σαβέλ καί “Ισμαήλ 79, ε. 
Μαξίμου Καυσοκαλυβ. 14, 39, χ. 
Μαρίας Μαγδαληνής 71, ε.
Μαρίνης Μεγαλομ. 69, ε.
Μάρκου “Εφέσου 86, 87, 95, ε. 30, 38, χ. 
Ματρώνης Χιοπολ. 83, ε.
Μεγάλου Κανόνος 27, 40, χ.
Μεθοδίου Κων/πόλεως Όμολογ. 75, ε. 
Μελετίου “Αντιόχειας 87, χ. 
Μεταμορφώσεως 13, 41, χ.
Μιχαήλ Μαλεΐνου 38, χ.
Μιχαήλ Συνάδων 8, 18 χ.
Μνημοσύνου 143, 144, ε. 100, χ. 
Μοδέστου Ίερομ. 78, χ.
Νείλου Μυροβλύτ. 50, χ.
Νεκρώσιμος ( τών Μοναχών ) 145, 146, ε. 

100, χ.
Νεοφύτου Μάρτυρος 49, ε.
Νικηφόρου Κων/πόλεως Όμολογ. 89, ε. 
Νικολάου Άρχιεπ. Μύρων 17, 42, χ. 
Παντελεήμονος Μεγαλομ. 17, χ. 
Παρασκευής Όσιομ. 25, 26, χ.
Παύλου Όσ. Ξηροποταμ. 72, 73, ε.

1 Τό στοιχεϊον χ. σημαίνει χειρόγραφον, τό ε. έντυπον καί τό γ. γραφομηχα
νής. Ό δέ αριθμός τόν άριθμόν τού βιβλίου.

2 “Ή μάλλον Μακαρίων τών Αιγυπτίων, άμφοτέρων δηλονότι, καθό καί ή 
“Αλεξάνδρεια Αίγυπτός έστι.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΗ' 13
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Πέτρου καί Όνουφρίου 14, 22, χ. 
Προδρόμου (Γέννησις καί ’ Αποτομή) 46,χ. 
Σεραφείμ ‘Ιερομ. Άρχιεπ. Φαναριού 

84, ε.
Σέργιου καί Βάκχου 45, ε.
Σίμωνος Μυροβλύτου 71, ε.
Σπυρίδωνος Θαυματουργού 78,81, ε. 15 χ. 
Στεφάνου Πρωτομάρτ. 38, 43, χ. 
Συμεών καί Σάββα Σέρβων 34, χ. 
Τίμιων Δώρων 72, ε.
Τραπέζης Κοινοβιακής 110, χ.

Τριών 'Ιεραρχών 17, 36, 42, χ. 
Τρύφωνος Μάρτυρ. 88, ε.
‘Υπαπαντής 72, ε.
Φιλίππου ’Αποστόλου 92, ε.
Φωτεινής Σαμαρείτιδος 25, χ.
Φωτίου Πατρ. Κων/πόλεως 76, ε. 
Χαραλάμπους Ίερομάρτ. 48, ε. 
Χριστουγέννων 33, χ.
Ψυχορραγοϋντα (είς) 100, χ.

'Ωρών Μεγάλων, Χριστουγέννων, Θεοφα 
νείων, Πάσχα 54, χ.

Πίναξ των χειρογράφων Μηναίων 
κατά την τάξιν τοΰ Μηνολογίου* 1

Μήν Αριθ.
Σεπτέμβριος.......................................................................................................................... 6*
'Οκτώβριος...........................................................................................................................
Νοέμβριος................................................ Τομ. A 1-15............................................. 67

,   » Β' 15-30......................... 62
Δεκέμβριος................................................ * A 1-19............................................. 68

,   » Β' 20 - 31........................ 69
’Ιανουάριος...................... .... . · . . » A' 1 -15........................................ 71

, ............................................ » Β' 16-31........................................ 82
Φεβρουάριος......................................................................................................................
Μάρτιος . . .......................................................................................................................

>79’Απρίλιος...............................................................................................................................
Μάιος....................................................................................................................................... ^
’Ιούνιος................................................................................................................................
’Ιούλιος...............................................................................................   ^
Αύγουστος............................................................................................................................

ΓΕΡΩΝ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ (Κύπριος) 
Βιβλιοθηκάριος Μ. Λαύρας

Σημ. Αί ύπ’ άριθ. 45, 48, 49 ΆκολουίΚαι Νεοφύτου, Χαραλάμπους καί Σέρ
γιου καί Βάκχου είναι μέν έντυποι, εΰρηνται δέ καταγεγραμμέναι μεταξύ τών χειρο
γράφων, ως προείρηται.

1 ’Επειδή τα Μηναία δεν έγράφησαν είς τήν σειράν των έν τω έντύπιρ Κατα- 
λόγφ, άλλα άτάκτως καί αδιακρίτως, φύρδην μίγδην, διά νά καταγραφώσι δέ έν τφ 
παρόντι Καταλογή) θά ανατροπή ή σειρά τοΰ αριθμού καί θά έπέλθη άλλη αταξία 
χείρων τής πρώτης, διά τούτο παραθέτομεν τόν ανωτέρω πίνακα πρός ευχερή εΰρε- 
σιν αυτών.
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Α'-ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Άββάδες (άγιοι) 268,91.
Άβέρκιος (άγιος) 268,25,28.
Αβραάμ (προπάτωρ Χρίστου) 267,18. 
’Αγαθάγγελος (άγιος) 268,97.
Άγάθη (μάρτυς)267,50 . 268,105. 2060,4. 
Άγαθόνικος (μάρτυς) 268,169.
Άγάθων (άββάς) 2050,39.
Άδάμ 2050,13. 267,96. 268,178. 
Άδριανός (μάρτυς) 267 88. 560,1. 
’Αθανάσιος ό Μέγας 267,38.
’Αθανάσιος (δσιος ό ’Αθωνίτης) 2054.

2057,2,3,4. 2060. 2064,1,2. 2118. 529. 
544. 556,4. 557.

’Αθανάσιος (προηγ.) 533.
Αίας 2138,3.
Αίθίοψ (ό ξυλοφόρος) 2047,91.
Αικατερίνη (μεγαλομάρτυς) 267,3. 268,52. 
Αίλιανοΰ περί ζιρων 2136.
Αίμιλιανός (άγιος) 268,155.
’Ακάκιος (άγιος) 268,127.
’Ακάκιος ό Καυσοκαλυβίτης 2167,7. 
Άκεψιμάς (άγιος) 268,36.
’Ακίνδυνος (μάρτυς) 268,35.
Άκολουθίαι 543. 544. 560. 2057. 2131. 

2137. 2145.
Άκολουθίαι τοϋ 'Οσίου πατρός ημών 
’Αθανασίου 561.562.

’Ακολουθία πλήρης τοϋ ’Αγίου Μάρτυρος 
Βενιαμίν τοϋ Διακόνου τοϋ έν Περσίφ 
άθλήσαντος 545.

Ακολουθία τοϋ Όσιου Θεοδοσίου τοϋ 
Κοινοβιάρχου 535.

’Ακολουθία τής Θεοτόκου Κουκουζελίσ- 
σης 566.

’Ακολουθία πλήρης τοϋ "Αγίου Μελετίου 
’Αρχιεπισκόπου ’Αντιόχειας 530. 

’Ακολουθία τής Τραπέζης κατά κοινο- 
βιακήν τάξιν 553.

’Αλέξανδρος (βασιλεύ;) 2052,23. 
’Αλέξανδρος Εύμορφόπουλος (Ααυριώτης) 

2097,2053,1,16.
’Αλέξανδρος (Ααυριώτης) 2172.
Άμηράς Παχόμπεϊτσ 2053,25. 
Άμφιλόχιος (επίσκοπος Ίκονίου) 2162,4. 
Άμώς (πατριάρχης) 2047,36.

Άννα (άγια) 267,11,76. 268,64,158,159. 
Άνανίας (απόστολος) 268,12.
’Ανάργυροι (άγιοι) 268,33,34.
’Αναστασία (μάρτυς) 267,15. 268,71. 
Άνδρέας (απόστολος) 267,6. 268,56. 2048,

5,11.
Άνδρέας Ίεροσολυμίτης (άγιος) 268,152. 
Άνδρέας ό Κρήτης (δσιος) 2057,2. 
Άνδρέας σαλός (δσιος) 2051,2. 
Άνδριανός (μάρτυς) 268,171.
Ανδρόνικος (μάρτυς) 268,20. 
Ανεμπόδιστος (μάρτυς) 268,35. 
Άνθολόγιον 2125. 2133.
Άνθολόγιον, περιέχον άσματικάς ακο

λουθίας 2123.
Άνθολόγιον Σερβικόν 2111.
Ανίκητος (μάρτυς) 268,165.
Άντίοχος (μοναχός) 2047,39.
Άντοίνιος (άγιος) 2047,19. 2100. 268,92. 
Αντώνιο; ό Μέγας 267,36,37.
Άνυσία (μάρτυς) 267,26.
Άπόκρυφον Ρωσσιστί 2104.
Άποστολικός Σύλλογος σ. 99.
Απόστολοι 113' 268,149.
Απόστολος Σερβιστί 2117.
Άρέθας (άγιος) 268,29.
Άρέθας ό Φαραωνίτης (αδελφός) 2047,15. 
Άρειος (αρχιμανδρίτης) 2053,13. 
Αρσένιος (άγιος) 268,87.
Αρτέμιος (άγιος) 268,26.
Άσηνάς 2047,49.
Άστρολογικόν 2147.
Αυξέντιος (δσιος) 268,109.

Άφθόνιος (μάρτυς) 268,35.

Βαρβάρα (μεγαλομάρτυς) 267,7. 268,57. 
Βαρθολομαίος (απόστολος) 2048,7,11. 
Βαρνάβας (απόστολος) 268,139.
Βασίλειος (άγιος) 267,27. 268,83,94. 
Βασίλειος ό Βουλγαροκτόνος 2064,5. 
Βασίλειος ό Μέγας 2098. 2128,6. 
Βασιλεύς (επίσκοπος Άμασείας) 268,122. 
Βασιλίσκος (μάρτυς) 268,134.
Βενιαμίν 545.
Βίοι Άγιων 2060.
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Βίοι καί Διηγήσεις 2052.
Βίος, Έγκώμιον καί Διαθήκη οσίου 

’Αθανασίου 2064.
Βίοι καί Μαρτύρια ‘Αγίων τοϋ Μηνός 

Φεβρουάριου 2066.
Βλάσιος (ίερομάρτυς) 2066,9. 267,52. 

268,107.
Βονιφάτιος (άγιος) 268,70.
Βυζαντινή 'Ιστορία 2062. 2063.

Γαβριήλ (ιερομόναχος) 2052,25. 2100. 
Γεδεών Μανουήλ 2064,3.
Γεννάδιος (ό σχολάριος) 2053,25. 
Γερβάσιος (άγιος) 268,22.
Γερμανός (ίεροδ. Λαυριώτης) 566,567. 
Γερμανός (ιερομόναχος) 2100.
Γεωλογία 2129.
Γεωπονικά 2166.
Γεωργιανός κώδιξ 2106.
Γεώργιος (μεγαλομάρτυς) 2052,25. 268,

120.
Γοβδελαάς (μεγαλομάρτυς) 2137. 560,2. 
Γουρίας (ομολογητής) 268,44.
Γρατιανός (βασιλεύς) 2062,1.
Γρηγοράς ό φιλόσοφος 2150,2,3. 
Γρηγόριος (άγιος) 2150,3. 268,46. 
Γρηγόριος (άγιος Μεγάλης Αρμενίας)

268,10,11.
Γρηγόριος ό Θεολόγος 2098. 2155. 267, 

42. 268,98.
Γρηγόριος (μοναχός) 2052,3.
Γρηγόριος Νύσσης 267,32. 268,89. 
Γρηγόριος Παλαμας 2150 
Γρηγόριος (Πάπας) 2053,23.
Γρηγόριος (πατήρ) 2047,54.

Δαβίδ (προφητάναζ) 2098.
Δανιήλ (άββάς) 2047,58,63 . 2051,4,5. 

2052,10.
Δανιήλ ό Στυλίτης (όσιος) 267,12. 268,65. 
Δέκα μάρτυρες οί έν Κρήτη 267,16. 
Δέκιος (αύτοκράτωρ) 2066,4.
Δημήτριος (άγιος) 268,31,32.
Δημόνικος 2158,1.
Διαθήκη τοϋ ‘Αγίου ’Αθανασίου 2059. 
Διάφορα 2053 . 2128 . 2143 . 2146. 2162.

2164. 2170. 2171.
Διοκλητιανός (τύραννος) 2053,23.

Διονύσιος (άγιος) 2056,1.
Διονύσιος ό αρεοπαγίτης 268,15. 
Διονύσιος (ίερομ. Στουδίτης) 2164,7,8. 
Διονύσιος (προηγούμενος) 523 . 533.
Δίος (όσιος) 268, 156.
Δούλάς (μοναχός) 2047,63.
Δίπτυχον Ρωσσικόν 2092.

Ειρήνη (βασίλισσα) 2053,23. 2063,1. 
Ειρήνη (μάρτυς) 268,125.
Είρμολόγιον Μουσικόν 2165. 
Έκκκλησιαστικόν Δίκαιον 2067. 
Έκλογάριον 538 . 539. 540. 2047. 
’Εκλογή καί Άκολουθίαι 2140.
‘Ελένη (βασιλομήτωρ) 268,133. 
’Ελευθέριος (άγιος) 268,68.
Έλισσαϊος (προφήτης) 267,62. 268,141. 
Έλπιδοφόρος (μάρτυς) 268,35.
Ένναθά (αγία) 2052,17.
Έζέκιος (βασιλεύς Ίουδαίας) 2053,22. 
Έξήγησις ‘Ελληνικών μαθημάτων 2130. 
Έπιστολάριον 2157.
Έπιφάνιος (μάρτυς) 268,130.
'Ερμηνεία 2132. 2155.
'Ερμηνεία Ζωγράφων 2156.
’Ερμηνεία Μουσικής 2148.
Ευαγγέλια Βουλγαριστί 2081. 2116. 
Εύαγγέλιον 2054.
Εύαγγέλιον Ρωσσικόν (έντυπον) 2119. 
Εύαγγέλιον Σερβικόν 2100. 2102. 2112.

2114. 2115.
Ευγένιος 2047,46.
Ευθύμιος (όσιος) 267,39. 268,94,95. 
Ευλάμπιος καί Εύλαμπία (μάρτυρες) 

268,19.
Εύλόγιος (άγιος) 2047,56.
Εΰπλους (ίερομάρτυς) 267,83.
Εύπραξία (αγία) 268,158.
Ευστάθιος (άγιος) 268,4.
Εύστάθιος (επίσκοπος ’Αντιόχειας) 

2066,15.
Ευστράτιος (μεγαλομάρτυς) 267,14. 268,67. 
Εύτρόπιος 2130,7.
Ευτύχιος (πατριάρχης Κωνσταντινουπό

λεως) 268,118.
Ευφημία (αγία) 267,70. 268,3. 
Ευφροσύνη (όσια) 268,7.
Ευφρόσυνος (όσιος) 2052,16.
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Εύχαί αγίου Έφραίμ 2049.
Εύχολάγιον 216.
Έφραίμ (όσιος) 267,44.
Έφραίμ ό Σύρος 268,100.

Ζαχαρίας (πατήρ Ίωάννου Προδρόμου) 
2065,62.

Ζεβεδαϊος 2048,9.
Ζήνων (βασιλεύς) 2164,2.

’Ηθικοπλαστικόν Ρουμανικόν 2099. 
’Ηθικοπλαστικόν εργον Ρωσσιστί 2086. 

2094.
Ήλεκτρα 2138,4.
Ήλία Μηνιάτου Πέτρα σκανδάλου Ρωσ- 

σιστί 2083.
Ήλίας (προφήτης) 2167,12. 2140,2. 267, 

73. 268,157.
'Ηράκλειος (βασιλεύς) 2047,40.
"Ηρώδης (βασιλεύς) 268,172.
Ήρωδιάς 268,172.
Ήσαΐας (μοναχός) 2146,4.
Ήσαΐας (προφήτης) 268,128.

Θαλέλεος (άγιος) 268,132.
Θέκλα (άγια) 2052,17. 268,6.
Θεοδόσιος (όσιος) 267,33. 268,90. 
Θεοδώρα (όσια) 2047,76. 2164,2. 
Θεόδωρος (μεγαλομάρτυς) 267,97. 268,179. 
Θεόδωρος (όσιος) 268,119.
Θεόδωρος δ Στρατηλάτης 2066,6. 
Θεόδωρος ό Τήρων (μεγαλομάρτυς) 

2066,12.
Θεοτοκάριον 2120.
Θεοτόκος 268,49,50,116.
Θεοφάνεια (άγια) 268,86.
Θεοφάνης (άγιος) 268,115.
Θεοφάνης (μοναχός) 2050,7,9,24. 
Θεόφιλος (πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς) 

2047,31,37.
Θεωνάς (άββάς) 2052,11.
Θηκαρδς 2056.
Θωμάς (απόστολος) 267,112. 268,16.

2048,2,11.

’Ιακώβ (ό ’Ιουδαίος) 2147,12.
Ιακώβ (προπάτωρ) 267,18.
’Ιάκωβος (απόστολος) 2048,9,11. 268,123.

’Ιάκωβος (ό Πέρσης) 267,4. 268,55. 
‘Ιγνάτιος ό Θεοφόρος (άγιος) 267,45. 

268,69,101.
’Ιεζεκιήλ (προφήτης) 2062,2. 
Ίεροδιακονικόν 2161.
Ίλαρίων (άγιος) 268,27.
’Ιούδας (άπόστολος) 2048,8,11. 2052,5. 
Ίουλιανός 268,145.
Ίουλιανός (ό έξισωτής) 2128,2.
Ίουλιανός (ό παραβάτης) 2047,57. 
Ίουλίττα (αγία) 267,71. 268,153.
Ίούστα (αγία) 268,14.
’Ιουστίνος (βασιλεύς) 2051,1.
’Ισαάκ ό Θηβαίος 2047,16.
’Ισαάκ (προπάτωρ) 267,18.
’Ισαάκ ό Σύρος 2139.
’Ισίδωρος (μάρτυς) 208,131.
’Ισμαήλ (μάρτυς) 2069,3. 268,142. 
’Ιωακείμ (πατριάρχης ’Αλεξανδρείας) 

2052,13.
’Ιωακείμ (Ρηνάκης) 2052,25.
’Ιωάννης (άββάς). Ήγουμ. Μ. Γιγάντων 

2047,30. 268,102.
Ιωάννης (άγιος, άνάργυρος) 267,46. 
’Ιωάννης (έπίσκοπος) 2047,53.
’Ιωάννης (έπίσκοπος Άρτης) 2053,16. 
’Ιωάννης (έπίσκοπος Κίτρου) 2053,17. 
’Ιωάννης ό έλεήμων (άγιος) 268,40. 
’Ιωάννης (ό Θεολόγος) 556,1. 2048,1,9, 

11. 268,8.
’Ιωάννης Κουκουζέλης 2148,3.
’Ιωάννης (Μητροπολίτης Ναυπάκτου) 

2053,16.
’Ιωάννης (όσιος) 2051,1. 267,74. 
Ιωάννης ό Πρόδρομος 2065,62. 267,56, 

65,89. 268,5,102,146,172,173.
’Ιωάννης Τσιμισκής 2064,5.
’Ιωάννης ό Χρυσόστομος 2065,1. 267,43. 

268,42,99.
Ίωάσαφ καί Βαρλαάμ 560,1.
Ίώβ (δίκαιος) 268,126.
’Ιωσήφ 268,78.

Καινή Διαθήκη 2058.
Καλύιινοι (;) (μάρτυρες) 268,9.
Κανών ’Α,ναστάσιμος τοΰ Πάσχα 541. 542. 
Κανών ιαμβικός εις τήν Ύπαπαντήν 547. 

548. 549.
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Κανών ‘Ιαμβικό; είς τήν δψωσιν τού 
Τίμιου Σταυρού 650. 551. 552.

Κάρπος (άγιος) 268,21,
Κέλσιος (άγιος) 268,22.
Κηκιλία (αγία) 268,51.
Κήρυκος (άγιος) 268,153.
Κήρυξ (άγιος) 267,71.
Κλήμης (άγιος) 268,97.
Κλήμης (ιερομ.) 267,41.
Κλίμαξ Ίωάννου 2154.
Κοδράτος (μάρτυς) 267,59.
Κοντάκια καί οίκοι 267. 268.
Κορόμηλά; Άνδρέας 2069.
Κοσμάς (άγιος) 2158,3.
Κοσμάς καί Δαμιανός (Ανάργυροι) 267,67. 
Κουφο - Παρθένης 2128,19. 
Κυριακοδρόμιον 2065.
Κυπριανός (άγιος) 268,14.
Κύριλλος δ ’Αλεξάνδρειάς (άγιος) 268, 

93,138.
Κύριλλος (Λαυριιότης, προηγούμενος) 

2053,1,5,6,9,10,23 . 2064,5.
Κΰρος (άγιος, άνάργυρος) 267,46. 268,

102.
Κύρος (βασιλεύς) 2130,9.
Κωνσταντίνος ό Μέγας 2062,1. 2063,1. 

268,133.
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 2063,1.

Λάζαρος (άγιος) 267,103. 268,181. 
Λάζαρος (Γερ. Λαυριώτης ό έκ Σκύρου) 

2054.
Λαυρέντιος (μάρτυς) 267,81.
Λαύρος (μάρτυς) 267,86. 268,168. 
Λειτουργία 2135. 2142. 2144. 2149. 2151. 
Λειτουργία Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου 

2074. 2082.
Λειτουργικόν εκκλησιαστικού περιεχομέ

νου 2071.
Λεόντιος (μάρτυς) 267,64. 268,143.
Λέων ό Ίσαυρος 2053,23.
Λέων (Πάπας Ρώμης) 267,54. 268,110. 
Λέων ό Σοφός (βασιλεύς) 2047,7. 2052,23. 
Λεωνίδης (μάρτυς) 268,144.
Λικίνιος (ό δυσσεβής) 2066,6.
Λογγίνος (άγιος) 268,23.
Λόγοι 2158.
Λουκάς (εύαγγελιστής) 2065,39 53. 268,24.

Λουκάς ό νέος (δσιος) 2066,5.
Λούκιος (άββάς) 2047,77.

Μάγερ Φίλιππος 2044,5.
Μακκαβαΐοι (άγιοι) 267,78. 268,161.

2128,3.
Μακάριος (άββάς) 2047,99.
Μακάριος (άγιος) 2047,10.
Μακάριος (ό Ρωμαίος) 2052,1.
Μακάριος (παπάς) 2157.
Μάλχος (μοναχός) 2052,14.
Μανουήλ (άγιος) 268,142. 2069,3. 
Μανουήλ ό Κομνηνός 2146,19. 
Μαξιμιανός (τύραννος) 2053,23. 
Μαξιμϊνος (βασιλεύς) 2066,12.
Μαρία (αγία) 2052,17.
Μαρία ή ΑΙγυπτία (όσια) 267,61. 268,117. 
Μαριάμνη (αγία) 2052,17.
Μαρίνα (μάρτυς) 267.72. 268,154. 
Μαρίνος (άββάς) 2047,46.
Μάρθα (αγία) 2052,17. 2057,1,2. 
Μάρκελλος (άββάς) 2052,11.
Μαρκιανός, Μαρτύριος (μάρτυρες) 268,30. 
Μάρκος ό ‘Αθηναίος (Ασκητής) 2052,12. 
Μάρκος (ευαγγελιστής) 268,121.
Μάρκος (ηγούμενος πέτρας) 2053,21. 
Ματθαίος (’Απόστολος καί Ευαγγελιστής)

2048,4,11. 2065,20,36. 268,45. 
Μαρτινιανός (δσιος) 2066,11. 267,53.

268,108.
Ματρώνα (όσία) 268,38.
Μάρτυρες 10 οί έν Κρήτη 268,72,73. 
Μάρτυρες μ 268,114.
Μάρτυρες μβ' 268,113.
Μαύρα (αγία) 268,124.
Μαυρίκιος ό βασιλεύς 2047,34.
Μεθέορτα τοΰ οσίου πατρός ήμών ’Αθα

νασίου 563. 564.
Μεθόδιος (Αρχιεπίσκοπος) 267,63. 268, 

140.
Μελέτιος (επίσκοπος ’Αντιόχειας) 2066,10. 
Μερκούριος (άγιος) 2052,7. 
Μεταμόρφωσις 268,163,164.
Μηναϊον 2141.
Μηναϊον Αΰγούστου 528.
Μηναϊον των ιβ' μηνών, άρχόμενον άπό 

τοΰ Μαρτίου 2069.
Μηναία 525. 2122. 2124.
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Μήνας (άγιος) 268,41.
Μηνολόγιον τοϋ δλου ενιαυτού 533. 
Μητροφάνης (άγιος) 268,137.
Μιχαήλ (αρχών Βουλγαρίας) 2128,9.

2167.9.
Μιχαήλ Δούκας (βασιλεύς) 2063,2. 
Μουσικοί κώδικες 2075. 2095. 2169. 557. 

558. 559.
Μυροφόροι (γυναίκες) 267,113.
Μύρων (δσιος) 267,82.
Μώκιος (μάρτυς) 268,129.
Μωσαϊκόν τοϋ ενιαυτού 534.
Μωϋσής 2050,3. 2128,19. 2167,12.

Νείλος (’Αθωνίτης) 2050,6,7,8,24,26. 
Νεκτάριος (μοναχός) 2146,6.
Νήπια (άγια) 267,25 . 268,80,81.
Νήφων (δσιος) 2047,5.
Ναζάριος (άγιος) 268,22.
Ναθαναήλ (απόστολος) ίδέ Σιμών

2048.10.
Ναταλία (μάρτυς) 267,88.
Νίκανδρος 2128,8.
Νικήτας (άββάς) 2047,102.
Νικήτας (μάρτυς) 268,2.
Νικηφόρος (μεγαλομάρτυς) 2066,7. 267, 

51. 268,106.
Νικηφόρος (δσιος πατριάρχης) 268,136. 
Νικόδημος 545.
Νικόλαος (άγιος) 267,9.
Νικόλαος (άρχιεπίσκοπος) 2146,16. 
Νικόλαος ό Γεωμέτρης 2147,3.
Νικόλαος (δσιος) 268,60,61,62.
Νικολής 2158,2.
Νομοκάνων 2163.

Ξενοφών (άγιος) 2059,2.
Ξενοφών (δσιος) 2162,8.

Οϊδίπους 2138,5.
’Οκτώηχος Σέρβική 2113.
Οίκοι βλ. Κοντάκια 
’Ολυμπίάς (άγια) 568,168.

Παΐδες Ζ' (άγιοι, οί Ιν Έφέσω) 268,53. 
Πανηγυρικόν Γ' 554.
Παντελεήμων (άγιος) 267,77. 268,160. 
Παντελεήμων Λαυριώτης (μοναχός) 2064,2.

Πάπυλος (άγιος) 268,21.
Παράκλησις 2172. 529.
Παράκλησις διπλή 536.
Παρακλητική 2152. 2153. 526. 527. 
Παρθένοι Ζ 268,144.
Ιΐατάπιος (άγιος) 267,10. 268,63. 
Πατερικόν 2050,2051,2168.
ΓΙαυλΐνος (επίσκοπος) 2047,47.
Παύλος (άββάς, ό απλός) 2047,104. 
Παύλος 2146,6.
Παύλος (απόστολος) 2065,63. 2066,15. 

267,67. 268,148. 556,4. 2048,6,11.
2017,72.

Παύλος (άρχων Ίλλούστριος) 2047,74. 
Παύλος (μοναχός) 2140,3.
Παύλος ό 'Ομολογητής (άγιος) 268,37. 
Παύλος Παυλίδης (Λαυριώτης) 2065,64. 

268. 2166. 2128,19. 2168. 554,14. 
2053,26.

Πάχων (γέρων) 2047,93.
Παχώμιος (πατήρ) 2047,20.
Πελαγία (όσια, ή πόρνη) 268,18. 
Πεντηκοστάριον 532.
Πέτρος ό ’Αθωνίτης (άγιος) 2121,2. 
Πέτρος ’Αλεξάνδρειάς (ίερομ.) 267,2, 

268,54.
Πέτρος (απόστολος), 267,35,67. 268,148.

556,4. 2048,611. 2065,63.
Πηγάσιος (μάρτυς) 268,35.
Πίνδαρος 2138.
Πίωρ (άββάς) 2047,105.
Πλάτων (μάρτυς) 268,47.
Πλούταρχος 2128,7.
Ποιμήν (άββάς) 2047,17,61.
Πολιαμόβσκι 'Ιωάννης (Ρώσσος) 2064,1. 
Πολυέλεος 2159.
Πολύευκτος (μάρτυς) 267,31. 268,88. 
Πολύκαρπος (δσιος) 267,55. 268,111. 
Πραξαπόστολος Βουλγαριστί 2118. 
ΓΙρόβος (μάρτυς) 268,20.
Προκόπιος (μεγαλομάρτυς) 267,69. 268, 

151.
Προτάσιος (άγιος) 268,22.

Ρωμανός (ίερομάρτυς) 268,48.
Ρωμανός ό ποιητής 268,13.

Σάββας (ιερομόναχος) 2132.
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Σάββας Λαυριώτης (Ιεροδ.) 2048. 
Σάββας (δσιος) 267,8. 268,58,59. 560,3. 
Σαβέλ (άγιος) 268,142. 269,13.
Σαβώριος (βασιλεύς Περσών) 2052,17. 
Σαμαρίτις 267,117.
Σεβηριανός (άββάς) 2047,27.
Σεραπίων (άββάς) 2052,9,12.
Σέρβιος (δσιος) 2050,24.
Σέργιος καί Βάκχος (άγιοι) 268,17. 
Σίμων (αμαρτωλός) 2058,2.
Σίμων (’Απόστολος) 2048,10,11.
Σισώης ό Μέγας (δσιος) 2057,4.
Σλαβικοί κώδικες, άπό 2070 κ.έ. 
Σολομών 2053,22.
Σπυρίδων (άγιος) 267,13. 268,66. 
Σπυρίδων (Λαυριιότης, ιατρός) 2069,3. 
Στέφανος (άγιος) 267,79.
Στέφανος ό Νέος (όσιομαρ.) 267,5. 268, 

162.
Στέφανος (πρωτομάρτυς) 267,22. 268,79. 
Στέφανος (Φιλόσοφος) 2047,29.
Στιχολογία 546.
Στοιχεία τοϋ εκκλησιαστικού δικαίου.

Προλεγόμενα, προοίμιον 2055.
Στοιχεία Θεολογίας 2068.
Συμεών ό Θεοδόχος (άγιος) 267,49. 2128.

554,1.
Συμεών (μοναχός) 2052,13.
Συμεών (δσιος) 2057,1,2. 2066,13. 267,74.

268,135. 2051,1.
Σχοινάς Σωτήριος 2064,2.

Ταϊσία (μακαρία) 2050,23.
Τάραχος (μάρτυς) 268,20.
Τιμόθεος (άγιος) 268,124.

Τιμόθεος (απόστολος) 267,40. 268,96. 
Τίτος (απόστολος) 267,87. 268,170.
Τρεις Παίδες (άγιοι) 267,17.
Τριφδιον 2126. 2134. 531.
Τροπάρια 2108,2109.
Τρύφων (μεγαλομάρτυς) 2066,3. 267,147. 

268,103.
Τυπικόν 523. 524.
Τυπικόν Λαύρας 565.

Φεβρωνία (όσιομάρτυς) 267,66. 268,147. 
Φιλόθεος (πατριάρχης) 2053,20.
Φίλιππος (απόστολος) 2048,3,11. 268,43. 
Φλώρος (μάρτυς) 267,86. 268,168.
Φωκάς (άγιος) 267,75.
Φώτα (άγια) 268,85.
Φώτιος (άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπό

λεως) 2053,4.
Φώτιος (μάρτυς) 268,165.

Χαιρετισμοί καί παράκλησις είς τήν Θεο
τόκον 567.

Χαράλαμπος (ίερομάρτυς) 2066,8. 268,107. 
Χριστόφορος (μοναχός) 2070.
Χρυσόστομος (προηγ.) 2097.
Χρονογράφος 2061.
X" Ίωάννου ’Ιωάννης 2064,5.

Ψαλτήριον 2073. 2080. 2087. 2088. 2093.
2101.

Ψαλτήριον ΒουλγαριστΙ 2079. 2096. 
Ψαλτήριον Σερβιστί 2077 . 2089.

’Ωριγένης 2053,8.
Ώρολόγιον Σερβικόν 2090.

Β’- ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΩΝ ΕΡΓΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΩΔΙΞΙΝ

’Αβραάμ (δσιος) 556,4.
Άέτιος (κόμης άμιδηνός) 2053,24. 
’Αθανάσιος ό ’Αθωνίτης (δσιος) 2058,1.

2059.1. 2064,3,4,5. 2111. 2143,2.
544.

’Αθανάσιος (’Αλεξάνδρειάς) 2050,20.
2121.1. 2162,3.

’Αθανάσιος (πατρ. Κωνσταντινουπόλεως)
556,4.

Αίσωπος 2130,4.
’Αμβρόσιος Ίβηρίτης (μοναχός) 2157. 
Άμφιλόχιος (Ίκονίου έπ.) 2168,3. 
’Αναστάσιος ό ταπεινός 267,93.
Άνδρέας Κρήτης 2121,1. 554,8. 
’Ανδρόνικος (Δρουγγάριος Βίγλης) 2146, 

17.
’Αντίπατρος (έπ. Βόστρων) 2065,62. 
’Αριστοτέλης 2053,10. 2084.
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Βαλσαμών 2053,18.
Βαρλαάμ (μοναχός) 2146,15,16.
Βασίλειος 6 Μέγας 2085. 2103. 2108.

2144.2. 2162,5. 2164,8.
Βασίλειος (επ. Σελεύκειας) 2158,6. 554,9. 
Βλεμμίδης βλ. Νικηφόρος.

Canimelli G. 268.
Γαληνός 2053,10.
Γεράσιμος Ίωαννούλης (ίερομ.) 547. 
Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης 2172. 536. 

537. 566. 567.
Γερμανός (ίεροδ. Λαυριώτης) 2127. 
Γερμανός (πατριάρχης) 2053,16. 554,2. 
Γεώργιος 2167,4.
Γρηγέντιος (άγιος) 2050,37.
Γρηγόριος ό Θεολόγος 2065,58,60. 2069,3. 

2128,2,6.
Γρηγόριος Νεοκαισαρείας 2121,1. 
Γρηγόριος ό Νύσσης 2121,1.
Γρηγόριος Παλαμάς 2150,1,2,3,4. 554,11.

556,4.

Δαμασκηνός (ύποδ. Στουδίτης) 554,4,12. 
Δαπόντες βλ. Καισάριος.
Διαλία 2053,10.
Διονύσιος (ίερομ., ό έκ Φουρνά) 2156.

Ευγενικός βλ. ’Ιωάννης, Μάρκος. 
Εύλόγιος Κουρίλας 2060. 2063. 2064. 
Έφραίμ ό Σύρος 2047,21. 2049,1. 2056,3.

2145.3. 2162,8.
Ευστάθιος (επίσκοπος) 2053,12.

Ζωναράς Ίω. 2053,18. 2146,19.
Ζωναράς (Δρουγγάριος Βίγλης) 2146,4, 

5,6,7.

Ήλίας Μηνιάτης 2083.
'Ησίοδος 2138,2.

Θεμίστιος (ό φιλόσοφος) 2128,5. 
Θεοδώρητος (επίσκοπος ’Αντιόχειας)

2167.3.
Θεόδωρος Άγαλλιανός (διάκ.) 2146,13. 
Θεόδωρος Λάσκαρις (βασιλεύς) 2056,2. 
Θεόδωρος (πατριάρχης Θεουπόλεως Με

γάλης ’Αντιόχειας καί πάσης ’Ανατο
λής) 2053,18.

Θεόδωρος (Πτωχοπρόδρομος) 2167,11. 
Θεοφάνης Πρόκοβιτς (αρχιεπίσκοπος Νο- 

βγοροδίου) 2097.
Θηκαράς (μοναχός) 2056,1.

’Ιάκωβος (μοναχός) 554,10.
’Ιάκωβος Πρικανάς (ιερομόναχος) 2053,

20.
’Ισαάκ (άββάς) 2164,7.
’Ισαάκ δ Άργυρός 2147,10.
’Ισαάκ (επίσκοπος Νινευΐ) 2139. 
’Ισοκράτης 2158,1,2.
’Ιωακείμ (πρωτοσύγκελλος εξ Όρτακίου)

2067.1.
’Ιωάννης δ Δαμασκηνός 2148,1.
’Ιωάννης (Ευαγγελιστής) 2058,2.
’Ιωάννης (δ Ευγενικός) 2053,1. 2146,10.

556,2.
’Ιωάννης Κουκουζέλης 559.
’Ιωάννης (πατριάρχης) 2053,21.
’Ιωάννης ό Χρυσόστομος 2047,8,25. 2053, 

19 . 2066,10,15. 2074 . 2082. 2103. 2108.
2121.1. 2130,3,7. 2135.2142,1. 2144,1.
2149.1. 2151. 2158,4,5. 554,13,14. 

Ίωαννούλης βλ. Γεράσιμος.
Ίωάσαφ (ιερομόναχος Πάριος) 2167,14. 
’Ιωσήφ 556,1.
’Ιωσήφ δ Ύμνογράφος 2152.

Καισάριος Δαπόντες 2167,11. 2062,1.
2063.1.

Καλέκας (Μαν.) 2132.
Καλλιόπιος δ Κρής 2137.
Κλαύδιος Αίλιανός 2136.
Κλεομήδης 2053,10. 2147,1,3.
Κλεόπας Διονύσιος 2067,29.
Κορέσιος Γεώργιος 2167,1.
Κοσμάς 2128,19.
Κοσμάς (Ιερομόναχος) 557.
Κοσμάς ό ταπεινός 267,84. 268,166. 
Κουρίλας βλ. Εύλόγιος.
Κύριλλος (άγιος) 2053,2.
Κωνσταντίνος Δαπόντες βλ. Καισάριος. 
Κωνσταντίνος Καβάσιλας (αρχιεπίσκοπος 

Δυρραχίου) 2053,17.

Λεόντιος (επίσκοπος Νεαπόλεως Κύπρου)
554.1.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:51 EEST - 34.211.113.242



202 Γέροντος Παντελεήμονος Λαυριώτου

Λέων (βασιλεύ;) 554,7.
Λουκιανός 2130,2.

Μακάριος δ Αιγύπτιος 2047,9.
Μακάριος Μακρής (ίερομ.) 556,4. 
Μακάριος (δσιος) 2146,14.
Μακρής βλ. Μακάριος.
Μαλαξός βλ. Νικόλαος.
Μάξιμος (άγιος) 2146,12.
Μάξιμος (ιερομόναχος, Πελοποννήσιος) 

2065,1,2,20,39,59,63. 2066,14.
Μάρκος (άρχ. ’Εφέσου) 2146,1,2,3,18. 
Μεθόδιος επίσκοπος Πατάρων 2047,7. 
Μηνιάτης βλ. Ήλίας.
Μιχαήλ (Νοτάριος τής Μ. ’Εκκλησίας) 

2147,5.
Μοσχόπουλος Μανουήλ 2138,2.

Νείλος (άγιος) 2050,10.
Νεκτάριος Βλάχος 557. 558.
Νεκτάριος (πατριάρχης Κωνσταντινουπό

λεως) 554,5.
Νικήτας ό φιλόσοφος 2155.
Νικηφόρος Βλεμμίδης 2159.
Νικόδημος δ Νάξιος (δσιος) 556,3,4. 
Νικόλαος Δοχειαρίτης 557,558.
Νικόλαος (Μαλαξός) 2148,2.

Ξενοφών 2130,6.

"Ομηρος 2053,10.

Παΐσιος (επίσκοπος Σταϊγών) 2064,5. 
Παμβώ (άββάς) 2050,35.
Πάμφιλος (ίερομάρτυς) 2053,8,9. 
Πατερικόν βιβλίον 2050,2051.

Παύλος (απόστολος) 2052,5.
Παύλος (δσιος Ξηροποταμινός) 550. 
Πέτρος Λαμπαδάριος 2070,2.
Πέτρος (πατρ. ’Αντιόχειας) 2146,9. 
Πίνδαρος 2138,1.
Πλάτων 2053,10.
Πλούταρχος 2053,10. 2128,4.
Πρόκλος (άγιος) 2121,1.
Πρόδρομος βλ. Θεόδωρος. 
Πτωχοπρόδρομος βλ. Θεόδωρος.

Ρωμανός δ Μελφδός 267,94,95,107,110, 
120. 268,38,39,74,76,78,80,85.104,114, 
149,174,177,182.

Σάββας (δσιος) 524.
Σγουρής ’Ιωάννης 556,4.
Σίβυλλα 2053,10.
Σόλων 2053,10.
Σοφοκλής 2138,3,4,5.
Σπυρίδων Λαυριώτης (ιατρός) 523. 
Στέφανος 2070,2. 268,31.
Συνέσιος 2128,1.
Σωκράτης (Φιλόσοφος) 2053,10. 
Σωφρόνιος (αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων)

2053.3.9.

Ταράσιος (άρχιεπ. Κωνσταντινουπόλεως) 
554,6.

Φίλις 2053,10.
Φώτιος (πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως)

2128.9. 2146,20,21. 2167,9.

Ψελλός Μιχαήλ 2053,5. 2063,2.

Γ' - ΠΙΝΑΞ ΓΡΑΦΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

’Αθανάσιος 2135.
’Αθανάσιος ’Αθωνίτης (δσιος) 2059,2. 
’Αθανάσιος (μοναχός) (;) 2064. 
Αμβρόσιος Ίβηρίτης (μοναχός) 2157. 
’Αντώνιος (μοναχός) 566. 567.

Γραζαντίνος Πέτρος 2132.
Γρηγόριος Ε' (πατριάρχης Κωνσταντινου

πόλεως) 554,11.

Διονύσιος Ψάλτης 525.

Ευθύμιος (ίεροδιάκων) 553.

Ζαχαρίας (ίεροδιάκων) 2128,19.

Θεοφάνης (ιερομόναχος Καρύτζης) 2165.

'Ιερόθεος (ίεροδιάκων) 547.
Ιωακείμ (πρωτοσύγκελλος έξ Όρτακίου)

2067,1.Δαπόντες Κωνστ. 2063.
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’Ιωακείμ (Σιμωνοπετρίτη;) 2172.
’Ιωάννης (πρεσβύτερος) 2141.
’Ιωσήφ (ιερομόναχος) 2152.
Ίωάσαφ μοναχός Άγιοσαββίτης 2047,1. 

2048. 2050,1. 2051.
Ίωάσαφ (μοναχός, Αέριος) 2047,105.

2051,2.

Κοσμάς (προηγ.) 554,4,12.
Κυπριανός (μοναχός) 533.
Κύριλλος Λαυριώτης ό Πελοποννήσιος 

(προηγ.) 2061. 543.

Λεόντιος (ιερομόναχος) 2054.

Μεθόδιος (ιερομόναχος Ήλιοπολίτης)
2069,3.

Μιχαήλ ό Παλάτης 2058,2.

Νείλος (αμαρτωλός) 2057,1.
Νικόλαος Κιαχαγιάς 2158,7.

Όρέστης (μοναχός) 548.

Παρθένιο; (ιερομόναχος) 2137. 2143. 
Παύλος (ιατρός Λαυριώτης) 536. 550. 
Παχώμιος (ιερομόναχος) 2164.

Ραφαήλ (ίερομ.) 2140.

Χαρίτων (ίερομ.) 2069,3.

Δ' - ΠΙΝΑΞ ΚΤΗΤΟΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Λαύρα (Μονή) 2111. 2114. 2118.’Αντώνιος (άγιος ό έν Κερατέφ) 2111.
2121.

Γεράσιμος (ιερομόναχος Ρώσσος) 2094. 
2097.

Γρηγόριος (ιερομόναχος ό έκ Σκοπέλου) 
2103. 2170. 2171.

Διονύσιος (μοναχός) 2137.

’Ιωάννης (Κρητικός) 2108.
Ίωαννίκιος (μοναχός, άγιογράφος) 2156. 
Ίωάσαφ Σιμωνοπετρίτης (μοναχός) 2158.

Μεθόδιο; (ιερομόναχος) 2069,3.

Ναθαναήλ (προηγούμενος) 2098. 
(Χ")Νικόλαος ό Ζαγοραϊος (ίεροδ.) 2130,9.

Σάββας (ηγούμενος) 2103.
Στέφανος (προηγ. Λαυριώτης) 2168.

Τιμόθεος (πνευματικός) 555.

Φωτεινός (νοτάριος τής Μεγ.’Εκκλ.) 2053.

Ε' - ΠΙΝΑΞ ΚΕΧΡΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

2141 1392 2135 1687 555 1783 2050 1878
2132 1483 2054 1690 2074 1784 2051 1878
2117 1434 (;) 525 1717 541 1800 2048 1879
2113 1560 523 1740 532 1836 2047 1880
2143 1578 2104 1748 2158 1839 204? 1888
2053 1602 531 1749 544 1841 205? 1904
2035 1614 2153 1750 525 1847 2127 1918
2154 1619 2128 1759 543 1849 2172 1956
2140 1630 533 1759 527 1855
2137 1678 211? 1773 2057 1871

Σ η μ. Οί πίνακες A' - Ε' συνετάχθησαν υπό τού κ. Κωνσταντίνου Α. 
Μ α ν ά φ η, φοιτητοϋ τής Φιλολογίας.
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