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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΓΡΓΙΚΩΝ ΕΙΛΗΤΑΡΙΩΝ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΑΓΡΑΣ

[Ή ασχολία μου μέ τούς βιβλιογράφους τοΰ 14ου αίώνος καί κυρίως μέ τον 
βιβλιογράψον Ίωάσαφ, άκμάζοντα επί πεντηκονταετία^ δλην, άπό τοΰ 1360 μέχρι 
τοΰ 1406 ή καί τοϋ 1418, μέ ώδήγησε καί είς την έξέτασιν των λειτουργικών είλη- 
ταρίων. Ό βιβλιογράφος Ίωάσαφ εΐχεν αποκτήσει, φαίνεται, ειδικότητα είς τήν 
γραφήν λειτουργικών χειρογράφων, ιδιαιτέρως δέ λειτουργικών είληταρίων. Ό χα
ρακτηριστικός τρόπος γραφής αύτοΰ άπαντά είς πλήθος είληταρίων, πολλά τών 
οποίων φέρουν τήν υπογραφήν του (βλ. καί ενταύθα είλητάρια Λαύρας 5, 18, 25, 
28, 32. Βατοπ. 5, 11), άλλα δέ δύνανται ν’ αποδοθούν είς αυτόν λόγφ ακριβώς τής 
χαρακτηριστικής γραφής. Άλλα δέν είναι μόνον ό Ίωάσαφ κατ’ εξοχήν γραφεύς 
λειτουργικών είληταρίων' ολόκληρον βιβλιογραφικόν έργαστήριον, είς τό όποιον 
οϋτος άνήκε, εγκατεστημένον είς τήν εν Κωνσταντινουπύλει περιώνυμον μονήν τών 
'Οδηγών, έγραφεν, ώς φαίνεται, κατά προτίμησιν λειτουργικά χειρόγραφα καί εί
λητάρια. Τήν δράσιν τοΰ βιβλιογραφικού τούτου εργαστηρίου δυνάμεθα να παρα- 
κολουθήσωμεν άδιαλείπτως άπό τών άρχών τοΰ 14ου αίώνος μέχρι τών παραμονών 
τής Άλώσεως.1 Ό λαμπρός βιβλιογράφος Χαρίτων (μεταξύ τών πολλών ύπ’ αύτοΰ 
γραφέντων χειρογράφων είναι καί τό πολυτελές Ψαλτήριον Ίβήρων 1384 κατ’ εν
τολήν τής χήρας τοΰ ’Ανδρονίκου Γ' Παλαιολύγου Άννης), οί βιβλιογράφοι ’Ιωα
κείμ (άρχαί 14ου αί. : Λ 16), Γρηγόριος (1380 : Β 19), Σωφρόνιος (Λ 29), Ματθαίος 
(Λ 37) καί Γεδεών (Λ 10, 22, 46), τών άρχών τοΰ 15ου αίώνος οί τελευταίοι, άνή- 
κουν άναμφιβόλως είς τό βιβλιογραφικόν έργαστήριον τής μονής τών ‘Οδηγών, ώς 
δεικνύει ή χαρακτηριστική γραφή τών βιβλιογράφων τούτων (βλ. είκ. 8 - 11).

Τόν ένταΰθα δημοσιευόμενον κατάλογον τών λειτουργικών είληταρίων τής 
Ίεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας είχε καταρτίσει, μετά τοΰ καταλόγου όλων τών 
κωδίκων τής μονής, κατά τό τέλος περίπου τοΰ 19ου αίώνος, ό τότε βιβλιοθηκάριος 
Χρυσόστομος προηγούμενος Λαυριώτης. Ύπείκων είς ιδιαιτέραν παράκλησίν μου 
καί εμφορούμενος έξ άγνοΰ προς τήν επιστήμην καί τα πράγματα ενδιαφέροντος, 
άντέγραψε καί συνεπλήρωσε τούτον έν μέρει ό νΰν βιβλιοθηκάριος γέρων Παντε- 
λεήμων Λαυριώτης, είς τόν όποιον πλεΐσται οφείλονται, πλήν τών ίδικών μου, καί 
τών παλαιογραφούντων καί λοιπών επιστημόνων αί χάριτες.

Τά είλητάρια είχον τήν ευκαιρίαν νά μελετήσω είς δύο επισκέψεις μου είς 
τήν Μονήν τής Μεγίστης Λαύρας, κατά τό θέρος τοΰ 1955 καί τοΰ 1957. Είς τήν 
περιγραφήν τοΰ Χρυσοστόμου προσέθεσα καί τάς Ιδικάς μου παρατηρήσεις, άφορώ- 
σας κυρίως είς τήν χρονολόγησιν καί τούς γραφείς τών χειρογράφων, έτέθησαν δέ

1 Περί τοΰ βιβλιογράφοι) Ίωάσαφ καί τοΰ βιβλιογραφικοΰ έργαστηρίου τής μονής τών 
'Οδηγών πραγματεύομαι έν έκτάσει είς είδικήν μελέτην, ήτις Φά δημοσίευσή είς τόν προσεχή 
τόμον τής Byzantinische Zeitschrift (1958)·
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πρός διάκρισιν al ίδικαί μου προσθήκαι εντός αγκυλών. Έκφράζων καί αΰθις τάς 
ευχαριστίας μου πρός τους γέροντας Επιτρόπους τής 'Ιερός Μονής καί πρός τόν 
γέροντα Παντελεήμονα διά τήν κατά τάς δύο επισκέψεις μου πρόθυμον καί πολύ
τιμον εις τήν έν γένει έν τή βιβλιοθήκη εργασίαν μου συμπαράστασίν του, χαίρω 
ιδιαιτέρως, διότι διά τής δημοσιεύσεως τοϋ καταλόγου τούτου, ως καί τού ευθύς 
μετά τούτον δημοσιευομένου καταλόγου των είληταρίων τής 'Ιερας Μονής Βατο
πεδίου, γίνεται απαρχή γονίμου συνεργασίας τών κατά κόσμον ερευνητών μετά τών 
λογίων μοναστών διά τήν ερευνάν καί τήν καταξίωσιν τών πολυτίμων θησαυρών 
τού άγιωνόμου "Ορους.1

ΛΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ]

1. 0,26 x 5,70 [14ος α!.]
Ή θεία λειτουργία τοϋ Ίω. Χρυσοστόμου 

μετά τής ευχής τών κολλυβών εϊς μνήμην αγίων. Έν τφ κειμένφ παρενεί- 
ρεται καί Διάταξις τής θείας λειτουργίας.

Έν τελεί : TÒ παρόν κοντάκιον εδόϋη εν τώ \ άγίω βήματί της Λαύ
ρας παρά τον εν | μοναχοΐς κυ(ρον) Θεοδούλου τον Μεσημβρινόν ψνχικής| 
εν Κνρίω σ(ωτη)ρίας.

[Γραφή απολύτως όμοία μέ τήν τοΰ άριθ. 9, παρεμφερής πρός τήν 
τοΰ εργαστηρίου τής μονής τών 'Οδηγών (βλ. είκ. 1 καί 2).

Έν αρχή ερυθρόν επίτιτλον].

2. 0,25 X 7,68 [13ος αί. άκέφ.]
Ή θεία λειτουργία τοϋ Μεγάλου Βασιλείου (ελλιπής).
”Α ρ χ ε τ α ι από τής εκφωνήσεως τής ευχής τής μικράς εισόδου, 

εκπεσόντων τών προ αυτής. Τα ειρηνικά καί αιτήσεις εν τή ωρ υπό μεταγε- 
νεστερας χειρός. Έν τελεί, έπίσης υπό μεταγενεστερας χειρός, ή ευχή «Ό 
θυσίαν αινέσεως κλπ.».

Εικόνες καί ετεραι παραστάσεις φέρονται αί εξής : 1) ’Άγγελος υψών 
εν μικρφ κυκλφ άποτελοΰντι τό στοιχεΐον Ο τον Ίησοΰν Χριστόν, εν τή 
ευχή «'0 Θεός ό άγιος ό εν άγίοις αναπαυόμενος κτλ·». 2) ’Αλέκτωρ σχη- 
ματίζων τό Κ. 3) Ό ιερουργών εν εϋλαβεΐ σχήματι κρατών κεχρυσωμένην 
προσφοράν αποτελούσαν τό Ο, εν τφ «Ούδείς άξιος». 4) '0 αυτός σχημα
τίζουν τό Κ (είκ. 5). 5) ’Ορθογώνιον 16 x 14, εν φ τό θυσιαστήριον μετά 
οϋρανοϋ, ου άνωθεν ό Κύριος ημών κρατών τό Εϋαγγελιον, περί δε Αυτόν 
άγγελοι παρακΰπτοντες. Προ δέ τοΰ θυσιαστηρίου άρχιερεύς μετά τριών συλ
λειτουργών. 6) 'Ο Κύριος ημών καθήμενος επί τών Χερουβείμ παριστών 
τό Ο, εν τή ευχή «Ό ών Δέσποτα». 7) ’Ορθογώνιον 15 x 13, εν φ ό Κύ
ριος ημών παρίσταται κυκλοϋμενος υπό τών επουρανίων δυνάμεων καί υπό 
τής κτίσεως προσκυνουμενος, πρό τής ευχής «Μετά τούτων καί ημείς τών 
μακαρίων Δυνάμεων». 8) Πρό τής φράσεως τής προηγούμενης ευχής «πλάσας

Τα είλητάρια είναι περγαμηνά, πλήν έλαχίστων έξαιρέσεωνι δπου τούτο δηλοΰται ρητώς.
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γάρ τον άνθρωπον» έν ορθογωνίφ 20 χ 14 οί πρωτόπλαστοι καί ή παρά- 
βασις αυτών. 9) ’Ορθογώνιον 24 χ 13, εν φ εν τρισ) στίχοις παρίστανται 
άγγελοι, προφήται καί ό Κύριος ήμών μετ’ άλλων πιστών, προ τών φρά
σεων τής αυτής ευχής «προφήτας έξαποστείλας... αγγέλους έπέστησας φύ
λακας... έλάλησας ήμϊν έν αΰτφ τφ Υίφ σου». 10) ’Ορθογώνιον 16 x 14, 
έν φ ή γέννησις τοϋ Κυρίου ήμών προ τής έν τή αυτή ευχή φράσεως «έπει- 
δή γάρ δι’ ανθρώπου ή αμαρτία εύδόκησεν ό μονογενής σου Υιός... γενό- 
μενος έκ γυναικός» (εικ. 6). 11) ’Ορθογώνιον 19 x 14, έν ω ή βάπτισις τοΰ 
Κυρίου ήμών καί ό τάφος αύτοϋ μετά τής κουστωδίας, προ τών φράσεων 
«Καί καθαρίσαι ήμδς έν ύδατι... καί κατελθών διά τοΰ Σταυρού εις τον 
“Αδην». 12) ’Ορθογώνιον 17 χ 13, έν φ ή εις “Αδου κάθοδος καί ή Άνά- 
ληψις τοΰ Κυρίου. 13) ’Ορθογώνιον 17 χ 13,'έν φ ό μυστικός δεΐπνος.
14) ’Ορθογώνιον 13 χ 13, έν φ έν ενί στίχφ φέρεται Σταυρός, ή τριήμερος 
ταφή, ό άναστάς έκ νεκρών Κύριος" έν έτέρφ δέ στίχφ ή Άνάληψις καί ή 
έκ δεξιών τοΰ Πατρός καθέδρα, προ τών φράσεων «Μεμνημένοι οΰν... τοΰ 
ζωοποιού Σταυρού, τής τριημέρου ταφής, τής έκ νεκρών άναστάσεως, τής 
εις ουρανούς ανόδου, τής έκ δεξιών σοΰ τοΰ Θεού καί Πατρός καθέδρας».
15) ’Ορθογώνιον 21 x 14, έν φ έν πέντε στίχοις άπασαι αί τάξεις τών δι
καίων (μορφαί 39), προ ιών «ήμας δε πάντας ενώσαις μετά τών... προπα
τόρων, πατέρων, πατριαρχών». 16) ’Ορθογώνιον 17 x 13 φέρον την Θεο
τόκον έπί θρόνου κρατούσαν τον Κύριον ήμών, μετά το «Έξαιρέτως». 
17) ’Ιωάννης δ Πρόδρομος, κρατών το Τ «Τοΰ αγίου Ίωάννου...». 18) ’Ορ
θογώνιον 14 χ 13 φέρον οκτώ άσκητάς έν σπηλαίοις, προ τών λέξεων 
«Μνήσθητι Κύριε τών έν έρημίαις καί όρεσι καί σπηλαίοις». 19) ’Ορθο
γώνιον 16 χ 13 φέρον βασιλείς καί ήγεμόνας (μορφάς 8), προ τών «Μνή- 
σθητι Κύριε τών εύσεβεστάτων καί πιστοτάτων ήμών βασιλέων». 20) Τα 
τέσσαρα ευαγγελικά σύμβολα, περί την ευχήν «Ήνυσται καί τετέλεσται», 
γεγραμμένην έν σχήματι σταυρού. — Εύρηνται καί τινα στοιχεία [αρχικά] κε- 
κοσμημένα καί τινες μικραί έν αύτοίς παραστάσεις ζώων κτλ.

[Περί τοΰ πολυτιμοτάτου τούτου καί λαμπρού είληταρίου βλ. Π. 
B r é h i e r , Bes peintures du rouleau liturgique No 2 du monastère 
de Bavra. Ann. Inst. Kondakov (Seminarium Kondakovianum) 11 
(1940) 1 -20. Ό Bréhier τό χρονολογεί ε’ις τάς άρχάς τοΰ 14ου α’ιώνος, 
συγκρίνων αυτό προς δύο χειρόγραφα τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισί- 
ων, τοΰ 1304 καί 1336. Ή γραφή είναι μάλλον βεβιασμένη καί μιμείται, 
κατά τήν συνήθειαν τών λειτουργικών χφφ, παλαιοτέραν, δεικνύει δμως πε- 
ρισσοτέραν ομοιότητα προς τον τρόπον γραφής τοΰ 13ου αιώνος].

3. 0,26 x 3,98 [13ος at. άκέφ. κολοβ.]
Ή θεία λειτουργία τοΰ ‘Χρυσοστόμου (ελλιπής).
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” Α ρ χ ε τ α ι από τής ευχής τοΰ τρίτου αντιφώνου καί λήγει εις 
την ευχήν τής μεταλήψεως.

[Όρθια, στρογγυλή γραφή. Πεποικιλμένα αρχικά.
Έν τελεί των διπτυχων τών κεκοιμημένων: Μνήοϋητι Κ(νρι)ε Γερ

μανόν ίερο(μον)άχ(ον)].

4. 0,26 χ 5,05 [12ος αι.]
Ή θεία λειτουργία τοΰ Χρυσοστόμου.
Έν τελεί: Κ(ύρι)ε βοήϋ·(ει) τον δονλον οον Θεοφύλα(κτον) μο(να)χόν.

5. 0,22x 7,50 14ου at. (1366) ■ ν
Ή θεία λειτουργία -«οΰ Μεγάλου Βασιλείου.
Έν τελεί·. ’Έτους ,ςώοε' Ινδ. ε' μηνϊ σεπτεβρίω κ’ (=1366). Θ(εο)ϋ 

το δώρον καί Ίωάσαφ πόνος (είκ. 8).

6. 0,26 χ 10,85 [12ος ai. άκέφ. κολοβ-J
Αί θεΐαι λειτουργίαι Βασιλείου καί Χρυσοστόμου, άμφότεραι ακέ

φαλοι.
Τό κοντάκιον περιείχε καί διάταξιν τών χειροτονιών καί την λει

τουργίαν τών προηγιασμένων, ών ελάχιστα μένουσιν. 'Υπό μεταγενεστέρας 
δέ χειρός εγράφησαν εΰχαί τινες τών εγκαινίων καί επί άνοίξεως ναοΰ 
μιανθέντος διαφόρφ τρόπφ. Τα αρχικά στοιχεία περίκομψα.

['Ολόκληρον τό κείμενον έρυθρόγραφον. Χρυσογραφία, ποικιλόχρωμα 
άρχικά. Έν αρχή τών διπτυχων τών ζώντων άποκεκομμένον αρχικόν Μ).

7. 0,26 χ 3,50 [14ος al. άκέφ.]
Ή θεία λειτουργία τοΰ Χρυσοστόμου,

ής εξέπεσεν ή τής προθέσεως ευχή καί ή τοΰ πρώτου αντιφώνου. Έν τέ- 
λει ή ευχή τών κολλυβών εις μνήμην αγίων, διάφορος μικρόν τής σήμε
ρον άναγινωσκομένης.

[Γραφή όρθια, στρογγυλή. Μελάνη μαύρη].

8. 0,21x5,07 [14ος α!.]
Ή θεία λειτουργία τοΰ Χρυσοστόμου.
Έν τέλει : Μεμνηοο Μηνά τοΰ γεγραφότος άντα.
[Ή αυτή υπογραφή καί <5 αυτός τρόπος γραφής καί εις τό ειλητάριον 

Άθων. 865, Ξενοφώντος 163. Ό Λάμπρος δεν αναφέρει όνομα βιβλιογρά- 
φου’ οι Vogel - Gardthausen, μή έννοήσαντες τήν κλητικήν θΰτα, ανα
γράφουν τό ειλητ. Ξενοφ. υπό τό όνομα Μηνάς ύντης.

Όρθια στρογγυλή γραφή. Έπίτίτλον καί αρχικά γράμματα ερυθρά].
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9. 0,26 X 7,16 [14ος où.]
Ή θεία λειτουργία τοΰ Μ. Βασιλείου.
Έν τελεί : Έδό&η το παρόν κοντάκιον παρά τον εν μοναχοΐς |

κν(ρον) Θεοδονλ(ου) τον Μεσημβρινού εις το άγιον βήμα τής | Λαύρας.
[Γραφή ή αυτή τοΰ άριθ. 1 (βλ. εϊκ. 1 καί 2). Έπίτιτλα κα'ι αρχικά 

γράμματα. Εις τα δίπτυχα τών ζώντων, εν τή φμ, διά χειρός τοΰ άςριερω- 
τικοΰ σημειώματος : Μνήσΰη(τι) δέσποτ(α) αγ(ιε) την ψυχήν τοΰ δούλου 
τοΰ Θ(εο)ΰ Θεοδ(ού)λ(ον)\.

10. 0,28x5,54 15ος αΐ. (1420)
Ή θεία λειτουργία τοΰ Μ. Βασιλείου.
Έν τελεί: Θ(εο)ΰ το δώρον | καί τοΰ Γεδεών πόνος. | ’Έτους ^τ^κη' 

ϊνδ. ιγ' μηνι \ ίουνίω ιϋ·' [1420], [Κάτωθεν διά τής αυτής χειρός, άλλα μέ 
μικρότερα γράμματα :] Ζώσιμό ιερομονάχου καί πν(ενματ)ικοΰ π(ατ)ρ(ό)ς 
[πρβ. καί άριθ. 22 καί 46[.

[Γραφή ή τυπική τοΰ εργαστηρίου τής μονής τών 'Οδηγών],

11. 0,25 x3,69 [τέλ. 13ου—άρχ. 14ου αϊ.]
Ή θεία λειτουργία τοΰ Μ. Βασιλείου,

φέρουσα εν αρχή επίτιτλον κόσμημα. Έκπεσόντων τεμαχίων περγαμηνής, 
ελλείπουσι τα άπό τής ευχής τής προθέσεως μέχρι τών «"Οσοι κατηχούμενοι 
πρόελθετε», οις συνεκψέρονται καί τα «'Όσοι προς το φώτισμα πρόελθετε» 
(πρβ. άρ. 6). Έτι ελλείπουσιν από τών «Μνήσθητι Κύριε πάσης επισκοπής 
ορθοδόξων» μέχρι τέλους σχεδόν.

Έν τέλει : Ό γραφενς ταπεινός Θεόδωρος δ 'Αγιοπετρίτ(ης).
[Ωραία στρογγύλη γραφή (εϊκ. 7). 'Ο Θεόδωρος Άγιοπετρίτης αντι

γράφει κώδικας από τοΰ 1278 μέχρι τοΰ 1307 *].

12. 0,27 X 8,25 [13ος αί. άκέφ., κολοβ.]
Ή θεία λειτουργία τοΰ Μ. Βασιλείου,

μικρόν ελλιπής εν αρχή καί εν τέλει, ένθα φαίνονται αί δύο εΰχαί τοΰ 
Σκευοφυλακίου «'Ήνυσται καί τετέλεσται» καί «Τό πλήρωμα τοΰ νόμου».

[Ευμεγέθης, στρογγύλη γραφή].

13. 0,23x7,71 10ος αί. [άκέφ.]
Αί θειαι λειτουργίαι Βασιλείου (άκέφ. μικρόν) καί Χρυσοστόμου (ά- 1

1 Βλ. Marie Vogel -Victor Gardthausen, Die griechi
schen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance. Reipzig 1909 [Zentral
blatt für Bibliothekswesen, Beiheft XXXIII] έν λέξει. (Εις τό έξης : VG).
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κέφ. από τής ευχής των κατηχουμένων), καί τινες εΰχαί [ευχή εις αδελφό^ 
ποίησιν, ευχή εις κόλλυβα μνήμης αγίων, ευχή επί των έν βρώμασι σκαν- 
δαλισθέντων, ευχή επί άρρωστων], εν αίς ή των κολλυβών εις μνήμην α
γίων αξία μελέτης, αΐρουσα, ως εικάζω, τήν έν τή συνήθως άναγινωσκομέ- 
νη έμφαινομένην ανωμαλίαν.

Έν τοίς διπτΰχοις (Χρυσοστόμου) γίνεται μνήμη τοΰ ονόματος Πο- 
λυεΰκτου ως αρχιεπισκόπου [Έν πρώτοις μνήαϋητι Κ(νρι)ε τον αρχιεπι
σκόπου ημών Πολυεύκτον], έξ ου εικάσειεν άν τις γραφήναι το παρόν κατά 
τον ΙΟον αιώνα (πρβλ. Μ. Γεδεών, Πατρ. Πίνακες). [Ό Πολΰευκτος πα
τριάρχης από τοΰ 956 μέχρι τοΰ 970’ βεβαίως δεν γίνεται ρητή μνεία αρ
χιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, είναι όμως λίαν πιθανόν να νοήται δ 
πατριάρχης Πολυευκτος, με τήν χρονολογικήν δέ ταΰτην τοποθέτησιν συμ
φωνεί καί 6 τρόπος τής γραφής τοΰ είληταρίου (βλ. εΐκ. 3)].

Τό συμβολον τής πίστεως άναφέρεται διά των λέξεων «ιερόν μάθημα 
τής πίστεως».

[Ποικιλόχρωμα καί χρυσόγραφα αρχικά].

14. 0,23x3,91 [13ος αί. άκέφ. κολοβ.]
'Η θεία λειτουργία τοΰ Χρυσοστόμου.
[Στρογγυλή γραφή. Ωραιότατα ποικιλόχρωμα αρχικά].

15. 0,19x7,35 [11ος αϊ.]
Ή θεία λειτουργία τοΰ Μ. Βασιλείου.
Έγραψεν ίσως Θεοφάνης μοναχός. [Τοΰτο συνεπέρανεν δ συντάκτης 

προφανώς έκ τής σημειώσεως εν τή φα παρά τά δίπτυχα τών ζώντων διά 
κεφαλαιογραμμάτου γραφής υπό τής χειρός τοΰ βιβλιογράφου : ΜνήσΟ(η)- 
τ(ι) Κ(νρι)ε την ψνχ(ήν) τοΰ δονλ(ον) σου Θεοφά(νονς) (μον)αχ(ον). 
Άν ουτος είναι δ γραφεΰς, πιθανόν να ταυτίζεται προς τον Θεοφάνην τα
πεινόν μοναχόν, βιβλιογράφον δρώντα από τοΰ 1004-1023 περίπου (βλ. VG)].

[Τό είλητάριον πολυτελές, μέ πολύχρωμα αρχικά καί ποικιλόχρωμον 
έπίτιτλον έν αρχή].

16. 0,23x5,12 [14ος αί.]
Ή θεία λειτουργία τοΰ Χρυσοστόμου.
Έν τέλει : Χ(ριστ)ε δίδον μογήσαντι τεην πολύολβον αρωγήν. Θ(εο)ϋ 

τό δώρον και ’Ιωακείμ πόνος. [Μετά τό «Άξιον έστίν» : ΜνήσΟητι τής
ψυχής τον αειμνήστου δούλου σου Νίφωνος].

[Γραφή τοΰ βιβλιογραφικοΰ έργαστηρίου τής μονής τών 'Οδηγών 
(εΐκ. 10). Ό γραφεΰς είναι πιθανώς δ αυτός μέ τον γραφέα τοΰ κώδ. Lau
rent. 11,1 τοΰ έτους 1327].
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17. 0,24x4,00 [13ος αί. άκέφ. κολοβ.]
Ή θεία λειτουργία τοΰ Μ. Βασιλείου.
[Ποικιλόχρωμα αρχικά],

18. 0,22 x 5,90 14ος αί.
'Η θεία λειτουργία τοΰ Χρυσοστόμου.
Έν τελεί ή χρονολογία εγένετο εξίτηλος, διακρίνονται όμως τάδε 

Θεοΰ το δώρον καί πόνος Ίωάσαφ, ος έστί πάντως ό αυτός γραφεύς καί 
τοΰ ύπ’ άριθ. 5. [Διακρίνονται μόνον : ’Έτους... | μηνί... | Θ(εο)ϋ το δώ
ρον καί πόνος \ Ίωάσαφ. Όρθώς δ συντάκτης εΐκασεν δτι πρόκειται περί 
τοΰ γράψαντος τό είλητάριον άρ. 5 (βλ. εισαγωγήν σελ. 391). Ό πεπει
ραμένος οΰτος βιβλιογράφος υπογράφει συνήθως Θεοϋ τό δώρον καί Ίωά- 
σαφ πόνος· μόνον είς τα εντελώς πρώιμα χφφ του (Άθων. t5588, Παντελ. 
82, είλητάριον έτους 1360 1 καί Βρετ. Μουσ. Burn 18, έτους 1366) ή υπο
γραφή άπαντφ ώς ενταΰθα : καί πόνος Ίωάσαφ. Εις τους αυτούς χρόνους 
(1360 - 1366) πρέπει να τοποθετηθή καί τό παρόν είλητάριον" καί ή γρα
φή δεν έχει αποκτήσει εϊσέτι τήν εΰροιαν των μεταγενεστέρων χειρογράφων 
τοΰ ίδιου.

Είς τα δίπτυχα : Μνήσϋητι Κ(ύρι)ε τάς ψνχάς τών κεκοιμημένων 
αειμνήστων δούλων σου Κωνσταντίνου καί Δημητρίου, Ήααΐου, Γαβριήλ, 
Γρηγορίον, Θεοκτίστον (δυστυχώς τα ονόματα είς τό σημεΐον τοΰτο έχουν 
καταστή εξίτηλα καί έχουν γραφή εκ νέου διά δευτέρας χειρός).

Ερυθρά καί κυανά αρχικά γράμματα].

19. 0,24x4,29 [14ος αί. άκέφ. κολοβ.]
Ή θεία λειτουργία τοΰ Μ. Βασιλείου.
[Είς τα δίπτυχα : Μνήσΰητι Κ(νρι)ε τών ψυχών τών δούλων σου Δω- 

ρο&έου ιερομονάχου, Ιωακείμ καί Ζηνοβίας τών μοναχών καί τών τέκνων 
αυτών και Άϋανασίου (κενόν).

Μνεία είς τα δίπτυχα τών αυτών ακριβώς ονομάτων καί εις τό είλητά
ριον Βατοπεδίου άρ. 19 (βλ. κατωτέρω σελ. 406). Γραφή ή τυπική τής μο
νής τών 'Οδηγών, ούχί όμως τοΰ αύτοΰ βιβλιογράφου με τό εΐλητ. Βατοπ. 19].

20. 0,24 X 7,08 [13ος αί.]
Ή θεία λειτουργία τοΰ Χρυσοστόμου,

ου καί ή είκών προτέτακται, άνωθεν δε ταύτης ή τής τοΰ Κυρίου ημών 
σταυρώσεως (φθαρεΐσα). Τό πρώτον στοιχείον Ο παρίσταται υπό χειρός 
κρατουσης άρτον φέροντα τον Κύριον ημών, «Ό Θεός ό Θεός ημών, ό τόν 
ουράνιον άρτον». Τα αρχικά στοιχεία έν γένει περίκοσμα, τινά παρίστανται

Έσφαλμένως παρά Λάμπρο) : και πόνος ’Ιωάνναν.
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διά ζώων, πτηνών. "Εν Κ εϊκονίζει άνθρωπον, δν περιελίσσει δφις. Το κεί
μενον γεγραμμένον μέλανι χρυσφ, κυανφ καί μολυβδόχριρ.

21. 0,27 x 7,80 [14ος αί.]
‘Η θεία λειτουργία τοΰ Μ. Βασιλείου.
[Γραφή όμοιάζουσα πολύ προς την των άρ. 1 κα'ι 9, άλλ’ αυστηρό

τερα (είκ. 4)].

22. 0,25 x 3,17 [άρχ. 15ου αί. άκέφ. κολοβ.]
Ή θεία λειτουργία τοΰ Χρυσοστόμου,

αίώνος 15ου (1420), γραφεΐσα υπό Ζωσιμα ίερομονάχου, δν υπολαμβάνω 
τον αυτόν καί εν άριθ. 10, ή μάλλον υπό Γεδεών μοναχού.

[Τό ειλητάριον, άκέφαλον κα'ι κολοβόν, δεν φέρει βιβλιογραφικόν ση
μείωμα, ή γραφή δμως είναι απολύτως όμοια προς τήν των είληταρίων άρ· 
10 κα'ι 46, καί ορθώς ό συντάκτης τοΰ καταλόγου συνεπέρανεν δτι έγράφη 
υπό τοΰ αΰτοΰ Γεδεών, τοΰ γράψαντος καί εκείνα (οΰχί βεβαίως τοΰ Ζωσιμα, 
δστις δεν είναι γραφεΰς, αλλά προφανώς ό κτήτωρ). Τα τρία ταΰτα εϊλη- 
τάρια, περιέχοντα τάς λειτουργίας τοΰ Χρυσοστόμου (άρ. 22), τοΰ Μ. Βα
σιλείου (άρ. 10) καί τών προηγιασμένων (άρ. 46), έγράφησαν ασφαλώς καί 
τα τρία κατά παραγγελίαν τοΰ ίερομονάχου Ζωσιμα τό αυτό έτος 1420].

23. 0,18 X 3,42 [13ος αί. άκέφ. κολοβ.]
Ή θεία λειτουργία τοΰ Μ. Βασιλείου.

24. 0,25x2,60 [15ος αί. άκέφ. κολοβ.]
Ή θεία λειτουργία τοΰ Χρυσοστόμου.

25. 0,26 X 5,55 14ος αί. (1366)
"Η θεία λειτουργία τοΰ Μ. Βασιλείου.
Έν τέλει : Ίωάσαφ πέφυκα λενΐτου | πόνος. | ’Έτους éçœoô' Ινδ.

δ' I μηνί ίονλ\ίον ε' [1366] (πρβ. άριθ. 5 καί 18).
[Παρά τό γεγονός δτι ή υπογραφή δεν είναι ή τυπική τοΰ Ίωάσαφ 

(βλ. σημείωσιν εις άριθ. 18), άποτελοΰσα μοναδικήν εξαίρεσιν, ό τρόπος τής 
γραφής είναι εντελώς δμοιος καί τό ειλητάριον εγράφη άσφαλώς υπό τοΰ 
αΰτοΰ (βλ. είκ. 8 καί 5)].

26. 0,25 X 4,69 [14ος αί.]
Ή θεία λειτουργία τοΰ Χρυσοστόμου.
Έν τέλει : Μνήσ§ητι Κύριε ττ]ν ψυχήν τοΰ δούλου σου Θεοφύλακτου 

μοναχού. Ταΰτα, λίαν εξίτηλα, φρονώ ούτως έχειν καί ως γε άπό τής γραφής



Κατάλογος είληταρίων Μεγίστης Λαύρας 399

του νπ’ άριθ. 4. [Άναγινώσκεται μόνον : Μνήσ&ητε Κ(νρι)ε την ψυχήν 
τον δούλου σου ...,κτον (μον)αχ(οϋ). 'Η γραφή οΰδεμίαν σχέσιν έχει με 
τήν τοΰ άρ. 4, άλλ’ οΰτε καί ή υπογραφή. Ή γραφή λίαν παρεμφερής 
προς τήν των άριθ. 1 καί 9, ασφαλώς τής αυτής «σχολής»].

27. 0,27 X 3,88 [τέλ. 13ου - άρχ. 14ου αί.]
Ή θεία λειτουργία του Χρυσοστόμου.
Έν τελεί : Έγράφη χειρί τον ταπεινόν | Κοσμά τον [Π]αναρέτον. 

[Λίαν εξίτηλα],
[Επιμελημένη στρογγυλή γραφή. Βλ, οίλλα δΰο παρά τοΰ αυτοΰ βι- 

βλιογράφου γραφέντα χφφ, επίσης αχρονολόγητα (13ος- 14ος αϊ.) παρά VG].

28. 0,26 X 3,04 14ος αι. (1386)
Ή θεία λειτουργία τοΰ Χρυσοστόμου.
Έν τελεί αμυδρώς εναπομένει : Θεόν το δώρον καί Ίωάσαψ πόνος. 

’Έτους ,ςΊο^ΐδ’ ϊνδ. ϋ·' μηνί άπριλίω α' ήμερα Κυριακή [1386] (πρβ. άρ. 
5,18 καί 25). [Το βιβλιογραφικόν σημείωμα σήμερον σχεδόν εντελώς εξί- 
τηλον (αμυδρώς διακρίνονται μεμονωμένα γράμματα), ή άνάγνωσις ό'μως 
φαίνεται ασφαλής, διότι καί ό αριθμός τής ΐνδικτιώνος συμφωνεί προς τό 
έτος καί ή 1η ’Απριλίου ήτο πράγματι κατά τό έτος εκείνο Κυριακή].1

29. 0,25 x 3,43 15ος αϊ. (1418)
Ή θεία λειτουργία τοΰ Χρυσοστόμου.
Έν τέλει: Θ(εο)ϋ τό δώρον καί Σωφρονίου \ πόνος. \ ’Έτους ^τ^κς' 

ϊνδ. ια' μηνί | ϊανονα(ρίω) κδ’ [1418].
[Γραφή ή χαρακτηριστική τοΰ εργαστηρίου τής μονής τών 'Οδηγών],

30. 0,25 x 4,86 [τέλ. 14ου αί.]
Ή θεία λειτουργία τοΰ Χρυσοστόμου.
’Ίσως έγραψε Μωϋσής μοναχός. [Τό ειλητάριον δεν φέρει βιβλιογρα

φικόν σημείωμα, άλλ’ εις τα δίπτυχα φέρεται : Μνήα’&ητι Κ(νρι)ε τον δού
λου σου Μωνσεως μοναχού, εξ οΰ ασφαλώς είκασε καί ό συντάκτης ότι ε- 
γράφη παρ’ αυτοΰ. Γραφή ή χαρακτηριστική τοΰ εργαστηρίου τής μονής 
τών Όδηγών],

31. 0,24x 4,03 [12ος αϊ.]
Ή θεία λειτουργία τοΰ Χρυσοστόμου,

1 Τό Πάσχα 22 Απριλίου, βλ. Η. L, i e t ζ tn a n n, Zeitrechnung der 
römischen Kaiserzeit, des Mittelalters und der Neuzeit. Berlin 1934 [Samm
lung Göschen].
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ής προτάσσεται [πολύχρωμον] επίτιτλον κόσμημα τετράγωνον (13 x 13), εν 
ω ή εϊκών τοϋ Χρυσοστόμου.

[Είς τα δίπτυχα των κεκοιμημένων, χρυσόγραφα, διά πρώτης χειρός : 
Μνήσϋ·ητι Κ(νρι)ε των ψυχών τών δούλων σου ’Αντωνίου μοναχ(οϋ), Μα
ρίας μονάχης, ΑΙαρίας και Νικηφόρου.

Χρυσόγραφα (οΰχί ποικιλόχρωμα ) αρχικά γράμματα],

32. 0,26x4,10 14ος αϊ. [1384]
Ή θεία λειτουργία τοΰ Χρυσοστόμου.
Γραφεύς ό αυτός Ίωάσαφ δ εν άριθ. 5, 18, 25 καί 28, ως εν τφ 

τελεί άμυδρώς φαίνεται. (Προσθήκη Γερμανού ίεροδιακόνου Λαυριώτου : 
Έν τή μεγάλη συναπτή : ™Ετι δεόμενα ύπ(ερ) τών ευσεβεοτάτων καί φι- 
λοχρίοτων βασιλέων ημών Ίω(άνν)ου καί Ευδοκίας). [Έν τή ioq. εις τό 
σημειον τούτο : Ση άρχ=Σημείωσαι αρχόντων. Έν τελεί ή χρονολογία καί 
ή μετ’ αυτήν υπογραφή τού βιβλιογράφου έχουν καταστή τελείως εξίτηλα. 
Διακρίνεται μόνον : ’Έτους........ζ' μηνι αύγ........ (ή υπογραφή τελείως εξίτη
λος). Ή άπόστασις μεταξύ τού έτους καί τοΰ άμυδρώς διακρινομένου ζ' 
είναι τόση, ώστε τό ζ τούτο να μή άποτελή τήν μονάδα τής χρονολογίας, άλλα 
τό έτος τής ίνδικτιώνος. ‘Η μνεία τών βασιλέων Ίωάννου καί Ευδοκίας 
τοποθετεί τό χφ μεταξύ τών ετών 1383 καί 1391. Πρόκειται περί τοΰ Ίω- 
άννου Ε' Παλαιολόγου καί τής δευτέρας αυτού συζύγου Ευδοκίας, θυγα- 
τρός τού αύτοκράτορος τής Τραπεζούντος. Ή πρώτη σύζυγος τού Ίωάννου 
Ελένη, θυγάτηρ τού Ίωάννου Καντακουζηνού, ζή τουλάχιστον μέχρι τοΰ 
1383,1 δ δέ Ιωάννης άποθνήσκει τώ 1391. Εις τα έτη ταΰτα, 1383 (,ς-ωΉ«') 
μέχρι 1391 (,ς·ω^Π άντιστοιχούν έτη ίνδικτιώνος ς·' - ιδ’, επομένως ή ζ' 
ίνδ. άντιστοιχεί εις τό έτος (1384). Τό χρονολογικόν σημείωμα πρέ
πει κατά ταύτα να συμπληρωθή ως εξής : ’Έτους [,ςω\β' ίνδ.] ζ', μηνι 
αυγβούστω...].

Γραφή είναι ή τυπική τοΰ βιβλιογραφικού εργαστηρίου τής μονής τών 
'Οδηγών, πιθανώτατα δέ, ως είκασε καί δ συντάκτης, αυτού τού Ίωάσαφ].

33. 0,26 x 2,10 [12ος αί.] άκέφ. καί κολοβ. ίκανφς
‘Η θεία λειτουργία τού Μ. Βασιλείου.

34. 0,24 x 2,72 (13ος αί.] άκέφ. καί κολοβ. ίκανώς
Τού αυτού ή θεία λειτουργία.

’ Archimandrit Dr Averkios Papadopulos, Versuch einer 
Genealogie der Palaiologen. Diss. München, 1938, Nr. 73.
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35. 0,24 x 4,76 [άρχ. 14ου αϊ.]
Τοΰ αυτού ή θεία λειτουργία.

36. 0,23 X 5,41 [12ος αι.]
Ή θεία λειτουργία τοΰ Χρυσοστόμου.
[’Αρχιερατική. Έν τελεί, κατ’ αντίστροφον διεΰθυνσιν : Τάξις γινό

μενη] επί λιτής μελλοΰσης τής μεγάλης εκκλησίας εξέρχεσθαι, καί τινες εΰ- 
χαί των εγκαινίων.

Προτάσσεται επίτιτλον κόσμημα' τα δε αρχικά στοιχεία κεχρυσωμένα.

37. 0,26 x4,36 [άρχ. 15ου αι.]
Τοΰ αΰτοΰ ή θεία λειτουργία.
Έν τελεί : Μέμνησω ΰντα Ματ&αίον γεγραφώτος.
[Γραφή ή τυπική τοΰ εργαστηρίου τής μονής των Όδηγών (είκ. 11). 

Ό αυτός Ματθαίος έγραψε καί το είλητάριον Άθων. 3637, Διονυσίου 
103 τοΰ έτους 1419. Ή υπογραφή διάφορος, άλλ’ ό τρόπος γραφής 
ό αυτός].

38. 0,25 X 3,46 [13ος αί.] άκέφ. καί κολοβ. ϊκανώς
Ή θεία λειτουργία τοΰ Χρυσοστόμου.

39. 0,20 X 5,26 [13ος αϊ.]
'Η θεία λειτουργία τοΰ Μ. Βασιλείου.
Ή αρχή καί τό τέλος μεταγενέστερα [14ου αϊ.].
[Γραφή στρογγυλή, μελάνη μαύρη].

40. 0,25 X 5,53 [14ος αϊ.]
Τοΰ αΰτοΰ ή θεία λειτουργία.
[Γραφή τυπική τοΰ εργαστηρίου τής μονής των Όδηγών. Ερυθρόν 

επίτιτλον εν αρχή].

41. 0,17 X 2,24 [τέλ. 13ου - άρχ. 14ου αϊ.]
’Αρχιερατικόν (μέρος). Εΰχαϊ χειροτονίας διακόνου καί ιερέως. Έν

τή «pi? υπό μεταγενεστέρας χειρός πλατυτέρα διάταξις.

42. 0,11 x2,32 [τέλ. 13ου - άρχ. 14ου αϊ.] άκέφ. κολοβ. 
Διάταξις τής προσκομιδής καί τα διακονικά.

43. 0,13 X 2,49 [15ος αϊ.]
*Η θεία λειτουργία των προηγιασμένων.
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44. 0,19x 2,58 [15ος αϊ.]
Εύχαί τής θείας μεταλήψεως. [Έπεται (δι* άλλης χειρός) : Ευχή Χρυ

σοστόμου],
Έν τελεί : 'Ο Δανιήλ μέμνησο τον ’Ιακώβου.

45. 0,20 X 4,75 [14ος αϊ.]
Ακολουθία τής θείας μεταλήψεως καί ευχαριστίας, έν αΐς εΰχαί τινες 

διάφοροι τών συνήθων.

46. 0,20 X 2,40 15ος αΐ. (1420)
Ή θεία λειτουργία τών προηγιασμένων.

Έν τελεί Διάταξις καί Εΐδησις. Έν αρχή εν τή ψφ υπό μεταγενεστέρας χει
ρός σημειοΰται : «ου μεν τοι λέγεται Ευλογημένη ή βασιλεία, άλλα ευλογη
τός ό Θεός».

Έν τέλει : "Ετους ^τ^κη' ϊνδ. ιβ' μηνί \ μαΐω ς' [1420], | Θ(εο)ν
το δώρον καί [ του Γεδεών πόνος. \ Ζωσιμά ιερομονάχον καί πνευματικόν 
πατρός (πρβλ. άριθ. 10 καί 22 [καί την εκεί σημείωσιν]).

47. 0,24 X 6,34 [12ος αϊ.]
Έν εΐδει ευχολογίου περιέχει α) Εΰχάς έξορκισμών επί τών εις το ά

γιον φώτισμα εΰτρεπιζομένων, β) Τάξιν γινομένην επί λιτή μελλοΰσης τής 
μεγάλης εκκλησίας έξέρχεσθαι, γ) Εΰχάς επί εγκαινίων, σταφυλής, ανομβρίας, 
λιτής διά φόβον τινά, επί μνήστροις βασιλέων καί λοιπών, επί λύσει στε
φάνων, τοΰ βαπτίσματος.

48. 0,14 x 0,90.
Πίνακες πασχαλιών σλαβωνιστί.
[Το πρώτον φΰλλον έκ χάρτου, τα λοιπά περγαμηνά].

49. 0,27 X 6,67 [άρχ. 14ου αϊ.]
Ή θεία λειτουργία τού Μ. Βασιλείου.
Έν τέλει : Ίωάννου μέμνησο τον γεγραφότος.
Έν τή φςι διά μεταγενεστέρας χειρός : Μνήσϋητι Κύριε τοΰ δούλου 

σου Εν&υμίον ιερομονάχον.
[Ή υπογραφή τοΰ Ίωάννου καί εις εϊλητάριον Ίβήρων, μη περιγρα- 

φόμενον υπό τοΰ Λάμπρου. Ή γραφή όμοια προς τήν τών άριθ. 1 καί 9].

50. Τεμάχια εϊληταρίων.

(Σημείωσις γέροντος Παντελεήμονος : Τά δύο τελευταία νπ’ άριθ. 49 καί 50 
δέν περιέχονται εν τοΐς καταλόγοις, οΰτε τοΰ προηγουμένου Χρυσοστόμου ούτε 
τοΰ ίεροδ. Γερμανού).

+ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

