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Ειςαγωγη 

Π ολ οὶ κα λο τυ χί ζουν τοὺς συγ γε νεῖς τοῦ ἁ γί ου Γρη γο ρί ου Νύσ σης, ἐ
πει δή, ἐ κτὸς τῆς ἁ γι ό τη τος, ηὐ τύ χη σαν νὰ ἔ χουν «οἴ κο θεν» τὸν 
συγ γρα φέα τῶν ἐγ κω μι α στι κῶν λό γων τῆς θε α ρέ στου πο λι τεί ας 

των. Τὸ γε γο νὸς αὐ τὸ τυγ χά νει σπά νι ον, ἀλ’ ὄ χι καὶ μο να δι κόν, ὡς θὰ ἀν
τι λη φθῇ κα λῶς ὁ ἀ να γνώ στης τοῦ με τὰ χεῖ ρας τό μου. Ὁ ὁ σι ο μάρ τυς Ἰ ά κω
βος († 1 Νοεμβρίου 1519)[1] ηὐ τύ χη σε καὶ αὐ τὸς νὰ ἔ χῃ ὑ μνη τὰς καὶ ἐγ κω μι
α στὰς ἐκ τῶν μο να χῶν τῆς ἰ δι κῆς του μάν δρας, ἐκ τῆς μο να χι κῆς ἀ δελ φό
τη τος τὴν ὁ ποί αν ὁ ἴ δι ος συ νε κρό τη σε, κα τήρ τι σε καὶ δι ε μόρ φω σε κα τὰ τὴν 
αὐ θεν τι κὴν πα ρά δο σιν τῶν ὀρ θο δό ξων θε σμῶν τοῦ μο νή ρους βί ου. 

Οἱ συν τά κται τῆς Ἀ κο λου θί ας καὶ τῶν Λό γων, ὁ ποὺ δη μο σι εύ ον ται εἰς 
τὴν πα ροῦ σαν ἔκ δο σιν, ὑ πῆρ ξαν μο να χοὶ «Ἀ να στα σι ῶ ται», δη λα δὴ μο να
χοὶ τῆς ἱ ε ρᾶς Μο νῆς τῆς ἁ γί ας Ἀ να στα σί ας Φαρμακολυτρίας - Χαλ κι δι κῆς, 
ἦ σαν δη λα δὴ μέ λη τῆς πνευ μα τι κῆς οἰ κο γε νεί ας τοῦ ὁ σι ο μάρ τυ ρος Ἰ α κώ βου 
καὶ μα θη ταὶ τοῦ ἁ γί ου Θε ω νᾶ († 4 Ἀπριλίου 1541), ἡ γου μέ νου τῆς ἐν λό γῳ 
Μο νῆς, τὸν ὁ ποῖ ον ὁ ἴ δι ος ὁ Ἅ γι ος κα τέ στη σεν διάδοχόν του. Ἦ σαν ἔτσι ἐξ 
ἐ κεί νων, ὁ ποὺ δι έ θε τον τὰς προ ϋ πο θέ σεις μι ᾶς ὀρ θῆς, πνευ μα τι κῆς «ἑρ μη
νεί ας» τοῦ ἱ στο ρι κοῦ βί ου τοῦ τι μω μέ νου Ὁ σι ο μάρ τυ ρος[2]. 

[1] Δι’ ἕνα σύντομον ὑπόμνημα περὶ τοῦ βίου τοῦ ὁσιομάρτυρος Ἰακώβου ὅρα κατωτέρω εἰς 
τὸ «Συναξάριον» τῆς ἐδῶ ἐκδιδομένης Ἀκολουθίας, ἐνῷ διὰ τὸν κατὰ πλᾶτος βίον του ὅ ρα ἐν: 
Βί ος καὶ πο λι τεία Ἰ α κώ βου τοῦ νέ ου Ὁ σι ο μάρ τυ ρος, «Ἄν θη Εὐ σε βεί ας 7», ἐκδ. «Τῆ νος», Ἀ θῆ
ναι, 2003. (Σημειωτέον ὅ τι κατ’ αὐ τὸ τὸ τρέ χον ἔ τος ͵βιδ΄ (2014) συμ πλη ροῦν ται ͵υϟέ  (495) ἔ τη ἀ πὸ 
τοῦ μαρ τυ ρί ου τοῦ ἁ γί ου Ἰ α κώ βου).
[2] Τὸ ἰ δι αί τε ρον αὐ τὸ προ νό μι ον ἰ σχύ ει, ἐν πολ οῖς, καὶ διὰ τοὺς λοι ποὺς ὑ μνο γρά φους τοῦ 
ἁ γί ου Ἰ α κώ βου, τὰ ἔρ γα τῶν ὁ ποί ων συμ πε ρι λαμ βά νον ται εἰς τὸν πα ρόν τα τό μον. 
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Ὁ ὁσιομάρτυς Ἰάκωβος μετὰ τοῦ ἁγίου Μοδέστου  
(εἰκὼν Ἱ. Ναοῦ Πρωτάτου - Ἅγιον Ὄρος, ὑπερμεσοῦντος τοῦ ΙΖ΄ αἰ.) 



1. 

Κα τα λο γος Χει ρο γρα φων  
των Υ μνο-Α γι ο λο γι κων Κει με νων  

Πε ρι του Ο ςι ο μαρ τυ ρος  
Ι α κω βου του Νε ου 
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Προλεγομενα 

«Ἡ παράδοσι τῶν μοναστικῶν κειμένων εἶναι  
μία ζῶσα παράδοσι· οἱ παρεμβάσεις  

τῶν γραφέων καὶ οἱ συμφύρσεις  
εἶναι ἀλλεπάλληλες»[1] 

Π α ρα τι θε ται Κα τω τε ρω Ε νας «Κα τα λο γος Χει ρο γρα φων» τῶν ὑ μνο
ἁ γι ο λο γι κῶν κει μέ νων εἰς τι μὴν τοῦ ὁ σι ο μάρ τυ ρος Ἰ α κώ βου τοῦ Νέ
ου (†1519). 

Ὁ «Κα τά λο γος» αὐ τὸς ἀ πο τε λεῖ δι ωρ θω μέ νην καὶ ἐπ ηυ ξη μέ νην ἀ να
δη μο σί ευ σιν ἑ νὸς πα λαι ο τέ ρου ἀ να λυ τι κοῦ «Kα τα λό γου Xει ρο γρά φων»[2]. 
Ἡ ἀ να θε ώ ρη σις αὐ τὴ κατέστη ἀ ναγ καία προκειμένου νὰ συμ πε ρι λη φθοῦν 
ἀρ κε τὰ νε ώ τε ρα στοι χεῖα πε ρὶ τῆς χει ρο γρά φου πα ρα δό σε ως τῶν ὑ μνο-ἁ
γι ο λο γι κῶν κει μέ νων, τῶν σχε τι κῶν μὲ τὸν Ὁ σι ο μάρ τυ ρα[3]. 

[1] P. Géhin, Cl. et An. Guillaumont, Evagre le Pontique, Sur les pensées, SC 438, Paris, 
1998, σ. 99 (μνημονεύεται ὑπὸ Μ. Πι ραρ, Ἀβ βᾶ Ἰσ α ὰκ τοῦ Σύ ρου, Λό γοι ἀ σκη τι κοί, ἔκ δ. Ἱ. Μο
νῆς Ἰ βή ρων, Ἅ γι ον Ὄ ρος, 2012, σ. 101).
[2] Πρβλ. «Ἡ χει ρό γρα φος πα ρά δο σις τῶν ὑ μνο-ἁ γι ο λο γι κῶν κει μέ νων πε ρὶ τοῦ ὁ σι ο μάρ τυ
ρος Ἰ α κώ βου τοῦ Νέ ου», ἐν: Βί ος καὶ πο λι τεία Ἰ α κώ βου τοῦ νέ ου Ὁ σι ο μάρ τυ ρος, «Ἄν θη Εὐ σε
βεί ας 7», ἐκδ. «Τῆ νος», Ἀ θῆ ναι, 2003, σσ. 74-124. 
[3] Σημειωτέον ὅτι αἱ «ἀρ χο τέ λει αι» τῶν κει μέ νων κα θὼς καὶ αἱ δι ά φο ροι ση μει ώ σεις ἐκ τῶν 
κω δί κων πα ρα τί θεν ται μὲ τὴν ὀρ θο γρα φί αν των, ἐνῷ αἱ φω το γρα φί αι, ὁ ποὺ συ νο δεύ ουν τώ
ρα τὸν «Κα τά λο γον» αὐ τόν, ἀ φο ροῦν κυ ρί ως εἰς τὰ ὑ μνο λο γι κοῦ πε ρι ε χο μέ νου χει ρό γρα φα 
πρὸς τι μὴν τοῦ Ὁ σι ο μάρ τυ ρος. 
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Λεπτομέρεια ἐκ τῆς εἰκόνος τοῦ ὁσιομάρτυρος Ἰακώβου  
ἐν τῷ τέμπλῳ τοῦ Κυριακοῦ τῆς Ἰβηριτικῆς Σκήτεως Τιμίου Προδρόμου
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Κα τά λο γος Χει ρο γρά φων 

1. 

Χ ει ρό γρα φον ὑπ’ ἀρ. 221 [Λάμπρου (Λ) 3294] τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς 
Κουτ λου μου σί ου - Ἁ γί ου Ὄ ρους, τοῦ 16ου-17ου αἰ.
[Βι βλι ο γρα φία: Σπ. Λαμ πρου, Κα τά λο γος τῶν ἐν ταῖς βι βλι ο θή καις τοῦ Ἁ γί ου Ὄ-

ρους ἑλλ η νι κῶν κω δί κων, τ. Α,́ ἐν Καν τα βρι γίᾳ - Ἀγ γλί ας, 1895, σ. 301β (ὅ που καὶ σύ
ντομος πε ρι γρα φὴ τοῦ κώ δι κος) || Απ. Γλα βι να, «Ὁ ἐκ Κα στο ρί ας νε ο μάρ τυς Ἰ ά κω
βος († 1η Νοεμβρίου 1519)», Μα κε δο νι κὰ 14 (1974), σσ. 45-46 || Πορ φυ ρι ου Σι μω νο πε-
τρι του μο να χοῦ, «Ἰ ά κω βος ὁ Δι δά χος: Δύο ἀ κα τά γρα φα χει ρό γρα φα γιὰ τὸν βίο 
καὶ τὴν τι μὴ τοῦ ὁ σι ο μάρ τυ ρος», Με τα βυ ζαν τι νὴ Θρά κη (ιέ-ιθ΄ αἰ.), Πρα κτι κὰ 3ου Δι ε
θνοῦς Συμ πο σί ου Θρα κι κῶν Σπου δῶν, Κο μο τη νή, 2005, σ. 169, αὔξ. ἀρ. 1]. 

Δι α στά σεις τοῦ χαρ τῴ ου αὐ τοῦ κώ δι κος, μὲ τὴν στά χω σιν: 0,210 μ. 
ὕψ. × 0,142 μ. πλ., καὶ δί χως αὐ τήν: 0,206 μ. ὕψ. × 0,140 μ. πλ. Διαστά
σεις γεγραμ μέ νης ἐ πι φα νεί ας 0,147 μ. ὕψ. × 0,098 μ. πλ. Δι α κρί νε ται ὑ
δα τόσημον[1]. Ση μει ώ νον ται εἰς τὴν κά τω ᾤ αν δέ κα μό νον τε τρά δια, ἀ ρι θμη
μέ να δι’ ἑλ η νι κῶν ἀ ρι θμῶν. Συγ κε κρι μέ νως: φ. 1α - φ. 7β = Ά, φ. 8α - φ. 
15β = Β ,́ φ. 16α - φ. 23β = Γ ,́ φ. 24α - φ. 31β = Δ́, φ. 32α - φ. 39β = Ε ,́ φ. 
40α - φ. 47β = Ϛ ,́ φ. 48α - φ. 55β = Ζ ,́ φ. 56α - φ. 63β = Η ,́ φ. 64α - φ. 
71β = Θ ,́ καὶ τέ λος εἰς τὸ φ. 72α ση μει ώ νε ται τὸ Ι΄ τε τρά δι ον, δί χως ὅ μως νὰ 
ὑ πάρ χῃ συ νέ χεια τῆς ἀ ρι θμή σε ως μέ χρι τὸ τέ λος τῶν φφ. τοῦ κώ δι κος. 

Ὁ κῶ διξ φέ ρει στά χω σιν βυρ σί νην (βυ ζαν τι νοῦ τύ που μὲ κε φα λά ρι) ἄ
νευ δι α κο σμη τι κῶν ἐ κτυ πω μά των (μό νον ἁ πλὰς γραμ μὰς ἐ μ πι έ στους), με
τὰ ξυ λί νων πι να κί δων, αἱ πόρ παι καὶ θη λυ κω τῆ ρες τῶν ὁ ποί ων ἔ χουν ἐκ πέ
σει. Ἡ ρά χη τῆς στα χώ σε ως ἔ χει τὸ πλεῖ στον κα τα στρα φῆ καὶ ὡς ἐκ τού
του ὁ κῶ διξ ἔ χει χα λα ρὰν τὴν σύν δε σιν τῶν τε τρα δί ων του. 

Εἰς τὰ φφ. 1-40β: (μὴν, Νο ἔμ βρι ος, εἰς τὴν α η:) Ἀ κο λου θ(ία) τοῦ ὁ σι ο μάρ
τυ ρος καὶ κα θη γη τοῦ π(α τ)ρ(ὸ)ς ἡ μῶν Ἰ α κώ βου τοῦ νέ ου, καὶ τῶν σὺν αὐ τ(ῷ) μαρ τυ
ρη σάν των δύο μα θη τῶν αὐ τοῦ, Ἰ α κώ βου ἱ ε ρο δι α κό νου, καὶ Δι ο νυ σί ου: 

[1] Φω το γρα φί α του (ὄ χι εὐ κρι νὴς ὅμως) ἐ δό θη εἰς τὸν ἐλ ο γι μώ τα τον δι ευ θυν τὴν τοῦ Ἱ στο ρι
κοῦ καὶ Πα λαι ο γρα φι κοῦ Ἀρ χεί ου (ΙΠΑ) τοῦ Μορ φω τι κοῦ Ἱ δρύ μα τος τῆς Ἐθ νι κῆς Τρα πέ ζης 
(ΜΙΕΤ) κ. Ἀ γα μέ μνο να Τσε λί καν, ὁ ὁ ποῖ ος λί αν εὐ γε νῶς μᾶς ἐ πλη ρο φό ρη σεν ὅ τι τὸ σχῆ μα 
αὐ τὸ τοῦ ὑ δα το σή μα τος («ζυ γα ριὰ») ἀ νά γε ται εἰς τὸ β΄ ἥ μι συ τοῦ ΙϚ΄ αἰ.

[1]. Χφ. ὑπ’ ἀρ. 221 τῆς Ἱ. Μο νῆς Κουτ λου μου σί ου, φ. 1α.



2. 

Ακολουθια  
του Ο ςι ο μαρ τυ ρος και  

Καθηγητου Πατρος Ημων  
Ιακωβου του Νεου,  

και των ςυν Αυτῼ  
Μαρτυρηςαντων  

δυο Μαθητων Αυτου,  
Ιακωβου Ιεροδιακονου  
και Διονυςιου Μοναχου 
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Προλεγομενα 

εἰς τὸ Κριτικὸν Ὑπόμνημα  
τῆς Ἀκολουθίας 

«Ὅταν ἕνα κείμενο ἔχει ἐκδοθῆ, συνηθίζεται  
νὰ ἀντιβάλλωνται τὰ χειρόγραφα ἕως  

τὸ ἔτος ἐκ δό σε ώς του...» [1]

Η Α κο λου θια του Ο ςι ο μαρ τυ ρος Ι α κω βου ἐκ δί δε ται ἐ δῶ βά σει 
τῶν κα τω τέ ρω κω δί κων: 221 τῆς Ἱ. Μο νῆς Κουτ λου μου σί ου || 
35 τῆς Ἱ. Βα το παι δι νῆς Σκή τε ως Ἁ γί ου Δη μη τρί ου || 199 [2] 

τῆς Ἱ. Σκή τε ως Καυ σο κα λυ βί ων (ἰ δι ό χει ρος πα πα-Ἰ ω νᾶ Καυ σο κα λυ βί του) 
|| 5 τῆς Ἱ. Ἰ βη ρι τι κῆς Σκή τε ως Τι μί ου Προ δρό μου (ἰ δι ό χει ρος μο να χοῦ 
Νή φω νος Ἰ βη ρο σκη τι ώ του) || 127 τῆς Ἱ. Σκή τε ως Καυ σο κα λυ βί ων (ἰ δι ό χει
ρος Πνευ μα τι κοῦ πα πα-Χα ρί τω νος) || δύο κωδίκων ἐκ τοῦ Ἱ. Κελ ί ου τοῦ 
Ἁ γί ου Νι κο λά ου (Ὁ σι ο μαρ τύ ρων) τῆς Ἱ. Ἰ βη ρι τι κῆς Σκή τε ως Τι μί ου Προ
δρό μου || 25 τῆς Ἱ. Ἰ βη ρι τι κῆς Σκή τε ως Τι μί ου Προ δρό μου (ἰ δι ό χει ρος 
ἱε ρομονάχου Ἰ α κώ βου Χί ου) || 4 τῆς Ἱ. Σκή τε ως Ἁ γί ας Ἄν νης (ἰ δι ό χει ρος 
μοναχοῦ Ἰ α κώ βου Νε α σκη τι ώ του) || 305 τῆς Ἱ. Μο νῆς Ὁ σί ου Ξενοφῶντος 
|| 71 τῆς Ἱ. Μο νῆς Πρου σοῦ. 

[1] Μ. Πιραρ, Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Λόγοι Ἀσκητικοί, [κριτικὴ ἔκ δο σις] Ἱ. Μο νὴ Ἰ βή
ρων, Ἅγιον Ὄρος, 2012, σ. 101, ὑποσ. 4.

Κῶδιξ 221 τῆς Ἱ. Μο νῆς Κουτ λου μου σί ου, φφ. 2β-3α.
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Μ = κῶδιξ 1800 Ἱ. Μο νῆς Ἰ βή ρων - Ἁ γί ου Ὄ ρους. (Χρησιμεύει ἐ δῶ μό
νον διὰ τὸ ἀπολυτίκιον, τὰ κοντάκια, τὰ μεγαλυνάρια καὶ δύο προσό
μοια τροπάρια). 

ΚΚ = ὅλοι οἱ κώδικες. 

Βραχυγραφίαι Ἐκδόσεων 

ΕΛ = ἔκδοσις Δ. Λουκοπούλου (1894) 
ΕΠ = ἔκδοσις ἀρχιμ. Ἀκακίου Παππᾶ (1949) 
ΕΣ = φωτοτυπία τῆς ΕΠ, μετ’ ἐπεμβάσεων καὶ διορθώσεων, φυλασ

σομένη ἐν τῇ Ἱ. Μ. Σίμωνος Πέτρας - Ἁγίου Ὄρους (ἄ.χ.). 
ΕΒ = ἔκδοσις ἀρχιμ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου (1952 καὶ 1991) 
ΕΕ = αἱ ἐκδόσεις ΕΛ, ΕΒ καὶ ΕΠ 
ΣΠ = ἔκδοσις Συναξαρίου ὑπὸ Σ. Πασχαλίδη (2012) 

Συντμήσεις :  διαστ. = διάστιχον  
διεγρ. = διέγραψε  
διορθ. = διώρθωσε  
παρ. = παρέλειψε  
περιθ. = περιθώριον  
προσθ. = προσέθεσε  
σημ. = σημείωσε  
συμπλ. = συνεπλήρωσε 

Σύμβολα :  <> : ἡμέτεραι προσθῆκαι  
[] : ἡμέτεραι παρατηρήσεις  
 / : διάκρισις κριτικῶν λημμάτων 
 ¦¦ : ἀλαγὴ φύλων τοῦ κώδικος Κ  
 ¦ : ἀλαγὴ στίχου 

Μὴν Νοέμβριος, εἰς τὴν Ά  

Ἀκολουθία τοῦ ὁ σι ο μάρ τυ ρος  
καὶ καθηγητοῦ πατρὸς ἡμῶν  

Ἰακώβου τοῦ νέου,  
καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων  

δύο μαθητῶν αὐτοῦ,  
Ἰακώβου ἱεροδιακόνου  

καὶ Διονυσίου <μοναχοῦ> [1] 

[1] Μήν, Νο έμ βρι ος, εἰς τὴν αην. Ἀ κο λου θία τοῦ ὁ σι ο μάρ τυ ρος καὶ κα θη γη τοῦ πα τρὸς 
ἡ μῶν Ἰ α κώ βου τοῦ νέ ου καὶ τῶν σὺν αὐ τῷ μαρ τυ ρη σάν των δύο μα θη τῶν αὐ τοῦ, Ἰ α
κώ βου ἱ ε ρο δι α κό νου καὶ Δι ο νυ σί ου:~ Κ-Δ : τοῦ ἁ γί ου ὁ σι ο μάρ τυ ρος προσθ. Ι-Π : Ἀ-
κο λου θία εἰς τὴν μνή μην τοῦ Ἁ γί ου ¦ νέ ου ὁ σι ο μάρ τυ ρος Ἰ α κώ βου με τὰ τῶν δύω μα
θη τῶν αὐ τοῦ καὶ ¦ συ να θλη τῶν Ἰ α κώ βου καὶ Δι ο νυ σί ου. Τ : Νο εμ βρίῳ Πρώ τῃ Ἀ κο
λου θία εἰς τὴν Μνή μην τοῦ ἁ γί ου ὁ σι ο μάρ ¦ τυ ρος Ἰ α κώ βου, καὶ τῶν δύω Μα θη τῶν αὐ
τοῦ. Α : Νο εμ βρί ου πρώ τῃ· τοῦ Ἁ γί ου Ὁ σι ο μάρ τυ ρος καὶ Πα τρὸς ἡ μῶν Ἰ α ¦ κώ βου τοῦ 
νέ ου, καὶ τῶν σὺν αὐ τῷ μαρ τυ ρη σάν των δύο μα θη τῶν ¦ αὐ τοῦ Ἰ α κώ βου ἱ ε ρο δι α κό
νου, καὶ Δι ο νυ σί ου μο να χοῦ. Ο : Μη νὶ Νο εμ βρί ου α΄ ¦ Ἀ κο λου θία τοῦ Ἁ γί ου ἐν δό ξου 
ὁ σι ο μάρ τυ ¦ ρος Ἰ α κώ βου τοῦ Νέ ου, με τὰ τῶν δύο Μα θη ¦ τῶν αὐ τοῦ. Θ : Μη νὶ Νο εμ
βρίῳ, β ,́ Μνή μη τοῦ Ἁ γί ου νέ ου ¦ Ὁ σι ο μάρ τυ ρος Ἰ α κώ βου, τοῦ ἐκ τῆς τῶν Ἰ βή ρων ¦ 
Σκή τε ων, καὶ τῶν δύω Μα θη τῶν αὐ τοῦ, Ἰ α κώ ¦ βου, καὶ Δι ο νυ σί ου Χ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Α .́ ¦ Μνή μη τοῦ ἁ γί ου ἐν δό ξου Ὁ σι ο μάρ τυ ρος Ἰα ¦κώ βου τοῦ Νέ ου, καὶ τῶν σὺν αὐ τῷ 
μαρ¦τυ ρη σάν των δύο μα θη τῶν αὐ τοῦ Ἰα ¦κώ βου ἱ ε ρο δι α κό νου καὶ Δι ο νυ σί ου μο να χοῦ. 
Ξ : ΜΗ ΝΙ ΝΟ ΕΜ ΒΡΙῼ Α .́ ¦ Μνή μη τοῦ ἁ γί ου Ὁ σι ο μάρ τυ ρος Ἰ α κώ βου τοῦ Νέ ¦ ου, καὶ 
τῶν σὺν αὐ τῷ μαρ τυ ρη σάν των δύο μα ¦ θη τῶν αὐ τοῦ Ἰ α κώ βου ἱ ε ρο δι α κό νου, καὶ ¦ Δι
ο νυ σί ου μο να χοῦ. Λ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΜΗΝ ¦ Τὴν α .́ ψάλ ε ται ἡ ἀ κο λου θία τοῦ Ἁ γί ου 
ὁ σι ο μάρ τυ ρος, καὶ ¦ κα θη γη τοῦ ἡ μῶν Ἰ α κώ βου τοῦ νέ ου, καὶ τῶν σὺν αὐ τῷ μαρ τυ
ρη ¦ σάν των δύο μα θη τῶν αὐ τοῦ, Ἰ α κώ βου Ἱ ε ρο δι α κό νου καὶ Δι ο νυ σί ου. ΕΛ : ΑΚΟ-
ΛΟΥΘΙΑ ¦ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΜΗΝ ¦ Τὴν α .́ τοῦ μη νὸς ψάλ ε ται ἡ ἀ κο λου θία τοῦ Ἁ γί ου ὁ
σι ο μάρ τυ ρος, ¦ καὶ κα θη γη τοῦ ἡ μῶν Ἰ α κώ βου τοῦ νέ ου, καὶ τῶν σὺν αὐ τῷ μαρ τυ ρη
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¦ σάν των δύο μα θη τῶν αὐ τοῦ, Ἰ α κώ βου Ἱ ε ρο δι α κό νου καὶ Δι ο νυ σί ου. ΕΒ : Νι κο δή μου 
τοῦ Ἁ γι ο ρεί του [ΕΣ ἐ πε νέ βη] ¦ Νο εμ βρί ου πρώ τη ¦ Μνή μη [ΕΣ ἐ πε νέ βη] ¦ Τοῦ Ἁ γί ου Ὁ-
σι ο μάρ τυ ρος καὶ Πα τρὸς ἡ μῶν Ἰ α κώ βου ¦ τοῦ νέ ου καὶ τῶν σὺν αὐ τῷ μαρ τυ ρη σάν
των ¦ δύο μα θη τῶν αὐ τοῦ Ἰ α κώ βου Ἱ ε ρο δι α κό νου ¦ καὶ Δι ο νυ σί ου Μο να χοῦ ΕΠ.

Εν τῳ Μικρῳ Εσπερινῳ [1] 

Στιχηρὰ προσόμοια 

Ἦχος α .́ Τῶν οὐρανίων ταγμάτων 

Τ ὸν θεατὴν τῶν ἀῤῥήτων θείων ἐμφάσεων, τῆς τοῦ Θεοῦ 
Σοφίας, τὸν ἀπόκρυφον μύστην, Ἰάκωβον ἀξίως, δεῦτε 

πιστοί, ἐν ᾠδαῖς εὐφημήσωμεν, σὺν τοῖς συνάθλοις τοῖς τού
του καὶ μαθηταῖς, ὡς Τριάδος ἀπαυγάσματα (δίς).[2] 

Ω῾ ς θαυμαστός σου ὁ βίος σοφὲ Ἰάκωβε, καὶ ἡ μεγαλωσύ
νη, τῶν ἀγώνων τῶν ξένων, ἐπήρθη ὑπεράνω τῶν οὐ ρα

[1] Οἱ Τ-Λ δὲν ἔχουν μικρὸν Ἑσπερινὸν / Ὁ Θ προσθέτει τέταρτον προσόμοιον καὶ 
δὲν ἀκολουθεῖ τὴν σειρὰν τῶν ὑπολοίπων κωδίκων. Συγκεκριμένως θέτει τὸ προσό
μοιον: «Ὡς θαυμαστός σου ὁ βίος» ὡς τέταρτον, τὸ δὲ προσόμοιον: «Τὸ πολυώνυ
μον ἅρμα» ὡς δεύτερον, καὶ προσθέτει ὡς τρίτον κατὰ σειρὰν τὸ ἑξῆς Στιχηρὸν προ
σόμοιον:   Ἦχος α .́ Τῶν οὐρανίων ταγμάτων 

ν ἀρεταῖς διαπρέψας, ὄλβιος γέγονας, ἐν ταῖς τῶν μοναζόντων, καὶ Μαρτύ
ρων χορείαις, λιπὼν τὰ τῶν ἀγώνων σου ὑψηλά, τοῖς πιστοῖς κατορθώματα, 

ὥσπερ διόπτραν Ἰάκωβε τηλαυγῆ, ἐδοξάσθης ὑπὲρ ἄνθρωπον. 
Ὁ Χ ἀκολουθεῖ ἐν πολοῖς μᾶλον τὸν Θ / Ὁ Α δὲν ἔχει μικρὸν Ἑ σπε ρι νόν, ἀλὰ 

θέτει τὰ τρία προσόμοια τοῦ μικροῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς ἦχον α´ (Τῶν οὐρανίων ταγμάτων), 
ὡς τὰ τρία πρῶτα προσόμοια τοῦ μεγάλου Ἑ σπε ρι νοῦ. 
[2] τῶν (θεατὴν) Θ / θείων ἐμφάσεων Κ-Δ-Ι-Χ-Θ-Ο-Ξ-Π-ΕΠ : ἀ πο κα λύ ψε ων Α-
ΕΛ-ΕΒ / τὸν ἀπόκρυφον μύστην ΚΚ-ΕΕ : ἀποκρύφων τὸν μύστην ΕΣ (ἐ πε νέ βη). 

«Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ἐκ τῆς Σκήτεως τῶν Ἰβήρων»  
(Τοιχογραφία ἐν τῇ φιάλῃ τοῦ Ἁγιάσματος Ἱ. Μονῆς Δοχειαρίου,  

διὰ χειρὸς Μητροφάνους μοναχοῦ τοῦ ἐκ Χίου, 1773) 
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Ἀπόστιχα· 

Ἦχος β .́ Οἶκος τοῦ Εὐφραθᾶ 

Α῎ σματα λιγυρά, κροτήσωμεν ἐνθέως, ὑμνοῦντες τοὺς ἀ
γῶ νας, τοῦ θείου Ἰακώβου, καὶ ἆθλα τὰ ἐξαίσια. 

Στίχ. Τίμιος ἐναντίον  
<Κυρίου ὁ θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ> 

Δ εῦρο ἐξ οὐρανοῦ, σὺν τοῖς σαὐτοῦ συνάθλοις, αἰ θε ρο δρό
μῳ τάχει, ἐλθὲ κατατρυφῆσαι, τῶν ὑμνητῶν τὰ ᾄ σμα τα.[6] 

Στίχ. Μακάριος ἀνὴρ  
ὁ φοβούμενος <τὸν Κύριον> 

Κ ρήνη σὺ νοητή, καὶ φρέαρ ζῶν τοῦ Λόγου, καὶ ποταμὸς 
χαρίτων, τοῦ Πνεύματος ἐδείχθης, θεόσοφε Ἰάκωβε.[7] 

Δόξα. Ὅμοιον 

Ο῎ ργανα τοῦ Πατρός, καὶ σάλπιγγες τοῦ Λόγου καὶ Πνεύ
ματος κινύραι, γλυκάναντες τὴν φύσιν, τοῖς θεοφθόγγοις 

ῥήμασιν.[8] 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον 

Θ ρόνου σεραφικοῦ, πυρίνου ὑ¦¦περτέρα, ὑπάρχουσα Παρ
θένε, καὶ ναῦς χαριτοφόρος, διΐθυνον τὴν ποίμνην σου. 

[6] σαὐτοῦ Κ-Δ-Χ-Θ-Ο-Ξ-Π-ΕΠ : αὐτοῦ Ι-ΕΛ-ΕΒ. 
[7] ποταμὸς : πατρὸς ΕΛ-ΕΒ. 
[8] ὄργανα Κ-ΕΠ : ὄργανον Δ-Ι-Θ-Ο-Ξ-Π-ΕΛ-ΕΒ / κινύραι Κ-ΕΠ : κινύρα Δ-Ι-Θ-
Ο-Ξ-Π-ΕΛ-ΕΒ / θεοφθόγγοις ῥήμασιν : λόγοις ὑμῶν ὤφθητε ΕΣ (ἐ πε νέ βη) / Ὁ Χ 
παραλείπει τὸ δοξαστικὸν αὐτό. 

νῶν, καὶ ἐδέξω ὡς ἄ¦¦σαρκος, ἐν τῇ σαρκί σου τὰ στίγματα τοῦ 
Χριστοῦ, καὶ τὴν δόξαν σὺν τοῖς μύσταις σου.[1] 

Τ ὸ πολυώνυμον ἅρμα τοῦ θείου Πνεύματος, ἡ χρυ σ αυ γὴς 
διόπτρα, τῶν Χριστοῦ μυστηρίων, ἀσκήσεως ἡ στάθμη ἡ 

ἀσφαλής, καὶ μαρτύρων ἡ εὔκλεια, θεολογίας ἡ σάλπιγξ ἡ μυ
στική, ἀνυμνείσθω νῦν Ἰάκωβος.[2]

Δόξα. Ἦχος α΄ [3] 

Ε ὐφραίνεται σήμερον, ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, καταγλα
ϊζομένη τοῖς καινοῖς, ἀριστεύμασι τῶν ὁ σι ο μαρ τύ ρων, καὶ 

συγκαλεῖται πάντας τοὺς μοναστὰς καὶ μιγάδας· Δεῦτε, λέγου
σα, συγχάρητέ μοι, πᾶς ἐκλεκτὸς Ἰσραήλ, ὅτι κατεφαίδρυνε 
Κύριος τὴν δόξαν μου. Αὐτοῖς οὖν καὶ ἡμεῖς προσείπωμεν· Συγ
γε νοῦς οἰκειώσεως μὴ ἐπιλάθητε Ἅγιοι, ὡς παῤ ῥη σί αν ἔ χον τες 
πρὸς Χριστόν, τὸν ὑμᾶς δοξάσαντα, ¦¦ τοῦ εἰ ρη νεῦ σαι καὶ σῶσαι 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν.[4] 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον [5] 

[1] σῶν (ἀγώνων) ΕΣ / ἄσαρκως Κ-Δ.
[2] διόπτρα ΚΚ-ΕΠ : κιθάρα ΕΛ-ΕΒ.
[3] Ὁ Α θέτει τὸ δοξαστικὸν αὐτὸ ὡς δοξαστικὸν «εἰς τὸν Στίχον» τοῦ μεγάλου Ἑ-
σπε ρι νοῦ καὶ σημειώνει ὅτι εἶναι εἰς ἦχον πλ. α .́
[4] τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία : Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ Α / καινοῖς ΚΚ-ΕΠ : κοινοῖς ΕΛ-
ΕΒ / (κατεφαίδρυνε) γὰρ: προσθ. Α / σὺν (αὐτοῖς) προσθ. Ξ / συγγενοῦς οἰ κει ώ σε ως 
: παρ. Α / ἐπιλάθητε : ἐλείπητε Α / ὑμᾶς ΚΚ-ΕΠ : ἡμᾶς ΕΛ-ΕΒ / (εἰ ρη νεῦ σαι) τὸν 
κόσμον προσθ. Α. 
[5] Οἱ Χ-Ο-Θ-ΕΠ ἔχουν ὡς Θεοτοκίον τὸ ἑξῆς:   Καὶ νῦν. 

ῇ πρεσβείᾳ Κύριε <πάντων τῶν Ἁγίων καὶ τῆς Θεοτόκου, τὴν σὴν εἰρήνην δὸς 
ἡ μῖν, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς ὡς μόνος οἰκτίρμων>. 

Ὁ Ξ θέτει ὡς Θεοτοκίον τό, εἰς ἦχον β ,́ «προεόρτιον», τοῦτ’ ἔστιν τὸ τῆς ἑορτῆς 
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἰδιόμελον:  Καὶ νῦν. Ἦχος β´ 

ήμερον τῷ ναῷ προσάγεται, ἡ πανάμωμος Παρθένος, εἰς κατοικητήριον τοῦ 
παντάνακτος Θεοῦ, καὶ πάσης τῆς ζωῆς ἡμῶν τροφοῦ ... 

(Ὅρα εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Νοεμβρίου κα΄).
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Ἀπολυτίκιον· 
Ἦχος δ .́ <Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ σταυρῷ> 

Α᾿ γγελικῶς ἐπὶ τῆς γῆς διαπρέψας, τῶν Ἀποστόλων ἀ ν
ε δέ ξω τὴν χάριν· καὶ μετανοίας κῆρυξ καὶ διδάσκαλος 

πεμφθείς, ἔδειξας τοῖς θέλουσι, σωτηρίας τὴν τρίβον· 
ὅ θεν καὶ πρὸς ἄθλησιν, παρετάξω γενναίως,  

σὺν τοῖς στεῤ ῥοῖς συν ά θλοις σου σοφέ,  
ὁσιομάρτυς Ἰάκωβε μέγιστε. 

Εν τῳ Μεγαλῳ Εσπερινῳ 

Ἐν δὲ τῷ μεγάλῳ Ἑσπερινῷ,  
στιχολογία τὸ α΄ ἀντίφωνον, τὸ Μακάριος ἀνήρ·  

εἰς δὲ τὸ Κύριε, ἐκέκραξα ἱστῶμεν στίχους η΄  
καὶ ψάλομεν στιχηρὰ <προσόμοια,  

δευτεροῦντες τὸ α΄ καὶ τὸ β΄> [1] 

Ἦχος α .́ Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος 

Σ ήμερον φαιδρῶς ἀγάλλονται, τῶν ἀγγέλων τάξεις, ἀ πο
στό λων σύλλογος, προφῆται σὺν ἀσκη¦¦ταῖς, καὶ θείοις 

μάρτυσιν, ἀπάντησιν τὴν σεπτήν, τῆς Ἰακώβου ψυ χῆς σεμνυ
νόμενοι· ἀσπάζεται ἡ Τριάς, τὸ περιπόθητον κόσμου ἐν τρύ φη
μα, καὶ κατακοσμεῖ στεφάνοις, καὶ δοξάζει θαύμασιν, ὡς πι
στὸν ὑ πη ρέ την, ὡς ἐργάτην δοκιμώτατον.[2] 

[1] τὸ α´ ἀντίφωνον παρ. Ι-Θ-Χ-Δ-Ο-Ξ-Π / Ἐν τῷ μεγάλῳ Ἑσπερινῷ τῆς ἀ γρυ πνί
ας, μετὰ τὸ Μακάριος ἀνὴρ ψάλομεν στιχηρὰ προσόμοια η .́ εἰς τὸ Κύριε ἐ κέ κρα ξα Τ 
/ Ἐν τῷ μεγάλῳ Ἑσπερινῷ. Μετὰ τὸ Προοιμιακόν, τὸ Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δὲ τὸ Κύ
ριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στιχ. η .́ Καὶ ψάλομεν Στιχηρὰ προσόμοια Θ-Χ / Ἐν τῷ με
γά λῳ Ἑσπερινῷ, Μετὰ τὸν Προοιμιακόν· στιχολογοῦμεν τὸ Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δὲ 
τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱ στῶ μεν στίχους η .́ καὶ ψάλομεν Στιχηρὰ προσόμοια Λ.
[2] τῆς Ἰακώβου : τοῦ Ἰακώβου ΕΠ / σεμνυνόμενοι Κ-Δ-Ι-Τ-Χ-Ο-Ξ-Λ-Π-ΕΠ : σε
μνυνόμεναι Α : σεμνηνόμενοι Θ : σεμνόμενοι ΕΛ-ΕΒ / κόσμου ἐν τρύ φη μα : Ἄθω ἐν
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3. 

Κανονες Παρακλητικοι  
( Οκτωηχοι )  

εις τον Οςιομαρτυρα  
Ιακωβον 
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Προ λε γο με να 

εἰς τοὺς Ὀ κτω ή χους Κα νό νας 

Ε ιναι Γνω ςτον ο τι οι Α γι οι, ποὺ ἀ ξι ώ νον ται κτη το ρι κῶν τι μῶν ἀ πὸ 
κά ποιο μο να στι κὸ ἵ δρυ μα, πέ ρα ἀ πὸ τὴν ἑ όρ τια Ἀ κο λου θία, γιὰ τὴν 
κα θι ε ρω μέ νη ἡ μέ ρα τῆς μνή μης τους, τι μῶν ται μὲ ὀ κτώ η χους κά νο

νες, ποὺ ψάλ ον ται κατ’ ἦ χον κά θε Σάβ βα το, Πα ρα κλη τι κὸ Κα νό να καὶ 
Χαι ρε τι σμούς, ποὺ ψάλ ον ται ἢ δι α βά ζον ται ὁ ρι σμέ νες ἡ μέ ρες τῆς ἑ βδο μά
δος, σύμ φω να μὲ τὶς τυ πι κὲς δι α τά ξεις»[1]. 

Οἱ Ὀ κτώ η χοι Κα νό νες τοῦ ὁ σι ο μάρ τυ ρος Ἰ α κώ βου, ὁποὺ δη μο σι εύ ον
ται εἰς τὴν πα ροῦ σαν ἔκ δο σιν, προέρχονται ἀ πὸ τοὺς κα τω τέ ρω κώ δι κας: 

α .́ ὑπ’ ἀρ. 229 τῆς Ἱ. Μο νῆς Δο χει α ρί ου - Ἁ γί ου Ὄ ρους (ΙϚ -́ΙΖ΄ αἰ.), φφ. 
83α-127β[2], 

β .́ ὑπ’ ἀρ. 21 τῆς Ἱ. Μο νῆς Σί μω νος Πέ τρας - Ἁ γί ου Ὄ ρους (ΙΗ -́ΙΘ΄ αἰ.), 
φφ. 1α-27α[3], καὶ 

γ .́ ὑπ’ ἀρ. 6 τῆς Ἱ. Μο νῆς Ἁ γί ας Ἀ να στα σί ας Φαρ μα κο λυ τρί ας - Χαλ
κι δι κῆς (1858)[4]. 

Ὁ κῶ διξ τῆς Ἱ. Μο νῆς Δο χει α ρί ου εἶ ναι ὁ πα λαι ό τε ρος καὶ βα σι κώ τε
ρος ὅ λων. Ὅ μως οἱ ἄλ οι δύο κώ δι κες δὲν ἀ κο λου θοῦν αὐ τόν, ἀλ ὰ κά ποιο 

[1] Πορ φυ ρι ου Σι μω νο πε τριτου μοναχοῦ, «Ἰ ά κω βος ὁ Δι δά χος: δύο ἀ κα τά γρα φα χει ρό γρα
φα γιὰ τὸν βίο καὶ τὴν τι μὴ τοῦ Ὁ σι ο μάρ τυ ρος», Με τα βυ ζαν τι νὴ Θρά κη, Πρα κτι κὰ 3ου Δι ε
θνοῦς Συμ πο σί ου Θρα κι κῶν Σπου δῶν, Κο μο τη νή, 2005, σ. 178.
[2] Πε ρι γρα φὴν ὅ ρα εἰς τὸν τῆς πα ρού σης ἐκ δό σε ως «Κα τά λο γον χει ρο γρά φων», αὔξ. ἀρ. 27. 
[3] Πε ρι γρα φὴν ὅ ρα εἰς τὸν τῆς πα ρού σης ἐκ δό σε ως «Κα τά λο γον χει ρο γρά φων», αὔξ. ἀρ. 28. 
[4] Πε ρι γρα φὴν ὅ ρα εἰς τὸν τῆς πα ρού σης ἐκ δό σε ως «Κα τά λο γον χει ρο γρά φων», αὔξ. ἀρ. 39. 
Πρβλ. Απ. Γλα βι να, «Ἀ νέκ δο τη ἀ κο λου θία στὸ νε ο μάρ τυ ρα Ἰ ά κω βο (†1 Νοεμβρίου 1519)», 
Ἐ πε τη ρὶς Ἑ ται ρεί ας Στε ρε ο ελλ α δι κῶν Με λε τῶν, τ. Ζ ,́ Ἀ θῆ ναι, 1999 (ἀ νά τυ πον). 
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Κα νων  Ά  

<οὗ ἡ ἀ κρο στι χὶς (ἄ νευ τῶν θε ο το κί ων) :  
Χρι στοῦ θε ρά πων Ἰ ά κω βε σῶ σόν με> [1] 

Ἦ χος α΄ 

ᾨ δὴ α΄ 
Χρι στὸς γεν νᾶ ται δο ξά σα τε [2] 

Χ ρι στοῦ θε ρά πων Ἰ ά κω βε, Χρι στὸν μὴ δι α λεί πῃς ἑ κά στο τε, πρε
σβεύ ων ἀ παύ στως ὅ σιε, λύ σιν ἁ μαρ τη μά των δοῦ ναι ἡ μῖν, τοῖς 

πί στει καὶ πό θῳ, ἀ νυ μνοῦ σι τὴν φαι δρὰν καὶ θεί αν μνή μην σου.[3] 

P῾ η μά των δέ ξαι τὸν ἔ παι νον, ἡ μῶν ὁ σι ο μάρ τυς Ἰ ά κω βε, καὶ πά
σης βλά βης ἐ κλύ τρω σαι, ἡ μᾶς ταῖς σαῖς πρε σβεί αις πά τερ σο φέ, 

καὶ τῆς αἰ ω νί ου, κα τα ξί ω σον ζω ῆς τοὺς σὲ γε ραί ρον τας. 

Η῾  θεία χά ρις τοῦ Πνεύ μα τος, σο φὲ τοῦ Πα να γί ου σὲ ἔ δει ξεν, 
λαμ πρὸν με τα νοί ας κή ρυ κα, πε νή των προ μη θέα ¦¦ τῶν μο να

[1] Ἡ ἀ κρο στι χὶς δὲν ἀ να γρά φε ται-ση μει ώ νε ται οὔ τε εἰς τοὺς κώ δι κας οὔ τε εἰς τὴν ἔκ δο σιν. 
Εἰς τοὺς κώ δι κας Δ-Α ἔ χο μεν ἕ να τρο πά ριον ἐ πι πλέ ον εἰς τὴν γ΄ ᾠ δήν, τὸ «Ὕ λην ἐ βδε λύ
ξω...», ὁ πό τε σχη μα τί ζε ται ἡ ἀ κρο στι χὶς ὡς: «Χρη στοῦ (sic) θε ρά πων Ἰ ά κω βε σῶ σόν με» 
Δ-Α. Εἰς τὸν κώ δι κα Σ ὅ μως ἀ που σι ά ζει αὐ τὸ τὸ τρο πά ρι ον «Ὕ λην ἐ βδε λύ ξω...», ὁ πό τε σχη
μα τί ζε ται ἡ ἀ κρο στι χὶς ὡς: «Χρη στο θε ρά πων Ἰ ά κω βε σῶ σόν με» Σ. Εἰς τὸν κώδικα Δ προ
τάσσεται εἰς τὴν ἄνω ὤαν (φ. 83α) ὁ ἑξῆς ἴαμβος: «+<Σ>ῶσόν με Χ(ριστ)έ, πρεσβείαις Ἰ α
κώ βου:~», ἔν τευ ξις τοῦ ἀν τι γρα φέ ως εὐ λα βής. Εἰς τὸν κώ δι κα Σ: Κα νὼν πα ρα κλη τι κὸς εἰς 
τὸν ὁ σι ο μάρ τυ ρα Ἰ ά κω βον ¦ ποί η μα Ἰ ω α κεὶμ ἱ ε ρο δι α κό νου τοῦ Ἀ να στα σι ώ του.
[2] Κα νὼν ἦ χος α .́ Χρι στὸς γεν νᾶ ται δο ξά σα τε. ᾨ δὴ α΄ Δ / Κα νὼν. ἦ χος α΄ ᾠ δὴ α΄ Χρι στὸς 
γεν νᾶ ται δο ξά σα τε Σ / Ὁ κα νὼν τοῦ Ἁ γί ου ᾠ δὴ α΄ ἦ χος α΄ Χρι στὸς γεν νᾶ ται δο ξά σα τε Α. 
[3] δι α λεί πῃς Α : δι α λί πης Σ / ἀ νυ μνοῦ σι Α : ἀ νυ μνοῦν τας Δ-Σ.

     

Κῶ διξ 229 τῆς Ἱ. Μ. Δο χει α ρί ου, φ. 83α 
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Κῶδιξ  
229 (Δ) 

φ.83α 

φ. 83β
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Κα νων  Β΄ [6] 

<φέ ρων ἀ κρο στι χί δα κα τ̓ ἀλ φά βη τον,  
ἐν δὲ τοῖς θε ο το κί οις· Νή φων σὰ> [7] 

ᾨ δὴ α΄ 

Ἦ χος β΄ 

Δεῦ τε λα οὶ 

Α ἴ γλῃ τῆς σῆς, σε πτῆς πρε σβεί ας Ἰ ά κω βε, τὸν νοῦν μου φω τα
γώ γη σον καὶ τὴν καρ δί αν μου, ὅ πως ἀ νευ φη μή σω, ἐν ὕ μνοις 

τὴν φω σφό ρον, καὶ θεί αν μνή μην σου.[8] 

Β ί ον τερ πνόν, καὶ πο λι τεί αν ἰ σάγ γε λον, ἐ κτή σω παμ μα κά ρι στε 
καὶ πρὸς οὐ ρά νι ον, με τα βέ βη κας λῆ ξιν, ὑ πὲρ ἡ μῶν πρε σβεύ ων, 

Κυ ρίῳ πάν το τε. 

Γ ῇ τὰ τῆς γῆς, κα τα λι πὼν ἀ ξι ά γα στε, καὶ τὸν σταυ ρὸν ἀ ρά με νος 
κα τη κο λού θη σας, τῷ Χρι στῷ θε ο φό ρε, αὐ τὸς δέ σοι πα ρέ σχεν, 

ὄλ βον οὐ ρά νι ον. 

Θε ο το κί ον 

Ν ῦν ἐ κτε νῶς, πρὸς τὴν σὴν σκέ πην κα τέ φυ γον, καὶ πρὸς τὴν σὴν 
ἀν τί λη ψιν, Θε ο χα ρί τω τε, μὴ βδε λύ ξῃ με μό νη, τῶν κα τα πο νου

μέ νων, ἡ ἐ πα νόρ θω σις. 

[6] <Ἕ>τε ρος κα νὼν Δ : ἕ τε ρος κα νὼν Σ. 
[7] Ἡ ἀ κρο στι χὶς αὕ τη δὲν ση μει οῦ ται εἰς τοὺς Δ-Σ. 
[8] φω σφό ρον Δ : φαι δρὰν δι ορθ. φω σφό ρον Σ. 

Στι χη ρὰ προ σό μοια· [1] 
Ἦ χος α΄ 

Τῶν οὐ ρα νί ων τα γμά των 

Ε᾿ ν οὐ ρα νί οις θα λά μοις με τὰ Μαρ τύ ρων χο ροῖς, τῷ ποι η τῇ τῶν 
ὅ λων, καὶ Θεῷ πα ρε στῶ τες, πρε σβεύ σα τε ἀ παύ στως ὑ πὲρ ἡ μῶν, 

τῶν πι στῶς εὐ φη μούν των ὑ μᾶς, Ὁσι ο μάρ τυ ρες ἔν δο ξοι ἐ κτε νῶς, τοῦ 
σω θῆ ναι τὰς ψυ χὰς ἡ μῶν.[2] 

Τ ῆ θε ϊ κῇ λαμ πη δό νι κα ταυ γα ζό με νος, διὰ πολλ ῶν βα σά νων, ¦¦ δα
πα νῶν σου τὸ σῶ μα, πρὸς ἄ ϋ λον με τέ στης Πά τερ αὐ γήν, ἐν ᾗ 

λῦ σον πρε σβεί αις σου, τὴν τῶν πα θῶν ἀ χλυ ώ δη νύ κτα σο φέ, κα ταυ
γά ζων τὰς ψυ χὰς ἡ μῶν. 

Τ οὺς τὴν ὑ μῶν ἐ κτε λοῦν τας μνή μην τὴν ἔν θε ον, καὶ τοὺς πολλ οὺς 
ἀ γῶ νας, τῆς σε πτῆς μαρ τυ ρί ας, Ἰ ά κω βε θε ό φρον σὺν τοῖς δυ

σί, φοι τη ταῖς καὶ συ νά θλοις σου, ἐκ δυ σω πεῖ τε ἀ παύ στως τὸν Λυ
τρω τήν, τοῦ σω θῆ ναι τὰς ψυ χὰς ἡ μῶν.[3]

Τ ὸν προ αι ώ νι ον Λό γον τοῦ προ α νάρ χου Πα τρός, ὃν ἔ τε κες ἀ σπό
ρως Θε ο τό κε Μα ρία, μὴ παύ σῃ δυ σω ποῦ σα δοῦ ναι ἡ μῖν, τοῖς πι

στῶς εὐ φη μοῦ σί σε, ἁ μαρ τη μά των τὴν ἄ φε σιν Ἀ γα θή, καὶ πα θῶν 
τὴν ἀ πο λύ τρω σιν.[4] 

<Σταυ ρο θε ο το κί ον> 

Ε’ πὶ σταυ ροῦ κα θο ρῶ σα τὸν σὸν Υἱ ὸν καὶ Θε όν, ἐ να πῃ ω ρη μέ νον 
θρη νω δοῦ ¦¦σα ἐ βό ας· Γλυ κύ τα τόν μου τέ κνον τί τὸ και νόν, καὶ 

πα ρά δο ξον θέ α μα, πῶς θνή σκεις θέ λων ὁ πᾶ σι, νέ μων ζω ήν, ἀλλ ὰ 
δό ξα τῇ ἐ γέρ σει σου.[5] 

[1] Ὁ Α θέ τει αὐ τὰ ὡς στι χη ρὰ προ σό μοια τῶν Αἴ νων τοῦ Ὄρ θρου. 
[2] πρε σβεύ σα τε ἀ παύ στως παρ. Σ. 
[3] τὰς ψυχὰς ἠμῶν παρ. Δ. 
[4] προ αι ώ νι ον Λό γον Δ-Α : προ αι ώ νι ων λό γων Σ / Ὁ Α παραλείπει τὸ τροπάριον αὐτό.
[5] ἐ να πῃ ω ρη μέ νον (ἐπενέβημεν) : ἐ να πι ο ρι σμέ νον Δ / Οἱ Α-Σ παραλείπουν τὸ Θεοτοκίον 
αὐτό. 
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φ. 89β

φ. 90α



4. 

1. Κανων εις τον  
Ο ςι ο μαρ τυ ρα Ια κω βον 

2. Κανων εις τον Αγιον Ια κω βον 

3. Οι Εικοςι και Τεςςαρες Οικοι  
εις τον Αυτον Αγιον 

4. Ιερα Παρακληςις προς  
τον Οςιον Ιακωβον 

5. Συναξαριον εις Στι χους 
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Προ λε γο με να 

Τ α Πα ρον τα Υ μνο λο γι κα Κει με να εις τον Ο ςι ο μαρ τυ ρα Ι α κω βον 
δη μο σι εύ ον ται βά σει τῶν κα τω τέ ρω πη γῶν: 

α .́ Ὁ πρῶ τος Κα νὼν εἰς τὸν Ὁ σι ο μάρ τυ ρα Ἰ ά κω βον ὑ πάρ χει μό
νον εἰς τὸν ὑπ’ ἀρ. 127 κώ δι κα τῆς Ἱ. Σκή τε ως Καυ σο κα λυ βί ων - Ἁ γί ου Ὄ-
ρους (σσ. 29-45) [ὅρα εἰς τὸν ἐν ἀρχῇ τῆς παρούσης ἐκδόσεως «Κατάλογον χει
ρογράφων» ὑπ’ αὔξ. ἀρ. 18], ὅ που ἐ πέ χει θέ σιν α΄ κα νό νος τοῦ Ἁ γί ου εἰς τὴν 
ἀ κο λου θί αν τοῦ Ὄρ θρου, ἀν τὶ τοῦ ὑ πάρ χον τος εἰς τοὺς ἄλ ους κώ δι κας α΄ 
κα νό νος. Μο λο νό τι εἰς τὸ κρι τι κὸν ὑ πό μνη μα τῆς ἀ νω τέ ρω ἐκ δι δο μέ νης Ἀ κο
λου θί ας ση μει οῦ μεν τὰ τρο πά ρια τοῦ πα ρόν τος Κα νό νος ὡς ἰ δι αι τε ρό τη τα τοῦ 
κώ δι κος Χ, ἐν τού τοις ἐ κρί θη σκό πι μος καὶ ἡ αὐ το τε λὴς  δη μο σί ευ σις αὐ τοῦ. 
Πρό κει ται, πιθανόν, πε ρὶ ἀ νεκ δό του ἔρ γου τοῦ Ἁ γι ο ρεί του Τρικ καί ου ἱ ε ρο
μο νά χου Χαρίτωνος τοῦ Πνευματικοῦ.

β .́ Ὁ δεύ τε ρος Κα νὼν εἰς τὸν Ἅγιον Ὁ σι ο μάρ τυ ρα τοῦ Χρι στοῦ Ἰ ά κω βον 
ὑ πάρ χει μό νον εἰς τὸν κώ δι κα [ἄ νευ ἀ ρι θμή σε ως] τοῦ ἱ ε ροῦ Κελ ί ου τοῦ Ἁ γί
ου Νι κο λά ου (Ὁ σι ο μαρ τύ ρων) τῆς Ἰ βη ρι τι κῆς Σκή τε ως τοῦ Τι μί ου Προ δρό μου 

- Ἁ γί ου Ὄ ρους (σσ. ΙΙΙ-VΙ) [ὅρα εἰς τὸν ἀνωτέρω «Κατάλογον χειρογράφων» ὑπ’ 
αὔξ. ἀρ. 13]. Πρό κει ται, πιθανόν, πε ρὶ ἀ νεκ δό του ἔρ γου τοῦ Ἰ βη ρο σκη τι ώ
του Σι φνί ου μο να χοῦ Νή φω νος.

γ .́ Οἱ Εἰ κο σι τέσ σα ρες Οἶ κοι κατ’ Αλ φά βη τον ὑ πάρ χουν εἰς δύο κώ δι κας: 
Τὸν προ μνη μο νευ θέν τα κώ δι κα τοῦ ἱ ε ροῦ Κελ ί ου τοῦ Ἁ γί ου Νι κο λά ου (Ὁ σι
ο μαρ τύ ρων) τῆς Ἰ βη ρι τι κῆς Σκή τε ως τοῦ Τι μί ου Προ δρό μου (σσ. VII-XII) καὶ 
τὸν ὑπ’ ἀρ. 1804 κώ δι κα τῆς Ἱ. Μο νῆς Ἰ βή ρων - Ἁ γί ου Ὄ ρους (σσ. 13-21) 
[ὅρα εἰς τὸν ἀνωτέρω «Κατάλογον χειρογράφων» ὑπ’ αὔξ. ἀρ. 32]. Πρό κει ται 
πε ρὶ ἀ νεκ δό του ἔρ γου τοῦ ἀ νω τέ ρω μο να χοῦ Νή φω νος. 
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«Οἱ Ἅγιοι τρεῖς Νέοι Ὁσιομάρτυρες  
Ἰάκωβος ὁ Διάκονος, Ἰάκωβος ὁ Γέρων, Διονύσιος» 
(εἰκὼν ἐν τῷ Ἱ. Κελλίῳ Ἁγίου Νικολάου (Ὁσιομαρτύρων) -  

Ἱερᾶς Σκήτεως Ἰβήρων, 1919) 



4. 3. 

Οἱ Εἴκοσι καὶ Τέσσαρες Οἶκοι  
εἰς τὸν αὐτὸν ἅγιον <Ἰάκωβον>  

κατὰ Ἀλφάβητον [1] 

Τρο πά ρι ον· [2] 
Ἦ χος πλ. δ .́ Τὸ προ στα χθὲν 

Τ οῦ ποι με νάρ χου τοῦ κλει νοῦ λα βὼν τὰς ῥή σεις, ἐν τῇ μο νή ρει 
βι ο τῇ σπου δῇ ἐ πέ στη, τοῦ δο ξά σαι τὸν Κτί στην ὁ τοῦ Κτί στου 

γνώ στης, καὶ στῆ σαι κα τὰ δαι μό νων ὅ πλα φω τός, καὶ κτῆ σαι δι και
ο σύ νην ἐν ἑ αυ τῷ· ὃν ἰ δόν τες ἐ θαύ μα ζον, οἱ ἐν τῷ Ἄ θῳ μο να σταί, καὶ 
ἤρ ξαν το κραυ γά ζειν αὐ τῷ· 

Χαί ροις, πά τερ Ἰ ά κω βε.[3] 

<Οἱ Οἶ κοι·> 

Α῎ γγε λος σαρ κο φό ρος, καὶ βρο τὸς οὐ ρα νό φρων, Ἰ ά κω βε ἐ δεί
χθης ἐν κό σμῳ (ἐκ γ´)· πρὸς γὰρ τὸ τοῦ Ἄ θω ὄ ρος πο ρευ θείς, 

τρό παι ον κα τὰ τοῦ δι α βό λου ἔ στη σας· κἀ γὼ δὲ ἐ ξι στά με νος τῷ πρά
γμα τι, βοῷ σοι τῷ σο φῷ τοι αῦ τα· 

Χαῖ ρε, τὸ βλά στη μα τῆς Ἠ πεί ρου·
 χαῖ ρε, τὸ ἄν θος τοῦ Βυ ζαν τί ου. 

[1] Οἶ κοι εἰ κο σι τέσ σα ρες κατ’ ἀλ φά βη τον, κα τὰ τὴν τῆς Ἀ κα θί στου τά ξιν πρὸς τὸν ὅ σι ον Ἰ-
ά κω βον τὸν νέ ον Ὁ σιο μάρ τυ ρα ΙΒ. 
[2] Τρο πά ρι ον : Κον τά κι ον ΙΒ. 
[3] ἰ δόν τες : ὁ ρῶν τες ΙΒ. 
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Κῶ διξ Ο τοῦ Ἱ. Κελ ί ου Ἁ γί ου Νι κο λά ου (Ὁσιομαρτύρων) - Ἱ. Σκή τε ως Ἰ βή ρων, 
σ. VΙΙ (γραφὴ μοναχοῦ Νήφωνος Ἰβηροσκητιώτου, τοῦ Σιφνίου)



4. 4. 

Ἱερὰ Παράκλησις πρὸς τὸν  
ὅσιον Ἰάκωβον τὸν Γέροντα 

Εὐ λο γή σαν τος τοῦ ἱ ε ρέ ως,  
ἀ να γι νώ σκο μεν τὸ Κύ ριε, εἰ σά κου σον. 

Εἶ τα, τε τρά κις τὸ Θε ὸς Κύ ρι ος. 

Ἀ πο λυ τί κι ον· 
Ἦ χος δ .́ Ὁ ὑ ψω θεὶς 

Τ οῦ σοῦ ὀ νό μα τος ἀρ τί ως μνη σθέν τες, καὶ τὴν σε πτήν σου προ
σκυ νοῦν τες εἰ κό να, ἐκ βά θους ἱ κε τεύ ο μεν καρ δί ας πα τρι κῶς, ἅ

γιε Ἰ ά κω βε πε ρι φρού ρει καὶ σκέ πε, πάν τας τοὺς τι μῶν τάς σε πει ρα
σμῶν δὲ τὰ βέ λη, ὡς χρι στο μάρ τυς δί ω κε μα κράν, ἵ να σοὺς ἄ θλους 
γε ραί ρω μεν πάν το τε. 

Δό ξα. Τὸ αὐ τὸ 

Καὶ νῦν. Θε ο το κί ον 

Ο ὐ σι ω πή σο μεν πο τὲ Θε ο τό κε, τάς δυ να στεί ας σου λα λεῖν οἱ ἀ νά
ξι οι, εἰ μὴ γὰρ σὺ προ ΐ στα σο πρε σβεύ ου σα, τίς ἡ μᾶς ἐῤ ῥύ σα το 

ἐκ το σού των κιν δύ νων, τίς δὲ δι ε φύ λα ξεν ἕ ως νῦν ἐ λευ θέ ρους; οὐκ 
ἀ πο στῶ μεν Δέ σποι να ἐκ σοῦ, σοὺς γὰρ δού λους σῴ ζεις ἀ εί, ἐκ παν
τοί ων δει νῶν. 
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«Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ὁσιομάρτυς»  
(σύγχρονος τοιχογραφία ἐν τῇ τραπέζῃ  

τῆς Ἱ. Μονῆς Σίμωνος Πέτρας - Ἁγίου Ὄρους)  



5. 

Ι ω α κειμ του Α να ςτα ςι ω του 

Εγ κω μι ον  
εις τον Ο ςι ο μαρ τυ ρα  

Ι α κω βον 
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Προ λε γο με να 

Τ ο Πα ρον Εγ κω μι ον Ι ω α κειμ Μο να χου του Α να ςτα ςι ω του εἰς τὸν Ὁ-
σι ο μάρ τυ ρα καὶ Πα τέ ρα Θε ο φό ρον ἡ μῶν Ἰ ά κω βον σώ ζε ται μό νον εἰς τὸν 
ὑπ’ ἀρ. 21 κώ δι κα τῆς Ἱ. Μο νῆς Σί μω νος Πέ τρας - Ἁ γί ου Ὄ ρους 

(ΙΗ -́ΙΘ΄ αἰ.), καὶ εἰς τὰ φφ. 28α-32α[1].
Πε ρὶ τοῦ συγ γρα φέ ως, Ἰ ω α κεὶμ τοῦ Ἀ να στα σι ώ του, οὐ δὲν σχε δὸν γνω

ρί ζο μεν. Κα τὰ τὸν κα θη γη τὴν Ἀπ. Γλα βί ναν, ὑ πάρ χουν δύο ἐ γνω σμέ νοι λό
γι οι Ἁ γι α να στα σῖ ται πα τέ ρες ὑπ’ αὐ τὸ τὸ ὄ νο μα: «Ὁ μο να χὸς Ἰ ω α κείμ, ὁ 
πρῶ τος ὕ στε ρα ἀ πὸ τὴν ἅ λω ση Ἕλ η νας γε ω γρά φος, κα τὰ τὸν Γε δε ών[2], 
ποὺ ἔ γρα ψε τὸ Πό νη μα γε ω γρα φι κὸν ἐκ δι α φό ρων συ να θροι σθὲν πο λυ μα θῶν καὶ 
σο φῶν γε ω γρά φων, καὶ μά λι στα τοῦ Στρά βω νος[3], καὶ πο λὺ ἀρ γό τε ρα ὁ ἱ ε ρο
δι ά κο νος Ἰ ω α κείμ, ποὺ ἔ γρα ψε Κα νό νες[4] καὶ Ἐγ κώ μιο στὸν νε ο μάρ τυ ρα Ἰ-

[1] Πρβλ. «Κατάλογον χειρογράφων», αὔξ. ἀρ. 28, τῆς παρούσης ἐκδόσεως. Διὰ μίαν πλή
ρη πε ρι γρα φὴν τοῦ κώδικος ὅρα: Σωτηρουδη Π., Κατάλογος Ἑλλ η νι κῶν Χει ρο γρά φων Ἱ ε ρᾶς 
Μο νῆς Σί μω νος Πέ τρας, Ἅ γι ον Ὄ ρος, 2012, σσ. 63-64. Τὸ κεί με νον τοῦ κώ δ. Σίμωνος Πέτρας 
21 εἶ ναι ἐν τε λῶς ἀ νορ θό γρα φον. Ὡς ἐκ τού του —παρ’ ὅτι ὁ κῶδιξ ὡς πρὸς τὸ Ἐγκώμιον εἶ
ναι μο να δι κὸς (codex unicus)— εἰς τὸ κρι τι κὸν ἐ πί με τρον τῆς πα ρού σης ἐκ δό σε ως ση μει οῦν
ται μό νον αἱ γρα φαί, αἱ ὁ  ποῖ αι ἀλ ά ζουν τὸ νό η μα.
[2] Πρβλ. Μ. Γε δε ων, «Νε ο ελ η νι καὶ βι βλι ο θῆ και. Ἱ στο ρι κὸν ση μεί ω μα», Σω τήρ, ἔ τος Α ,́ 
φ. 4, Ἰ α νου ά ρι ος 1878, σ. 58.
[3] Πρβλ. Μ. Γε δε ων, «Ἰ ω α κεὶμ μο να χὸς ὁ Ἀ να στα σι ώ της», Ἐκ κλη σι α στι κὴ Ἀ λή θεια, τ. 4 
(1883), σσ. 11-12. Ἐ πί σης ὅ ρα: B. Miller, «Notes sur un épitome de Strabon», BCH 2 (1878), 
σσ. 101-102 || Ch. Astruc - M. L. Concasty, Catalogue des manuscrits grecs, Troisième par
tie, Le Supplément grec, Paris, 1960, σσ. 351-352.
[4] Ὅ πως δι ευ κρι νί ζει εἰς με τα γε νε στέ ραν με λέ την του ὁ καθ. Απ. Γλα βι νας («Ἀ νέκ δο τη Ἀ-
κο λου θία στὸ νε ο μάρ τυ ρα Ἰ ά κω βο († 1 Νοεμβρίου 1519)», ΕΕΣτΜ, τ. Ζ ,́ Ἀ θῆ ναι, 1999, [ἀ
νά τυ πον], σ. 4), ὡς «ποί η μα Ἰ ω α κεὶμ ἱ ε ρο δι α κό νου Ἀ να στα σι ώ του» ἐ πι γρά φε ται μό νον ὁ 
«πα ρα κλη τι κὸς» κα νὼν τοῦ α΄ ἤ χου. 
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«Ὁ ἅγιος Θεωνᾶς, ὁ ἅγιος Ἰάκωβος, ἡ ἁγία Ἀναστασία»  
(εἰκὼν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας - Χαλκιδικῆς, 1840) 



Ἰ ω α κεὶμ μο να χοῦ 
τοῦ Ἀ να στα σι ώ του 

Ἐγ κώ μι ον 
εἰς τὸν ὁ σι ο μάρ τυ ρα καὶ θε ο φό ρον  

πα τέ ρα ἡ μῶν Ἰ ά κω βον 

Εὐ λό γη σον, πά τερ. 

Η ῾ ση με ρι νὴ πα νή γυ ρις μᾶς προ σκα λεῖ νὰ ἐγ κω μι ά σω μεν τὸν θε ο φό
ρον Μάρ τυ ρα, ὁ ὁ ποῖ ος, διὰ τῆς ἁ γι ό τη τος ὁ ποὺ ἀ πέ κτη σεν ἐκ τῆς 
ἀ σκή σε ως τῶν ἀ ρε τῶν, εἰς τί πο τε δὲν ὑ στε ρεῖ τῶν Ἀγ γέ λων· διὰ 

τοῦ το καὶ ἡ μεῖς πα νη γυ ρί ζο μεν καὶ μὲ ἐ παί νους τι μῶ μεν ἐ κεί νους, ὁ ποὺ στε
φα νώ νον ται διὰ τὰς ἀ ρε τἀς. Ἔλ θε τε, λοι πόν, ὅ λοι ἐ σεῖς ὁ ποὺ ἀ γα πᾶ τε τὴν 
εὐ σέ βει αν· ὅ λοι ἐ σεῖς, ὁ ποὺ γνω ρί ζε τε νὰ ἀ πο λαμ βά νε τε τοὺς ἐγ κω μι α στι
κοὺς λό γους, ὁ ποὺ ἐκ φω νοῦν ται διὰ τοὺς μάρ τυ ρας· ἐ λᾶ τε νὰ εἴ πω μεν λό
γον πα νη γυ ρι κόν, ἀ νά λο γον πρὸς τὴν πα ροῦ σαν ἐ πί ση μον συ νά θροι σιν, καὶ 
νὰ συν θέ σω μεν διὰ τὸν μάρ τυ ρα τοῦ Χρι στοῦ ὕ μνον ἑ όρ τι ον. 

Δὲν θὰ προ σπα θή σω μεν νὰ σκι α γρα φή σω μεν τὸν Ἅ γι ον ἀ πὸ τὰ τα
πει νὰ καὶ ἐ πί γεια, ἀ πὸ τὴν πα τρί δα, τὸ γέ νος καὶ τὴν πε ρι ου σί αν, οὔ τε ἀ
πὸ ὅ σα ὑ πα γο ρεύ ουν οἱ κα νό νες τῆς ρη το ρι κῆς πε ρὶ τῶν ἐγ κω μί ων –δι ό τι ἐξ 
αὐ τῶν θὰ δεί ξω μεν μᾶλ ον ὅ τι σκι α γρα φοῦ μεν τὸν ἄν δρα, πα ρὰ ὅ τι τὸν τι
μῶ μεν πρα γμα τι κῶς, ὅ πως τοῦ ἁρ μό ζει– ἀλ’ ἀ πὸ τὰ ὑ ψη λὰ καὶ οὐ ρά νια 
γνω ρί σμα τά του, ἀ πὸ ἐ κεῖ να ὁ ποὺ τὸν κα τη ξί ω σαν καὶ τὸν κα τέ στη σαν ἰ σο
στά σι ον τῶν Ἀγ γέ λων. Θὰ εἴ πω μεν δὲ αὐ τά, ὄ χι διὰ νὰ προ σθέ σω μεν εἰς αὐ
τὸν κά ποι αν δό ξαν —δι ό τι ὁ ἐγ κω μι α ζό με νος τώ ρα Ἅ γι ος δὲν ἔ χει ἀ νάγ κην 
τῶν ἰ δι κῶν μας ἐ παί νων, ὅ πως ἀ κρι βῶς καὶ ἡ θά λασ σα τί πο τε δὲν ἔ χει νὰ 
ὠ φε λη θῇ ἀ πὸ τοὺς πολ οὺς καὶ με γά λους πο τα μούς, ὁ ποὺ εἰσ ρέ ουν εἰς αὐ
τὴν— ἀλ’ ὑ πα κού ον τες εἰς τὴν ἐν το λὴν τοῦ Θε οῦ, ὁ ποὺ προ στάσ σει νὰ ἀ

Ἰ ω α κεὶμ μο να χοῦ 
τοῦ Ἀ να στα σι ώ του 

Ἐγ κώ μι ον 
εἰς τὸν ὁ σι ο μάρ τυ ρα καὶ πα τέ ρα  

θε ο φό ρον ἡ μῶν Ἰ ά κω βον 

Εὐ λό γη σον, πά τερ. 

Σ υγ κα λεῖ μὲν ἡ μᾶς ἡ πα ροῦ σα πα νή γυ ρις πρὸς ἐγ κω μί ων ὑ
πό θε σιν τοῦ θε ο φό ρου καὶ μάρ τυ ρος, ὅ τι μὴ τῶν Ἀγ γέ λων 
ἀ φέ στη κε τῇ τῶν ἀ ρε τῶν ἁ γι ό τη τι· δι’ ὧν ἀ φορ μὴ πα νη γυ

ρί ζειν, καὶ ταῖς εὐ φη μί αις κα τα γε ραί ρειν, τοὺς διὰ ταύ τας στε φα
νου μέ νους. Δεῦ τε οὖν τὰ εἰ κό τα τῇ πα νη γύ ρει πα νη γυ ρί σω μεν καὶ 
ὕ μνον ἑ όρ τι ον ¦¦ τῷ χρι στο μάρ τυ ρι πλέ ξω μεν, ὅ σοι τῆς εὐ σε βεί ας ἐ
ρα σταὶ καὶ τῶν μαρ τυ ρι κῶν ἐ παί νων ἐν τρυ φη ταί.

Οὐκ ἀ πὸ τῶν κά τω καὶ τῶν τῆς γῆς, πα τρί δος τέ  φη μι, γέ νους 
τε καὶ ὑ πάρ ξε ως, καὶ ὅ σα ὁ νό μος τῶν ἐγ κω μί ων δι έ ξει σιν —δεί ξο
μεν γὰρ ἀ πὸ τού των μᾶλλ ον τὸν ἄν δρα σκι α γρα φεῖν ἢ ταῖς ἀ λη θεί
αις κα τα γε ραί ρειν, ὡς θέ μι στα— ἀλλ’ ἀ πὸ τῶν ἄ νω καὶ οὐ ρα νί ων, 
καὶ ὧν αὐ τὸς ἐ χρη μά τι σεν ἄ ξι ος καὶ τοῖς Ἀγ γέ λοι<ς> ἐ φά μιλλ ος. Οὐχ 
ἵν’ ἐ κεί νῳ προ σθῶ μέν τι τῆς εὐ δο ξί ας —οὔ τε γὰρ θά λασ σα δεῖ ται 
τῶν εἰσ ρε όν των εἰς αὐ τὴν πλεί στων καὶ με γί στων πο τα μῶν, οὔ τε τι 
τῶν εἰ σοι σόν των πρὸς εὐ φη μί αν ὁ νῦν ἐ παι νού με νος— ἀλλ ὰ νό μῳ 
θείῳ πει θό με νος, κε λεύ ον τι πᾶ σαν τοῖς πα τρά σιν ἀ πο νέ μειν τι μήν[1].

[1] Πρβλ.: «Ἐ πεὶ δὲ τὰς ἀ παρ χὰς τῶν ἐ παί νων νό μῳ θείῳ πει θό με νοι, ὃς πα τρά σι κε λεύ ει 
πᾶ σαν νέ μειν τι μήν, τοῖς μνη μο νευ θεῖ σιν ἀ πο δε δώ κα μεν...» (ἁ γί ου Γρη γο ρι ου Θε ο λο γου, 
Εἰς τὸν Μ. Βα σί λει ον ἐ πι τά φι ος, ι΄ – ΒΕΠΕΣ 60, 140). 

�������������
�                              �
�                              �
�                              �

������������
�                            �
�                            �
�                            �

Κῶδιξ 21 (Σ) 

φ. 28α 

5
φ. 28β

10

15



6. 

Θεοφανους του Α να ςτα ςι ω του 

Λογος  
εις τον Οςιομαρτυρα  

Ιακωβον 
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Προ λε γο με να 

«Ὁ κριτικός, ποὺ δὲν διαθέτει τὸ αὐτόγραφο τοῦ ἔργου ποὺ ἐκδίδει,  
ἐκδίδει τοὺς μάρτυρες τοῦ ἔργου, ὄχι τὸ ἴδιο τὸ ἔργο» [1] 

Ο Ε δω, Πρωτον Τυποις, Εκ δι δο με νος Λό γος εἰς τὸν Ὁ σι ο μάρ τυ ρα καὶ 
Κα θη γη τὴν Πα τέ ρα ἡ μῶν Ἰ ά κω βον τὸν Νέ ον σώ ζε ται μό νον εἰς τὸν ὑπ’ 
ἀρ. 221 κώ δι κα τῆς Ἱ. Μο νῆς Κουτ λου μου σί ου - Ἁ γί ου Ὄ ρους (ΙϚ -́

ΙΖ΄ αἰ.), εἰς τὰ φφ. 40β-101β[2]. Τὰ πε ρὶ τοῦ συν τά κτου τοῦ Λό γου, «Θε ο φά
νους μο να χοῦ τοῦ Ἀ να στα σι ώ του», δι α λαμ βά νον ται ἐ κτε νῶς εἰς τὸ σχε τι κὸν 
μὲ αὐ τὸν ἑ πό με νον κε φά λαι ον τῆς πα ρού σης ἐκ δό σε ως. Ἐ κεῖ δι ε ρευ νῶν ται 
λε πτο με ρει α κῶς τὰ ἀ φο ρῶν τα εἰς τὸν τό πον, τὸν χρό νον καὶ τὰς πε ρι στά
σεις ἐκ φω νή σε ως τοῦ Λό γου, κα θὼς καὶ δι ά φο ρα ἄλ α ζη τή μα τα ἁ γι ο λο γι
κοῦ ἐν δι α φέ ρον τος. Ἐν προ κει μέ νῳ θὰ ἦ το ἐν δι α φέ ρον νὰ ἐ πι ση μαν θῇ ἕ να 
ἰ δι αί τε ρον χα ρα κτη ρι στι κὸν τοῦ πα ρόν τος Λό γου. 

Εἰς αὐ τὸν γί νε ται δα ψι λὴς χρῆ σις τῶν ἔρ γων τοῦ Μι χα ὴλ Ψελ οῦ (1018-
1078), «τοῦ ὑ πά του τῶν φι λο σό φων ... τοῦ ΙΆ  αἰ ῶ νος ἐν Βυ ζαν τίῳ ... ἐκ τῶν 
με γα λυ τέ ρων πνευ μα τι κῶν μορ φῶν τοῦ μέ σου Ἑλ η νι σμοῦ...»[3]. Δὲν θὰ ἦ

[1] R. Drageut (ἐκδ.), Les cinq recensions syriaques d’abba Isaïe [=CSCO 289, Script. Syri  120], 
Louvain, 1968, σσ. 67*68* (μνημονεύεται ὑπὸ Μ. Πι ραρ, Ἀβ βᾶ Ἰσ α ὰκ τοῦ Σύ ρου, Λό γοι ἀ
σκη τι κοί, ἔκ δ. Ἱ. Μο νῆς Ἰ βή ρων, Ἅ γι ον Ὄ ρος, 2012, σ. 101).
[2] Περιγραφήν του ὅρα εἰς τὸν «Κατάλογον χειρογράφων», αὔξ. ἀρ. 1, τῆς παρούσης ἐκδόσεως. 
Ἐφ’ ὅ σον ὁ κῶ διξ αὐ τὸς (Κ) εἶ ναι μο να δι κὸς (codex unicus), ἐ κρί θη σκό πι μον νὰ ἐ πι συ να
φθῇ ἕ να κρι τι κὸν ἐ πί με τρον μὲ ὅ λας τὰς (καθ’ ἡ μᾶς) ἐ σφαλ μέ νας γρα φὰς τοῦ κει μέ νου (μη
δὲ τῶν ὀρ θο γρα φι κῶν σφαλ μά των ἐ ξαι ρου μέ νων), ὥ στε νὰ δο θῇ μία κα τὰ τὸ δυ να τὸν σα φε
στέ ρα «εἰ κὼν» τῆς φι λο λο γι κῆς μορ φῆς τοῦ χει ρο γρά φου. 
[3] Ν. Τω μα δα κη, «Ψελ ὸς Μι χα ήλ», ΘΗΕ, τ. 12, σσ. 467-468. Μί αν ἐ ξαί ρε τον πα ρου σί α
σιν, με τα ξὺ ἄλ ων ἐ ρευ νη τῶν, τῆς θε ο λο γι κῆς σκέ ψε ως τοῦ Μι χα ὴλ Ψελ οῦ προ σφέ ρει καὶ 

�������������
�                              �
�                              �
�                              �

Ὁ κῶ διξ 221 τῆς Ἱ. Μονῆς Κουτλουμουσίου, φφ. 40β-41α,  
καὶ ἡ εἰκὼν τῶν Ὁσιομαρτύρων ἐν τῇ αὐτῇ Μονῇ  ( ΙϚ-́ΙΖ΄ αἰ.) 



Θεοφάνους μοναχοῦ 
τοῦ Ἀναστασιώτου 

Λόγος 
εἰς τὸν ὁσιομάρτυρα  

καὶ καθηγητὴν πατέρα ἡμῶν 
Ἰάκωβον τὸν Νέον 

Εὐ λό γη σον, πά τερ. 

Ο ἱ ἀ σκη τι κοὶ ἀ γῶ νες καὶ αἱ μαρ τυ ρι καὶ ἀ θλή σεις τῶν πα λαι σμά των 
τοῦ Πα τρὸς ἡ μῶν μᾶς πα ρο τρύ νουν νὰ τὸν εὐ φη μή σω μεν φαι δρῶς. 
Τὰ κα τορ θώ μα τα καὶ αἱ νῖ και καὶ τὰ τρό παια τοῦ ὁ σι ο μάρ τυ ρος Ἰ-

α κώ βου μᾶς ἀ ναγ κά ζουν νὰ τὰ πα ρα στή σω μεν λαμ πρῶς διὰ τοῦ λό γου. Δι
ό τι, ἂν καὶ αὐ τά, ὁ ποὺ ἐ τε λέ σθη σαν, ὑ περ βαί νουν τὴν φύ σιν καὶ ἦλ θον εἰς 
πέ ρας διὰ μό νου τοῦ Θε οῦ, ἐκ τοῦ ὁ ποί ου εἶ χον καὶ τὴν ἀρ χήν των, ὥ στε καμ
μία ἐ ξη σκη μέ νη δι ά νοια νὰ μὴ δύ να ται νὰ ἀν τι βλέ ψῃ πρὸς ἀ νά λο γον ἀν τα
πό δο σιν τοῦ κα λοῦ, δὲν πρέ πει ὅ μως νὰ πα ρα θε ω ρῶ μεν ὅ σα ὑ περ βαί νουν 
τὴν δύ να μίν μας· διὰ νὰ μὴ γί νῃ ἡ πα ρά καμ ψις τοῦ ἐγ κω μι α σμοῦ αἰ τία στε
ρή σε ως τῶν ἀ γα θῶν εἰς τὰς ψυ χὰς τῶν εὐ σε βῶν. Πρέ πει λοι πὸν νὰ ἐγ κω μι
ά σω μεν αὐ τά, ὁ ποὺ ὑ περ βαί νουν τὸν νοῦν καὶ τὴν ἀν τί λη ψίν μας, ἀ να λό
γως τῆς ἱ κα νό τη τος καὶ τῆς δυ νά με ώς μας. Δι ό τι δὲν ἐρ χό με θα νὰ συ να γω
νι σθῶ μεν διὰ τοῦ λό γου, οὔ τε θέ τω μεν ὡς σκο πὸν τὸ πῶς νὰ ἐ ξι σω θῶ μεν μὲ 
αὐ τὸν ἢ πῶς νὰ τὸν ὑ περ βῶ μεν διὰ τῶν ἐγ κω μί ων. Δι ό τι γνω ρί ζο μεν ὅ τι δὲν 
ἐ παρ κεῖ ὁ λό γος διὰ νὰ ὑ μνή σῃ τὰ ἀ συ νή θη πα λαί σμα τά του, οὔ τε ἡ ρη το
ρι κὴ γλῶσ σα διὰ νὰ δι ε ξέλ θῃ τὴν μαρ τυ ρι κήν του ὑ πο μο νήν, ἐ κτὸς ἐ ὰν κά
ποια πυ ρί νη ἢ πνευ μα το κί νη τος γλῶσ σα εὐ φη μή σῃ ἀ ξί ως τὸν ἄν δρα ἢ ὁ ἴ δι
ος ὁ τοῦ Θε οῦ Λό γου «παῖς», (ὁ ὅ σι ος Ἰ ά κω βος), μι μού με νος τὴν ἀ γά πην τοῦ 

Θεοφάνους μοναχοῦ 
τοῦ Ἀναστασιώτου 

Λόγος 
εἰς τὸν ὁσιομάρτυρα  

καὶ καθηγητὴν πατέρα ἡμῶν 
Ἰάκωβον τὸν Νέον 

Εὐ λό γη σον, πά τερ. 

Π α τρι κῶν ἡ μῖν πα λαι σμά των ἀ σκη τι κοὶ ἀ γῶ νες καὶ μαρ τυ ρι κὰ 
σκάμ μα τα, φαι δρὰν τὴν εὐ φη μί αν ἐ πι κρο τῆ σαι προ τρέ που
σιν. Ἀ ρι στεῖ αι καὶ νῖ και καὶ τρό ¦¦ παια τοῦ ὁ σι ο μάρ τυ ρος Ἰ α

κώ βου, λαμ προ φα νὲς συ στῆ ναι τῷ λό γῳ κα τα ναγ κά ζου σι θέ α τρον. 
Εἰ γὰρ καὶ τὰ τε λού με να πᾶ σαν τὴν φύ σιν ὑ πε ρε φώ νη σε, καὶ τῷ Θεῷ 
μό νῳ, ἀφ’ οὗ τὴν ἀρ χὴν ἐ σχή κα σι, πε πε ρά τω ται, ὥστ’ οὐ δε μία τε
χνό λη πτος δι ά νοια ἀν τω πῆ σαι τὴν τοι αύ την τοῦ κα λοῦ ἀν τί δο σιν δύ
να ται, ἀλλ’ οὐ διὰ τοῦ το πα ρο πτέ ον τὰ ὑ πὲρ δύ να μιν, ἵ να μὴ τὸ ὑ πε
ρέ χον εἰς εὐ φη μί αν στέ ρη σις ἀ γα θῶν ταῖς τῶν εὐ σε βούν των ψυ χαῖς 
γέ νοι το. Εὐ φη μη τέ ον τοί νυν τὰ κρείτ ω νοῦ καὶ συ νέ σε ως, κα τὰ τέ
χνην καὶ δύ να μιν ἡ με τέ ραν. Οὐ γὰρ ὥ σπερ δι α μιλλ ώ με νοι τῷ λό γῳ 
πρό σει μεν, οὐ δὲ τοῦ τον σκο πὸν τί θε μεν, πῶς ἂν αὐ τῷ ἐ ξι σω θεί η μεν 
ἢ τοῖς ἐγ κω μί οις ὑ περ βάλλ οι μεν[1], ¦¦ εἰ δό τες μὴ ἐ ξι σχύ ον τα τι νὰ λό
γον ὑ μνῆ σαι τὰ τού του και νο πρε πῆ πα λαί σμα τα, μὴ γλῶτ αν κο μά
ζου σαν με λε τῆ σαι τὴν ἀ θλη τι κὴν αὐ τοῦ καρ τε ρί αν, εἰ μή τι να πύ ρι

[1] Στ. 5-6, 8-9, 11-13 : πρβλ. Μιχαηλ Ψελλου, Ἐπιτάφιος εἰς τὸν μακαριώτατον πατριάρχην 
κῦρ Ἰ ω άν νην τὸν Ξιφιλῖνον, σσ. 421-422.
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Κῶδιξ 221 (Κ) 

φ. 40β

φ. 41α
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7. 

Επιμετρον 

1. Θεοφανης ο Αναςταςιωτης 

2. Βιβλιογραφια 

3. Παραρτημα Εικονων 
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7. 1.

Θεοφάνης ὁ Ἀναστασιώτης

Ο Υπ’ Αρ. 221 Κω διξ της Ι. Μο νης Κουτ λου μου ςι ου - Ἁ γί ου Ὄ ρους 
(ΙϚ -́ΙΖ΄ αἰ.)[1], πε ρι έ χει ἀ πο κλει στι κῶς καὶ μό νον: α΄) τὴν Ἀ κο λου θί
αν τοῦ ὁ σι ο μάρ τυ ρος καὶ κα θη γη τοῦ πα τρὸς ἡ μῶν Ἰ α κώ βου τοῦ νέ ου καὶ 

τῶν σὺν αὐ τῷ μαρ τυ ρη σάν των δύο μα θη τῶν αὐ τοῦ, Ἰ α κώ βου ἱ ε ρο δι α κό νου καὶ Δι ο
νυ σί ου (φφ. 1-40β) καὶ β΄) τὸν Λό γον εἰς τὸν ὁ σι ο μάρ τυ ρα καὶ κα θη γη τὴν πα τέ ρα 
ἡ μῶν Ἰ ά κω βον τὸν νέ ον (φφ. 40β-101β)[2]. Ὡς ἐκ τού του ὁ κῶ διξ αὐ τὸς (Κ) δύ
να ται νὰ θε ω ρη θῇ μία «ᾀ σμα τι κὴ φυλ ά δα», ἀν τι γρα φεῖ σα ἀ πο κλει στι κῶς 
χά ριν τῆς λει τουρ γι κῆς τι μῆς τοῦ ὁ σι ο μάρ τυ ρος Ἰ α κώ βου καὶ τῶν σὺν αὐ τῷ[3]. 

[1] Πε ρι γρα φὴν τοῦ κώ δ. Κουτλουμουσίου 221 ὅ ρα ἐν: α΄) Βί ος καὶ πο λι τεία Ἰ α κώ βου τοῦ νέ ου 
Ὁ σι ο μάρ τυ ρος, «Ἄν θη Εὐ σε βεί ας 7», ἔκδ. «Τῆ νος», Ἀ θῆ ναι, 2003, σσ. 75-79, καὶ β΄) «1. 
Κα τά λο γος χει ρο γρά φων», αὔξ. ἀρ. 1, τῆς πα ρού σης ἐκ δό σε ως.
[2] Ὁ κῶ διξ 221, ὡς πρὸς τὴν Ἀ κο λου θί αν, εἶ ναι ὁ ἀρ χαι ό τε ρος ὅ λων τῶν σω ζο μέ νων, ἐ νῶ ὡς 
πρὸς τὸν Λό γον ὁ μο να δι κὸς (codex unicus).
[3] Ὁ κῶ διξ 221 δὲν εἶ ναι αὐ τό γρα φος τοῦ λο γί ου συν τά κτου τῶν ὑ μνο α γι ο λο γι κῶν κει μέ νων 
του, ἀλ’ ἀ πό γρα φον πα λαι ο τέ ρου, λαν θά νον τος νῦν, χει ρο γρά φου, ὅ πως φαί νε ται ἀ πὸ 
τὰς συμ πλη ρώ σεις (εἰς τὴν ὤ αν ἢ ὕ περ θεν τοῦ κει μέ νου) τῶν ἐκ πα ρα δρο μῆς πα ρα λεί ψε ων 
(φφ. 10α, 26β, 37α, 38α, 45β, 51β, 54α, 54β, 62β), τὰς ἐ σβε σμέ νας διτ το γρα φί ας (φφ. 20β, 
33α, 52α, 54β, 64α), τὰς δι ορ θώ σεις τῶν ἐκ μη χα νι κῆς ἀν τι γρα φῆς ἐ σφαλ μέ νων γρα φῶν 
(φφ. 22β, 23α, 34α, 35α, 46α), τὰ δι ωρ θω μέ να ὀ πτι κὰ σφάλ μα τα (φφ. 42α, 43α, 49β), τὴν 
ἀ δυ να μί αν ἀ να γνώ σε ως κά ποι ων τε λι κῶν συμ πλε γμά των (φφ. 50α, 50β, 60α) ἢ καὶ ὁ λο
κλή ρων λέ ξε ων —πι θα νῶς συν τε τμη μέ νων— μὲ ἐ πα κό λου θον τὸ νο η μα τι κὸν χά σμα (φφ. 49β, 
52β, 55α, 59α, 66α, 86α, 86β, 94α, 94β, κ.ἀ.). 
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Χαλκογραφία Ἱ. Μονῆς ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας - Χαλκιδικῆς  
(«ἐχαλκοχαράχθη διὰ χειρὸς Διονυσίου μοναχοῦ ... εἰς Καρεὰς Ἁγίου Ὄρους ... 1893») 



  ~ 455 ~

 Καταλογοι Χειρογραφων 

Γε ρα ςι μου Μι κρα γι αν να νι του μο να χοῦ, «Κα τά λο γος χει ρο γρά φων κω δί κων τῆς βι
βλι ο θή κης τοῦ Κυ ρι α κοῦ τῆς κα τὰ τὸ Ἁ γι ώ νυ μον Ὄ ρος τοῦ Ἄ θω Ἱ ε ρᾶς καὶ Με
γα λω νύ μου Σκή της τῆς Ἁ γί ας Ἄν νης», ΕΕΒΣ, τ. ΚΘ΄ (1959), σσ. 87-192 καὶ τ. 
Λ΄ (1960-61), σσ. 453-560  [αὐ το τε λὴς ἐ πα νέκ δο σις ἐν Ἀ θή ναις, 1961].

Δη μη τρα κο που λου Φ. - Σο φι α νου Δ., Τὰ χει ρό γρα φα τῆς μο νῆς Δου σί κου - ἁ γί ου Βησ
σα ρί ω νος, ἐκδ. Ἀ κα δη μί ας Ἀ θη νῶν, Ἀ θή να, 2004.

Θεολογου Ιβηριτου μοναχοῦ, Εὑρετήριο τῶν Ἁγιολογικῶν Κειμένων ποὺ περιέχονται στὰ 
χειρόγραφα τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων.

 — , Εὑρετήριο Ἀκολουθιῶν εἰς Ἁγίους εὑρισκομένων στὰ χειρόγραφα τῆς Βιβλιοθήκης τῆς 
Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων.

Κου ρι λα Ευ λ. - Ευ ςτρα τι α δου Σω φρ., Κα τά λο γος τῶν Κω δί κων τῆς Ἱ ε ρᾶς Σκή της τῶν 
Καυ σο κα λυ βί ων καὶ τῶν Κα λυ βῶν αὐ τῆς / συν τα χθεὶς ὑ πὸ Εὐ λο γί ου Κου ρί λα Λαυ ρι ώ
του καὶ ἐκ δι δό με νος με τὰ προ λε γο μέ νων καὶ πι νά κων ὑ πὸ Μη τρο πο λί του πρ. Λε ον το
πό λε ως Σω φρο νί ου Εὐ στρα τι ά δου / Librairie Ancienne Honore Champion, Paris, 
1930 / [Ἁ γι ο ρει τι κὴ Βι βλι ο θή κη, ἀρ. 5, ἐκ δι δο μέ νη προ νοίᾳ καὶ ἐ πι στα σίᾳ Μη
τροπ. πρ. Λε ον το πό λε ως Σω φρο νί ου Εὐ στρα τι ά δου].

Κου ρι λα Ευλ. - Ευ ςτρα τι α δου Σωφρ., Κα τά λο γος τῶν Κω δί κων τῆς Καλύβης Ἰωσαφαίων 
καὶ δέκα Καλυβῶν τῆς Ἱε ρᾶς Σκή της τῶν Καυ σο κα λυ βί ων, «Ἁ γι ο ρει τι κὴ Βι βλι ο θή
κη», ἀρ. 5, Paris - Chennevières-sur-Marne, 1930.

Λαμ πρου Σπ., Κα τά λο γος τῶν ἐν ταῖς Βι βλι ο θή καις τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους ἑλλ η νι κῶν Κω δί κων, 
τ. Α,́ ἐν Καν τα βρι γίᾳ τῆς Ἀγ γλί ας, 1895.

 — , Κα τά λο γος τῶν ἐν ταῖς Βι βλι ο θή καις τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους ἑλλ η νι κῶν Κω δί κων, τ. Β ,́ ἐν 
Καν τα βρι γίᾳ τῆς Ἀγ γλί ας, 1900.

 — , «Κα τά λο γοι κω δί κων ἐν ταῖς Μο ναῖς τῆς νή σου Ἄν δρου, Ἁ γίῳ Νι κο λάῳ καὶ 
Πα να χράν τῳ καὶ ἐν τῇ βι βλι ο θή κῃ τοῦ Ἑλ η νι κοῦ σχο λεί ου Κορ θί ου», με τὰ πί
να κος, Ἐ πε τη ρὶς Παρ νασ σοῦ, ἔ τος Γ΄ (1899).

 — , «Κατάλογος κω δίκων τῆς Βι βλι ο θή κης τῆς Βου λῆς», ΝΕ, τ. 4 (1907), τεῦχ. Α,́ 
σσ. 104-112.

Μο ςχο να Θ., Πα τρι αρ χεῖ ον Ἀ λε ξαν δρεί ας, Κα τά λο γοι τῆς πα τρι αρ χι κῆς Βι βλι ο θή κης, τ. 
Α,́ Ἀ λε ξάν δρεια, 1945.

Πο λι τη Λ. - Μα νου ςα κα Μ., Συμ πλη ρω μα τι κοὶ κα τά λο γοι χει ρο γρά φων Ἁ γί ου Ὄ ρους, 
[= Ἑλληνικά, παράρτ. 24], Θεσ σα λο νί κη, 1973.

Πο λι τη Λ., Συ νο πτι κὴ ἀ να γρα φὴ χει ρο γρά φων ἑλλ η νι κῶν συλλ ο γῶν, [= Ἑλληνικά, πα
ράρτ. 25], Θεσ σα λο νί κη, 1976.

Πα τα πι ου Καυ ςο κα λυ βι του μο να χοῦ, Κα τά λο γος τῶν Χει ρο γρά φων Κω δί κων τῆς Βι βλι
ο θή κης τοῦ Κυ ρι α κοῦ τῆς Σκή της Ἁ γί ας Τρι ά δος Καυ σο κα λυ βί ων, ἐκδ. Ἀντ. Στα μού
λης, Θεσ σα λο νί κη, 2005.

Σπυριδωνος Λαυ ρι ω του - Ευ ςτρα τι α δου Σωφρ., Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς Μεγί
στης Λαύρας τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, (= Ἁγιορειτικὴ Βιβλιοθήκη 2-3), Paris, 1925.

7. 2. 

Βιβλιογραφία 

Βραχυγραφιαι 

ΑΒ = «Ἀνάλεκτα Βλατάδων», (ἐκδ.  Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Με λε τῶν, 
Θεσσαλονίκη)

ΑΕ = «Ἄν θη Εὐ σε βεί ας», (ἐκδ. «Τῆνος», Ἀθῆναι) 
ΒΕΠΕΣ = «Βι βλι ο θή κη Ἑλ ή νων Πα τέ ρων καὶ Ἐκ κλη σι α στι κῶν Συγ γρα φέ ων», (ἐκδ. 

Ἀ πο στο λι κῆς Δι α κο νί ας τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ ά δος, Ἀ θῆ ναι) 
ΓΠ  = Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς (Θεσσαλονίκη)
ΕΑ = Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια (Κωνσταντινούπολις)
ΕΕΒΣ = Ἐ πε τη ρὶς Ἑ ται ρεί ας Βυ ζαν τι νῶν Σπου δῶν (Ἀθῆναι) 
ΕΕΘΣΠΘ = Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΕΕΚΜ = Ἐ πε τη ρὶς Ἑ ται ρεί ας Κυ κλα δι κῶν Με λε τῶν (Ἀθῆναι)
ΕΕΣτΜ = Ἐ πε τη ρὶς Ἑ ται ρεί ας Στε ρε ο ελλ α δι κῶν Με λε τῶν (Ἀθῆναι)
ΕΕΦΣΠΑ = Ἐ πι στη μο νι κὴ Ἐ πε τη ρὶς Φι λο σο φι κῆς Σχο λῆς Πα νε πι στη μί ου Ἀ θη νῶν
ΕΦ = Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος (Ἀλεξάνδρεια)
ΘΗΕ = Θρη σκευ τι κὴ καὶ Ἠ θι κὴ Ἐγ κυ κλο παι δεία, Ἀ θῆ ναι, 1962-68. 
ΙΒΕ/ΕΙΕ = Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν / Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν (Ἀθῆναι)
ΚΝΕ/ΕΙΕ = Κέντρο Νεοεληνικῶν Ἐρευνῶν / Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν (Ἀθῆναι)
ΜΕΕ = Με γά λη Ἑλλ η νι κὴ Ἐγ κυ κλο παι δεία, ἐκδ. «Πυρ σός», Ἀ θῆ ναι, 1926-34. 
ΜΙΕΤ - ΙΠΑ = Μορ φω τι κὸν Ἵ δρυ μα Ἐθ νι κῆς Τρα πέ ζης - Ἱ στο ρι κὸν καὶ Πα λαι ο γρα

φι κὸν Ἀρ χεῖ ον (Ἀ θῆ ναι)
ΝΕ = Νέ ος Ἑλλ η νο μνή μων (Ἀ θῆ ναι)
ΠΙΠΜ = Πατριαρχικὸν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν (Θεσσαλονίκη) 

BNJ = Byzantinisch Neugriechische Jahrbücher (Ἀθῆναι)
BZ = Byzantinische Zeitschrift (München) 
JӦB = Jahrbuch der Ӧsterreichischen Byzantinistik (Wien) 
PG = J.-P. Migne, «Patrologia Graeca»
SC = Sources Chrétiennes, (Paris) 
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