Замѣтки о нѣкоторыхъ грѳчѳекихъ рукопиеяхъ житій евятыхъ на Синаѣ.
Въ бытность мою въ 1902 году въ монастырѣ св. Екатерины на
Синаѣ я просмотрѣлъ нѣсколько греческихъ рукописей, преимуще
ственно житій святыхъ. Цѣль мюей поѣздки на Синай была совсѣмъ
иная, такъ что спеціально посвятить себя изученію греческихъ руко
писей я не могъ, и въ результатѣ у меня оказалось довольно подроб
ное описаніе содержанія греческихъ рукописей лишь №№ 519 и съ
523 по 549 (по каталогу Гардтгаузена). Какъ извѣстно, нѣмецкій
палеограФъ Гардтгаузенъ, бывшій на Синаѣ въ концѣ 1880 года
весьма короткое время, не былъ въ состояніи дать настоящаго описанія всѣхъ 1223 рукописей, отмѣченныхъ имъ въ его изданномъ каталогѣ *); по его каталогу, особенно начиная съ VI отдѣла (Biot άγιων,
p. 119), а именно с ъ Л І ° 4 9 1 , о содержании большинства рукописей
нельзя составить себѣ точнаго понятія, такъ какъ очень часто дается
лишь одинъ общій заголовокъ.
Для примѣра возьмемъ тоть же VI отдѣлъ, Βίοι αγίων, рукопи
сями котораго я немного занимался, т. е. Х?Љ 491 по 5 4 9 . Почти
всѣ онѣ обозначены у Гардтгаузена или λόγοι πανηγυρικοί или Biot
άγιων, иногда съ очень краткой замѣткой; напр. въ рукописи 5 1 9 ,
гдѣ у Гардтгаузена отмѣчены лишь первая и послѣдняя статья, ока
залось пятьдесятъ шесть статей; въ рук. 523 вмѣсто двухъ оказа
лось семнадцать; въ рук. 526 вмѣсто λόγοι πανηγυρικοί κατ' έκλογάδην
съ краткимъ замѣчаніемъ оказалось тридцать девять статей и т. д.
Поэтому я, пересматривая свои выписки, пришелъ къ заключе
н а , что онѣ, не смотря на свою случайность и отрывочность, не
1) Gardthausen. Catalogue codicum graecorum sinaiticorum. OXODÜ, 1886.
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безъ нѣкоторой пользы могутъ быть напечатаны. Интереснаго въ
нихъ съ точки зрѣнія новаго матеріала мало, но тѣмъ не менѣе онѣ
заключаютъ свѣдѣнія, которыхъ еще нѣтъ въ наукѣ. Приходится,
кажется, все болѣе и болѣе убѣждаться, что по части греческихъ рукописей на Синаѣ врядъ ли возможно надѣяться на какое
либо новое важное открытіе, если только, конечно, не найдется въ
монастырѣ рукописей, умышленно скрытыхъ еще до сихъ поръ отъ
глазъ и вниманія пріѣзжающихъ туда изслѣдователей.
Когда въ текстѣ я называю Bibl. Hag., то я имѣю въ виду
Bibliotheca Hagiographica graeca, ed. Hagiographi Bollandiani (Bru
xelles, 1895), Опредѣленіе времени рукописей взято у Гардтгаузена.
Гдѣ можно, я старался сохранить правописаніе рукописей, хотя про
вести этотъ принципъ систематически мнѣ не удалось. Душевную
признательность приношу вице-президенту Академіи Наукъ, П. В.
Никитину, который съ полной готовностью взялся просмотрѣть мою
рукопись и сдѣлалъ мнѣ цѣлый рядъ указаній какъ въ чтеніи текста,
такъ и въ житійной литературѣ. Большое спасибо за нѣкоторыя указанія моимъ товарищамъ по Юрьевскому университету, профессорам!»
Г. Ф. Церетели и М. Н. Крашенинникову, а за просмотръ части корректуръ профессору Петербургскаго университета С, А. Жебелеву.
№ 519 (saec. X, cod. membr.).
1) Βίος του οσίου πατρός ημών Συμεών του στυλι'του. fol. 3—7.
Inc. Ξένον και παράδοξον μυστήριον έγένετο έν τοΐς έτεσιν ημών·
έδοξεν ούν έμοι τω άμαρτωλω και έλαχίστω Άντωνίω μαθητή αύτου
δντι γράψαι α κατελαβόμην.
Des. Και μακάριος ό προσκομίζων έν εκκλησία έν οί'κφ άγίω εις
όνομα αύτου· δτι τόν μισθον κομίσεται παρά του πατρός του έν τοΤς
ούρανοΐς δτι αύτω.... αμήν.
Cf. Η. Delehaye. Catalogus codicum hagiographicorum graecorum bibliothecae D. Marci Venetiarum. Analecta Bollaudiana. T. XXIV
(1905), p. 206 (Cod. II. 38. № 4).
2) Μηνί Σεπτεμβρίω ς. Θαϋμα γενόμενον έν Χώναις υπό του άγιου
καΐ ένδοξου και μεγάλου τών αγγέλων αρχιστρατήγου Μιχαήλ, fol.
7—9.
Inc. Ή αρχή τών ίαμάτων....==ΒΠ)1. Hag. ρ, 93. Fol. 9 въ руко
писи утраченъ, и мы указываемъ fol. 9 на основаніи приложеннаго
въ началѣ рукописи греческаго оглавленія.
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3) Σεπτεμβρίου η. Εις τό γενέσιον της Ύπεραγίας Θεοτόκου.
fol. 9—14. Начало находилось на fol. 9, который утраченъ въ ру
кописи,
Des. Θορύβου γενομένου, δτε έτελεύτησεν Ηρώδης, συνέστειλα έμαυτδν έν τη έρήμω εως κατέπαυσεν δ θόρυβος, δοξάζων τον Θεδν
αμήν.
4) Μενάνδρου προτίκτορος διήγησις περί της αναζητήσεως και ευρέ
σεως του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, της γενομένης έπί Κωνσταντίνου
και Ελένης των ευσεβέστατων μεγάλων και πρώτων έν χριστιανοις βασι
λέων. fol. 14 v.—18 v.
Inc. Έν έτει έβδόμφ της βασιλείας Κωνσταντίνου του μεγάλου βασι
λέως συνήχθησαν πλήθη βαρβάρων....—Des. παραγγείλασα τοΐς τον
Χριστόν πασι σεβομένοις τελεΐν την μνήμην της ημέρας έν ή ευρέθη δ
σταυρός του Χρίστου.... εις τους αιώνας τών αιώνων αμήν.
5) Μηνι Σεπτεμβρίω ις. Μαρτύριον της αγίας μεγαλομάρτυρος Ευφη
μίας. fol. 18 v.—22 v.
Inc. 'Εν τη Καλχηδονέων μητροπόλει ην άθροισμός των χριστιανών.
Πρίσκος δέ б ανθύπατος ειχεν άσεβέστατον φίλον δνόματι Άπελλιανόν....
Des. πάντες ουν δσοι διά τό δνομα του Κυρίου το της άγιας μαρτύριον
έπιτελοϋσι, δοξολογοϋσι Θεόν.... αμήν. Cp. Bibi. Hag. p. 42.
6) Μηνι Σεπτεμβρίφ κ. "Αθλησις του άγιου μεγαλομάρτυρος Ευστα
θίου και της συνοδίας αυτοο, παθόντος έν 'Ρώμη. fol. 22 ν.—29 ν.
Inc. Πρόκειται μέν...=ΒΗ)Ι. Hag· p. 45, 1.
7) Μηνι Σεπτεμβρίω κδ. Μαρτύριον της αγίας άπο(στόλου) και πρωτομάρτυρος Θέκλας, fol. 29 ν.—34.
Inc. Άναβαίνοντος Παύλου εις Ίκόνιον μετά την φυγήν της από
'Αντιοχείας.... Des. Είσηλθεν εις Σελευκειαν και πολλούς φωτήσασα τφ
λόγφ του Θεού μετά κάλου ύπνου έκοιμήθη....άμήν.=Βΐ1)1. Hag. ρ. 104.
8) Μηνι Σεπτεμβρίφ κε. Βίος και πολιτεία της δούλης του ΘεοΟ
Ευφροσύνης, fol. 34—37 ν.
Inc. Έγένετό τις άνήρ έν τη Άλεξανδρέων μεγαλοπόλει άνήρ Ινοοξος
ονόματι Παφνούτιος.... Des. Καταλείψας τά επίγεια ταφεις πλησίον της
μακάριας και αγίας Ευφροσύνης... αμήν. Cp. Bibi. Hag. p. 43, 1.
9) Μηνι Σεπτεμβρίφ κς. Περίοδοι του αγίου 'Ιωάννου τουάπο(στόλου)
και οεο^ό^ου και Προχώρου του μαθητού αύτου. fol. 37 ν.—47 V.
Inc. Έγένετο μετά τό άναληφθηναι τόν Κύριον ημών... Des. και
ώρυξάντων ούχ εορομεν ουδέν και κλαύσαντες άπαντες ίκανώς εστημεν
εις προσευχήν.... αμήν. Cp. Bibi. Hag. p. 59, 1.
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10) Μηνι όκτωβρίω β. Μαρτύριον των αγίων μαρτύρων Κυπριανού
και Ίουστίνης. fol. 47 v.—48 v.=Bibl. Hag. p. 32, 3.
11) Μηνί όκτωβρίφ β. Πράξεις των αγίων μαρτύρων Κυπριανού και
Ίουστίνης. fol. 48 ν.—51 ν.
lue. Της επιφάνειας του Κυρίου ημών Ίησου Χρίστου ουρανόθεν γε
νομένης εις γήν. Cp. Bibi. Hag. p. 32, 1.
12) Μηνι όκτωβρίω ζ. Μαρτύριον των άγιων Σεργίου και Βάκχου.
fol. 51 v.—58.
Inc. Βασιλεύοντος Μαξιμιανοϋ του τυράννου πολλή κατείχετο πλάνη
το τών ανθρώπων γένος.... Cp. Bibi. Hag. p'. 118.
13) Μηνι όκτωβρίφ η. Βίος και μετάνοια της όσιας Πελαγίας της
ποτέ πόρνης, fol. 58—61 ν.
Inc. Τό γεγονός πράγμα έν ταις ήμέραις ημών εδοξε τφ Θεφ δι'
έμου του αμαρτωλού Ιακώβου γράψαι υμΐν τοις πνευματικοΐς άδελφοϊς....
Des. ούτος ο βίος της πόρνης, αυτή ή πολιτεία της απεγνωσμένης
αμήν. Cp. Bibi. Hag. p. 106, 2.
14) Μηνι όκτωβρίω ι. Μαρτύριον τών αγίων μαρτύρων Εύλαμπίου
και Ευλαμπίας. fol. 61 v.—66=Bibl. Hag. p. 42, 1.
15) Μηνι όκτωβρίφ ιβ. Μαρτύριον τών άγιων μαρτύρων Τάραχου,
Πρόβου και 'Ανδρόνικου, fol. 66 —74=Bibl. Hag. p. 114, 1.
16) Μαρτύριον τών άγιων μαρτύρων Κάρπου και Παπύλου και Άγαθονίκης. fol. 74—75=Bibl. Hag. p. 23.
17) Μαρτύριον τών άγιων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασιου και Κελ
σίου. fol. 75—79 ν.
Inc. Βασιλεύοντος Νέρωνος του άσεβους της Τωμαίων αρχής, Πέτρου
δε και Παύλου τών άγιων αποστόλων τόν δρόμον της ευσέβειας πληρωσάντων έπι τη μεγάλη *Ρώμη... Des. τυφλοί δια πλειώνων ετών άνέβλεψαν, χωλοί περιεπάτησαν.... αμήν. Cp. Bibi. Hag. p. 95 (Nazarius).
18) Μαρτύριον του άγιου μεγαλομάρτυρος Άρέθα και της συνοδίας
αύτοϋ. fol. 79 v.—89 v.=Bibl. Hag. p. 12, 1.
19) Μαρτύριον του αγίου και ενδόξου μεγαλομάρτυρος του Χρίστου
Δημητρίου, fol. 89 v.—92=Bibl. Hag. p. 35, 1.
20) Βίος και πολιτεία και θαύματα τών άγιων ένδοξων άναργύρων
Κοσμά και Δαμιανού, fol. 92—96.
Inc. Του Κυρίου ημών Ίησου Χρίστου βασιλεύοντος πάσα πλάνη
και δαιμονική λατρεία έλύθη. См. Bibi. Hag. p. 29, 3.
21) Μηνι νοεμβρίφ γ. Μαρτύριον τών άγιων μεγαλομαρτύρων ΆκεБиванті fieri fi Врѳмѳнвнкг.

к
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ψιμα, 'Ιωσήφ xocì Άειθαλα μαρτυρησάντων εν Περσι'δη. Κύριε έλέησον
fol. 96 v.—103 v.
Inc. Έν έτει τριακοστω έβδόμω του διωγμού ημών πρόσταγμα σκληρόν έξήλθεν και εξουσία τοίς άσεβέσιν άρχιμάγοις εδόθη κατά παντός του
γένους τών χριστιανών.,.. Des. έτελειώθη ό άγιος Άειθαλας... αμήν. Ср.
Bibi. Hag. p. 2.
22) Βίος και μαρτύριον τών άγιων Γαλακτίωνος και 'Επιστήμης.
fol. 103 v.—106 v.
Inc. Διήγησιν ξένην και παράδοξον αχούσατε σήμερον παρ' έμου αγα
πητοί.... Des. εγώ δε λαβών αυτούς και πολλά δακρύσας έκήδευσα αυ
τούς εις δόξαν του μεγάλου Θεού... Cp. Bibi. Hag. p. 47.
23) Διήγησις μερική έκ τών άπειρων θαυμάτων του παμμεγίστου
τών αρχαγγέλων Μιχαήλ* περί του πρόσμονος Άρχίππου και του θαύ
ματος τών ποταμών, fol. 106 ν.—109 ν.
Inc. Ούτως ο έν αλήθεια πεποιθώς έπί τη ένθέφ ταχινή και παναλκεΐ αύτου βοήθεια...
24) Μαρτύριον του αγίου μεγαλομάρτυρος Μήνα. fol. 109 ν.—
111 ν. (11 ноября).
Inc. "Ετους δευτέρου της βασιλείας Διωκλιτιανοϋ και έτους πρώτου
Γαίου Ούαλερίου Μαξιμιανοϋ μετά τήν άναίρεσιν Νουμεριανου του πρό
αυτών βασιλεύσαντος.... Cp. Bibi. Hag. p. 91, 3.
2 5) Τιμοθέου αρχιεπισκόπου 'Αλεξανδρείας διήγησις περί τών θαυμά
των του άγιου μάρτυρος του Χρίστου Μήνα. fol. 112...
Inc. Έγένετο μετά τήν τελευτήν του ασεβέστατου και θεοστυγους
Διοκλητιανου του βασιλέως κατ' ευ^οχίαν Θεού βασιλευσαι Κωνσταντϊνον
τόν ευσεβή και φιλόχριστον βασιλέα...
Житіе пр. Паисія Вел. и Тимоѳея патр. Александр, повѣствованіе о чудесахъ св. Великомученика Мины изд. И. Помяловскій,
стр. 62. V. infra cod. 530, 32.
Въ рукописи недостаетъ. fol. 113 — 122 включительно; судя по
приложенному въ началѣ рукописи оглавленію тамъ находились:
26) Φιλίππου του αποστόλου περίωδοι. fol. 116 (14 ноября). ·
27) Θαύμα γενόμενον Γουρία, Σαμονα και Άβίβου. fol. 121—125
(15 ноября).
28) Μαρτύριον του αγίου Πλάτωνος (18 ноября), fol. 1 2 5 — 1 3 0 =
Bibi. Hag. p. 112.
29) Μαρτύριον της άγιας Αΐκατερίνας της Βηργιλλίου και 'Ρήτορος.
fol. 130—135 ν.
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Inc. 'Έτους τριακοστού πέμπτου βασιλεύοντος του άσεβους και παρα
νόμου Μαξεντίου.... Cp. Bibi. Hag. p. 2.
30) Μαρτύριον του άγιου 'Ιακώβου του Πέρσου. 135 ν.—138 ν.
(27 ноября).
Inc. Έν τω καιρψ του διωγμοΟ του κατά των χριστιανών ην τις
Ιάκωβος ονόματι οίκων έν Βηλαπάτη τη πόλει έν χώρα των Έλεουζησών... Des. και οί της ημετέρας πίστεως ήρπασαν τό άγιον σώμα του
μάρτυρος και μετά πάσης σπουδής ώς ην άξιον άπέθεντο έν τόπω σεμνω
εις δόξαν...
31) Μαρτύριον της άγιας μάρτυρος Βαρβάρας (4 декабря), fol.
138 v.—140 v.
Inc. Κατ εκείνους τους καιρούς βασιλεύοντος Μαξιμιανου του παρα
νόμου και ασεβέστατου, ηγεμονεύοντος δε Μαρκιανου, ην διωγμός μέγας
τών χριστιανών. Cp. Bibi. Hag. p. 15, 1.
32) Βίος και πολιτεία του έν άγίοις πατρός ημών και αρχιεπισκόπου
γενομένου Μύρων της Λυκίας Νικολάου, fol. 140 ν.—146 v.=Bibl.
Hag. p. 96, 3.
33) Πραξις του έν άγιοις πατρός ημών Νικολάου αρχιεπισκόπου
Μύρων της Λυκίας, fol. 146 ν. —149.
Inc. Έν τοις καιροΐς της βασιλείας Κωνσταντίνου ακαταστασία έγένετο έν τη Φρυγία... Cp. Bibi. Hag. p. 96, 2.
34) Μαρτύριον τών αγίων μαρτύρων Μήνα, Ερμογένους και Ευγράφου (10 дек.), fol. 149—152 v.
Inc. Της του Χρίστου χάριτος αυξανομένης και της εκκλησίας πληθυνομένης, του τε θανάτου καταργηθέντος και της αναστάσεως φανερωθείσης... Cp. Bibi. Hag. p. 92.
35) Μαρτύριον τών άγιων μαρτύρων Ευστρατίου, Αυξεντίου, Ευγε
νίου, Μαρδαρίου και Όρέστου (дек. 23). fol. 152 v.—161 v. = Bibi.
Hag. p. 45.
36) Μαρτύριον του αγίου μάρτυρος 'Ελευθερίου (дек. 15). fol.
161 v.—164.
Inc. Άναλύσαντος 'Αδριανού άπό της ανατολής έπί την Φώμην, ouzoç
ήκουσε περί τίνος ονόματι Ελευθερίου... Des. ταύτα έπράχθη έν τη ιεραπόλει Ρώμη έπί βασιλέως Αδριανού, έτελειωθη δε ó μακάριος 'Ελευθέ
ριος... άμ,ήν. Cp. Bibi. Hag. p. 39.
37) "Αθλησις τών αγίων τριών παίδων Άνανία, Άζαρία, Μισαήλ
και Δανιήλ του προφήτου, fol. 164—167.
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IüC. Βούλομαι τοίνυν ύφήγησιν άγαθήν διηγήσασθαι ταΤς του Χρί
στου έκκλησίαις...
38) Μαρτυριον του αγίου 'Ιγνατίου του Θεοφόρου (дек. 20). fol.
167—169=Bibl. Hag. p. 57, 1.
39) Μαρτυριον της αγίας μάρτυρος Ίουλιανής (дек. 21). fol.
169 v.—173 v.
lue. Της είδωλομανίας κρατούσης και του διαβόλου φαιδρυνομένου
και της κνίσης των βωμών κατά πάσης χώρας σκεδαννυμένης... Des.
έμαρτύρησεν δε ή αγία Ίουλιανή μηνί δεκεμβρίφ κα έπί Μαξιμιανοο και
Έλευσίου έπαρχου... αμήν.
40) Του έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως του Θεολόγου λόγος εις τα Γ/Αγια Θεοφάνια, fol. 173 ν. —177.
Inc. Χριστός γεννάται, δοξάσατε...
41) Του έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου αρχιεπισκόπου Καισαρείας
Καππαδοκίας ομιλία εις άγίαν Χρίστου του Θεού ημών γέννησιν. fol.
177—180.
42) Άμφιλοχίου επισκόπου 'Ικονίου διήγησις μερική του τε βίου και
τών θαυμάτων τοο έν άγιοις πατρός ημών Βασιλείου αρχιεπισκόπου Και
σαρείας Καππαδοκίας, fol. 180—192 ν.
Inc. 'Αγαπητοί' ουκ ην άπεικός ευγνώμονας υιούς... =BibJ. Hag.
p. 194; cf. infra cod. 526, 31.
43) Του έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου του ѲюКоуои λόγος εις
τα άγια φώτα. fol. 192 ν.—197.
44) Του αύτου εις το βάπτισμα λόγος β', fol. 197—209.
45) Μαρτυριον του άγιου και iv^oţov μάρτυρος του Χρίστου Πο
λύευκτου. fol. 209 (половина fol. 209 оторвана)—213=Bibl. Hag.
p. 113, 1.
46) Διήγησις 'Αμμωνίου μονάχου περί τών άναιρεθέντων υπό τών
βαρβάρων αγίων πατέρων έν τω Σίνα ορει και έν τη Ταιθου. fol. 213—
218 v.=Bibl. Hag. p. 94 (Monachi in Raithu ram. Jan. 14).
47) Βίος και πολιτεία του όσιου πατρός ημών Ιωάννου του Καλυβίτου.
fol, 218 v.—222 ν.
Inc. Bíov καλόν και άγνόν και άμόλυντον και ένάρετον ανδρός δικαίου
και τελείου βούλομαι διηγήσασθαι... Des. Ούτος ό βίος της ασκήσεως
αύτου. ούτος πατήσας τον διάβολον... αμήν. Cp. Bibi. Hag. p. 61 — 62.
48) Βίος και πολιτεία της όσιας και μακάριας μητρός ημών Εύσεβιας της μετονομασθείσης Ξένης (янв. 24). fol. 222 v.—227.
Inc. Πασαι αί πολιτεΐαι καΐ αί μαρτυρίαι τών άγιων θαυμαστήν τίνα
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μιμούνται λαμπρότητα και καθάπερ οί αστέρες εν ουρανώ τη θέσει πεπήγασι καί πάντα τόν της γης καταλάμπουσι κύκλον... Cp. Bibi. Hag.
p. 44.
49) Βίος και πολιτεία του όσιου Βενοφώντος καί Μαρίας της συμβίου
αυτού, 'Ιωάννου τε καί 'Αρκαδίου των υιών αυτών. fol. 227—231.
Inc. Διηγήσατο τις (cod. της) γέρων μέγας, δτι Ξενοφών τις γέγονε
συγκλητικός, σπουδαίος περί τάς έντολάς του Θεού.... Des. και εμβάλλει
τόν φόβον αυτού εις τάς ψυχάς ημών, όπως έπιτύχωμεν και ήμεΐς τών
έπηγγελμένων ήμΐν αγαθών... αμήν.
Cf. A. Galante. De Vitae SS. Xeiiophontis et sociorum codicibus
Florentinis. Anal. Bollandiana. T. XXII (1903), p. 377—394; cf.
infra cod. 530, 27.
50) "Αθλησις του άγιου και ενδόξου μεγαλομάρτυρος Τρύφωνος, fol.
231 v.—235 v.=Bibl. Hag. p. 136.
51) Του έν άγίοις πατρός ημών αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως
του Χρυσοστόμου εις την υπαπαντήν του Κυρίου ημών Ίησου Χρίστου.
fol. 235 v.—238.
Inc. Ου μόνον φορεί σάρκα ό Κύριος ημών Ίησοϋς Χριστός....
52) Του έν άγίοις πατρός ημών Άμφιλοχίου επισκόπου Ικονίου λόγος
εις την υπαπαντήν του Κυρίου ημών Ίησου Χρίστου, fol. 238—240 ν.
Inc. Πολλοί τών μεγάλων ανθρώπων τήν παρθενίαν θαυμάζουσι.
53) "Αθλησις τοΟ αγίου και ένδοξου μάρτυρος του Χρίστου Θιο^ώρου
του Στρατηλάτου. fol. 240 ν. — 243 ν. = Bibl. Hag. p. 128, 1
(ώσπερ φαίνει).
54) "Αθλησις του άγιου μεγαλομάρτυρος Νικηφόρου καί κατά μνησι
κακίας. fol. 243 v.—245.
Inc. *Шѵ τις πρεσβύτερος ονόματι Σαπρίκιος ούτω καλούμενος* και
έτερος Νικηφόρος καλούμενος τη τάξει λαϊκός... Cp. Bibi. Hag. p 95.
55) "Αθλησις του αγίου καί ενδόξου μάρτυρος του Χρίστου Χαραλαμπίου. fol 245—249 ν.
Inc. Βασιλεύοντος του Κυρίου ημών Ίησου Χρίστου πάσα δαιμονική
λατρεία πέπαυται... Des. δια παντός δε ί'σταται ό άγιος Χαραλάμπιος
έκδοξιών του θρόνου του Κυρίου πρεσβεύων υπέρ ημών... αμήν.
5G) Βίος καί πολιτεία του οσίου πατρός ημών Μαρτινιανου. 249 ν . —
253 ν. (конца нѣтъ; на этомъ рукопись прерывается). (13 Февр.).
Inc. "Εστίν όρος έγγιστα Καισαρείας της πόλεως Παλαιστίνης καλούμενον τόπος Κιβωτού . έν τούτω τφ όρει έστιν έρημος παρακείμενη, έν ή
οίκουσιν άνδρες πλείστοι άσκητικον βίον διάγοντες, έν οις Ιγνων και τόν
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άοίδιμον και μνήμης άξιον και αρετή θεία κεκοσμημένον τόν μακαριώτατον
Μαρτινιανόν οίκοϋντα...
Въ началѣ cod. 519 приложено краткое оглавленіе входящихъ
въ рукопись статей съ указаніемъ страницъ.
Ля 523 (saec. XI, cod. membr.).
Начала рукописи нѣтъ. Сохранившаяся статьи слѣдующія:
1) Του εν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως του Θεολόγου λόγος εις την Χρίστου Γέννησιν fol. 19—28.
Inc. Χριστός γεννάται, δοξάσατε.
2) Του έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου αρχιεπισκόπου Καισαρείας
Καππαδοκίας ομιλία εις την Χρίστου Γέννησιν. fol. 28 — 36.
3) Του έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου επισκόπου Νύσης εις το γενέθλιον του Κυρίου ημών και εις τα άναιρεθέντα νήπια. fol. 36 — 49.
Inc. Σαλπίσατε...
4) Του έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου επισκόπου Νύσης εγκώ
μιο ν εις τόν άγιο ν Στέφανον τόν πρωτομάρτυρα fol. 49—59 ν.
Inc. Ως καλή τών αγαθών ή ακολουθία...
5) Του έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου αρχιεπισκόπου Ίσαυρίας
λόγος εις τα άναιρεθέντα νήπια έν Βηθλεέμ, fol. 60—65.
Inc. Πάλιν ό γέρων εγώ...
6) Του έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως του Θεολόγου επιτάφιος ειςτόνμέγαν Βασίλειον. fol. 65—69ν.
Inc. "Εμελλεν αρα πολλάς ήμΤν υποθέσεις....=Bibl. Hag. p. 192.
7) Του έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Νανζιανζοϋ
του Ѳгокоуои εις Βάπτισμα, fol. 49—115 ν.
Inc. Χθες τη λαμπρά τών φώτων ημέρα. . .
8) Του έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου αρχιεπισκόπου Καισαρείας
Καππαδοκίας ομιλία προτρεπτική εις άγια (sic!) Βάπτισμα, fol. 115 ν . —
126 ν.
Inc. Ό μεν σοφός Σολομών...
9) Του έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως του QtokòyoO λόγος εις τά άγια φώτα. fol. 126 ν.—138 ν.
Inc. Πάλιν Ίησους ό έμός και πάλιν μυστήριον...
10) Του έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου του επισκόπου Νύσσης
λόγος εις τήν υπαπαντήν του Κυρίου και εις τήν Θεοτόχο^ καΐ εις τόν
δίκαιον Συμεώνα. fol. 138 V.—153 ν.
Inc. Ό τη φρονήσει τών ουρανίων μετέωρος...
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11) Μετάνοια και άνάκλησις προς τον Κυριον ημών Ίησουν Χριστόν
γενομένη παρά τίνος οικονόμου ονόματι Θεοφίλου, εκκλησίας της ανατο
λικής χώρας τουνομα "Αδανα, δια τής μεσιτίας τής άγιας υπερενδόξου
Θεοτόκου Μαρίας, fol. 153 ν.—164 ν.
Inc. Έγένετο κατά τόν καιρόν εκείνον πριν ή την έπιδρομήν γενέσθαι
τών άθεων και άλιτηρίων Περσών εν τη τών Ρωμαίων πολιτεία, εν μια
τών πόλεων ονόματι "Αδανα, τής τών Κιλικών δευτέρας επαρχίας, οικονόμον γενέσθαι έν τη άγιοηάτη καθολική εκκλησία, ονόματι Θεόφιλον
12) Του έν άγ/οις πατρός ημών Ανδρέου Κρήτης του Ίεροσολυμήτου λόγος εις τόν εύαγγελισμόν τή; υπέρ αγίας ένδοξου δεσποίνης ημών
Θεοτόκου, fol. 164 ν. —175 ν.
Inc. 'Επέστη σήμερον ή πάντων χαρά...
13) Του έν άγιοις πατρός ημών 'Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως του Χρυσοστόμου εις τόν εύαγγελισμόν τής ϋπερενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, fol. 176—171) ν.
Inc. Πάλιν χαράς ευαγγέλια...
14) Διήγησις, δι' ην αιτίαν τό πρώτοι σάββατον τών άγιων νη
στειών έωρτάζωμ(εν) την μνήμην του αγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου
και έπί νηστείας και έλεημωσυνης. fol. 180 —190 ν.
Inc. 4ίς πολύ τό πλήθος τής χρηστότητός σου, Κύριε... =Bibl. Hag.
p. 128, 3; cf. infra cod. 528, 3.
15) Διήγησις διαλαμβάνουσα περί τών άγιων και σεπτών εικόνων και
όπως και δι' ην αιτίαν παρέλαβεν την όρθοδοζίαν ετησίως τελεΐν τή
πρώτη κυριακή τών αγίων νηστειών ή αγία του θεού καθολική και
αποστολική εκκλησία, fol. 190 ν.—201.
Inc. Του βασιλέως Θεοφίλου συγχωρήσει Θεού τω κατ' εκείνου καιρφ
τήν αυτοκρατορικήν διέποντος αρχήν τήν άθέμιτον και πονηράν του θεοστυγους και τρισκαταράτου Κοπρωνύμου και τών θηριωνυμων καί θηρίοτρόπων χαλεπήν και ψυχόλεθρον αίρεσιν διεδέξατο.... (fol. 193) τό ούν
πέμπτφ χρόνφ του αυτού βασιλέως Θεοφίλου έν δυνάμει βαρεία οί παμμίαροι και ακάθαρτοι άγαρηνοι προς τήν πατρίδα αυτού τό Άμώριονλέγω
παρεγένοντο' xpa(fol. 193 ν.)ταιώς όχυρωμένην αυτήν ευρόντες και κατησφαλισμένην πάνυ και υπό στρατηγών οκτώ μετά τών λογάδων αυτών
και στρατευμάτων φρουρουμένην ταυτην δι' ήμερων πεντεκαίδεκα του
αυγούστου μηνός έκπορθήσαντες και δωρυάλυτον είληφότες ήχμαλώτευσαν
τελείως' και άνηρέθη χριστιανών πλήθος άπειρον και άλλο δε πλήθος
αιχμαλώτων, άμα τών αγίων και ένδοξων τεσσαράκοντα δύο μαρτύρων
τών νεοφανών άπηνέχθη έν Συρία. Ωσαύτως και πλήθη πλοίων αυτών
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εξελθόντα τάς Κυκλάδους νήσους ήρήμωσαν και την Κρήτην και τήν Σικελίαν παρέλαβον...
Этотъ отрывокъ=Ѵиа S. Theođorae Imperatricis. W. Regel.
Aualecta byzantiiio-russica, Petropoli, 1891, p. 9.
16) Του έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου αρχιεπισκόπου Καισαρείας
Καππαδοκίας έγκώμιον εις τους άγιους μεγαλομάρτυρας τους έν Σεβάσ
τεια μαρτυρήσαντας. fol. 201 ν.—210.
Inc. Μαρτύρων μνήμης τις αν γένοιτο κόρος τω φιλομάρτυρι
17) Διήγησις ώφελίμη έκ παλαιάς ιστορίας συλλεγεΐσα και άνάμνησιν δηλοϋσα του παραδόξου θαύματος ήνίκα Πέρσαι και βάρβαροι τήν
βασιλείαν κατέλαβον και πολεμώ περιεκύκλωσαν, οι καί άπώλοντο θείας
δίκης πειραθέντες' ή δε πόλις άσινής, συντηρηθεΐσα πρεσβειαις της Θεο
τόκου* ετησίως έκτοτε άδει σοι (Cod. άδησοι) ευχαριστήριον άκάθιστον, τήν
ήμέραν κατονομάζουσα. fol. 210—219 ν. (безъ конца).
Inc. Έν τοις χρόνοις Ηρακλείου τοϋ των 'Ρωμαίων βασιλέως Χοσ
ρώης ό τών Περσών τήν αρχήν έχων άπέστειλεν Σάρβαρον τόν αυτοϋ
στρατηγόν μετά δυνάμεως βαρείας πασαν τήν υπό 'Ρωμαίους έώαν
καταοραμεΐν, δίκην σκηπτοϋ τίνος έμπιπρώντα και κατακαίοντα και άφανίζοντα....
Рукопись прерывается на fol. 219 v., который очень выцвѣлъ;
есть выскоблеиныя слова. На верху fol. 219 ν. арабская приписка,
гласящая слѣдующее: аЭта книга подарена подворью синайскаго мо
настыря на Критѣ; кто унесетъ ее изъ указаннаго мѣста, будетъ
подвергнутъ анаѳемѣ» 1). Далѣе по-арабски очень неразборчиво напи
сано еще нѣсколько словъ. Этотъ же разсказъ доведенъ до конца въ
Cod. Sin. Gr. 527, 12 и 528, 4 (см. ниже).
Греческій текстъ этой исторіи изданъ у Migne. Patr. Graeca,
t. 92, p. 1353—1372 Ht. 106, p. 1335—1354.
№ 524 (saec. X—XI cod. membr.).
Первая статья безъ начала (fol. 1—17).
1) Λεοντίου πρεσβυτέρου και ηγουμένου μονής του αγίου Σάβα της
'Ρωμαίων πόλεως εις τόν βίον και τά θαύματα του όσιου πατρός ημών
1) На островѣ Критѣ СинайскіЙ монастырь издавна имѣлъ два подворья, одно въ
гор. Иракліи съ церьковью и кладбищемъ, а другое въ ближнемъ мѣстечкѣ Хони.
См. Арх. П. У с п е н с к і й . Первое путешествіе въ синайскіЙ монастырь въ 1845 г.
С. Петербурга 1866, стр. 247.
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Γρηγοριου, επισκόπου γενομένου της 'Ακραγαντινων εκκλησίας ήτοι της
Σικελών επαρχίας (23 ноября), fol. 17—74=Bibl. Hag. p. 50, 1.
Inc. Φοβερόν και άκατάληπτον θαύμα... Ha fol. 48 ν. περί της
ίάσεως της θυγατρος Σαβίνου του πρεσβυτέρου.
2) Μην Ιανουάριος κε. Γρηγοριου πρεσβυτέρου εις τον βιον του έν
άγίοις πατρός ημών Γρηγοριου του Θεολόγου, επισκόπου Ναζιανζού, fol.
75—92=Bibl. Hag. 50, 1.
Inc. Συγκαλεί μέν ήμας, ώ άνδρες, Γρηγόριος...
На поляхъ fol. 82 ν. рисунокъ, изображающей человѣка.
3) Βίος και πολιτεία του οσίου πατρός ημών Ευθυμίου, fol. 92 ν.—134.
Inc. Πίστις προηγείσθω τόν περί Ευθυμίου του φερωνυμου λόγον
Cp. Bibi. Hag. p. 46, 1.
4) ^Ιστορία ψυχοφελής έκ της ένδοτέρας τών Αιθιόπων χώρας της
'Ινδών λεγομένης προς την άγιαν πόλιν μετενε/θεΐσαν διά Ιωάννου Μο
νάχου, ανδρός τιμίου και ενάρετου μονής του αγίου Σάβα, διηγουμένη
τόν βίον τών όσιων ημών πατέρων Βαρλαάμ και Ίωάσαφ. fol. 135—
195 v.=Bibl. Hag. p. 16.
Половина ііослѣдняго fol. 195—195 ν. оторвана; исторія Варлаама и ІоасаФа на немъ доводится до конца.
Inc. 'Όσοι πνεύματι Θεοϋ άγονται ούτοί εισινυίοι Θεοο...(ίο1.135 v.).
Ή τών Ινδών λεγομένη χώρα' πόρρω μέν διάκειται της Αιγύπτου μεγάλη
ούσα και πολυάνθρωπος....
Указанный у Гардтгаузена (р. 128) ultimus titulus Περί ελεημο
σύνη есть не что иное, какъ глава изъ разсказа о Варлаамѣ и Іоаca<rá(fol. 178 v.).
JV?. 525 (saec. X, cod. membr.).
1) Περίωδοι του αγίου Ιωάννου του Θιολό^ου και Προχόρου του μαθητοο αυτού. fol. 1—43 ν.
Inc. Έγένετο μετά τα άναληφθηναι τον Κύριον ήμών...=ΒίΙ)1. Hag.
ρ. 59,1; v. supra cod. 519,9.
2) Του Κυρίου ημών Ίησου Χρίστου την χάριν έπιδόντος διά τόν
λόγον 'Ιωάννου του αποστόλου αυτοϋ έπίστευσαν πάντες σχεδόν έν Πάτμφ
rr¡ νήσφ. fol. 43 v.—46. Cf. Acta Ioannis von Th. Zahn. Erlangen,
1880, S. 150—151.
3) Του έν άγίοις πατρός ημών Μεθωδίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως εις τα θαύματα του έν άγίοις πατρός ημών Νικολάου άρχιεπι
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σκόπου γενομένου Μύρων της Αυκιών επαρχίας τα μετά θάνατον αυτού
γενόμενα* τα δε έν τ?) ζωή αυτού τις ικανός ταύτα έξειπεΐν. fol. 46 ν . —
68 ν.
Inc. Εύγε της Νικολάου προς Θεόν παρρησίας... fol. 48. Θαύμα περί
Χριστόφορου του πρεσβυτέρου, fol. 49 ν. Περί Φιλάρετου του Άγρίκου.
fol. 53 ν. Θαύμα περί του Πέτρου (sic) του άποσχολαρίου. fol. 58. Περί
Δημήτριου του έκριφέντος έν τη θαλασσή, fol. 59 ν. Περί Νικολάου μο
νάχου μαθητού Συμεών μαθητού του Δεκαπολιτου и т. Д.
Cf. Παπαδοπούλου-Κεραμέως 'Ανάλεκτα ίεροσολυμιτικής σταχυολογίας. Τ. IV (1897), ρ. 357—366.
4) Βίος, ανατροφή και θαύματα του όσιου Νικολάου επισκόπου Μύρων
Λικύων. fol. 69 sq.=Bibl. Hag. p. 96, 1.
Inc. Έν ταΐς ήμέραις έκεή/αις εύδόκησεν....
5) Του μακαρίου Κοσμά του Βεστήτωρος εις την έπάνοδον του λειψά
νου του έν άγίοις 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου, fol. 104 ν.—114 ν.
Inc. Ήκουστε πάντες υμϊν, ώ φιλοχρίστος πανήγυρις και φιλάγιον
άθροισμα τά μεγαλία του Θεού... Cp. Bibi. Hag. p. 63, 11.
№ 526 (Saec. X, cod. membr.).
Начала рукописи нѣтъ.
1) Ανδρέου *Ιεροσολυμίτου λόγος εις την Γέννησιν της υπερενδόξου
δεσποίνης ημών Θεοτόκου και άειπαρθένου Μαρίας, fol. 7—11 ν.
Inc. 'Αρχή μεν ήμΐν εορτών ή παρούσα πανήγυρις...
2) Του έν άγίοις άββά Ιωάννου του Δαμάσκηνου λόγος εις την υπερένδοξον Γέννησιν της υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόχ,ου και
'Αειπαρθένου Μαρίας, fol. 11 ν.—17 ν.
Inc. Δεύτε πάντα τα έθνη, παν γένος ανθρώπων...
3)''Ανδρέου αρχιεπισκόπου Κρήτης του *ίεροσολυμήτου λόγος εις τήν
υψωσιν του τιμίου σταυρού, fol. 17 ν. — 24 ν.
Inc. Σταύρου πανήγυριν άγωμεν και τό της εκκλησίας άπαν καταστράπτεται πλήρωμα...
4) Βίος και μαρτυριον του άγιου ' μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, fol.
24 v.—33 v.=Bibl. Hag. p. 45,1.
Inc. Πρόκειται τοις άνθρώποις και εκ φύσεως οίκεΐόν τι δίδασκαλεΐον....
5) Ιίολιτεία και άθλησις της αγίας ενδόξου και πρωτομάρτυρος Θέ
κλας. fol. 33 v.—42.
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Inc. Άναβαίνοντος του Παύλου εις Ίκόνιον μετά την φυγήν την
γενομένην αύτφ άπό Αντιοχείας . . . = Bibl. Hag. p. 104 (Paulus et
Thecla); cf. supra cod. 519,7.
•6) Βίος και πολιτεία της δούλης του Χρίστου Ευφροσύνης κα! Παφνουτίου του πατρός αυτής. fol. 42—47 v.=Bibl. Hag. p. 43,1.
Inc. Έγένετό τις έν τη Άλεξανδρέων μεγαλοπόλει...
7) Βίος και μετάνοια της όσίας Πελαγίας της ποτέ πόρνης, fol.
47 v.—52.
Inc. To γεγονός πράγμα εν ταΐς ήμέραις ημών εδοξε τφ Θεώ δι' έμοϋ
του αμαρτωλού Ιακώβου γράψαι υμΐν . . .
Cp. Bibi. Hag. p. 106,2 (Pelagia Hieros.).
8) Βίος και πολιτεία του αγίου και εισαποστόλου 'Αβερκίου. fol.
52—65 ν.
Inc. Έν ταΐς ήμέραις έκείναις την προεδρίαν και έπισκοπήν των χρι
στιανών της *Ιεραπολιτών πόλεως του αγίου Άβερκίου έγκεχειρισμένου
δόγμα των αυτοκρατόρων Μάρκου και 'Αντωνίου και Λευκίου Βήρου...
Cp. Bibi. Hag. 152.
9) Μαρτυριον του άγιου και ένδοξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου; fol.
65 v.—68 v.=Bibl. Hag. p. 35,1.
10) Θαύματα τών αγίων και ένδοξων θαυματουργών 'Αναργύρων
Κοσμά και Δαμιανού, fol. 68 ν.—74.
Inc. Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου βασιλεύοντος πάσα πλάνη και δαι
μόνων λατρεία έλύθη . . .
Cp. Bibi. Hag. p. 29,3.
11) Άθλησις τών αγίων καί ένδοξων του Χρίστου μαρτύρων 'Ακίν
δυνου, Πηγασίου, 'Ανεμπόδιστου, Άηδονίου και Έλπιδιφόρου. fol. 74—81.
Inc. Κατά τους καιρούς εκείνους βασιλεύοντος κατά συγχώρησιν Θεοϋ
Σαβωρίου τινός τών Περσών...
Cp. Bibi Hag. p. 2, 1 и 2.
12) Άθλησις τών άγιων μαρτύρων του Χρίστου Μηνά, Βίκτορος και
Βικέντιου, fol. 81—86 v.=Bibl. Hag. 91,1.
13) Βίος και πολιτεία του οσίου πατρός ημών Μαρτίνου επισκόπου
πόλεως Κωνσταντιανης του κατά Γαλλίων κλήματα, fol. 86 ν. — 94 ν.
Inc. Κατά τους καιρούς Γρατιανοϋ και Ούαλεντιανοϋ τών αυτοκρατό
ρων 'Ρώμης. ..
14) Όμιλία Θεοδώρου επισκόπου Τριμηθούντων περί του βίου και
της εξορίας και τών θλίψεων 'Ιωάννου του μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, fol. 94 ν.—105.
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Inc. 'Αγαπητοί· άψευδής ό Θεός, ό δια .του προφήτου λέγων πολλαί
αί θλίψεις των δικαίων.. .=Bibl. Hag. p. 62,2.
15) Πραξις και μαρτυριον του αγίου αποστόλου Φιλίππου, fol. 105—
112 v.=Bibl. Hag. p. 109 (Acta XV Martyrům).
Inc. Κατά τόν καιρόν εκείνον Τραϊανού του βασιλέως παρειληφότος
την των Τωμαίων αρχήν . . .
16) Γερμανού αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως λόγος εις τα
είσόδια της ύπεραγίας Θεοτόκου, fol. 112—115.
Inc. Ιδού, πάλιν εορτή' ιδού, πάλιν πανήγυρις...
Cf. Bibi. Hag. p. 77,21.
17) Μαρτυριον της αγίας μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης, fol. 115 —
121 ν.
Inc. Του παρανόμου και ασεβέστατου Μαξεντίου τυραννοϋντος την
βασιλείαν...
Cp. Bibi. Hag. p. 2.
18) Μαρτυριον τοϋ άγιου και ένδοξου Πρωτοκλήτου Ανδρέου του
'Αποστόλου, fol. 121 v.—132 v.
Inc. Στρατοκλής ό του αίγεάτου αδελφός, αίτησάμενος καίσαρα τό
μη στρατεύεσθαι...
19) Μιχαήλ άρχιμανδρίτου εις τον βίον και τά θαύματα του εν
άγίοις πατρός ημών Νικολάου αρχιεπισκόπου της Μυραίων μετροπόλεως.
fol. 132 v.—141 v.
Inc. "Ορθρος ήμΐν φαεινότατος ευσέβειας καί λαμπρών θαυμάτων
περιοχή. . .
Cp. Bibi· Hag. p. 96,3.
20) Πραξις του οσίου πατρός ημών Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων
της Αυκιών μητροπόλεως, fol. 141 ν.—145.
Inc. Έν τοις καιροϊς του ευσεβέστατου βασιλέως Κωνσταντίνου ακα
ταστασία τις έγένετο. . .
Cp. Bibi. Hag. p. 96,2.
21) Διήγησις και θαύματα του μεγάλου έν άρχιερευσιν Θεού και έν
θαυματουργίαις περιωνύμου Νικολάου αρχιεπισκόπου γενομένου Μύρων
της τών Λυκίων επαρχίας, fol. 145—151 ν.
Inc. Μεγίστων καθ' έκάστην απολαύοντες θαυμάσιων παρ' αύτοϋ κοινού
πατρός ημών. . .
22) Μαρτυριον της αγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, fol. 151 ν.—
154 ν.
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Inc. Κατ' εκείνους τους καιρούς βασιλεύοντος ΜαίιμιανοΟ του παρα
νόμου και ασεβέστατου. . .
Cp. Bibi. Hag. p. 15, 1 и 2.
23) Μαρτύριον τών άγιων και ένδοξων μαρτύρων Ευστρατίου, Αυξεν
τίου, Ευγένιου, Μαρδαριου και Όρέστου. fol. 154 ν.—166 v.=Bibl.
Hag. p. 45.
24) Ανδραγαθήματα και άθλησις τών άγιων τριών παίδων, Άνανία,
Άζαρία, Μισαήλ και Δανιήλ του προφήτου. 166 ν.—169 ν.
Inc. Βούλομαι τοίνυν υφήγησιν άγαθήν. . .
25) 'Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου
λόγος εις τήν μακαρίαν Σουσάννην. fol. 169 ν. —172 ν.
Inc. 'Ήκωμεν υμΐν ευγνώμονες οφείλεται. . .
26) Του αγίου Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του
Χρυσοστόμου λόγος εις τήν άπογραφήν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος
ημών Ίησου Χρίστου· fol. 172 v.— 176.
Inc. Μέλλοντος, αγαπητοί, του κοινού Σωτήρος ' Ιησού Χρίστου τίκτεσθαι. . .
27) Του άγιου Γρηγορίου επισκόπου Ναζιανζού του Θεολόγου λόγος
εις τήν άγίαν του Χρίστου Γέννησιν, fol. 176—181.
Inc. Χριστός γεννάται, δοξάσατε. . .
28) Του άγιου Βασιλείου αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας λό
γος εις τήν Γέννησιν του Κυρίου ημών Ίησου Χρίστου, fol. 181 —185 ν.
Inc. Χρίστου γέννησις ή μεν οικεία και πρώτα καί ίδια αύτου της
θεότητος σιωπή τιμάσθω. . .
29) Πρόκλου άρχιεπκχκόπου Κωνσταντινουπόλεως έγκώμιον εις τόν
άγιον πρωτομάρτυρα Στέφανον. fol. 185 ν.—188·
Inc. Ό μεν έσθητός ήλιος υπέρ γήν ανατέλλων. . .
30) Ιωάννου Μονάχου καί ΕυοΤας λόγος εις τα άγια νήπια τά εν
Βηθλεέμ και εις τήν 'Ραχήλ. fol. 188—190.
31)'Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου
λόγος εις τήν όκταήμερον περιτομήν του Κυρίου, fol. 190—192 ν.
32) Άμφιλοχίου επισκόπου Ίχονίου εις τόν βίον καί τά αληθή θαύ
ματα του έν άγίοις ημών Βασιλείου αρχιεπισκόπου Καισαρίας Καππαδο
κίας. fol. 192 v.—201 v.
Inc. Αγαπητοί ουκ ην άπεικώς ευγνώμονας υιούς. . . =Bibl. Hag.
V. Supra cod. 519,42.
33) Του άγιου Βασιλείου αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας
ομιλία προτρεπτική εις το βάπτισμα, fol. 201 ν.—207.
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Inc. Ο μεν σοφός Σο\ομ.ίον. . .
34) Του άγιου Γρηγοριου Ναζιανζού του Ѳгокоуои λόγος εις τά άγια
Θεοφάνεια. fol. 207—212 ν.
Inc. Πάλιν 'Ιησούς ό έμός και πάλιν μυστήριον. . .
35) Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου
λόγος εις τα άγια Θεοφάνεια. fol. 212 ν.—214 ν.
Inc. Ή πηγή των ευαγγελικών δογμάτων. . .
36) Άμφιλοχίου Ικονίου λόγος εις την υπαντήν του Σωτηρος ημών.
fol. 214 v. — 2 1 8 .
Inc. Πολλοί τών μεγάλων ανθρώπων την παρθενιαν θαυμάζουσιν. . .
37) Μαρτυριον του άγιου μεγαλομάρτυρος Βλασίου του μαρτύρησαν
τος έν Σεβάστεια τη πόλει. fol. 218—221=Bibl. Hag. p. 21.
38) Μαρτυριον της άγιας μεγαλομάρτυρος Άγάθης. fol. 221—225 =
Bibi. Hag. p. 3.
39) Βίος και πολιτεία της όσιας Θεοδώρας της έν 'Αλεξάνδρεια, fol.
250—230 ν.
Inc. 'Εν ταΐς ήμέραις Ζήνονος τοΟ βασιλέως και Γρηγοριου έπαρχου
έν 'Αλεξάνδρεια δντος
Cp. Bibi. Hag. p. 126, l a и l b .
40) Βίος του οσίου πατρός ήμώνίωάννου του Καλυβίτου. fol. 230 ν . —
235 ν. (конца нѣтъ).
Inc. Biov καλόν και ένάρετον βουλομαι διηγήσασθαι, αδελφοί.
Cp. Bibi. Hag. p. 61—62.
Въ началѣ рукописи позднѣйшею рукою написанъ и вставленъ
краткій, неполный перечень статей, входящихъ въ составъ этой ру
кописи.
№ 527 (ser. а. 1368, cod. chart.).
Начала рукописи нѣтъ (fol. 2—4 v.). Затѣмъ слѣдуетъ оглавленіе
рукописи — fol. 4—6 ν. безъ первыхъ трехъ изъ нижеслѣдующихъ
статей.
1) Του έν άγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινου
πόλεως του Χρυσοστόμου λόγος εις τόν ευαγγελισμόν της υπεραγιου Θεο
τόκου. fol. 7—9 ν.
Inc. Πάλιν χαράς ευαγγέλια. . .
2) Του έν αγίοις πατρός ημών 'Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινου
πόλεως του Χρυσοστόμου λόγος εις τόν ευαγγελισμόν της υπεραγίας Θεο
τόκου. fol. 9 ν.—12.
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Inc. Βασιλικών μυστηρίων έορτήν έορτάζομεν σήμερον. . •
3) Του μακαριωτάτου, σοφωτάτου και ρητορικωτάτου Γρηγορίου αρ
χιεπισκόπου Ταυρομενείου της Σικελίας του έπέκλην Κεραμέως ομιλία εις
την άρ/ήν της ίνδίκτου. fol. 12—14 ν.
Inc. Ευλογητός ο Θεός ó καταξιώσας ήμας διαδραμεΐν την κυκλικήν
του χρόνου περίοδον καί προς την κορωνίδα του έτους έλθεΐν. . .
4) Τη κυριακη του Τελώνου και του Φαρισαίου του έν άγίοις πατρός
ημών 'Ιωάννου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου ομι
λία εις τον Τελώνην και τον ΦαρισαΤον καί περί προσευχής καί ταπεινο
φροσύνης. fol. 15—18.
Inc. Καθάπερ νεφών συνδρομή, παρά μέν την αρχήν ζοφερόν ποιεί τον
αέρα. . .
5) Του έν άγίοις πατρός ημών 'Ιωάννου πατριάρχου Κωνσταντινουπό
λεως του Χρυσοστόμου ομιλία εις τον 'Άσωτον Υίόν. fol. 18 ν.—24 ν.
Inc. 'Αεί μέν τήν του Θεού φιλανθρωπίαν. , .
6) Νεκταρίου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, διήγησις, δι' ην αί
τίαν τφ πρώτψ σαββάτφ τών άγιων νηστειών έορτάζομεν τήν μνήμην του
αγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος, καί περί νηστείας και
ελεημοσύνης, fol. 24 ν. — 32 ν.
Inc. Ως πολύ τό πλήθος. . .=ВіЫ. Hag. p. 128,3 (Theodoras m.
Heracleae in Ponto).
7) Διήγησις διαλαμβάνουσα περί τών αγίων καί πανσέπτων εικόνων
και πώς και δι' ην αίτίαν παρέλαβε τελεΐν ετησίως τήν όρθοδοξίαν τη πρώτη
κυριακη τών νηστειών ή του Θεού άγια καθολική και uiyá^r, εκκλησία.
fol. 33—42.
См. Cod. Sin. 523,15.
8) Του έν άγίοις πατρός ημών 'Ιωάννου πατριάρχου Κωνσταντινουπό
λεως του Χρυσοστόμου ομιλία λεχθεΐσα τη τρίτη κυριακη τών νηστειών
περί του μή έπαισχύνεσθαι όμολογεΐν ήμας τόν τίμιον καί ζωοποιόν σταυ
ρόν και ώς δι9 αυτού έσωσεν ήμας Χριστός. . . , fol. 42 ν.—46.
Inc. Τουτό έστιν, αδελφοί, τό σήμερον....
9) Του έν άγίοις πατρός ημών καί ο[β.ο λο^Ύ\του 'Ιωσήφ αρχιεπισκόπου
Θεσσαλονίκης λόγος εις τόν τίμιον καί ζωοποιόν σταυρόν, fol. 46—49.
Inc. Σταύρου πρόκειται σήμερον εορτή. . .
10) Του πανιερωτάτου μητροπολίτου Αθηνών του Χωνιάτου λόγος
είς τήν προσκύνησιν του τιμίου καί ζωοποιού σταυρού και οι ην αίτίαν
προτίθεται είς προσκύνησιν έπι τφ μέσω τής άγιας τεσσαρακοστής.
fol. 4 9 — 5 1 .
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Inc. Kat οδοιπόρος όρθίαν έλαύνων και τραχεΐαν ό δ ό ν . . . .
11) Βίος και πολιτεία της όσιας μητρός ημών Μαρίας της Αιγυπτίαί,
συγγραφείς παρά του έν άγίοις πατρός ημών Σωφρονίου πατριάρχου 'Ιερο
σολύμων, fol. 5 1 = 6 6 v.=Bibl. Hag.p. 8 3 - 8 4 . Cf. infra cod. 530,5.
12) Διήγησις ώφελιμωτάτη έκ παλαιάς ιστορίας συλλεγεΤσα και ανά
μνησιν δηλοϋσα .του παραδόξως γεγονότος θαύματος, ήνίκα δηλονότι Πέρσαι και βάρβαροι τήν βασιλίδα ταυτην πολέμφ περιεκυκλωσαν, οϊ και
άπωλοντο θείας δίκης πειραθέντες* ή δε πόλις άσινής διαφυλαχθεΐσα πρεσβείαις της Θιοτόχου ετησίως έκτοτε άδει ευχαριστήρια αυτή τε και τφ έξ
αυτής τεχθέντι μονογενεΐ υιφ του Θεού και Θεφ άκάθιστον τήν ήμέραν
κατονομάζουσα. fol. 66 ν.—73.
Cp. Cod. Sin. 523,17 и 528,4.
13) Του μακαρίου 'Αναστασίου μονάχου του Σίνα νΟρους λόγος περί
της συνάξεως και περί του μή μνησικακεΐν. fol. 73—81 ν.
Inc. 'Αεί μεν ή του αγίου πνεύματος χάρις δια πάσης της του Θεού
γραφής
14) Του έν άγίοις πατρός ημών 'Ανδρέου, αρχιεπισκόπου Κρήτης του
Ιεροσολυμίτου εις τον τετραήμερον Λάζαρον. fol. 81 ν. — 92.
Inc. Αάζαρος τον παρόντα συγκεκρότηκε συΧΚογον....
15) Του έν άγίοις πατρός ημών Ανδρέου, αρχιεπισκόπου Κρήτης του
*Ιεροσολυμίτου ομιλία λεχθεΤσα τη Κυριακή αγίων βαίων. fol. 92—103.
Inc. Χθες ήμας μετά του δεσπότου Λάζαρος
16) Του έν άγίοις πατρός ημών 'Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνστατινουπόλεως του Χρυσοστόμου λόγος εις τήν προδοσιαν του Ίουδα και εις
τό Πάσχα και εις τήν παράδοσιν και τών μυστηρίων και περί του μή μνη
σικακεΐν. fol. 103—110 ν.
Inc. Ολίγα ανάγκη σήμερον προς τήν υμετέραν αγάπη ν ειπείν
17) Γεωργίου μητροπολίτου Νικομήδειας λόγος εις το είστήκεισαν
παρά τφ σταυρφ του Ίησου ή μήτηρ αυτού και ή αδελφή της μητρός
αυτού και εις τήν θεόσωμον ταφήν του Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου.
fol. l l O v . — 1 2 3 v .
Inc. Προς υψηλοτάτην περιωπήν ήμιν δ λόγος άναδραμών....
18) Του έν άγιοις πατρός ημών Έπιφανίου αρχιεπισκόπου Κύπρου
λόγος εις τήν θεόσωμον ταφήν του Κυρίου και Θεού και Σωτέρος ημών
Ίησου Χρίστου και εις τον Ιωσήφ τόν άπό Άριμαθίας και εις τήν έν
τφ 'Άιδη κατάβασιν μετά το σωτήριον πάθος παραδόξως γεγενημένην.
fol. 123 v. — 133 v.
Inc. Τι τούτο σήμερον σιγή πολλή έν τη γη. . . .
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19) Toö έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου πατριάρχου Κωνσταντι
νουπόλεως του Ѳгокоуои λόγος εις τό αγιον Πάσχα και εις την βραδύ
τητα. fol. 133 ν—135.
Inc. Αναστάσεως ήμερα και ή α ρ χ ή . . . .
20) Του έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου πατριάρχου Κωνσταντι
νουπόλεως του Θεολόγου εις τό άγιον Πάσχα- fol. 135—149.
Inc. Έπί της φυλακής μου στήσομαι. . . .
21) Μαρτυριον του άγιου και ένδοξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του
Τροπαιοφόρου, fol. 149—161 = Bibi. Hag. p 47,1.
22) Μαρτυριον του άγιου και ενδόξου με^οίλομάρτυρος τοϋ Χρίστου
Θεοδώρου του Στρατηλάτου. fol. 161 ν — 170 ν.
Inc. Λικινίφ τω βασιλεΐ πολλή κεχρημένω τη περί τα εί'δωλα δεισι
δαιμονία. . . .
23) Μαρτυριον του άγιου και ένδοξου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του
Τήρωνος. fol. 170 ν — 1 7 8 .
Inc. Μαξιμιανφ και Μαξιμινφ τοΐς βασιλεϋσι πολλή τις και άσχετος ή
ορμή κατά της τών χριστιανών κεκίνητο πίστεως
24) Βίος καί πολιτεία του οσίου πατρός ημών 'Αλεξίου του 'Ανθρώπου
του Θεού. fol. 178—187=Bibl. Hag. p. 4,2.
25) Βίος και πολιτεία και μερική θαυμάτων διήγησις του έν άγίοις
πατρός ημών Νικολάου τοϋ έν θαύματι περιωνύμου και αρχιεπισκόπου
Μύρων Λυκίας, fol 187—206=Bibl. Hag. p. 97,4.
26) Του έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου πατριάρχου Κωνσταντινου
πόλεως του Θεολόγου λόγος εις τά άγια Θεοφάνεια, ήτοι εις τήν γενέθλιον
ήμέραντου Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Χρίστου, fol. 206—213 ν.
Inc. Χριστός γεννάται, δοξάσατε. . . .
27) Τοϋ έν άγιοις πατρός ημών Γρηγορίου πατριάρχου Κωνσταντινου
πόλεως τοϋ OiokòyoO εις τά άγια φώτα. fol. 213 ν — 222.
Inc. Πάλιν Ίησοϋς ό έμός και πάλιν μυστήριον. . . .
28) Βίος και πολιτεία και μερική θαυμάτων διήγησις τών οσίων καί
θεοφόρων πατέρων ημών 'Ανδρόνικου και 'Αθανασίας, τών θαυματουργών.
fol. 2 2 2 ν — 2 3 8 ν .
Inc. Τό, φιλαρέτων βίους άν^ρώ^^ τών πολλά διαλαμψάντων
Λ 528 (saec. XIV, cod. chart.).
На переплетѣ наклеено оглавление какой то рукописи, содержа
щей рѣчи Григорія Богослова, Іоанна Златоуста, Андрея Критскаго,
Διήγησις εις τήν έορτήν της Ακάθιστου έν τοις χρόνοις Ηρακλείου.
ВизантійскіЗ Времени u къ.

Q
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На fol. 2 — оглавлсніе рукописи № 528*
1) Του έν άγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως του Χρυσοστόμου λόγος εις τον τελώνην και εις τον φαρισαΐον. fol. 3 — 8.
Inc. Καθάπερ νεφών συν^ρομτι....
2) Του έν άγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινου
πόλεως του Χρυσοστόμου λόγος εις τον Άσωτον Υιόν. fol. 8—17 ν.
Inc. \ú μεν του θεού φιλανθρωπίαν. . .
3) Νεκταρίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Διήγησις, δι' ην
αιτίαν τφ πρώτω σαββάτφ τών άγιων νηστειών την μνήμην έορτάζομεν
του αγίου μεγαλομάρτυρος Θιο^ώρου και περί νηστείας και ελεημοσύνης.
fol. 18 —29 ν.
Inc. Ώς πολύ τό πλήθος της χρηστότητας σου, Κύριε
=Bibl.
Hag. p. 128,3. Cf. supra cod. 523,14.
fol. 27—29 ν представляютъ изъ себя чистые листы.
4) Διήγησις ωφέλιμος έκ παλαιάς ιστορίας εκλεγείσα άνάμνησιν δηλοϋσα του παραδόξως γενομένου θαύματος, ήνίκα Πέρσαι και fiapfapoi
την βασιλίδα ταύτην τών πόλεων πολεμώ περιεκύκλωσαν* οϊ και ίτζωλο^το
θείας δίκης πειραθέντες· ή δέ πόλις άσινής συντηρηθεϊσα πρεσβείαις της
(Θεοτόκου, ετησίως έκτοτε άδει ευχαριστήρια, άκάθιστον την ήμέραν κατονομάζουσα. fol. 30—37.
См. Cod. 523 и 527. Сод. 528 почти ничѣмъ не отличается отъ
codd. 523 и 527, кромѣ самыхъ незначйтельныхъ и немногихъ разночтеній.
5) Του έν άγιοις πατρός ημών 'Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινου
πόλεως του Χρυσοστόμου ομιλία εις τον εύαγγελισμόν της υπεραγίας
Δεσποίνης ημών. fol. 37—40 ν.
Inc. ' Ο πύρινος νους
6) Του έν άγίοις πατρός ημών Ανδρέου Κρήτης του *Ιεροσολυμίτου
λόγος εις τόν τετραήμερον Λάζαρον. fol. 40 ν — 53.
Inc. Λάζαρος τόν παρόντα συγκεκρότηκε συΚΚογον. . .
7) Του έν άγίοις πατρός ημών 'Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως του Χρυσοστόμου λόγος εις τόν Λάζαρον και εις τα βαία.
fol. 53—56 ν.
Inc. Про εξ ήμερων του Πάσχα ήλθεν ό Ίησους εις Βηθανίαν....
8) Του έν άγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινου
πόλεως του Χρυσοστόμου ομιλία εις τόν πολύαθλον Ίώβ. fol. 56ν—61.
Inc. Τα μεγάλα τών πραγμάτων μεγάλων δεϊται και τών διηγημάτων....
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9) Του έν άγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινου
πόλεως του Χρυσοστόμου λόγος εις τάς δέκα παρθένους, fol. 61—66.
Inc. 'Όταν τό εύ5απάνητον της ζωής εννοήσω....
10) Toö έν άγι'οις πατρός ημών 'Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως του Χρυσοστόμου λόγος εις την πόρνην και εις το μύρον.
fol. 66—70 ν.
Inc. Πάντοτε μεν ó Θεάς ώς φιλάνθρωπος....
11) Toö έν άγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως του Χρυσοστόμου λόγος εις τόν ληστήν και εις τήν προξοσιαν
του 'Ιούδα. fol. 70 ν — 74.
Inc. Όπόση δυναμις ημετέρας πίστεως. . . .
12) Toö έν άγίοις πατρός ημών Ί(υάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως του Χρυσοστόμου λόγος εις τόν Σταυρόν καί εις τόν ληστήν.
fol. 74—84.
Inc. Σήμερον ó Κύριος ημών έσταυρώθη. . .
13) Toö έν άγίοις πατρός ημών Έπιφανίου αρχιεπισκόπου Κύπρου λό
γος εις την θεόσωμον ταφήν του Κυρίου και Θεού καί Σο>τηρος ημών
Ίησου Χρίστου καί τόν 'Ιωσήφ τόν από Άριμαθαίας και εις τήν εις αδου
του Κυρίου κατά τό σωτήριον πάθος παραδόξως γεγενημένην κατάβασιν.
fol. 84—98.
Inc. Tí τούτο σήμερον σιγή πολλή έν τη γη. . .
14) Του σοφωτάτου και λογιωτάτου κυρ Μαξίμου μονάχου του Πλα
νούδη λόγος εις τήν θεόσωμον ταφήν του Κυρίου και Θεοϋ ημών Ίησου
Χρίστου, fol. 98—115.
Inc. % μεν αν τις εικάσαι τεκμήριον. . .
1 Γ)) Του έν άγίοις πατρός ημών Έφραίμ του Σύρου έγκώμιον εις τόν
Ιωσήφ τόν Πάγκαλον. fol. 115—133.
Inc. Ό Θεός του 'Αβραάμ' ó Θεός του 'Ισαάκ. . .
На послѣднемъ fol. 133 ν. рукописи есть заглавіе и начало слѣдующей статьи:
16) Μαρτύριον του άγιου μεγαλομάρτυρος και τροπαιοφόρου Γεωργίου.
fol. 133 ν = Bibi. Hag. p. 47,1.
№ 529 (ser. a. 1555, cod. chart.).
564 fol.
Въ началѣ рукописи приложено Πίναξ ακριβής της παρούσης πυςίδος. fol. 1—5.
1) 'Ιππολύτου του μακαριωτάτου καί μάρτυρος λόγος "περί της συντε6*
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λείας του κόσμου και περί του αντίχριστου και εις την δευτέραν παρουσίαν
του Κυρίου ήμών'ίησοϋ Χρίστου. fol. 6—45 ν.
Inc. Έπεί δη οι μακάριοι προφήται οφθαλμοί ημών γεγόνασιν, τών
απόκρυφων την δήλωσιν ήμΐν έμφανίζοντες. . . .
2) Του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Έφραίμ περί υπομονής και
περί συντέλειας τοΟ αιώνος τούτου και περί της δευτέρας του Κυρίου παρ
ουσίας άδιαδόχου τε τών δικαίων βασιλείας, και ατελεύτητου τών αμαρ
τωλών κολάσεως, και δπως δι* έξομολογήσεως και προσευχής τών θείων
γραφών λυτρούμεθα τών οικείων αμαρτημάτων, fol. 46—80 ν.
Inc. Λαμπρός ó βίος τών δικαίων, πώς бе λαμπρύνεται. . .
3) Του όσιου πατρός ημών λόγος περί τής συντέλειας του κόσμου και
εις την παρουσίαν του αντίχριστου, fol. 81—97.
Inc. Πώς εγώ ό αμαρτωλός μεστός υπάρχων πλημμελημάτων δυ
νηθώ . . .
4) Λόγος ωφέλιμος εκ θείων πατέρων και ευαγγελικών διδαγμάτων
περί τών άποιχομένων άποδεικνυων δτι καλόν έστι τό ευποιεΐν υπέρ αυ
τών. fol. 97—107.
Inc. Στασιώδης ό παρών βίος καίπολλαΐς καταντλούμενος τρικυμίαις..
5) Του έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου αρχιεπισκόπου Καισαρείας
Καππαδοκίας λόγος περί νηστείας, fol. 107 ν — 125.
Inc. Σαλπίσατε φησιν έν νεομηνια σάλπιγγι έν ευσήμω ήμερα .εορτής
ημών. . .
6) Του έν άγίοις πατρός ημών 'Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινου
πόλεως τοΟ Χρυσοστόμου λόγος εις την αρχήν τής αγίας τεσσαρακοστής
και εις την έξορίαν του 'Αδάμ και περί τών πονηρών γυναικών, fol. 125v—
167 ν.
Inc. Πρόκειται ήμΐν, αγαπητοί, πνευματική τράπεζα. . .
7) Του έν άγίοις πατρός ημών 'Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινου
πόλεως του Χρυσοστόμου λόγος εις τό ρητόν του Ευαγγελίου' ένθα ό
Χριστός περιεπάτησεν έπί τής θαλάσσης, και εις τους πρωτοπλάστους.
fol. 168—180.
Inc. Έκ τών άρτίως ήμϊν παραναγνωσθέντων έκ του κατά Ματθαίον
Ευαγγελίου. . .
8) Αναστασίου Μονάχου του Σίνα Όρους ερμηνεία εις τόν έκτον ψαλμόν. fol. 180 ν—209.
Inc. Πρέπουσαν αρχήν ειλικρινούς μετανοίας τών νηστειών περιέχει....
9) Του αγίου ίερομάρτυρος Έφραίμ αρχιεπισκόπου Χερσώνος υπέρ του
θαύματος του γενομένου υπό του αγίου Κλήμεντος εις τό παιδίον τόν έν
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τω βυθω της θαλάσσης υπολειφθέντα. fol 290 ν — 213 ν = Bibi. Hag.
Ρ 27,4
10) Διήγησης ειςτόν ^ψονζοΰ προφήτου 'Ιερεμίου περί της 'Ιερουσα
λήμ και εις τήν άλωση/ ταύτης και περί της έκστάσεως Αβιμέλεχ. fol.
214—227 ν.
Inc. 'Ιερεμίας ούτος ο μέγας ηρο^γμ^ζ έξ Άναθώθ τυγχάνων της κώ
μης. . .
11) Διήγησις πάνυ ωφέλιμος γενομένη ιερέα και διάκονον. fol. 228—
233·
Inc. Ιερεύς τις μετ' ευλαβούς διακόνου άγάπην τφ Θεφ φίλην εις αλ
λήλους κτησάμενοι. . .
12)Διήγησις περί του όσιου Ευφρόσυνου του μαγείρου, fol. 2 3 3 —
235.
Inc. Ούτος έξ άγροίκων άποτεχθείς καί ιδιώτης ων μοναστών διάκονος
έχρημάτισεν. . .
13) Μαρτύριον του άγιου μάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου. fol. 2 3 5 —
249.
Inc. Έν τφ καιρώ του διωγμού του κατά χριστιανών ην τις Ιάκωβος
ονόματι οικών ís¡ Βηλαπατη τη πόλει έν χώρα των Έλεουζησών ην δέ ή
πόλις αύτη της βασιλείας των Περσών. . .
14) Μαρτύριον της άγιας μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης, της Βηργηλιου
και 'Ρήτορος. fol. 249—273.
Inc. "Ετους τριακοστοο πέμπτου βασιλεύοντος του άσεβους καί παρα
νόμου βασιλέως Μαξεντίου ην πολλή μανία τών ειδώλων. . .
= Passions des saints Écatérine et Pierre d'Alexandrie, pubi, par
Viteau, p. 5. Cf. infra 531,7.
15) Του έν άγίοις πατρός ημών 'Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως του Χρυσοστόμου λόγος εις τήν μακαρίαν Σωσάνναν. fol.
273 ν—284.
Inc. "Ηκομεν υμεΐς ευγνώμονες οφείλεται. . .
16) Βίος καί πολιτεία της δούλης του Θεού Ευφροσύνης καί Παφνουτίου τοϋ πατρός αυτής. fol. 284 — 2 9 9 = Bibi. Hag. p. 43,1.
17) Βίος και πολιτεία του άγιου Αλεξίου του Άνθρωπου του Θεού.
fol 299 ν — 3 1 2 ν.
Inc. Έγένετο άνήρ ευσεβής έν τη 'Ρώμγ) ονόματι Εύφημιανός, μέγας
γενόμενος της συγκλήτου επί Όνωρίου καί Αρκαδίου τών θειοτάτων βα
σιλέων . · .
18) Βίος καί πολιτεία Ιωάννου του Καλυβίτου. fol. 313—325.
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Inc. Βίον καλόν και ίνάριτον άμόλυντον και θεάρετον ανδρός δικαίου
και τελείου βούλομαι διηγήσασθαι. . .
Cp. Bibi. Hag. p. 61—62.
19) Του έν άγίοις πατρός ημών Αθανασίου αρχιεπισκόπου Άλεςανδρειας διήγησις μερική άθροισθείσα εκ διαφόρων ιστοριών και περί του έν
Βυριτω τη πόλει γενομένου μεγίστου θαύματος fol. 325 — 333.
Inc. Άρατε τους οφθαλμούς του σώματος και της διανοίας υμών,
αδελφοί. . .
Cf. Bibi. Hag. p. 56, 1 а и 1 b.
19) Μαρτύριον τών αγίων μαρτύρων Γαλακτίωνος και 'Επιστήμης.
fol. 333—348.
Inc. Λιήγησιν ξένην και παράδοξον ακούσατε σήμερον παρ' έμοϋ, αγα
πητοί. . .
20) Ή ευρεσις τών αγίων επτά παίδων τών έν Έφέσω έπί βασιλέως
Θεοδοσίου του Μικρού, fol. 348—353 ν.
Inc. Ούτοι οι άγιοι υπήρχον έπί Δεκίου βασιλέως και καιρόν λαβόντες
βουλεύσασθαι τα πάντα αυτών πτωχοΐς διανείμαντες. . .
22) Διήγησις [περί?] του όσιου πατρός ημών Μακαρίου του ΊΡωμαίου
πάνυ ωραία. fol. 353 ν—360.
Inc. Τρεις τίνες ήγιασμένοι γέροντες, Σέργιος και *Τγΐνος και Θεόφι
λος, εκ της μονής του άγιου Ασκληπιού του έν τη Μεσοποταμία της Συ
ρίας . . .
Cf. infra cod. 530,8.
23) Περί του βασιλέως Θιοοοσίου του Μικρού καί τίνος μονάχου.
fol. 360 — 3 6 1 ν = Cod. Sin. 467, fol. 206 ν — 2 0 8 v.
24) Αιήγησις περί τίνος γέροντος σημειοφόρου και του βασιλέως Θίοΰοσίου του Μεγάλου, fol. 362—368.
Inc. Γέρων τις έκαθέζετο έν τη έρήμφ καί διατρίψας έν αυτή έτη τεσσαράκοντα έν ασκήσει πολλή. . .
25) Αιήγησις περί του άββα Μάρκου του Αθηναίου του άσκήσαντος
έν τω ορει της Θράκης ούσης έπέκεινα τών ένδοτάτων μερών της εισόδου
Αιθιοπίας έπέκεινα του έθνους τών Χεττέων. fol. 368—384=Bibl. Hag.
p. 74 (Marcus Atheniensis).
26) Του έν άγίοις πατρός ημών 'Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως του Χρυσοστόμου λόγος εις μάταιον βίον και περί κατανύξεως.
fol. 385—394.
Inc. ?/Οσοι τά του βίου μάταια και άπολλυμενα πράγματα κατελίπατε. . .
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27) Περί τίνος αδελφού πολεμηθέντος ε£ς πορνείαν και ιερέως τών
Ελλήνων, fol. 394—398.
Inc. Αδελφός έπολεμήθην υπό του δαίμονος της πορνείας. . .
28) 'Αποφθέγματα τών αγίων πατέρων, fol. 398 sq.
Inc. 'Αδελφός ήρώτησε γέροντα λέγων τί ποιήσω οτι ή κενοδοξία θλί
βει με. . .
a) περί τίνος κλέπτου. fol. 399 ν—400 ν.
b) διήγησις ωραία. fol. 400 ν — 404.
29) Περί τοΰ άββα Μακαρίου του ΠολιτικοΟ. fol. 404—409.
Inc. Του βασιλέως τών αιώνων πλουσίως χαριζομένου τοις άξίοις τών
αυτού αγαθών. . .
30) Περί της αγίας κορυφής του ?ΑγίουνΟρους Σινά. fol. 409 — 413ν.
Inc. Προ του μολυνθήναι και καταρυποθήναι τήν άγίαν χορυγτ^ του
ορούς Σινά υπό τών εθνών. . .
31) Του έν άγίοις πατρός ημών Έπιφανίου αρχιεπισκόπου Κωνστάν
τιας της Κύπρου λόγος εις τήν θεόσωμον ταφήν του Κυρίου ημών Ίησου
Χρίστου και εις τόν 'Ιωσήφ τόν από Άριμαθείας και εις τήν έν τφ αδη
κατάβασιν μετά τό σωτήριον πάθος. fol. 414—440.
Inc. Tí τούτο' σΎ^κιρον σιγή πολλή έν τη γή. . .
32) Βίος και πολιτεία του όσιου πατρός ημών Υπατίου αρχιεπισκόπου
Γάγρας. fol. 440—469 ν.
Inc. Κατά τους καιρούς εκείνους βασιλεύοντος Θελκιανου έν Βυζαντίφ. . »
Объ имени Θελκιανός см. Θεοφίλου Ιωάννου Μνημεία αγιολογικά.
Βενετία, 1884, ιη', α'—κα'; онъ же издалъ и житіе Ипатія, p. 251 —
268· Нашъ текстъ, повидимому, = Cod. Marc. Gr. CXLIV, fol. 95
(Bibi. Nan.). См. Μνημεία, ρ. ιη'.
33) Του μακαρίου Ζωσίμου έξήγησις προς τους μακάρους πώς ειδεν
αυτούς, fol. 470—483ν.
Inc. Κατ' εκείνον τόν καιρόν έν τη έρήμφ ην υπάρχων άνήρ ονόματι
Ζώσιμος. . .
34) Μαρτυριον του άγιου και ενδόξου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τω
πρώτφ (σαββάτφ?) τών νηστειών, fol. 484—496 (fol. 496 ν—497 не
заполнены) = Bibi. Hag. p. 128,1.
35) Μαρτυριον του άγιου μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, fol. 4 9 8 —
523.
Inc. Του ασεβέστατου και παρανόμου Μαξιμιανοϋ βασιλεύοντος πολ
λών τε τό ζην υπερορώντων. . .
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36)Άποκάλυψις ην ειδεν ό μέγας Πα/ώμιος περί της εσχάτης γενεάς
των μοναχών, fol. 523 ν — 525 ν.
Inc. Προσευχομένφ ποτέ τφ άγίω Παχωμίφ τφ μεγάλω έφάνη αύτω
ούρανόθεν οπτασία. . .
37) Θαύμα γενόμενον εν ταΐς Χώναις παρά του αρχαγγέλου Μιχαήλ.
fol. 5 2 5 ν — 5 4 2 .
Inc. Ή πηγή τών ίαμάτων και δωρεών και χαρισμάτων τών δοθέν
των ήμΐν υπό του Θεοϋ. . .
Cf. Bibi. Hag. p. 93,1
38) Μενάνδρου Προτίκτορος διήγησις περί της αναζητήσεως και ευρέ
σεως του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, γενομένης έπι Κωνσταντίνου και
Ελένης τών ευσεβέστατων μεγάλων βασιλέων και πρώτων χριστιανοΐς
βασιλέων, fol. 542—560 ν.
Inc. Έν έτει έβδόμφ της βασιλείας Κωνσταντίνου του μεγάλου βασι
λέως συνήχθησαν πλήθη βαρβάρων πολλά έπι τον ποταμόν τον καλούμενον Δανουβην. . . = supra cod. 519,4.
39) Θαύμα γενόμενον έν τη εικόνι τοο Χρίστου έν τοις Χαλκοπρατίοις. fol. 5 6 0 v — 569.
Inc. Έν τοΐς χρόνοις Μαυρικίου του βασιλέως γέγονεν έν Κωνσταντινουπόλει φαρμακός τις πονηρότατος πάνυ ό λεγόμενος μεσίτης. . .
№ 530 (saec. XV—XVI, cod. chart.).
Рукопись въ плачевномъ состояніи; первой крышки переплета и
начала рукописи нѣтъ; верхняя часть листовъ, особенно въ первой половинѣ рукописи до fol. 65, уничтожена, такъ что первыя строки бываютъ неудобочитаемы. Рукопись написана нѣсколькими почерками и
въ своемъ настоящемъ видѣ содержитъ fol. 244; конца нѣтъ.
1) Βίος και έξομολόγησις Σενεθ θυγατρός Πεντεφρ^Ηλιουπόλεως* διήγησις δτε έλαβεν αυτήν ό πάγκαλος 'Ιωσήφ εις γυναίκα, fol. 13 ν—23 ν.
Inc. Έγενετο έν τω πρώτφ έτει της ευθηνίας έν τφ μηνί τφ δευτέρφ,
πέμπτη του μηνός έξαπέστειλεν Φαραώ τον 'Ιωσήφ. . .
2) Βίος και πολιτεία του αγίου Αλεξίου του Άνθρωπου του Θεού. fol.
23ν—33.
Inc. ΤΗν τις άνήρ ευσεβής έν τη πόλει Φώμη. . .
3) Περί αν
(вырвано) fol. 33 ν — 34.
4) Του όσιου
νιου λόγος εις
fol. 34 ν—35 ν.
δ) Βίος της όσιας Μαρ<ίας της Αίγ>υπτί<ας>. fol. 36—53 т.
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Inc. Μυστήριον βασιλέως κρύπτειν καλόν, τα δέ του Θεοϋ έργα άνακηρυττειν bioţov
=Bibl. Hag. p. 83. Cf. supra cod. 527,11.
6) 'Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου
έγκώμιον εις τους άγιους αποστόλους, fol. 54—57 ν.
Inc. Ούρανοϋ και γης άμιλλαν ορώ. . .
7) Του μακαρίου 'Ανδρέου Ιεροσολυμήτου λόγος σχεδιασθείς εις την
παγκόσμιον οψωσιν του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, fol. 58—64 ν.
Inc. Σταύρου πανήγυριν αγωμεν. . .
8) Θεοφίλου, Σέργιου καί Γιήνου (Υγιεινού) τών ήγιασμένων μοναχών
διήγησις περί του βίου και της πολιτείας τοΟ όσιου Μακαρίου του Αιγυπ
τίου. fol. 64 ν — 7 2 = Bibl. Hag. p. 71 (Macarius Romanus). Cf.
A. Vassiliev. Anecdota graeco-byzantina, I, p. 135 sq.
Cf. supra cod. 529,22 и infra cod. 534,27.
9) Θαύμα του οσίου πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, fol.
72 — 74.
Inc. Γυνή τις ούσα έν πλούτφ. . .
10) Του έν άγίοις πατρός ημών 'Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως του Χρυσοστόμου λόγος περί υπομο^ς και περί της συντέλειας
του αιώνος τούτου και δευτέρας του Κυρίου παρουσίας... fol. 74 ν— 81 ν.
Cp. Cod. Sin. 529,2.
Inc. Ααμπρός ό βίος του δικαίου· πώς δε λαμπρύνεται. . .
11) Του έν άγίοις πατρός ημών'Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως του Χρυσοστόμου λόγος εις την στείρωσιν της Ελισάβετ και
εις τό γενέσιον τοΟ Προδρόμου, fol. 81 ν — 85 ν.
Inc. Ουδέν τοΤς δεσποτικοΐς άνυπότακτον δροις. . .
12) Του έν άγίοις πατρός ημών Κυρίλλου αρχιεπισκόπου 'Αλεξανδρείας
λόγος περί άναγκαζομένου πτωχού, fol. 86—87.
Inc. Διήγησιν βούλομαι διηγήσασθαι υμΐν, αδελφοί. . .
13) λιήγησις ωφέλιμος προς τους υπακούοντας, fol. 87—88 ν.
Inc. Έγένετό ποτέ αγρυπνία. . .
14) Αόγος περί υπομονής, fol. 88 ν — 90.
Inc. 'Οράτε έν θλίψεσιν καί έν στενοχωρίαις...
15) Αόγοι από τών αγίων πατέρων, fol. 90—97.
Рядъ короткихъ словъ на различный темы (изъ Патерика): του
άββά Σαββατίου (fol. 90—90 ν), του άββά Ιωάννου (fol. 90 ν—91),
του αυτοΟ Ιωάννου (fol. 91), τοΟ οσίου Σισώεις (fol. 91—91 ν), περί του
άββά Αντωνίου (fol. 92), του όσιου πατρός ημών Ζωσιμά (fol. 92—93),
περί άββά Παχωμίου (fol. 93—93 ν), περί ελεημοσύνης (f. 93 ν—94),
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περί άββά Νεστορίου (f. 94), περί υπακοής (f. 94—94 ν), περί υπομονής
(f. 94 ν), περί του άββά Γεωργίου του Βυζαντίου (f. 94 ν), περί ευχαρίστου τινός (f. 95), περί υπακοής (f. 96) и нѣкот. др.
16) Του εν άγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως του Χρυσοστόμου λόγος εις τους άπ' αιώνος κεκοιμημένους.
fol. 9 7 ν — 1 0 2 .
Inc. Φέρε σήμερον μάλιστα τών προχίρων ήμερων. . .
17) Κυριακή του άσωτου, fol. 102—105 ν.
18) Κυριακή της τυροφάγου. 105 ν — 106.
19) Περί μετανοίας, fol. 106—108ν.
20) Τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Έφραίμ του Σύρου λόγος εις τόν
βίον καί τα θαύματα τών όσίίυν καί ^εοοορων πατέρων ημών καί θαυμα
τουργών 'Ανδρόνικου καί Αθανασίας, fol. 108 ν—113 ν (безъ конца).
Inc. 'Αγαπητοί δσοι φιλόχριστοι καί φιλόθεοι, ακούσατε oi τάς έντολάς
του Θεού ποιοϋντες. .·.
Ha fol. П З ѵ . разсказъ обрывается на полстранвцѣ.
На fol. 114 начинается новый почеркъ и излагается безъ начала
новый разсказъ объ Іисусѣ Христѣ и Пилатѣ (fol. 114—138).
21) Αρχονται συν Θεφ κανόνες τών άγιων αποστόλων και τών άγιων
πατέρων καί του Μεγάλου Βασιλείου καί Ιωάννου του Νηστευτου.
fol. 1 3 8 ν — 1 4 2 ν .
Inc. Eř τις χριστιανός άνευ αιτίας (cod. έτίας) καταλιμπάνει τάς άγιας
του Θεού εκκλησίας καί τάς κυριακας καί τάς δεσποτικάς έορτάς. . .
22) Συναξάριον του άγιου μάρτυρος Ζωτικού, fol. 143 —145 ν.
Inc. Εις τάς ημέρας του μεγάλου Κωνσταντίνου τι έγένετο* ó μέγα:
Κωνσταντίνος έβασίλευσεν εις την 'Ρώμην. . . .
23) Του οσίου πατρός ημών Ήσαίου μονάχου πρεσβυτέρου καί έγκληστοϋ τοϋ WJQ^GU (?) Νικομήδειας περί τών λειτουργικών τών διδομένων τοις ιερευσιν έν τοις έκκλησίαις του ΘεοΟ. fol. 146—147 ν.
Inc. 'Αποθνήσκων τις άρχων Όπέφνης έν Νικομιδίω (sic) επέστρεψε
τη συμβίψ αυτού του διανεΐμαι την ούσίαν αυτού πτωχοΐς καί ορφανοίς...
24) Διήγησις ψυχωφελής περί του επαράτου καί παρανόμου έπαϊδου
του καί μεσίτου καί του φιλοχρίστου νοταρίου καί περί πατρικίου, πώς
απεστρεφετο αυτών ή αγία εικών του Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου, fol.
148—150.
Inc. 7 0τι μεν γάρ Μεσίτην όνομάζουσιν αϊ άγίαι γραφαί Χριστόν τον
άληθεινόν Θεον ημών. . . .
25) Περί της αγίας καί σεβάσμιας εικόνος του Σωτηρος ημών του
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Χρίστου και Θεού, ήνπερ ό έν άγίοις πατήρ ημών Γερμανός πατριάρχης
τή λάσση (θαλασσή?) έμβαλών έν τή 'ΡώμΥ] άπέστειλεν προς πάντιμον
Γρηγόριον. fol. 150—151.
Inc. Καλόν και ήδιστον και πάνυ ώφέλιμον κατεφάνη μοι το μέλλον
τηρηθήσεσθαι τή ημών άγάπτρ. . .
26) Περί τοΟ έν άγίψ φρέατι άγιου θαύματος γινομένου παρά της
άγιας xas σεβάσμιας εικόνος του Κυρίου ημών ΊησοΟ Χρίστου, fol.
151 v. —153.
Inc. Δεσποτικών παραδόξων θαυμάτων άνάμνησιν βουλόμενος υμΐν
διηγήσασθαι, ποθηνότατοι αδελφοί, παρακαλώ
Cf. Bibi. Hag.
p. 56,3.
27) Διήγησις περί του βίου του οσίου πατρός ημών Ξενοφώντος του
ΣυγκλητικοΟ περί 'Ιωάννου και Αρκαδίου, fol. 153—162. Cf. supra Cod.
519,49.
Inc. Διηγήσατό τις μέγας γέρων, δτι' Εενοφών τις ην συγκλητικός
υπέρ πασαν έμπορίαν υπάρχων ην δέ ό άνήρ σπουδαίος περί τάς έντολάς
του Θ ε ο ϋ . . . .
28) Μαρτυριον του άγιου ίερομάρτυρος Βλασίου μαρτυρήσαντος έν
Σεβάστεια, fol. 162—166 ν = Bib!. Hag. p. 21.
29) Του όσιου και θεοφόρου πατρός ημών Έφραίμ του Σύρου λόγος
περί κατανύξεως ψυχής' fol. 166 ν.—175.
Inc. Δεύτε, πάντες αδελφοί, ακούσατε καλής συμβουλείας έμου του
αμαρτωλού Έφραίμ
30) Του έν άγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως του Χρυσοστόμου λόγος περί νηστείας, fol. 175—178 ν.
Inc. Ήκενκαί σήμερον 'Ιερεμίας ό προφήτης ό τοΐς ναοΤς παρα
σκευάζω ν του μεγάλου βασιλέως. . .
31) Του έν άγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως του Χρυσοστόμου λόγος περί μετανοίας και ελεημοσύνης, fol.
178 v.—185 v.
Inc. Βασιλέως μεν του επιγείου στρατιώτας παρασκευάζουσι προς
παράταξιν βοώσαι σάλπιγγες. . .
32) Θαύμα του αγίου μεγαλομάρτυρος Μήνα. fol. 186—197 ν.
Inc. Έγένετο μετά τήν τελευτήν του ασεβέστατου και θεστυγους
Διοκλητιανου του βασιλέως . . . . = изд. И. Помяловскаго, стр. 62.
Cf. supra Cod. 519,25.
33) Λόγοι εκλεκτοί τών άγιων πατέρων, fol. 197 ν.—207 ν.
Рядъ короткихъ изреченій.
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34) 'Αντίγραφο; διάθεσις Αδάμ καινΕβας τών πρωτοπλάστων, fol.
207 v.—215 v. (?).
Inc. Αοτη ή διήγησις του Βίου Αδάμ και Εύας των πρωτοπλάστων..
Между fol. 212 и 213 вырѣзано, повидимому, двѣ страницы;
fol. 213 почти весь зачеркнуть.
35) Κυριακή τετάρτη των νηστειών της σαρακοστής, fol. 215 ν . —
218.
Inc. Και σήμερον, άρχοντες και φίλοι και αδελφοί, διδάσκει υμάς ή
αγία γραφή · · ·
36) Κυριακή ε. των νηστειών τοϋ έν άγίοις πατρός ημών 'Ιωάννου
αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου λόγο; περί μετα
νοίας και είς την σκυθρωπότητα βασιλέως Άχααίου και είς Ίωναν τον
προφήτην. fol. 218—224 ν.
Inc. "ΐδετε τη πρότερα κυριακη πόλεμον και νίκην πόλεμον μεν του
διαβόλου, νίκην бе του Χριστοο...
37) Του έν άγίοις πατρός ημών Εκταρίου (Νεκταρίου) πατριάρχου,
Κωνσταντινουπόλεως λόγος είς την παναγίαν Θεοτόκον, οτε προσανήχθη
έν τω ναω τριετιζουσα, φαιδρά και παράδοξος, fol. 224 ν.—229 ν.
38) Βίος και πολιτεία τοϋ έν άγίοις πατρός ημών 'Ιωάννου τουΚαλυβύτου. fol. 230—238=Bibl. Hag. p. 61—62.
fol. 238 v. пустая страница.
39) Διήγησις ωφέλιμος περί γεωργού τίνος μετρίου λεγομένου, fol.
239—241 ν.
Inc. Έν τφ θέματι της Παφλαγονίας γεωργός τις ην έν αυτάρκεια
βιών, μέτριος ούτω λεγόμενος και βλέπων τους γείτονας αυτού...
=Cod. № 534,17.
40) Λόγος είς τόν άγιον Παμβώ. fol. 242—244 ν. (конца нѣтъ).
Inc. Ειπεν
άββας Παμβώ τω μαθητή αυτού άπελθε έν τη πόλει
'Αλεξάνδρεια· πόλισαι τό έργόχειρον αυτφ ποιήσας δε ημέρας πέντε έν τη
πόλει, ώς ελεγεν ήμΤν...
Je 531 (saec. XV, cod. chart.?).
Рукопись безъ начала; foil. 337.
1) Βίος και πολιτεία τη; όσίας μάρτυρος ημών Θεοδώρας της έν 'Αλε
ξάνδρεια. fol. 8—20 ν.
Inc. Έν ταΐς ήμέραις Ζήνωνος του βασιλέως και Γρηγορίου έπαρχου
έν 'Αλεξάνδρεια οντοα...
Cp. Bibi. Hag. p. 126, la и lb.
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2) Βίος και μαρτύριον του άγιου μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, fol.
20 v.—41=Bibl. Hag. p. 45,1.
3) Βίος και πολιτεία 'Αλεξίου Άνθρωπου του Θεού. fol. 41—49. ν.
Inc. Έγένετο άνήρ έν τη 'Ρώμη θεοσεβής ονόματι Εύφημιανός έπί
Αρκαδίου και Ονορίου των θειοτάτων βασιλέων 'Ρώμης...
Cf. supra.
4) Λόγος περί μετανοίας καί περί της δευτέρας παρουσίας τοΟ Κυρίου.
fol. 49 v.—61.
Inc. Δεύτε, αγαπητοί μου' δεύτε, πατέρες καί αδελφοί...
5) Μην νοέμβριος δ. Διήγησις περί του θρήνου του προφήτου Ιερε
μίου, περί της ^Ιερουσαλήμ και περί της αλώσεως αυτής* καί περί της
έκστάσεως Άβιμέλεχ. fol. 61—64.
Inc. Ιερεμίας ούτος ο μέγας προφήτης εξ Άναθώθ υπάρχων της
κώμης...
6) Περί της αλώσεως ^Ιερουσαλήμ, τα λαληθέντα υπό Κυρίου προς
Ίερεμίαν, καί δπως ή αιχμαλωσία γέγονεν, έχει γαρ οοτως, fol. 6 4 —
72 ν.
Inc. Έν ταΐς ήμέραις έκείναις έλάλησε Κύριος προς Ίερεμίαν λέγων.
7) Μηνί νοεμβρίφ κε# μαρτύριον της άγιας Αικατερίνης της Βηργυλλίου καί ρήτορος. fol. 72 ν.—91.
Inc. Έτους τριακοστού πέμπτου βασιλεύοντος του άσεβους καί πα
ρανόμου βασιλέως Μαξεντίου ην πολλή μανία των ειδώλων...=ρ. 5 ed.
Viteaii. Cf. supra 529,14.
8) Μαρτύριον τοΟ αγίου μάρτυρος Ελευθερίου, fol. 91—99.
Inc. Άναλύσαντος 'Αδριανού από της ανατολής έπί τήν 'Ρώμην,
ούτος ήκουσε περί τίνος ονόματι 'Ελευθερίου...
9) Τοϋ έν άγίοις πατρός ημών 'Αναστασίου μονάχου του Σίνα ορούς
περί της αγίας συνάξεως καί περί του μή κρίνειν καί μνησικακεϊν. fol.
99 v.—121.
Inc. 'Αεί μεν ή του άγιου πνεύματος χάρις δια πάσης της του Θεού
γραφής προς έργασίαν των θείων αυτού εντολών ήμας προτρέπεται · . ,
10) Μηνί νοεμβρίφ α Βίος καί πολιτεία των αγίων καί θαυματουρ
γών Αναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού, fol, 121—126 ν.
Inc. Του Κυρίου ημών Ίησου Χρίστου βασιλεύοντος πάσα πλάνη καί
δαιμονική λατρεία έλύθη... Cp. Bibi. Hag. p. 29,3.
11) Λόγος ωφέλιμος εκ θείων πατέρων καί ευαγγελικών διδαγμάτων
περί τών άποιχομένων, άποδεικνύων, δτι καλόν έστι το ευ ποιεΐν υπέρ αυ
τών. fol. 126 v.—133 ν. Cf. supra.
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Inc. Στασιωδης ό παρών βίος και πολλαΤς καταν τλούμενος τρικυμίαις....
1¿) Του άββα Ήσαιου έντολαι τοις άοελφοΐς τοϊς μετ' Αυτού. fol.
134—136.
Inc. Εθελοντές μεΐναι μετ' έμου, ακούσατε δια τόν Θεόν....
13) Του άγιου άββα Ήσαιου άναχωρητου περί του κατά φύσιν νόμου.
fol. 136—138 ν.
Inc. Ου θέλω υμάς άγνοεΐν, αδελφοί, ότι έν αρχή δτε έποιησεν ό
Θεός τον άνθρωπον
14) Του αυτού περί καταστάσεως αρχιερέων και τών κελλιωτών. fol.
138 v.—144 v.
Inc. Про παντός χρήζομαι της ταπεινοφροσύνης....
15) Περί συνειδήσεως τών καθήμενων έν τοις κελλίοις. fal. 144 ν.—
179 ν. (повидимому, безъ конца).
Inc. 'Εάν όδεύητε έν όδω και εστίν ασθενής έν υμΐν, έάσατε αυτόν
προπορεύεσθαι υμών... fol. 153 ν. — чистый листъ, но разсказъ не
прерывается.
16) Νικηφόρου του άγιωτάτου και οικουμενικού πατριάχου στίχοι
περί διαίτης εις τόν πρώτον του αγίου δρους κυρ Ίωαννίκιον, τόν εις τό
πρώτατον τών μονών του άγιου ορούς προϊστάμενον. fol. 180—188 ν.
Inc. Πολλάκις με ήξιωσας, τέκνον ευλογημένον, δια γραφής δηλώσαί
σοι, πώς οφείλεις διάγειν εις ευχήν, εις έγκράτειαν... "Ορος κανών και
τύπος: Σεμπτέβριος εισέρχεται, πρώτος μήν της ινδίκτου και δεΤ σε πάν
τως φυλακήν έχειν έν ταΐς νηστείαις...
17) Τύπος και παράδοσις και νόμος της σεβάσμιας λαύρας του αγίου
Σάβα. fol. 189.
Inc. Αεί φυλάττειν τα περί του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών
Σάβα θεσπισθέντα....
См. Α. Дмитріевскій. Путешествіе по востоку и его научные
результаты. Кіевъ, 1890, стр. 56.
Obfol. 191 ν. по fol. 195 ν.—чистые листы.
18) Συνοδικόν άναγινωσκόμενον τη α κυριακή της αγίας τεσσαρα
κοστής τής ορθοδοξίας, fol. 196—213 ν. См. Дмитріевскій, op.
cit. стр. 46.
Inc. Έποφειλομένη προς Θέον ετήσιος ευχαριστία καθ ην ήμέραν
άπελάβομεν...
19) Рядъ молитвъ fol. 214—242.
fol. 242—244 v.—чистые листы; fol. 245—247 v.: статья безъ
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начала, оканчивающаяся словами: τοις μή πιστεύουν καί φονουσι δόξοι
χριστιανοί, ανάθεμα.
20) Εγκύκλιο; επιστολή Γενναδίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
και της συν αυτω άγιας συνόδου τζρο^ απαντάς τους όσιωτάτους μητροπολίτας καί προς τάν πάπαν Φώμης. Τω θεοφιλέστατα) συλλειτουργώ
τωδε Γεννάδιος καί ή ενδημούσα τη βασιλευουση Κωνσταντινουπόλει
Νέα 'Ρώμγ) σύνοδος, fol. 247 ν.—283.
Inc. Ό Δεσπότης ημών καί Θεός καί Σωτήρ Ίησους έγχειρίσας τοις
άγίοις αυτού μαθηταΐς του ευαγγελίου το κήρυγμα....
Напеч. у Mignę. Patr. Gr. t. 85, p. 1613 sq.
21) Του έν άγιοις πζτρος ημών Θεοδώρου του Στουδίτου διδασκαλία
χρονική της μονής του Στουδίτου* πολλαί γαρ κατηχήσεις εισί του Στου
δίτου, αλλ' αυτή λέγεται κατήχησις χρονική: σημεΐον. fol. 283—289.
Inc. 'Αδελφοί και πατέρες, νϋν επιχειρώ πασιν υμΐν τοΤς θέλουσι
3ίών ορθώς και θεοφιλώς άριδηλότατα υποδέιξαι ώς έφικτον....
22) Έτερα διδασκαλία χρονική του έν άγίοις πατρός ημών 'Αναστα
σίου αρχιεπισκόπου Σίνα ορου^. fol. 289
Inc. Άπό μεν της μεγάλης ημέρας του άγιου Πάσχα....
23) Αίοντος αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας επιστολή πεμφθεΐσα προς τίνα
έπισκοπον 'Ρώμης περί τών άζύμων καί σαββάτων. fol. 296 ν.—301 ν.
Inc. Ή του Θεοϋ μεγάλη αγάπη και τά χριστά της συμπαθείας
σπλάγχνα έπεισεν ήμας γράψαι προς τήν σήν αγιότητα...
24) Κανονάριον δίαγορεεϋν περί πάντων λεπτομερώς τών παθών
Ιωάννου του Νηστευτου. fol. 301 ν.—322 ν. (конца нѣтъ).
Inc. Της θείας καί πανάγαθου του υπεραγάθου καί αληθινού καί
Σωτήρος ημών Ίησου Χρίστου μακάριας χρηστότητος...
Дальше идетъ отрывокъ совершенно изъ другой, повидимому,
рукописи, случайно переплетенный съ Да 531; fol. 323—чистый
листъ.
25) [К] άτωνος 'Ρωμαίου γνώμαι διστιχοι, ας έκτης λατίνων γλώσ
σης μετήνεγκεν εις τήν έλλάδα διάλεκτον ό έν μοναχοΤς τιμιώτατος άναλογισάμενος Κυρ Μάξιμος ó Πλανούδης.... fol. 324—337. fol. 328.
Γεωργίας πλουσιωδόρους....
Ш 532 (saec. XV — XVI, cod. chart.).
Рукопись безъ начала. Исписанныхъ foil. 298; въ концѣ руко
писи четыре чистыхъ листа съ незначительными помарками; три чет
верти fol. 57 вырѣзано; остатокъ fol. 57 ν. и половина fol. 58 выма-
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рана; fol. 51 принадлежите повидимому, къ началу рукописи и долженъ быть помѣщенъ передъ fol. 1.
1) Рядъ изреченій Сократа, Евсевія, Платона, Пиѳагора, Менан
дра, Аристотеля, Эзопа, Сираха, Анакреонта, Діогена; статьи: περί
των ε φωνών (fol. 6ν.), περί γένους (fol. 7), περί εΓδους (fol. 7v.), περί
ορισμού (fol. 10), περί ατόμου (fol. 11), περί διαφοράς (fol. llv.), περί
συμβεβηκότος (fol. 12), περί ιδίου (fol. 12ν); конца нѣтъ.
fol. 13 принадлежитъ къ другой статьѣ.
2)'Ρήσεις νουθετικαί έκ του βιβλίου τοο Σιράχ. . . fol. 14—20ν.
Inc. Δεύτε πάντες oi θέλοντες ζήσαι ψυχιχώς όμου και σωματικώς,
ακούσατε μ ο υ . . . .
Ha fol. 20v—21 оглавление слѣдующихъ 97 краткихъ статей.
3) ΈρμηνεΤαι διάφοροι Ευσεβίου του Παμφύλου, fol. 2lv. sq.
Ι) Περί της θεότητος.
II) Περί δημιουργίας αγγέλων.
fol. 2lv.
III) Περί δημιουργίας τοο στερεώματος του φαινο
μένου ουρανοο.
IV) Περί θαλασσών, fol. 2lv.
V] Περί της γης.
fol. 22.
VI) Περί αστέρων.
VII) Περί μεγέθους πλανητών (αστέρων).
VIII) Περί έννοήσεως αστρονομίας,
IX) Περί μεγέθους ήλιου.
fol. 22v.
Χ) Περί το φαινόμενον εν νυκτί. . .
XI) Περί του πόθεν γίνονται αϊ νεφέλαι και οι άνεμοι.
XII) Περί βροντών και άστραπτών
fol. 23.
XIII) Περί υετών και χιονών και χαλαζών.
XIV) Περί του εν νεφέλη τόξου.
XV) Περί του πόσον το ουράνιον υψος και το μή
}fol.23v.
κος πάσης της γης.
XVI) ^Ετερον περί τών αυτών.
XVII) Περί του πώς θερμά και ψυχρά έκρεί ή γη
> fol. 24.
ύδατος.
XVIII) Περί το οπόθεν έπενοήθη ή πυργοποιια.
XIX) Περί του πόσαι χιλιάδες ηυρέθησαν εν τη πυρ
γοποιια.
fol. 24v.
XX) Περί του πόθεν κατωκησαν εξελθόντες της Βαβυλώνος.
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XXI) Περί των οβ γλωσσών. . . fol. 25.
XXII) Περί του πώς και πόθεν ήρξατο ή ειδωλολατρεία.
XXIII) Περί διαφοράς τών ιουδαϊκών φυλών. fol. 26.
XXIV) Περί τών χαναναίων.
XXV) Πόθεν κατάγονται oi "Ελληνες.
XXVI) Περί Αβραάμ.
XXVII) Περί Μελχισεδέκ. fol. 27.
XXVIII)
XXIX)
XXX)
XXXI)
XXXII)
XXXIII)
XXXIV)
XXXV)
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fol. 2 δ ν.
|
> fol. 26 ν.
J

Περί τών "ίβ φυλών του Ισραήλ, fol. 27ν.—28ν.
Περί βασιλείας Κωνσταντίου του Χλωρού, fol. 28v.
Περί Κωνσταντίνου του μεγάλου βασιλέως, fol. 29.
Περί Κώνσταντος και Κωνσταντίνου (по оглавленію).
Περί του παπα Σιλβέστρου. fol. 30.
Περί Ιουλιανού του Παραβάτου. fol. 30v.
Περί Ζήνωνος τοΟ βασιλέως, fol. 3 1 .
Περί Θεοδοσίου του βασιλέως, fol. 31 ν. (Въ оглавленіи
περί Αεοντος του Σοφού).
XXXVI) Περί του πότε και πόθεν τα τέσσερα εγράφησαν ευαγγέ
λια. fol. 33 ν.
XXXVII) Περί του πόθεν και πότε καί τίνος τρόπου εγενοντο ai
επτά σύνοδοι, fol. 33ν.—35ν.
XXXVIII) Ερμηνεία του άγιου συμβόλου, fol. 36 — 37.
XXXIX) Ερμηνεία τά πάτερ ημών. fol. 37.
XL) Περί τό φώς ίλάριον. fol. 37ν.
XLI) Περί τό νυν απολύσεις, fol. 37ν.
XLII) Περί τό αλληλούια, fol. 38.
XLIII) Περί τό αμήν. fol. 38.
XLIV) Περί τα εν σώματι σύσσημα της παναγίας Θεοτόκου, fol. 38.
XLV) Περί τά σύσσημα του Κυρίου, fol. 38v.
XLVI) Περί της παιδικής ανάστροφης του Κυρίου, fol. 38v.—41.
XLVII) Περί του δτι ό Κύριος έχρίσθη άρχιερεύς κατά τον πάλαι
νόμον. fol. 4 1 — 4 2 .
XLVIII) Περί του κέρατος του ελαίου, fol. 42—42ν.
XLIX) Περί της καθ' ήμας ιερωσύνης.
.
L) Τις έβάπτισε τους αποστόλους
)
LI) Περί της του Κυρίου μετά σαρκός έν γη ανάστροφης.
fol. 43.
LII) Πότε διέτριψε ή Θεοτόκος, fol. ?
LIII) Περί της έν γη βιοτης 'Ιωάννου του Προδρόμου, fol. 43ν.
ВнзаптіПсвіЯ Вреыѳннпкъ.
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LIV) Περί της του Πιλάτου τελειώσεως. fol. 43v.—47.
LV) Περί της εκκλησιαστικής καταστάσεως, fol. 47—47ν
LVI) Περί επισκόπου και πρεσβυτέρου, fol. 47ν.—48.
LVII) Περί της θείας αναφοράς, fol ?
LVIII) Ή δεκάλογος του κατά Ίωάννην ευαγγελίου, fol. 49.
LIX) Ή δεκάλογος του νόμου. fol. 49·
LX) Ή δεκάλογος των Αιγυπτίων, fol. 49.
LXI) Περί του μωσαϊκού ονόματος.
LXII) Περί ονόματος του θείου σταυρού.
fol. 42v.
LXIII) Περί του σωτηρίου ονόματος τοϋ Χρίστου.
LXIV) Περί της τραπέζης της μεγάλης εκκλησίας.
\ fol. 50.
LXV) Περί των βιβλίων της μεγάλης εκκλησίας.
LXVI) Περί των αξιωμάτων της βασιλείας.
fol. 50v.
LXVII) Περί των όφφικίων της βασιλείας.
Между оглавленіемъ и
LXVIII) Περί αξιωμάτων της μεγάλης εκκλη
текстомъ
есть
σίας.
различіе.
LXIX) Περί όφφικίων της μεγάλης εκκλησίας.
¡
LXX) Περί των πατριαρχικών θρόνων, fol. 52.
LXXI) Περί των επισκόπων θρόνων, fol. 52ν.—53
Κατά πασαν την οίκουμένην επισκόπων θρόνοι.
] ) Καισαρεία.
2) νΕφεσος.
3) Ηράκλεια.
4) *Ρωσία.
5) 'Άγκυρα.
6) Κύζικος.
7) Σάρδεια.
8) Νικομήδεια.
9) Νίκαια.
10) Χαλκηδών.
11)Σίδη.
12) Σεβάστεια.
13) Δαμάσεια.
14) Μελιτινή.
1 5) Τύανα.
1G) Γάγρα.

17) Θεθασωλ.
18) Κλαυδιούπολις.
19) Νεοκαισάρεια.
20) Πισσίνη.
21) Μύρα.
22) Κάρυα.
23) Ααοδίκαια.
24) Συνάδα.
25) Είκόνιον.
26) Πέργη.
27) Κόριν8ος.
28) 'Αθήνα.
29) Κωκισσός.
30) Σελεύκεια.
31) Καλαβρία.
32) Πάτραι.

33) Τραπεζοϋς.

34) abest.
35) Κάριστος?
36) Ναύπακτος.
37) Φιλιπόπολις.
38) Τραϊανόπολις.
39) Κολωσσός.
40) Άνδριανούπολις.
41) *Ιεράπολις.
42) Δυρράχιον.
43) Σμύρνη.
44) Κατάνη.
45) Άμόριον.
46) Κάμαχος.
47) Κοτυάειον.
48) ή 'Αγία Σευηρίνη.
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49) Μίθυμνα.
50) Νεαπάτρα.
51) Κρήτης.
52) Ευ/αίτα.
53) Άναστρος.
54) Χώναι.
55) Ίορους.
56) Κελτζηνή.
57) Κολώνεια.
58) Σέρραι.
59) Πομπιούπολις.
60) Πάρειον.
61) Ηροκόνησος (Προικονϋ).
62) Φυζήη.
63) Λεοντόπολις.
64) Μαρώνεια.
65) Άπάμεια.
66) Γέρμια.
67) Άρκαδιούπολις.
68) Συλληβρεία.
69) abest.
70) abest.
71) Κίος.
72) «Ατ.ρος.
73) Φούσιον.
74) Κύψαλα.
75) abest.
76) Νεάπολις.
77) Σέλγη.
78) Χερσόν.
79) Κελσινή.
80) Γαρέλα.
81) Βρυσις.
82) Αίρκος.
83) Καραβυζήη.
84) Λίμνος,
85) Λευκουσία.

86) Άνακάλεια.
87) Μισθία.
88) Σωτηριούπολις.
89) Πηδα/θήη.
90) Δέρβη!
91) Βόσπορον.
92) Κοτράδεια.
93) Тобюѵ.
94) Κάρπαθος.
95) Αίνος.
96) Μεσημβρία.
97) ΓοτθεΤα.
98) Σουγδεία.
99) Φοϋλλαι.
100) Αίγινα.
101) Κέρκαρα.
102) Φάρσαλα.
103) Ερμεία.
104) Δι/άνεια.
105) Μαγνησία.
106) Άτραμυτιν.
107) Πέργαμος.
108) Προυσα.
109) Καλιουπολις.
110) Τζουρουλοϋ.
111) «Ραιδεστός.
112) Λάμψακος.
113) Πραίνετος.
114) Δαφνουσια.
115) Νικόπολις.
116). Άμινσός.
117) Σινώπιν.
118) Ταυρομένειον.
119)Μεδιολάνα.
120) Ακράγαντος.
121) Πλούσιας,
122) Κερασσοϋν.
123) Παπάρα.
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124) Ευδοκίας.
125) Βουλγαρία.
126) Απολλωνίας.
127) Σωζόπολις.
128)Δαμαλας.
129)'Αργός.
130) Μονοβασία,
131) Λεοντάριν.
132) Εύριπος.
133) Κάρυστος.
1 34) Αυλών.
135) Ναζιανζός,
136) Α^ογ,ος.
137) ο Ζυτουνίου (?)
138) abest.
139)'А/^со.
140) Δημότει/α.
141) Φιλαδελφία.
142) Σάμος.
143) Χίος.
144) Κως.
145) Ναξεία.
146) Πάρος.
147) Τήνος.
148) Μύλος.
149)Μισίνη.
150) Ικαρία.
151)Αγα0έπολις.
152) Σκόπελος.
153) Φώκεα.
154) Πολυβωτος.
155) Κωνστάντια.
156) Άσσος.
157) Κοίττιον.
158) Άμαθους.
159) Κερβία.
160) Πάφος.
161)Άρσήνη.
7*
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162)Μολεία.
163) Λάπαθος.
164) Κηρήνεια.
165) Κυθέρεια.
166) Τριμοθου.
167) Καρταγενα Λεύ
κας.
168)Νεάπολις,
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169) Έρισσός.
170) Στρογγυλή.
171)Τέναιδος.
172)Κερβινας.
173) Περπερίδιν.
174) ό Μαρμαρατζάνών (?)
175) Βόστρα.

176)Μιλτιάς.
177) Δαμασκός.
178) Κατάνη.
179)Κυτιέν.
180) Συράκουσα,
181) Ποντιόλοι.
182) Μελίτη.
183)abest.

LXXII) Περί το άγιον σημανδρον. fol. 53.
LXXIII) Πώς δεΤ εισέρχεσθαι εν ταΤς έκκλησίαις. fol. 53
LXXIV) Τό τι χρή . . . προσίρχουν τή εκκλησία.
1
LXXV) Πώς δεΤ τελεΐσθαι τα μνημόσυνα.
Hol ?
LXXVI) Τίνι τρόπφ γίνονται τά κόλυβα.
LXXYII) Περί ών έτεροδοξοϋσιν οι Λατίνοι, fol. 54 ν.—55 ν
LXXATŒI) Περί της μιαρας τών αρμενίων νηστείας, fol. 55 ν.
LXXIX) Περί διαλογής ιουδαίων.
fol. ?
LXXX) Περί το χάτζιν τών μου большая часть fol. 57—57 v.
σουλμάνων.
вырѣзана, а оставшаяся часть
Γ
LXXXI) Ορκωμοσίας τών μουσουλ fol. 57 ν. и половина fol. 58
замарана.
μάνων.
LXXXII) Περί τελευτής Ήρώδου βασιλέως, fol. 58 ν.
LXXXIII) Περί της τελευτής Ήρώδου του τετράρχου. fol. 59.
LXXXIY) Περί της λεγομένης ίερας νόσου ήτοι τής λώβης. fol. 59 ν.
LXXXV) Περί τής δυσουρίας, fol. 60.
LXXXVI) Περί τών τιμίων λίθων. fol. 60 ν — 6 2 ν.
LXXXVII) Περί τών μεγίστων ποταμών, fol. 6 3 — 6 3 ν.
LXXXVIII) Περί τών τεσσάρων θαλασσών, fol. 63 ν.— 64.
LXXXIX) Περί τών μεγίστων ορέων. fol. 64—64ν.
XC) Περί τών ζ κλιμάτων τής γής. fol. 64 ν—65.
XCI) Περί τών έν κόσμω ζ θεαμάτων, fol. 65.
XCII) Περί τών έν ^Ιερουσαλήμ τόπων. fol. 68 ν.
XCIII) Περί τών άπασών έτών(?) fol. 68—68 ν.
XCIV) Περί ονομάτων ζώων. fol. 66 ν.
XCV) Περί λαλιάς παντός ζώου. fol. 67 ν.
XCVI) Περί τής πνοής τών ιβ άνεμων, fol. 67 ν—68.
XCVII) Τά από Αδάμ εως του Χρίστου έτη. fol. 68—68v.=XCIII.
XCVIII) Περί μηνών διαφόρων γλωσσών, fol. 68 ν.
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ХСІХ) Ή Κωνσταντίνου πόλις. fol. 69.
С) Περί νήσου Λέσβου, ήτοι Μιτυλήνης. fol. 69 ν.
Почти на верху всѣхъ страницъ написано имя Εύσέβιος; нѣтъ
этого имени на foil. 31 — 33, 44, 49 ν.—53 v.
4) 'Οπτασία μονάχου τίνος Γρηγοριου περί του πώς μέλλει γενέσθαι
ή φοβερά κρίσιςτου Κυρίου ημών Ίησου Χρίστου, fol. 70 — 76 ν. и рядъ
другихъ небольшихъ статей съ обозначеніемъ на верху страницъ
имени Григорія. fol. 76 v.—91 v.
5) Στοίχοι πολιτικοί μάρτυρος Χρίστου Θεοφάνους. fol. 92—94.
6) Έρμηνεΐαι του εν άγίοις Βασιλείου του Μεγάλου, fol. 95—165 ν.
7) Βίος του άγιου Αθανασίου του εν τφ 'Άθφ (заглавіе написано
карандашемъ, вѣроятно, Гардтгаузеномъ; начала житія нѣтъ, иочеркъ новый); fol. 166—245 v.
Inc. τη και απαίδευτος και ώς είπεΤν βάρβαρος, ,πλήν έπει και Θεώ και
ανθρώπων τοις ευγνωμονεστέροις φίλον τό κατά δύναμιν άρξόμεθα της
διηγήσεως* άρξόμεθα δε, δθεν άρχεσθαι άμεινον
= Analecta Bollandiana. T. XXV (1906), p. 12—13.
foil. 246—249 v.—чистые листы.
8) Βίος και πολιτεία του οσίου και διογόρον πατρός ημών Πέτρου του
Άθωνίτου. fol. 250—279ν.
Inc. To τους των αγίων βίους και την αυτών θεοφιλή πολιτείαν εγ
γράφως έκτίθεσθαι
9) Βίος της όσιας Μελάνης (заглавіе написано недавно каранда
шемъ; почеркъ новый); fol. 280—298 ν = Bibi. Hag. p. 90.
Ж 533 (rec. ser., cod. chart).
237 fol. У Gardthausen 240 fol.; конца въ рукописи нѣтъ.
Μηνί νοεμβρίφ '(?)
1) Δαμάσκηνου μονάχου του υποδιακόνου και στουδίτου διήγησις
μερικών θαυμάτων και ιστοριών τών γεγονότων παρά τών παμμεγίστων
ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, fol. 1—28.
Inc. Εις τρεΤς τάξεις είναι μοιρασμένα τά ποιήματα του Θεού, ευλο
γημένοι χριστανοί εις νοητά, εις αισθητά και εις μικτά
На поляхъ красными буквами обозначены заглавія статей.
2) Μαρτυριον του άγιου μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου του νέου Ίώβ
και της συμβίου αυτού Θεσπίστης και τών τέκνων αυτού, Αγαπίου και Θεσπίστου, μεταφρασθέν είς την κοινήν γλώτταν παρά του εν μοναχοίς ελα
χίστου Δαμάσκηνου του υποδιακόνου και στουδίτου. fol. 28 ν.—42·
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3) Βίος και πολιτεία του οσίου πατρός ημών Νικολάου αρχιεπισκόπου
Μύρων της Λυκίας του θαυματουργού, μεταφρασθείς εις την κοινήν γλώτ
ταν παρά του έν μοναχοΐς ελαχίστου Δαμάσκηνου, τοο υποδιακόνου και
στουδιτου. fol. 42—62 ν.
4) Δαμάσκηνου μονάχου του υποδιακόνου και στουδιτου λόγος κοινή
γλώττη εις την παραβολήν του τελώνου και φαρισαίου* διαλαμβάνει δεύ
τερος ό λόγος και περί του μη κατακρίνειν και περί ταπεινώσεως και έξομολογήσεως. fol. 62—70.
5) Μαρτύριον του αγίου ένδοξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τρο
παιοφόρου, μεταφρασθεν εις την κοινήν γλώτταν παρά του έν μοναχοις
ελάχιστου Δαμάσκηνου του υποδιακόνου και στουδιτου, περιέχον όμου καί
τίνων μερικών θαυμάτων διήγησιν. fol. 70 ν.—88 ν.
6) Δαμάσκηνου μονάχου του υποδιακόνου και στουδιτου διδασκαλία
προτρεπτική περί του μή σφοδρώς θρηνεΐν τους τελευτώντας, λεχθεισα
έπί τίνος άρχοντος κηδεία, fol. 89 — 95 ν.
7) Διδασκαλία προτρεπτική περί νηστείας, λεχθεΐσα παρά του έν μοναχοΐς ελαχίστου Δαμάσκηνου του υποδιακόνου και στουδιτου τη κυριακή
εσπέρας της άποτυρώσεως. fol. 96—102 ν.
8) Μαρτύριον του αγίου ένδοξου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Στρατηλάτου, μεταφρασθεν εις τήν κοινήν γλώτταν παρά του έν μοναχοΐς
ελαχίστου Δαμάσκηνου του υποδιακόνου καί στουδιτου. fol. 102 —112 ν.
За этпмъ, иовпдимому, вырвано нѣсколько листовъ, такъ что слѣдующая статья безъ начала (fol. 113—115 v.).
9) Δαμάσκηνου μονάχου του υποδιακόνου καί στουδιτου λόγος πεζή
φράσει εις τα είσόδια της υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί
Άειπαρθένου Μαρίας, fol. 116—128 ν.
10) Δαμάσκηνου μονάχου του υποδιακόνου καί στουδιτου λόγος πεζή
φράσει εις τήν κυριακήν τοϋ Θωμά. fol. 129—142 ν.
11) Δαμάσκηνου μονάχου του υποδιακόνου καί στουδιτου λόγος κοινή
γλώττη εις τήν κυριακήν των μυροφόρων, fol. 143—157.
12) Δαμάσκηνου μονάχου του υποδιακόνου καί στουδιτου λόγος πεζή
φράσει εις τήν κυριακήν του παραλύτου, fol. 157 ν.—171.
13) Δαμάσκηνου μονάχου του υποδιακόνου καί στουδιτου λόγος κοινή
γλώττϊ) εις τήν κυριακήν της Σαμαρείτιδος. fol. 172—185 ν.
14) Δαμάσκηνου μονάχου του υποδιακόνου καί στουδιτου λόγος ιδιω
τική φράσει εις τήν κυριακήν του έκ γενετής τυφλού, fol. 185 — 200.
15) Δαμάσκηνου μονάχου του υποδιακόνου καί στουδιτου λόγος ίδιω-
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τικη φράσει εις την κυριακήν των άγιων και δίοηόρων πατέρων, fol.
200—214.
16) Δαμάσκηνου μονάχου του υποδιακόνου και στουδίτου λόγος κοινόλεκτος εις την κυριακήν των άγιων πάντων, fol. 214—221.
17) Μαρτυριον του άγιου ivůotou μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του
Μυροβρύτου, μεταφρασθέν εις την κοινήν γλώτταν παρά του έν μοναχοΐς
ελαχίστου Δαμάσκηνου του υπαδιακόνου και στουδίτου, περιέχον όμοϋ και
τίνων θαυμάτων διήγησιν. fol. 221—231 ν.
18) Μαρτυριον του άγιου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος,
μεταφρασθέν εις την κοινήν γλώτταν, παρά του έν μοναχοις ελαχίστου
Δαμάσκηνου του υποδιακόνου και στουδίτου* ελέχθη δέ τφ πρώτφ σαββάτω των νηστειών, fol. 232—237 ν. (безъ конца).
JVR 534 (rec. ser. cod. chart.).
Отмѣченныхъ карандашемъ foil. 252.
На fol. 3 ν. запись περί του πώς νά ευρίσκεις το μικρόν έτος и περί
toO πώς νά ευρίσκεις τό μέγα έτος.
Ha fol. 4—4 ν. Πίνας του παρόντος βιβλίου.
Ha fol. 5 v.—6:
Τών δώδεκα αποστόλων τα ονόματα και που έκήρυξαν. Πρώτος Σίμων
Πέτρος έκήρυξε έν Πόντω και Γαλατία και Καππαδοκία καί Βιθυνία και
έν 'Ασία, ύστερον έν 'Ρώμη, έπί Νέρωνος βασιλέως σταυροϋτε κατακεφαλοΤς (sic)....
'Ανδρέας
Σκύθαις και Σογδιανοϊς και Σάκαις, θάπτεται δε έν
Πάτραις....
Ιάκωβος ό του Ζεβεδαίου υίές έκήρυξε ταϊς δώδεκα φυλαΐς...
Ιωάννης ό αδελφός αυτού έν Πάτμω, θάπτεται έν Έφέσε....
Φίλιππος κηρύσσει έν Φρυγία, θάπτεται δε έν Ίεραπόλει.
Βαρθολομαίος ό απόστολος Ίνδοΐς ευδαίμοσιν, έκοιμήθη δέ έν Άλβανω
πόλει της Μεγάλης 'Αρμενίας Ινδικής.
Θωμάς ο απόστολος Πάρθοις και Μήδοις και Πέρσαις και ΓερμανοΤς
και Ύρκανοΐς και Βάκτροις, έκοιμήθη έν τη πόλει Καλυμίνη της 'Ινδικής.
Ματθαίος ό ευαγγελιστής γράψας τά εύαγγέλιον τη εβραϊκή διαλέκτω, έκοιμήθη έν τη Ίεραπόλει της Παρθίας κάκεΐ θάπτεται.
'Ιάκωβος ό του Άλφέου. . . .άνηρέθη έν'Ιερουσαλήμ και έκεΤ θάπ
τεται.
Θαδδαΐος ό και Αεβαϊος, ό και Ίουδας 'Ιακώβου έδησινοΐς (cod. ετισι-
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νής) και πάση τη Μεσοποταμία έκήρυξε τό εύαγγέλιον έπι Αύγάρου τοπ¿ργου έδεσινοϋ' έτελεύτησε δε έν Βηρυτω κάκει θάπτεται.
Σιμών ό ΚαναναΤος ο του Κλοπά ό και 'Ιούδας μετά Ίάκωβον τον
Δίκαιον επίσκοπος (cod. έπισκοπώς) γέγονεν έν *Ιεροσολύμοις και ζήσας
εκατόν είκοσι έτη σταυρφ παραδοθείς έμαρτύρησε έπι Τραϊανού βασιλέως.
Ματθίας εις ων των έβδομήκοντα μαθητών συγκαταριθμεΐται μετά
των ένδεκα αποστολών αντί Ίουδα του Ίσκαριώτου...
Παύλος κηρυξας το εύαγγέλιον έν τη 'Ρώμη έμαρτύρησε.
1) Μηνί Νοεμβρίω κε. Μαρτυριον της άγιας ίνΖοξον μεγαλομάρτυρος
του Χρίστου Αικατερίνης, fol. 7—18.
Inc. Έν τοΐς χρόνοις του ασεβέστατου Μαξεντίου . πάσα ή τών *Ρωμαίων αρχή της δαιμόνων άντεποιεΐτο θρησκείας...
2) Διήγησις αμμωνίου μονάχου περί τών άναιρεθέντων υπό τών βαρ
βάρων αγίων πατέρων έν τω Σίνα δρει και έν τη Φαίθώ. fol. 18—34. ν.
Inc. Έγένετό μοί ποτέ καθεζομένου έν τω ταπεινφ μου κελλίω, πλη
σίον 'Αλεξανδρείας...
Cp. Bibi. Hag. p. 94 (Monachi in Raithu mm.).
3) Του Χρυσοστόμου ομιλία εις τάς δέκα παρθένους και περί ελεημο
σύνης. fol. 35—41 ν.
Inc. 'Όταν τό ου δαπάνητον της ζωής εννοήσω...
4) ^Ιστορία περί του αγίου και θεοβαδίστου δρους Σίνα και τών περι
χώρων αύτοο. . . .ποίημα κυρου Παϊσίου μητροπολίτου της άγιας μητρο
πόλεως Τόδου. fol. 42—110 ν.
Inc. Τινές με παρακάλεσαν λόγον διηγηθηναι...
См. Krumbaclier, S. 422.
4) Περί της άγιας κορυφής του αγίου ορου^ Σίνα. fol. 110 ν . —
113 ν.
5) Τφ σαββάτφ του άπο^ρίου. Του έν άγίοις πατρός ημών 'Αναστα
σίου Σίνα δρους λόγος εις αδελφούς έν Χριστφ κεκοιμημένους. fol. 114 —
124 ν.
Inc. Tí τοΰτο; σήμερον, αγαπητοί, σπουδαιως όμοο τε και οξέως συνήχθημεν. ..
6) Τη κυριακη της άποχρίου. Όμιλία εις τό δταν ελθη ό υιός του
άνθρωπου έν τη δόξα αυτοϋ. fol. 124 ν.—132.
Inc. Οίον τι πάσχουσιν oi από τίνος υψηλής άκρωρείας εις αχανές...
7) Αναστασίου μονάχου του έν τω Σίνα δρει λόγος εις τον έκτον
ψαλμόν, ρηθείς εις την εισοδον της αγίας τεσσαρακοστής, fol. 1 3 2 —
147 ν.
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Inc. Πρέπουσαν της των νηστειών αρχής.. .
8) Βίος και πολιτεία της όσίας μητρός ημών Ευφροσύνης της υ,ιτονομασθείσης Σμάραγδος και Παφνουτίου τοο πατρός αυτής. fol. 147 ν. — 158.
Inc. Έγένετό τις έν τη Άλεξανδρέων πόλει ονόματι Παρφνούτιος,
άνήρ îvboţoţ, πάνυ σπουδαίος περί τάς έντολάς του Θεού...
Cp. Bibi. Hag. p. 43,1.
9) Μαρτύριον τών αγίων μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης.
fol. 151—166 ν.
Inc. Διήγησιν ξένην και παράδοξον ακούσατε σήμερον παρ' έμοϋ, αγα
πητοί. . .=supra.
10) Βίος και μετάνοια της όσίας μητρός ημών Πελαγίας της πόρνης.
fol. 166 v.—174.
Inc. Τό γεγονός πράγμα έν ταΐς ήμέραις ημών εδοξε τω Θεω δι' έμοϋ
του αμαρτωλού 'Ιακώβου γράψαι...
Cp. Bibi. Hag. p. 106,2 (Pelagia Hieros.).
fol. 174 v. и слѣдующій—чистыя страницы.
11) Του έν άγίοις πατρός ημών 'Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως του Χρυσοστόμου εις τόν Ζακχαΐον τόν τελώνην. fol. 175 —
179.
Inc. ?/Οσοι τώνδε καλών εισιν έρευνώντες ουδέν άπέχουσι τών διψώντων...
12) Του έν άγίοις πατρός ημών 'Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως του Χρυσοστόμου λόγος τη τετράδι (cod. τράδη) του μεσονηστίμου ήγουν της μέσης εβδομάδος τών αγίων νηστειών, fol. 179 ν. —
187 ν.
Inc. Πολλούς ειδον χαίροντας και προς αλλήλους λέγοντας...
13) Του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Έφραίμ του Σύρου λόγος
περί της δευτέρας παρουσίας, fol. 188—197.
Inc. Δεϋτε, αγαπητοί, δεύτε, πατέρες και αδελφοί μ ο υ . . .
14) Βίος και πολιτεία του οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Καλυβιτου, συγγραφείς παρά του έν άγίοις πατρός 'Ιωάννου του Δαμάσκηνου.
fol. 197 v.—203 v.=Bibl. Hag. p. 6 1 — 6 2 = supra.
15) Μαρτύριον τοϋ άγιου αποστόλου και ευαγγελιστου Μάρκου, μαρτυρήσαντος έν 'Αλεξάνδρεια, fol. 204—206 ν.
Inc. Κατά τοΟς καιρούς τών αποστόλων. ..
16) Διήγησις πάνυ ωφέλιμος τίνος Μάλχου μονάχου αίχμαλωτισθέντος. fol. 207—209 ν.
Inc. Από τριάκοντα μιλίων Αντιοχείας της έν Συρία...
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17) Διήγησις πάνυ ωφέλιμος yzojpyoO τίνος μετρίου(?) καλουμένου.
fol. 210—211 ν.
lue. Εν τφ θέματι της Παφλαγονίας γεωργός τις ην εν αυτάρκεια
βιών, μέτριος(?) ούτω καλούμενος... = Cod. 530,39.
18)Άθλησίς τίνων άγιων πέντε γυναικών κανονικών παρθένων, Θέκλης, Μαριάμνης, Μάρθας, Μαρίας και Ένν$είμ άποτμηθεισών υπό του
πρεσβυτέρου αυτών. fol. 211 ν.—214.
Inc. Έν ταΓς ήμέραις Σαβωρίου βασιλέως Περσών πλησίον της κώ
μης Αζα ην τις πρεσβύτερος Παύλος τοϋνομα . . .
19) Περί τίνος ταξεώτου διήγησις ωφέλιμος, fol. 214—216 ν.
Inc. Έν τοις χρονοις Νικήτα του πατρικίου έν Καθαργύνη της
'Αφρικής...
20) Έτερα διήγησις και αυτή ωφέλιμος, fol. 217—220.
Inc. Παρθένος τις γραία πάνυ την ήλικίαν της δεξιάς χειρός έχουσα
τους δακτύλους ώς άπό πυρός καταδαπανωμένους, ήρώτησα αυτήν τήν
αίτίαν του πάθους...
21) Βίος και πολιτεία και θαύματα του οσίου καί θεοφόρου πατρός
ημών Συμεών του Στυλίτου. fol. 221 — 227.
Inc. Μέγα τι πότης καλόν είναι εις τους χριστιανούς...
22) 'Επιστολή Βασιλείου του Μεγάλου προς μοναχόν έκπεσόντα. fol.
227ν.—228ν.
Inc. Χαίρειν ου λέγομεν δτι ουκ έστι χαίρειν έν τοΤς άσεβέσιν...
23) Μηνί δεκεμ,βρίψ κε. Του έν άγίοις πατρός ημών 'Ιωάννου του Χρυ
σοστόμου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως λόγος εις τά γενέθλια του
Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ίησοϋ Χρίστου, fol. 229—231.
Inc. Χαίροις, ώ
άληθινόν και φιλάνθρωπον . . .
24) Μηνί δεκεβρίω κζ. Του έν όί^ίοις πατρός ημών 'Ιωάννου αρχιεπι
σκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου έγκώμιον εις τόν άγιον
πρωτομάρτυρα Στέφανον. fol. 231 ν.—234 ν.
Inc. Πάντες μεν οι τών μαρτύρων αγώνες επίδοξοι...
25) Μηνί ιανουαρίφ α. Τα θαύματα του έν άγίοις πατρός ημών
Βασίλειου του Μεγάλου' πρώτον θαύμα περί του εβραίου του κατασκόπου.
fol. 234 v.—236.
Inc. Της μεν της θείας λειτουργίας επιτελούμενης εβραίος τις...
26) Περί του θαύματος του συγκλητικού, fol. 236—236 ν.
Inc. Διηγήσατο δέ μοι και τουτο^ δτι συγκλητικός τις τό δνομα Προ
τέριος...
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27) Διήγησις πάνυ ωραία του οσίου καί dtoyópou πατρός ημών Μα
καρίου του 'Ρωμαίου, fol. 2 3 7 — 2 4 1 .
Inc. ΤρεΤς τίνες ήγιασμένοι γέροντες, Σέργιος καί Ύγήνος (='ϊγϊνος)
καί Θεόφιλος έκ της μον*?)ς του άγιου 'Ασκληπιού του έν τη Μεσοποτα
μία.. . Cf. supra Cod. 530,8.
28) Διήγησις βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού καί τίνος μονάχου.
fol. 241 v.—242 v.
Inc. ř 0 οου\ος του θεού Θεοδόσιος ο Μικρός ό πιστότατος βασιλεύς. .
См. Cod. Sin. 467 и 529.
29) Διήγησις πάνυ ωφέλιμος γενομένη εις ιερέα και διάκονον, fol.
242 v.—246 v.
Inc. 'Ιερεύς τις μετά ευλαβούς διακόνου άγάπην τφ θεω, φίλην εις
αλλήλους... V. Supra.
Ha fol. 246 v.—252 ν. рядъ записей, замѣтокъ и рисунковъ.
Ая 535 (saec. XVI, cod. chart.).
Ha fol. 2—2 ν. оглавлепіе рукописи; fol. 3—4 v.—пустые листы.
1) Toö έν άγίο.ις τζατρος ημών Άγριου επισκόπου Κρήτης λόγος
σχεδιασθείς εις τον τίμιον και ζωοποιον σταυρόν ήτοι εις την παγκόσμιον
ϋψωσιν. fol. 5 —13 ν.
Inc. Σταύρου πανήγυριν άγωμεν, και το της εκκλησίας άπαν καταστράπτεται πλήρωμα...
2) Σεπτεμβρίφ te. Μαρτύριον του άγιου μεγαλομάρτυρος Νικήτα.
fol. 14—25.
Inc. Έν ταϊς ήμέραις έκείναις έγένετό (cod. έγγύετό) τις άνήρ θεοσεβής ονόματι Νικήτας συγκλητικός υιός (cod. ήος) βασιλέως Μαξιμιανοϋ.
3) Του άγιου 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου περί του δ^ιος διήγησις πάνυ
ωφέλιμος, fol. 25 ν.—36.
Inc. Πάντας μέν, αγαπητοί.. ,
foil. 36 ν.—37 чистые листы.
4) Μαρτύριον της αγίας ένδοξου μεγαλομάρτυρος παρθένου καί πανσόφου Αικατερίνης, fol. 38—56.
Inc, "Ετους τριακοστού πέμπτου βασιλεύοντος του άσεβους καί παρα
νόμου βασιλέως Μαξεντίου. . . . = ρ . 5 ed. Viteaii. Cf. supra.
5) Μαρτύριον του αγίου ενδόξου αποστόλου Ανάριου, fol. 56 — 64.
Inc. Των μακαρίων αποστόλων του Σωνί]ζος ημών Ίησου Χρίστου
μετά την άνάληψιν αύτοϋ. . . . = Acta apost. apocr. II, 1 p. 46, ed.
Bonnet.
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6) 'Ιωάννου αρχιεπίσκοπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου
εις την γέννησιν του Χρίστου, fol. 64 ν.—74·
Inc. Μυστήριον ξένον και παράοοξον βλέπον...
7) 'Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως λόγος εις τα άγια
νήπια. fol. 74—77 ν.
Inc. "Ηθελον μεν αεί καΐ πάντοτε των πνευματικών άφηγήσασθαι
λόγων...
8) 'Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου
εις τα άγια Θεοφάνεια. fol. 78—82.
' Inc. Ή πηγή των ευαγγελικών διδαγμάτων άνεωγμένους έχει τους
ρυακας...
9) ΤοΟ μακαριωτάτου'Αμφιλοχίου επισκόπου 9ΙΑΟΊΙΟΌ εις τήνϋπαπαντήν του Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου, fol. 82 ν.—89.
Inc. Πολλοί τών μεγάλων ανθρώπων τήν παρθενίαν θαυμάζουσιν ; . . =
supra.
10) Του έν άγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως του Χρυσοστόμου λόγος εις τον ευαγγελισμον της υπεραγίας
ενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και λειπαρθένου Μαρίας, fol. 89 — 93.
Inc. Πάλιν χαράς ευαγγέλια* πάλιν ελευθερίας μήνυμα...
11) Τ>] πέμπτη του μεγάλου κανόνος. Βίος και πολιτεία της όσιας
μητρός Μαρίας της Αιγύπτιας, συγγραφεϊσα παρά τοο έν άγίοις πατρός
ημών Σωφρωνίου πατριάρχου Ιεροσολύμων, fol. 93 ν.—115 ν.
Inc. Μυστήριον βασιλέως κρυπτειν καλόν, τα δέ έργα του Θεού άνακηρύττειν hboţov
=Bibl. Hag. p. 83. V. supra cod. 530,5 и 52 7,11.
12) Βίος και μαρτυριον του αγίου Ευσταθίου και της γυvαtκ c αυτού
Θεοπίστης και τών τέκνων αυτών Χγαπίου και Θεοπίστου. fol. 115 ν. —
132=Bibl. Hag. p. 45,1 (Eustathius et soc. mm.).
13) Βίος και πολιτεία τοϋ αγίου 'Ιωάννου του Καλυβίτου τοο біа Χριστον πτωχού, fol. 132—139=Bibl. Hag. p. 61 — 62.
14) Μαρτυριον του αγίου μάρτυρος 'Ιακώβου του Πέρσου. fol.
139 v.—148.
Inc. Έν τφ καιρώ του δκυγμοϋ τοΟ κατά χριστιανών ην τις άνήρ
Ιάκωβος · . . . =supra.
15) Βίος και πολιτεία του άγιου Αλεξίου τοϋ Άν&ρώπου του θεού.
fol. 148 v.—156.
Inc. Έγένετό τις άνήρ ευσεβής έν τη 'Ρώμγ) ονόματι Ευφημιανός. . . . = supra.
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16) Βίος και πολιτεία της αγίας μητρός ημών Θεοδώρας της έν
'Αλεξάνδρεια, fol. 156 v.—166 v.
Inc. Έν ταΤς ήμέραις Ζήνωνος του βασιλέως και Γρηγορίου έπαρχου
έν 'Αλεξάνδρεια δντος. . .
Cp. Bibi. Hag. p. 126, 1 а и 1 в.
V. supra.
17) Βίος και πολιτεία του οσίου πατρός ημών Εενοφώντος του συγ
κλητικού και Μαρίας της συμβίου αυτού και 'Ιωάννου και 'Αρκαδίου, των
υιών αυτού. fol. 166 ν.—175 ν.
Inc. Ούτος ό δσιος και πατήρ ημών Ξενοφών γέγονεν συγκλητικός
υπέρ πασαν εύπροίαν. . .
Cf. supra.
Λ?. 536 (saec. XVII, cod. chart.).
Рукопись uà новогреческомъ языкѣ. fol. 1—2: Отрывокъ изъ
Евангелія св. Луки.
1) Βίος και πολιτεία του δικαίου 'Ιωσήφ του Πάγκαλου και Σώφρονος
μεταφρασθείς παρά Αγαπίου Μονάχου έκ της γλώσσης τών Ελλήνων εις
τήν κοινήν ήμετέραν διάλεκτον. fol. 3—33 ν.
2) Βίος και πολιτεία του όσιου και Ьюеорои πατρός ημών Αλεξίου
τοο 'Ανθρώπου του Θεού μεταφρασθείς έκ της Ελλήνων εις τήν κοινήν
διάλεκτον. fol. 34—55 ν.
3) Του όσιου πατρός ημών Σεραπίωνος του από Σιδόνος. fol. 56—64 ν.
Inc. ?Ητόν τις μοναχός Σεραπίων ονομαζόμενος, δστις είχε πάσας
τάς άρετάς. . .
4) Βίος καί πολιτεία του όσιου και θεοφόρου πατρός ήμών'Ονουφρίου.
fol. 64 v.—91.
Inc. Τόν καιρόν του ευσεβέστατου βασιλέως Κωνσταντίνου ήτόν τις
ασκητής.. .
5) Μαρτυριον του αγίου ενδόξου και ιαματικού Παντελεήμονος, fol.
91—119.
Inc. Ai έορταί και πανηγύρεις της εκκλησίας μας, αδελφοί και
πατέρες. . .
6) Διήγησις περί τίνος γέροντος σημαιοφόρου και του βασιλέως Θεο
δοσίου του Μεγάλου· fol. 120—126.
Inc. Γέρων τις έκαθέζετο έν τη έρήμφ. . .
7) Περί του ιερέως, δπου έπόρνευσε με τήν δούλην του και υστέρα
έλειτούργουν
fol. 126 ν.—133.
Inc. ' Εν τοις χρόνοις δπερ έμαρτυρησεν ό άγιος. . . .τις Μερκουριος...
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8) Βίος και πολιτεία της αγίας Θεοδώρας της Αλεξανδρείας, fol.
133—149 v.=Bibl. Hag. p. 126, 1 a и 1 в.
9) Περί της Πατρικίας της μετονομασθείσης 'Αναστάσιος ο ευνούχος.
fol. 150—153.
Inc. Ευνούχος ζμεινεν εις την έσωτέραν ερημον της σκήτεως (sic.). . .
10) Βίος και πολιτεία της δσίας μάρτυρος ημών Μαρίας της μετονο
μασθείσης Μαρίνος, fol. 153 ν.—162.
Inc. Εις τόν καιρόν εκείνον ήτονέ τις άνθρωπος τό ονο[κά του Ευγέ
νιος. . .
fol. 158—чистый листъ.
11) Περί Ευφρόσυνου του. . . λόγος πολλά ωφέλιμος περί
*).
fol. 163—168 ν.
Inc. Ούτος ό έν άγίοις πατήρ ημών Ευφρόσυνος έγεννήθη εις μίαν
χώραν παρά πιστών γονέων...
Cp. Bibi. Hag. p. 43.
12) Περί των διδομένων λειτουργιών δια τά σαρανταριά του οσίου
πατρός ημών Ήσαιου μονάχου του πρεσβυτερίου και έκγηλείστου (?). fol.
168 v.—171.
Inc. 'Ένας άρχοντας ευρίσκετον ασθενής εις τήν Νικομήοειαν...
13) Περί τών σαρανταρίων, όπου γίνονται δια τους άποθαμένους, δτι
τελείως λυτρώνουν τήν ψυχήν άπα τήν κόλασιν έκ του πατερικου θαυ
μαστή διήγησις. fol. 171—173 ν.
14) Διήγησις... θαυμαστή . . . fol. 173 ν.—190.
15) Ίδου και μερικαίς έρμηνείαις του Αγαπίου... fol. 190 v.— 193.
16) Печатная статья. Σύνοψις τών θείων και ιερών της 'Εκκλησίας
δογμάτων εις ώφέλειαν τών χριστιανών. &πλη φράσει παρά Γρηγορίου
ιερομόναχου και πρωτοσυγγέλου της μεγάλης 'Εκκλησίας του έκ της
άγιας μονής της νέας της κειμένης έν Χίφ συντεθεΐσα. Βιβλίον πολλά
ώφέλιμον... Con licentia de' Superiori et Privilegio.'Ενετίησιν. 'Έτη
από Χρίστου ,αχλε'. Παρά 'Ιωάννη Πέτρω τω Πινέλλφ. fol. 194—
296 ν.
17) Περί πώς γράφωσιν προς του πατριάρχου (fol. 297—297 v.);
εις έτερον πατριάρχην (fol. 297 ν. — 298); εις μψροπολίτψ Λαρίσσης
και Τρίκκνις (fol. 298—299); είς μητροπολίτι (sic) (fol. 299—302); εις
πρωτοσύγγελον (fol. 302—307); είς καλογραία (sic) (fol. 307—308);
επιστολή εις φίλλους (sic.) и т. д. (fol. 308 v.—313 v.). Конца пѣтъ.
l

) Заглавіе частью уничтожено.
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Λ?. 537 (rec. ser., cod. chart.).
431 foil.
1) Μηνι σεπτεβρίφ πρώτη. Βίος του όσιου πατρός ημών Συμεών του
Στυλίτου. fol. 1—15 ν.
Inc. Ξένον και παράδοξον μυστήριον έγένετο εν τοΐς καφοΐς ημών
εδοξεν νυν θεφ και έμοι τω άμαρτωλφ καί έλαχίστω Άντωνίω γράψαι. . .
Cf. supra cod. 519, Дя 1.
2) Περί της μητρός αυτοϋ Μάρθας, fol. 15 ν.—17 ν.
Inc. Ακούσατε δε ξένον καί παράδοξον πράγμα. . .
3) Θαύμα περί της έλάφου. fol. 18 — 39.
Inc. 'Άλλο ξένον και παράδοξον ακούσατε' τινές ήρχοντο από μήκους
τζοΧλου...
4) Μηνί άκτωβρίφ ζ. Μαρτύριον των άγιων και ένδοξων μαρτύρων
Σεργίου καί Βάκχου, fol. 39 ν.—94.
Inc. 'Έτος ήνύετο (cod. ήνοίε το) τριακοσιοστάν έκτον μετά τήν έπι
γης του Σωτί\ρος ημών ' Ιησού Χρίστου έπιδημίαν . . .
5) Βίος του μακαρίου Άβραμίου και της αυτοϋ άνεψια;, δν διηγήσατο
6 Μάριος Έφραίμ. fol. 94 ν.—158.
Inc. Αδελφοί μου αγαπητοί, βούλομαι ύμΐν διηγήσασθαι καλήν καί
τελειαν πολιτείαν...
6) Μηνί τω αύτω. Μαρτύριον του άγιου μάρτυρος Άρέθα και των
συν αύτω. fol. 158—256 v.=Bibl. Hag. p. 12,1.
7) Μηνί νοιμ^ρίφ ια. Μαρτύριον του άγιου και ^
μάρτυρος
Μήνα, του μαρτυρήσαντος εν τω Κωτυαίφ. fol. 257—277.
Inc. νΕτους ^ιυτίρου της βασιλείας Διοκλητιανοϋ και έτους πρώτου
Γαίου...
8) Θαύμα του αγίου μάρτυρος Μήνα* περί της γυναικός της στείρας.
fol. 277 v.—283 v.
Inc. 'Ην τις γυνή εν χώρο: των Φεκοζεντών αυτή ην πλούσια... . = ρ .
68,28 изд. Помяловскаго. Cf. supra.
За этимъ слѣдуютъ отдѣльныя статьи житія Мины.
a) Περί του εβραίου και του χριστιανού, fol. 283 v v.—293.
Inc. Έβραΐός τις ην έν 'Αλεξάνδρεια
= ρ. 70,27 sq. Помя
ловский.
b) Περί του κυλλοϋ και της Βώβης. fol. 293 v.—297.
Inc. **Hv τις άνθρωπος κυλλός έκπαιδιόθεν καί ουκ ήδύνατο ούτε τοΐς
ποσίν περιπατήσαι ούτε ταΐς χερσίν... = ρ. 73,26 sq.
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с) Περί των τριών αδελφών, fol. 297 ν.—303.
Inc. Πληθυνθέντων τών θαυμάτων και τών σημείων του άγιου.. .==
ρ. 79,14 sq.
đ) Περί του "Ελληνος του πλουσίου, fol. 303 — 306.
Inc. ^Нѵ τις άνήρ 'Έλλην ονόματι Πρίνος
= ρ. 86,7 sq.
e) Περί του δαιμονιόντος. fol. 306—310.
Inc. Шѵ τις άνήρ ένΑλεξάνδρεια
= ρ. 87,27 sq.
f) Περί του κλέψαντος τους γοίρους. fol. 310—312 ν.
Inc. Шѵ τις άνήρ ονόματι Παστάμων και πάντοτε άπήρχετο εις τήν
άγέλην
= ρ. 89,3 sq.
9) 'Ιωάννου πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Λόγος εγκωμιαστικός εις τόν
δσιον ημών πατέρα και δζόσοηον Ίωάννην τόν Δαμασκηνόν. fol. 313 —
400 ν.
Inc. Τοΐς τετηρηκόσι τά κατ εικόνα ΘεοΟ...
10) Λόγος ψυχωφελής και διήγησις πάνυ ωφέλιμος, fol. 401—431.
Inc. Πάντας μέν, αγαπητοί, τους κατά καιρόν αρχιερείς τ ε . . .
№ 538 (saec. XVII—XVIII, cod. chart.).
1) Рядъ небольшихъ церковныхъ пѣснопѣній. fol. 3—11 ν.
2) 'Αρχή της Άποκαλύψεως. Διήγησις πάνυ ωφέλιμος του οσίου πα
τρός ημών Μακαρίου του Αιγυπτίου, fol. 13—23 ν.
Inc. Πορευόμενός ποτέ τινάς τών αγίων πατέρων έν τη έρήμω...
3) Περί του άββα Παμβώ. fol. 23 v.—24.
Inc. Ό άββάς Παμβώ απέστειλε τον μαθητήν αυτού...
foil. 25—33 ν. чистые листы.
4) Безграмотная статья безъ заглавія. fol. 34—46 v.
5) Статья безъ заглавія. fol. 48—57.
Inc. Ό αληθινός βασιλεύς ος κατοικεί έν υγρφ τ ό π φ . . .
6) Έγκώμιον εις το ευλογημένον όρος του Σινέου συντεθέν παρά του
άγιου Αναστασίου Σινά όρους. fol. 58—133 ν.
Inc. 'Ανάμεσα εις τά άναρρίθμητα χρέη, ποϋ ε χ ω . . .
Слѣдующія статьи, съ седьмой по двадцать четвертую, изъ Прохоровыхъ Περίοδοι του αγίου Ιωάννου. V. Bibi. Hag. p. 59,1. Cf. supra.
cod. 519,9 и 525, 1—2.
7) Περί της γυναικός Λαυρεντίου του ήγεμόνος το πώς πιστεύουσα
τφ Θεω έβαπτι'σθη αυτή και ó υιός αυτής, είτα και ό άνήρ αυτής. fol.
134—137.
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Inc. Ή ούν γυνή του ήγεμόνος, θυγάτηρ υπάρχουσα του Μύρωνος... Cf. Acta Ioannis, ed. Zahn, p. 68, 19.
8) Περί της γυναικός Χάρις γυνής Βασιλείου, ή ύπήρχεν στείρα* κατηχηθέντες δε υπό του αποστόλου και βαπτισθέντες συνέλαβεν ή γυνή και
έτεκεν υίόν και έπωνόματεν αυτό ν Ιωάννην. fol. 137 ν.—139 ν.—Cf.
Acta Ioannis, ed. Zahn, p. 74,5—77,13.
8) Περί του Χρυσού και της γυνής αυτού Σελήνης και του υίοϋ
αυτών του'¿'¿οντοςπνεύμα άκάθαρτον. fol. 139 ν. —143. Cf. ibidem,
p. 78,10.
10) Περί του παράλυτου και της γυναικός της έχούσης υίόν και έχοντα
πνεύμα άκάθαρτον. fol. 1 4 3 — 145. Cf. ibidem, 84,5.
11) Περί Κάρου του ιουδαίου και βύρσεως. fol. 145 — 1 4 6 ν. Cf.
ibidem, p. 87,5 sq.
12) Περί του Κύνωπος, της φαντασίας αυτού και περί των πειρασ
μών και της έν τω βυθφ παντελεί αυτού απώλειας, fol. 146 ν. — 159.
Inc. Ήν δε τις άνθρωπος έν Πάτμω τη νήσω μάγος και τούτου το
όνομα Κυνωψ
= ibidem, p. 90,1 sq.
13) Περί της διδασκαλίας και επιστροφής του λάου. fol. 159—160
(sine fine).
foil. 160 v.—165 v. чистые листы.
14) Περί του δαίμονος λύκου και Θεού αυτών. fol. 166 — 169. Cf.
ibidem, p. 118,3 sq.
15) Περί του υιού ιερέως ον άπέπνιξεν ό δαίμων έν τφ πριβάτφ. fol.
fol. 169—171. Cf. ibidem, p. 122,13 sq.
16) Περί του υιού της χήρας γυναικός, fol. 171 — 1 7 2 ν. Cf. ibi
dem, p. 125,13 sq.
17) Περί της καταστροφής του ναού του Διονύσου και της απώλειας
τών ιβ ιερέων, fol. 172 ν. — 174.
Inc. Έν μια τών ημερών γνούς ό 'Ιωάννης δτι πάνδημον άγουσιν
ίορτψ του Διονύσου... Cf. ibidem, p. 127,6 sp.
18) Περί Νοητιανου μάγου. fol. 174—179. Cf. ibidem, p. 129,1 sq.
19) Περί της χήρας γυναικός της έρασθείσης του υιού αυτής. fol.
179—188. Cf. ibidem, p. 135,12 sq.
20) Περί της απογραφής του ευαγγελίου και της άποκαλύψεως της
συντελεί<ας> και περί της άποπλεύσεως έν τη Έφέσψ. fol. 188—192.
Cf. ibidem, p. 152,4 sq. et p. 184,6 sq.
21) Περί Εύχαρί του ιερέως, τών ειδώλων και του υίοϋ αύτου του
τυφλού, fol. 192—192 ν.
Віпантіііскій Времѳнніікъ.

g
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Inc. Ήν δε τις έν μια κώμη ιερεύς του Διός ονόματι Εύχαρής... =
ibidem, p. 159,1.
22) Περί της άποπλεύσεως Ιωάννου έν τη Έφέσω. fol. 192 ν.—
194 ν. Cf. ibidem, p. 160,6 sq.
23) Κατή/ησις τελευταία 'Ιωάννου και ώγοά έξόδιαι ψυχωφελείς.
fol. 194 v.—200. Cf. ibidem, p. 191,10 sq.
24) θαύμα, ο έποίησεν πέτρα, ένθα έκάθισεν ό απόστολος μετά τό
έξελθειν από της θαλάσσης, fol. 200 — 202. Cf. ibidem, p. 191—192.
fol. 202 ν.—203 ν. замараны.
25) Статья безъ заглавія. fol. 204—206.
26) Του βασιλέως Αίοντος του Σοφού χρησμοί, fol. 206—209 ν.
27) Χρησμοί Αέοντος του Σογοΰ βασιλέως. Περί αναστάσεως της
Κωνσταντινουπόλεως, fol. 209 ν.—210.
28) Του όσιου πατρός ημών'Ανδρόνικου λόγος. fol. 210—215.
Inc. Λέγει ό άγιος 'Ανδρόνικος του άββα Αθανασίου.
№ 539 (saec. XVII, cod. chart.).
Рукопись съ оторваннымъ переплетомъ; сохранился одинъ корешекъ. foil. 253.
На fol. 1 оглавленіе (πίναξ) рукописи.
1) Του έν άγίοις πατρός ημών 'Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως του Χρυσοστόμου λόγος ωφέλιμος εις ψυχικήν σωτηρίαν.
fol. 2—17.
Inc. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι υμΐν. . .
2) Μαρτύριον της άγιας μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης, fol, 18—45.
Inc. Εις τους τριάκοντα πέντε χρόνους δπου έβασίλευσεν ό παράνομος
και άσεβης Μαξέντιος
foil. 45ν.—47ν. — чистые листы.
3) Μαρτύριον της αγίας Ίουλιανης. fol. 48—68ν.
Inc. Της είδωλομανίας κρατούσης και του διαβόλου φαιδρυνομένου...
Другой π очеркъ.
4) Συνέσιος επίσκοπος της... τοΐς φιλοσόφοις περί
έν Αλεξάν
δρεια. fol. 69—71 ν.
Прежній иочеркъ.
5) Βίος και πολιτεία του οσίου πατρός ημών Ύπατίου αρχιεπισκόπου
Γάγρας. fol. 72—99ν.
Inc. Κατά τους καιρούς εκείνους βασιλεύοντος Θελκιανοϋ έν Βουζαντίω (sic) συνεκράτει ό ιουδαϊσμός
supra cod. 529,32.
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fol. 100—молитва; fol. lOOv.—102—чистые листы.
6) Статья безъ начала; по оглавлению αποφθέγματα των πατέρων.
fol. 104 — 127v. (fol. 103, повидимому, не на мѣстѣ; конца
нѣтъ).
На fol. 128—краткая молитва; на fol. 128ѵ. ό δρκος εβραίων.
7) Рядъ пѣснопѣній. По оглавлению Καταβασίαις τό ίορτον.
fol. 129—138V.
8) Ώδάρια κατανυκτικά. Ποίημα Κυροο Αίοντος του Φιλοσόφου προς
το ό ούρανόν (?) τοϊς άστροις. fol. 139 —146.
Inc. 'Άρατε της γήθεν άείρας....
9) Του οσίου πατρός ημών Μάρκου του 'Αθηναίου του άσκήσαντος έν
τω ορει της Θράκης της είς όδόν Αίθεοπίας. fol. 147—16ІѴ.
Inc. Διηγήσατο ήμΐν ό άββας Σεραπίων
V· Сергій. Полный мѣсяцесловъ Востока. 2 изд. II стр. 132.
10) Μηνί σεπτευρίου (sic) η. Ίστορία'ίακώβου, τό γενέσων της Πα
ναγίας. fol. 163—183.
Inc. Έν ταΐς ίστορίαις των δώδεκα φυλών του 'Ισραήλ. . .
fol. 183ν.— 185ν. нѣсколько заиисей.
11) Μηνί όκτωβρίω ς. «Υπόμνημα καί περίοδος του αγίου αποστόλου
Θωμά. fol. 186—21 Ον.
Inc. Μετά την άνάστασίν του Κυρίου ημών Ίησου Χρίστου καί την
εις ουρανούς θείαν άνάληψιν. . .
ш
12) Βίος καί πολιτεία του οσίου πατρός ημών Άβραμίου, συγγραφεΐσα
παρά Εύφρέμ. 'Οκτωβρίου κθΤ fol. 202—233 ν.
Inc. 'Αγαπητοί μου αδελφοί, βούλομαι υμΐν διηγήσασθαι πολιτείαν καί
καλήν καί τελείαν ανδρός θαυμαστού καί τελείου. . .
Cf. Acta SS. Mart. II p. 436. Сергій, II с. 446.
Въ концѣ рукописи ακολουθία, молитвословія, чистые листы и
позднѣйшая запись, fol. 234—253v.
№ 540 (cod. char, recentissime scriptus).
foli. 16v.
1) Έγκώμιον ές τό ευλογημένον όρος Σίνα παρά Γερασίμου συντεθέν
του Κρητός του σοφωτάτου μ-ήτροποΚίτου πρώην Καστορίας. fol. 1—Ιδ.
Inc. Ανάμεσα εις τα άναρρίθμητα χρέεί, όπου ε/ω εις τέν αυθέντην
καί πλάστην μου καί εις την υπερευλογημένην του Μητέρα δεν ήθελα
σφάλη
2) "Ινε ήπροερεσι τών Χρίστου γένον (sic!) fol. 15v.—16ν.
8*
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№ 541 (ser. a. 1180, quamquam litterae antiquiores esse videntur,
cod. membr.).
Въ рук. 133 foli.
Βίος και πολιτεία του οσίου πατρός ημών Γρηγεντιου αρχιεπισκόπου.
fol. 64. Αρχή της διαλέξεως των ιουδαίων μετά του αρχιεπισκόπου.
Inc. Της νυκτός διελθούσης και του ήλιου της δικαιοσύνης
άνατείλαντος. . ,
fol. 71. Δευτέρα διάλεξις του αρχιεπισκόπου μετά των ιουδαίων.
fol. 92v. Τρίτη διάλεξις τοϋ αρχιεπισκόπου και του Έρβάν.
fol 105ν. Τετάρτη διάλεξις του αρχιεπισκόπου και του Έρβάν.
fol. 117ν. ε διάλεξις.
fol. 124ν. 'Ιάμβων ή δέλτος αυτή 'Ιακώβου υπάργ^τος.
Внизу запись, сообщенная у Кондакова и Гардтгаузена.
fol. 125. Νομοθεσία του άγιου Γρηγεντιου, δς έκ προσώπου τοϋ εύσεβε*
στάτου βασιλέως Άβραμίου. . .
См. Кондаковъ. Путешествіе на Синай, стр. 111. Gardthausen,
p. 131. Извлеченія изъ этого житія изданы съ русскимъ переводомъ
А. Васильевыми Житіе св. Григентія, епископа омиритскаго.
Визант. Временникъ, т. XIV, вып. 1.
№ 542 (saec. XVIII, cod. chart.).
Рукопись въ 230 foil., написанная разными почерками.
Βίος και πολιτεία του όσιου πατρός ημών Βασιλείου του Νέου, συγγραφέν (sic) παρά Γρηγορίου του αύτου μαθητού.
Ine. Ή ακατανόητος και μεγάλη καλοσύνη του Θεού. . . .
fol. 21. 'Αρχή των τελωνίων.
fol. 193. Μερική διήγησις του ουρανίου ναού.
№ 543 (ser. a. 1630, cod. chart.).
foil. 186.
Βίος και πολιτεία τοο οσίου πατρός ημών Ανδρείου του δια Χριστόν
Σάλου, συγγραφείς παρά Νικηφόρου ιερέως της άγιωτάτης μεγάλης εκκλη
σίας, της εν τη βασιλιδι τών πόλεων της επωνύμου του θεού Σοφίας.
Inc. Btov θεάρεστον και πολιτείαν άμεμπτον άνδρός'έναρέτου, ώ φιλτατοι,
βουλομαι υμΐν διηγήσασθαι... Έπι της βασιλείας Αέοντος
του φιλοχρίστου και μεγάλου...
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См. напр.
foL 30 ν. Περί της διαλέξεως Έπιφανίου και των φιλοσόφων.
fol. 46. Περί της αμάξης.
fol. 89 ν. Περί Βιγρινου τινός μάγου.
fol. 98 ν. Περί της 'Α,γίας Σοφίας.
fol. 105 ν. Περί τόν καθαροπότην.
fol. 114. Περί της διαφοράς της ψυχής·
fol. 151. Περί τό τέλος του κόσμου και ετέρων.
fol. 170. Περί ακατάληπτου θεότητος.
fol. 185 ν. Μηνί μαίω κη μνήμη του οσίου πατρός ημών ανδρείου τοΟ
δια Χριστόν Σάλου. . . προσόμοια ήχος α' των ουρανίων ταγ
μάτων.
На послѣднемъ fol. 186 ν. нѣсколько записей изъ разныхъ временъ. Сообщаемъ первую:
τό παρόν βιβλίον αφιερώνω μετά τόν θάνατον μου έν τω άγίω και
θεοβαδίστφ ορει τω Σιναι' και δστις έχεΐνος ήθελεν στείλλη έκεΐ, έστω
ευλογημένος και συγχωρημένος παρά Θεοϋ' δστις δε πάλιν τό ήθελεν
υστερήσει άπό τόν άνω άγιον τόπον, έσται ή μερίς αυτού μετά του Ίοϋδα
του Ίσκαριώτου. 'Ιερεμίας ιερομόναχος Σιναί.
№ 544 (saec. XIV, Cod. bombyc).
foil. 207.
fol. 1 — l v . заполненъ потными знаками.
fol. 2—3 ν. Различныя написанныя позднѣйшею рукою пророчества.
1) а) Τά της άγιας πρώτης συνόδου έχει ούτως. fol. 4—8.
b) Τα δε έν τη δευτέρα αγία συνόδφ. .. fol. 8 —10.
c) Τά δε έν τη γ αγία συνόδω . . . fol. 10—23 ν.
đ) Τά δε της δ' συνόδου... 23 v.—32.
e) Τά δε της ε' συνόδου . . . fol. 32 v.—36.
f) Τά δε της ς συνόδου . . . fol. 36—45.
g) Τά δε της ζ' συνόδου . . . fol. 45—54 ν.
2) Δώδεκα μεν ισιτά(?) άρθρα της πίστεως . . . fol. 55—56.
3) Ευχή εις άνοίξια εκκλησίας υπό αιρετικών βεβηλωθείσης Νικη
φόρου πατριάρχου, fol. 56 ν.—58.
Inc. Ό Θεός τών δυνάμεων ό θρόνον έχων τόν ούράνιον, την δε γήν
υποπόδιον...
4) Βίος και πολιτεία του έν άγίοις πατρός ημών Θεοδώρου του λάμ-
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ψαντος έν ασκήσει κατά τήν μεγίστην λαύραν του άγιου Σάβα, ύστερον
γεγονότος επισκόπου πόλεως Έδέσης. fol. 59 — 207.
Текстъ очень близкій съ текстомъ А, изд. И. Помяловскимъ, и,
повидимому, равный тексту В (см. разночтенія у Помял.). Житіе
иже во святыхъ отца нашего Ѳеодора архісиископа Эдесскаго. СПБ.
1892.
Inc. Εύλογητός ó θέος ό Πατήρ ó Παντοκράτωρ ó ποιητής ουρανού
τε και γης, ορατών τε και αοράτων εύλογητός ó μονογενής υιός και
λόγος του θεού... Помяловскій, стр. 1.
fol. 94 ν. Τέλος της αθλήσεως του όσιου μάρτυρος Μιχαήλ... ταύτην
μέν ούν τήν διήγησιν παρεκβατικώτερον χάριν ωφέλειας τω
παρόντι κατετάξαμεν λ ό γ φ . . . Помяловскій, стр. 30.
fol. 147. Άμέλει και βουλήν βουλεύεται άριστην άφικέσθαι εις Βαβυ
λώνα, τη Βαγδάδ παρά Πέρσαις καλούμενη, και τψ κρατουντι
έντυχεΐν και τάς κατ αυτού έπιβουλάς τών αιρετικών γνωρίσαι... Помяловскій, стр. 72.
fol. 148. Και δή πολλάς όδεύσαντες ημέρας και όδους διελθόντες δυσ
χερείς τήν Βαβυλώνα κατελάβομεν ένθα Μαυίας τουνομα
βασιλεύων ήν μή έχοντες δε τίνα τών γνωρίμων ένθα κατάλύσομεν προς τήν εκκλησίαν τών χριστιανών άφικόμεθα και
τφ μητροπολίτη έντυχόντες, ασμένως έξενίσθημεν παρ' αύτω*
κυριακή ήν τών ημερών διαφαίνουσα πολλού δε άθροισθέντος
λαοϋ... Помяловскій, стр. 73.
fol. 167. Μιχαήλ του ορθοδόξου βασιλέως τηνικαυτα κατέχοντος τά
σκήπτρα της βασιλείας άμα Θεοδώρας της ευσεβέστατης αύγούστης' καταλαβών δε δι' ημερών πλείστων ό άγιώτατο;
επίσκοπος τήν βασιλεύουσαν και δους τάς έπιστολάς τφ τε
βασιλεΐ και τη αύγούστη, φιλότιμου έτυχε της υπο^ογτι^ . . .
Помяловскій, стр. 89.
Конецъ житія на fol. 206 v.
№ 545 (saec. XVI—XVII, cod. chart.).
foil. 73; далѣе идетъ нѣсколько чистыхъ листовъ.
Βίος και πολιτεία της όσιας μητρός ημών Εύπραξίας, μεταφρασθείς
εις τήν κοινήν γλώτταν παρά Ιγνατίου του έν ιερομονάχοις ελαχίστου.
fol. 1—73.
Inc. 'Άλλο δεν είναι ποθεινότερον ή ώφελιμώτερον εις εκείνους όπου
ορέγονται και αγαπούν να σωθούν, αγαπητοί αδελφοί. . .
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№ 546 (rec. ser., cod. chart.).
Новая рукопись; foil. 68; далѣе идетъ нѣсколько чистыхъ листовъ, на послѣднемъ изъ которыхъ небольшая выписка изъ Еванге
лия, безграмотно написанная.
Περίοδοι του άγιου 'Ιωάννου του θεολόγου συγγραφεΤσαι παρά τοϋ
αυτού μαθητού Προχόρου εις άπόδειξιν. fol. 1—68.
Inc. Έγένετο μετά τό άναληφθήναι τόν Κύριον ημών ΊησουνΧριστόν
τον υίόν του Θεού εις τους ουρανούς συνήχθησαν πάντες οι απόστολοι εις
ένα χ ω ρ ί ο ν . . . .
Cf. Acta Ioannis, ed. Zahn, р. З.
На послѣдней страницѣ: και ημείς έφέραμεν σινδόνα, ήπλώσαμεν
επάνω αυτού και άπήλθωμεν έν τη πόλει* τη δέ άλλη ήμερα εξελθόντες
έπορεύθημεν έν τφ τόπφ έκεινφ και ουχ εορωμεν τω σώμα αυτού και
ένθυμίθημεν τόν λόγον του διδασκάλου καί Σωτήρος ημών Ίησου Χρίσ
του, όπου προς αυτόν είπε, έάν αυτόν θέλω μένην εως έρχωμαι τι' προς
σέ φ ή δόξα και τό κράτος ύς τους αιώνας τών αιώνων, αμήν. Cf. Acta
Ioannis, ed. Zahn, p. 192.
Л6 547.
Нѣтъ на мѣстѣ.
№ 548 (saec. XI).
Пергаментная рукопись безъ начала и конца. У Гардтгаузена оши
бочно Cod. Chart. Переплета нѣтъ. foil. 303.
Συναξάρια του βλου χρόνου.
Начинается съ 26 сентября.
Μηνι τω αυτφ (т. е. въ сентябрѣ) κς.
Ή μετάστασις του άγιου αποστόλου ευαγγελιστου καί θεολόγου
'Ιωάννου.
Кончается 24-мъ августа.
Άθλησις του αγίου μάρτυρος Τατιανου (fol. ЗОЗѵ. sine fine).
Ля 549 (saec. XII, cod. merabr.)
Συναξαριστής въ два столбца.
Начала нѣтъ. Начинается 5-мъ сентября.
Μηνί τφ αυτω ε. Μνήμη του αγίου Ζαχαρίου του πατρός Ιωάννου
του Βαπτιστου.
Въ концѣ нѣтъ послѣднихъ дней августа.
А. Васильевъ.

