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 Ἡ  Λουθηρανική Θεολογική Σχολή τοῦ Σικάγου ἐπιστρέφει 

στήν Ἱ ερά Μονή Εἰκοσιφοινίσσης οἰκειοθελῶ ς, ἕνα σπάνιο 

Ἑλληνικό χειρόγραφο τοῦ 9ου αἰῶ νος πού περιέχει ὁλόκληρη 

τήν Καινή Διαθήκη. 

 Τό χειρόγραφο, γνωστό μεταξύ τῶ ν βιβλικῶ ν θεολόγων ὡ ς 

Κῶ διξ 1424, τό κατέγραψε στόν κατάλογο τῶ ν χειρογράφων τῆς 

Μονῆς πού συνέταξε τόν Ὀ κτώβριο τοῦ 1886 ὁ  Ἀθανάσιος 

Παπαδόπουλος – Κεραμεύς μέ αὔ . ἀριθμ. 124. Μετά τήν ληστρική 

ἐπιδρομή τῶ ν Βουλγάρων στή Μονή τήν 27η Μαρτίου 1917 καί 

τήν κλοπή τῶ ν ἱερῶ ν κειμηλίων καί χειρογράφων, βρέθηκε στά 

χέρια Εὐρωπαίου ἐμπόρου βιβλίων, ἀπό τόν ὁποῖο τό ἀγόρασε 

τό 1920 ὁ  Levi Franklin Gruber, μετέπειτα πρόεδρος τοῦ 

Λουθηρανικοῦ Θεολογικοῦ Σπουδαστηρίου τοῦ Σικάγου, μιᾶς 

ἀπό τίς πρόδρομες μορφές τῆς σημερινῆς Λ.Θ.Σ.Σ. Ὁ  Gruber 

κληροδότησε τόν κώδικα στήν σύζυγό του, ἀπό τήν ὁποία τό 

Σπουδαστήριο παρέλαβε ἀργότερα ὁλόκληρη τήν συλλογή τῶ ν 

σπανίων βιβλίων του.  



   

 Τά Ἑλληνικά χειρόγραφα πού περιέχουν ὁλόκληρη τήν Καινή 

Διαθήκη εἶναι σπάνια. Σύμφωνα μέ τόν βιβλικό θεολόγο Kurt 

Aland, ὑπάρχουν μόνο 60 τέτοια χειρόγραφα σέ συλλογές ἀνά 

τόν κόσμο.  

 Ὁ  κῶ διξ 1424, ἀντεγραμμένος τόν 9ο αἰῶ να, εἶναι τό 

ἀρχαιότερο γνωστό χειρόγραφο, σέ μικρογράμματη γραφή 

(καλλιγραφική μέ κλίση), πού περιέχει ὁλόκληρο τό κείμενο τῆς 

Καινῆς Διαθήκης. Πέραν τούτου, ἡ  σειρά τῶ ν βιβλίων τῆς Καινῆς 

Διαθήκης σέ αὐτό εἶναι ἀσυνήθιστη. Ἐπί παραδείγματι, τό βιβλίο 

τῆς Ἀποκαλύψεως, πού σήμερα τοποθετεῖται στό τέλος τῆς 

Καινῆς Διαθήκης, προτάσσεται τῶ ν Παυλείων Ἐπιστολῶ ν.  

 Γραφεύς εἶναι ὁ  μοναχός Σάββας, ἐνῶ  τρεῖς αἰῶ νες 

ἀργότερα ἄλλοι μοναχοί προσέθεσαν στά περιθώρια τῶ ν 

φύλλων τοῦ κώδικος, ἐν εἴδει ὑπομνήματος, ἀποσπάσματα ἀπό 

ἔργα τῶ ν Ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Μεγάλου 

Βασιλείου, Γρηγορίου Νύσσης καί ἄλλων. 

 Ὁ  Ralph W. Klein, ἐπιμελητής τῆς συλλογῆς σπανίων 

βιβλίων τῆς Λ.Θ.Σ.Σ., ἐπισημαίνει ὅτι κατά τίς περιοδικές ἐκθέσεις 

τῶ ν σπανίων βιβλίων πού πραγματοποίησε, τό συγκεκριμένο 

χειρόγραφο ἦταν ἕνα ἀπό τά κορυφαῖα ἐκθέματα. 

 Τό χειρόγραφο, στίς 15 Νοεμβρίου στήν ἕδρα τῆς Σχολῆς 

στό Σικάγο, σέ εἰδική τελετή, θά παραδοθεῖ ἐπίσημα στόν 

Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο, ὁ  ὁποῖος θά 



   

τό μεταφέρει στή Δράμα, συνοδευόμενος ἀπό τόν Dr. James 

Nieman πρόεδρο τῆς Λ.Θ.Σ.Σ. καί τόν νομικό κ. Γεώργιο 

Τσουγκαράκη.  

 Ἡ  ἐπίσημη τελετή παράδοσης – παραλαβῆς θά γίνει στόν 

Ἱ ερό Μητροπολιτικό ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Δράμας, τό 

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στίς 5 τό ἀπόγευμα καί στή συνέχεια θά 

ψαλλεῖ ὁ  Μέγας ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς πολιούχου τῆς 

Δράμας Ἁγίας Βαρβάρας χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 

Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ.κ. Δημητρίου.  

 Τό ἐξαιρετικό αὐτό γεγονός εἶναι ἀποτέλεσμα πολυετῶ ν 

ἀφανῶ ν ἐνεργειῶ ν τῆς Ἱ ερᾶς Μητροπόλεως Δράμας ἡ  ὁποία 

ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη της πρός :  

 - τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, 

τόν  σημαιοφόρο τοῦ ἀγῶ να τῆς δικαίωσης τῆς Ἱ ερᾶς Μονῆς 

Εἰκοσιφοινίσσης καί τῆς ἐπιστροφῆς τῶ ν κειμηλίων καί 

χειρογράφων. Ὁ  Παναγιώτατος, προσωπικότητα τήν ὁποίαν ἡ  

παγκόσμια κοινότητα ἀναγνωρίζει, τιμᾷ  καί σέβεται, μέ ἐπιμονή 

καί στιβαρότητα, σέ κάθε εὐκαιρία πού δίδεται, δέν ἔπαψε νά 

θέτει τό πολύκροτο ζήτημα τόσο στή Βουλγαρική ἡγεσία ὅσο καί 

ὅ ,που ἔχουν ἐντοπισθεῖ χειρόγραφα τῆς Μονῆς.  

 - τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο, 

πού στρατεύθηκε στήν ὑπόθεση αὐτή καί ἐργάσθηκε κατάλληλα 

στήν Ἀμερική.  



   

 -  τό Δικηγορικό Γραφεῖο τοῦ κ. Γεωργίου Τσουγκαράκη στή 

Ν. Ὑ όρκη, ὁ  ὁποῖος μαζί μέ τούς συνεργάτες του ἀφιλοκερδῶ ς 

ἐκάλυψαν νομικά τή διαδικασία, ἀποδεικνύοντας γιά μία ἀκόμη 

φορά ὅτι οἱ ὁμογενεῖς μας διακρίνονται γιά τόν πατριωτισμό 

τους καί τήν ἀγάπη τους γιά τήν Ἑλλάδα.  
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