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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
 

 

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοκαστριτίσσης, ὅταν πρὸ ἐτῶν ἐγκαινίασε 
τὴν ἐκδοτικὴ σειρὰ «Πηγὲς καὶ Μελετήματα», ἀποσκοποῦσε κατ’ ἀρχὰς στὴ 
δημοσίευση καὶ περαιτέρω ἀξιοποίηση τῶν πνευματικῶν θησαυρῶν καὶ τῶν 
γραπτῶν πηγῶν ποὺ διαθέτει, ἐκτιμώντας ὅτι τὸ ὑλικὸ αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀφ’ 
ἑνὸς τὸν μάρτυρα τῆς δημιουργικῆς παρουσίας της στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ 
τῆς Κέρκυρας καὶ ἀφ’ ἑτέρου χρήσιμη πηγὴ γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ τόπου. Ἡ 
δημοσίευση τοῦ καταλόγου τῆς βιβλιοθήκης της τὸ ἔτος 2001, ἔργο ποὺ ἔγινε 
εὐμενῶς δεκτὸ ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα, ὑπηρετεῖ ἀκριβῶς τὴν προ-

οπτικὴ αὐτή. 
Ἡ Κέρκυρα κατέχει τὸ σπάνιο προνόμιο στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο νὰ διασώ-

ζει ὄχι μόνον ἕνα πλούσιο Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο, ἀλλὰ καὶ ἕνα ἐξαιρετικὸ σὲ 
ὄγκο ἀρχειακὸ καὶ βιβλιακὸ ὑλικό, ἀποθησαυρισμένο στὶς ἐκκλησίες καὶ 
στὰ μοναστήρια της, ἄγνωστο ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον στοὺς ἐρευνητές. Ἡ κατα-

γραφὴ τούτου τοῦ ὑλικοῦ καὶ ἡ δημοσιοποίησή του, ἀποτελεῖ, κατὰ τὴν 
κρίση μας, ζήτημα ἄμεσης προτεραιότητας, ὥστε νὰ καταστεῖ στὴ συνέχεια 
δυνατὴ ἡ περαιτέρω ἐπεξεργασία του. Τοῦτο ἔχοντας κατὰ νοῦν ἀποφασί-
σαμε νὰ διευρύνουμε τὴν ἀρχική μας προοπτικὴ καὶ νὰ ἐντάξουμε στὴ σειρὰ 
τῶν ἐκδόσεων τῆς ἡμετέρας Μονῆς τοὺς καρποὺς κάθε προσπάθειας ποὺ θὰ 
ἀποτελοῦσε συμβολὴ πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή. Τεκμήριο τῆς ἀπόφασής 
μας ἀποτελεῖ ἡ πρόσφατη ἔκδοση τῶν Χρονικῶν Σημειωμάτων τοῦ μοναχοῦ 
Ἀμβροσίου Πακτίτη, ἰδιαίτερα ὅμως ἡ παρούσα ἔκδοση τοῦ Καταλόγου τῆς 
βιβλιοθήκης τῆς μονῆς Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, τὴν καταγραφὴ καὶ μελέτη τῆς 
ὁποίας ἀνέλαβαν καὶ ἔφεραν εἰς πέρας μὲ ζῆλο οἱ ἴδιοι ἐρευνητὲς ποὺ στὸ 
παρελθὸν εἶχαν ἀναλάβει καὶ τὴν καταγραφὴ τῆς βιβλιοθήκης τῆς ἡμετέρας 
Μονῆς. Ἄλλωστε, οἱ κατάλογοι τῶν χειρογράφων καὶ τῶν ἐντύπων δὲν ἀπο-

τελοῦν μόνον ἁπλὴ καταγραφὴ τῶν πνευματικῶν τούτων ἀγαθῶν, ἀλλά λει-
τουργοῦν καὶ ὡς ἔναυσμα γιὰ περαιτέρω ἔρευνα, καθόσον τὸ περιεχόμενό 
τους εἶναι χρήσιμο ὄχι μόνο γιὰ τὴν τοπικὴ ἱστορία, ἀλλὰ ἐπίσης γιὰ τὴν 
ἑλληνικὴ παλαιογραφία καὶ βιβλιολογία. 

Μὲ τὴν ἐλπίδα, λοιπόν, ὅτι βοηθοῦμε, στὸ μέτρο καὶ στὸν βαθμὸ τῶν 
δυνατοτήτων τῆς ἡμετέρας Μονῆς, στὴν καταγραφὴ καὶ διάσωση τῶν πνευ-
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ματικῶν ἀγαθῶν ποὺ μᾶς κληροδότησε τὸ παρελθόν καὶ ὅτι συμβάλλουμε 
στὴν ἐξέταση τῆς ἱστορίας τῆς ἱερᾶς μονῆς Μυρτιδιωτίσσης, προσφέρουμε 
τὸν παρόντα τόμο στοὺς εἰδικοὺς ἐρευνητές, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φιλίστορα 
ἀναγνώστη. 

 
Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 

Ὑπεραγίας Θεοτόκου Παλαιοκαστριτίσσης 

Ἀρχιμανδρίτης Εὐθύμιος Δούης 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

 

 

Οἱ μοναστηριακὲς βιβλιοθῆκες τῆς Κέρκυρας συγκροτήθηκαν σταδιακὰ μὲ 
τὴν προμήθεια τῶν ἀπαραίτητων γιὰ τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἀκολουθίες βιβλίων 
καὶ τῶν νεότερων ἐκδόσεών τους, ὅποτε αὐτὰ φθείρονταν ἀπὸ τὴ χρήση. 
Στὰ βιβλία αὐτὰ προστέθηκαν κατὰ καιροὺς καὶ ἄλλα, προερχόμενα ἀπὸ τὶς 
προσωπικὲς βιβλιοθῆκες τῶν μοναχῶν καθὼς καὶ ἀπὸ δωρεὲς προσκυνητῶν 
ἢ φίλων τῶν μονῶν. Στὸ γενικὸ αὐτὸ σχῆμα ἐντάσσεται ἡ βιβλιοθήκη τῆς 
μονῆς Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας, τὸ περιεχόμενο τῆς ὁποίας εἶναι σήμερα γνω-

στὸ χάρη στὸν δημοσιευμένο κατάλογό της, ἀλλὰ καὶ ἄλλες μοναστηριακὲς 
βιβλιοθῆκες τοῦ νησιοῦ, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς βιβλιοθήκης τῆς μονῆς 
Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, τὴν ὁποία παρουσιάζουμε στὴν παρούσα ἔκδοση. 

Ὁ τρόπος συγκρότησης τῶν βιβλιοθηκῶν αὐτῶν καὶ ἡ κυρίαρχη παρου-

σία λειτουργικῶν βιβλίων σὲ αὐτές, δὲν μειώνει τὴ σημασία τους στὴ μελέτη 
τῆς πνευματικῆς πορείας τοῦ τόπου. Ἀντίθετα, ἡ μελέτη τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ 
περιεχομένου τους βοηθᾶ στὴν κατανόηση τοῦ ρόλου ποὺ ἔπαιζε τὸ βιβλίο 
στὴ ζωὴ τῆς μοναστικῆς κοινότητας, κάτι ποὺ γίνεται ἰδιαίτερα ἐμφανὲς ἀπὸ 
τὴ συχνότητα τῆς χρήσης τῶν βιβλίων, ὅπως αὐτὴ προκύπτει ἀπὸ τὰ σημειώ-

ματα ποὺ σώζονται στὰ περιθώρια καὶ στὰ παράφυλλά τους. Βοηθᾶ ἐπίσης 
στὴ στάθμιση τοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου καὶ τῶν πνευματικῶν ἐνδιαφερό-

ντων τῶν μοναχῶν τῆς κάθε μονῆς, ἀφοῦ σημαντικὸ μέρος τῶν βιβλιοθηκῶν 
αὐτῶν ἀποτελεῖται ἀπὸ βιβλία ποὺ κάποτε ἀνῆκαν στὴν προσωπική τους 
συλλογή. Προσθέτει ἀκόμη στὴ μελέτη τῆς ἱστορίας τῆς ἐκπαίδευσης, καθὼς 
δὲν θὰ πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ἡ στοιχειώδης ἐκπαίδευση ἕως τὶς ἀρχὲς τοῦ 
19ου αἰώνα στηριζόταν στὰ λειτουργικὰ βιβλία· ἡ παρουσία τους ἑπομένως 
στὶς βιβλιοθῆκες τῶν μοναστηριῶν σὲ συνάρτηση μὲ τὴν ἐκεῖ ἐγκαταβίωση 
ἐγγράμματων μοναχῶν καθιστοῦσε τὰ μοναστήρια αὐτὰ τόπους παροχῆς 
στοιχειώδους ἐκπαίδευσης. Ἡ γνώση, τέλος, τοῦ περιεχομένου τῶν μοναστη-

ριακῶν βιβλιοθηκῶν, βοηθᾶ στὴ συμπλήρωση τοῦ πλέγματος τῶν βιβλιοθη-

κῶν τοῦ τόπου καί συμβάλλει στή διερεύνηση τῶν συμπεριφορῶν καὶ τῆς 
πνευματικῆς δραστηριότητας τῶν κατοίκων. Ἄλλωστε, οἱ ἐπιμέρους ἰδιωτικὲς 
καὶ ἐκκλησιαστικὲς βιβλιοθῆκες δὲν πρέπει νὰ θεωροῦνται ὡς σύνολα ξεκομ-

μένα ἀπὸ τὸν περιβάλλοντα χῶρο, ἀλλὰ ὡς μέρη μιᾶς μεγαλύτερης ἑνιαίας 
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βιβλιακῆς συλλογῆς, μὲ ἐσωτερικὴ κινητικότητα, καθόσον τὰ βιβλία δὲν ἀπο-

τελοῦσαν ἀποκλειστικὰ κτήματα καὶ ἀντικείμενο μελέτης τῶν κατόχων τους, 
ἀλλὰ παράλληλα δωρίζονταν ἢ δανείζονταν· στὶς μοναστηριακὲς βιβλιοθῆ-

κες μάλιστα οἱ ἀναγνῶστες αὐξάνονταν ἀκόμη περισσότερο ἀφοῦ σὲ αὐτοὺς 
συμπεριλαμβάνονταν καὶ οἱ παρεπιδημοῦντες προσκυνητές, ὅπως βεβαιώνε-

ται ἀπὸ τὰ σημειώματα ποὺ οἱ τελευταῖοι ἄφησαν πάνω στὰ βιβλία, ἀλλά 
καί οἱ κάτοικοι τῶν ὅμορων περιοχῶν, ἡ εὐσέβεια τῶν ὁποίων καθὼς καὶ τὰ 
ποικίλα κτητορικὰ δικαιώματα τοὺς συνέδεαν στενὰ μὲ τὰ μοναστήρια. 

Οἱ παραπάνω διαπιστώσεις ὁδηγοῦν στὸ εὔλογο συμπέρασμα ὅτι γιὰ τὶς 
βιβλιοθῆκες καὶ τὴν κίνηση τοῦ βιβλίου στὸν χῶρο τῆς Κέρκυρας μπορεῖ νὰ 
γίνει οὐσιαστικὸς λόγος μετὰ τὴν καταγραφὴ σημαντικοῦ μέρους τῶν ὑπαρ-

χουσῶν βιβλιοθηκῶν, καὶ τὸν ἐντοπισμὸ καὶ μελέτη ὅσων μὲ τὸ πέρασμα τοῦ 
χρόνου χάθηκαν μέν, ἄφησαν ὅμως τὰ ἴχνη τους στὶς γραπτὲς ἀρχειακὲς πη-

γές. Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη εἰδικὴ ἔρευνα ἀπὸ τὴν 
ὑπογράφουσα ποὺ ἀναφέρεται στὶς ἰδιωτικὲς καὶ μοναστηριακὲς βιβλιοθῆκες 
στὴ βενετοκρατούμενη Κέρκυρα. Τὰ πρῶτα συμπεράσματα τῆς ἔρευνας γιὰ τὶς 
ἰδιωτικὲς βιβλιοθῆκες τοῦ 17ου καὶ 18ου αἰ., ἀνακοινώθηκαν πρόσφατα. 

Στὸν τομέα τῶν ἐκκλησιαστικῶν βιβλιοθηκῶν καὶ εἰδικότερα τῶν σωζό-

μενων ἕως σήμερα μοναστηριακῶν βιβλιοθηκῶν, ἡ ἀρχὴ τῆς καταγραφῆς καὶ 
μελέτης ἔγινε ἀπὸ τοὺς γράφοντες τὸ 2001 μὲ τὴν παρουσίαση τῆς ἀξιόλογης, 
τόσο σὲ ἀριθμὸ βιβλίων ὅσο καὶ χειρογράφων, βιβλιοθήκης τῆς μονῆς τῆς 
Παλαιοκαστρίτσας. Τὴν ἄνοιξη τοῦ 2002 μᾶς ὑποδείχθηκε ἀπὸ τὸν ἡγούμε-

νο τῆς μονῆς τῆς Παλαιοκαστρίτσας π. Εὐθύμιο Δούη, ἡ βιβλιοθήκη τῆς μο-

νῆς Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, ἡ ὁποία μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου καὶ τὴν πα-

ρακμὴ τῆς μονῆς εἶχε σχεδὸν ἐγκαταλειφθεῖ. Τὸ περιεχόμενο τῆς βιβλιοθήκης 
καταγράφτηκε καὶ μελετήθηκε μὲ τὴν ἴδια μέθοδο ποὺ ἀκολουθήσαμε καὶ 
στὴ μονὴ τῆς Παλαιοκαστρίτσας. Στὴν παρούσα ἐργασία, ὁμοίως, τὴν εὐθύ-

νη γιὰ τὴν περιγραφὴ τῶν χειρογράφων φέρει ἡ Παναγιώτα Τζιβάρα καὶ γιὰ 
τὴν καταγραφὴ τῶν οἰκονομικῶν καταστίχων καὶ ἐντύπων ὁ Σπύρος Καρύ-

δης, ἐνῶ στὰ ὑπόλοιπα τμήματα τῆς ἐργασίας ἡ εὐθύνη εἶναι κοινή. 
Ἐκφράζουμε τὶς εὐχαριστίες μας καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ στὸν π. Εὐθύμιο 

Δούη, ἡγούμενο τῆς μονῆς Παλαιοκαστρίτσας καὶ τῆς μονῆς Μυρτιδιωτίσ-

σης, τόσο γιὰ τὴ διευκόλυνση ποὺ μᾶς παρεῖχε καθόλη τὴν πορεία τῆς ἐργα-

σίας ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἀπόφασή του νὰ τὴν συμπεριλάβει στὴ σειρὰ τῶν ἐκ-

δόσεων τῆς μονῆς Παλαιοκαστρίτσας. 
 

Ἀθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2004 

 

Παναγιώτα Τζιβάρα – Σπύρος Καρύδης 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ  
 

 

ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ, Σημειώματα :  ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ, Χρονικὰ Σημειώματα. Ἡ 
Κέρκυρα τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα μέσα ἀπὸ τὰ μάτια ἑνὸς 
μοναχοῦ, Εἰσαγωγὴ-Ἐπιμέλεια ἔκδοσης : Σπύρος Χρ. Καρύδης, 
Κέρκυρα 2004. 

Α.Ν.Κ. : Ἀρχεῖα Νομοῦ Κερκύρας. 
Α.Ν.Κ., Συμβ. : Ἀρχεῖα Νομοῦ Κερκύρας, Συμβολαιογραφικά. 
ΒΑΡΒΟΥΝΗ, «Νεομαρτυρολογικὰ» : ΒΑΡΒΟΥΝΗ Μ., «Νεομαρτυρολογικὰ κεί-
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ΣΥΜΒΟΛΑ  
 

( ) : Ἀνάπτυξη βραχυγραφιῶν. 

// : Ἀλλαγὴ φύλλου. 

[......] : Κείμενο κατεστραμμένο ἢ φθαρμένο. 

[αβγ] : Γράμματα κατεστραμμένα ἢ φθαρμένα ποὺ συμπληρώνονται. 
Στὰ ἔντυπα δηλώνει τὴ συμπλήρωση τοῦ ἐλλείποντος τίτλου. 

<αβγ> : Γράμματα ποὺ παραλείφθηκαν ἀπὸ τὸν γραφέα. 
{..} : Ὀβελιστέα. 
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1.  Η ΜΟΝΗ  

 

Ἡ μονὴ τῆς Ὑ. Θ. Μυρτιδιώτισσας ἢ Μυρτιώτισσας, ὅπως εἶναι γενικότερα 
γνωστή, βρίσκεται στὴ δυτικὴ παραλία τῆς Κέρκυρας κοντὰ στὰ χωριὰ Πέ-

λεκας καὶ Βάτος. Ἡ μονὴ στὶς παλαιότερες πηγὲς φέρει τὴν ὀνομασία Ὑ. Θ. 
Φανερωμένη στὸν Τρίαλο καὶ ἀνάγει, ὅπως τόσες ἄλλες ἐκκλησίες τῆς Πα-

ναγίας, τὴν ἵδρυσή της στὴ θαυμαστὴ ἀνεύρεση εἰκόνας τῆς Θεοτόκου στὴν 
περιοχὴ ὅπου κτίστηκε. Τὸ ὄνομα «Μυρτιδιώτισσα» σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν 
κύρια ὀνομασία τῆς μονῆς «Ὑ. Θ. Φανερωμένη» στὸν Τρίαλο, ἀπαντᾶ γιὰ 
πρώτη φορὰ στὴ διαθήκη τοῦ μοναχοῦ Γαβριὴλ Μιχαλᾶ τῆς 3 Ἰουλίου 1808. 

Ἡ ὀνομασία «Μυρτιδιώτισσα», ὡς κύρια ὀνομασία τῆς μονῆς, ἀπαντᾶ σὲ 
καταστάσεις ἐξόδων τῶν ἐτῶν 1851-18541. 

Ὁ χρόνος ἵδρυσης τοῦ ναοῦ δὲν εἶναι γνωστός. Ἡ παράδοση θέλει ὡς 
ἱδρυτὴ τοῦ ναοῦ τὸν μοναχὸ ἢ ἱερομόναχο Δανιὴλ Καγγελάρη, ἐφημέριο 
στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Βλασίου στὸ Τρίκλινο, συνδυάζει δὲ τὴν ἵδρυσή του μὲ 
τὴ θαυμαστὴ φανέρωση τῆς εἰκόνας τῆς Θεοτόκου στὸν Δανιήλ2. Ἄλλη πα-

ράδοση ταυτίζει τὸν ἱδρυτὴ τῆς μονῆς Δανιὴλ μὲ τὸν ἐκχριστιανισθέντα 
Τοῦρκο ποὺ ἀναφέρεται στὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ἀναστασίου Παραμυθιᾶς, 
ὁ ὁποῖος ἔγινε μοναχὸς στὴν Κέρκυρα καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Δανιήλ, στὸ ὄνο-

μα τοῦ ὁποίου ὑπάρχει καὶ τὸ γνωστὸ ὅραμα τὸ ὁποῖο συμπληρώνει στὴν 
χειρόγραφη παράδοση τὸ μαρτύριο τοῦ Ἀναστασίου. Ἡ συσχέτιση τοῦ μο-

ναχοῦ Δανιὴλ τοῦ «ἐξ Ἰσμαηλιτῶν» μὲ τὴ μονὴ τῆς Θεοτόκου Μυρτιδιώτισ-

σας ἀπαντᾶ στὰ καυσοκαλυβίτικα χειρόγραφα ἀρ. 39, 97 καὶ 253, ὅπου ἡ 

συνοπτικὴ διήγηση τοῦ μαρτυρίου τοῦ ἁγίου Ἀναστασίου3. Τὴ συσχέτιση 

αὐτὴ υἱοθέτησε ὁ μοναχὸς Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης καὶ τὴ συμπεριέ-

λαβε τόσο στὴ διασκευὴ τοῦ μαρτυρίου τοῦ ἁγίου Ἀναστασίου, ποὺ περι-

                                                        
1. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 3, φύλλο ἔνθετο χ.ἀ. 
2. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ, Σημειώματα, σ. 56-57. 

3. ΒΑΡΒΟΥΝΗ, «Νεομαρτυρολογικά», σ. 139. 
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έχεται στὸν Μέγα Συναξαριστὴ τοῦ Βίκτωρος Ματθαίου4, ὅσο καὶ στὴν ἀ-

κολουθία ποὺ συνέταξε πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου5. Πέρα ἀπὸ τὴν ἀκρίβεια ἢ μὴ 

τῆς παράδοσης τοῦ θαύματος καὶ τῆς ταυτότητας τοῦ Δανιήλ, ἡ συσχέτιση 

τῆς ἵδρυσης τοῦ ναοῦ μὲ κάποιον Δανιὴλ βεβαιώνεται ἤδη στὶς ἀρχὲς τοῦ 

19ου αἰώνα ἀπὸ τὴν πληροφορία ὅτι στὶς 28 Σεπτεμβρίου 1832 οἱ μοναχοὶ 
ξόδεψαν γιὰ τὴ φιλοτέχνηση τῆς εἰκόνας τοῦ «πάτερ δανιήλ»6, ἐνῶ ἀντίστοι-
χα ἔξοδα καταγράφονται καὶ στὶς ἀρχές τοῦ 20ου αἰώνα, ὅταν ἀνατέθηκε ἐκ 

νέου ἡ φιλοτέχνηση τοῦ πορτρέτου τοῦ ἱερομονάχου Δανιὴλ Καγγελάρη, μὲ 

βάση προφανῶς τὸ παλαιότερο, στὸν ζωγράφο Ἀνδρέα Μαμωνᾶ7. 

Ὁ ναὸς δὲν ἀναφέρεται στὴν ἐπίσκεψη ποὺ πραγματοποίησε ὁ Μ. Πρω-

τοπαπὰς Σπυρίδων Βούλγαρης τὸ 1753-1754 στοὺς ναοὺς καὶ στὰ μοναστή-

ρια τοῦ νησιοῦ, χωρὶς πάντως αὐτὸ νὰ τεκμηριώνει τὴ μεταγενέστερη ἵδρυσή 
του, ἀφοῦ στὸ πρωτοπαπαδικὸ ἀρχεῖο δὲν βρέθηκε κανένα σχετικὸ στοιχεῖο. 
Στὰ συμβόλαια ποὺ ἀφοροῦν στὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα ποὺ δωρήθηκαν 
στὸν ἱερέα Σπυρίδωνα Καγγελάρη ἀπὸ τὶς οἰκογένειες Δουκάκη καὶ 
Βασιλάκη τὸ 1789, οἱ δωρηθέντες τόποι ὁριοθετοῦνται στὴ θέση «Μυρτιὰ» 

τοῦ χωριοῦ Τρίαλος, χωρὶς νὰ γίνεται λόγος γιὰ τὴν ὕπαρξη ἐκκλησίας στὴν 
περιοχή. Ἡ πρώτη βέβαιη μαρτυρία γιὰ τὸν ναὸ προέρχεται ἀπὸ τὸ πρωτο-

παπαδικὸ ἀρχεῖο καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸ βιβλίο καταγραφῆς τῶν ἀδειῶν 
καθιέρωσης τῶν ἱδρυθέντων ἢ ἀνακαινισθέντων ναῶν τῶν ἐτῶν 1790-1794, 

στὸ ὁποῖο σημειώνεται ὅτι στὶς 22 Μαΐου 1792 δόθηκε ἄδεια γιὰ τὸν ἐγκαι-
νιασμὸ τῆς «πεπαλαιωθείσης καὶ ἀνακαινισθείσης ἐκκλησίας τῆς Φανερωμέ-

νης εἰς τὸ Τρίαλον» περιοχῆς Συναράδων8. Τὴν ἀνακαίνιση τοῦ ναοῦ προϋ-

ποθέτει καὶ ἡ ἔγγραφη ἀχρονολόγητη διαμαρτυρία τοῦ ἱερέα Σπυρίδωνος 
Καγγελάρη, ἡ ὁποία συντάχθηκε ἐξ αἰτίας τῆς καταπάτησης τῶν δικαιωμά-

των του ἀπὸ κατοίκους τοῦ χωριοῦ Συναράδες. Ἡ ἀμέσως ἑπόμενη μαρτυ-

ρία βρίσκεται στὴν πράξη τῆς 8 Αὐγούστου 1797 μὲ τὴν ὁποία ὁ ἱερέας Σπυ-

ρίδων Καγγελάρης, ὡς κάτοχος τοῦ ναοῦ καί τῶν κτημάτων του, κατέστησε 
κληρονόμο του στήν ἐκκλησία τῆς Φανερωμένης τόν μοναχὸ Γαβριὴλ Μιχα-

λᾶ. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἐνήργησε στὶς 3 Ἰουλίου 1808 καὶ ὁ μοναχὸς Γαβριήλ, 

                                                        
4. Β. ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ὁ Μέγας Συναξαριστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἔκδοσις Α΄, 

Τόμος ΙΑ΄ μὴν Νοέμβριος, [χ.τ.] 1950, σ. 460-466. 

5. Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Ἀναστασίου τοῦ ἐκ Παραμυθίας ψαλ-
λομένη τῇ 18ῃ Νοεμβρίου, ποιηθεῖσα ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ὑπὸ Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαν-

νανίτου, Παραμυθία 1963, σ. 24. 
6. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 4, σ. 13. 
7. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ, Σημειώματα, σ. 62. 
8. Α.Ν.Κ., Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες, φάκελος 71, βιβλίο 1, δέσμη 4, φ. 1v. 
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ὁ ὁποῖος ὅρισε κληρονόμο του τὸν ἱερομόναχο Παρθένιο Τζαγκάρη9. Ἔκτο-

τε στὴ μονὴ ὀργανώθηκε μικρὴ μοναστικὴ ἀδελφότητα, ἡ ὁποία ἀποτέλεσε 
τὴν ἀρχὴ ἑνὸς ἀξιόλογου, γιὰ τὰ δεδομένα τοῦ κερκυραϊκοῦ χώρου, μονα-

στηριοῦ ποὺ σημείωσε ἀκμὴ κατὰ τὸν 19ο αἰώνα. 
Τὸ σημερινὸ μοναστηριακὸ συγκρότημα κτίστηκε περὶ τὸ 1830, στὰ χρό-

νια τῆς ἡγουμενείας τοῦ ἱερομονάχου Νεκταρίου Γραμμένου, ὅπως διαπι-
στώνεται ἀπὸ τὰ ἔξοδα ποὺ καταγράφονται στὰ οἰκονομικὰ κατάστιχα τῆς 
ἐποχῆς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς χρονολογίες ποὺ οἱ τεχνίτες χάραξαν στὶς κλεῖδες 
τῶν τοξωτῶν ἀνοιγμάτων τῶν θυρῶν καὶ τῶν πορτονιῶν τῆς μονῆς. Οἱ ἐργα-

σίες διήρκεσαν ἕως τὸ 185410. 

Ἡ θέση ὅμως τῆς μονῆς ἦταν ἰδιαίτερα ἐπισφαλής, λόγῳ τῶν συχνῶν κα-

τολισθήσεων ἀπὸ τὶς ὁποῖες ὑφίσταντο ζημίες τόσο τὰ κτίρια ὅσο καὶ τὰ πα-

ρακείμενα κτήματα τῆς μονῆς. Στὸν 20ὸ αἰώνα ὁ μοναχὸς Ἀμβρόσιος Πακτί-
της σημειώνει συχνὰ κατολισθήσεις, ἡ σημαντικότερη ὅμως ἦταν ἐκείνη τοῦ 
χειμώνα τοῦ 1920 ποὺ εἶχε ὡς συνέπεια τὴν ὁλοκληρωτικὴ σχεδὸν καταστρο-

φὴ τοῦ μοναστηριοῦ. Ἀναλυτικὴ περιγραφὴ τοῦ συμβάντος καὶ ὅσων ἀκο-

λούθησαν παρέχει ὁ μοναχὸς Ἀμβρόσιος στὸ Χρονικό του11. Ἡ προσπάθεια 
ἀνοικοδόμησης τῆς μονῆς ἄρχισε τὴν ἄνοιξη τοῦ 1921 καὶ τὰ ἔργα ὁλοκλη-

ρώθηκαν τὸ 1923. Οἱ ἐργασίες ὅμως ἀποκατάστασης, κυρίως τοῦ ἐσωτερι-
κοῦ χώρου, συνεχίστηκαν καὶ στὰ ἑπόμενα χρόνια ἕως τὸ 1937. 

Ἡ μοναστικὴ ἀδελφότητα τῆς μονῆς ἄρχισε νὰ ὀργανώνεται στὶς ἀρχὲς 
τοῦ 19ου αἰώνα καὶ ἐμφανίζει ἰδιαίτερη ἀκμὴ περὶ τὰ μέσα τοῦ ἴδιου αἰώνα, 
χωρὶς ὅμως ποτὲ ὁ ἀριθμὸς τῶν μοναχῶν νὰ ξεπεράσει τοὺς δέκα. Αἰσθητὴ 
μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μοναχῶν παρουσιάζεται στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώ-

να, γεγονὸς ποὺ ὁδήγησε τοὺς ἀρχιεπισκόπους Κερκύρας Ἀθηναγόρα, Ἀλέ-

ξανδρο καὶ Μεθόδιο στὴν ἀπόφαση νὰ προχωρήσουν σὲ συγχώνευση τῆς 
μονῆς μὲ κάποια ἀπὸ τὶς ὑπάρχουσες ἀνδρῶες μονὲς τοῦ νησιοῦ, εἴτε μὲ τὴ 
μονὴ τῆς Ὑ. Θ. Πλατυτέρας εἴτε μὲ τὴ μονὴ Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας, χωρίς 
ὅμως τελικὰ νὰ προχωρήσουν στὴν πραγματοποίησή της12. 

Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ ἱερέα Σπυρίδωνα Καγγελάρη, ἀνακαινιστῆ καὶ 
κτήτορα τῆς μονῆς, τὴ φροντίδα της ἀνέλαβε ὁ μοναχὸς Γαβριὴλ Μιχαλᾶς 
(1797-1808). Τὸν Γαβριὴλ διαδέχθηκαν: ὁ ἱερομόναχος Παρθένιος Τζαγκά-

                                                        
9. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Φάκελος Διοίκησης. 
10. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 135v. 

11. Βλ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ, Σημειώματα, σ. 29 ἑξῆς. 
12. Ὁ Σπυρίδων Παπαγεώργιος ἀναφέρει τὸ 1920 ὅτι εἶχε 13 μοναχούς, ἀπὸ τὴν περι-

γραφὴ ὅμως τῆς καταστροφῆς τοῦ ναοῦ τὸ ἴδιο ἔτος, ποὺ συνέταξε ὁ μοναχὸς Ἀμβρόσιος, 
προκύπτει ὅτι τότε ὑπῆρχαν μόλις δύο μοναχοὶ καὶ ὁ ἡγούμενος (ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ, Σημειώμα-
τα, σ. 33). 
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ρης (1808-1820), ὁ ἱερομόναχος Νεκτάριος Γραμμένος (1820-1842), ὁ μοναχὸς 
Γεράσιμος Κουρῆς (1843-1849), ὁ ἱερομόναχος Παρθένιος Βασιλάκης (1849-

1859), ὁ ἱερομόναχος Σεραφεὶμ Πακτίτης (1859- 1887), ὁ ἱερομόναχος Ἀγα-

θάγγελος Πακτίτης (1887-1910), ὁ ἱερομόναχος Νεκτάριος Ἀρβανίτης (1910-

1914), ὁ ἱερομόναχος Γαβριὴλ Χονδρογιάννης (1914-1936). Ἀπὸ τὶς 18 Δεκεμ-

βρίου 1936 ἕως τὶς ἀρχὲς τοῦ 1938 τὴ μονὴ διηύθυνε ὁ μοναχὸς Ἀμβρόσιος 
Πακτίτης. Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1938 ἀνατέθηκε ἡ ἡγουμενεία στὸν ἱερομόναχο 
τῆς μονῆς Παλαιοκαστρίτσας Εὐθύμιο Κόλλα, λίγο ὅμως ἀργότερα, στὶς 29 
Αὐγούστου 1938, διορίστηκε ἡγούμενος τῆς μονῆς ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς 
Παλαιοκαστρίτσας Προκόπιος Δόικας, ὁ ὁποῖος τὴν διηύθυνε ἕως τὸν Ἰού-

λιο τοῦ 1945. Ἀκολούθησαν: ὁ ἱερομόναχος Ἀμβρόσιος Πακτίτης (1945-1956), 

ὁ ἱερομόναχος Ἀντώνιος Σεχάτης (1956-1964), ὁ ἱερομόναχος Σωφρόνιος Βα-

σιλάκης (1964-2000). Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Σωφρονίου, τὴν ἡγουμενεία τῆς 
μονῆς ἀνέλαβε ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας ἀρχιμανδρί-
της π. Εὐθύμιος Δούης. 

2 .  Η  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

 

Ἡ μονὴ διαθέτει μιὰ σημαντική, γιὰ τὰ δεδομένα τοῦ τόπου, βιβλιοθήκη μὲ 

χειρόγραφα καὶ ἔντυπα βιβλία, ἡ ὁποία παρέμενε ἄγνωστη ἕως σήμερα 

στοὺς ἐρευνητές. Ὁ Σπ. Παπαγεώργιος τὸ 1920 μνημόνευσε σὲ ἐργασία του 
«Χρονικόν τι χειρόγραφον», ἀναφερόμενο στὴν ἔκρηξη καὶ στὴν πυρκαϊὰ 
ποὺ ξέσπασε στὸ παλαιὸ κάστρο τῆς πόλης τῆς Κέρκυρας στὶς 12 Νοεμβρίου 
1718, τὸ ὁποῖο εἶχε ἐντοπίσει στὴ μονὴ Μυρτιδιωτίσσης13. Ἀργότερα, ὁ συ-

ντάκτης τῆς συνοπτικῆς διήγησης τοῦ μαρτυρίου τοῦ ἁγίου Ἀναστασίου ποὺ 
ὑπάρχει στὰ καυσοκαλυβίτικα χειρόγραφα 39, 97, 253 καὶ ὁ γνωστὸς ὑμνο-

γράφος μοναχὸς Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης ἔκαναν μνεία γιὰ ἁγιολογικὸ 
κείμενο τὸ ὁποῖο βρισκόταν στὸ μοναστήρι14. 

Στὴ βιβλιοθήκη περιέχονται λειτουργικὰ καὶ ἄλλα βιβλία ποὺ ἦταν ἀπα-

ραίτητα γιὰ τὶς ἀκολουθίες καὶ τὴν πνευματικὴ οἰκοδομὴ τῶν μοναχῶν, ἀντί-
γραφα λειτουργικῶν κειμένων σὲ χειρόγραφη μορφὴ καθὼς καὶ χειρόγραφα 
μὲ περιεχόμενο νομοκανονικὸ ἢ μὲ ἔργα τῆς πατερικῆς γραμματείας. 

Μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ προσδιορίσουμε τὸ μέγε-

θος τῆς βιβλιοθήκης τῆς μονῆς περὶ τὰ μέσα τοῦ περασμένου (20οῦ) αἰώνα. 
Φαίνεται ὅμως πὼς ὁ ἀριθμὸς τῶν βιβλίων της ἦταν πολλαπλάσιος τῶν ση-

                                                        
13. ΣΠ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κέρκυρας ἀπὸ τῆς συστάσεως αὐ-

τῆς μέχρι τοῦ νῦν, ἐν Κερκύρᾳ 1920, σ. 109.  
14. Βλ. παραπάνω σ. 19-20. 
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μερινῶν διασωθέντων, ἂν στηριχθοῦμε στὶς σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβρο-

σίου Πακτίτη, ὁ ὁποῖος στὰ κατάστιχά του καταγγέλλει τὸν τότε ἀρχιεπί-
σκοπος Κερκύρας Σεβαστιανὸ Νικοκάβουρα ὅτι πῆρε ἀπό τὴ μονὴ πολλὰ βι-
βλία, τὰ ὁποῖα οὐδέποτε ἐπέστρεψε. Γράφει χαρακτηριστικά: «κατέστρεψεν 
τήν Μυρτιδιώτισσαν τελείως ἀπό τά ἀρχαία βιβλεία. δύο σακία γεμάτα βι-
βλεῖα πῆρεν, καί δέν τά ἔδωσεν πλέον. τά κληρονόμησεν ὅλλα ὁ ἀδελφός του 
ο παπα Στάθης»15. 

Ἡ βιβλιοθήκη τῆς μονῆς δέν ταξινομήθηκε ποτέ. Στὰ ἔντυπα δὲν ἐντοπί-
στηκε κανένας ταξινομικὸς ἀριθμός, ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ βιβλιοθήκη εἶχε ὅλα 
αὐτὰ τὰ χρόνια τὴ μορφὴ περίπου τὴν ὁποία συναντήσαμε καὶ ἐμεῖς κατὰ 
τὴν ἐπίσκεψή μας. Κάποια ἴσως βρίσκονταν στὸν χῶρο τῆς ἐκκλησίας, κυ-

ρίως τὰ λειτουργικά, καὶ κάποια ἄλλα στὸ κελὶ τοῦ ἡγουμένου, τὸ ἔπιπλο 
πάντως ποὺ φιλοξενοῦσε τὰ βιβλία φαίνεται ὅτι χρησιμοποιοῦνταν γιὰ με-

γάλο χρονικὸ διάστημα γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό. 
Ὁ Ἀμβρόσιος Πακτίτης ἐπιχείρησε νὰ καταγράψει τὸ περιεχόμενο τῆς 

βιβλιοθήκης καὶ συνέταξε δύο ἐλλιπεῖς καταλόγους. Ὁ παλαιότερος κατά-

λογος πρέπει νὰ συντάχθηκε μετὰ τὸ ἔτος 1915 καὶ σὲ αὐτὸν ὁ καταλογο-

γράφος ἔδωσε μία συνοπτικὴ δήλωση τοῦ τίτλου κάποιων μόνο βιβλίων, πα-

ραλείποντας τὰ ὑπόλοιπα «διά τήν βραδύτητα». Στὸν ἀνωτέρω κατάλογο 
κατέγραψε 116 τόμους, ἀνάμεσά τους καὶ πολλὲς φυλλάδες ἀκολουθιῶν κα-

θὼς καὶ 5 χειρόγραφα. Ἀναλυτικότερος καὶ πληρέστερος εἶναι ὁ δεύτερος κα-

τάλογος ποὺ συντάχθηκε ἀργότερα, πιθανὸν πρὶν ἀπὸ τὸ 1937, καὶ ὁ ὁποῖος, 
παρὰ τὴ συνοπτικὴ καταγραφὴ τοῦ τίτλου, δίνει τὸν τόπο καὶ τὸν χρόνο 
ἔκδοσης τοῦ βιβλίου, γεγονὸς ποὺ βοηθᾶ σήμερα στὴν ταύτιση. Στὸν κατά-

λογο καταγράφονται συνολικὰ 146 τόμοι ἐντύπων καὶ 6 χειρόγραφα. Ὁ κα-

τάλογος δὲν εἶναι πλήρης ἀφοῦ δὲν περιέχει ὅλους τοὺς τίτλους τοῦ πρώτου 
καταλόγου, γι’ αὐτὸ οἱ δύο κατάλογοι λειτουργοῦν συμπληρωματικὰ μετα-

ξύ τους. Στὸ Παράρτημα ἐκδίδουμε καὶ τοὺς δύο καταλόγους. Ὑπομνηματί-
ζουμε τὸν νεότερο κατάλογο ἐπειδὴ ἡ ταύτιση τῶν τίτλων εἶναι ἀσφαλέστε-

ρη, ἐνῶ στὸν πρῶτο κατάλογο ταυτίζουμε μόνον ἐκείνους τοὺς τίτλους ποὺ 
δὲν περιλαμβάνονται στὸν δεύτερο. 

 
Στὴ βιβλιοθήκη τῆς μονῆς ἐντοπίστηκαν καὶ καταγράφτηκαν 22 συνολικὰ 

χειρόγραφα καὶ 182 τόμοι βιβλίων, ποὺ ἐκδόθηκαν ἀπὸ τὸ ἔτος 1604 ἕως τὸ 

1900 μὲ 165 συνολικὰ τίτλους. 
Τὰ χειρόγραφα τῆς μονῆς, ὅλα τοῦ 18ου - 20οῦ αἰώνα, παρουσιάζουν 

ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καθὼς διασώζουν ἔργα ἄγνωστα ἀπὸ ἀλλοῦ, ὅπως τὸ 

                                                        
15. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 57v. 
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ἔργο τοῦ Ἀντωνίου Σπίνουλα, προσθέτουν στὰ γνωστὰ ὀνόματα γραφέων 

τοῦ 18ου καὶ 19ου αἰώνα (Ἀνδρέας Γάλλος, Ἰωάννης Δένδιας, Ἰωάννης Ἱε-

ρεμίας), φωτίζουν τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς βενετικῆς κατάκτησης στὸ νησὶ 
καθὼς καὶ τὸν 19ο αἰώνα μὲ τὶς ἐπάλληλες ἱστορικὲς τύχες. Ἐπιπλέον προ-

σθέτουν στὴ μελέτη τοῦ φαινομένου τῆς ἀντιγραφῆς κειμένων τὸν 19ο αἰώνα 
ἀπὸ ἔντυπα βιβλία (βλ. χειρόγραφο ἀρ. 8). 

Ἀξιόλογο εἶναι τὸ χειρόγραφο ἀρ. 1, γραμμένο τὸ ἔτος 1720 ἀπὸ τὸν 

Λευκαδίτη γραφέα Ἀνδρέα Γάλλο, ὁ ὁποῖος δήλωσε τὴν ταυτότητα καὶ τὴν 

καταγωγή του στὸ βιβλιογραφικὸ σημείωμα καθὼς καὶ στὸ ἐπίγραμμα τοῦ 

χειρογράφου16. Τὸ χειρόγραφο φαίνεται ὅτι στὸ τέλος τοῦ 18ου αἰώνα πέ-

ρασε στὴν κατοχὴ τοῦ Σίμου Νέγρη, γιὰ τὸν ὁποῖο δὲν μποροῦμε νὰ ἀπο-

φανθοῦμε μὲ βεβαιότητα ἂν ἦταν Λευκαδίτης ἢ Κερκυραῖος. Στὴν Κέρκυρα 
τὸ ἐπώνυμο Νέγρης ἀπαντᾶ ἀπὸ τὸν 15ο αἰώνα ὡς Νέγρος17, ἐνῶ γνωστὸς 
τὸν 17ο αἰώνα εἶναι ὁ ἑλληνοδιδάσκαλος ἱερέας Νικόλαος Νέγρης18. Κά-

ποιος Νικόλαος Κ. Νέγρης εἶναι ὁ κτήτορας τοῦ χειρογράφου ΕΒΕ 2311 τοῦ 
18ου αἰώνα (Φυσιολογία τοῦ Δαμοδοῦ)19. Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 1 εἶναι Μαθη-

ματάριο καὶ ἐξυπηρετοῦσε διδακτικὲς ἀνάγκες. Ἡ ἐξήγηση20 στὰ ἔπη τοῦ 
Θεολόγου καὶ στὴν τραγωδία Χριστὸς Πάσχων εἶναι σὲ πεζὸ λόγο, ὁ ὁποῖος 
σέβεται τὴ σύνταξη τοῦ πρωτοτύπου, εἶναι γεμάτος χάρη ἐκφραστικὴ καὶ 
διανθισμένος μὲ λέξεις ἰδιωματικές. Τὸ χειρόγραφο ἀποδεικνύει τὴ χρήση 
τῶν ἔμμετρων κειμένων τοῦ Γρηγορίου Θεολόγου στὴ διδακτικὴ πρακτικὴ 
καὶ στὸν ἑπτανησιώτικο χῶρο καὶ προστίθεται στὰ γνωστὰ κερκυραϊκὰ 
μαθηματάρια τοῦ 18ου αἰώνα21. 

Ἰδιαίτερης σημασίας γιὰ τὴν κερκυραϊκὴ γραμματολογία εἶναι τὸ χειρό-

γραφο ἀρ. 2, τὸ ὁποῖο διασώζει τὸ ἔργο τοῦ Κερκυραίου Ἀντωνίου Σπίνου-

λα, Νομικὸν Σύνταγμα. Τὸ ἔργο ἀναφέρει ὁ σύγχρονός του Γεώργιος Ζαβί-
ρας (ὁ ὁποῖος ἀναγράφει τὸν Σπίνουλα ὡς Σπυρίδωνα) μὲ τὴν πληροφορία 
μάλιστα ὅτι ὅλα τὰ ἔργα τοῦ Σπίνουλα σώζονταν στὴν Κέρκυρα ἀνέκδο-

                                                        
16. Τὸ ἐπώνυμο Γάλλος ἀπαντᾶ τὸν 18ο αἰώνα καὶ στὴν Κέρκυρα. Βλ. διαθήκη τῆς 6 

Ἀπριλίου 1763 στὴν ὁποία ὑπογράφει ὡς μάρτυρας ὁ ἱερομόναχος Ἱερόθεος ὁ Γάλλος· 
Α.Ν.Κ., Συμβολαιογραφικὰ Α.131, βιβλίο 23, φ. 15r. 

17. ΣΠ. ΚΑΡΥΔΗ, Θεοδώρου Βρανιανίτη δημοσίου νοταρίου πόλεως καὶ νήσου Κερκύ-
ρας οἱ σωζόμενες πράξεις (1479-1516), Ἀθήνα 2001, σ. 80, 85. 

18. Βλ. ΤΖΙΒΑΡΑ, Σχολεῖα, σ. 118. 
19. Λ. ΠΟΛΙΤΗ, Κατάλογος χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος ἀρ. 

1857-2500, Ἀθῆναι 1991, σ. 321. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΠΟΜΠΟΥ - ΣΤΑΜΑΤΗ, Ὁ Βικέντιος Δαμοδός, 
Βιογραφία - Ἐργογραφία 1700-1754, Ἀθήνα 1998, σ. 127. 

20. Βλ. ΣΚΑΡΒΕΛΗ, Μαθηματάρια, σ. 307-310. 

21. Βλ. ΤΖΙΒΑΡΑ, Σχολεῖα, σ. 295, 301. 
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τα22. Ἄλλα δύο χειρόγραφα μὲ ἔργα τοῦ Ἀντωνίου Σπίνουλα σώζονται σή-

μερα στὴ Συλλογὴ τῆς Βιβλιοθήκης Ἀλεξίου Κολυβᾶ (Βυζαντινὸ Μουσεῖο). 
Πρόκειται γιὰ τὸ ἔργο «Ἔλεγχος εἰς τάς δέκα τοῦ Θεοῦ ἐντολάς. Συντεθείς 
παρά τοῦ ἐλλογιμωτάτου ἐν Ἱερεῦσι κυρίου Ἀντωνίου Σπίνολα τοῦ Κερκυ-
ραίου. Κατά τό ᾳψοβ΄. Ἔτος τό Κοσμοσωτήριον. 1772» (χειρόγραφο Κολυ-

βᾶ 185) καὶ τὸ ἔργο «Χριστιανική Διδασκαλία Κατ’ ἐρωταπόκρισιν.... Συντε-
θεῖσα παρά του Ἐλλογιμωτάτου ἐν Ἱερεῦσι Κυρίου Ἀντωνίου Σπύνολα .... 
Κατά τό ᾳψξα΄. ἔτος τό κοσμοσωτήριον» (χειρόγραφο Κολυβᾶ 194)23. Γρα-

φέας τοῦ χειρογράφου Μυρτιδιώτισσας ἀρ. 2 εἶναι ὁ ἱερέας Ἰωάννης Δέν-

διας, ὁ ὁποῖος στὸν τίτλο ἀναφέρεται ὡς κτήτορας. Ὁ Δένδιας ἦταν γνωστὸς 
ὡς γραφέας ἀπὸ τὸ χειρόγραφο Κολυβᾶ 18524, τὸ ὁποῖο στὸ φ. 204v (σ. 408) 
φέρει τὸ ἑξῆς βιβλιογραφικὸ σημείωμα: «Τέλος τῷ δέ Θεῷ Δόξα, κ(αί) Κλέος. 
1797. ἀπριλλ(ί)ου 19 ε.π. ἀντέγραψα τό παρόν Ἰω(άννης) Ἱερεύς Δένδειας». 

Ἀπὸ τὴ συγκριτικὴ ἐξέταση τῆς γραφῆς τῶν χειρογράφων Κολυβᾶ 185, 
Κολυβᾶ 194 καὶ τοῦ χειρογράφου Μυρτιδιώτισσας ἀρ. 2 προέκυψε ὅτι ὁ 
ἱερέας Ἰωάννης Δένδιας εἶναι ὁ γραφέας καὶ τῶν τριῶν χειρογράφων ποὺ 
περιέχουν ἔργα τοῦ Σπίνουλα. Ὁ Δένδιας εἶναι γνωστὸς ἐπίσης καὶ ὡς κτή-

τορας τοῦ χειρογράφου Παλαιοκαστρίτσας ἀρ. 925. Ἀπὸ τὴν ἀντιβολὴ τῆς 
γραφῆς τοῦ ἀνωτέρω χειρογράφου μὲ τὰ χειρόγραφα ποὺ ἤδη ἀναφέραμε 
προκύπτει ὅτι ὁ ἱερέας Ἰωάννης Δένδιας, ἐκτὸς ἀπὸ κτήτορας τοῦ χειρογρά-

φου τῆς Παλαιοκαστρίτσας, ἦταν καὶ ὁ γραφέας του. Γιὰ τὸν Ἰωάννη Δέν-

δια γνωρίζουμε ὅτι τὸ ἔτος 1771 ἦταν ἐφημέριος στὸν ναὸ τῆς Τριμάρτυρος 
στὴ Γαρίτσα26 καὶ ὅτι τὸ 1801 κατεῖχε τὸ ἀξίωμα τοῦ σκευοφύλακα27. 

                                                        
22. Γ. Ι. ΖΑΒΙΡΑ, Νέα Ἑλλὰς ἢ Ἑλληνικὸν Θέατρον, Ἐπιμέλεια- Εἰσαγωγὴ-Εὑρετήριον 

Τ. Γριτσόπουλου, Ἀθῆναι 1972, σ. 531. 
23. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΥ, «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις Βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς 

Ἐθνικῆς. Γ΄. Κώδικες τῆς Βιβλιοθήκης Ἀλεξίου Κολυβᾶ», Νέος Ἑλληνομνήμων 15 (1921), 

420 καί 16 (1922), 109. 
24. ΠΟΛΙΤΗ, «Βιβλιογράφοι», σ. 471. 
25. ΤΖΙΒΑΡΑ-ΚΑΡΥΔΗ, Βιβλιοθήκη, σ. 79. 
26. Α. Χ. ΤΣΙΤΣΑ, «“Τριμάρτυρος”. Ναὸς τῶν Κρητῶν προσφύγων στὴν Κέρκυρα», 

Δελτίο Ἀναγνωστικῆς Ἑταιρίας Κερκύρας 19 (1982), 184. 

27. Τοῦτο προκύπτει ἀπὸ σημείωμα στὸ τέλος τοῦ φ. 204v (σ. 408) τοῦ χειρογράφου 
Κολυβᾶ 185 «1801(;) ὀκτωβρίου ... τό παρόν βιβλ(ί)ον ἐδώθη δωρεάν παρ’ ἑμοῦ του γρά-
ψαντος, τοῦ ἀρχιδιακόνου Φιλαρέτου Μπόϊκου χάριν δωρεᾶς. Ἰωάννης σκευοφύλαξ .... Δέν-
δειας». Ὁ ἴδιος ὁ γραφέας, μὲ τὸ ἴδιο μελάνι, ἔσβησε κατόπιν τὸ σημείωμα καὶ ἔτσι ἡ ἀνά-

γνωσή του σήμερα εἶναι δύσκολη. Ὁ Σπυρίδων Λάμπρος στὴν περιγραφὴ τοῦ χειρογρά-

φου, ἀναφερόμενος στὸ διαγεγραμμένο σημείωμα, ἔγραψε ὅτι διακρίνεται «ὅτι τῷ 1801 ὁ 
γράψας παρεχώρησε τὸ βιβλίον εἰς ἀρχιδιάκονον τινα Ἱλαρίωνα χάριν δωρεᾶς εἰς τὸ σκευο-

φυλάκιον» (ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΥ, ὅ.π., σ. 420). Ὁ δωρολήπτης Φιλάρετος Μπόϊκος εἶναι γνωστὸς 
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Ἰδιαίτερης προσοχῆς χρήζει τὸ χειρόγραφο ἀρ. 3, τὸ ὁποῖο παραδίδει τὸ 
μαρτύριο τοῦ νεομάρτυρα ἁγίου Ἀναστασίου καὶ τὴν ὀπτασία τοῦ μοναχοῦ 
Δανιὴλ τοῦ ἐξ Ἰσμαηλιτῶν28. Ἡ ἱστορία τοῦ Δανιὴλ ἐμπλέκεται μὲ τὴν Κέρ-

κυρα ἀφοῦ, σύμφωνα μὲ τὸ κείμενο τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἀναστασίου, ὁ Δα-

νιὴλ μόνασε σὲ ἕνα μοναστήρι τῆς Κέρκυρας, σύμφωνα δὲ μὲ τὴν παραλλαγὴ 
τοῦ χειρογράφου τῆς Ἁγίας Ἄννης ἀρ. 85 μόνασε στὸ μοναστήρι ὅπου ἡ-

γούμενος ἦταν τότε κάποιος Χρύσανθος. Τὰ χειρόγραφα Καυσοκαλυβίων 39, 

97 καὶ 253 συνδέουν τὸν Δανιὴλ μὲ τὸ μοναστήρι τῆς Μυρτιᾶς στὴν Κέρκυ-

ρα καὶ ἀναφέρονται σὲ χειρόγραφο ποὺ φυλάσσεται ἐκεῖ: «... ἐπέστρεψεν εἰς 
Κέρκυραν, καὶ ἐκεῖ ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ, ἀφοῦ πρῶτον ᾠκοδόμησε ναὸν τῆς 
Θεοτόκου Μερτιᾶν καλούμενον μέχρι τοῦ νῦν, ἔνθα καὶ τὸ μαρτύριον τοῦ 
ἁγίου Ἀναστασίου, καὶ ἡ ὀπτασία τοῦ Δανιὴλ ἰδιοχείρως γεγραμμένα εὑρί-
σκονται»29. Σίγουρα τὰ δύο κείμενα, ποὺ περιέχονται στὸ χειρόγραφο τῆς 
Μυρτιδιώτισσας ποὺ παρουσιάζουμε, δὲν γράφτηκαν ἀπὸ τὸ ἴδιο χέρι καὶ ἀ-

δυνατοῦμε νὰ βεβαιώσουμε ἂν ὁ γραφέας κάποιου τμήματος εἶναι ὁ Δανιήλ. 
Τὸ χειρόγραφο τῆς Μυρτιδιώτισσας, στὸ κείμενο τῆς ὀπτασίας τοῦ Δανιήλ, 
ἀκολουθεῖ τὴν παραλλαγὴ τοῦ χειρογράφου Κοζάνης 34. 

Ἀξιόλογο εἶναι ἐπίσης τὸ χειρόγραφο ἀρ. 5, τὸ ὁποῖο περιέχει τὸ γνωστὸ 
καὶ εὐρέως διαδεδομένο ἔργο τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου «Περὶ Μωάμεθ καὶ 
κατὰ λατίνων»30. Τὸ χειρόγραφο ἀρ. 8 εἶναι ἀντιγραφὴ ἀπὸ τὴν ἔντυπη 
ἔκδοση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, τὴν ὁποία συνέθεσε ὁ Ἀθα-

νάσιος Πάριος καὶ ἡ ὁποία τυπώθηκε ἀνώνυμα στὴ Λειψία τὸ 1805, μὲ τίτλο 
Οὐρανοῦ Κρίσις. Ὁ γραφέας τοῦ χειρογράφου εἶναι ὁ Κερκυραῖος Ἰωάννης 
Ἱερεμίας, ὁ ὁποῖος θεωρεῖ ἐπίσης Κερκυραῖο τὸν συντάκτη τῆς ὑμνητηρίου 
ἀκολουθίας, Οὐρανοῦ Κρίσις, ἡ ὁποία ἀναφέρεται σὲ θαῦμα τοῦ ἁγίου Σπυ-

                                                        
ὡς ἐφημέριος στὸν ναὸ τοῦ Παντοκράτορος στὴν πόλη τῆς Κέρκυρας τὸ ἔτος 1820 (ΚΑΡΥ-

ΔΗ, Κατάλογος, ἀρ. 14). 
28. Πρόσφατα ἐκδόθηκε τὸ κείμενο τοῦ μαρτυρίου ἀπὸ τὸ ἁγιορείτικο χειρόγραφο 

Ἁγίας Ἄννης 85 καὶ τὸ κείμενο τῆς ὀπτασίας ἀπὸ τὸ ἀνωτέρω χειρόγραφο καθὼς καὶ ἀπὸ 
τὸ χειρόγραφο Κοζάνης 34 (ΠΑΣΧΟΥ, «Ἰσλάμ», σ. 422-451). Ὁ ἐκδότης εἶναι κατηγορημα-

τικὸς ὅτι δὲν ἦταν γνωστὰ ἄλλα χειρόγραφα. Ὡστόσο γνωρίζουμε ὅτι τὸ κείμενο τῆς ὀπτα-

σίας παραδίδουν ἐπίσης τὰ χειρόγραφα: Βυζαντινοῦ Μουσείου 185, Ἁγίου Ὄρους: Μονῆς 
Παντελεήμονος, χφ. 5668 καὶ χφ. 5711, Μονῆς Ζωγράφου χφ. 335, Μονῆς Γρηγορίου χφ. 
581. Ἐπίσης Συλλογῆς Γ. καὶ Ἀ. Γραμματικοῦ χφ. 5 (ΑΝΤ. ΣΙΓΑΛΑ, Ἀπὸ τὴν πνευματικὴν 
ζωὴν τῶν ἑλληνικῶν κοινοτήτων τῆς Μακεδονίας. Α΄. Ἀρχεῖα καὶ Βιβλιοθῆκαι Δυτικῆς 
Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1939, σ. 145). 

29. ΒΑΡΒΟΥΝΗ, «Νεομαρτυρολογικά», σ. 139. 
30. Γιὰ τὴ χειρόγραφη παράδοση τοῦ ἔργου βλ. AST. ARGYRIOU, Les exegeses grecques 

de l’ Apocalypse a l’ epoque turque (1453-1821). Esquisse d’ une histoire des courants ideolo-

giques au sein du peuple grec asservi, Θεσσαλονίκη 1982, σ. 310-313. 
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ρίδωνος ποὺ ἔγινε στὶς 12 Νοεμβρίου 171831. Ὁ Ἰωάννης Ἱερεμίας, ὁ ὁποῖος 
ἀντέγραψε τὴν ἀκολουθία τὸ ἔτος 1839, πρέπει νὰ ταυτίζεται μὲ τὸν Ἰωάννη 
Βαπτιστὴ Ἱερεμία, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται ὡς ἀναγνώστης στὴν πόλη τῆς 
Κέρκυρας στὸν κατάλογο κλήρου καὶ ναῶν τοῦ ἔτους 182032. Πιθανὸν εἶναι 
τὸ ἴδιο πρόσωπο μὲ τὸν Ἰωάννη Ἱερεμία ὁ ὁποῖος τὰ ἔτη 1830-1836 ἀπαντᾶ 
ὡς δάσκαλος στὸ ἀλληλοδιδακτικὸ σχολεῖο τοῦ χωριοῦ Συναράδες33. 

Στὸν παρόντα κατάλογο συμπεριλάβαμε καὶ πολλὲς χειρόγραφες φυλλά-

δες μοναχῶν μὲ κείμενα ἥσσονος μὲν σημασίας ἀλλὰ σημαντικὲς νομίζουμε 
γιὰ τὴν ἐνασχόληση τῶν μοναχῶν μὲ τὴν ἀντιγραφὴ ἀκόμη καὶ στὸν 20ὸ αἰ-
ώνα. Δὲν συμπεριλάβαμε τὶς δύο χειρόγραφες φυλλάδες μὲ τὴν ἀκολουθία τῆς 
Ὑ. Θ. Μυρτιδιώτισσας ποὺ συνέθεσε ὁ μοναχὸς Γεράσιμος Μικραγιαννανί-
της περὶ τὸ 197434 καὶ ἀντέγραψε ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς ἀρχιμανδρίτης Σω-

φρόνιος Βασιλάκης τὸ ἴδιο ἔτος. Ἡ ἀντιγραφὴ τῆς ἀκολουθίας ἐξυπηρέτησε 
προφανῶς τὶς ἀνάγκες τῆς μονῆς ἕως τὴν ἐκτύπωσή της τὸ 1992. 

 
Στοὺς 165 τίτλους ἐντύπων τῶν ἐτῶν 1604-1900, ποὺ καταγράφτηκαν στὴ 
βιβλιοθήκη τῆς μονῆς, περιλαμβάνονται 7 τίτλοι τοῦ 17ου αἰώνα, 58 τίτλοι 
(ἢ 69 ἀντίτυπα) τοῦ 18ου αἰώνα, 53 τίτλοι (ἢ 57 ἀντίτυπα) τοῦ 19ου αἰώνα 
ἕως τὸ 1863, 33 τίτλοι (ἢ 35 ἀντίτυπα) τῆς περιόδου ἀπὸ τὸ 1864 ἕως τὸ 1900, 

καὶ 14 ἀταύτιστες ἐκδόσεις. Καταγράφηκαν ἐπίσης ἀρκετὲς νεότερες ἐκδό-

σεις, οἱ ὁποῖες δὲν περιλήφθηκαν στὸν παρόντα κατάλογο. Ὡς πρὸς τὸ περι-
εχόμενο, οἱ τίτλοι τῶν βιβλίων παρουσιάζουν τὴν ἀκόλουθη κατανομή: 
 

Λειτουργικὰ 90 54,54% 

Ἔργα πατέρων καὶ χριστιανῶν συγγραφέων 35 21,21% 

Ἁγία Γραφὴ (Κείμενο, Ἑρμηνεία, Εὐαγγέλια, Ἀπόστολος) 13 7,87% 

Ἱστορικὰ 13 7,87% 

Φιλολογικὰ 1 0,60% 

Νομικὰ - Οἰκονομικὰ 4 2,42% 

Διάφορα 9 5,45% 

 

                                                        
31. Γιὰ τὸ θαῦμα, τὰ γεγονότα καὶ τὰ ἔγγραφα ποὺ σχετίζονται μ’ αὐτό, βλ. Α. ΤΣΙΤΣΑ, 

«Ἡ θεομηνία τῆς 10/21 Νοεμβρίου 1718 στὴν Κέρκυρα», Δελτίον τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας 2 

(1986), 83-140. 

32. ΚΑΡΥΔΗ, Κατάλογος, ἀρ. 44*. 
33. Ν. Κ. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ, Ἡ ἐκπαίδευση στὴν Κέρκυρα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Βρετα-

νικῆς Προστασίας (1816-1864), Ἀθήνα 2002, σ. 272, 303, 305. 

34. Γ. Χ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Τὸ ἔργον τοῦ ὑμνογράφου Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαν-
νανίτου. Εὑρετήρια, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 146. 
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Στὴ σύνταξη τοῦ καταλόγου τῶν ἐντύπων τηρήθηκαν οἱ συμβάσεις ποὺ 
καθορίσαμε στὴ σύνταξη τοῦ καταλόγου τῆς βιβλιοθήκης τῆς μονῆς Παλαι-
οκαστρίτσας. Πιὸ συγκεκριμένα, ἀντιγράφουμε τοὺς τίτλους τῶν βιβλίων κα-

ταλογάδην, δίνοντας ἰδιαίτερη προσοχὴ στὴν ἀκριβὴ ἀπόδοση τῶν ἀναγρα-

φόμενων στοιχείων. Γιὰ τὰ βιβλία ἐκεῖνα γιὰ τὰ ὁποῖα ὑπάρχει ἀναλυτικὴ 
βιβλιογραφικὴ περιγραφὴ περιοριζόμαστε στὴν περιληπτικὴ ἀπόδοση τοῦ 
τίτλου καὶ παραπέμπουμε στὶς γενικὲς Βιβλιογραφίες ποὺ τὰ περιγράφουν, 
χωρὶς νὰ προβαίνουμε σὲ καμιὰ ἄλλη περιγραφή, ἐκτὸς βέβαια ἂν τὰ στοι-
χεῖα τοῦ καταγραφόμενου ἀντιτύπου διαφέρουν, ὁπότε ἀντιγράφουμε πλή-

ρως τὴ σελίδα τοῦ τίτλου καὶ σημειώνουμε τὸ μέγεθος (σὲ ἑκατοστὰ) καὶ τὴ 
σελιδαρίθμηση, μὲ ὅλη τὴν ποικιλία τῶν ἀριθμῶν τῶν σελίδων. 

Οἱ τίτλοι τῶν ἐντύπων καταγράφονται ἀνὰ ἔτος σὲ ἀπόλυτη ἀλφαβητικὴ 
σειρὰ μὲ ἀφετηρία τὴν πρώτη λέξη ποὺ παρουσιάζεται στὴ σελίδα τοῦ 
τίτλου. Ἡ ἀρίθμηση τῶν βιβλίων γίνεται ἀνὰ ἔτος. Ἡ πρακτικὴ αὐτή, ἡ ὁ-

ποία ἐφαρμόστηκε καὶ στήν καταγραφὴ τῆς βιβλιοθήκης τῆς μονῆς Παλαιο-

καστρίτσας, κρίθηκε καὶ ἐδῶ ὡς ἡ πλέον πρόσφορη, διότι παρεῖχε τὴ δυνα-

τότητα τῆς εὐχερέστερης ἐνσωμάτωσης νέων τίτλων βιβλίων, χωρὶς νὰ δια-

ταράσσεται ἡ ἀριθμητικὴ σειρὰ τῶν ὑπολοίπων. 
Στὸν χῶρο τῶν σχολίων δίνεται ἡ περιγραφὴ τοῦ βιβλίου, ὅπου αὐτὸ κρί-

θηκε ἀναγκαῖο, καὶ παρατίθενται τὰ κυριότερα σημειώματα ποὺ ἐντοπίστη-

καν στὶς σελίδες του. Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὰ παρά-

φυλλα τῆς βιβλιοδεσίας καθὼς καὶ τὰ κενὰ τῶν τυπωμένων φύλλων σὲ πολ-

λὰ ἔντυπα εἶναι γεμάτα ἀπὸ σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου Πακτίτη. 
Ἀπὸ τὶς σημειώσεις αὐτὲς ἐπιλέγουμε καὶ δημοσιεύουμε ἐκεῖνες μόνον ποὺ 
ἔχουν κάποια ἀξία γιὰ τὴν ἱστορία τῆς μονῆς καὶ τοῦ τόπου, παραλείπουμε 
δὲ ὅσες ἐπαναλαμβάνονται καὶ στὰ κατάστιχα τῆς μονῆς, τὰ ὁποῖα χρησιμο-

ποιήθηκαν ἐπίσης ὡς τετράδια - σημειωματάρια ἀπὸ τὸν ἴδιο μοναχό, ἢ ὅσες 
ἀναφέρονται σὲ ἀντιδικίες τῆς μονῆς μὲ κατοίκους τῶν γειτονικῶν χωριῶν. 
Σχετικά, τέλος, μὲ τὸ δέσιμο τοῦ βιβλίου, ὅπου εἶναι γνωστὸς ὁ βιβλιοδέτης 
σημειώνεται τὸ ὄνομά του. Γιὰ τὰ ὑπόλοιπα, περιγράφονται μόνον ὅσες στα-

χώσεις εἶχαν, κατὰ τὴν κρίση μας, ἐνδιαφέρον. 
 

Ἡ βιβλιοθήκη συγκροτήθηκε ἀπὸ τὴν κληροδότηση τῶν προσωπικῶν βιβλιο-

θηκῶν τῶν μοναχῶν καὶ ἡγουμένων, τὶς δωρεὲς καί, σὲ περιορισμένο βαθμό, 
ἀπὸ ἀγορές35. 

                                                        
35. Στὸ ἀρχεῖο τῆς μονῆς ὑπάρχουν βεβαιώσεις τοῦ 1857 γιὰ τὴν ἀγορὰ «μίας φυλάδας 

τῆς λιτουργίας» καὶ ἑνὸς Καζαμία (Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 9r καὶ 
13r). Ἀπὸ τὰ σημειώματα ἐπίσης προκύπτει ὅτι τὰ ἔντυπα 1879.01 καὶ 1879.02 προέρχο-



ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

29 

Ἕνας σημαντικὸς ἀριθμὸς βιβλίων τοῦ 17ου καὶ 18ου αἰώνα προέρχεται 
ἀπὸ τὴν προσωπικὴ βιβλιοθήκη τοῦ ἡγουμένου τῆς μονῆς Παρθενίου Τζα-

γκάρη (1808-1820). Ἀπὸ τὰ κτητορικὰ σημειώματα βεβαιώνεται ὅτι ὁ ἀνω-

τέρω ἡγούμενος κατεῖχε τουλάχιστον 26 ἔντυπα τά: 1604.01, 1681.01, 1703.01, 

1724.01, 1755.01(καὶ τὰ δύο ἀντίτυπα), 1755.04, 1755.05-1755.14 (δώδεκα 
Μηναῖα), 1760.01, 1767.01, 1769.01, 1773.01, 1779.01, 1782.01, 1789.02. Ὁ ἴδιος 
ἦταν ἐπίσης κάτοχος τοῦ χειρογράφου ἀρ. 4. 

Ἄλλοι πρώην κτήτορες βιβλίων, τὰ ὀνόματα τῶν ὁποίων ἀναφέρονται 
στὰ κτητορικὰ σημειώματα, εἶναι ὁ ἱερέας Ἀνδρέας Πατρίκιος (ἔντυπο 
1681.01), ὁ ἱερομόναχος Ἀβέρκιος (ἔντυπο 1693.01), ὁ Γεώργιος Μιχαλᾶς (ἔ-

ντυπα 1730.01, 1769.02, 1812.01, 1832.01), ὁ μοναχὸς Γαβριὴλ Χονδρογιάννης 
(ἔντυπο 1764.01) καὶ ὁ ἱερομόναχος Σεραφεὶμ Δαμουλιάνος (ἔντυπο 1722.01), 

ἐνῶ σὲ ἕνα ἔντυπο, τὸ ὁποῖο κατεῖχε ἡ μονὴ ἤδη τὸ 1808, σημειώνεται ὅτι 
προέρχεται «ἐκ τῶν τῆς σχολῆς τοῦ ἀγίου ὄρους» (ἔντυπο 1761.01). 

Στοὺς δωρητὲς βιβλίων συγκαταλέγονται: ὁ Ἀντώνιος Μέξας (ἔντυπο 
1788.01), ὁ Γεώργιος Σούφης Καποδίστριας ἀπὸ τὸ χωριὸ Βάτος (ἔντυπα 
1817.03, 1820.05), ὁ ἱερομόναχος Κωνσταντῖνος Τυπάλδος (ἔντυπο 1827.01), 
ὁ ἱερέας Ἰωάννης Αὐλωνίτης (ἔντυπο 1857.02) καὶ ὁ ἱερομόναχος Εὐγένιος 
Χυτήρης (ἔντυπα 1881.01, 1895.01). Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ θὰ πρέπει νὰ γίνει 
στὸν ἔμπορο Παπαδόπουλο, ὁ ὁποῖος τὸ 1832 δώρησε στὴ μονὴ ἕνα Εὐαγ-

γέλιο ἀργυρὸ μαζὶ μὲ 12 Μηναῖα, ἕνα Πεντηκοστάρι, ἕνα Ὡρολόγιο, ἕνα 
Ψαλτήρι, μία Ὀκτώηχο καὶ ἕνα Θεοτοκάρι36. 

 
Τὰ φύλλα καὶ τὰ παράφυλλα τῶν ἐντύπων καὶ τῶν χειρογράφων βρίθουν 
σημειώσεων. Πέραν τῶν κτητορικῶν σημειώματων καὶ τῶν λιγοστῶν ἐνθυ-

μήσεων δανεισμοῦ, ποὺ φανερώνουν τὴν ἱστορία τους, σ’ αὐτὰ περιέχονται 
πληροφορίες γιὰ τὴ μονή, χρονικὰ σημειώματα, ἐνθυμήσεις καὶ σημειώσεις 
γιὰ τὴ βιβλιοδεσία τῶν ἐντύπων. 

Γιὰ τὴν ἱστορία τῆς μονῆς, ἀναφέρουμε τὰ σημειώματα γιὰ τὴν κατα-

σκευὴ τοῦ ἐλαιοτριβείου τὸ 1896 (ἔντυπο 1720.01), τὶς ἀφιερώσεις καντηλιῶν 
(ἔντυπο 1755.02), τὶς κατασκευὲς ἢ ἐπισκευὲς εἰκόνων τὰ ἔτη 1907-1908 ἀπὸ 
τὸν ζωγράφο Ἀντώνιο Σκεύη (ἔντυπα 1755.06, 1768.01). Ἰδιαίτερη προκύπτει 

                                                        
νται ἀπὸ ἀγορά. 

36. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 75r. Δυστυχῶς στὰ ἔντυπα δὲν ἐντο-

πίστηκαν σχετικὰ σημειώματα, ὡς ἐκ τούτου ἀδυνατοῦμε νὰ ταυτίσουμε τὰ προαναφερ-

θέντα βιβλία. Τὸ ἀργυρὸ Εὐαγγέλιο τῆς μονῆς ποὺ κατασκευάστηκε τὸ 1832 στὴ Βενετία 
καὶ δωρήθηκε ἀπὸ τὸν πραματευτὴ Παπαδόπουλο, σύμφωνα μὲ πληροφορία τοῦ μοναχοῦ 
Ἀμβρόσιου, σταχώθηκε τὸ 1910 μὲ κόκκινο βελοῦδο καὶ τὸ «τακτοποίησεν ὁ χρυσικός 
Καρύδης» (Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 55v). 
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ἡ σχέση καὶ εὐλάβεια τῶν κατοίκων τοῦ προαστείου Μαντούκι μὲ τὴ μονή. 
Ἀπὸ σημειώσεις στὸ ἔντυπο 1755.06 πληροφορούμαστε ὅτι τὸ 1901 οἱ γυναῖ-
κες τοῦ Μαντουκιοῦ φρόντισαν γιὰ τὸν εὐπρεπισμὸ τῆς μονῆς καὶ ἀπὸ ση-

μείωση στὸ χειρόγραφο 22 ὅτι τὸ 1831 οἱ κάτοικοι τοῦ Μαντουκιοῦ πραγμα-

τοποίησαν προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψη στὴ μονὴ καὶ τὴν κατέστησαν συμ-

μέτοχο στὰ προσδοκώμενα ἀπὸ ἐμπορικὸ ταξίδι κέρδη τους. 
Στὴν τοπικὴ ἱστορία τοῦ νησιοῦ ἀναφέρεται τὸ σημείωμα γιὰ τὴν ἐκλογὴ 

τοῦ Ἰωάννη (Ἱεροθέου) Τζιγάλα ὡς ἀρχιεπισκόπου Κερκύρας στὶς 2 Ἰα-

νουαρίου 1800 (1755.02), καθὼς καὶ ἡ ἐκλογὴ καὶ χειροτονία τοῦ μητροπο-

λίτη Χρυσάνθου τὸ 1833-1834 (χειρόγραφο ἀρ. 15). Ἐπίσης, τὰ σημειώματα 
γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ Μαντουκιοῦ στὶς 23 Ὀκτωβρίου 1798 ἀπὸ τοὺς 
Γάλλους, τὴν ἐκλογὴ τοῦ ἱερέα Πέτρου Βούλγαρη στὸν μητροπολιτικὸ θρό-

νο της Κέρκυρας στὶς 11 Ὀκτωβρίου 1799 καὶ τὴν κατάληψη τῆς Πρέβεζας 
ἀπὸ τὸν Ἀλῆ πασᾶ (ἔντυπο 1755.12). Ἐπίσης τὰ σημειώματα γιὰ τὰ γεγονό-

τα τῆς περιόδου 1913-1919 (χειρόγραφο ἀρ. 19, ἔντυπα 1817.03 καὶ 1872.03), 
καθὼς καὶ ἐκεῖνα μὲ τὶς ἡμερομηνίες θανάτου μητροπολιτῶν τῶν νησιῶν τῆς 
Ἑπτανήσου καὶ ἡγουμένων τῆς μονῆς (ἔντυπο 1761.01, 1841.01). 

Στὶς προσωπικοῦ χαρακτήρα ἐνθυμήσεις, ἀξιομνημόνευτες εἶναι ἐκεῖνες 
τοῦ ἱερομονάχου Παρθενίου Τζαγκάρη γιὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐφημερίας τοῦ 
ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ὑψηλοῦ τὴν 1 Φεβρουαρίου 1802 (ἔντυπο 1755.04) 
καὶ τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βάτου τὸ 1799 καὶ τὸ 1808 (ἔντυπο 
1755.05). Ἰδιαίτερη μνεία κάνουμε καὶ στὰ ἐκτενῆ αὐτοβιογραφικὰ σημειώμα-

τα τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου στὸ χειρόγραφο ἀρ. 20 καὶ στὸ ἔντυπο 1788.01. 

Σημαντικὲς εἶναι ἐπίσης οἱ σημειώσεις γιὰ τὴ βιβλιοδεσία τῶν ἐντύπων, 
ὅπου καταγράφονται καὶ τὰ ὀνόματα τῶν βιβλιοδετῶν, ἐπαγγελματιῶν καὶ 
μή. Ἀναφέρονται: ὁ Ἰωάννης Λαδικὸς τὸ 1825 (ἔντυπο 1764.02), ὁ Γεώργιος 
Ἀρταβάνης τὸ 1905 καὶ 1906, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐργαστήρι στὴν πόλη τῆς Κέρκυ-

ρας στὴν περιοχὴ τῆς Ὑ. Θ. τῶν Στερεωτῶν (ἔντυπα 1755.9 - 1755.11, 1844.01 

καὶ ἀταύτιστο ἀρ. 7), ὁ Ἄγγελος Φαρούγγιας37 τὸ 1914 (ἔντυπα 1841.01, 
1881.01), ὁ Χαλικερᾶς τὸ 1952 (ἔντυπο 1767.01), ὁ μοναχὸς τῆς μονῆς Πλα-

τυτέρας Δαμιανὸς τὸ 1926 (ἔντυπο 1857.02), ὁ διάκονος Κωνσταντῖνος Σουρ-

βίνος τὸ 1966 (ἔντυπο 1895.01) καὶ ὁ ἀρχιμανδρίτης Μεθόδιος Μεταλληνὸς 
τὸ 1967 (ἔντυπο 1791.02). 

Ἰδιαίτερης ἀναφορᾶς χρήζουν τὰ ποιητικὰ κείμενα στὰ παράφυλλα τῆς 

                                                        
37. Σύμφωνα μὲ τὶς σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου, ὁ βιβλιοδέτης Ἄγγελος Φα-

ρούγγιας ἔδεσε τὸ ἔτος 1912 δύο Ψαλτήρια. Ὁ ἴδιος βιβλιοδέτης ἔδεσε τό ἑπόμενο ἔτος 1913 

ἄλλα δύο βιβλία τῆς μονῆς, τὸ Πηδάλιο καὶ τὸ Ὡρολόγιο, καὶ τὸ ἑπόμενο ἔτος 1914 ἐπίσης 
μία φυλλάδα τῆς Ἱερᾶς Λειτουργίας μὲ μαῦρο δέσιμο (ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ, Σημειώματα, σ. 64-65). 
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ἀρχῆς τοῦ πρώτου ἀντιτύπου τοῦ Λαυσαϊκοῦ (1758.01), ὅπου ἔχουν γραφεῖ: 
ὁ γνωστὸς Ὕμνος κατ’ Ἀλφάβητο στὴν Ὑ. Θεοτόκο, ποὺ δημοσιεύτηκε γιὰ 
πρώτη φορὰ τὸ 1733 στὸ ἔργο τοῦ Νεκταρίου Τέρπου Βιβλιάριον καλούμε-

νον Πίστις, καὶ δύο ποιήματα σὲ δεκαπεντασύλλαβο στίχο, ὕμνοι στὴ Θεοτό-

κο. Ἀπὸ αὐτὰ τὸ δεύτερο ἀποτελεῖ, σύμφωνα μὲ τὴ σχετικὴ σημείωση, ποίη-

μα τοῦ ἱερέα Χαραλάμπη Δαμουλιάνου καὶ φέρει ἡμερομηνία 14 Ἰουνίου 
1788. 

Τέλος, ἐπισημαίνουμε τὶς σημειώσεις τοῦ χειρογράφου ἀρ. 22 (φ. 8rv), 

ὅπως καὶ τοῦ ἐντύπου 1761.01, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν ἕνα ἐπιπλέον τεκμήριο 
γιὰ τὴν παροχὴ στοιχειώδους ἐκπαίδευσης μέσα στὰ μοναστήρια, γιὰ τοὺς 
ἐσωτερικοὺς σὲ μοναστήρια μαθητές, γιὰ τὶς ἀμοιβὲς τῶν δασκάλων καὶ τὴν 
ὕλη διδασκαλίας, τακτικὴ γνωστὴ ἄλλωστε ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς βενετικῆς κυ-

ριαρχίας μέσα ἀπὸ τὰ κείμενα τῶν συμβάσεων μαθητείας38. 

3.  ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ  

 

Παράλληλα μὲ τὴν περιγραφὴ τῶν χειρογράφων καὶ τὴν καταγραφὴ τῶν 
ἐντύπων ταξινομήθηκε πρόχειρα καὶ τὸ ἀρχεῖο τῆς μονῆς. 

Τὸ ἀρχεῖο ἀποτελεῖται ἀπὸ λυτὰ ἔγγραφα τοῦ περασμένου αἰώνα, τὰ 
ὁποῖα ἀφοροῦν κυρίως στὴ διοίκηση καὶ στὴ διαχείριση τῆς μονῆς, καθὼς 
ἐπίσης καὶ ἀπὸ ἀντίγραφα συμβολαίων ποὺ ἀναφέρονται στὴν περιουσία 
τῆς μονῆς. Τὰ λυτὰ ἔγγραφα ταξινομήθηκαν θεματολογικὰ σὲ φακέλους μὲ 
τὸ ἀκόλουθο περιεχόμενο: Διοικητικά, Οἰκονομικά, Περιουσιακά, Ἀλληλο-

γραφία (εἰσερχόμενη-ἐξερχόμενη), Προσωπικὰ Ἀρχεῖα Ἡγουμένων, Διάφορα. 
Στὸ ἀρχεῖο ἀνήκουν ἐπίσης 7 κατάστιχα τῆς οἰκονομικῆς διαχείρισης τῆς 

μονῆς τῶν ἐτῶν 1822-1861 μὲ τὸ ἀκόλουθο περιεχόμενο: 
1. Κατάστιχο ἐξόδων τῶν ἐτῶν 1857-1861. 

2. Βιβλίο τῶν ἀφιερωμάτων τῆς μονῆς τῶν ἐτῶν 1850-1856. 

3. Κατάστιχο ἐξόδων τῶν ἐτῶν 1850-1857. 

4. Κατάστιχο ἐσόδων-ἐξόδων τῶν ἐτῶν 1830-1841. 

5. Κατάστιχο ἐσόδων-ἐξόδων καὶ ἀφιερωμάτων τῶν ἐτῶν 1851-1857. 

6. Σπάραγμα καταστίχου ἐσόδων-ἐξόδων τῶν ἐτῶν 1822-1830.  

7. Σπάραγμα καταστίχου καταγραφῆς ἀφιερωμάτων τῶν ἐτῶν 1857-1861. 

Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω κατάστιχα συμπεριλάβαμε στὴν παρούσα ἔκδοση τὴν 
περιγραφὴ τῶν πέντε πρώτων καταστίχων. Ἡ ἔνταξη τῶν καταστίχων αὐτῶν 
στὸν κατάλογο καὶ ἡ διάκρισή τους ἀπὸ τὸ λοιπὸ ἀρχεῖο τῆς μονῆς κρίθηκε 
ἀναγκαία λόγῳ τῆς ἰδιαίτερης σημασίας τους γιὰ τὴν ἱστορία τῆς μονῆς τὸν 

                                                        
38. ΤΖΙΒΑΡΑ, Σχολεῖα, σ. 268-272.  
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19ο αἰώνα, ἀλλὰ καὶ λόγῳ τοῦ πλούτου τῶν σημειωμάτων τους, τὰ περισσό-

τερα ἀπὸ τὰ ὁποῖα προέρχονται ἀπὸ τὴ γραφίδα τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου 
Πακτίτη. Στὴν περιγραφή τους ἀκολουθεῖται ἡ μέθοδος περιγραφῆς τῶν χει-
ρογράφων καὶ στὰ σχόλια περιλήφθηκαν μόνον ἐκεῖνα τὰ σημειώματα, τὰ 
ὁποῖα δὲν προέρχονταν ἀπὸ τὸν μοναχὸ Ἀμβρόσιο. Τὰ σημειώματα τοῦ μο-

ναχοῦ Ἀμβροσίου καταγράφτηκαν περιληπτικὰ καὶ κατὰ θέμα, ἀφ’ ἑνὸς λό-

γῳ τοῦ ὄγκου καὶ ἀφ’ ἑτέρου λόγῳ τῆς συμπερίληψης τοῦ μεγαλύτερου μέ-

ρους ἐξ αὐτῶν σὲ ἄλλη ἔκδοση39. 

                                                        
39. Βλ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ, Σημειώματα. 
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Α΄. ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ  
 

1 
 

Χαρτ., 220  165 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 194  121 χιλ.), φ. α΄-β΄+124, στίχοι (στὸ 
πεζὸ κείμενο) 35, ἔτους 1720. 

 

Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἔργα μὲ ἐξηγήσεις. Βασιλείου, Ὁμιλίες 
εἰς τὴν Ἑξαήμερον. 

 

(φ. 1r-16v) Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ἐπισκόπου ναζιανζοῦ περί τῶν καθ’ 
ἑαυτόν ἔπη. δι’ ὧν παροτρύνει λεληθότος ἡμᾶς πρός τόν ἐν Χ(ριστ)ῶ βίον. 

Ἄρχ.: Χριστέ ἄναξ ὅς ἁγναῖς ποτ’ ἀειρομέναις παλάμησιν/ σταυροτύποις 
μωσῆος ἐπ’ οὔρεϊ σοῦ θεράποντος,/ ἔκλινας ἀμαλήκ ὀλοόν σθένος... (PG 37, 

969-1017). Στὸ ἐπάνω καὶ στὸ δεξιὸ περιθώριο ἡ ἐξήγηση. Ἄρχ.: Ὦ βασιλεῦ 
Χ(ριστ)έ ὁ ὁποῖος ἐσύ τόν παλαιόν καιρόν ἔφθειρας τήν δύναμιν τήν φθαρ-
τικήν τοῦ ἀμαλήκ..... 

(φ. 18r-35r) [Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἔπη Ἠθικά. Παρθενίης ἔπαινος]. 
Ἄρχ.: Οὐ παθέων κλόνος αἰνός ἀτάσθαλος οὐ μελέεσσι. Σχίζοντ’ οὐδέ δόμοι-
σιν ὁμόφρονες ἀλλήλοισιν... Τελ.: ... Τήν δ’ ἐτέρην λαιῇ κῦδος δέ τε κ(αί) τό 
μέγιστον. (PG 37, στήλη 525, στίχος 36 - στήλη 578). Στὸ περιθώριο ἡ ἐξήγη-

ση: Ἄρχ.: Οὔτε σύγχισις σκληρή κ(αί) κακή τῶν παθῶν, οὔτε χορίζονται εἰς 
μέρη κ(αί) μέρη... Τελ.: ...τήν βάλλει εἰς τό ζερβί του τό ὁποῖον αὐτό εἶναι 
μεγαλωτάτη τιμή κ(αί) δόξα εἰς αὐτήν. 

(φ. 35v-95v) Τοῦ ἁγίου Γρηγορίου ναζιανζοῦ τοῦ θεολόγου τραγωδία. 
ὑπόθεσις Χ(ριστό)ς πάσχων. Ἄρχ.: Ἐπεί δ’ ἀκούσας εὐσεβῶς ποιημάτων... 

Τελ.:.. Ἀεί ποτ’ εὖ φρονοῦσα τυγχάνοις γένει/ Κἀμοί μεγίστη πανταχοῦ σω-
τηρία. Τέλος κ(αί) τῷ Θεῷ δόξα ἀμήν. (PG 38, 133-338). Ἀκολουθεῖ: Ἐπίγραμ-
μα Σκιπίωνος τοῦ Καρτερομάχου. Γρηγόριος μούσας πολλῷ πλέον εἴπερ Ὅ-

μηρος..... Ἕτερον εἰς τόν αὐτόν νέον ἐπίγραμμα. Τραγωδίαν πάθη γε ὑμνοῦ-
σαν λόγου,/ Θεανθρώπου ἔπηξεν ἡδύς ἐν λόγοις/ Ναζιανζινός πανΓρήγορος 
Θεολόγος. Στὸ περιθώριο ἡ ἐξήγηση: Ἄρχ.: Ἐπειδή κ(αί) ἐσύ ὦ μαθητά 
ἔστωντας κ(αί) νά ἀκούσῃς ποιητικά μαθήματα... Τελ.: ...Ἕτερο τοῦ αὐτοῦ. 
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Κατά ἀλήθειαν ἐτούτην τήν τραγωδίαν ὁποῦ ψάλλει τά πάθη τοῦ λόγου. 

Ὁποῦ ἦτον Θεός κ(αί) ἀν(θρωπ)ος τήν ἔπηξε καί τήν ἔκαμεν ὁ Γλυκύς εἰς τά 
λόγια κ(αί) παντέξυπνος Θεολόγος ναζιανζινός Γρηγόριος. 

(φ. 96r-101r) Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας 
Καππαδοκίας ὁμηλία πρώτη εἰς τήν Ἑξαήμερον. Ἄρχ.: <Ἐ>ν ἀρχή ἐποίησεν 
ὁ Θ(εό)ς τόν οὐρανόν κ(αί) τήν γῆν. Πρέπουσα ἀρχή τῷ περί τῆς τοῦ κόσμου 
συστάσεως μέλλοντι διηγεῖσθαι... (PG 29, 4-28). 

(φ. 101r-105v) ὁμιλία β΄. Ἄρχ.: Μικροῖς εἴωθεν ἐνδιατρίψαντες ῥήμασι 
τοσοῦτον... (PG 29, 28-52). 

(φ. 106r-111r) ὁμιλία γ΄. Ἄρχ.: Τά τῆς πρώτης ἡμέρας ἔργα... (PG 29, 52-

77). 

(φ. 111r-115r) ὁμιλία δ΄. Ἄρχ.: Εἰσί τινες πόλεις παντοδαποῖς θεάμασι 
θαυματοποιῶν... (PG 29, 77-93). 

(φ. 115r-119v) ὁμιλία ε΄. Ἄρχ.: Καί εἶπεν ὁ Θεός βλαστησάτω ἡ γῆ βοτά-

νην χόρτου... Τελ. κολοβόν: ... σοφίαν ἐκ τῶν μικροτάτων ὑμῖν παριστῶντα. 
Βλαστησάτω/ [ἡ γῆ ξύλον κάρπιμον... (PG 29, 93-116). 

(φ. 121r-124v) [ὁμιλία ς΄]. Ἄρχ. ἀκέφαλον: ... αἰδεσθησόμεθα τόν ἀρχηγόν 
τῆς ζωῆς ἡμῶν τῆς παρούσης καί τῆς μελλούσης... Τελ. κολοβόν: ...ὅπου γάρ 
ἀνάγκη κ(αί) εἱμαρμένη κρατεῖ, οὐδέ μίαν ἔχει χώραν τό πρός ἀξίαν, ὅ τῆς 
δικαιοκρισίας ἐξαίρετον ἐστι. κ(αί) πρός μέν ἐκείνους ἐπί τοσοῦτον/ [Οὔτε 
γάρ ὑμεῖς πλειόνων δεῖσθε λόγων παρ’ ἑαυτῶν ὑγιαίνοντες... (PG 29, 120-133). 

 

Τὸ χειρόγραφο διατηρεῖται σὲ ἀρκετὰ καλὴ κατάσταση. Φθαρμένες οἱ ἄκρες τῶν 
φύλλων. Στὸ φ. 35 κομμένο τὸ περιθώριο. 

Τὸ χειρόγραφο ἔχει 16 συνολικὰ τεύχη, τὰ ὁποῖα δὲν φέρουν ἀρίθμηση, ἀλλὰ στὸ 
τέλος κάθε τεύχους ὑπάρχουν λέξεις ὁδηγοὶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ κειμένου τοῦ πρώτου 
φύλλου τοῦ ἑπομένου τεύχους. Τὰ τεύχη εἶναι κανονικὰ τετράδια ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πρῶ-

το ποὺ ἔχει 6 φύλλα, τὸ τρίτο καὶ τὸ πέμπτο ποὺ ἔχουν 7 φύλλα καὶ τὸ τελευταῖο ποὺ 
ἔχει 4 φύλλα. Ἔχουν ἐκπέσει τὰ φύλλα μὲ ἀρίθμηση 7, 17, 33, 120 καὶ τουλάχιστον 
δύο τεύχη ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ χειρογράφου. Τὸ φ. 7rv περιεῖχε τὸ κείμενο: Εἰσορόων 
στιβαρῆσιν ἀλυκτοπέδαις μογέουσσα./ [Ἥν δορὶ δυσμενέοντες ἕλον, χαλεπῇ δ’ ἐνέ-

δησαν.... Οἶκτος μὲν πολιῆς θεοειδέος, οἶκτος ἀνίης.] Οἶκτος ἁπαιδίης, οἶκτος δὲ καὶ 
περὶ παιδὸς... (PG 37, στήλη 987, στίχος 232 - στήλη 990, στίχος 271). Τὸ φ. 17rv περι-
εῖχε τὸ κείμενο: Παρθενίην στεφάνοις ἀναδήσομεν ἡμετέροισιν, ... τοῖσι μὲν οὔτε γάμος, 
οὔτ’ ἄλγεα, οὐ μελεδῶναι (PG 37, στήλη 521 - στήλη 525, στίχος 35). Τὸ φ. 33rv περι-
εῖχε τὸ κείμενο: Ἄλλος τίς δ’ ὀνόμηνε πάϊς πατέρ’ ἄλλος ἄτεκνος [Ἐξαπίνης, ὅρπηξ τις 
ὅπως ἀνέμοιο τιναχθεὶς... Μίμνειν δειδιότας, μή που πτερόν ἐς χθόνα ῥεύσῃ.] Οἱ μὲν 
γὰρ ἐσθλοί, Χριστοῦ κλέος, οἱ δὲ κάκιστοι... (PG 37, στήλη 571, στίχος 637 - στήλη 
573, στίχος 676). Τὸ φ. 120rv περιεῖχε τὸ κείμενο: σοφίαν ἐκ τῶν μικροτάτων ὑμῖν 
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παριστῶντα. Βλαστησάτω [ἡ γῆ ξύλον κάρπιμον, ποιοῦν καρπὸν ἐπὶ τῆς γῆς ... Τὸν 
Πατέρα δοξάσομεν, τὸν τροφέα ἡμῶν ἀγαπήσομεν τὸν εὐεργέτην] αἰδεσθησόμεθα 
τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν τῆς παρούσης καὶ τῆς μελλούσης... (PG 29, 116-120). 

Τὰ φ. αr-βv λευκά. Ἡ ἀρίθμηση τῶν φύλλων σύγχρονη τῆς γραφῆς τοῦ χειρογρά-

φου. Γραφὴ ἐπιμελημένη, εὐκρινής, καλλιγραφική, μὲ συντομογραφίες. Μελάνι καστα-

νὸ σκοῦρο στὸ κείμενο, καστανὸ ξανθὸ στὶς ἐξηγήσεις. Χαρτὶ χοντρὸ μὲ ὑδατόσημα. 
Καλλιτεχνικὰ πρωτογράμματα σὲ κάθε στίχο τῶν ἔμμετρων ἔργων τοῦ Γρηγορίου μὲ 
τὸ ἴδιο μελάνι τῆς γραφῆς. Στὸ φ. 1r, 97r, 101r, 106r, 111r, 115r καλλιτεχνικὰ ἐρυθρὰ 
πρωτογράμματα. Στὸ φ. 1r καλλιτεχνικὸ ἐπίτιτλο. 

Τὸ χειρόγραφο γράφτηκε τὸ 1720, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ σημείωμα στὸ φ. 16v: 

τέλος τοῦ παρόντος λόγου. ἐτελειώθη 1720 μαρτίου 10. κατά τό παλαιόν καθὼς καὶ 
ἀπὸ τὰ σημειώματα στὰ φ. 35r, 95r. Γραφέας ὁ Ἀνδρέας Γάλλος ἀπὸ τὴ Λευκάδα, ὅπως 
προκύπτει ἀπὸ τὸ βιβλιογραφικὸ σημείωμα στὸ φ. 35r: τέλος τοῦ τῆς παρθενίας λόγου· 
ἐτελειώθη εἰς τάς ιζ΄ τοῦ μηνός τοῦ ἀπριλίου ἡμέρα δ΄ τῆς μεγάλης εὐδομάδος 1720. 
κ(α)τ(ά) το παλαιόν. ὑπό χειρός τοῦ ἀμαθοῦς ἀνδρέα γάλλου καὶ ἀπὸ τὸ βιβλιογρα-

φικὸ ἐπίγραμμα στὸ φ. 95r: Αὖθις δ’ ὅς νῦν γ’ ἐγράψατ’  ἐν τούτῳ χάρτῃ/ Σθένει πως 
ῥωννίς ἀφθάρτου θείου λόγου/ Ἀνδρέας τοὐπίκλην Γάλλος πέλει,/ Νήσου μέν λευκά-

δος τ’ ἁγίας φίς Μαύρας,/ Ἁμαξικῆς δέ τῆς χώρας κεκληκείας/ 1720 αὐγούστου 12. 

Στὴ συνέχεια ἡ φράση: αψκ μεταγειτνιόνι πεμτρίος, ἡ ὁποία σβύστηκε μεταγενέστερα. 
Ὁ γραφέας μετέφερε στὴ δημώδη γλώσσα καὶ τὸ βιβλιογραφικὸ ἐπίγραμμα ὡς ἑξῆς: 
(φ. 95r) Καί πάλιν ἐκεῖνος ὁποῦ τώρα/ τήν ἔγραψεν εἰς ἐτοῦτο τό χαρτί/ ἔστωντας 
κ(αί) νά δυναμωθῆ/ εἰς κάποιον τρόπον ἀπό τήν δύναμιν τοῦ/ υἱοῦ κ(αί) λόγου τοῦ 
Θεοῦ τοῦ ἀφθάρτου,/ εἶναι ὁ ἀνδρέας τό ἐπινώμι του Γάλλος/ κ(αί) ὁποῦ ἐγεννήθη 
βέβαια ἀπό τήν χώραν/ ὁποῦ ὀνομάζεται ἁμαξική τοῦ νησοῦ τῆς/ λευκάδος κ(αί) ἁγίας 
μαύρας. Στὸ βιβλιογραφικὸ ἐπίγραμμα καὶ στὴ νεοελληνική του ἀπόδοση τὸ ὄνομα 
Ἀνδρέας Γάλλος ἔχει σβυστεῖ καὶ ἔχει ἀντικατασταθεῖ μὲ τὸ Σίμος Νέγρης. Ὁ τελευ-

ταῖος, κτήτορας προφανῶς τοῦ χειρογράφου στὸ τέλος τοῦ 18ου αἰώνα, θέλησε νὰ καρ-

πωθεῖ τὴν πατρότητα τῆς γραφῆς τοῦ χειρογράφου, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ νόθο βι-
βλιογραφικὸ σημείωμα στὸ φ. αr: Το παρόν βιβλίον ἐγάρφθη ὑποχιρός ἐτοῦ ταπινου 
καί αμαθη Σίμου νεγρη - 1799 αυγοῦστου πρότη. / χήρ η γράψασα τήνδε τήν βίβλον σα-

πίσεται φεῦ κ(αί) γενίσεται κόνις ἠ δέ γραφή μένη χρόνους ἀπαράντους./ σίμος νέγρης. 
Στὸ χειρόγραφο ὑπάρχουν διάφορες σημειώσεις, γραμμένες ἀπὸ τὸν μοναχὸ Ἀμ-

βρόσιο Πακτίτη. Στὸ φ. βv μὲ μπλὲ μελάνι: ἐγώ εἰς τάς ἡμέρας μου εὔρον ἐν τῆ Μονή 
σκότος βαθύ καί μίαν λαμπάδα ἀναμένην δέν εὔρον. κ(αί) διά τοῦτο μέ κατεδίωκον 
οἱ κακούργοι Βασιλάκιδες διότι ἄναψα τάς λαμπάδας ἵνα μή περιπατώμεν ἐν τῶ 
σκότη. τί κατηραμέναι κ(αί) ἀναθεματισμέναι χεῖρες, εἰνε ἐκεῖναι αἵτινες κόπτωσιν 
τά διάφορα ἐξώφυλα ἀπό τά διάφορα βιβλεία ὅπου οἱ κατά καιρούς κ(αί) χρόνους 
γράφωσιν οἱ ἀείμνηστοι πατέρες ἀρχαιολογικά ἁφωρώντα τάς ὑποθέσεις, κ(αί) δικαι-
ώματα τῆς Μονής. Α.Π. Π.Β. Ἰουλίου 1831. Ἀμβρόσιος. Στὸ φ. 34v: Ἀμβρόσιος 6 Ιαν-
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νουαρίου 1921 καὶ στὸ φ. 35r: τί κατηραμένη χείρ, ἡ κόψασα τοῦτο τό ὕμυσω φύλλον 
εντουτη βιβλείου, ὅπου ἦτον γεγραμένον κάτι ἀρχαῖον, ἑνδιαφέρουσα τήν ἐνταῦθα 
μονήν. Ὁμοίως στὸ φ. 96r: Ἔστω ἀνάθεμα αἰώνιον, εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ ἔκοψεν τοῦτο τό 
φύλλον ὅπου περιεῖχεν κάτι γράμα ἀρχαιολογικόν. Ἀμβρόσιος 1921. Ε.Π. 

Στάχωση μὲ ξύλινες πινακίδες ἐπενδυμένες μὲ μαῦρο δέρμα, τὸ ὁποῖο φέρει ἐγχά-

ρακτη διακόσμηση μὲ παραλληλόγραμμο πλαίσιο ποὺ σχηματίζεται ἀπὸ τρεῖς ἐγχά-

ρακτες γραμμὲς στὶς κάθετες καὶ ὁριζόντιες πλευρές του καὶ μὲ  χιαστὸ σχῆμα στὸ μέ-

σον, ὁμοίως ὁριζόμενο ἀπὸ δέσμη τριῶν γραμμῶν. 

2 
 

Χαρτ., 210  170 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 158  105 χιλ.), φ. 104, στίχοι 24-30, ἔτους 
1763. 

 

Ἀντωνίου Σπίνουλα, Νομικὸν Σύνταγμα. 
 

(φ. 1r) Τίτλος: ΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Συλλεχθὲν παρὰ τοῦ Λογιωτά-

του ἐν Ἱεροδιδασκάλοις Κῦ: κῦ: Ἀντωνίου Σπίνουλα τοῦ Κερκυραίου. Πρό-
σεστι κ(αὶ) τόδε Ἰωάννῃ ἱερεῖ Δένδιᾳ τῷ Κερκυραίῳ. Κατὰ τὸ ᾳψξγ΄ Ἔτος 
τὸ κοσμοσωτήριον. 1763. 

(φ. 2r-3r) Πρόλογος: Τοῖς ὁσιωτάτοις, κ(α)ὶ σεβασμιωτάτοις, πνευματι-
κοῖς πατράσι, τὸν ἀδελφικὸν ἀσπασμόν. Ἄρχ.: Ἡ δήλωσις τῶν λόγων σου 
φωτιεῖ, κ(αὶ) συνετιεῖ νηπίους, λέγει πρὸς τ(ὸν) Θεὸν ὁ Προφήτης, κ(αὶ) θεο-

πάτωρ Δαβίδ... Τελ.: ...τὸ γὰρ ἁμαρτάνειν πάθος ἀνθρώπινον ἐστί. Ἔῤῥωσθε. 
(φ. 4r-10r) Τίτλος: Ἀπόδειξις ἐπιβεβαιοῦσα ὡς ἀναγκαίαν τοῦ εὐαγγε-

λικοῦ νόμου τὴν τελειότητα. Ἄρχ.: Δὲν ἔλλειψεν ἡ ἀνθρωπίνη κακία νὰ προ-

χωρήσῃ εἰς τόσον, ὅστε ὁποῦ νὰ κινήσῃ τὴν γλῶσσαν κ(αὶ) ἐναντίον τοῦ 
θείου νόμου... 

(φ. 10v-15r) Ἀρχὴ τοῦ α΄: στοιχείου. Κεφάλαιον αον. Ἀναγνώστης εἰς ποῖον 
χρόνον τῆς ἡλικίας του πρέπει νὰ χειροτονῆται... Κεφάλαιον ιζ ον. Περὶ ἀφο-
ρισμένου, ἂν συγχωρῇται νὰ συμπροσευχόμεθα, ἢ νὰ συνομιλοῦμεν μὲ αὐτόν. 

(φ. 15r-21v) Ἀρχὴ τοῦ β΄ στοιχείου. Κεφάλαιον αον. Βάπτισμα θεῖον πό-

σας δωρεὰς παρέχει... Κεφάλαιον καον. Περὶ βασιλικῶν προτερημάτων κ(αὶ) 
ὅτι πρὸς τοῖς ἄλλοις εἰσέρχονται κ(αὶ) εἰς τὸ θυσιαστήριον. 

(φ. 21v-42r) Ἀρχὴ τοῦ γ΄: στοιχείου. Κεφάλαιον αον: Περὶ γάμου. Τί ἐστὶ 
γάμος... Κεφάλαιον κθ ον. Περὶ τοῦ δι’ ἄσκησιν λεγομένου γάμου. 

(φ. 42r-44r) Ἀρχὴ τοῦ δου στοιχείου: Κεφάλαιον αον. Περὶ ἀποστολικῶν 
διαταγῶν... Κεφάλαιον ιδον. Διάκονον εἰ ἔξεστιν αἴρειν μερίδας ἐν τῇ προ-

θέσει. 
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(φ. 44r-54v) Ἀρχὴ τοῦ εου στοιχείου. Κεφάλαιον αον. Περὶ ἐπισκόπου χει-
ροτονίας... Κεφάλαιον ληον. Ἑτερόγλωσσοι ἂν εἶναι συγχωρημένον νὰ ἱερουρ-
γοῦν, κατὰ τὴν ἰδίαν διάλεκτον. 

(φ. 54v-55v) Ἀρχὴ τοῦ ζ΄ στοιχείου. Κεφάλαιον αον. Ζέσις διατὶ βάνεται 
εἰς τὰ ἅγια... Κεφάλαιον δον. Ὅτι οὐ δεῖ ζωγραφίζειν, τ(ὸν) Χριστὸν ἀμνόν. 

(φ. 55v-56v) Ἀρχὴ τοῦ Η ου στοιχείου. Κεφάλαιον αον. Ἡγούμενος, προχει-
ρίζεται κ(αὶ) ὁ ἁπλοῦς μοναχός... Κεφάλαιον δον. Ἡμέρα ἀπὸ πότε ἀρχίζει, 
κ(αὶ) πότε λύεται ἡ τοῦ μεγάλλου Σαββάτου νηστεία. 

(φ. 56v-58r) Ἀρχὴ τοῦ θ΄ στοιχείου. Κεφάλαιον αον. Περὶ θεάτρων, ἱππο-
δρομίων, κ(αὶ) θημελικῶν παιγνίων. ἂν εἶναι συγχωρημένον νὰ πηγένουν εἰς 
αὐτὰ κληρικοί... Κεφάλαιον δον. Περὶ τῆς παραμονῆς τῶν ἁγίων Θεοφανίων. 

(φ. 58r-67v) Ἀρχὴ τοῦ ιου στοιχείου. Κεφάλαιον αον. Τίνες κωλύονται χει-
ροτονηθῆναι ἱερεῖς... Κεφάλαιον μαον. Ἱερεὺς ἀγροικικώτερος ἂν σφάλλη τί 
συγνωσθήσεται. 

(φ. 67v-69r) Ἀρχὴ τοῦ κ΄ στοιχείου. Κεφάλαιον αον. Κατηχούμενοι, εἰς 
πόσας τάξεις διαιροῦνται... Κεφάλαιον ζ ον. Κωνσταντινουπόλεως πατριάρ-
χου πέρι. 

(φ. 69r-71r) Ἀρχὴ τοῦ λ΄ στοιχείου. Κεφ(άλαι)ον αον. Λατῖνοι ἐναντιοῦν-
ται εἰς τοὺς ἱεροὺς καν(όν)ας... Κεφάλαιον Η ον. Λαϊκοῦ πέρι διακρινομένου 
μεταλαβεῖν ὑπὸ γεγαμηκότος ἱερέως. 

(φ. 71r-77v) Ἀρχὴ τοῦ μ΄ στοιχείου. Κεφάλαιον αον. Πόσοι πατέρες πρέπει 
νὰ εἶναι τὸ ὀλιγότερον διὰ νὰ συστήσουν τὸ μοναστήριον... Κεφάλαιον λαον. 
Μοναχὸς δὲν συγχωρεῖται νὰ γένῃ ὁ μεμελετημένον φόνον ἐργασάμενος, εἰς 
ἐκεῖνον τὸν τόπον ὁποῦ ἔκαμε τὸν φόνον. 

(φ. 77v-79r) Ἀρχὴ τοῦ ν΄: στοιχείου. Κεφάλαιον αον. Περὶ Νηστειῶν... Κε-
φάλαιον ζ ον. Μὴ νηστεύσας τινὰς τὴν ἁγίαν μην ἂν συγχωρεῖται νὰ μεταλάβῃ. 

(φ. 79r-80v) Ἀρχὴ τοῦ οου στοιχείου. Κεφάλ(αι)ον αον. Περὶ ὅρκου, κ(αὶ) 
πότε λύεται ὁ ὅρκος... Κεφάλαιον ϛον. Ὁμόζυγοι ποίας ἡμέρας πρέπει νὰ ἐγ-
κρατεύωνται τῶν ἰδίων γυναικῶν. 

(φ. 80v-85v) Ἀρχὴ τοῦ π΄ στοιχείου. Περὶ τοῦ πάσχα. Κεφ(άλαι)ον αον... 
Κεφάλ(αι)ον ιηον. Πορνεύοντες οἱ δοῦλοι, εἰ ἔστιν ἔνοχος ὁ δεσπότης αὐτῶν. 

(φ. 85v-88r) Ἀρχὴ τοῦ σ΄ στοιχείου. Κεφάλ(αι)ον αον. Σαββάτῳ κ(αὶ) Κυ-
ριακῇ, εἰ γίνεται νηστεία... Κεφάλ(αι)ον ζ ον. Σάββατον, διατὶ ποιοῦμεν μνεί-
αν τῶν κεκοιμημένων. 

(φ. 88v) Ἀρχὴ τοῦ τ΄ στοιχείου. Κεφάλ(αι)ον αον. Τόκων πέρι... Κεφά-
λ(αι)ον β ον. Τεσσαρακοστῇ μεγάλῃ, ἂν γίνεται γάμος. 

(φ. 88v-90r) Ἀρχὴ τοῦ υ΄ στοιχείου. Κεφάλ(αι)ον αον. Ὑπογονατίου πέρι, 
εἰ ἐκχορητὸν ἐστὶ φέρειν τοῦτο τὸν οἱονδήποτε ἱερέα... Κεφαλ(αι)ον ϛον. 
Ὑποδιάκονος εἰ δύναται μετὰ τὴν χειροτονίαν εἰς ἔννομον γάμον ἐλθεῖν. 



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ  

 38 

(φ. 90r-92r) Ἀρχὴ τοῦ φ΄ στοιχείου. Κεφάλ(αι)ον αον. Φονεύσας τὶς ἑαυτόν, 
εἰ ἀξιοῦται εὐχῆς καὶ ψαλμωδίας... Κεφάλ(αι)ον ϛον. Φονεύσας τὶς ἐκουσίως, 
κ(αὶ) ἐκ μελέτης, κ(αὶ) μὴ ἀκουσίως ἢ ἐκ θυμοῦ, εἰ χρὴ δέχεσθαι αὐτόν, τῇ 
ἐκκλησίᾳ προσφεύγοντα. 

(φ. 92r-93v) Ἀρχὴ τοῦ χ΄ στοιχείου. Κεφάλ(αι)ον αον. Περὶ τῶν παρενο-
ρίας χειροτονιῶν... Κεφάλ(αι)ον ϛον. Χεθῆναι ἢ συμβῆ τὰ ἅγια ἐν τῇ εἰσόδῳ, 
ἢ μὴ ποιεῖται ἕνωσιν. 

(φ. 93v) Ἀρχὴ τοῦ ψ΄ στοιχείου. Κεφάλ(αι)ον αον. Ψαλτήριον πῶς δεῖ ἀνα-
γινώσκειν εἰς τὰς ἀκολουθίας. Κεφάλ(αι)ον β ον. Ψαλτῶν πέρι. 

(φ. 93v) Ἀρχὴ τοῦ ω΄ στοιχείου. Ὡράριον, εἰ δεῖ φορεῖν τὸν ἀναγνώστην 
ἢ τὸν ὑποδιάκονον. Ὅρα εἰς τὸ εον κεφ(άλαι)ον τοῦ ὁμικροῦ στοιχείου. Τέλος, 
τῷ δὲ Θεῷ τῷ ἐν Τριάδι Δόξα, καὶ κλέος. 

(φ. 94r) (ἀπὸ τὸν ἴδιο γραφέα) Λέοντος καὶ Ἀλεξάνδρου ἀραὶ κατὰ κρι-
τῶν, παρὰ τοὺς Νόμους, καὶ τὰς ψήφους ἐκφερόντων. Ἄρχ.: Οἶμαι τῶν κρίνειν 
λαχόντων οὐδένα ποτὲ πρὸς τοσαύτην ἀποκλίναι σκαιότητα... Τελ.: ... ἀνθ’ ὧν 
τὴν τῶν νόμων ἐλευθερίαν, δούλην παραπεποιημένων κρίσεων ἀπεργάσατο. 

 

Κατάσταση χειρογράφου κακή. Τὸ χειρόγραφο ἀποτελεῖται ἀπὸ 9 τεύχη ὅλα ἑ-

ξάδια ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πρῶτο καὶ τὸ τελευταῖο ποὺ ἔχουν ἀπὸ 10 φύλλα. Τὸ χειρόγραφο 
δὲν ἔφερε ἀρίθμηση φύλλων. Τὰ φ. 1v, 3v καὶ 94v-104v λευκά. 

Γραφὴ εὐκρινής, ἐπιμελημένη, καλλιγραφική. Γραφέας ὁ ἱερέας Ἰωάννης Δένδιας, 
ὅπως προέκυψε ἀπὸ τὴ συγκριτικὴ ἐξέταση μὲ τὸ χειρόγραφο Κολυβᾶ 185, τὸ ὁποῖο 
φέρει βιβλιογραφικὸ σημείωμα. Ὁ ἱερέας Ἰωάννης Δένδιας ἦταν καὶ ὁ ἀρχικὸς κτή-

τορας τοῦ χειρογράφου, ὅπως δηλώνεται στὸ φ. 1r, καὶ ἔγραψε τὸ χειρόγραφο τὸ 
ἔτος 1763. Τὸ φ. 1r ἐμφανίζει τὴν εἰκόνα σελίδας τίτλου κειμένου τὸ ὁποῖο προοριζό-

ταν γιὰ τὸ τυπογραφεῖο. Ἡ ἴδια εἰκόνα, χωρὶς τὸ κτητορικὸ σημείωμα, καὶ στὰ χει-
ρόγραφα Ἀλεξίου Κολυβᾶ ἀρ. 185 καὶ 194. Μελάνι καφὲ σκοῦρο. Χαρτὶ λεπτό, πολὺ 
κατεστραμμένο ἀπὸ τὸν σκῶρο καὶ τὰ ἔντομα. Οἱ ἄκρες τῶν φύλλων κολλημένες. Στὸ 
φ. 1r τοῦ τίτλου δύο ἀνθοειδῆ κοσμήματα. Τὰ τεύχη δεμένα πρόχειρα μὲ σπάγκο καὶ 
ἐξώφυλλα μὲ χαρτόνι, κατεστραμμένο σήμερα. 

3 
 

Χαρτ., 204  140 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 180  115 χιλ.), σ. 36 (ἀριθμημένες 35), 
τέλος 18ου αἰ. 

 

Μαρτύριον Ἀναστασίου τοῦ νεομάρτυρος. Ὀπτασία μοναχοῦ 
Δανιὴλ τοῦ ἐξ Ἰσμαηλιτῶν. 
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(σ. 1-21) Μαρτύριον τοῦ ἁγίου Ἀναστασίου. Ἄρχ.: Εὐλογητός ὁ Θεός, ὁ 
παντελεήμων κ(αί) παντοδύναμος, ὁποῦ δυναμῶνει, καί τῶρα τοῦς εὐχαρί-
στους κ(αί) εὐγνώμονας δούλους του κ(αί) πολεμοῦσιν ἀνδρεῖως τόν πολέ-
μιον δαίμονα, κ(αί) νικοῦν κατά κράτος, κ(αί) λαμβάνουν νίκης στεφάνους, 
κ(αί) τρόπαια ὠς ἀήτητοι εἰς ἔλεγχον τινῶν ὁλιγωπίστων ... τό λοιπόν παρα-
καλῶ σας προσέχετε εἰς τέτοιαν ὠρέαν διήγησιν: Εἰς τά μέρη τῆς Ρούμελης, 
εἴναι μία χώρα ὁνομαζομένη Καρίπολη... Τελ.: ...Βλέπετε τό λοιπόν τί τοῦ 
ἐπροξένησε ὁ νέος μάρτυς ὁ φίλος του Ἀναστάσιος ... κ(αί) θέλει βασιλεύσι, 
μέ τόν φίλον του τόν μάρτυρα Ἀναστάσιον εἰς ἐκείνην τήν οὐ(ρά)νιον βασι-
λείαν. Ἡς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἁξιωθεῖν. Ἀμήν. Τέλος, καί τῶ Θεώ Δόξα. 
(Πρβλ. ΠΑΣΧΟΥ, «Ἰσλάμ», σ. 422-431. Τὸ κείμενο τοῦ μαρτυρίου τοῦ χειρο-

γράφου εἶναι διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν ἀνωτέρω ἔκδοση). 
(σ. 22-35) Ὀπτασία τοῦ Δανιήλ. Ἄρχ.: Ἐγώ ὁ ἐν Μοναχοῖς ἐλάχιστος Δα-

νιήλ διέτριβον ἐν Κερκύρα χάριν τοῦ θαυματουργοῦ Σπυρίδωνος, ... Τελ.:... 
βαστῶν μόνον ὀλίγον, κ(αί) οὕτως δοξάζων τόν Κύριον, κ(αί) τόν αὐτοῦ θε-
ράποντα ἀπῆλθον εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἐν ἧ ἀνεγίνωσκων τό ψαλτήριον. Τέλος 
κ(αί) τῷ Θεῷ Δόξα. (Πρβλ. χφ. Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Κοζάνης 34, ΠΑΣΧΟΥ, 

«Ἰσλάμ», σ. 432-450. Ὅπως προέκυψε ἀπὸ αὐτοψία, τὸ κείμενο τοῦ χειρο-

γράφου τῆς Μυρτιδιώτισσας μοιάζει ἐπίσης μὲ τὸ κείμενο τοῦ χειρογράφου 
τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου ἀρ. 185). 
 

Τὸ χειρόγραφο διατηρεῖται σὲ καλὴ σχετικὰ κατάσταση ἀλλὰ οἱ ἄκρες τῶν φύλ-

λων στὸ δεξιὸ τμῆμα εἶναι κατεστραμμένες καὶ σὲ πολλὰ σημεῖα τὸ κείμενο ἔχει χα-

θεῖ. Ἀρίθμηση ἐξίτηλη ἀνὰ σελίδα, στὸ ἐπάνω περιθώριο ἀριστερά, ἕως τὴ σελίδα 35. 
Ἡ σελίδα 22 δὲν ἀριθμήθηκε κανονικὰ καὶ μὲ τὸν ἀριθμὸ 22 ἀριθμήθηκε ἡ ἑπόμενη 
σελίδα. Δύο γραφεῖς στὰ δύο μέρη τοῦ χειρογράφου. Στὸ πρῶτο μέρος μελάνι μαῦρο, 
στὸ δεύτερο καφὲ καστανό. 

Στὴ σ. <21α> ἡ σημείωση μὲ μπλὲ μελάνι ἀπὸ τὸ χέρι ἐνδεχομένως τοῦ μοναχοῦ 
Σωφρονίου Βασιλάκη: αύτη ἐστι κιμίλιον τοῦ κτίτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Υ. Θεοτόκου 
Μυρτιδιωτίσσης Δανιήλ Καγγελάρη Ἡγουμένου τής Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρ-

τυρος Βλασίου ἐν Τρικλίνο καί ἀφισε ἐν αυτῆ τῶν ἐν Ἱερομ. πανοσ. Σπυρίδων Καγ-

γελάρη ἐκ τής ¨Ασο. Στὴν ἴδια σελίδα πέντε ἀποτυπώματα τῆς σφραγίδας τῆς μονῆς. 
Στὴ σ. 35 ἀπὸ τὸ ἴδιο χέρι ὅπως στὴ σ. <21α> ἡ σημείωση: αὕτη ἔστι κιμίλιον τοῦ Ἡ-

γουμένου τής Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγίου Ἰερομάρτυρος Βλασίου ἐν τρικλίνο καί κτίτορος τής 
Ἰεράς Μονῆς Υ. Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης καὶ δύο ἀποτυπώματα τῆς σφραγίδας τῆς 
μονῆς. 

Δεμένο πρόχειρα μὲ χοντρὸ χαρτόνι. Στὸ πρῶτο ἐξώφυλλο ὑπῆρχε κολλημένη χάρ-

τινη ἐτικέτα ποὺ ἔχει ἀποκολληθεῖ. 
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Χαρτ., 205  148 χιλ., φ. 14, στίχοι 24, 18ος αἰ. 
 

Ἀκολουθία τοῦ ἀφορισμοῦ. 
 

(φ. 1r-7r) Ἀκολουθεῖα τοῦ ἀφορϊσμοῦ. Ἄρχ.: συναχθέντων τῶν ἱερέων, 
εἰς τόν διορισμένων τόπων, ενδεδυμένοι τά ἐαὐτῶν ἐπιτραχίλια... Τελ.: ... σύν-
τριψον κύριε τά ὁνόματα αὐτῶν, ὡς σκεύη, κεραμέως, εἶτα ποιῆ ὁ προεστός 
τελεῖαν ἀπόλυσιν, καί ἐξέρχονται καταρώμενοι, Τέλος τῆς τοῦ ἀφορισμοῦ 
ἀκολουθίας κ(αί) τῷ Θ(ε)ῷ ἡμῶν δόξα. 

 

Κατάσταση χειρογράφου καλή. Τὸ χειρόγραφο δὲν ἔφερε ἀρίθμηση φύλλων. Τὰ 
φ. 7v-14v λευκά. Τὸ φ. 13 κομμένο καὶ τὸ φ. 14 κομμένο στὸ κάτω μέρος. Χαρτὶ τὸ σύ-

νηθες, σητόβρωτο. Γραφὴ εὐκρινής, ἐπιμελημένη. Μελάνι καστανό. Στὸ φ. 12v μὲ μπλὲ 
μελάνι, ὁ Ἀμβρόσιος διασκεύασε παλαιότερη σημείωση τοῦ 1765, γραμμένη στὸ φύλ-

λο 14v: 1765 Νοεμβρίου 9. ἐτούτη ἡ φυλάδα τοῦ Ἀφορισμοῦ εἰνε τού παπά Πανα-

γιώτη Ζτανκάρη (= Τζανκάρη) ἀγορασμένη. ἀπό τόν παπά Σίμο Κομπίζτη ἀπό τήν 
Σαγιάδα τής Ἠπείρου. κοστίζη μονέδα λίτρες 51. Παρθένιος Ἰερομόναχος Ζτανκάρης. 
Στὸ ἴδιο φύλλο (φ. 12v) στὴ συνέχεια: Ἀμβρόσιος Μοναχός καί πολυλυπυμένος ἔ-

γραψα τά ἄνωθεν τήν Μεγάλην Πέμπτην ἐν Μηνί ἀπριλίω 1899. Στὸ φ. 14r διάφορες 
σημειώσεις, μὲ καστανὸ μελάνι, μὲ ὀνόματα διαφόρων καὶ ἀπὸ κάτω, προφανῶς, οἱ 
ὀφειλές τους: αναστασις αγαθος μ: 1, Ψαλος μ: 1 σκου: 2, κουσουνις πουλις τζου: 1, 
τζανις μ: 1, κοντογαργος τζου: 3, ο κουλουμος μ: 3, ο μαρίνος μ: 24 τζου: 1, θιοφιλις μ: 
4, αναστασις βοντας μ: 1, αναστασις κακοσκοδιος τζου: 2, γιοργακις γιανις παρογιος 
του πουροτα, λευτεγοτις γακος. 

Στὸ ἴδιο φύλλο (φ. 14v) μὲ μαῦρο μελάνι: 1765 Νοεμβρίου 9 ἐτουτη ή φλαδα 
ἀκόμη εἰτανε κόντος καμομένος ἀπο τοῦς 1763 έος τους 1764 και δεν ελαβε κέρον να 
ερθε να δοσει τόν κόντο του σοστόναι. Καὶ ἀπὸ τὸ ἴδιο χέρι: ἐτοῦτη υ φηλα αινε του 
παπά Παναγιότη Τζανκάρη ἀγορασμένη ἀπό τον παπά σιμο κονμπητζη σαγιαδινό 
κοστήζει μονεδα L. 51. Στὸ φ. 14v: φυλάδα τοῦ Ἀφορισμοῦ ἀνῆκον εἰς τήν Ἰεράν 
Μονήν τῆς ὑ. Θκου Μυρτιδιωτίσσης καί ὅποιος τήν μεταχιρισθῆ, εἰς Ἁρπαγήν ἤ τήν 
κλέψη νά ἔχη τήν κατάραν, τῆς Παναγίας, καί τοῦ Χριστοῦ. Ἀμβρόσιος Μοναχός 
Πακτίτης πολύπαθος καί κατατρεγμένος. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ πίσω ἐξωφύλλου ἡ ἐν-

θύμηση: 1808 ἰουλίου 17 ενια [....] δημήτρης ἀρμένις τού πτ φωτίου. ἀπο το κ’’ πο τόν 
[...] τοῦ ποταμοῦ καί γεόργιος κιριάκης τού ἀνδρέα λεγόμενος τζιριγότης ἀπο τους 
κοριφοῦς τό ὁνομάσανε σπυρίδον. Κτήτορας τοῦ χειρογράφου πιθανὸν ὁ ἱερομόνα-

χος Παρθένιος Τζαγκάρης, ὅπως προκύπτει ἀπὸ σημείωση, μεταγενέστερη τῆς γραφῆς 
τῆς φυλλάδας, στὸ πρῶτο ἐξώφυλλο: ἁκολουθεῖα τοῦ αφορισμοῦ. φιλάδα τοῦ παρθε-
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νίου ἰερομονάχου τζανγκάρι. 
Δεμένο πρόχειρα μὲ χοντρὸ χαρτόνι. Ὑπῆρχε καὶ ἐτικέτα χάρτινη, τοποθετημένη 

ἀπὸ τὸν μοναχὸ Ἀμβρόσιο, ποὺ σήμερα  ἔχει ἀποκολληθεῖ. 

5 
 

Χαρτ., 297  195 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 234  135 χιλ.), φ. 99, στίχοι 22, ἔτους 
1805. 

 

Ἀναστασίου Γορδίου, Περὶ Μωάμεθ καὶ κατὰ λατίνων. 
 

(φ. 1r-4r) Ἡ διαθήκη τοῦ Γορδίου. Τίτλος: Ἴσον ἀπαράλακτον τῆς δια-
θήκης καί θεολογικης ὁμολογίας τοῦ σοφωτάτου καί ἀοιδίμου φωστῆρος 
καί μεγάλου πατρός διδασκάλου κυρίου Ἀναστασίου Γορδίου τοῦ διαγρά-
φων ἐκ κώμης μεγάλων Βρανιανῶν. ὅστις ἐξέλιπε της παρούσης ζωῆς ἐβδόμη 
τοῦ ἰουνίου μηνός ἐν ἡμέρα σαβάτῳ ὥρα πέμπτη καί ἐτάφη ἐν τῇ γῆ τό ἱερόν 
καί καθαρώτατον αὐτοῦ σῶμα τῇ θ η ὥρα τῆς Κυριακῆς ἐν τῇ μονῇ τῆς ἁγίας 
ὁσιομάρτυρος Παρασκεβῆς τῇ καί σχολῇ αὐτοῦ τῇ κειμένῃ εἰς τήν το-
ποθεσίαν τῆς ῥηθείσης κώμης ἐν τῷ νάρθηκι ἐν τῷ μνημείῳ τοῦ μακαριωτά-
του καί γέροντος αὐτοῦ κυρίου Εὐγενίου. πολλῶν πατέρων καί ἱερέων καί 
πλῆθος χριστιανῶν ἀναδραμόντων καί πάντων ὀδυρομένων τήν ἀποδημίαν 
καί στέρησιν τοῦ καλοῦ πατρός καί φωστῆρος ὅτι πάντων προΐστατο εὐερ-
γετῶν, καί πάντας νουθετῶν ὁ ἀείμνηστος ὡς ἄλλος οὐδείς τῶν κατά καιρόν 
τούτων. ἦν δέ ετῶν ἐβδομήκοντα πέντε. (φ. 1v) Ἄρχ.: Εἰς δόξαν πατρός καί 
υἱοῦ καί ἁγίου πνεύματος τοῦ ἑνός καί μόνου ἀλιθινοῦ Θεοῦ τοῦ ποιητοῦ 
καί πλάστου καί δεσπότου τῶν ἁπάντων ἐῤῥωμένων τῷ νῷ καί τῇ διανοίᾳ. 
Ὅσα εἰς τήν ὀρθόδοξον πίστιν ἀναφέρεται καί δόγματα τῆς καθολικῆς καί 
ἀποστολικῆς ἐκκλησίας... Τελ.: ... καί ὅσα τοῖς ἀπερχομένοις βοηθεῖν δύναται 
κἀγώ διά λόγου αὐτοῖς παραδώσω καί αὐτός ἀφ’ ἑαυτῶν οἴδασι. Ἐν τῇ μονῇ 
τῶν Μεγάλων Βρανιανῶν. α.ψ.α.θ. Στὴ συνέχεια ἀπὸ μεταγενέστερο  χέρι ἡ 
διόρθωση: αψλθ΄=1739.  

(φ. 5r - 99v) Περί τοῦ τί ἐστίν ἡ βασιλεία τοῦ Μωάμεθ καί περί τῶν τεσ-
σάρων μεγάλων βασιλειῶν ἀπό τόν προφήτην Δανιήλ καί περί τῆς εἰκόνος 
τοῦ Ναβουχοδονόσορ. Ἄρχ.: κεφ(άλαι)ον αον. Πολλαῖς φοραῖς βλέπωντας 
τούς χριστιανούς καί μάλιστα τοῦ λόγου μας πῶς τυραννούμεθα ἀπό τούς 
κρατοῦντας παντίῳ τρόπῳ,... (φ. 99rv) πθ΄. Ἐπίλογος. Ἄρχ.: Ἐγώ ἔκαμα εἰς 
τοῦτα ὁποῦ ἔγραψα ὡσάν κάποια σκυλάκια ὁποῦ τά ἔχουν εἰς τάς αὐλάς 
καί ὅταν πέρνουν ὀσμήν λύκου, ἤ ἀρκούδας... Τελ.:... ὅσον νά δώσω ἀφορ-
μήν τοῖς σοφοῖς τούς ὁποίους παρακαλῶ γονικλητῶς νά μου συγχωρήσουν 
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τήν τόλμαν, διατί καλλήτερα δέν ἤξευρα, καί ἀνίσως καί προαιροῦνται ἄς 
γράψουν καθώς πρέπει καλήτερα, καί τακτικώτερα. διατί ἐγώ τά ἔγραψα 
ἀγροικηκότερα ὡσάν ἀμαθής. καί ἄς ἔχω συγχώρησιν παρακαλῶ διά τόν 
κύριον. (AST. ARGYRIOU, «Anastasios Gordios Sur Mahomet et contre les La-

tins. Edition critique accompanée d’ une introduction et de notes», Ἐπετηρὶς 
Ἑταιρείας Στερεοελλαδικῶν Μελετῶν 6 (1990), 313-404. Τὸ κείμενο τοῦ χει-
ρογράφου τῆς Μυρτιδιώτισσας ἔχει διαφορετικὸ ἀριθμὸ κεφαλαίων ἀπὸ τὴν 

ἀνωτέρω ἔκδοση ἐπειδὴ στὸ χειρόγραφο ὑπάρχουν παραλείψεις καὶ λάθη 

στὴν ἀρίθμηση τῶν τίτλων. Τὸ κείμενο τοῦ χειρογράφου παρουσιάζει μικρὲς 
λεκτικὲς διαφορὲς καὶ ἀποκλίσεις ἀπὸ τὴν ἔκδοση). 

 

Κατάσταση χειρογράφου καλή. Ἡ ἀρίθμηση τῶν φύλλων σύγχρονη τοῦ κειμένου, 
μὲ τὸ ἴδιο μελάνι. Τὸ χειρόγραφο γράφτηκε τὸ ἔτος 1805, ἀπὸ ἄγνωστο γραφέα, ὅπως 
προκύπτει ἀπὸ τὸ σημείωμα στὸ φ. 99v, γραμμένο μὲ ἐρυθρὸ μελάνι, μετὰ τὸ τέλος 
τοῦ κειμένου: Τέλος καί τῷ ἐν Τριάδι Θεῷ δόξα τιμή, καί κράτος ἀμήν. 1805: ἰουλίου 
8 : ἀντεγράφη ἅπασα ἡ βίβλος ὑπό χειρός ἐμοῦ. 

Γραφὴ εὐκρινής, προσεγμένη, ὄρθια. Ὁ γραφέας εἶναι ὀρθογράφος, δὲν χρησιμο-

ποιεῖ τὴ βαρεία. Μελάνι ξανθό, καστανό. Ἀρχογράμματα καὶ τίτλοι μὲ ἐρυθρὸ μελά-

νι. Τὸ φ. 4v λευκό. Στὸ φ. 1r μὲ μπλὲ μελάνι κάποιος διόρθωσε στὸ περιθώριο τὴ λέξη 
τοῦ κειμένου «διαγράφων» μὲ τὸ ὀρθὸ «ἐξ Ἀγράφων» καὶ ἔγραψε στὸ κάτω περιθώ-

ριο σχολιάζοντας τὴ λέξη «ἐβδόμη» τοῦ κειμένου τὰ ἑξῆς: «Ἡ ἑβδόμη τοῦ Ἰουνίου πί-
πτει ἡμέρᾳ Σαββάτῳ κατά τό 1740». Στὸ verso τοῦ τελευταίου παραφύλλου τὸ κτητο-

ρικὸ σημείωμα: Τό Παρόν ὑπάρχει τῆς Μονῆς Ὑ. Θ. Μηρτιδιωτίσσης. Ἱ. Ν. Γ. καὶ μὲ 
μπλὲ μελάνι: ἱερομόναχος Νεκτάριος Γραμμένος.  

Ἄδετο. Τὰ φύλλα δεμένα πρόχειρα μὲ σπάγκο. Στὴν ἀρχὴ καὶ στὸ τέλος τοῦ χει-
ρογράφου δύο φύλλα τῆς ἴδιας ποιότητας καὶ πάχους μὲ τὰ ὑπόλοιπα ἔχουν συρρα-

φεῖ δίκην ἐξωφύλλων. 

6 
 

Χαρτ., 175  124 χιλ., σ. α΄-β΄ + 72, ἔτους 1814. 
 

Ἀγαθαγγέλου, Προφητεία. Μεθοδίου Πατάρων, Προφητεία. 
 

(σ. α΄-β΄, 1-62) Τοῦ Ἱρωνίμου ἀγαθαγγέλου ἡ προφητεία.  

(σ. β΄) Ἄρχ.: Ἡ προφητία ἔως τόν ἡμέτερον χρόνον χιλιοστῶ ὀκτακοσιο-
ωστῶ δεκατω μαρτίω εὐδόμη. ὐπάρχει χρόνον, πεντακοσιωστῶ κ(αί) τρια-
κοστῶ πρότω. no 531. Προφητεία τοῦ μακαρύτου ἠερομονάχου Ἀγαθαγ-
γέλου τῆς μοναδικῆς πολιτίας τοῦ μεγάλου Βασιλίου γεννιθεῖσα ἐν Μεσήνη 



ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ  

43 

τῆς Σικελίας... (Ἀκολουθεῖ ἡ εἰσαγωγὴ καὶ δέκα κεφάλαια). (σ. 2) Εἰσαγωγή. 

Ἄρχ.: Δούλος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ καί σοτίρος τοῦ ἀνθρωπί-
νου γένους... (σ. 62) Τελ.: ... ήγαγον δειναῖς ουραῖς των δρακοντα καί έρηψαν 
αυτών εν τω ταρταρω της καμήνου του πυρός ψάλοντες... κράτος καί βαση-
λεία εἰς τούς αιώνας των αιώνων ἀμήν (πρβλ. Χρησμοὶ τοῦ Ἀγαθαγγέλου, ἐν 
Ἀθήναις 1837· Αἱ προφητεῖαι τοῦ Ἀγαθαγγέλου καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς 
Τουρκίας,  ἐν Ἀθήναις 1897· ἐπίσης Α. ΠΟΛΙΤΗ, «Ἡ προσγραφόμενη στὸν 
Ρήγα πρώτη ἔκδοση τοῦ Ἀγαθάγγελου», Ὁ Ἐρανιστὴς  7 (1969), 179-190). 

(σ. 62-70) Τού ἐν αγίοις πατρός ημών Μεθοδίου αρχιεπισκόπου Πατα-
ρων προφιτήα περί τόν μελόντων γενέστε δι ετήσεως τοῦ εὐσεβοῦς βασιλέως 
κύρ Λέοντος τοῦ μεγάλου. (σ. 63) Ἄρχ.: Ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέρες τοῦ εὐδό-
μου αἰωνος ἐπαναστίσονται οἰ ἁγαρινοῖ κ(αί) περικυκλώσουσι τά τείχη τῆς 
πόλεως Βυζαντίου... (σ. 70) Τελ.: ...Ἡμάς γένοιτο ἐπυτιχείν της Χριστοῦ βασι-
λίας προσκυνίν δέ πατέρα Υἰόν καί πνεύμα ἀγιον τήν μίαν θεότιτα καί βα-
σιλίαν, ἐν Χριστό τῶ Κυρίω ἡμῶν ὦ ἡ δόξα εἰς τοῦς αἰῶνας τῶν αἱωνων. 
Αμῆν (Πρβλ. FR. HALKIN, Bibliotheca Hagiographica Graeca, τ. III. Supple-

ment, Bruxelles 1957, 2036c). 

Κατάσταση χειρογράφου καλή. Τὰ δύο τμήματα τοῦ χειρογράφου πρέπει νὰ ἔχουν 
γραφεῖ ἀπὸ τὸν ἴδιο γραφέα, παρότι οἱ διαφοροποιήσεις τῆς γραφῆς ὑποψιάζουν γιὰ 
περισσότερους γραφεῖς. Οἱ παρατηρούμενες διαφορὲς νομίζουμε ὅτι ὀφείλονται στὸν 
διαφορετικὸ χρόνο γραφῆς τῶν δύο τμημάτων τοῦ χειρογράφου. Ἑνιαία γραφὴ ἔχουν 
οἱ σ. β΄, 1-2 καὶ οἱ σ. 63 καὶ ἑξῆς. Πιθανολογοῦμε ὅτι ἔλειπε ἡ ἀρχὴ τοῦ χειρογράφου 
ἡ ὁποία προστέθηκε ἀργότερα μαζὶ μὲ τὸ ἔργο τοῦ Μεθοδίου Πατάρων, ὁ τίτλος τοῦ 
ὁποίου μόνο ὑπῆρχε στὴ σ. 62. Τὸ χειρόγραφο γράφτηκε τὸ ἔτος 1814 καὶ προφανῶς 
εἶναι ἀντίγραφο ἄλλου τοῦ ἔτους 1787. Στὴ σ. 71, μετὰ τὸ τέλος τοῦ κειμένου τῆς προ-

φητείας τοῦ Μεθοδίου Πατάρων, ὁ ἴδιος γραφέας ἔγραψε τὰ ἑξῆς: Εὐγενή Κύριε Νι-
κόλαε, ἰδοῦ ὄπερ ἐζήτησας μετά πόθου, ἀντίγραψα εἰς σέ τίνιν δέωμε μενισόν μου τότε 
ἐν ταῖς πρός τόν θεῖον πανευπροσδεκτου σου λοιταῖς, ὡπος ῤισθήσομε τῆς κολάσεος 
ἴνα σε μεγαλυνων ἀει καί εὐχαρίστος γεραίρω σου τῆν ταχείαν ἀντηλειψιν κ(αί) βε-

βέαν ἐνθίμισιν. ἁμῆν γένιτο. Ἡ μέν χείρ ἡ γράψασα σέπεται τάφις ἡ δέ βίβλος μένει ἐν 
χρόνις πληρεστάτις. 1787. Τὸ ἴδιο χέρι πρόσθεσε: ἔως τοῦς χιλ: 1814: ὀποῦ τόρα με-

τρούμε ὐπάρχει ἡ παροῦσα κόπια ητε αντίγραφον ίσον χρόν. νο 28. Τέλος καί τῶ Θεῶ 
Δόξα. Στὴ σ. 72, μεταγενέστερη σημείωση: ὅλλα τά ἐδώ γραφόμενα ἔχουν γείνη κ(αί) 
πάλιν θα γείνουν μεγαλήτερα, δια νά ἐξαλιφθή ἀπό τό πρόσοπον τῆς γῆς, ἅπασα ἡ 
ἀσεβεστάτη κ(αί) ἡ σημερινή ἅτιμος κοινονία, νά καῆ ὅλλη ἡ γῆς, ὁ ποτέ τά σόδομα 
κ(αί) γόμορα. Α: Θ: Ν:. 

Δεμένο μὲ χοντρὰ χάρτινα ἐξώφυλλα. Στὸ πρῶτο ὑπάρχει ἐτικέτα ἀπὸ χαρτὶ καὶ 
ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ μοναχοῦ Ἀμβρόσιου ἡ ἔνδειξη: Βειβλίον χειρόγραφον περιέχων τάς 
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προφητείας τοῦ Ιερονίμου Ἀγαθαγγέλου. Ἀνήκον τῆ Ἰερᾶ Μονή Ὑ. Θκου Μυρτιδιω-

τίσσης. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ πρώτου ἐξωφύλλου: Ἀμβρόσιος Μοναχός Πακτίτης 1897 
Μαρτίου 23 καὶ Σωφρόνιος Μωνχως Παξων, ἐνῶ μέσα σὲ παρένθεση ἀπὸ ἄλλο χέρι: 
(ἀμάθεια γραμάτων). 

7 
 

Χαρτ., 219  158 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 195  135 χιλ.), σ. α΄-δ΄ + 152, ἔτους 1828. 
 

Πατερικόν. Παράκληση εἰς τὸν Τίμιον Σταυρὸν καὶ ἄλλα. 
 

(σ. α΄) Βιβλίον Πατερικόν ὡραιότατον καί ψυχωφελέστατον. Ἀπό τοῦ 
Εὐεργετινοῦ συλλεχθέν τά ἄνθη πρός ὠφέλειαν τῶν ποθούντων σωθῆναι. 
Ἐν Κερκύρα αωκη : 1828. 

(σ. γ΄) Πίναξ τῆς βίβλου. Ἀναφέρονται ἀναλυτικὰ τὰ περιεχόμενα τοῦ 
χειρογράφου σὲ δύο στῆλες: Περί μνήμης θανάτου 1. Παύλου τοῦ ἁπλοῦ 7. 
Πῶς παρηγοροῦνται τῶν δικαίων αἱ ψυχαί ὅταν χωρίζονται ἀπό τό σῶμα 7. 
Διά ἐκείνους ὅπου ξεψυχοῦν καί πάλιν [ὑ]ποστρέφουν 21. Τοῦ ἁγίου βενε-
δίκτου 32. Τοῦ ἀββά μακαρίου 34. Πῶς ἐξετάζεται ἡ ψυχή ὅταν εὔγη ἀπό τό 
σῶμα 36. Περί τῶν νηπίων 39. Πῶς πρέπει ὁ μοναχός νά ἀπέχη ἀπό τούς γο-
νεῖς του 41. Περί τῆς τάξεως τῶν παλαιῶν κοινοβίων 48. Διά τούς ἐσχάτους 
καιρούς τί ἔχει νά γένη 59. Περί ἐγκρατείας 63. Διά τόν πόλεμον τῆς πορ-
νείας 66. Περί δακρύων 79. Διά νά μή κατακρίνωμεν 82. Περί ἀγάπης 85. Περί 
ἱερωσύνης 97. Περί θανάτου καλοῦ καί κακοῦ 100. Τοῦ ἀββά μακαρίου 103. 
Γρηγορίου τοῦ διαλόγου 107. Διά τά μνημόσυνα 110. Διά τήν μετάληψιν 111. 
Συμεών τοῦ νέου θεολόγου λόγος 113. Τοῦ γεροντικοῦ 127. Ἑρμηνεία τῶν 
θείων πατέρων διά τήν εὐχήν τοῦ κύριε Ἰησοῦ Χριστέ 129. Ἑρμηνεία εἰς τήν 
εὐχήν 135. Ὅτι ἔχουν χρέος ὅλοι οἱ χριστιανοί νά προσεύχονται 136. Γρηγο-
ρίου τοῦ διαλόγου διά τά ἐνύπνια 138. Διά τούς ἀφωρισμένους 139. Παρά-

κλησις εἰς τόν τίμιον σταυρόν 141. 
(σ. 1-128) Πατερικόν. (σ. 1) Χριστέ Ἰησοῦ προηγοῦ. Ἀρχή Σύν Θεῷ τοῦ 

Πατερικοῦ ἤτοι συναγωγή τῶν θεοφθόγγων ῥημάτων τῶν θείων πατέρων 
πρός πᾶσαν ὑπόθεσιν ἁρμόζουσαν. Περί μνήμης θανάτου. Ἄρχ.: Ἔλεγεν ὁ μέ-
γας Ἀντώνιος πρός τούς μαθητάς του... (σ. 128) Τελ.: ... ὅμως φυλάξου πλέον 
νά μήν κατακρίνῃς τινά ἄλλον ἔως ὁποῦ νά ἔλθῃ ὁ κύριος καί θά ἀποδόσῃ 
κάθε ἑνός κατά τά ἔργα του. ὦ πρέπει πᾶσα δόξα τιμή καί κράτος εἰς τούς 
αἰώνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 

(σ. 129-138) Ἑρμηνεία ἀπό τούς θείους πατέρας παλαιά περί τῆς εὐχῆς 
τοῦ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ Υἱέ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με. πόθεν ἔλαβε τήν ἀρχήν. 
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Ἄρχ.: Πόσην δύναμιν ἔχει ἡ εὐχή τοῦ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ Υἱέ τοῦ Θεοῦ ἐλέ-
ησόν με, καί τί λογῆς χαρίσματα χαρίζει... Τελ.: ... καί νά εὕρουν μεγάλην εἰς 
τήν ὥραν τοῦ θανάτου των. ὅταν δέν εὑρίσκουν ἀπό κἀνέναν ἄλλον βοή-
θειαν παρά μόνον ἀπό τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. 

(σ. 139-140) Διά τά ἐνύπνια Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου. Ἄρχ.: Πρέπει νά 
ἰξεύρωμεν ὅτι κατά ἕξ τρόπους ἅπτονται εἰς τήν ψυχήν...  

(σ. 140) Περί τῶν ἀφωρισμένων πόθεν γνωρίζονται. Ἄρχ.: Ὅποιος ἔχει 
ἐντολήν ἤ κατάραν πατρός πνευματικοῦ ... Τελ.: ... ἀπό τούς θείους κανώνας. 
Στίχοι κατανυκτικοί. Κἄν οὐρανούς ἄνθρωπε καί νέφη φθάσης/ καί γῆν με-
τρίσης καί θαλάσσης τό βάθος/ καί τῆς ἐλάφου ὑπερέλθης τόν δρόμον/ λάκ-
κον τάφον τρίπηχον οὐχ ὑπερδράμης./ Τέλος καί τῷ μόνῳ θεῷ χάρις. ἀμήν. 

(σ. 141-151) Παράκλησις Ἱκετήριος εἰς τήν νοητήν σκάλαν τόν τίμιον καί 
ζωοποιόν σταυρόν. ψαλλομένη Ἀπό τήν πρώτην τοῦ σεπτεμβρίου μηνός ἔως 
τήν δεκάτην τετάρτην παρά τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν καί μάληστα ὅσοι ἠυ-
μοίρησαν νά ἀποκτήσουν μέρος τοῦ τιμίου ξύλου εἰς ψυχικήν αὐτῶν σωτη-
ρίαν. Ἐν Κερκύρα. (σ. 142) Ἄρχ.: Μετά τόν Εὐλογητόν Κύριε εἰσάκουσον τῆς 
προσευχῆς μου. Θεός Κύριος καί τό Τροπάριον ἦχος δ΄. Τῷ ζωηφόρῳ νῦν 
σταβρῷ προσπελάσωμεν, ἁμαρτωλοί καί ταπεινοί καί προσπέσωμεν... καί ὁ 
κανών. ἦχος πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Τόν τοῦ κυρίου ζωηφόρον ἅπαντες 
σταυρόν νοΐ καθαρῷ καὶ εὐσεβεῖ γνώμῃ πάντες προσκυνήσωμεν... (σ. 151) 
Τελ.: ... Δεῦτε προσκυνήσωμεν οἱ πιστοί, τόν σταυρόν Κυρίου ἐν ᾧ ἔστησαν 
οἱ σεπτοί πόδες τοῦ δεσπότου. καί ἐξεκενώθη αὐτοῦ τό θεῖον αἷμα, εἰς κό-
σμου λύτρωσιν. Τέλος τῆς Παρακλήσεως. 

Κατάσταση χειρογράφου σχετικὰ καλή. Ὑπῆρχε ἀρχικὴ ἀρίθμηση ἕως τὴ σ. 136 
καὶ κατόπιν ἡ σ. 139 εἶχε ἀριθμηθεῖ ὡς 138 καὶ ἐκεῖ τελείωνε ἡ ἀρίθμηση. Οἱ σ. β΄, δ΄ 
καὶ 152 λευκές. Γραφὴ εὐκρινής, καλλιγραφική. Μελάνι καστανὸ ἀνοικτὸ πρὸς τὸ 
κόκκινο στοὺς τίτλους καὶ σκοῦρο στὸ κείμενο. Γραφέας τοῦ χειρογράφου εἶναι ὁ 
μοναχὸς Ἰάκωβος ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴ σ. 141, ὅπου κάτω ἀπὸ τὸν τίτλο τῆς Πα-

ρακλήσεως πρόσθεσε: Ἐν Κερκύρα. Ἐγράφη πρός τούς εἴκοσιν ὀκτώτε τῶν χιλίων 
ὀκτακοσίων τῆς σεπτῆς Χριστοῦ θεογονίας. Ἐν τῷ μηνί ἑβδόμω τε ἡμερα δωδεκάτῃ. 
παρ’ Ἰακώβου μοναχοῦ οὗ εὔχεσθ’ οἱ τυχόντες. Στὸ κείμενο τοῦ Πατερικοῦ καὶ στὸν 
κανόνα τοῦ Σταυροῦ ὑπάρχουν ἁπλὰ καλλιτεχνικὰ πρωτογράμματα. Ἁπλὰ καλλιτε-

χνικὰ ἐπίτιτλα μὲ ρόμβους στὶς σ. 1 καὶ 142. Στὴ σ. α΄ ὁ γραφέας πρόσθεσε μετὰ τὸν 
τίτλο μὲ τὸ ἴδιο μελάνι: ἐάν ἧς φιλομαθής, ἔσῃ καί πολυμαθής. εὔχεσθε ὑπέρ τοῦ πο-

νήσαντος. Στὴν ἴδια σελίδα, λίγο ἀργότερα, μὲ μαῦρο μελάνι γράφτηκε ἡ ἑξῆς σημεί-
ωση: Γεωργιως μιχαλας τζανετου απο [...] λακονες το ελαβαι 1830. 

Ἄδετο σήμερα. Προφανῶς παλαιότερα ὑπῆρχε στάχωση, ὅπως διαπιστώνεται 
ἀπὸ τὰ ὑπολείμματα συρραφῆς τῶν τευχῶν. 
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Χαρτ., 220  158 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 190  130), φ. 46 + χάρτης, ἔτους 1839. 
 

Οὐρανοῦ Κρίσις καὶ Βίος τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος. 
 

(φ. 1r) Τίτλος: ΦΥΛΛΑΔΑ τῶν θαυμάτων τοῦ θαυματουργικωτάτου 
πατρός Ἡμῶν Σπυρίδωνος προστάτου τῆς Νήσου Κερκύρας. Μετά πολλῶν 
καί ἀξιολόγων εἰδήσεων τοῦ ὑπασπιστοῦ ἱεροῦ λειψάνου. <Ἐ>ρανισθέντα 
ἀπό πολλά βιβλιάρια ὑπό Ἰωάννου Ἱερεμίου εὐρισκομένου εἰς ἕνα χωρίον 
τῆς Νήσου ταύτης Κερκύρας. 1838. Κατά Μῆναν Δεκέμβριον ἔτος Σωτήριον.  

(φ. 1v) Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τά ἔθνη. Ἐνωτίσασθε πάντες οἱ κατοι-
κοῦντες τήν Οἰκουμένην (ἱεροψάλτης Δαβίδ) ... Δεῦτε ἀκούσατε καί διηγή-
σομαι ὑμῖν (ὁ ἴδιος ἱεροψάλτης). 

(φ. 2r) ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΡΙΣΙΣ ΗΤΟΙ ΘΑΥΜΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ τοῦ θαυμα-
τουργικωτάτου καί προστάτου πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος διά τό ἀλτάριον 
ὁποῦ ἤθελε νά ἐγείρῃ ὁ Ἡγεμῶν Ἀνδρέας Μπιζάνης Γενεράλης τῶν Κορυ-
φῶν μέ τήν βουλήν τοῦ Θεολόγου του Φραγγίσκου Φραγγιπάνη μέσα εἰς τόν 
ἐν τῇ Κερκύρᾳ ἅγιόν του Ναόν μετά  ἱερᾶς καί ἐπινικείου ἀκολουθίας παρά 
ζηλωτοῦ καί ἐναρετοῦ τινός ἀνωνύμου χριστιανικωτάτου Κερκυραῖου ἀν-
δρός τυπωμένον τό παρόν εἰς τήν Λειψίαν τῆς Σαξωνίας ἐν τῇ τυπογραφία 
τοῦ Νάϋμπερτ αωε΄. 1805. χιλίους ὀκτακοσίους πέντε ἔτος Σωτήριον κατά 
Μ΄ Ἰαννουάριον. 

(φ. 2v) Προοίμιον εἰς τόν ἐλλόγιμον Ἀναγνώστην!  Ἄρχ.: Ἐπειδή καί εἰς 
δόξαν τῆς ἁγίας Τριάδος καί διά πρεσβειῶν τοῦ θαυματουργικωτάτου πα-
τρός ἡμῶν Σπυρίδονος νά μοῦ ἔτυχε εἰς χεῖρας ἡ δυσεύρετος Βίβλος καλου-
μένη Κρίσις τοῦ Οὐρανοῦ... Τελ.: ...καί τοῦτο τό ἐσχεδίασα ἀπό τήν δυσεύ-
ρετον ἄνοθεν Βίβλον οὕτως λοιπόν προσφέρω τήν παροῦσαν Διήγησιν εἰς 
τούς συναδελφούς μου χριστιανούς διά πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου ἀμήν. 

(φ. 3r-46r) ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΥΜΝΗΤΗΡΙΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΨΑΛΛΕΣΘΑΙ 
ΥΠΟ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ κατά τήν δωδεκάτην τοῦ Νοεμβρίου Μηνός διά 
τήν ἐν αὐτῇ γινομένην φρικτήν θαυματουργίαν ὑπό τοῦ θείου Σπυρίδωνος 
διά πυρός καί ὀλέθρου μεγίστου τούς παπιστάς κολύσαντος τοῦ οἰκοδο-
μῆσαι ἐν τῷ Σεβασμίῳ αὐτοῦ Ἀλτάριον γίνεται οὖν ἀγρυπνία ἐν τῷ μεγάλῳ 
ἑσπερινῷ μετά τό Μακάριος Ἀνήρ... Ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος, τοῦ ἐκ 
Θεοῦ πρός ἡμᾶς γενομένοις εἰς ἔνδειξιν, τῆς ἁγίας πίστεως... (Βλ. Οὐρανοῦ 
Κρίσις ἤτοι Θαῦμα φρικτὸν καὶ ἐξαίσιον τοῦ θαυματουργικωτάτου θείου 
Σπυρίδωνος, ... Ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξωνίας. Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ Νάϋμπερτ. 
Αωε΄. 1805, σ. 39-63. – PETIT, σ. 260-261). 
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Στὰ φ. 15r-40v ὁ συγγραφέας, μετὰ τὸν Οἶκο καὶ τοὺς στίχους πρὸς τὸν 

«θαυματουργικώτατον ἱερώτατον θερμόν προστάτην Σπυρίδωνα», παρέθε-

σε τὸν βίο καὶ θαύματα τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος. (φ. 15r) Ἄρχ.:Ἔπεται ὁ Βίος 
αὐτοῦ μέ διάφορα θαύματα τοῦ θείου πατρός Ἡμῶν καί τό Θαῦμα τῶν 
Θαυμάτων ἤτοι τήν κρίσιν τοῦ Οὐρανοῦ ἡ ὁποία ἐστάθη κατά τήν Νύκτα τῆς 
δωδεκάτης φερομένης ἡμέρας. Μήν Νοέμβριος 1718. Τῷ αὐτῷ Μηνί ιβ΄ Μνή-
μην ἐπιτελοῦμεν τοῦ φρικτοῦ καί ἐξαισίου Θαύματος διά προστασίας τοῦ 
ἱεροῦ Σπυρίδωνος (ἀκολουθεῖ) Καί πρῶτον κρίνω χρέος μου, πρό τοῦ ν’ ἀρχί-
σω τό σημερινόν δοξαζόμενον Θαυματούργημα τοῦ προστάτου μας Ἱεράρ-
χου ἐπισκόπου Τριμηθοῦντος Σπυρίδωνος χρέος// (ἐπαναλαμβάνω) κρίνω, 
νά παῤῥησιάσω διά νά μάθῃ ὁ καθ’ ἕνας τῶν συναδελφῶν μου χριστιανῶν... 
(φ. 40rv) Τελ.: ... ἐγώ δέ ἐν συντωμία ἔγραψα ἀπό τόν βίον του ταῦτα διά νά 
βάλλω εἰς εὐθεῖαν γραμμήν διότι τάς ιβ΄ Νοεμβρίου ἔτος Σωτήριον νά τά 
ἀναγινώσκῃ ὁ ἱερεύς εἰς τόν ὄρθρον διά νά ἀκούῃ ὁ ἁπλοῦς λαός καί νά 
ἱερουργῇ νά δοξάζητε ἡ τοιαύτη ἡμέρα τῆς Οὐρανοῦ Κρίσεως τό δέ ἅγιον 
Σῶμα τοῦ Αγίου Σπυρίδωνος ἐτάφη εἰς τήν Ἐκκλησίαν ὁποῦ ἐφημέρευε εἰς 
τήν περίφημον Κύπρον καί ὅστις τόν ἐπικαλεσθῆ μέ εὐλάβειαν καί πίστιν 
προφθάνει καί τόν λυτρώνει. Τό δέ θεῖον αὐτό Σῶμα ὦ τοῦ θαύματος σῶον 
ἀκόμη χιλίους τριακοσίους δεκατεσσάρους χρόνους ἀριθμός 1314 εἶναι 
ἀκαίρεον οὕτως οἶδεν ὁ Κύριος, ἀντιδοξάζειν τούς δούλους του τοιαῦτα ἐν 
συντωμίᾳ περί τοῦ ἱεροῦ καί Πανσέπτου λειψάνου αὐτῷ ἡ Δόξα καί τό 
κράτος εἰς τούς αἰῶνας γένοιτο, γένοιτο.  

Στὸ τέλος: Μεγαλυνάρια τοῦ προστάτου πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος... (ἄλ-
λο) ὅμοιον. Χαίροις Κερκυραίων ὦ προβλεπτά καί τῆς οἰκο<υ>μένης παρα-
μύθιον ζωηρόν χαίροις ὁ Σπυρίδων τῆς Κύπρου τό κροτεῖον περίζωσε τούς 
πάντας ἐπικαλοῦντας σε. Τέλος καί τῷ Θεῷ Δόξα. 

 

Κατάσταση χειρογράφου ἀρκετὰ καλή. Ἀρίθμηση φύλλων σύγχρονη τῆς γραφῆς, 
μὲ ἀραβικοὺς ἀριθμοὺς ἐντὸς παρενθέσεων καὶ μὲ ἐρυθρὸ μελάνι, ἐξίτηλο σήμερα. 
Χαρτὶ χαρακωμένο μὲ μολύβι. Γραφὴ καλλιγραφική, ἐπιμελημένη, ὀρθογραφημένη. 
Μελάνι χρώματος καστανοῦ, οἱ τίτλοι, τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος καὶ ἄλλες 
λέξεις στὸ κείμενο μὲ ἐρυθρὸ μελάνι. Γραφέας ὁ Ἰωάννης Ἱερεμίας, ὅπως προκύπτει 
ἀπὸ τὸν τίτλο στὸ φ. 1r. Ἄρχισε τὴ γραφὴ τῆς φυλλάδας τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1838 καὶ 
τὴν τελείωσε στὶς 10 Φεβρουαρίου 1839 (βλ. φ. 1r, 46r). Ὅλο τὸ κείμενο ἐντὸς πλαι-
σίου, ποὺ ὁρίζεται μὲ τὸ ἴδιο μελάνι γραφῆς. Τίτλοι μὲ καλλιγραφικὰ κεφαλαῖα γράμ-

ματα μὲ ἔντονο περίγραμμα καὶ μὲ γέμισμα στὸ ἐσωτερικό τους (βλ. φ. 1r, 2r, 3r). Καλ-

λιτεχνικὰ ἀρχογράμματα στὶς ἀρχὲς τῶν τροπαρίων καὶ σὲ κάθε παράγραφο. Στὴ σε-

λίδα τίτλου στὸ κάτω περιθώριο: Νικόλαος Μαντανάος ποτός Κασονάρου. Στὸ φ. 
46r, μετὰ τὸ κείμενο, ἡ ἑξῆς βιβλιογραφική σημείωση: Τελειωθέν τῇ ι΄ φευρουαρίου 
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1839 ἕτος Σωτήριον. χάριν παράσχου Σπυρίδων τοῖς ἐμοῖς πόνοις. Στὸ φ. 46v σημεί-
ωση τοῦ Ἀμβροσίου μὲ μπλὲ μελάνι: Ἡ παρούσα ἀκολουθία τῆς θαυματοποιίας τῆς 
οὐρανοῦ κρίσεως, ψάλλεται τήν πρώτην Κυριακήν τοῦ καθ’ ἑκάστου Μηνός Νοεμ-

βρίου τοῦ ἐνιαυτοῦ. Μετά ἀγρυπνίας Μεγάλης ψαλλομένου κ(αί) τοῦ πολυελέου. 

Ξεχωριστὸ ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ὁ συνημμένος στὴ φυλλάδα ἀφηγηματικὸς 
χάρτης, διαστάσεων 216  410 χιλ., σχεδιασμένος ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος 
σημείωσε στὴν ἐξωτερικὴ πλευρά: Ὁ χάρτις. Σχεδιασμένη ἡ Νῆσος Μέ τό θαῦμα! Ποίη-

μα ἐμοῦ Ἰωάννου Ἱερεμίου. Ὁ χάρτης, ἀντίγραφο τῆς γκραβούρας τῆς ἔκδοσης τοῦ 
1805, ἔχει σχεδιαστεῖ μὲ τὸ ἴδιο μελάνι γραφῆς τοῦ κειμένου, καὶ ὅπως σημειώνει καὶ 
ὁ ἀντιγραφέας τῆς φυλλάδας στὸ Προοίμιο, σχεδιάστηκε μὲ βάση τὸ σχέδιο ἀπὸ τὸ 
βιβλίο «Οὐρανοῦ Κρίσις». 

Δεμένο μὲ χοντρὸ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα καὶ στὶς δύο ὄψεις. Ἡ 
στάχωση κατεστραμμένη ἀπὸ τὴν ὑγρασία καὶ τὰ ἔντομα. 
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Χαρτ., 193  137 χιλ., φ. 10, ἔτους 1841. 
 

Ἐπιστολὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
 

(φ. 1r-8v) Ἄρχ.: 1841: δεκεμβρίου: 29: ε.π. εἱς τό ὠνωμα τού πατρός καί 
τού υοῦ κ(αί) τού αγίου πνεύματος νῆν κ(αί) αὐ κ(αί) ῆς τούς ἑῶνας τον 
ἐώνον ἀμῆν αμῆν αμῆν. Επηστολῆ ἑπεσε από τοῦς οὕρανούς εἰς τήν γήν τῆς 
ἑπανγγελίας ἥγουν εῖς τά ιεροσόλιμα διά τήν πέτραν κ(αί) ἕκαμε δέησιν κ(αί) 
νηστία ὁ Ἱωανίκιος ὁ πατριάρχις... Τελ.: ...Καί θέλει εἶναι τό σπήτη του εὐλο-
γιμένον ἐκεινοῦ ὁποῦ τήν διαβάζη μέ πάσαν προθημήαν καί ἔτζη κάνεται ἀν 
θέλεται νά ἐλευθεροθῆται ἀπό τάς κακουργίας του διαβόλου καί νά ἀξηο-
θῆται τῆς οὑρανίου βασιλίας. 

 

Κατάσταση χειρογράφου καλή. Τὸ χειρόγραφο δὲν ἔφερε ἀρχικὰ ἀρίθμηση φύλ-

λων. Γραφὴ εὐκρινής, δεξιοκλινής, ἀνορθόγραφη. Μελάνι μαῦρο. Γραφέας ὁ Δημήτριος 
Κάντας, ὁ ὁποῖος στὸ φ. 8v, μετὰ τὸ τέλος τοῦ κειμένου, ἔγραψε: Ἡ παροῦσα ἐπιστο-

λῆ ἐγράφθη θεοῦ βοηθοῦντος υπερεμου δημητρίου Καντα εὐτελοῦ καί ἀμαρτωλοῦ 
καί ἀναξήου δούλου τοῦ Αὐθεντός μας Χ(ριστ)οῦ Χριστοῦ καί τής θεοφιλίας καί 
πάντων ἱμῶν τῶν χριστιανῶν κατέτος ἀωμα σινμηνήση ἰανουαρῆου τρίς καί πάλην 
ἀμήν. Τέλος σίν Θεῶ καί ἀγίω ἠμῶν ἀνἄκτι. Στὰ φ. 9-10 δοκίμια τῆς πένας καὶ ἀνά-

ξιες λόγου σημειώσεις. Δεμένο μὲ λεπτὸ χαρτόνι χρώματος μπλέ. 
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Χαρτ., 220  175 χιλ., φ. 4, ἔτους 1855. 
 

Κατήχηση τῶν λατίνων. 
 

(φ. 1r-4r) Ἀκολουθία τυπωθεῖσα, ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐπί τῆς Πατρι-
αρχείας τοῦ Ἀγιωτάτου Πατριάρχου Συμεών, καί τῶν τριῶν Πατριαρχῶν, 
δηλονότι  Ἀντιοχήας, Ἀλεξανδρείας, καί Ἰεροσολύμων, περί τούς ἐκ τῶν λα-
τινικῶν αἰρέσαιων ἐπιστρέφοντας, τῇ Ὀρθοδόξῳ τε πίστει, καί ἀνατοληκή  
ἐκκλησία. Ἄρχ.: Ποιεῖ εὐλογητόν ὁ Ἱερεύς ἐμπροσθεν τῶν ἀγίων θυρῶν, ... 
Ἐρώτησις. Βοῦλει ἄνθρωπε γενέσθαι ὀρθόδοξος, καί ἀποτάση πᾶσι τοῖς αἰ-
σχύστοις καί ἀλοτρίοις δόγμασι τῶν λατίνων... Τελ.: ... Καί εὐθύς ὁ ψαλμός Ὑ-
ψώσω σε ὁ Θεός μου. Καί μεταλαμβάνει εἴτα γίνεται αἴτησις καί ἀπόλυσις 

(Γ. Α. ΡΑΛΛΗ - Μ. ΠΟΤΛΗ, Σύνταγμα τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων, τ. Πέμ-

πτος, Ἀθήνησιν 1855, σ. 143-147). 

Κατάσταση καλή. Χαρτὶ ἁπλό, χαράκωση μὲ μολύβι. Γραφὴ εὐκρινής, καλλιγρα-

φική, δεξιοκλινὴς μὲ ὀρθογραφικὰ λάθη. Μελάνι καστανὸ σκοῦρο. Γραφέας ὁ Δημή-

τριος Ἀρβανιτάκης, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ βιβλιογραφικὸ σημείωμα στὸ φ. 4r, μετὰ 
τὸ τέλος τοῦ κειμένου: Ἐγράφθη ἡ παροῦσα παρ’ ἐμοῦ Δημητρίου Ἀρβανητάκη υἱοῦ 
τοῦ εὐλαβεστάτου Ἱερέως Σταματίου ἐκ κώμης Βαριπατάδων. Ἐν μηνή Ἰουνίῳ 29. 
1855. Τὸ φ. 4v λευκό. Δεμένο μὲ λεπτὸ μπλὲ χαρτόνι. 
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Χαρτ., 234  151 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 175  100 χιλ.), σ. 70, ἔτους 1863. 
 

Ἡ θεία λειτουργία τοῦ Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου. 
 

(σ. 1) Τίτλος : Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΑΚΩ-
ΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ. Ἀντιγραφῆσα καί ἐν μέρη διορθοθῆσα ὑπό Ἱε-
ρέως Δημητρίου Γ. Χαλικιοπούλου. Ἐν Κερκύρᾳ τῇ α΄ Σεπτεμβρίου ᾳωξΓ΄ 
(τὸ Γ΄ διορθώθηκε σὲ ζ΄). 

(σ. 3) Προλεγόμενα πρός τούς Ἱερουργοῦντας. Ἄρχ.: Ἡ θεῖα καί Ἰερά 
λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου, μεθ’ ὅσης ἐπι-
μελείας ἀντιγραφεῖσα... Τελ.: ...αἱ παρά τοῦ ἱερέως ἀναγινωσκόμεναι μυστι-
καί εὐχαί. Ἔῤῥωσθε. Ὁ εὐχέτης Δ. Ἱερεύς Γ. Χαλικιόπουλος. Ὁ εὐχέτης Ιερ. 
Δ.Γ.Χ. 



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ  

 50 

(σ. 5-8) Διάταξις τῆς θείας καί Ἱερᾶς Λειτουργίας πρό τῆς ἐνάρξεως. 
Ἄρχ.: Επιστάντος τοῦ καιροῦ τῆς ἱερουργίας... (σ. 6) Σημείωσις. Ἐν ἐλλείψει 
Διακόνου εἰς τήν θείαν καί Ἰεράν λειτουργίαν τοῦ αγίου Ἀποστόλου Ἰακώ-
βου τοῦ Ἀδελφοθέου, ὁ ἱερεύς μόνος ἰερουργεῖ καί ἐκφωνεῖ ἄπαντα τά τοῦ 
Διακόνου. 

(σ. 9-70) Ἡ θεία λειτουργία. Ἄρχ.: ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ θείας καί Ἱερᾶς λει-
τουργίας. Εὐλόγησον Δέσποτα. Ὁ Ἱερεύς τήν εὐχήν τῆς παραστάσεως ἐκ-
φώνως. Δόξα τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ... 

 

Κατάσταση χειρογράφου καλή. Γραφὴ ἐπιμελημένη, ὄμορφη. Γραφέας ὁ ἱερέας Δη-

μήτριος Χαλικιόπουλος. Τὸ κείμενο γραμμένο μὲ μαῦρο μελάνι, οἱ τίτλοι καὶ οἱ ἐκφω-

νήσεις μὲ ἐρυθρὸ καὶ μπλὲ μελάνι. Ἡ ἀρίθμηση μὲ μπλὲ μελάνι. Οἱ σ. 2 καὶ 4 λευκές. 
Οἱ σ. 7-8 ἔχουν μετακινηθεῖ μετὰ τὴ σ. 12. Χαράκωση μὲ μολύβι. Δὲν φέρει καμιὰ σημεί-
ωση. 

Τὰ φύλλα δεμένα πρόχειρα μὲ σπάγκο. Δύο φύλλα τῆς ἴδιας ποιότητας καὶ πά-

χους μὲ τὰ ὑπόλοιπα στὴν ἀρχὴ καὶ στὸ τέλος ἔχουν συρραφεῖ δίκην ἐξωφύλλων. 
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Χαρτ., 210  142 χιλ., σ. 82, ἔτους 1867. 
 

Νομοκανονικό. Εὐχὲς καὶ λόγοι διάφοροι. 
 

(σ. 1-53) ΝΟΜΟΚΑΝΩΝΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟΝ. περιέχον τό μυστήριον τῆς 
ἐξομολογήσεως, πρός διόρθωσιν τῶν ἐξομολογουμένων.  

(σ. 1-3) Ὁδηγία τοῦ Πνευματικοῦ πατρός. Ἄρχ.: Πρῶτον μέν σύ πάτερ, 
ὁποῦ μέλλεις νά γένῃς πνευματικός... (σ. 3-16) Εἰς λαϊκούς ἄνδρας. Ἄρχ.: Καί 
λοιπόν ἔχοντας καιρόν καί τόπον διωρισμένον της ιερᾶς εξομολογήσεως... (σ. 
16-23) Εἰς γυναῖκας. Ἄρχ.: Εἰπέ μοι τέκνον πόσον καιρόν ἔχεις ὁποῦ δέν 
ἐξωμολογήθης;... (σ. 23-30) Εἰς Ιερεῖς. Ἄρχ.: Οἱ Ἱερεῖς ἔχουν χρέος νά ἐξομο-
λογῶνται κάθε μῆνα ὡσάν ὁποῦ εἶναι ὑπηρέται τοῦ Θεοῦ... (σ. 30-35) Εἰς 
Μοναχούς. Ἄρχ.: Πόσον καιρόν ἔχεις ὁποῦ δέν ἐξωμολογήθης;... (σ. 35-41) Εἰς 
καλογραίας. Ἄρχ.: Πόσον καιρόν ἔχεις ὁποῦ δέν ἐξωμολογήθης;... (σ. 41-44) 

Ἐρωτήσεις τοῦ πνευματικοῦ πρός τούς εἰς αὐτόν ἐξομολογουμένους. Ἄρχ.: 
Περί πορνείας. Τί πρόσωπον ἦτον... (σ. 44-46) Εὐχή συγχωρητική. Τοῦ Κυ-
ρίου δεηθῶμεν. Ἄρχ.: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ τῷ Πέτρῳ καί τῇ 
πόρνη διά δακρύων ἄφεσιν ἁμαρτιῶν δωρησάμενος... (σ. 46-53) Τελευταία 
συμβουλή τοῦ πνευματικοῦ πρός τόν μετανοοῦντα. Ἄρχ.: Τελειωθέντων δέ 
πάντων συμβουλεύεις τόν μετανοοῦντα τοιουτοτρόπως. Ἤξευρε τέκνον μου 
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ὅτι δεύτερον βάπτισμα ἔλαβες σήμερον... (σ. 53) Τέλος τοῦ Νομοκανόνου τῷ 
δέ Θεῷ δόξα. 

(σ. 53-67) Περί ἀφωρισμένων. Περί ἀφωρισμένου πῶς γνωρίζεται μετά τόν 
θάνατον αὑτοῦ, πόθεν ἀφωρίσθη ταῦτα πάντα τοῦ ἀφωρισμένου ἑβρέθησαν 
εἰς ἕν βιβλίον τῆς ἁγίας Σοφίας τῆς ἐν Θεσσαλονίκης. Κεφάλ. λς΄ . Ἄρχ.: Ὅ-
ποιος ἔχει ἐντολήν ἡ κατάραν... 

(σ. 67-69) Περί τῶν καιόντων τούς λεγομένους βουρκολάκους. Ἄρχ.: Οἱ 
τούς λεγομένους βουρκολάκους κατακαίοντες κ(αί) ἐξ ἐκείνων καπνιζό-
μενοι...  

(σ. 69-74) Περί βουρκολάκων ἤτοι καταχθονίων Ἱωάννου τοῦ νηστευτοῦ. 
Κεφάλ. ογ΄. Ἄρχ.: Ὁ θεῖος Ἰωάννης ὁ νηστευτής λέγει... 

(σ. 74-75) Διόρθωσις τοῦ αὐτοῦ παρά Κλήμη Ἱερομονάχου ἐκ νήσου Ῥό-
δου. Ἄρχ.: Γίνωσκε δέ καί τοῦτο ὅπου εὑρεθῆ αὐτῷ... 

(σ. 76-77) Εὐχή συγχωρητική. Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ἄρχ.: Κύριε Ἰησοῦ 
Χριστέ Υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ποιμήν καί ἀμνέ... 

(σ. 78-79) Συμαρτηρία ὁποῦ ποιεῖ ὁ Πνευματικός τοῦ ζητοῦντος λαβεῖν 
τήν Ἱερωσύνην. Ἄρχ.: Οἱ τά θεῖα καλῶς καί ὀρθοδόξως διαταξάμενοι θεο-
φόροι Ἀπόστολοι... Τελ.: ...ὁμολογῶ καί μαρτυρῶ αὐτόν ἄξιον τῆς ἱεροδιακο-
νίας ἤ τῆς Ἱερωσύνης. Γεώργιος Ἱερεύς Μωραΐτης Πνευματικός αὑτοῦ Πατήρ. 

(σ. 80) Πίναξ τῶν περιεχομένων ἐν τῇ παρούσῃ ὁδηγία τοῦ πνευματικοῦ 
πατρός. 

(σ. 81) Σφαλμάτων διόρθωσις. 
(σ. 82) Ἑρμηνεία διά λυσασμένον σκῦλι ἤ ἄλλον ζῶον φάγει ἄνθρωπον. 

+ρεθ τοῦ Κάϊν τοῦ καρέθ μυναγός. Ἐάν ὁ ὑδροφόβος φάγῃ ἑπτά γραμμάτια 
ἐκ διαλειμμάτων εἰς τά ὁποῖα νά ἦναι γραμμέναι αἱ ἄνωθεν λέξεις, ἀπό χεῖ-
ρα Ἱερέως λαμβάνει τήν ἴασίν του. ἰσχύει ὅμως ἕως εἴκοσιν ἡμέρας ἀπό τήν 
ἡμέραν τῆς δήξεως. 

 

Κατάσταση χειρογράφου καλή. Ἡ ἀρχικὴ ἀρίθμηση τῶν φύλλων ἀνὰ σελίδα, σύγ-

χρονη τῆς γραφῆς, ἕως τὴ σ. 79. Χαρτὶ ἁπλό, χαρακωμένο μὲ μολύβι. Γραφή τοῦ 19ου 
αἰώνα ἐπιμελημένη, ὀρθογραφημένη. Μελάνι χρώματος καφὲ σκούρου στὸ κείμενο. 
Τίτλοι καὶ ἀρχογράμματα μὲ μελάνι καστανό, ἐξίτηλο σὲ πολλὰ σημεῖα. Γραφέας ὁ 
Δημήτριος Μπάσης, ὁ ὁποῖος σημείωσε στὴ σ. 82, μετὰ τὸ τέλος τοῦ κειμένου: Ἔγρα-

ψα τό παρόν Δημήτριος Μπάσης Χλωμῷ 1 Ἀπριλίου 1867, καὶ πιὸ κάτω μὲ μπλὲ με-

λάνι μεταγενέστερα: Ἔγραψαν εἰς τό παρόν Σταυρῷ τῇ 25 7βρίου 1891. 

Δεμένο μὲ δερμάτινο ἐξώφυλλο, ποὺ φέρει ἔκτυπες γραμμές, προερχόμενο ἀπὸ 
παλαιὰ στάχωση ἐντύπου, ἐνδεχομένως κάποιου Μηναίου. 
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Χαρτ., 220  177 χιλ. (γραμ. ἐπιφ. 190  140 χιλ.), φ. 10, ἔτους 1883. 
 

Συλλειτουργικόν. 
 

(φ. 2r-8v) Συλλειτουργικόν τῆς θεῖας λειτουργίας τοῦ Ἀγίου Ἱακῶβου. 
Ἄρχ.: Ὁ Ἰερεῦς. Δόξα τῷ πατρί, καί τῷ ὑιῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι κτλ. Τελ.: 
... Ὁ Ἱερεύς τήν εὐχήν τοῦ ἰλασμοῦ. Κ(ύρι)ε Ι(ησο)ῦ Χ(ριστ)έ ὐιέ τοῦ Θ(εο)ῦ, 
τοῦ ζῶντος ἀμνέ, καί ποιμήν κτλπ. Ὁ λαός: Ἀμήν. 

 
Κατάσταση χειρογράφου καλή. Δὲν ὑπῆρχε ἀρίθμηση φύλλων. Τὰ φ. 1rv, 9r-10v 

λευκά. Χαρτὶ ἁπλό, χαράκωση μὲ μολύβι. Γραφὴ καλλιγραφική, ἐπιμελημένη, μὲ ὀρθο-

γραφικὰ λάθη. Μελάνι σκοῦρο καφέ. Καλλιτεχνικὰ πρωτογράμματα. Γραφέας ὁ Δη-

μήτριος Ἀρβανιτάκης (βλ. καὶ χειρόγραφο ἀρ. 10), ὁ ὁποῖος σημείωσε στὸ τέλος τῆς 
φυλλάδας (φ. 8v), μὲ κεφαλαῖα γράμματα: ΕΓΡΑΨΑ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ. 

Γράφτηκε τὸ ἔτος 1883, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴ σημείωση στὸ  φ. 1r: Φυλάδα τοῦ Ἀ-

γίου Ἰακόβου τοῦ Ἀδελφοθέου 1883. Στὸ φ. 10v ἡ σημείωση: Εἰς οἰκίαν Μαυρογένη 
Ἀξιοματικοῦ. Πρός τόν κύριον Σπιριδιν Μιχαλάν. 

Χάρτινο ἐξώφυλλο χρώματος μπλέ. Στὸ ἐξώφυλλο μὲ μαῦρο μελάνι: Λειτουργι-
κόν διά τοῦς ψάλταις περί τῆς λειτουργίας τοῦ Ἱακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. 
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Χαρτ., 250  170 χιλ.(γραμ. ἐπιφ. 200  130 χιλ.), σ. 8, 19ος αἰ. 
 

Κατήχηση τῶν λατίνων. 
 

(σ. 1-6) Τίτλος: Ἀκολουθία τυπωθεῖσα, ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐπὶ τῆς 
Πατριαρχείας τοῦ Ἀγιωτάτου Πατριάρχου Συμεών, καὶ τῶν τριῶν Πατρι-
αρχῶν, δηλονότι Αντιοχήας, Ἀλεξανδρίας, καὶ Ἱεροσολύμων, περὶ τοῦς ἐκ 
τῶν λατινικῶν αἰρέσαιων ἐπιστρέφοντας, τῇ Ὀρθοδόξῳ τε πίστει, καὶ Ἀνα-
τοληκῇ Ἐκκλησίᾳ. Ἄρχ.: Ποιεῖ εὐλογητὸν ὁ Ἱερεὺς ἐμπροσθεν τῶν Ἀγίων 
Θυρῶν, ... Ἐρώτησις. Βούλει ἄνθρωπε γενέσθαι ὁρθόδοξος, καὶ ἀποτάση πᾶ-
σι τοῖς αἰσχύστοις καὶ ἀλοτρίοις δόγμασι τῶν λατίνων... Τελ.: ... Κύριε ὁ Θεός 
ἡμῶν, ὁ καταξιώσας τέλειον ἀναδεῖξαι τόν δούλον σου, (τάδε) διά τῆς εἰς σέ 
ὀρθοδόξου πίστεως, ... Καί εὐθύς ὁ ψαλμός ὑψώσω σε ὁ Θεός μου, ὁ βασιλεύς 
μου. Καί μετά τοῦτο μεταλαμβάνει, εἴτα γύνεται αἴτησις καί ἀπόλυσις (βλ. 
χειρόγραφο ἀρ. 10). 
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Κατάσταση χειρογράφου καλή. Ἀρίθμηση ἀνὰ σελίδα, σύγχρονη τῆς γραφῆς ἕως 
τὴ σ. 6. Οἱ σ. 7-8 λευκές, χωρὶς ἀρίθμηση ἀρχικά. Χαρτὶ χοντρό, χαράκωση μὲ μολύβι. 
Γραφὴ εὐκρινής, ἐπιμελημένη, ὄρθια. Μελάνι καφὲ σκοῦρο στὸ κείμενο. Τίτλοι, ἀρ-

χογράμματα καὶ ὁδηγίες γιὰ τὴν ἐκφώνηση τῶν εὐχῶν μὲ μελάνι καστανὸ ἀνοικτὸ 
πρὸς τὸ ἐρυθρό. Ἡ φυλλάδα δεμένη μὲ χαρτόνι λεπτό, χρώματος μπλέ. Στὸ ἐξώφυλλο 
ἡ ἔνδειξη: Κατείχεισης τῶν λατίνων. 

15 
 

Χαρτ., 214  157 χιλ., φ. 19, ἀρχές 19ου αἰ. 
 

Βιβλίο διαφόρων εὐχῶν. 
 

(φ. 1r) Τίτλος: Βηβλήων της ὔ(περαγίας) Θ(εοτόκου) Μ(υρτιδιωτίσσης) 
ἐπωνομαζωμένης Φανερομένης π(εριοχῆς) Τρι(άλου) ήτε Βηβλήων της Υ(πε-
ραγίας) Θ(εοτόκου) Μ(υρτιδιωτίσσης) επονομαζωμένης Φανερομένης πἐ(ρι-
οχῆς) Τρι(άλου) ἠτε Βάτου. 

(φ. 2r-3v) Εὐχή Α΄ εις τήν υπεραγίαν Θεοτόκον τοῦ νομοφύλακος Ἰωάνου 
διακόνου τοῦ Εὐγενικοῦ αδελφοῦ Μάρκου τοῦ Ἐφέσου. Ἄρχ.: Θεομῆτορ 
υπέραγνε ταύτης γάρ τῆς προσηγορίας, οὐκ ἔχω σοι κρίττω, καί εξαίρετον 
καί θειοτέραν εὑρείν... 

(φ. 3v-5r) Εὐχή B΄ εἰς τήν παντοβασιλισαν Θεοτόκον Καλλίστου μονα-
χοῦ. Ἄρχ.: Φιλάνθρωπε φυλάγαθε φιλεύσπλαχνε παρθενομῆτορ...  

(φ. 5r-6v) Φιλοθέου τοῦ αγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντίνου πόλεως 
εὐχή Γ: εις τήν ὐπεραγίαν Θεοτόκον αναγινω<σκο>μένη ἐν τῶ καιρῶ μάλι-
στα τῆς μεταλήψεως τῶν θείων μυστηρίων. Ἄρχ.: Ἄχραντε ὡς ἀληθῶς καί 
υπέραγνε Παρθένε καί Θεοτόκε τό φρικτόν μέν αγγέλοις... 

(φ. 7r-10r) Εὐχαῖ τοῦ Ἁγίου Γριγορίου εἰς ἀσθενοῦντα τοῦ Κυρίου δεη-
θῶμεν. Ἄρχ.: Δέσποτα Κύριε, ὁ ἰατρός τῶν νοσούντων... 

(φ. 10r) Εὐχή ετέρα. Ἄρχ.: Ὁ Θεός ὁ εῶνιος ο λυτροσάμενος ἐκ τῆς ἐχμα-
λοσίας τοῦ διαβῶλου... 

(φ. 10v) Εὐχή τοῦ ἀγίου Ἰωάνου τοῦ Χρισοστῶμου. Ἄρχ.:  Ἀγαθέ καί 
φυλάνθροπε Κύριε εὔσπλαχνε...  

(φ. 10v-11r) Εὐχή ἑτέρα τοῦ μεγάλου Βασιλεῖου. Ἄρχ.: Ὁ Θεός τῶν Θεῶν 
καί Κύριος τῶν Κυρίων... 

(φ. 11r) Εὐχαῖς ετέρες τοῦ Ἁγίου Γριγορίου. Ἄρχ.: Κύριε ὀ Θεός ἡμῶν 
γενοῦ ἰατρός τοῦ δούλου σου τάδε... 

(φ. 11rv) Ἄλλη εὐχή. Ἄρχ.: Κύριε ὁ θεός τῶν πνευμάτων καί πάσης 
σαρκός... 
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(φ. 11v-12r) Ἄλλη εὐχή. Ἄρχ.: Βασειλεύ καί θεραπευτά τῶν ψυχῶν ὑμῶν 
Κύριε Ἰησοῦ... 

(φ. 12rv) Εὐχή ετέρα του αὐτοῦ. Ἄρχ.: Κύριε ησοῦ Χριστέ ἰατρέ ψυχῶν 
καί σωμάτων... 

(φ. 12v-14v) Εὐχῆ ἀπό τοῦς ἐξορκυσμούς τοῦ μεγάλου Βασιλεῖου. Ἄρχ.: 
Εξορκίζω σε τόν ἀρχέκακον τῆς βλασφημῆας τον αρχη.... εὐχῆ ἑτέρα. Ἄρχ.: 
Εξορκίζω σε τό πνεύμα τό ἀκάθαρτον... 

(φ. 14v-15r) Εὐχή ἐτέρα τοῦ Χρισοστόμου. Ἄρχ.: Ὁ σαρκοθείς ἐκ τῆς 
Παρθένου ἀποδίοξον πάν πνεύμα πονιρόν... 

 

Κατάσταση χειρογράφου καλή. Τὸ χειρόγραφο δὲν ἔφερε ἀρχικὰ ἀρίθμηση φύλ-

λων. Τὰ φ. 1v καὶ 15r-18v, 19v λευκά. Στὸ φ. 19r ἀρχικὰ λευκό, γράφτηκε ἀπὸ τὸν 
ἴδιο γραφέα ἡ ἑξῆς ἐνθύμηση: 1833: αὐγούστου 31: εψυφίστη διά αρχιερεύς [ὁ] πάτερ 
Χρίσανθος Τζιριγότης ἁπό χορίον Περίθια κάτικος εις τήν Χόρα εφιμέριως τῆς Πα-

ναγίας τόν Στεριωτόν καί έμινε ψυφισμένος ἕως τούς 1834: ιουνίου δέκα:10: καί εις 
τάς δαίκα του ιουνίου τήν ημέρα της Παπαντης εχηροτονήθη ἀρχιερεύς μιτροπολή-

της Κερκύρας κ(αί) το γράφο δια ενθύμισην τον μεταγενεστέρον. 
Δεμένο πρόχειρα μὲ μπλέ, λεπτό, χάρτινο ἐξώφυλλο. 

16 
 

Χαρτ., 194  145 χιλ., φ. 16, 19ος αἰ. 
 

Νικηφόρου τοῦ Κρητός, Ἀκολουθία τῆς παρακλήσεως εἰς τὸν Τί-
μιον Σταυρόν. 

 

(φ. 1r-7r) ἈΚΟΛΟΥΘΙ΄Α τῆς παρακλησεως εἰς τόν τιμίον καί ζοωποιόν 
σταυρόν ποίημα Νικυφόρου ιερομονάχου Ροδίου του Κριτός. Ἄρχ.: Μετά τό 
Θεῶς Κυριως πρός τό τῆ Θεοτόκω ἐκτενός. Τῶ ζωηφόρο νῦν σταυρῶ προς 
πελάσωμεν οἱ μακρυνθέντες τοῖς κακοῖς καί προς ψαύσωμεν... Τελ.: ... Ὅταν 
φανής ἐν τό κόσμο, ἐξ οὐρανοῦ μετά δόξης σταυρέ Χριστοῦ, τότε πάντας 
αξίωσον ὑπαντῆσαι, ἐν ταῖς νεφέλαις ἀέρων, τω κρίναι μέλοντι πάντας. Καί 
γίναιται Ἀπόλυσις (Ἀκολουθία τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ ... Ἐκ-

δοθεῖσα, ἐπιμελείᾳ μὲν Ἀ. Πανδῆ Ἀρχιδιακόνου ... Ἐν Κερκύρᾳ ... 1854, σ. 5-

18. – PETIT, σ. 53). 

(φ. 7v) Ψαλμός ΡΜΒ΄. Ἄρχ.: Κύριε εἰσακουσον τῆς προσευχῆς μου...  
(φ. 8r) Τῆ Θεοτόκω ἐκτενῶς νῦν προσδράμωμεν... Οὐ σιωπήσωμεν ἀεί 

Θεοτόκε... Καί ὑπέρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς τῆς ἀκροάσεος τοῦ Αγίου 
Εὐαγγελίου... 
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Κατάσταση χειρογράφου σχετικὰ καλή. Τὸ χειρόγραφο δὲν ἔφερε ἀρχικὰ ἀρίθ-

μηση φύλλων. Τὰ φ. 8v-12v λευκά. Τὰ φύλλα 13-16 εἶναι ἀπὸ λεπτότερο χαρτί, ἔχουν 
προστεθεῖ ἐκ τῶν ὑστέρων καὶ σὲ αὐτὰ περιέχονται: (φ. 13rv) Πίνακας μὲ τὴν προπαί-
δεια. (φ. 13v) Διάφορες σημειώσεις. (φ. 14r) Τὰ φωνήεντα, τὰ σύμφωνα, οἱ δίφθογγοι, 
οἱ τόνοι καὶ τὰ πνεύματα. (φ. 15r) Τὸ κείμενο τῆς Ἀπόλυσης: Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν, 
πάντοτε νῦν καί ἀεί. Δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν δόξα σοι... Δι’ εὐχῶν ... ἀμήν. (φ. 15v-16v) 

Κείμενο περὶ τῆς πορείας τῆς ψυχῆς μετὰ θάνατον. Ἄρχ.: Πέρνουσιν αὐτοί οἱ Ἄγγελοι 
μετά τήν τρίτην ἡμέραν καί ἔρχονται εἰς τόν οὐρανόν ἵνα προσκυνήσει τόν Κύριον 
ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν... Τελ.: ... λέγοντες· οὖτος ἐστίν ὁ πύρινος ποταμός τοῦτο ἐστί 
τό σκότος τῆς κολάσεως. Ταῦτα ἐστί καί πλέον οὐ. (φ. 16v) Κείμενο περὶ τῆς πα-

ρουσίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἄρχ.: Ἀδελφοί ἐρωτῶμεν ὑμᾶς... Τελ.: ... λεγόμενον Θεόν 
ἤ σέβασμα ὥστε αὐτόν εἰς τόν ναόν τοῦ Θεοῦ ὡς Θεόν καθίσαι ἀποδεικνύο<ν>τα. 

Γραφὴ εὐκρινής, ἐπιμελημένη, ὄρθια. Μελάνι καστανὸ σκοῦρο. Στὸ α΄ ἐξώφυλλο 
ἡ σημείωση: Κατάστιχω τοῦ μάρκου Καλωγερόπουλου διά νά γράφη καὶ ἀπὸ ἄλλο 
χέρι: ΦΙΛΑ ΤΟΥ Σ<Τ>ΑΥΒΡΟΥ. Στὸ φ. 13v ἡ ἐνθύμηση: ἔχο δωσμένα διά τό φελόνη 
τάλαρα 3 καὶ ἡ σημείωση: περί τῆς προσκομηδῆς δοκύμηον τῆς πένας, ἔγραψα τῷ πα-

ρόν Δημήτρης Κάντας. Ἐπίσης ἀπὸ ἄλλο χέρι τὸ τροπάριο: Πέτρον, Παῦλον Μάρκον, 
σύν τῶ Λουκᾶ, Φίλιππον, Ματθαῖον, Ἰωάννην, Σίμωνα καί Θωμᾶν, τόν κλεινόν Αν-

δρέα σύν θείῳ Ἰακώβω, καί τόν Βαρθολομαῖον ὕμνοις τιμήσωμεν. Στὸ φ. 14r ἡ σημεί-
ωση: Πρός τόν ἱεροελλογιμώτατον διδάσκαλον Φώτιον Κάντα εἰς Ἀνεμόμυλον. Στὸ 
φ. 14v ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ γραφέα τῆς Ἀκολουθίας: Τά χρέη τῶν ἱερέον. Ἐνθύμησις εἰς τά 
χρέη τῶν ἱερέων διά κάθε τους ὁδηγία πρώτον. Τό ἱερόν σου πρέπει νά εἶναι παστρι-
κόν, ἐξαιρέτως δέ τά ὅσα ὑπάρχουν ἐπάνω εἰς τήν ἀγίαν τράπεζαν, δηλ. ἀντιμύσιον, 
ἅγιον ποτῆριον, καλήματα, ἐμπόλιαις, ἀρτοφόριον, λαβίδα, καί ὅσα ἄλλα. Ἐπίσης ἀπὸ 
ἄλλο χέρι: Μαθημάτων φρόντιζε καί μή χρημάτων, τά γάρ καλά μαθήματα, φέρουσιν 
την γνῶσιν καί τά χρήματα. 

Ἄδετο. Τὸ τεῦχος τῶν φύλλων πρόχειρα δεμένο μὲ σπάγκο. Παλαιότερα δεμένο 
μὲ χαρτόνι, τὸ ὁποῖο τώρα ἔχει ἀποκοπεῖ ἀπὸ τὸ σῶμα τῶν φύλλων. 
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Χαρτ., 233  161 χιλ., σ. α΄-β΄ + 50 (ἀριθμημένες 48), μέσα 19ου αἰ. 
 

Ἡ θεία λειτουργία τοῦ Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου. 
 

(σ. β΄) Εὐχή τοῦ θυμιάματος τῆς προθέσεως προτοῦ καλύψαι τά ἄγια. 
Ἄρχ.: Δέσποτα Κύριε, Ἱησοῦ Χριστέ, ὧ Θεοῦ λόγε,... 

(σ. 1-47) Ἡ θεία λειτουργία τοῦ Ἀγίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου καί 
πρώτου Ἱεράρχου τῶν Ἱεροσολύμων. Ἄρχ.: Εὐχῆ μετά τό τέλος τῆς προσκο-
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μηδῆς ἧν λεγη ὁ ἱερεύς ἔμπροσθεν τῆς ἀγίας Τραπέζης. Μυστηκῶς.Ἐν πλήθει 
ἀμαρτιῶν μεμολυσμένον... 

Κατάσταση χειρογράφου καλή. Χαρτὶ χοντρό, χαραγμένο μὲ μολύβι. Μελάνι 
μαῦρο, οἱ τίτλοι, οἱ ἐκφωνήσεις, οἱ ὁδηγίες καὶ τὰ ἀρχογράμματα μὲ ἐρυθρό. Γραφὴ 
ἐπιμελημένη, ὄρθια, ὀρθογραφημένη. Ὑπῆρχε ἀρίθμηση ἕως τὴ σ. 48. Οἱ σ. α΄, 48-50 

λευκές. Στὸ recto τοῦ παραφύλλου τῆς στάχωσης ἡ σημείωση: Τούτη ἡ φυλάδα ὑπάρ-

χει τής ἐνταῦθα Ἰερᾶς Μονής τῆς Ὑ. Θκου Μυρτιδιωτίσσης ἀφιερωθείσα ἔκ τινος ἰε-

ρέως ἐκ τοῦ χου τῶν Βαριπατάδων πρός τήν ἐνταῦθα ἱεράν Μονήν διά Μνημοσυνόν 
του καί ὅποιος τήν μεταχιρίζη εις κλοπήν νά ἔχη τήν κατάραν της Ἀγίας Τριάδος, καί 
πάντων τῶν Ἀγίων καί νά εἶνε ἀφωρησμένος, παρά Θεοῦ Παντοκράτορος, καί ἀπό 
τήν κυρίαν Θεοτόκον, καί ἡ γή νά μήν τόν λύση ἕως τής Δευτέρας τοῦ Χριστοῦ 
Παρουσίας ἐν ἧ μέλλει νά δώση φρικτήν ἀπολογίαν τῶ φοβερῶ κριτή. Ἀμβρόσιος 
Μοναχός Πακτίτης ἔγραψα τήν 23 ὁκτωμβρίου 1897. Στὸ verso τοῦ β΄ παραφύλλου 
σημείωση τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου γιὰ τὴν ἐξαγορὰ μερίσματος ποὺ πλήρωνε ἡ μονὴ 
στὴν οἰκογένεια Βασιλάκη (βλ. χειρόγραφο ἀρ. 18).  

Δεμένο μὲ χαρτόνι, ράχη δερμάτινη μὲ χρυσὰ ἐξίτηλα κοσμήματα. Στὸ πρῶτο ἐξώ-

φυλλο κολλημένο μικρὸ κομμάτι δέρμα μὲ παράσταση Ἐσταυρωμένου σὲ χρυσό. 

18 
 

Χαρτ., 307  196 χιλ., φ. 41, ἔτους 1915-1916. 

 

Οὐρανοῦ Κρίσις καὶ Βίος ἁγίου Σπυρίδωνος. 
 

(φ. 1r) Τίτλος: Φυλλάδα ἐπονομαζομένη Οὑρανοῦ κρίσις. ἤτοι θεία, καί 
Ἱερά Ἀκολουθία, εἰς τό κατά τῶν λατίνων ὑπερφυές θαῦμα, παρά τοῦ ἐν 
Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τρυμυθοῦντος τοῦ θαυματουρ-
γοῦ πατρός, καί προστάτου, Κερκύρας. Ψαλλομένη ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ. κατά 
τήν πρώτην Κυριακήν, τοῦ καθ’ ἑκάστου μηνός Νοεμβρίου. 

(φ. 2r-18r) Ἀκολουθία ἡμνητήριος ὀφείλει ψάλλεσθαι ὑπό τῶν ὀρθοδό-
ξων κατά τήν πρώτην Κυριακήν τοῦ Νοεμβρίου Μηνός [....] Δωδεκάτη τοῦ 
αὐτοῦ διά τήν ἐν αὐτῆ γενομένην φρ[ικτήν] θαυματουργίαν ὑπό τοῦ θείου 
Σπυρίδωνος. διά πυρός κα[ί ὀλέθρου] μεγίστου τούς παπιστάς, κολύσαντος 
τοῦ οἰκοδομῆσαι εν [τῶ] Σεβασμίω αὐτοῦ Ναῷ Ἀλτάριον. 

(φ. 18v-39r) [Ἕπεται] ὁ βίος αὐτοῦ μέ διάφορα θαύματα τοῦ θείου [πα-
τρ]ός ἡμῶν, καί τό θαῦμα τῶν θαυμάτων ἤτοι τήν κρίσιν τοῦ οὐρανοῦ ἡ ὁ-
ποῖα ἔγεινεν κατά τήν νύκτα τῆς δω[δε]κάτης ἡμέρας του Μηνός Νοεμβρίου 

(βλ. χειρόγραφο ἀρ. 8). 
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Κατάσταση χειρογράφου σχετικὰ καλή. Ἡ ἄνω δεξιὰ πλευρὰ κατεστραμμένη· 
ἔχει χαθεῖ τμῆμα τοῦ κειμένου. Ἡ ἀρχικὴ ἀρίθμηση τῶν φύλλων μόλις διακρίνεται 
λόγῳ τῆς ἐκτεταμένης φθορᾶς τοῦ ἄνω δεξιοῦ τμήματος. Τὰ φ. 1v καὶ 40r λευκά. Με-

λάνι μαῦρο. Οἱ τίτλοι, τὰ ἀρχογράμματα, οἱ ὁδηγίες τοῦ τυπικοῦ καὶ οἱ ὑποδείξεις μὲ 
ἐρυθρό. Ἡ φυλλάδα εἶναι γραμμένη ἀπὸ τὸν μοναχὸ Ἀμβρόσιο Πακτίτη. Στὸ φ. 1r, 

μετὰ τὸν τίτλο, ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Ἀμβρόσιου: 1915 ἐν Μηνί Νοεμβρίῳ 8η ἔτος Σωτήριον 

καὶ στὴ συνέχεια ἀπὸ τὸν ἴδιο, μεταγενέστερα, μὲ μαῦρο μελάνι ἡ σημείωση: Ἡ πα-

ροῦσα προτότυπος φυλλάδα, ἐτυπώθη παρά τινος χριστιανικωτάτου Κερκυραίου Ἀν-

δρός, εἰς τήν πόλιν “λειψίαν” τής “Σαξωνίας”, ἐν τῆ τυπογραφία τοῦ Νάϋμπερτ α.ω.ε. 
τό ἔτος 1805. χιλίους ὁκτακοσίους πέντε. ἔτος Σωτήριον κατά Μήνα Ἰανουάριον. Στὸ 
φ. 18r «21 Νοεμβρίου ἡμέρα Σαβάτω τοῦ 1915 ἐτελειώθη ἡ παροῦσα ἀκολουθία τοῦ 
Ἁγίου Σπυρίδωνος διά χειρός ἐμοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου Πακτίτη». Στὸ φ. 39rv ἡ ση-

μείωση: Ἐτελειώθη ἡ παροῦσα φυλλάδα ἐν Μηνί Ἰανουαρίῳ 20η ἡμέρα τρίτη τοῦ 
ἔτους 1916 παρά τοῦ ἐν Μοναχοῖς [...] τεθλιμένου Ἀμβροσίου Πακτίτη ἐκ τῆς κώμης 
Συναράδων. Στὸ φ. 39v σημείωση γιὰ τὴν ἐξαγορὰ τοῦ μεριδίου, τὸ ὁποῖο πλήρωνε ἡ 
μονὴ στὴν οἰκογένεια Βασιλάκη γιὰ κτήματα ποὺ κατεῖχε στὴν περιφέρεια τοῦ χω-

ριοῦ Τριάλου, στὴ θέση Μυρτιδιώτισσα. Ἡ ἐξαγορὰ ἔγινε μὲ τὴν ἀρ. 244 ἀπόφαση 
τοῦ Τριμελοῦς Πρωτοδικείου Κερκύρας στὶς 18 Ἀπριλίου 1917. Ἡ καταβολὴ τῶν χρη-

μάτων ἔγινε ἀπὸ τὸν ἡγούμενο Γαβριὴλ Χονδρογιάννη. Στὰ φ. 40v-41r σημειώσεις ποὺ 
ἀφοροῦν σὲ περιουσιακὰ ζητήματα τῆς μονῆς καὶ περιλήψεις συμβολαίων. 

Ἡ φυλλάδα ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία τεύχη συρραμμένα καὶ ἐπενδυμένα μὲ μπλὲ 
χαρτόνι. Ὁ Ἀμβρόσιος δὲν ἀντιγράφει πιστὰ ἀπὸ τὸ χειρόγραφο Μυρτιδιώτισσας ἀρ. 
8, ἀφοῦ συμπληρώνει τὰ κενά, ὅπως γιὰ παράδειγμα στὰ ἀναγνώσματα τοῦ Ἑσπερι-
νοῦ, προσθέτει ὕμνους (βλ. φ. 7v), ἀντιστρέφει τὴ σειρὰ τῶν τροπαρίων (προτάσσει τὰ 
τροπάρια «εἰς τήν λιτήν» ἐκείνων τῶν ἀποστίχων). Στοὺς αἴνους (φ. 17v) στὸ «Καί 
νῦν» προτείνει διαφορετικὸ θεοτοκίο ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ὑπάρχει στὸ χειρόγραφο ἀρ. 8. 
Διαφορὲς ὑπάρχουν καὶ στὰ μεγαλυνάρια. Ὁ βίος καὶ τὰ θαύματα ἀποτελοῦν πιστὴ 
ἀντιγραφὴ τοῦ κειμένου τοῦ χειρογράφου ἀρ. 8. Στὸ δεξιὸ περιθώριο τοῦ φ. 33v ση-

μείωσε: Αὐτός ὁ ὁποῖος ἐνθυμᾶτο τό θαῦμα καί ἦτον χρονῶν 14 ἦτο ὁ πρῶτος Συγ-

γραφεύς τῆς παρούσης φυλάδος ὁ κύριος Ἰερεμίας. 

19 
 

Χαρτ., 276  211 χιλ., φ. 14, ἔτους 1915. 
 

Φυλλάδα τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἀφορισμοῦ. 
 
(φ. 2r-11v) Ἀκολουθία τοῦ Ἀφορισμου. Ἄρχ.: Συναχθεντων των ἱερέων 

εἰς τόν διορισμένον τόπον... Τελ.:... Εἶτα ποιοῖ ὁ προεστώς τελείαν ἀπόλυσιν 
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καί ἐξέρχονται κατηραμένοι. Τελος τῆς τοῦ Ἀφορισμοῦ Ἀκολουθίας καί τώ 
ἐν τριάδι θεῷ δοξα, τιμή καί προσκύνησις. ἀμήν. 

 
Κατάσταση χειρογράφου καλή. Τὸ φ. 1v λευκό. Τὰ φ. 12r-14v ἀρχικὰ λευκά, εἶναι 

σήμερα γεμάτα σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου Πακτίτη. Τὸ χειρόγραφο εἶχε 
ἀρχικὰ ἀρίθμηση ἀνὰ σελίδα, ἀλλὰ μὲ κενά. Ἡ φυλλάδα γράφτηκε ἀπὸ τὸν μοναχὸ 
Ἀμβρόσιο Πακτίτη, ὁ ὁποῖος ἀντέγραψε ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ἀρ. 4, ὅπως προκύπτει 
ἀπὸ σημείωση στὸ φ. 1r: ἐγώ ὁ ἐν Μοναχοῖς ἐλάχιστος, καί τεθλιμένος, Ἀμβρόσιος Πα-

κτίτης Ἀντίγραψα τήν παρούσαν φυλάδαν τοῦ Ἀφορισμοῦ, ἔκ τινος παλαιᾶς προτο-

τύπου φυλάδας, τοῦ ποτέ ἱερομονάχου Παρθενίου Τζαγγάρη, κατά τό ἔτος 1915. ἐν 
Μηνί Ἰανουαρίῳ ἔτος Σωτήριον. καί πάντοτε, καί διά πάντοτε, νά εὑρίσκεται, εἰς τήν 
ἐνταῦθα Ἱεράν Μονήν τής Υ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης. καί ὅποιος, δήποτε ἤ ἱερομόναχος, 
ἤ Μοναχός, ἤ κοσμικός, τήν μεταχιρισθῆ, εἰς Ἀρπαγήν κλοπῆς, νά εἶνε ἀφορισμένος, 
παρα Θεοῦ Παντοκράτορος, τῆς Ἀγίας, καί ὁμοουσίου, καί ζωοποιού, καί Ἀδιερέ-

του, Τριάδος, καί ἀπό τήν Υ. Θ. τήν Μυρτιδιώτισσαν, καί ἡ γής νά μήν τόν λύση, ἕως 
τής δευτέρας τοῦ Χριστοῦ παρουσίας ἐν ἧ μέλλη νά δώση φρικτήν ἀπολογίαν τῶ φο-

βερῶ κριτῆ. Ἡ μέν χείρ ἡ γράψασα ταῦτα, φθείρεται εἰς τόν τάφον, ἡ δέ βίβλος αὔτη 
μένη ἐν χρόνοις πληρεστάτοις. Μνήσθητι κύριε Μοναχού Ἀμβροσίου Πακτίτη. Στὸ φ. 
11v ἡ σημείωση: 1915 Μαρτίου 31 ἡμέρα τετράδη, ἐτελειώθη ἡ παροῦσα φυλάδα τοῦ 
Ἀφορισμοῦ, διά χειρός ἑμοῦ τοῦ ἐν μοναχοῖς τεθλιμένου Ἀμβροσίου Πακτίτη. Στὸ φ. 
12v σημείωση τῆς ἐξαγορᾶς τοῦ δέκατου μέρους ποὺ πλήρωνε ἡ μονὴ στὴν οἰκογέ-

νεια Βασιλάκη (βλ. καὶ χειρόγραφο 18). Στὸ φ. 13rv περιλήψεις συμβολαίων γιὰ τὰ 
κτήματα τῆς μονῆς. Στὸ φ. 14r σημείωση γιὰ τὴ μήνυση ποὺ κατέθεσε ὁ μοναχὸς Ἀμ-

βρόσιος τὸ 1917 ἐναντίον κατοίκων τοῦ χωριοῦ Τριάλου, οἱ ὁποῖοι περνοῦσαν μέσα 
ἀπὸ τὰ κτήματα τῆς μονῆς διεκδικώντας δρόμο. Σημειώνεται ἡ ὑπὲρ τῆς μονῆς ἀπό-

φαση τοῦ δικαστηρίου ποὺ ἔγινε στὶς 28 Ἰανουαρίου 1921 καὶ δίνονται παραινέσεις 
πρὸς τοὺς μεταγενέστερους μοναχοὺς νὰ μὴν ἐπιτρέψουν νὰ ξανανοίξει ὁ δρόμος ποὺ 
ἔκλεισε μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου. Στὴ σ. 14v χρονικὸ σημείωμα: 1915 Κατά 
τό τρίτον ἔτος ἀπό τοῦ πολυθρήνητου τοῦ 1913 κατά τόν Σεμπτέμβριον 12, 13 καί 14 
ἐκυρήχθη γενική ἐπιστράτευσις παρά τοῦ ὀργισμένου καί ἀνθρωποκτόνου προθυ-

πουργοῦ Βενιζέλου. ἤτοι ἐκυρήχθη βασιλικόν διάταγμα τάς 11 τού ἴδιου μηνός Σεμ-

πτεμβρίου καί τάς 12 καί 14 τοῦ ἰδίου ἡμέρα Σαβάτω καί δευτέρα ἔφυγαν 22 ἡλικίαι 
κόσμος ἤτοι οἱ κληρωτοί τοῦ 1892 μέχρι τοῦ ἔτους 1914 καί ἔγεινεν μεγάλη θλίψις καί 
θρήνος πολύς. πανταχοῦ ἠκούοντο φωναί καί μαῦρα δάκρυα. ἔκλαιον καί οἱ νεκροί 
μέσα εἰς τούς τάφους των. ἐθρηνοῦσεν ὁ κόσμος, πανταχοῦ, οἱ γονεῖς τά τέκνα των, 
οἱ ἀδελφοί τούς ἀδελφούς, οἱ φίλοι τούς φίλους των, καί ἔλεγον, ποῦ πορεύεσθε 
ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ὑμῶν; πάλιν μέλλει νά σάς φονεύσουν οἱ ἀνθροποκτόνοι 
καί τά αἱμοβόρα θηρία οἱ βούργαροι; Ἀμβρόσιος τεθλιμένος ἔγραψα. 

Τὰ φύλλα δεμένα μὲ ἐξώφυλλο ἀπὸ μπλὲ χαρτόνι. 
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Χαρτ., 293  195 χιλ., φ. 53, τῶν ἐτῶν 1936-1948. 

 

Ἀκολουθίες εἰς τὴν Θεοτόκο, τὸν ἅγιο Σπυρίδωνα καὶ τὴν ἁγία 
Αἰκατερίνη. 

 

(φ. 1r-24r) Ἐγκώμια ἤτοι Ἰερά ἀκολουθία εἰς τήν Παναγίαν Μετάστασιν 
τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας Ψαλλο-
μένη τῆ ιε΄ Αὐγούστου ἤ τήν 23 τοῦ αὐτοῦ. Ἄρχ.: Μετά τό, Θεός Κύριος καί 
ἐπέφανεν ἡμῖν κ.τ.λ. Τροπάριον Ἡχος Αος. Ἐν τῇ Γεννήσει... Τελ.: ...Τέλος καί 
τῷ Ἁγίῳ Θεῷ καί τῇ παναχράντῳ αὐτοῦ Μητρί, πρέπει, δόξα, τιμή, καί προ-
σκήνησις εἰς τούς αἰῶνας ἀμήν. 

(φ. 25r-44r) Ἀκολουθία θεία καί ἱερά ψαλλομένη κατά τήν πρώτην κυ-
ριακήν τοῦ καθ’ ἑκάστου Μηνός Νοεμβρίου εἰς τό κατά τῶν λατίνων ὑπερ-
φυές θαῦμα τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τρυμυθού-
ντος τοῦ θαυματουργοῦ πατρός καί προστάτου Κερκύρας. ἐπονομαζομένη ἡ 
αυτή ἀκολουθία οὐρανοῦ κρίσις. Ἄρχ.: Καί γείνεται ἀγρυπνία. Ἐν τῷ Με-
γάλῳ Ἑσπερινῷ μετά τό Μακάριος ἀνήρ... Τελ.: ... Τέλος καί τῷ ἀγίῳ πατρί 
καί ταῖς πρεσβείαις τοῦ Ἁγίου καί θαυματουργοῦ Σπυρίδωνος ἐλεῆσαι ἡμᾶς 
ἀμήν. 

(φ. 45r-52r) Ἀκολουθία Αγίας Αικατερίνης. Ἄρχ.: Εἰς τόν ἑσπερινόν τῆς 
Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καί πανσόφου τοῦ Χριστοῦ Αἰκατερίνης. Ἐν τῷ 
μεγάλω ἑσπερινῶ... 

Πρόκειται γιὰ τετράδιο μὲ ρίγες, ἀρχικὰ μὲ 60 φύλλα καὶ μὲ χοντρὰ χάρτινα ἐξώ-

φυλλα, τὸ ὁποῖο διατηρεῖται σὲ πολὺ καλὴ κατάσταση. Τὸ τετράδιο δὲν ἔφερε ἀρί-
θμηση φύλλων. Τὰ φ. 44v καὶ 52v λευκά. Τὸ χειρόγραφο ἔχει γραφεῖ ἀπὸ τὸν μοναχὸ 
Ἀμβρόσιο Πακτίτη. Στὸ φ. 24r τὸ βιβλιογραφικὸ σημείωμα: Ἐγράφθη ἡ παροῦσα φυλ-

λάδα διά χειρός ἐμοῦ Μοναχοῦ καί λυπημένου Ἀμβροσίου Παχτίτη ἀπό 26 Δεκεμ-

βρίου 1936 ἕως τήν 7 ἰανουαρίου 1937. Τό δέ βιβλίον τοῦτο κοστίζη δραχ. 25 καί λεπτά 
90. Στὸ φ. 24v διάφορες σημειώσεις τοῦ Ἀμβροσίου καὶ ἐπίσης στὸ φ. 44r: Ἐγράφθη ἡ 
παροῦσα φυλάδα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος διά χειρός ἑμοῦ Μοναχοῦ καί πολυλυ-

πημένου Ἀμβροσίου ἐν Μηνί Δεκεμβρίῳ ΑϠΛΘ 1939. ἡ μέν χείρ ἡ γράψασα ταῦτην 
σαπήζεται τάφω, ἡ δέ παροῦσα μένη ἐν χρόνοις πληρεστάτοις. Τέλος, στὸ φ. 52r: Ἐτε-

λειώθη ἡ παροῦσα ἀκολουθία τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης ἐν Μηνί Δεκεμβρίῳ ΑϠΜΗ 
1948. Διά χειρός ἐμοῦ Ἀρχιμ. Ἀμβροσίου Παχτίτη. Ἡ μέν χείρ ἡ γράψασα ταῦτα ἵστα-

ται τάφοις ἡ δέ παροῦσα μένη ἐν χρόνοις πληρεστάτοις. 
Στὸ πρῶτο ἐξώφυλλο ἐπικολλημένες δύο ἐτικέτες: Στὴν πρώτη: Φυλάδα ἤτις περι-
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έχη ἐγγεγραμένα τά ἐγγώμια τής Παναγίας εἰς τάς 15 Ἀυγοῦστου. γραφεῖσα διά χειρός 
ἐμοῦ Μοναχοῦ Ἀμβροσίου Παχτίτη ἐν ἔτι 1936 ἐν Μηνί Δεκεμβρίῳ η΄ Ἰανουαρίω 
1937. Στὴ δεύτερη ἐτικέτα: ἔτι δέ περιέχη γεγραμένας κ(αί) τάς ἱερᾶς ἀκολουθίας τήν 
τοῦ οὑρανοῦ κρίσιν ψαλλομένην τήν πρώτην Κυριακήν τοῦ καθ’ ἑκάστου Μηνός 
Νοεμβρίου κ(αί) τήν 25 Νοεμβρίου τής Ἀγίας Αἱκατερίνης. 

Τὰ ἐσωτερικὰ τῶν ἐξωφύλλων καὶ τὰ δύο παράφυλλα γεμάτα μὲ σημειώσεις τοῦ 
μοναχοῦ Ἀμβροσίου. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ πρώτου ἐξωφύλλου καὶ στὸ recto τοῦ α΄ 
παραφύλλου ὁδηγίες τυπικοῦ γιὰ τὸ ψάλσιμο τῶν ψαλμῶν τοῦ πολυελέου καὶ τῶν 
τροπαρίων τῶν ἐγκωμίων. Στὸ φ. 24r παραίνεση πρὸς τοὺς μοναχούς: Προσέχετε μετά 
τό τέλος της ὁλονυκτίου ἀκολουθίας νά ταῖς πέρνετε ἀμέσως ταῖς φυλάδες τάς περιε-

χούσας τά ἐγκώμια τής Παναγίας ἀπό τά στασίδια ὅπου ψάλλουν καί νά ταῖς φυλά-

τε μέσα εἰς τά κελιά σας. διότι τάς κλέπτη ὁ τυχών καί τότε δέν ἡμπορή νά γείνη τε-

λείως ἡ αὐτή ὡραιωτάτη καί συγκινιτική ἀκολουθία τίς ἱερᾶς Μεταστάσεως τής Θεο-

τόκου. Στὸ φ. 24v ὁδηγίες τυπικοῦ. Στὸ ἴδιο φύλλο: ὅποιος δέν θέλη νά ἐκτελῆ κατ’ 
ἔτος αὐτήν τήν εὐλογημένην ἀκολουθίαν τῆς ἱερᾶς Μεταστάσεως τῆς Παναγίας, ἡ 
ὁποία ἐγράφθη μέ οὐράνια ἱερά τροπάρια τῶν ἐγκωμίων, νά εἶνε ἀφωρισμένος καί 
ἀσυγχώρητος καί μετά θάνατον ἔσται ἄλυτος, ὡς ποτέ τόν Ἰουλιανόν τόν παραβάτην 
καί ὁ Παντοκράτωρ Θεός καί ἡ Παναγία ἡ Μυρτιδιώτισσα νά τόν καταδικάσουν εἰς 
τό πύρ τό αἰώνιον τω ἡτοιμασμένω τῶ διαβόλω καί τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. Στὸ φ. 53r 

τὸ ἀκόλουθο αὐτοβιογραφικὸ σημείωμα τοῦ Ἀμβροσίου: Τό 1892 ἦλθον ἐγώ ὁ Ἀμ-

βρόσιος ἐδῶ εἰς τήν Ἁγίαν Μονήν διά νά γείνω Μοναχός, ἐν Μηνί ιανουαρίω 7η καί 
ἦμουν ἐτῶν 16. τό 1896 τήν 8 Δεκεμ. μέ ἔκαμαν ἁπλοῦν ῥασοφόρον εἰς τόν ἑσπερινόν 
της Ἁγίας Ἄννης καί μέ ἐπονόμασαν ἁπό Ἀντώνιον Ἀμβρόσιον ἐπί τῆς Ἡγουμενείας 
τοῦ ἱερομ. Ἡγουμένου Ἀγαθαγγέλου Παχτίτη, πρότερον δωθείσης της ἀδείας τοῦ ἐπι-
σκόπου Σεβαστιανοῦ. τό 1899 ἐν Μηνί Νοεμ. 8ην εἰς τήν λειτουργίαν τῶν Ταξιαρχῶν, 
δωθείσης καί πάλιν της ἀδείας του τυράνου ἐπισκόπου Σεβαστιανοῦ, μέ ἔκαμαν Σταυ-

ροφόρον Μοναχόν καί πάλιν μέ ἐπωνόμασαν Αμβρόσιον. Το 1905 ἐκάμαμεν αἴτησιν 
εἰς τόν αὐτόν ἐπίσκοπον ἴνα μέ προχειρήση εἰς διάκονον ἀλλα ἀδυνατον ἐγένετο 
διότι διεκδικοῦσεν πάθος μέγα ἐναντίον μου. Τό δέ 1945 ἐπί τῆς ἀρχιερωσύνης του 
ἁγίου Μητροπολίτου Μεθοδίου καί τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Παλαιοκαστριτίσ-

σης, ὅστις καί ἐν τῆ Μονῆ Μυρτιδιωτίσσης ἦτον προσορινός Ἡγούμενος. μέ ἀγαποῦ-

σεν πολλύ ὁ Ἅγιος Μητροπολίτης Μεθόδιος τήν 21 Ἰουλίου 1945 μέ ἔκαμεν διάκονον 
ἐν ἡμέρα Σαβάτω μετά τῶν ἱερομονάχων Παλαιοκαστριτίσσης τοῦ Ἡγουμένου 
Προκοπίου, Εὐθυμίου ἱερομ. Κόλλα καί τοῦ ἱεροδ. Χρυσοστόμου Κούρκουλου καί 
τοῦ ἱερέως Κωνσταντίνου Κατσιμίδι ἐφημερίου τῆς Μητροπόλεως Κερκύρας ἐλθόντων 
ἀφ’ ἑσπέρας μετά τοῦ Ἁγίου Μητροπολίτου ἐν τῆ Μονῆ. ὁμοίως μέ ἐχειροτόνησεν καί 
Ἡγούμενον διά τοῦ ὑπ’ Ἀριθ. ἐγράφου 1484. Καί τήν 22 Ἰουλίου τήν ἐπιούσαν 
ἡμέραν μέ ἐχειροτόνησεν ἱερομόναχον καί ἦμουν ἐτῶν 70. Καί τήν 29 Νοεμ. ἐν ἡμέρα 
Πέμπτη μέ χειροτόνησεν Ἀρχιμανδρίτην ἐν τῇ ἱερᾶ Μητροπόλει ὁ ἴδιος Μητροπολίτης 
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Μεθόδιος αἱ δέ δύο χειροτονίαι ἐγένοντο ἐνταῦθα ἐν τῆ ἱερᾶ Μονῆ Μυρτιδιωτίσσης. 
+Ἀρχιμ. ἱερομόναχος Ἀμβρόσιος ἔγραψα δι’ ἐνθύμησιν. Στὸ φ. 53rv σημείωση, στὴν 
ὁποία ἐπαναλαμβάνει τὰ τῆς χειροτονίας του. Στὸ φ. 53v σημείωμα περὶ τοῦ πολέμου 
μεταξὺ σώματος καὶ ψυχῆς. Στὸ recto τοῦ β΄ παραφύλλου σημείωση ὅτι ἀπὸ τὸ ἔτος 
1845 χρημάτισαν τρεῖς ἡγούμενοι προερχόμενοι ἀπὸ τὴν οἰκογένειά του, ὁ Σεραφείμ, 
ὁ Ἀγαθάγγελος καὶ ὁ Ἀμβρόσιος. Στὸ ἴδιο φύλλο, ὁδηγίες τυπικοῦ καὶ ἡ ἀκόλουθη 
αὐτοβιογραφικὴ σημείωση: Εἴμαστε τρεῖς αὐτάδελφοι Αντώνιος, Γεώργιος καί Σπυρί-
δων. ὁ ἀείμνηστος πατήρ μου τό ονομα ητον Κωνσταντίνος καί ἡ μῆτηρ μου Αννα. ο 
αείμνηστος πατήρ μου ἀπεθανεν 56 ετῶν. μας ἄφησεν μικρούς ἐμέ τον Αντώνιον ετων 
12, τόν αλλον 9 καί τον αλλον 6 όπου τό 1913 εν μηνί ιουλίω εφονεύθη. Στὸ verso 

τοῦ β΄ παραφύλλου ἄλλες σημειώσεις χωρὶς ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον. 
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Χαρτ., 222  179 χιλ., σ. 16, 20ὸς αἰ. 
 

Συλλειτουργικόν. 
 

(σ. 1-15) Συλειτουργικόν τῆς θεῖας καί Ιερας λειτουργίας τοῦ ἐν Ἀγίοις 
Πατρός ἡμῶν Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. Ἄρχ.: Ὁ ἱερεύς. Δόξα τῷ Πατρί καί 
τῷ Υἱῷ, καί τῷ Ἀγίῳ Πνεύματι κτλ. Ὁ λαός. Ἀμήν... Τελ.: ... Ὁ ἱερεύς. Τήν 
εὐχήν τοῦ ἱλασμοῦ. Ὁ λαός. Ἀμήν. 

Κατάσταση χειρογράφου καλή. Ἀρίθμηση ἕως τὴ σ. 15. Ἡ σ. 16 λευκή. Φύλλα 
ἁπλά, λευκά, τὰ ὁποῖα ὁ γραφέας μοναχὸς χαράκωσε μὲ μολύβι. Κείμενο σὲ δύο 
στῆλες. Μελάνι στὸ κείμενο καφὲ σκοῦρο. Οἱ τίτλοι καὶ οἱ ὑποδείξεις τῶν ἐκφωνήσεων 
μὲ ἐρυθρό. Τὰ τεύχη δεμένα μὲ μπλὲ χαρτόνι. Στὸ ἐξώφυλλο ὁ τίτλος : Ἡ θεία λειτουρ-

γία, ἥγουν ὁδειγία Διά τοῦς ψάλταις. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου λειτου<ρ>γικόν. 

22 
 

Χαρτ., 261  188, φ. 20, 19ος αἰ. (1817-1835). 

 

Τετράδιο τοῦ ἱερομονάχου Νεκταρίου Γραμμένου. 
 

(φ. 1rv) Ἀκολουθία τῆς προθέσεως. 
(φ. 2rv, 3rv, 17r-20r) Ληξιαρχικὲς πράξεις βάπτισης καὶ θανάτου τοῦ ναοῦ 

τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βάτου, ὅπου ὁ ἱερομόναχος Νεκτάριος ἦταν ἐφη-

μέριος. 
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(φ. 3r) Τύπος πνευματικῆς συμμαρτυρίας. 
(φ. 4rv, 11r) Σημειώσεις δανειοδότησης διαφόρων προσώπων. 
(φ. 5rv) Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος. Περιέχεται τὸ κοντάκιο καὶ οἱ τρεῖς πρῶ-

τοι Οἶκοι, μὲ παράλληλη νεοελληνικὴ ἀπόδοση στὸ δεξιὸ μέρος τοῦ φύλλου. 
Ἡ ἀπόδοση περιορίζεται, λόγῳ χώρου, στὸ κοντάκιο καὶ στὸν πρῶτο Οἶκο. 

(φ. 6rv, 9v-10v) Ἀκολουθία εἰς ἐνυπνιασθέντα. Ἄρχ.: Μετά τόν ἐνιπνια-
σμόν ευθύς ανίσταται καί πιήσας ευλογιτόν ἄρχεται τοῦ Τρισαγίου... (ἔκδο-

ση J. GOAR, Εὐχολόγιον sive Rituale Graecorum..., Venetiis 1730 (φωτ. ἀνατ. 
Graz 1960), σ. 701-704). 

(φ. 7r) Τροπάρια τοῦ νεκρωσίμου τρισαγίου. 
(φ. 7v) Εὐχὴ ἀπολύσεως. Ἄρχ.: Ο αναστάς εκ νεκρόν Χριστός ο αλιθινός 

θεός... 
(φ. 8rv) Σημειώματα γιὰ μαθητεῖες τῶν ἐτῶν 1818-1820.  

[......] πρότη: μαρτίου ἐξι. [......] γρόσια 4. 
ἀντόνιος του σηόρ νικολό βασηλακη ήλθε εἰς το δασκαλο Νοεμβρίου 

ήκοση : 20: κ(αί) μου εχι ταλαρο μισο δομενος. ακομι μαρτιου 24: μου εδοσε 
ταλαρο ενα -1: ἀκομι μαγιού ύστερι μου ἐδοσε ταλαρο ενα :1: αὑγούστου 
ἠστερι ἀκομή μου ἐστιλε τάλαρο ἑνα με τον ἀντονάκη: τάλαρο :1. 

Νικολετος του γιοργου ηλθε εἰς το δασκαλο Νοεμβριου ηκοσηπεντε:-25. 
γιοργιος του Τατζη ήλθε εἰς το δασκαλο δικενμβριου προτη -1: 
κόκολος κ(αι) σπυρος αδελφια του μικιου ηλθανε εις το δασκαλο δικεν-

βριου δεκα :-10: φεουαριου 21: μου εφερανε ταλαρο ενα: ακομί μαρτίου :24: 
μου εδοσε ταλαρα ενα -1: ακομι δια ψομι κ(αι) ριζι γρόσια :3. ἀκομί διά 
ψομι :γ: 31 ἀκόμι διά σαρδελες γαζετες :18: ἀκομί ιουνιου :11: επήρα σαρδε-
λες μιση λίτρα :γ: 18: ακομί ἰουνιου 12 ἐπίρα ψομί λίτρες :8: = γ. 119. 

σπυρος του σταθη ηλθε εις το δασκαλο δικενμβριου 15: μαιου 2: μου 
έδοσε τάλαρα δίω δια τι πεταγογία τα. 2.// 

τάτζης του κομα [.......] μαι ἐος [........................ δια]βασμα σε κάθε χαρτί 
ταλαρα ασιμενια :15: φεουαριου [......... μου ε]δοσε ταλαρο μισο. 

απριλίου :3: ήλθε εἰς το δασκαλο ο προκοπης υἱώς του στέλιου γραμένου 
δια να μαθι γράματα. 

ιουλίου :2: ήλθε εις το δασκαλο ο σπύρος του φότηου δουκάκη. 
1818: φεουαρίου :5: ἐφερε το πεδί του ὀ γεόρος βασιλάκης του σταμάτη 

ἀπό χ(ωρίο)ν συναράδον ής την μπαναγία διά να τό μαθομε γράματα καί 
αὐτός νά του έχη την έγνηα του πεδίου του ἀπό ολα τα χριαζόμενα και να 
μάς δινη κ(αί) μισό ταλαρο τον μήνα διά τον κόπο μας καί μας έχη φερμένο 
γένιμα μουτζούρια ἐπτά. 

1818: αὐγούστου ηκοσιπέντε ήφερε ὁ κοσταντῆς μέργιανος του ποτέ 
σπύρου ἀπό χορίον συναράδον γένιμα μουτζούρια τρία ἠμησι διά να φέρη 
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το πεδί του να τό μάθομαι τα ηερά καί αγία γράματα καί αὐτός νά τού έχη 
την έγνια τού πεδίου του από όλα τα χριαζόμενα κ(αι) ότη άλο κάμη η τάξι 
του. 

1820: ἀπριλίου :30: έφιγε ο νικολέτος κουλούρις απο το μοναστίρι δια να 
υπάγι εις το άγιον όρος δια να γένη παπάς καί έδοσε του προεστου τάλαρα 
δια το φαγί του 24. 

(φ. 9r) Ἀντίγραφο προκηρύγματος τοῦ Πρωτοσυγγέλου τῆς Μητροπό-

λεως Κερκύρας Χρυσάνθου τῆς 22 Αὐγούστου 1818. 
(φ. 11rv) Διάφορες σημειώσεις, ἐνθυμήσεις καὶ δανειοδοτήσεις. 
(φ. 12r-13v) Δανειοδοτήσεις. Σημειώματα λήψης χρημάτων γιὰ τὴν τέλε-

ση «σαρανταρίων». 

(φ. 12v) Ἐνθυμήσεις γιὰ τὴν προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψη στὸ μοναστήρι, 
κατοίκων τοῦ προαστείου Μαντούκι στὶς 16 Αὐγούστου 1831 καὶ στὶς 21 
Ἀπριλίου 1835. Στὶς 16 Αὐγούστου 1831 οἱ Μαντουκιῶτες πῆγαν γιὰ νὰ προ-

σκυνήσουν καὶ νὰ «τίς εὐγάλουν μερτικόν από τό ταξίδι οπου εχουν νά κά-
μουν ἀπο το ήτη εξαποστήλι ο κύριος διάφορον». 

(φ. 20r) Τμῆμα προικοσυμφώνου τῆς Στάμως Γραμμένου. 
 

Κατάσταση τετραδίου κακή. Μεγάλο τμῆμα στὸ ἄνω μέρος τῶν φύλλων εἶναι 
κατεστραμμένο ἀπὸ τρωκτικά. Τὸ τετράδιο δὲν ἔφερε ἀρχικὰ ἀρίθμηση φύλλων. Tὰ 
φ. 14r-16v ἀρχικὰ λευκά. Στὰ φ. 15v καὶ 16 μεταγενέστερες σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ 
Ἀμβροσίου Πακτίτη. Ἄδετο, χωρὶς ἐξώφυλλα. 
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Β΄. ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1830 -1861 

 

1 
 

Χαρτ., 346  225 χιλ., φ. 182 (τὸ φ. 79 δίς). 
 

Κατάστιχο ἐξόδων τῶν ἐτῶν 1857-1861. 
 

(φ. 1r-52r) Ἔξοδα τῶν ἐτῶν 1857-1861. 

Τὰ φ. 52v-181v τοῦ καταστίχου, ἀρχικὰ λευκά, χρησιμοποιήθηκαν ἀπὸ 
τὸν μοναχὸ Ἀμβρόσιο Πακτίτη γιὰ τὴν καταγραφὴ διαφόρων σημειώσεων 
(ἐνθυμήσεων, ἀντιγράφων διαφόρων ἐγγράφων, νουθεσιῶν πρὸς τοὺς μετα-

γενέστερους μοναχούς). Τὰ κείμενα αὐτὰ γράφτηκαν τὸ χρονικὸ διάστημα 
1905-1939. Ἀπὸ αὐτὰ χρήζουν ἰδιαίτερης μνείας, λόγῳ τῆς ἔκτασης ἀλλὰ καὶ 
τῆς σημασίας τους γιὰ τὴν ἱστορία τῆς μονῆς καὶ τοῦ τόπου, τὰ παρακάτω: 
(φ. 58r-67v) Χρονικὸ τῶν ἔντονων καιρικῶν φαινομένων τοῦ Νοεμβρίου-Δε-

κεμβρίου 1920 καὶ τῆς καταστροφῆς τοῦ ναοῦ ἐξαιτίας τῶν κατολισθήσεων. 
(φ. 68r-70v) Καταγραφὴ τῶν ἀντικειμένων (κανδηλίων, εἰκόνων, σταυρῶν, 
σκευῶν, βιβλίων καὶ λειψάνων) τῆς μονῆς. (φ. 73v-81r) Ἡμερολόγιο τῶν ἐρ-

γασιῶν ἀνοικοδόμησης τοῦ ναοῦ τὸ ἔτος 1923. (φ. 83r-88r) Κατάλογος τῶν 
ὀνομάτων ὅσων συνέδραμαν στὰ ἔξοδα τῆς ἀνοικοδόμησης τοῦ ναοῦ. (φ. 89r-

96v) Ἀντίγραφο τοῦ μαρτυρίου τοῦ ἁγίου Ἀναστασίου καὶ τοῦ ὁράματος 
τοῦ μοναχοῦ Δανιήλ. 

 

Κατάσταση μέτρια. Τὰ φύλλα δὲν ἔφεραν ἑνιαία συνεχόμενη ἀρίθμηση, ἀλλὰ 
διάφορες ἀριθμήσεις σὲ διαφορετικὰ τμήματα τοῦ καταστίχου. Στάχωση μὲ χαρτόνι, 
ἐν μέρει κατεστραμμένη. Στὸ ἐξώφυλλο ἡ παλαιὰ ἐτικέτα: Βιβλιον τῆς Μονῆς Μυρ-

τυδιω[τίσσης] καὶ πάνω σ’ αὐτὴν ἐπικολλημένη πρόχειρη χάρτινη ἐτικέτα ὅπου μὲ 
κόκκινο στυλὸ: Αρχεῖον Αμβροσίου. Πολλὰ φύλλα τοῦ καταστίχου ἔχουν ἀποκοπεῖ, 
κυρίως ἀπὸ τὸν ἡγούμενο Ἀμβρόσιο, ὁ ὁποῖος σημείωνε τὴν ἀποκοπὴ στὰ διπλανὰ 
φύλλα. Διαπιστώθηκε ἡ ἀποκοπὴ ἑνὸς φύλλου ἀνάμεσα στὰ φύλλα 54-55, 55-56, 98-

99, 105-106, 115-116, 155-156, 172-173· ἡ ἀποκοπὴ δύο φύλλων ἀνάμεσα στὰ φύλλα 



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ  

 66 

157-158 καὶ ἡ ἀποκοπὴ τριῶν φύλλων, ποὺ περιεῖχαν τμῆμα τῆς διήγησης γιὰ τὸ κτί-
σιμο τῆς ἐκκλησίας, ἀνάμεσα στὰ φύλλα 66-67. 

2 
 

Χαρτ., 347  214 χιλ., φ. 132. 
 

Βιβλίο τῶν ἀφιερωμάτων τῆς μονῆς τῶν ἐτῶν 1850-1856.  
 

(φ. 2r-16v) Καταγραφὴ τῶν ἀφιερωμάτων τῶν ἐτῶν 1850-1856. 

Τὰ ὑπόλοιπα φύλλα τοῦ καταστίχου παρέμειναν ἄγραφα, ὥσπου ὁ μο-

ναχὸς Ἀμβρόσιος Πακτίτης χρησιμοποίησε τὸ κατάστιχο ὡς τετράδιο ἐνθυ-

μήσεων καὶ σημειώσεων. Σὲ αὐτὸ κατέγραψε: ἀντίγραφα συμβολαίων, δικα-

στικῶν ἀποφάσεων, σημειώσεις καὶ χρονικὰ καὶ ἐπικόλλησε πολλὰ φύλλα 
ἐφημερίδων μὲ θέματα ποὺ ἀφοροῦσαν στὴ μονή. Ἀναλυτικότερα, τὸ περιε-

χόμενο τῶν σημειωμάτων αὐτῶν ἔχει ὡς ἑξῆς: 
Ἀντίγραφα συμβολαίων καὶ δικαστικῶν ἀποφάσεων: (φ. 17r-56v) Ἀντί-

γραφα καὶ περιλήψεις πράξεων ποὺ ἀφοροῦν σὲ περιουσιακά στοιχεῖα τῆς 
μονῆς, καθὼς καὶ ἐνθυμήσεις, διευκρινίσεις καὶ σημειώσεις τοῦ Ἀμβροσίου γιὰ 
τὸ ἴδιο θέμα. Στὸ φ. 17r σημείωση τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου γιὰ τὸν τρόπο 
καταχώρησης τῶν ἀνωτέρω ἐγγράφων στὸ κατάστιχο: 1913 Μαΐου 24 ἡμέρα 
Σαβάτω. Εὐλογημένοι πατέρες οἱ ἀπό καιρόν εἰς καιρόν, εὑρισκόμενοι εἰς 
τήν ἐνταῦθα ἱεράν Μονήν τής Υ. Θκου Μυρτιδιωτίσσης. γινώσκεται ὅτι, τά 
ἐν τῷ βιβλείω τούτω τά Συμβόλαια τῆς ἐνταῦθα ἱεράς Μονής καί τάς τού 
Προτοδικείου καί Ἐφετείου δικαστικάς Ἀποφάσεις, δέν τάς ἔγραψα τοῦ κα-
θενός τήν χρονολογίαν κατά τήν τάξιν τους διοτι ἤτον διασκορπισμένα εἰς 
διάφορα χέρια, καί κάθε ἕνα ὅπου μοῦ ἐτύχενε τό ἔγραφα ἐν τούτω τῷ βι-
βλείω καί διά τοῦτο ὅτι σειμήωσις Συμβολαιογραφική ἤ Συμβόλαιον του χρει-
ασθῆ κανενός διά καμίαν ἀνάγκην τής ἐνταῦθα ἰεράς Μονής παρατηρεῖ ἀπό 
τό ἔμπροσθεν τοῦτο φύλλον τοῦ βιβλείου κατά σειράν καί εὐρίσκη ὅτι τοῦ 
χριασθή. ἀρκεῖ μόνον νά γνωρίζη τήν ὁνομασίαν τοῦ καθενός κτήματος. Ἀρχή 
γραφθέντων Συμβολαίων διά χειρός ἐμοῦ Μοναχοῦ τεθλιμένου Ἀμβροσίου 
ἀρχίζωντας ἀπό τό ἔτος 1789 καί καθεξῆς... Τά πρίν τοῦ 1789 παλαιά Συμ-
βόλαια της Μονής ἐχάθησαν ὅλλα τά πῆραν οἱ παλαιοί οἱ Βασιλάκηδες ἀπό 
Συναράδες ὅταν τό 1849 ἔκαναν δίκην μέ τήν Μονήν ἕως τοῦ 1868. Στὴν 
ἑνότητα αὐτὴ περιλαμβάνονται: (φ. 21v) Περίληψη διαθήκης (συμβολαιογρά-

φος Μαργαρίτης Γραμμένος) τοῦ ἡγουμένου τῆς μονῆς μοναχοῦ Γεράσιμου 
Κουρῆ ποτὲ Δημητρίου τῆς 24 Ἰουλίου 1842 μὲ τὴν ὁποία ἀφήνει κύριο καὶ 
νοικοκύρη τῆς μονῆς τὸν Ἠλία Βασιλάκη ποτὲ Νικολάου ἀπὸ τὸ χωριὸ Συ-
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ναράδες, ἡ ὁποία ἀκυρώθηκε. (φ. 22r) Περίληψη διαθήκης (συμβολαιογράφος 
Κωνσταντῖνος Παπάκης) τοῦ ἀνωτέρω ἡγουμένου τῆς 19 Ἰουλίου 1847 μὲ τὴν 
ὁποία ἀφήνει ὡς ἡγούμενο καὶ οἰκονόμο τῆς μονῆς τὸν μοναχὸ Παρθένιο 
Βασιλάκη ποτὲ Μιχαὴλ ἀπὸ τὸ χωριὸ Συναράδες. (φ. 22r) Σημείωση διαθή-

κης (συμβολαιογράφος Φραγκίσκος Βροκίνης) τῆς 4 Ἰουνίου 1847 τοῦ ἀνω-

τέρω ἡγουμένου. (φ. 22rv) Περίληψη διαθήκης (συμβολαιογράφος Γεώργιος 
Ἰω. Ἀσπρέας) τοῦ ἀνωτέρω ἡγουμένου τῆς 16 Ὀκτωβρίου 1847 μὲ τὴν ὁποία 
ἀφήνει γιὰ ἡγούμενο τὸν μοναχό Παρθένιο Βασιλάκη «και μετά τον θάνα-
τόν του νά διωρίζη αυτός διά ἡγούμενον ὅποιον θέλη καί βούλετε». (φ. 22v) 

Σημείωση διαθήκης (συμβολαιογράφος Σπυρίδων Βέργης) τῆς 4 Ἰουνίου 1853 

τοῦ μοναχοῦ Ἱεροθέου Ρουβᾶ ποτὲ Κωνσταντίνου ἀπὸ τὸ χωριὸ Πάγοι ποὺ 
μόναζε στὴ μονή. (φ. 22v) Σημείωση ἀπόφασης τῆς 7 Φεβρουαρίου 1855 τοῦ 
Πρωτοδικείου Κέρκυρας. Ὁ ἱερομόναχος Συμεὼν Χυτήρης ἔκανε ἀγωγὴ κατὰ 
τοῦ Ἠλία Βασιλάκη γιὰ τὴ μονὴ τῆς Μυρτιώτισσας (δὲν περιγράφεται ἡ 
ὑπόθεση). (φ. 23rv) Σημειώσεις δικαστικῶν ἀποφάσεων τῶν ἐτῶν 1867-1868 

μεταξὺ τοῦ μοναχοῦ Παρθενίου Βασιλάκη καὶ τῶν ἐναγομένων Ἀνδρέα καὶ 
Ἠλία Βασιλάκη καὶ μεταξὺ τοῦ ἡγουμένου Σεραφεὶμ Πακτίτη καὶ τῶν Βα-

σιλάκη (δὲν περιγράφεται ἡ ὑπόθεση). (φ. 30r-31v) Ἀντίγραφο πράξης τῆς 
5/17 Δεκεμβρίου 1826 (νοτάριος Στάμος Κουλούρης). Στὸ κελὶ τοῦ ἱερομονά-

χου Νεκταρίου Γραμμένου ποτὲ Ἰωσήφ, στὴν ἐκκλησία τῆς «Ὑ. Θ. Φανερω-

μένης» στὴν περιοχὴ τοῦ Τριάλου, παρόντος καὶ τοῦ μοναχοῦ Γεωργίου Κου-

ρῆ, οἱ Αὐγούστης Βασιλάκης ποτὲ Στάθη, Γεώργιος Βασιλάκης ποτὲ Ἀντώνη, 
Μικέλης Βασιλάκης ποτὲ Σπύρου, Κουμῆς Βασιλάκης ποτὲ Πάνου, Γιάννης 
Μέριανος ποτὲ Ἀντώνη, Μαριετίνα Δουκάκη ποτὲ Γιαννάκη, Νικολέτα Δου-

κάκη ποτὲ Ἀνδρέα, Στάθης Δουκάκης ποτὲ Παουλῆ, Στάθης Δουκάκης ποτὲ 
Γεωργίου, Σπύρος Δουκάκης ποτὲ Δημητρίου, ὅλοι ἀπὸ τὸ χωριὸ Συναρά-

δες, συμφώνησαν μὲ τοὺς δύο μοναχοὺς καὶ πώλησαν τόπο λογγώδη 6 μιζου-

ρίων στὴν περιοχὴ τοῦ Τριάλου, κάτω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωρ-

γίου πρὸς τὸ μέρος τοῦ πελάγου, ὑποκείμενο σὲ μέρος δέκατο πρὸς τὸν Ντά-

ντο Προσαλένδη. Πωλήθηκε ἔναντι 62 δουκάτων καὶ 186 φαρδινιῶν. (φ. 41r-

43v) Ἀντίγραφο τῆς ἀνωτέρω πράξης τῆς 5/17 Δεκεμβρίου 1826. 
Πέραν τῶν ἀνωτέρω, ἀντίγραφα καὶ περιλήψεις συμβολαίων καὶ διαθη-

κῶν ὑπάρχουν διάσπαρτα καὶ σὲ ἄλλα φύλλα. Σημειώνουμε: (φ. 79v) Ἐλλι-
πὲς ἀντίγραφο πράξης τῆς 3.4.1614. (φ. 79-80) Ἔνθετο ἐπικολλημένο ἀντίγρα-

φο πράξης τῆς 3.4.1614. (φ. 80v) Περίληψη συμβολαίου ἀνταλλαγῆς ἐλαιο-

δένδρων. (φ. 83v-90r) Περιλήψεις συμβολαίων, Συμβόλαια ἤτοι σημειώσεις 
συμβολαίων τῶν κτημάτων τοῦ χωρίου Τριάλου, ὅπου περιλαμβάνονται 
συμβόλαια τῶν ἐτῶν 1614-1909. (φ. 93v) Περιλήψεις συμβολαίων μίσθωσης 
χερσοτόπων τῆς μονῆς τῶν ἐτῶν 1897-1905. (φ. 96r-97r) Ἀντίγραφο νοταρια-
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κῆς πράξης τῆς 23.4.1770 (νοτάριος Μιχαὴλ Καλόχρυσος). Οἱ ἀδελφοὶ Ἰου-

στινιάνη πωλοῦν στὸν Ἐμμανουὴλ Προσαλένδη τὸ μισὸ μερίδιό τους ἀπὸ 
κτήματα καὶ τὸ δέκατο μέρος ἀπὸ ἄλλα εὑρισκόμενα στὴν περιοχὴ τοῦ Τρι-
άλου ἢ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. (φ. 97v) Περίληψη συμβολαίου μίσθωσης χερσο-

τόπων ἀπὸ τὴν Παυλίνα Βασιλάκη. (φ. 105v-106v) Ἀντίγραφο συμβολαίου 
τῆς 12.6.1838 (συμβολαιογράφος Μαργαρίτης Γραμμένος). (φ. 106v) Περίλη-

ψη διαθήκης Λεωνίδα Βασιλάκη τῆς 21.5.1907 (συμβολαιογράφος Σπυρίδων 
Ἀλαμάνος). (φ. 113r) Περιλήψεις συμβολαίων τῶν ἐτῶν 1773-1797 ποὺ ἀφο-

ροῦν προφανῶς κτήματα τῆς μονῆς. (φ. 115v-117r) Ἄκυρες διαθῆκες τοῦ μο-

ναχοῦ Γεράσιμου Κουρῆ. (φ. 118v) Περιλήψεις συμβολαίων πώλησης κτημά-

των τῶν Τριαλισίων στὸν Ἀλέξανδρο Μπίζη. (φ. 119v-120r) Ἀντίγραφο δια-

θήκης τοῦ ἱερέα Σπυρίδωνος Καγγελάρη τῆς 31 Αὐγούστου 1797 μὲ τὴν ὁ-

ποία παραχωρεῖ τὰ δικαιώματά του στὸν μοναχὸ Γαβριὴλ Μιχαλᾶ. (φ. 120v-

121r) Ἀντίγραφο διαθήκης τοῦ μοναχοῦ Γαβριὴλ Μιχαλᾶ τῆς 3 Ἰουλίου 1808 

(νοτάριος. Σπυρίδων Χυτήρης). (φ. 131r) Περίληψη συμβολαίου τῆς 3.4.1614 
μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Ἀλιβίζης Μουρέλος μίσθωσε τοὺς τόπους ποὺ κατεῖχε πίσω 
ἀπὸ τὸ βουνὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸν ἱερέα Γεώργιο Βασιλάκη καὶ στὸν 
Γεώργιο Μέριανο. 

Προσωπικοῦ χαρακτήρα κείμενα: (φ. 57v, 82v) Περὶ τοῦ ἀρχιεπισκόπου 
Σεβαστιανοῦ. (φ. 59v) Παράπονα τοῦ Ἀμβροσίου κατὰ τῶν ἀρχιεπισκόπων 
Σεβαστιανοῦ, Ἀθηναγόρα, Ἀλεξάνδρου καὶ τῶν γραμματικῶν καὶ πρωτο-

συγγέλων, οἱ ὁποῖοι τὸν καταδίωκαν καὶ ἐπιχείρησαν νὰ τὸν διώξουν ἀπὸ 
τὴ μονή. (φ. 61v-62r) Ἀπειλὲς καὶ κατάρες. (φ. 77r) Ἐξομολογητικὸ κείμενο. 
Χρονικό. (φ. 81r). Ἐνθύμηση γιὰ τὸ συμβὰν τῆς 20.10.1904, ὅταν ὁ Ἀνδρέας 
Βασιλάκης ἀπείλησε νὰ κτυπήσει τὸν Ἀμβρόσιο καὶ τιμωρήθηκε ἀπὸ τὸ δι-
καστήριο μὲ φυλάκιση καὶ πρόστιμο. 

Σημειώματα γιὰ τὴ μονὴ καὶ τοὺς μοναχοὺς: (φ. 60v) Περὶ τῆς ἱδρύσεως 
τῆς μονῆς. (φ. 92v) Παραινέσεις πρὸς τοὺς μεταγενέστερους μοναχούς. (φ. 93r) 

Παραινέσεις καὶ ἐνθυμήσεις. (φ. 98rv) Συμβουλὲς καὶ νουθεσίες πρὸς τοὺς 
μεταγενέστερους πατέρες. (φ. 121v) Καταγραφὴ τῶν ἡγουμένων τῆς μονῆς μὲ 
ἐνθυμήσεις καὶ σχόλια. (φ. 99r-100r, 101r, 103v) Ἐνθυμήσεις. 

Σημειώματα γιὰ βιβλία τῆς μονῆς: (φ. 75r) Σημείωση περὶ τοῦ ἀργυροῦ 
Εὐαγγελίου ποὺ χρησιμοποιεῖται στὶς χαρμόσυνες ἡμέρες τοῦ ἔτους. Σ’ αὐτὸ 
παριστάνονται: ἡ Σταύρωση, ἡ Ἀνάσταση, οἱ τέσσερις εὐαγγελιστὲς καὶ οἱ 
τέσσερις προφῆτες καὶ περιβάλλεται ἀπὸ ἀσημένια λωρίδα. Δωρήθηκε τὸ 
1832 ἀπὸ τὸν ἔμπορο Παπαδόπουλο μαζὶ μὲ 12 Μηναῖα, ἕνα Πεντηκοστάρι, 
ἕνα Ὡρολόγιο, ἕνα Ψαλτήρι, μία Ὀκτώηχο καὶ ἕνα Θεοτοκάριο. (φ. 124v-

125v) Καταγραφὴ τῶν βιβλίων τῆς μονῆς. 
Σημειώματα γιὰ ἀντικείμενα, σκεύη καὶ εἰκόνες τῆς μονῆς: (φ. 82r) Γιὰ 
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κανδήλι τῆς μονῆς. (φ. 107rv) Σημείωσις διά τά κανδύλια τά ασυμενια ὅπου 
ἀφιερώνουν οἱ χριστιανοί εἰς τήν ἐνταῦθα ἰεράν Μονην τῆς Υ. Θκου Μυρτι-
διωτίσσης. Ἀρχίζει ἀπὸ τὸ 1825 ἕως τὸ 1832 καὶ περιλαμβάνει ἀφιερώσεις 
κανδηλιῶν καὶ ἄλλων ἀντικειμένων καθὼς καὶ τοὺς ἀφιερωτὲς τῶν εἰκόνων 
τῆς μονῆς. (φ. 109v-110r) Ἀντίγραφα βεβαιώσεων τοῦ 1859 γιὰ τὴν κατα-

σκευὴ τριῶν μαρμαρένιων «πιλῶν» γιὰ τὴν ἀποθήκευση τοῦ λαδιοῦ. Ἡγού-

μενος Σεραφεὶμ Πακτίτης, οἰκονόμος μοναχὸς Σωφρόνιος Μάστορας. (φ. 
123v-124v) 1913 Καταγραφή διά τό ἀσύμη καί τό χρυσάφη ὅπου ἔχη ἡ 
ἐνταῦθα ιερά Μονή τής Υ. Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης. (φ. 124r) Λείψανα 
ἁγίων. (φ. 124rv) Εἰκόνες μὲ ἀργυρὴ ἐπένδυση. (φ. 126r) Περὶ τῶν ἱερῶν 
σκευῶν καὶ τῆς ἀγορᾶς τους ἀπὸ τὸν μοναχὸ Σωφρόνιο Κοντομάρη. Ἀφιέ-

ρωση μανουαλίου ἀπὸ τὸν Ὄθωνα ἀπὸ τὸ Μαντούκι τὸ 1913. (φ. 128v-130r) 

Κατάλογος συνοπτικὸς τῶν ἀφιερωμάτων τῶν ἐτῶν 1850-1856 ποὺ περιέχο-

νται στὶς ἀρχικὲς σελίδες τοῦ καταστίχου καὶ ἄλλες μεταγενέστερες σημει-
ώσεις τοῦ Ἀμβροσίου. (φ. 131v) Σημειώσεις γιὰ τὴν κατασκευὴ εἰκόνων τοῦ 
ναοῦ. 

Διάφορα σημειώματα: (φ. 64r-65r) Ἀντίγραφο ἀπόφασης τοῦ Πιλάτου μὲ 
τὴν ὁποία καταδικάστηκε ὁ Χριστὸς σὲ σταυρικὸ θάνατο. Στὴν ἴδια θέση 
ἔνθετο ἄλλο ἀντίγραφο τῆς ἀπόφασης, τοῦ ἔτους 1897. (φ. 74r) Περὶ τῆς μο-

νῆς Πετράκη. (φ. 83r, 90v-91r, 117v-118r, 128r) Διάφορες σημειώσεις. (φ. 127v) 

Διήγηση τοῦ ὁράματος τοῦ μοναχοῦ Δανιήλ. 
Χρονικὰ σημειώματα: (φ. 57r) Περὶ τῆς σοδειᾶς τῶν ἐτῶν 1943-1944. (φ. 

59v) Περὶ τῆς ἀφίξεως τῶν Ἰταλῶν τὸ 1940 καὶ τῶν Γερμανῶν τὸ 1943. (φ. 
60v) Περὶ τῶν κατολισθήσεων δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τῆς μονῆς στὶς 9 Ἰανου-

αρίου καὶ στὶς 17 Νοεμβρίου 1939. (φ. 62v) Γεγονότα τοῦ 1944. (φ. 65r) Ἐκ-

δίωξη τῶν μοναχῶν τῆς Παλαιοκαστρίτσας ἀπὸ τοὺς Γερμανούς. (φ. 66v) 

Ψεκασμοὶ ἐλαιοδένδρων τὸ 1921. (φ. 67v) Ἔγγραφο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς 
7.12.1920 ποὺ ἐκδόθηκε ἔπειτα ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τοῦ ναοῦ, μὲ τὸ ὁποῖο 
συστήνεται ἡ παροχὴ βοήθειας στὴ μονὴ ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῶν γειτονικῶν 
χωριῶν. (φ. 68r) Ἔγγραφο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς πρὸς τὸ ἡγουμενοσυμβούλιο 
τῆς μονῆς Πλατυτέρας, μὲ τὸ ὁποῖο ὁρίζεται ἡ ἐκεῖ φιλοξενία τῶν κειμηλίων 
τῆς μονῆς Μυρτιδιωτίσσης. (φ. 68v-69v) Πρωτόκολλο παράδοσης-παραλα-

βῆς τῶν ἀντικειμένων ποὺ μεταφέρθηκαν στὴ μονὴ Πλατυτέρας. (φ. 75v) Πε-

ριγραφὴ τῶν πρώτων κατολισθήσεων στὴν περιοχὴ τῆς μονῆς στὶς 28.11.1920. 
(φ. 71v-72v) Περιγραφὴ τῆς καταστροφῆς τοῦ ναοῦ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1920. 
(φ. 73r) Κόστος τῶν μαρμάρων τῆς ἀνακαινισθείσης ἐκκλησίας. (φ. 73v) Ἀλ-

λαγὴ τοῦ ἡμερολογίου. (φ. 77v-79r, 80r) Χρονικὰ σημειώματα. (φ. 108v-109r) 

Γεγονότα τῶν ἐτῶν 1917-1918 καθὼς καὶ τῶν ἐτῶν 1920-1925. (φ. 130v) Γε-

γονότα τῶν ἐτῶν 1912-1913. (φ. 132r) Σημειώματα γιὰ τοὺς πολέμους τοῦ 
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1912-1913. 

Περιουσιακὰ τῆς μονῆς: (φ. 1rv) Περὶ τῆς κυριότητας τῆς μονῆς σὲ τόπους 
στὴ θέση «Κουλουμπῆ» καὶ συγκεκριμένα στὴ θέση «στοῦ Κάνδαρου τὴν 
Γράβα». (φ. 61rv) 22.3.1930. Καταγραφὴ τῆς κτηματικῆς περιουσίας τῆς μονῆς. 
(φ. 63rv) Χρονικὰ παλαιότερων συμβάντων. Καταστροφὴ τῆς περιουσίας τῆς 
μονῆς καὶ ἡ δίκαιη τιμωρία τῶν ὑπευθύνων (ἀσθένεια καὶ θάνατος). (φ. 74v) 

Περίληψη συμβολαίων σχετιζόμενων μὲ τὴν περιουσία τῆς μονῆς. (φ. 81v) 

Περιγραφὴ τῆς δίκης γιὰ τὴν κυριότητα ἀγριοτόπων καὶ ἡ μαρτυρία τοῦ 
Ἀμβροσίου καὶ τῶν μοναχῶν τῆς μονῆς. Περιγραφὴ τῆς ἀντίδρασης τῶν Τρι-
αλισίων οἱ ὁποῖοι κατηγόρησαν τοὺς μοναχοὺς γιὰ ψευδορκία. (φ. 82rv) Ση-

μείωση γιὰ τὸ κτῆμα τῆς μονῆς στὰ Κουκουλάτικα. (φ. 91v-92r) Σημειώσεις 
γιὰ τὴν πώληση ἐλαιοδένδρων τῆς μονῆς σὲ διαφόρους. (φ. 94r) Καταστρο-

φὴ ἐλαιοδένδρων τῆς μονῆς ἀπὸ τοὺς ὑπηρέτες τοῦ Ἀλέξανδρου Μπίζη, ἐκτί-
μηση τῆς ζημιᾶς καὶ πληρωμή της, ἔπειτα ἀπὸ ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου 
Καστελλάνων Μέσης στὶς 14.12.1922. (φ. 94v) Καταγγελία ἐναντίον Τριαλι-
σίων οἱ ὁποῖοι διέρχονταν ἀπὸ τὰ κτήματα τῆς μονῆς καὶ ἡ ἐναντίον τους 
ἀπόφαση τοῦ Πλημμελειοδικείου Κερκύρας τῆς 30.1.1921. (φ. 95r) Σημειώσεις 
γιὰ ἀγορὲς ξύλων, σύναξη ἐλαιοκάρπου τοῦ ἔτους 1907, εἴσπραξη δίσκου 
τοῦ ἔτους 1927. (φ. 95v) Σημειώσεις τῶν ἐτῶν 1917-1918. Πώληση κεριῶν καὶ 
«τορτσονιῶν». (φ. 100v) Ἀντίγραφο αἴτησης πρὸς τὴν ἐπὶ τοῦ ΔΝΔ΄ Ἀγροτι-
κοῦ Νόμου ἐπιτροπή. (φ. 101v-102r) Κατάλογος τῶν ἐκθέσεων τῆς κυρίας 
Βασιλάκη πρὸς τὴ διαχειριστικὴ ἐπιτροπὴ Κερκύρας ὅταν στὶς 25.9.1916 τὸ 
ἡγουμενοσυμβούλιο, μὲ αἴτησή του πρὸς τὴν ἐπὶ τῶν ἀγροληψιῶν ἐπιτροπή, 
ζητοῦσε τὴν ἐξαγορὰ τοῦ δέκατου μεριδίου ποὺ πλήρωνε ἡ μονὴ γιὰ τὰ κτή-

ματα ποὺ κατεῖχε. (φ. 102v-103r) Ἐνθύμηση γιὰ τὴν αὐτοψία τῆς διαχειρι-
στικῆς ἐπὶ τῶν ἀγροληψιῶν ἐπιτροπῆς στὶς 11.2.1917. (φ. 104r-105r) Σημειώ-

σεις καὶ ἐνθυμήσεις περὶ τῶν κτημάτων τῆς μονῆς καὶ νουθεσίες διάφορες 
πρὸς τοὺς μεταγενέστερους μοναχοὺς νὰ προασπίζονται τὰ κτήματα τῆς μο-

νῆς ἀπὸ τοὺς σφετεριστές. (φ. 108r) Πληρωμὴ δικαιωμάτων στὴν οἰκογένεια 
Βασιλάκη. (φ. 110v-112v) Ἐνθύμηση γιὰ περιουσιακὰ ζητήματα τῆς μονῆς: 
μισθώσεις χωραφιῶν, ἀντιδικίες μὲ τοὺς Βασιλάκη κ.λπ. (φ. 113v-114r) Ἐρ-

γασίες στὰ κτήματα τῆς μονῆς. Ἐνθυμήσεις. (φ. 115r) 1915 Περιουσιακὰ τῆς 
μονῆς, ἀποφάσεις δικαστηρίων. (φ. 119r, 122r-123r, 126v-127r φ. 132v καὶ 
ἐσωτ. ἐξωφύλλου) Περιουσιακὰ τῆς μονῆς. 

Στὸ κατάστιχο ὑπάρχουν ἐπικολλημένα πολλὰ φύλλα κερκυραϊκῶν ἐφημερίδων. 
Συγκεκριμένα: Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ πρώτου ἐξωφύλλου, φύλλο τῆς ἐφημερίδας Ἀνα-

γέννησις, ἔτος Β΄, ἀρ. 110 τῆς 29.12.1915, μὲ ἀποκλειστικὸ θέμα «Ἡ Κέρκυρα κατελή-

φθη ὑπὸ Γαλλικοῦ Στρατοῦ». Μεταξὺ τῶν φύλλων 2 καὶ 3 ἡ ἐφημερίδα Ἐλπίς, ἔτος 
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Η΄, ἀρ. 301 τῆς 30.4.1917. Στὴ σ. 4 τῆς ἐφημερίδας περιέχονται ἀποφάσεις τῆς Ἐπιτρο-

πῆς ποὺ συστάθηκε κατὰ τοὺς ΔΝΔ΄ καὶ 423 Νόμους Περὶ ἀπαλλαγῆς τῶν ἐν Κερκύ-

ρᾳ Ἀγροτικῶν καὶ Ἀστικῶν ἐν τοῖς ἀγροτικοῖς Δήμοις ἀκινήτων ἀπὸ τὰ διηνεκῆ 
βάρη. Μεταξὺ τῶν φύλλων 3 καὶ 4 ἡ ἐφημερίδα Συνταγματική, ἔτος ΙΔ΄, ἀρ. 527 τῆς 
16.12.1920, ὅπου στὴ σ. 2 οἱ ἀποφάσεις τῆς ἐπὶ τοῦ Ἀγροτικοῦ ζητήματος Ἐπιτροπῆς, 
καὶ εἰδήσεις γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς μονῆς Μυρτιδιωτίσσης καὶ γιὰ τὶς φθορὲς τῆς 
μονῆς Παλαιοκαστριτίσσης. Μεταξὺ τῶν φύλλων 4 καὶ 5, ἡ ἐφημερίδα Συνταγμα-

τική, ἔτος ΙΕ΄, ἀρ. 538 τῆς 1.4.1921. Στὴ σ. 1 ἡ εἴδηση γιὰ τὴ σύσταση Ἐπιτροπῆς 
συλλογῆς ἐράνων γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τῆς μονῆς Μυρτιδιωτίσσης καὶ στὴ σ. 2 ἡ 
μήνυση τοῦ Σπ. Ἀρκούδη κατὰ τοῦ ἱερέα Γεωργίου Σαββανῆ τῆς 19.3.1921 στὴν ὁποία 
καταγγέλλεται ἡ χειροτονία του καὶ ἡ τοποθέτησή του ὡς τακτικοῦ ἐφημερίου στὸν 
ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου πόλεως, κατὰ παράβαση τοῦ περὶ ἐνοριῶν νόμου. 

Τὸ κατάστιχο δὲν ἔφερε ἀρίθμηση. Ἀριθμήθηκε ἀνὰ φύλλο γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς 
περιγραφῆς. Ἀπὸ τὸ κατάστιχο ἔχουν ἀποκοπεῖ: μεταξύ τῶν φ. 35-36 πέντε φύλλα, 
μεταξὺ τῶν φ. 65-66 ἕνα φύλλο, μεταξὺ τῶν φ. 108-109 ἕνα φύλλο. 

3 
 

Χαρτ., 343  215 χιλ., φ. 140. 
 

Βιβλίο ἐξόδων τῶν ἐτῶν 1850-1857. 
 

(φ. 2r-18r) Καταγραφή τόν Ἐξόδων τοῦ ἔτους 1850. 

(φ. 19r-38v) Καταγραφή τῶν Ἐξόδων τοῦ ἔτους 1851. 

(φ. 39r-56r) Καταγραφή τῶν Ἐξόδων τοῦ ἔτους 1852. 

(φ. 56v-73r) Καταγραφή τῶν Ἐξόδων τοῦ ἔτους 1853. 

(φ. 73v-91v) Καταγραφή τῶν Ἐξόδων τοῦ ἔτους 1854. 

(φ. 92r-110v) Καταγραφή τῶν Ἐξόδων τοῦ ἔτους 1855. 

(φ. 111v-128r) Καταγραφή τῶν Ἐξόδων τοῦ ἔτους 1856. 

(φ. 129r-131v) Καταγραφή τόν ἐξόδον τοῦ ἔτους 1857. Ἡ καταγραφὴ 
διακόπτεται στὶς 28 Φεβρουαρίου. 

(φ. 133v-134r) Κατάλλογος τοῦ ὅλλου Ἀριθμοῦ εἰς ὅσον περικλήη ἡ κάθε 
Σελλίδα τοῦ παρόντος βιβλίου. Βιβλίον τόν Ἐξόδων, τοῦ ἔτους 1850. 

(φ. 134v-135r) Κατάλλογος τοῦ ὅλλου Ἀριθμοῦ εἰς ὅσον περικλίη ἡ κάθε 
σελίδα τοῦ παρόντος Βιβλίου τῶν ἐξόδων τοῦ ἔτους 1851. 

(φ. 135v-136r) Κατάλλογος τοῦ ὅλλου Ἀριθμοῦ εἰς ὅσον περικλίη ἡ κάθε 
σελίδα τοῦ παρόντος Βιβλίου τῶν ἐξόδων τοῦ ἔτους 1852. 

(φ. 136v) Κατάλλογος τοῦ ὅλλου Ἀριθμοῦ εἰς ὅσον περικλίη ἡ κάθε 
σελίδα τοῦ παρόντος Βιβλίου τῶν ἐξόδων τοῦ ἔτους 1853. 
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(φ. 137rv) Κατάλλογος τοῦ ὅλλου Ἀριθμοῦ εἰς ὅσον περικλίη ἡ κάθε 
σελίδα τοῦ παρόντος Βιβλίου τῶν ἐξόδων τοῦ ἔτους 1854. 

(φ. 137v-138r) Κατάλλογος τοῦ ὅλλου Ἀριθμοῦ εἰς ὅσον περικλίη ἡ κάθε 
σελίδα τοῦ παρόντος Βιβλίου τῶν ἐξόδων τοῦ ἔτους 1855. 

(φ. 138v-139r) Κατάλλογος τοῦ ὅλλου Ἀριθμοῦ εἰς ὅσον περικλίη ἡ κάθε 
σελίδα τοῦ παρόντος Βιβλίου τῶν ἐξόδων τοῦ ἔτους 1856. 

(φ. 139r) Κατάλλογος τοῦ ὅλλου Ἀριθμοῦ εἰς ὅσον περικλίη ἡ κάθε σε-
λίδα τοῦ παρόντος Βιβλίου τῶν ἐξόδων τοῦ ἔτους 1857. 

(Ἔνθετο φύλλο χ.ἀ.) Συμίοσις εὐγαλμένη ἀπό τό Βιβλίον τῶν ἐξόδων του 
Μοναστυρίου της Υ. Θου Μυρτιδιοτίσσης. Ὅλλαι ἦ κάτωθεν συμιόσις ισην 
χορίς περιλαβή. 

 

Κατάσταση καλή. Τὰ φύλλα 1rv, 18v, 111r, 128v, 132r-133r, 139v-140r, λευκά. Στά-

χωση μὲ χαρτόνι καὶ μὲ δερμάτινη καφὲ ράχη. Στὸ ἐξώφυλλο χάρτινη ἐτικέτα μὲ τὸν 
τίτλο: Κα[τάστασι]ς τον εξοδων/ τοῦ, Κυνοβίου, τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης/ ἡμῶν 
Θεοτόκου [Μυρ]τιδιότισσας/ Τριάλλο. 

Τὰ φύλλα δὲν φέρουν συνεχόμενη ἀρίθμηση. Ἀριθμοῦνται οἱ σελίδες τῆς διαχεί-
ρισης τοῦ κάθε ἔτους ἀρχίζοντας κάθε φορὰ ἀπὸ τὸ -1-. Γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς περιγρα-

φῆς καὶ γιὰ τὴ μελέτη τοῦ καταστίχου δόθηκε συνεχόμενη ἀρίθμηση ἀνὰ φύλλο. 
Μελάνι μαῦρο. Κείμενο ὀκτάστηλο. Οἱ στῆλες μὲ τὴν ἀκόλουθη θεματολογικὴ δι-

αίρεση: μήνας, ἡμέρα, περιγραφή ἐξόδου, βαρβαρό, λάδι, κερή, τάλλαρα, ὅβολα. 

4 
 

Χαρτ., 292  195 χιλ., σ. 96. 
 

Κατάστιχο ἐσόδων καὶ ἐξόδων τῶν ἐτῶν 1830-1841. 
 

(σ. 1) 1830 ὁκτομβρίου 28 Ε.Π. Νεκτάριος μοναχός. Κατάστιχον του Μο-

ναστιρίου τῆς υπεραγίας Θεοτόκου Φανερομένης ήτε Μυρτιδιώτισας εβρι-
σκόμενη εις τήν ονομασίαν Τριάλο όπού περιγράφομε τα ἐσοδο καί έξοδα 
ὀσα προσφέρνουν οἱ χριστιανή προς βοήθιαν του Μοναστιρίου ἁπό παρά-
κλισες κερί λάδη καί κρασή καί ασιμικό καί τα γράφο διά θιμιτικόν καί 
παράδιγμα τον μεταγενεστέρον πατέρον ὁπού να εβρεθουν τόν πάσα κερόν 
εις τό Μοναστίριον να δίδουν λογαριασμόν τον προεστον τους και τον ηκο-
νομον ὁπου να εβρεθουν τοτε. 

(σ. 2-79) Ἀνὰ δύο σελίδες καταγράφονται τὰ ἔσοδα καὶ τὰ ἔξοδα ἀνὰ 
ἔτος μὲ δήλωση τῆς ἡμερομηνίας, τοῦ εἴδους τοῦ ἐσόδου καὶ περιγραφὴ τῶν 
γενομένων ἐξόδων. (σ. 2) Ἔσοδον διά τές παράκλησες καί κερί ὁπού φέρ-
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νουν οἱ χριστιανοί (στὶς ἑπόμενες ζυγὲς σελίδες ὁ τίτλος πιὸ περιληπτικὰ: 
Εσοδον). (σ. 3) Ἔξοδον διά τό πράγμα ὀπού φερνομε εις το μοναστίρι καί 
δια φάμπρικες (στὶς ἑπόμενες μονὲς σελίδες πιὸ περιληπτικὰ: Εξοδον). Ἐπίσης 
στὴ σελίδα τῶν ἐξόδων ἡ τελευταία στήλη τιτλοφορεῖται μὲ διάφορους 
τρόπους καὶ περιλαμβάνει «αὔξησες» τῆς μονῆς ἀπὸ ἀφιερώσεις ἢ ἀγορὲς μὲ 
τὰ χρήματα ποὺ συγκεντρώνονταν στὸ κουτὶ τῆς ἐκκλησίας. Σημειώνουμε: 
(σ. 3) Νότα διά τα στιχαρια οπου κανου ι χριστιανες γυναῖκες εις το μονα-
στιρι. (σ. 5) Νότα διά τήν αυξισην ὁπού κάνη ο Χριστόφορος από το κουτή 
του μοναστηρίου. 

(σ. 89-92) Ἔσοδον ἀπό τό λάδη ὀπού μαζόνομε από τούς χριστιανούς 
από ελεημοσύνην, τῶν ἐτῶν 1830-1836. 

(σ. 93) Ἔσοδα τῶν ἐτῶν 1830-1841, συνοπτικά. 
(σ. 95) Ἔξοδα τῶν ἐτῶν 1830-1841, συνοπτικά. 
Στὶς λευκὲς ἀρχικὰ σελίδες, ἀλλὰ καὶ στὰ κενὰ σημεῖα τῶν ὑπολοίπων, 

ὑπάρχουν διάφορες σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου Πακτίτη. Ἀπὸ αὐτὲς 
ἐπισημαίνουμε: (σ. 27) Περίληψη ἀγοραπωλησίας τῆς 30.3.1910. (σ. 29) Περὶ 
τῶν τόπων τῆς μονῆς στὴ θέση Κουκουλάτικα. (σ. 33) Περίληψη διαθήκης 
τοῦ Λεωνίδα Βασιλάκη τῆς 21.5.1907. (σ. 46) Περίληψη διαθήκης τῆς Ἀναστα-

σούλας τοῦ Κέκου Παντῆ καὶ συζύγου τοῦ ποτὲ Δημητρίου Παπαδόπουλου 
τῆς 18.8.1752 (νοτάριος Πολύμερος Τριβυζᾶς) γιὰ τὸ ἀφιέρωμα ποὺ ἀφήνει 
στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Χρυσόστομου στὸν Ἀνεμόμυλο. (σ. 54) Αὔγου-

στος 1931, παράπονα τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου γιὰ τὴν ἀπαλλοτρίωση τῶν 
κτημάτων τοῦ μοναστηριοῦ. (σ. 62) Σχόλια γιὰ ἀκίνητα ποὺ περιγράφονται 
στὸ κατάστιχο. (σ. 68) Δημοσίευση, τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1926, τῆς διαθήκης 
τοῦ ἀποβιώσαντος Ἰωάννου Παπᾶ ποτὲ Νικολάου ἀπὸ τὸ χωριὸ Καστανιά, 
μὲ τὴν ὁποία εἶχε κληροδοτήσει στὴ μονὴ Μυρτιδιωτίσσης 14 ἐλαιόδενδρα 
μὲ τὸν τόπο τους στὴ θέση «Μακρῆ» τοῦ χωριοῦ Βυρός. Τὰ ἐλαιόδενδρα που-

λήθηκαν τὸ 1938 μέσα στὰ πλαίσια τῆς ἀπαλλοτρίωσης τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
κτημάτων. (σ. 72) Σημείωση τοῦ ἔτους 1904, περιγραφὴ τῶν διώξεων ποὺ 
ὑπέστη ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Σεβαστιανὸ Νικοκάβουρα. (σ. 74) Περὶ τῆς 
διαθήκης τοῦ Λεωνίδα Βασιλάκη κατοίκου Συναράδων στὶς 21.5.1907. Περὶ 
τῆς ἀπαλλοτριώσεως ἐκκλησιαστικῶν κτημάτων τὸ ἔτος 1938. (σ. 83) Σημεί-
ωση γιὰ τὶς πλημμύρες τοῦ 1920 καὶ τὴν καταστροφὴ τοῦ ναοῦ. (σ. 84) Κεν-

τρώματα ἐλαιῶν, πωλήσεις. (σ. 96) Ἀντίγραφο διαθήκης τῆς 18.8.1752 τῆς Ἀ-

ναστασούλας Παντῆ. 
 

Ἐξώφυλλο ἀπὸ χοντρὸ χαρτόνι, ὅπου ὁ τίτλος μὲ κεφαλαῖα γράμματα: Κατά-

στιχον τοῦ Μοναστηρίου. Ἀρίθμηση μεταγενέστερη ἀνὰ σελίδα ἀπὸ 1 ἕως 63 ὅπου 
καὶ διακόπτεται· ἡ συνέχεια τῆς ἀρίθμησης ἕως τὴ σ. 96 δική μας. Οἱ σ. 62, 68, 70, 72, 
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74-76, 80-88, 94, 96 λευκές. 
Στὴ σ. 1 τοῦ καταστίχου ὑπάρχουν οἱ ἀκόλουθες ἐνδιαφέρουσες σημειώσεις: 1832 

αὐγούστου 15 εβάλαμε τα διω κεριά τα μεγάλα από εκατό λίτρες το ένα εκύνα οπού 
εστίλανε από τήν Βενετία ἔμπροστεν εἰς τήν υπεραγίαν Θεοτόκον τήν Χρισομυρτι-
διώτισαν δια να ἀνάβοντε κάθε κυριακη και δεσποτικιά και θεομητορικιά εωρτή και 
το γράφο δια ενθίμισην δια να το εύρουνε η μεταγενεστερι πατέρες καί νά θαμάσου-

νε. – 1834. σενμπτεβρίου 27 ετελιώθη ο πάτερ σιμεον ἰερομοναχος. – 1840 ιουλίου 
πρότι. έβαλα τῆν φουντανέλα εἱς τῶ ποδάρι μου ἐπιδῆ και μέ πονουνε ἡ βεντριά μου 
ὁποῦ ήχα βαρίσο καί μέ ἀπέρασε ὀμος τό γράφο διά ἐνθήμισιν διά να τῶ ἠξεύρι ὀ 
καθένας ἐάν τίχι καί βαρῆσι. – 1842. ἰανουρίου 14. ἐκόπικε κομάτι βουνῶ ἀποπάνω 
ἀπό το μοναστήρι καί εκίλισαν ὀκτό δέκα κομάτια πέτρες καί ἠλθαν έως τες λεημο-

νίαις καί ἐξῶχος μία μεγάλη πέτρα ήλθε αντίκρι τήν ἐκκλισήαν κοντά εις τές κολόνες 
ὁπού ἡνε κοντά εις τό κανπαναρίο καί ἐκή διά προσταγῆν τῆς κυρίας θεοτόκου ε-

στάθηκε καί με τήν βοηθιάν της δεν ἐγινε καμίαν ζημήαν: καί τό γράφο διά θαύμα 
τῆς κυρίας Μυρτιδιώτισας: καί διά ενθήμισιν. 

5 
 

Χαρτ., 420  275 χιλ., σ. 300. 
 

Κατάστιχο ἐσόδων, ἐξόδων καὶ ἀφιερωμάτων τῶν ἐτῶν 1851-1857. 
 

(σ. 2-7) Καταγραφη τον εσοδον του ετους 1851. 

(σ. 9-15) Καταγραφη τον εσοδον του ετους 1852. 

(σ. 16-22) Καταγραφη τον εσοδον του ετους 1853. 

(σ. 23-29) Καταγραφη τον εσοδον του ετους 1854. 

(σ. 30-35) Καταγραφη τον εσοδον του ετους 1855. 

(σ. 36-43) Καταγραφη τον εσοδον του ετους 1856. 

(σ. 45-46) Καταγραφη τον εσοδον του ετους 1857. 

(σ. 48-79) Καταγραφη τον εξοδον του ετους 1851. 

(σ. 80-114) Καταγραφη τον εξοδον του ετους 1852. 

(σ. 115-148) Καταγραφη τον εξοδον του ετους 1853. 

(σ. 149-185) Καταγραφη τον εξοδον του ετους 1854. 

(σ. 186-223) Καταγραφη τον εξοδον του ετους 1855. 

(σ. 225-258) Καταγραφη τον εξοδον του ετους 1856. 

(σ. 260-265) Καταγραφη τον εξοδον του ετους 1857. 

(σ. 267-271) Καταγραφη τον αφηεροματον του ετους 1851. 

(σ. 272-275) Καταγραφη τον αφηεροματον του ετους 1852. 

(σ. 276-279) Καταγραφη τον αφηεροματον του ετους 1853. 



ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

75 

(σ. 280-282) Καταγραφη τον αφηεροματον του ετους 1854. 

(σ. 283-285) Καταγραφη τον αφηεροματον του ετους 1855. 

(σ. 286-288) Καταγραφη τον αφηεροματον του ετους 1856. 

(σ. 289-290) Κατάλογος του ολου αριθμου εις οσον περηκλήη ει καθε σε-
λιδα του παροντος βιβλίου των εσοδον τῶν ἐτῶν 1851-1857. 

(σ. 291-298) Κατάλογος του ολου αριθμου εις οσον περηκλήη ει καθε σε-
λιδα του παροντος βιβλίου των εξοδον τῶν ἐτῶν 1851-1857. 

(σ. 299-300) Κατάλογος του ολου αριθμου εις οσον περηκλήη ει καθε σε-
λιδα του παροντος βιβλίου τον αφιεροματον τῶν ἐτῶν 1851-1856. 

 

Ἐξώφυλλο ἀπὸ χοντρὸ χαρτόνι Στὸ κατάστιχο ὑπάρχει ξεχωριστὴ ἀρίθμηση ἀνὰ 
σελίδα γιὰ τὸ κάθε ἔτος στὰ ἔσοδα, στὰ ἔξοδα καὶ στὰ ἀφιερώματα. Γιά τίς ἀνάγκες 
τῆς περιγραφῆς δόθηκε ἑνιαία ἀρίθμηση στό κατάστιχο ἀνά σελίδα. Οἱ σ. 1, 8, 44, 47, 
224, 259, 266 λευκές. 

 



 



77 

 

 

 

 

 

Γ΄. ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ  
 

 

1.  ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1604 -1900 

 

1604.01. [Τὸ παρὸν Τυπικὸν:- Τετύπωται ἐνετίησι, παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Πινέλ-

λω, ... ἐπιδιορθώσει, ... Ἰωάσαφ Ἱερομονάχου τοῦ ἐξάνδρου, ... Ἐνετίησιν, 
Παρὰ Ἀντωνίω τῷ Πινέλλω. ᾳχγ΄]. Στὸ verso τοῦ τελευταίου φύλλου: [Ἔ]τει τῷ 
ἀπὸ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ιυ Χυ, Τὸ δὲ πασχάλιον οὐχ’ 
ἐδιορθώθη παρὰ τοῦ Ἰωάσαφ. [ᾳχ]δ΄. 
27,3 ἑκ. – φ. ρμβ΄ + [2] χωρισμένα σὲ 18 τετράδια τῶν 8 φύλλων, σημειωμένα μὲ τὰ 
γράμματα α-σ. Λείπει τὸ φύλλο τοῦ τίτλου, ἄρχεται ἀπὸ τὸ φ. β΄. Στὰ δύο φύλλα χ.ἀ. 
τοῦ τέλους, Πασχάλια τῶν ἐτῶν ᾳχδ΄ (1604) - ᾳχκγ΄ (1623). Πρόχειρα δεμένο μὲ χον-

τρὸ χαρτόνι. Στὸ recto τοῦ παραφύλλου τοῦ τέλους διάφορες σημειώσεις, μεταξὺ τῶν 
ὁποίων: 1805. μαρτίου 20 ἐδανήστηκα το παρῶν τηπικό ἀπό τών ὁσιότατον πάτερ 
ἰερεμία ἰερομόναχον μοραϊτη ἐφημεριος των ἀγίον ἀποστόλον παίτρου και παῦλου 
ἡς τήν κόντρα τοῦ ἀγίου Βασιλίου εις τοῦς Κορφους καί νά το ἐπιστρέψο εις χίρας 
του. Στὸ verso: ἐτούτο το τυπικό ήνε του παρθενίου ἱερομονάχου τζανγκάρι από χο-

ρίον γιανάδες. Στὰ παράφυλλα ἐπίσης διάφορες σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. 
Πρβλ. LEGRAND, BH, ΧVIIs., I, σ. 34, ἀρ. 21 ὅπου ἡ περιγραφὴ ἔκδοσης χωρὶς ἀρίθ-

μηση φύλλων. 
 

1646.01. [Διάλογος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγεντίου Ἀρχιεπισκόπου 

Κεφρὼ, Γενόμενος μετὰ Ἑβραίου τινὸς Ἑρβὰν ὀνομαζομένου ... Προσέτι δὲ 
καὶ συμάζωξις λόγων ... Ἁγίου Ἐπιφανείου, καὶ ἄλλων Ἁγίων, ... Μετὰ τοῦ ... 
μαρτυρίου τῆς Ἁγίας ... Μαρίνης ... Ἐν ... Βενετίαις, Παρὰ Ἰωάννῃ Ἀντωνίῳ 
τῷ Ἰουλιανῶ. ᾳχμϛ΄...] 
20 ἑκ. – σ. ρμδ΄. Λείπει τὸ φύλλο τίτλου καὶ οἱ σ. α΄-β΄. Στὸ τέλος, συσταχωμένο δί-
φυλλο (ἀριθμημένες σελίδες 11-13) ἄλλου ἐντύπου. Μὲ βάση τὸ περιεχόμενο καὶ τὴν 
ἐγκωμιαστικὴ ἀναφορὰ στὸν δόγη Νικόλαο Σαγρέδο καθὼς καὶ στοὺς «σπουδαίους» 
τῆς Πάδοβας ὑποθέτουμε ὅτι τὸ δίφυλλο προέρχεται ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἱερωνύμου 
Κορνηλίου, Πρὸς τὸν Γαληνότατον καὶ Θεοσεβέστατον Ἡγεμόνα τῶν Ἐνετῶν Νικό-

λαον Σαγρέδον. Λόγος ... ἐν Παταουΐῳ ... ᾳχοε΄ (βλ. ΑΡ. ΣΤΕΡΓΕΛΛΗ, Τὰ δημοσιεύματα 
τῶν Ἑλλήνων σπουδαστῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πάδοβας τὸν 17ο καὶ 18ο αἰ., 
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Ἀθήνα 1970, σ. 93 καὶ 162). 
Δεμένο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Ράχη δερμάτινη. Στὸ πρῶτο παρά-

φυλλο: Καί τῷδε σύν τοις Ἅλλοις Σεραφύμ Ἱερομονάχου καί Ἡγουμένου τοῦ Ἱεροῦ 
Μοναστηρίου τῆς Υπεραγίας Θεοτόκου τῆς Μηρτιδιότισας 1860 Αὐγούστου 16 ἔλα-

βα τῷ παρόν Ἱερομόναχος Κοσμᾶς Τσιλιμπάρης Σκριπερό Ἅγιος Ὀνούφριος. Στὸ ἴδιο, 
ἀπὸ ἄλλο χέρι: Καί τόδε σύν τοῖς ἄλλοις πέλει τό Μονάζοντι Σοφρονίου. Στὰ παρά-

φυλλα διάφορες σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου γιὰ ἐργασίες στὴ μονή. 
LEGRAND, ΒΗ, XVIIs., II, σ. 32-34, ἀρ. 384. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 2532. 

 

1676.01. Κατηχητικὸν, τουτέστιν, Αἱ Κατηχήσεις τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ 
Στουδίτου. Μεταγλωττισθεῖσαι μὲν εἰς ἁπλῆν φράσιν ὑπὸ ἐναρέτων Ἀν-

δρῶν, παρὰ δὲ Νικολάου τοῦ Γλυκέος τὰ νῦν εἰς Τύπον ἐκδοθεῖσαι ἰδίᾳ δα-

πάνῃ, καὶ ἐπιμελείᾳ διορθωθεῖσαι τοῦ ... Ἀββᾶ Γραδενίγου, Βιβλιοφύλακος 
καὶ Κοινοῦ Διορθωτοῦ, ... Ἑνετ[ίησι. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Γλυκεῖ, τῷ ἐξ Ἰωαν-

νίνων. αχοϛ´]. 
Ἐξώφυλλα ἀπὸ χοντρὸ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Ράχη δερμάτινη χρώ-

ματος καφέ. 
LEGRAND, BH, ΧVIIs., II, σ. 326, ἀρ. 532. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 5576. 
 

1681.01. Κατήχησις Ἱερά. Ἤτοι τῆς Θείας, καὶ Ἱερᾶς Λειτουργίας Ἐξήγησις. 
Καὶ Ἐξέτασις τῶν Χειροτονουμένων ... Ἐκδοθέντα Προστάξει ... Χριστο-

δούλου Κερκύρας Μεγίστου Πρωτοπαπᾶ, ... Παρὰ δὲ Νικολάου Βούλγαρι ... 
Συντεθέντα ὁμοῦ, καὶ ἀφιερωθέντα ... Λέοντι Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Ἑνε-

τίῃσιν, Ἔτει ἀπὸ τῆς Θεογονίας, ΑΧΠΑ΄. Con Licenza de’ Superiori, e Pri-
vilegio. 

Στὸ recto τοῦ α΄ παραφύλλου τῆς ἀρχῆς: Ἐγώ Ἀνδρέας Κούρης εγραψα ταυτα ὡς α-

νωθεν. Στὸ recto τοῦ β΄ παραφύλλου τῆς ἀρχῆς: Το παρόν βιβλίον ὑπάρχει ἐμοῦ ἐλα-

χίστου Ἀνδρέου ἱερέως Πατρικίου. Στὸ verso τοῦ τελευταίου φύλλου χ.ἀ.: Το παρόν 
βιβλίον ἠναι παρθενίου ἰερομονάχου τζανγκάρη, καὶ μέσα σὲ θυρεὸ ποὺ παριστάνει 
κύκνο: 1767 Δεκενβρίου ιγ΄. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ τελευταίου ἐξωφύλλου: Ἐγώ Χριστό-

δουλος Πετρ<ο>νικος γραφω ὠς ἄνωθεν. 

LEGRAND, BH, ΧVIIs., II, σ. 381-384, ἀρ. 559. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 1439. 

 

1689.01. [Βιβλίον τοῦ Μαΐου Μηνός. Περιέχον ... Νεωστὶ Μετατυπωθὲν Παρὰ 
Νικολάῳ τῷ Σάρῳ ... Ἐνετίησιν. 1689. Φευρουαρίου 3]. [Στὸ τέλος (σ. 120):] 
Τέλος τοῦ Μαΐου Μηνός: Ἀλφάβητος. αβγδεζηθικ. Ἅπαντα εἰσὶ τριάδια. 
ABCDEFGHIK. Tutti sono terni. [Τὸ τυπογραφικὸ σῆμα τοῦ Σάρου μὲ τὰ ἀρχικά: 
Ν.S.]. Ἐνετίῃσι, 1689 Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρω. Ἔτει ἀπὸ τῆς Ἐνσάρκου 
Οἰκονομίας, ᾳχπθ΄. 
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σ. 120 (ρκ΄). Ἡ ἀρίθμηση τῶν σελίδων ἑλληνικὴ καὶ ἀραβική. Ἀκέφαλο, ἄρχεται ἀπὸ 
σ. 3. Τὸ βιβλίο πρόχειρα καλυμμένο μὲ χαρτόνι χρώματος καφὲ γεμάτο μὲ σημειώσεις 
τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. 
LEGRAND, BH, ΧVIIs., V, σ. 146, ἀρ. 223. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 3986. 
 

1690.01. Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος, 
Ψαλλομένη τῇ κϛ΄ τοῦ Νοεμβρίου Μηνός, ... Πρὶν μὲν Συντεθεῖσα παρὰ ... 
Στυλιανοῦ Ῥίκη, Καὶ Ἐκδοθεῖσα Σπουδῇ καὶ Δαπάνῃ ... Θεοδώρου Προσα-

λέντη. Νεωστὶ δὲ, δι’ Ἐπιμελείας καὶ Ἀναλωμάτων ... Θεοδώρου Προσαλέντη 
Τοῦ Αὐτοῦ Δισεγγόνου, χάριν Εὐλαβείας Μετατυπωθεῖσα. Ἐνετίῃσιν, ᾳχϟ΄. 
Παρὰ Μιχαῆλ Ἀγγέλῳ τῷ Βαρβωνίῳ. Con Licenza de’ Superiori. 
Ἄδετο, πρόχειρα ἐπενδυμένο μὲ χοντρὸ μπλὲ χαρτὶ ὅπου μὲ τὸ χέρι ὁ τίτλος: Φιλάδα 

τοῦ Ἀγίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος ψαλομένη τῆ 26 Νοεμβρίου. 

LEGRAND, BH, ΧVIIs., II, σ. 457-458, ἀρ. 630. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 5127. 
 

1693.01. [Βιβλίο]ν ψυχοφελὲς ..., ὀνομαζόμενον Νέος Κλίμακας, ἐξηγημένος... 
εἰς κοινὴν γλῶσσαν παρὰ ... Ἀθανασίου τοῦ Κρητός· ... Τὰ νῦν δὲ δεύτερον 
εἰς τύπον βαλμένος, διὰ δαπάνης μὲν Κυρίου Νικολάου Σάρου, Ἐπιμελείᾳ δὲ 
καὶ διορθώσει Ἀθανασίου Ἱερομονάχου Τζαγγαρόπουλου, τοῦ ἐκ Ζακίν-

θου. Ἐν δὲ τῷ τέλει τῆς Βίβλου προσετέθησαν κδ΄ Οἶκοι πρὸς ... τὸν τίμιον 
καὶ ζωοποιὸν Στρν τοῦ Στρς Χῦ ... Ἐνετίησιν. Ἔτει ἀπὸ Χύ. ᾳχϟγ΄. Παρὰ 
Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. 1693. 
20,2 ἑκ. Τὸ ἀντίτυπό μας ἔχει: φ. [18] + σ. 1 -532 + φ. [6]. Τὰ φύλλα χ.ἀ. τῆς ἀρχῆς καὶ 
τοῦ τέλους ἔχουν συρραφεῖ ἄτακτα. Περιθώρια κομμένα· δεμένο μὲ χοντρὸ χαρτόνι 
ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Ράχη δερμάτινη. Διάφορες σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ 
Ἀμβροσίου παντοῦ. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ πρώτου ἐξωφύλλου: Τό παρόν βιβλεῖον εἶνε 
ἀφιέρωμα του ἰερομονάχου Ἀβερκίου. ἄγνωστος αὐτός ὁ Ἀβέρκιος πού ἐμόναζεν καί 
ἐκ ποίου τόπου ἦτον. Στὴ σ. τίτλου: τοῦτο τό βιβλίον ἐστί τῷ ἱερομονάχῳ ἀβερκίῳ. 

Στὴ σ. 532: Παναγιώτις ιερεῦς λιβαθινός. 
Πρβλ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 2908. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Β΄, ἀρ. 484β. 
 

1703.01. [Πεντηκοστάριον Περιέχον ... Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαν-

νίνων Ἐπιμελῶς τυπωθέν τε καὶ διορθωθέν. Ἐνετίησιν, Ἔτει ἀπὸ τῆς Θεο-

γονίας, ᾳψγ΄. Con licenza de’ Superiori]. 
27 ἑκ. Λείπει τὸ φύλλο τοῦ τίτλου. Ἄρχεται ἀπὸ σ. 3, ὅπου πρόλογος τοῦ ἱεροδ. Γεωρ-

γίου Σουγδουρῆ μὲ τοποχρονολογία Ἐνετίησιν 1681. Λείπουν οἱ σ. 61-62 καὶ στὴ 
θέση τους ὑπάρχει φύλλο μὲ ἔνδειξη σελίδων 35-36, χωρὶς ὅμως νὰ διαταράσσεται ἡ 
ροὴ τοῦ κειμένου (προφανῶς τυπογραφικὸ λάθος). Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 250. 
Στὸ τέλος ἔχει προστεθεῖ χειρόγραφο φύλλο μὲ τὸ περιεχόμενο τοῦ φύλλου ποὺ λεί-



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ  

80 

πει. Τὰ φύλλα κομμένα ἀπὸ παλαιότερη βιβλιοδεσία. Δέσιμο κατεστραμμένο, κατά-

σταση πολὺ κακή. Στὴ σ. 4: ἀπό τούς 1763 μαγίου [..] ἐπῆκα ἐφημέριος ις τον αγιον 
νικολαο εις τα κελια και ἐτελίοσα εις τους 1771 μαγίου πρότι και τω γραφο ησ εν-

θημησιν παναγιότις ἰερεῦς τζανκάρις ἑφιμέριος [...] και εγό ἁπό χωριο Γιανάδες. Στὸ 
ἴδιο: απο τους 1771 μαήου προτη ενμπηκα εφημέριος ης στον ἅηγον νηκόλαον ης στα 
κεληά. [νι]κόλαος ηερές λεημοκας [...] κοκήνη. Στὸ ἴδιο, στὸ κάτω τμῆμα τῆς σελίδας 
μὲ καλλιγραφικὰ γράμματα: 1717 ημέρα 6 του σεπτερίου μηνος ἰπάρχει τό παρόν πε-

ντηκοστάριον τοῦ παπᾶ ζαχαρίου λυγνοῦ και τό ἔγραψα ἐκ χειρός μου. 

ΔΕΛΙΑΛΗ, Ι, ἀρ. 695. ΛΑΔΑ-ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ, Συμβολὴ Α΄, σ. 232, ἀρ. 201. ΠΑΠΑ-

ΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 4723. 
 

1705.01. Νέα Ἐξήγησις τοῦ ... Ψαλτηρίου ... Παρὰ Ἀθανασίου ... τοῦ Κρητὸς 
... διορθωθεῖσα παρὰ Ἀθανασίου ... Τζαγγαροπούλου ... Ἐνετίησι, κατὰ τὸ 
ᾳψε΄ ... 1705. Παρὰ Μιχαήλῳ τῷ Βαρβωνίῳ. Con Licenza de’ Superiori. 
LEGRAND, BH, ΧVIIΙs., I, σ. 41-42, ἀρ. 35. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 961. 
 

1706.01. [Σύναξις κανόνων τινῶν Ἐγκωμιαστικῶν Τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-

κου, τῆς ἐν τῷ μεγάλῳ Σπηλαίῳ ..., καὶ τῶν ... Συμεὼν, καὶ Θεοδώρου, Τῶν 
Κτητόρων, ... καὶ τῆς Ὁσίας Εὐφροσύνης, ..., Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα 
ἀναλώμασι ... Βερνάρδου Μάκολα ... Ἐνετίησιν, ᾳψϛ΄. Con Licenza de’ Supe-

riori]. 

Ἀκέφαλο· στὸ ἔντυπο ὑπάρχουν: σ. [4] + 60. Πρόχειρα δεμένο μὲ χοντρὸ χαρτόνι. 
LEGRAND, BH, ΧVIIΙs., I, σ. 56-58, ἀρ. 44. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 5452.  

 

1720.01. Λόγοι, καὶ Παραινέσεις ... Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, Εἰς ἁπλῆν φράσιν 
μεταγλωττισθέντες ... Παρ’ Ἱεροθέου Ἱερομονάχου Ἰβηρίτου. Καὶ νῦν τὸ πρῶ-

τον Τύποις ἐκδοθέντες Ἀναλώμασι Διονυσίου ἐκ νήσου Πάρου, ... Ἑνετίῃσι, 
ᾳψκ΄. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι. Con Licenza de’ Superiori, e Privilegio. 

1720. 

Ἐξώφυλλα ἀπὸ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Ράχη δερμάτινη μὲ χρυσὲς 
διακοσμητικὲς ταινίες. Κατάσταση καλή. Τὰ περιθώρια κομμένα ἀπὸ τὸν βιβλιοδέτη. 
Στὰ παράφυλλα διάφορες σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. Στὸ verso τοῦ τε-

λευταίου παραφύλλου: 1896 Απριλίου πρότη ἄρχιε καί ἔκαμε τό ἐλεοτριβίον ἠ Μυρ-

τιδιότισα δι’ ἐξώδων τῶν ἀφιερωμάτων της αὐτης Μονης Μυρτιδιοτίσης χρισά καί 
ἀργυρᾶ ἄτινα ἐχρισίμευσαν δι’ ἐξώδων της τοῦ ἐλεοτριβίου τῆς ενταῦθα Μονης καί 
ἐτελείωσε κατά τάς 12 αὐγούστου τοῦ αὐτοῦ ἔτους 1896. 

LEGRAND, BH, ΧVIIΙs., I, σ. 163, ἀρ. 129. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 2136. 
 

1722.01. Τριώδιον ψυχωφελέστατον, Περιέχον ... Νεωστὶ μετατυπωθὲν, καὶ 
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Ἐπιμελείᾳ Διορθωθέν. Ἐνετίῃσι, Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 
ᾳψκβ΄. 
Στάχωση παλαιά· ξύλινες πινακίδες ἐπενδυμένες μὲ δέρμα καφὲ ἀνοικτό. Στὸ πίσω 
μέρος διακρίνεται ἡ ἔκτυπη διακόσμηση μὲ ἀνθέμια. Σώζονται ὑπολείμματα θηλυκω-

τήρων. Στὸ verso τοῦ παραφύλλου: 1797 νοεμβρίου 13 καὶ ἐξομολογητικὸ κείμενο 
(ἔκφραση πνευματικῶν ἀναζητήσεων μοναχοῦ). Στὴ σ. [494], ἐκεῖ ὅπου τὸ σῆμα τοῦ 
τυπογράφου: 1725 ιενουαρίω 17 ἐδόθη τό παρόν δια λήτρες μονέδα μπόνα ήκοσι ένα 
τζεκίνη χρησό στου μπα<ρ>μπα μου τοῦ παπᾶ κουμῆ και ἐδόθη ἡς χήρας δευτέρου 
γεοργίου ἱερομονάχου και με τήν αποβίοσιν αὐτοῦ τό ἔλαβα ἐγώ ὁ ανιψιός του σε-

ραφίμ δαμουλιανος στους 1783. Στὸ ἴδιο σημεῖο διάφορες σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ 
Ἀμβροσίου. Στὸ τέλος τοῦ βιβλίου συσταχωμένο ἔγγραφο τῆς 9 Ἀπριλίου 1813 τοῦ 
ἀρχιεπισκόπου Κερκύρας Ἱεροθέου, μὲ τὸ ὁποῖο δίνεται στὸν ἱερομόναχο Σεραφεὶμ 
Δαμουλιάνο τοῦ ποτὲ Παναγιώτη «τὸ τῆς πνευματικῆς πατρότητος λειτούργημα». 
Στὴ συνέχεια συσταχωμένη ἡ πρωτότυπη κανονικὴ συμμαρτυρία τῆς 8 Ἰανουαρίου 
1783 τοῦ ἱερομονάχου Ἰωακείμ, πνευματικοῦ, γιὰ τὸν μοναχὸ Σεραφεὶμ ποὺ μόναζε 
στὴ μονὴ τῆς Σίμωνος Πέτρας στὸ Ἅγιο Ὄρος· γραφὴ καλλιγραφικὴ μὲ μαῦρο μελάνι 
καὶ γέμισμα μὲ κόκκινο. 
ΛΑΔΑ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ, Συμβολὴ Β΄, σ. 19, ἀρ. 276. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 5799. 
 

1724.01. Ὑμνολογίδιον Περιέχον τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ ... θαύματος γεγο-

νότος διὰ τῆς ἁγίας, καὶ σεβασμίου Εἰκόνος τῆς ... Θεοτόκου τῆς Κασσιοπίας  
Ἐπὶ τῷ ἀδίκως τυφλωθέντι Στεφάνῳ, ... Ἔτι δὲ Τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ ἁγίου 
... Μαρίνου τοῦ Μάρτυρος. Καὶ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, ... Πίστεως, Ἐλπίδος, 
καὶ Ἀγάπης μετὰ τῆς μητρὸς αὐτῶν Σοφίας ... Συντεθὲν παρὰ Νικολάου 
Τρανταφύλλου τοῦ Κερκυραίου ... Ἑνετίῃσιν, ᾳψκδ΄. Παρὰ Νικολάῳ τῷ 
Σάρῳ. Con Licenza de’ Superiori, e Privilegio. 

Δεμένο πρόχειρα μὲ χοντρὸ χαρτόνι. Οἱ ἄκρες τῶν φύλλων κατεστραμμένες. Στὸ πρῶ-

το ἐξώφυλλο: Μηνί μαΐω η΄. Φελάδα τοῦ ὑπερφυοῦς θαύματος τῆς ὑπεραγίας δεσποί-
νης ἡμῶν Θεοτόκου τῆς Κασσιοπΐας ἐπί τῷ ἀδίκως τυφλωθέντι Στεφάνῳ, καί παρα-

δόξως ὀμματωθέντι. Στὴ σ. [64]: 1774 ἐν μηνὶ ἰουλίου 10 ἰπάρχι παρεμοῦ – ετούτη ἡ 
φελάδα ὔναι τοῦ πατέρ παρθένιου τῶ ἐποίκλη τζανγγάρη ἀπο χοριον των γηἀνάδον 
και κάτηκον εἰς τήν χόρα τόν κοριφόν και ὁπιος τήν ἐπάρη δια να τήν ἐπιχιρισθή εἰς 
ἀρπαγιάν και δενε την ἐπιστρέψη νά ἐχοι να ἐχι τήν κατάραν τοῦ χ(ριστο)υ. 

LEGRAND, BH, ΧVIIΙs., I, σ. 198-199, ἀρ. 163. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 5728. 
 

1730.01. [Μαργαρίται ἤτοι Λόγοι διάφοροι ... Ἰωάννου ... Χρυσοστόμου ... 
Ἐνετίῃσι, 1730. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ]. 
Δεμένο μὲ χοντρὸ χαρτόνι καὶ μεταγενέστερα μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ κόλλα γα-

λάζια. Ἀκέφαλο, ἄρχεται ἀπὸ τὴ σ. 163. Τελειώνει στὴ σ. 344: Τέλος καὶ τῷ ἐν Τριάδι 
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μόνῳ Θεῷ δόξα (σῆμα τυπογράφου). Στὸ α΄ παράφυλλο ἡ σημείωση: ετούτω τώ βη-

βλείων ιπάρχη του γεοργίου μιχαλα από λάκωνες επονωμαζώμενον Ἡ Μαργαρίτε 
τού Χρισωστόμου ληπόν αυτός ίναι πρώθιμος διά τούτο τώ βιβλίον καί τώ έχι δια 
μαθιμάτον αὐτού. και περιπλέων ἰνε καλης φίσις άνθροπος. Στὸ ἴδιο ἀπὸ ἄλλο χέρι: 
Μαργαρίται τοῦ Χρυσοστόμου καὶ ἄλλων Ἁγίων λόγοι ψυχοσωτήριοι. ᾳωκζ΄ φευ-

ρουαρίου η΄. Στὸ verso τοῦ παραφύλλου: ετοῦτω το χαρτί ιένε του γεωργίου μιχαλά 
τοῦ τζανετου και το υπονομαζονε μαργαρίτες του Χρισωστόμου. Στὴν ἐσωτερικὴ 
πλευρὰ τοῦ πρώτου παλαιοῦ ἐξωφύλλου: ετούτο το χαρτή εἵνε του σοτήρος Χριστού 
και ὅπιος το πάρι να εχη την κατάρα του. 

LEGRAND, BH, XVIIIs., I, σ. 234-235, ἀρ. 203. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 3743. 
 

1744.01. Ἀκολουθία τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρ-

θένου Μαρίας τῆς Μυρτιδιότισσας ... Συντεθεῖσα μὲν παρὰ ... Σωφρονίου ἐπι-
σκόπου Κυθήρων, τοῦ Παγκάλου Ἀντιγραφεῖσα δὲ παρὰ ... Δομινίκου Βενε-

ρίου ... Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα ... Ἑνετίησι, ᾳψμδ΄. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ 
Βόρτολι. 1744. Con Licenza de’ Superiori. 
Δεμένο μὲ χαρτόνι. 
LEGRAND, BH, XVIIIs., I, σ. 315, ἀρ. 312. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 4593. 
 

1745.01. Προσκυνητάριον τοῦ Ἁγίου Ὄρους τοῦ Ἄθωνος, Πρότερον μὲν, 
παρὰ ... Ἰωάννου τοῦ Κομνηνοῦ, Καὶ συγγραφέν, καὶ εἰς τύπους ἐκδοθέν, 
νῦν δέ, πόνῳ, καὶ ἐπιμελείᾳ  Ἰγνατίου ἱεροδιακόνου Κεμίζου, τοῦ ἐκ Μονεμ-

βασίας, Διορθωθὲν... Ἐνετίησι. 1745. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννί-
νων. Con Licenza de’ Superiori, e Privilegio. 
LEGRAND, BH, XVIIIs., I, σ. 338, ἀρ. 334. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 3143. 
 

1746.01. Πεντηκοστάριον, Περιέχον τὴν πρέπουσαν αὐτῷ ἅπασαν Ἀκολου-

θίαν, Νεωστὶ μετατυπωθὲν, καὶ ... Διορθωθὲν. Ἑνετίησιν. Παρὰ Νικολάῳ τῷ 
Σάρῳ. Ἔτει ἀπὸ τῆς Θεογονίας. ᾳψμϛ΄. 1746. Con Licenza de’ Superiori. 
Δεμένο μὲ ἐξώφυλλα ἀπὸ χοντρὸ χαρτόνι. Ράχη δερμάτινη. Πολλὲς σημειώσεις τοῦ 
μοναχοῦ Ἀμβροσίου στὰ παράφυλλα. Στὰ περιθώρια τῶν φύλλων κολλημένα φύλλα 
ἐφημερίδων. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 4729. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Β΄, ἀρ. 596. 
 

1755.01. Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου Ἀρχιεπισκόπου 
Αἰγίνης τοῦ Ζακυνθίου ... συντεθεῖσα παρὰ Γεωργίου Συπάνδρου Τανῦν 
μετατυπωθεῖσα ...,  Ἑνετίῃσι ᾳψνε´. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι 1755. 

Ἀντίτυπα δύο. Ἀντίτυπο α ΄ : Πρόχειρα δεμένο μὲ χαρτόνι. Στὸ ἐξώφυλλο ἡ σημεί-
ωση: φελάδα τοῦ ἀγίου Διονισίου ήνε τοῦ πάτερ Παρθένιου ἱερομονάχου τζαγγάρι 
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την ἀπόχτησε τον 1781. Ἀντίτυπο β΄ : Στὸ ἐξώφυλλο: φυλάδα του Ἁγίου Διονισίου 
του εν Ζακύνθω. Στὸ recto τοῦ τελευταίου παραφύλλου: 1779 μηνή ἠουλιου 20 ἐτού-

τη ἰερά φοιλάδα τοῦ ἰεράρχου Διονυσίου αγοράστη εὐχιρός τοῦ πατερ παρθενίου ἰε-

ρομονάχου τζανγγαρη. Στὸ ἴδιο: 1889 τῇ Δεκάτῃ ευδόμη τοῦ Μηνός δηκεμβρίου τήν 
ημέραν τοῦ Ἁγίου Διονυσίου έβρεχε όλλην τῆν ημέραν. Μοναχός Γερβάσιος Μηχαλᾶς. 
LEGRAND, BH, XVIIIs., Ι, σ. 435, ἀρ. 441. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 5510. 

 

1755.02. Βιβλίον τοῦ Φευρουαρίου μηνὸς Περιέχον .... Νεωστὶ Μετατυπω-

θέν, καὶ ἐπιμελῶς διορθωθὲν παρὰ Κυρίου Ἀλεξάνδρου Καγκελλαρίου. Πα-

ρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Ἐνετίῃσιν. Ἔτει ἀπὸ τῆς Θεογονίας 
1755. Con licenza de’ Superiori, e Privilegio. 

Δεμένο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ δέρμα καφὲ σκοῦρο. Στὴ ράχη τρία ἔκτυπα χρυσὰ 
ἀνθοειδῆ κοσμήματα. Ὑπῆρχε καὶ χάρτινη ἐτικέτα κολλημένη στὴ ράχη, κατεστραμ-

μένη σήμερα. Στὸ recto τοῦ β΄ παραφύλλου τῆς ἀρχῆς: 1800 ὀκτακωσίω, ιαννουαρίου 
2 ἡμέρα σαβάτο ἀμπαλοταρανε διά ἀρχιερέα τής Κερκύρας τών Κοριφών τῶν εὐ-

βλαβεστατων κύριον Ἰωάννη Τζιγάλα καί ἐμινε δια ἀρχιεὐς. καί ἰς τάς δίο τού φεου-

αρίου μηνός ἐχιροτονήθη καί ἐπονομάσαν τῶν ὁνομά του ἰερρώθεος καί το γράφο διά 
ἐνθήμησην. Τήν εὐχήν του νά ἔχωμεν. Τὰ παράφυλλα γεμάτα μὲ σημειώσεις τοῦ μο-

ναχοῦ Ἀμβροσίου ἀπὸ τὶς ὁποῖες σταχυολογοῦμε τὶς παρακάτω: Τό 1943 ἐν Μηνί Δε-

κεμβρίω ἦλθεν Μητροπολίτης ἐν Κερκύρα ὁ ἐκ Κερκύρας χωρίο Νυμφῶν Μεθόδιος 
Κοντοστάνος καί ἦταν ἐτῶν 62 μικρός τό ἀνάστημα. – Τό 1954 ἦλθεν ὁ Ἀλκίνος Κά-

σαρης ἀπό τό χωρίον Περίθεια μαζύ μέ τόν υἱόν του καί μέ τήν νυμφην του καί ἤφε-

ραν τάξημον εἰς τήν Μονήν ἔνα ἀργυροῦν κανδυλάκη τό ὁποῖον κρέματε εἰς τό δεύ-

τερον κανδυλοκρέμασμα τῆς Δεσποτικῆς εἰκώνος της Θεοτόκου. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 3888. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Β΄, ἀρ. 625. 
 

1755.03. Μὴν Ἰαννουάριος Περιέχων ..., Νεωστὶ Μετατυπωθεὶς, καὶ ἐπιμε-

λῶς διορθωθεὶς παρὰ Κυρίου Ἀλεξάνδρου Καγκελλαρίου. Ἑνετίῃσιν, 1755. 
Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Ἔτει ἀπὸ τῆς Θεογονίας. ᾳψνε΄. Con Licenza de’ 
Superiori, e Privilegio. 

Ἄδετο. Ἔχουν συρραφεῖ πρόχειρα δύο χαρτόνια ἐπενδυμένα μὲ μαρμαρόκολλα, προ-

ερχόμενα ἴσως ἀπὸ ἀλλοῦ. Στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τῶν δύο ἐξωφύλλων σημειώσεις τοῦ 
μοναχοῦ Ἀμβροσίου μὲ προτροπὲς πρὸς τοὺς μεταγενέστερους μοναχοὺς νὰ καθαρί-
ζουν τὸ αὐλάκι μὲ τὰ νερὰ ἀπὸ τὴ βρύση τῆς Μυρτιᾶς καὶ νὰ πληρώνουν τὰ μερίδια 
ποὺ ὄφειλε νὰ καταβάλλει ἡ μονὴ γιὰ τὰ κτήματα στὴν περιοχὴ τοῦ Τριάλου. 
LEGRAND, BH, ΧVIΙIs., I, σ. 444, ἀρ. 459. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 3860. 
 

1755.04. Μὴν Φευρουάριος Περιέχων ..., Νεωστὶ Μετατυπωθεὶς, καὶ ἐπιμε-

λῶς διορθωθεὶς παρὰ Κυρίου Ἀλεξάνδρου Καγκελλαρίου. Ἑνετίῃσιν, 1755. 
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Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Ἔτει ἀπὸ τῆς Θεογονίας. ᾳψνε΄. Con Licenza de’ 
Superiori, e Privilegio. 

Στάχωση μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ δέρμα χρώματος καφὲ ἀνοικτοῦ ξανθοῦ. Στὸ πί-
σω ἐξώφυλλο φαίνονται καθαρὰ ὑπολείμματα δερμάτινων θηλυκωτήρων. Στὸ βιβλίο 
ὑπάρχουν φύλλα ἐπικολλημένα στὰ ὁποῖα ὁ μοναχὸς Ἀμβρόσιος ἔγραψε σημειώσεις 
γιὰ δικαστικὲς διαμάχες καὶ μηνύσεις τῆς μονῆς γιὰ τὰ κτήματά της κατὰ τὰ ἔτη 
1914-1917, καθὼς καὶ παραινέσεις σχετικὰ μὲ τὸν καθαρισμὸ τῆς βρύσης, ὅπου εἶναι 
οἱ «κάνουλες», γραμμένες τὸ 1899. Στὸ ἕνα ἀπὸ τὰ φύλλα αὐτὰ ὑπάρχει ἡ ἀκόλουθη 
παλαιότερη σημείωση: 1802: φεουἀρίου πρότη. ἐμπῆκα ἐφημέριος ἡς τόν ἄγιον γεόρ-

γιον τών ἡψυλόν γιούς πατρονάτου τοὐ ὑψηλοτάτου κυρίου κιρίου γαμβρήλ μαρτζέ-

λου. καί τώ γράφο διά ἐνθημῆσην. ἡ πάγα μου ἠνε τολόρα ἀσιμένια ἠκοσιέξη καί κε-

ρί λίτρες δεκαπέντε καί λάδη ξέστες δίο καί λιβάνη λίτρες τέσερης τών χρόνον καί να 
κάνη καί τήν ἐορτήν ὁ ίδιος ὁ νικοκίρις. Παρθένιος ἰερομόναχος Τζανγγάρην. ἐφημέ-

ριος έγραψα. με ἡπόσχεσην να λιτρουγό τέσσερις ἠμέρες τόν μήνα ὀντες ήνε καλός 
καιρός τής καματεράδες. καί τούτω διά ζώσης φωνῆς. 
LEGRAND, BH, ΧVIΙIs., I, σ. 445, ἀρ. 460. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 3889. 
 

1755.05. Μὴν Μάρτιος Περιέχων ..., Νεωστὶ Μετατυπωθεὶς, καὶ ἐπιμελῶς 
διορθωθεὶς παρὰ Κυρίου Ἀλεξάνδρου Καγκελλαρίου. Ἑνετίῃσιν, 1755. Πα-

ρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Ἔτει ἀπὸ τῆς Θεογονίας. ᾳψνε΄. Con Licenza de’ Su-

periori, e Privilegio. 

σ. 140. Ἀντίτυπα δύο. Ἀντίτυπο α΄ : Δεμένο μὲ ξύλινες πινακίδες καλυμμένες μὲ 
δέρμα χρώματος καφὲ ἀνοικτοῦ μὲ ἀνθοειδῆ κοσμήματα ἐντὸς ὀρθογωνίου πλαισίου, 
τὸ ὁποῖο σχηματίζεται ἀπὸ δέσμες τριῶν γραμμῶν ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικά. Στὸ verso 

τοῦ πρώτου παραφύλλου: ἐτούτο το μηνέων ὐνε τού παρθενίου ἰερομονάχου τζανγ-

γάρι με τα ἐπήλιπα μηνέα ὁλλα δόδεκα. – 1802 φεουαρίου πρότη ἐμπῆκα εφημέριος 
ἡς τόν ἀγιον γεόργιον τόν ὑψιλόν καί τόν κοντράτο το ἐκάμαμεν ἡς τα ἀτη του s. Βι-
τζέτζου ἀσπρέα νοταρίου κοριφούς και το γράφω δια ἐνθήμησιν. Στὴ συνέχεια μὲ μπλὲ 
μελάνι ἡ ἴδια σημείωση ἀντιγραμμένη ἀπὸ τὸν μοναχὸ Ἀμβρόσιο. Ἐπίσης ἡ ἐξίτηλη 
σημείωση τοῦ Παρθενίου Τζαγκάρη: 1799 μαρτίου [...] ἐμπήκα εὐφιμέριος ις τήν ἐκλι-
σίαν μου εἰς τόν ἀγιον νικολαον ης το βάτο ήτε κελία και γράφω το ήτι [....]. Στὸ verso 

τοῦ φύλλου τοῦ τίτλου ἐπικολλημένο φύλλο τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου μὲ κείμενο Πρα-

κτικοῦ Συνεδρίασης τοῦ Εἰρηνοδικείου τῆς 20 Φεβρουαρίου 1914, τὸ ὁποῖο συνεχίζει 
σὲ φύλλο ἐπικολλημένο στὴν πινακίδα τοῦ δεύτερου ἐξωφύλλου. Στὸ τελευταῖο πα-

ράφυλλο διάφορες σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. Ἀντίτυπο β΄ : Στάχωση ὅ-

πως παραπάνω, σχεδὸν κατεστραμμένη. Στὸ recto τοῦ πρώτου παραφύλλου σημείω-

ση τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου γιὰ ἀπόφαση τοῦ Τριμελοῦς Πρωτοδικείου Κερκύρας τῆς 
18 Ἀπριλίου 1917 καὶ ἡ ἀκόλουθη παλαιότερη σημείωση: έγραψα Παρθένιος ἰερομό-

ναχος τζανγγάρης ἐφημέριος. 1808. μαρτίου 25 ἐκάμαμε το κοντράτο με τούς ἀδελ-
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φούς τής ἐκλισίας τού ἁγίου νικολάου διά δίο χρόνους διά να φυμερέβων τήν ἐκλισίαν 
ἠ πάγα μου ήνε ἰκοσιτέσερα ταλαρα τόν χρόνον και διά κερί το φούγο λίτρες ικοσι-
τέσερις ψυλές καί διά λιβάνη λίτρες πέντε τόν χρόνον και διά λάδη ξέστας πέντε τον 
χρόνο ὁς καθός φένετε ἡ τά άτη τοῦ κύρ σπύρου χιτηρίου νοταρίου. Στὸ verso τοῦ 
παραφύλλου καὶ τοῦ φύλλου τοῦ τίτλου ποικίλες σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. 
LEGRAND, BH, ΧVIΙIs., I, σ. 445, ἀρ. 461. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 3925. 
 

1755.06. Μὴν Ἀπρίλλιος Περιέχων ..., Νεωστὶ Μετατυπωθεὶς, καὶ ἐπιμελῶς 
διορθωθεὶς παρὰ Κυρίου Ἀλεξάνδρου Καγκελλαρίου. Ἑνετίῃσιν, 1755. Παρὰ 
Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Ἔτει ἀπὸ τῆς Θεογονίας. ᾳψνε΄. Con Licenza de’ Supe-

riori, e Privilegio. 

Ἀντίτυπα δύο. Ἀντίτυπο α ΄ : Στάχωση ὅπως στὸ προηγούμενο Μηναῖο. Στὰ παρά-

φυλλα, στὰ ἐξώφυλλα καὶ σὲ ἐπικολλημένα φύλλα διάφορες σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ 
Ἀμβροσίου. Στὴ σ. 132: Ἐν ἔτι 1907 κατά Ἀπρίλιον μήνα ἔγεινε ἡ εἰκών τοῦ ἐπιταφίου 
Χριστοῦ διά χειρός Ἀντωνίου Σκεύη ζωγράφου καί στιχήζει ἡ εἰκών αἱ κορνίζες καί 
τό γιαλί δραχμάς 60 αἵτινες ἐσυνάχθησαν ἀπό τά χοριά τοῦ ἀγήρου ἀπό τήν ἐλεημο-

σύνην τοῦ λαδιοῦ. Μνήσθητι κύριε Μοναχοῦ Ἀμβροσίου Παχτίτη. Ἀντίτυπο β ΄ : 
Στάχωση ὅπως παραπάνω. Στὸ ἐπικολλημένο στὴν πρώτη πινακίδα παράφυλλο ἡ 
σημείωση: 1684 σεμπτεβρίου 13 το ηστρουμέντο δια τα χοράφηα του αγίου ἰωάνου 
τοῦ χρισοστόμου ις τον ἀνεμόμηλον ήνε μαμένο ις τα ατη του ἐμανουήλ μαζαράκη 
νοταρίου. Στὸ recto τοῦ α΄ παραφύλλου ἀπὸ τὸν μοναχὸ Ἀμβρόσιο: 1901 Μαρτίου 24 
διά συνδρομής τῶν γυνικῶν τοῦ Μανδουκίου ἔκαμαν μίαν μπολια μαύρην ἀπό 
βελούδο διά τόν ἐπιτάφιον τῆς Μονῆς Μυρτιδιωτίσσης μέ ἔναν σταυρόν εἰς τό μέσον 
καί γύρωθεν ὁλίγον συρύτη περιχρυσωμένον. Ἄλλες σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβρο-

σίου στὰ παράφυλλα καὶ στὸ φύλλο τίτλου. 
LEGRAND, BH, ΧVIΙIs., I, σ. 445-6, ἀρ. 462. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 3960. 
 

1755.07. Μὴν Μάιος Περιέχων ..., Νεωστὶ Μετατυπωθεὶς, καὶ ἐπιμελῶς διορ-

θωθεὶς παρὰ Κυρίου Ἀλεξάνδρου Καγκελλαρίου. Ἑνετίῃσιν, 1755. Παρὰ 
Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Ἔτει ἀπὸ τῆς Θεογονίας. ᾳψνε΄. Con Licenza de’ Supe-

riori, e Privilegio. 

Στάχωση ὅπως στὸ ἔντυπο 1755.05. Στὸ recto τοῦ α΄ παραφύλλου: ἐτοῦτο το μηνέο 
ήνε του παρθενίου ἰερομονάχου τζανγγάρι. Στὰ παράφυλλα διάφορες σημειώσεις 
τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. 
LEGRAND, BH, ΧVIΙIs., I, σ. 446, ἀρ. 463. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 3991. 
 

1755.08. Μὴν Ἰούνιος Περιέχων ..., Νεωστὶ Μετατυπωθεὶς παρὰ ... Ἀλεξάν-

δρου Καγκελλαρίου. Ἑνετίῃσιν, 1755. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Ἔτει ἀπὸ 
τῆς Θεογονίας. ᾳψνε΄. Con Licenza de’ Superiori, e Privilegio. 
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σ. 124. Ἀντίτυπα δύο. Ἀντίτυπο α΄ : Στάχωση ὅπως παραπάνω, σχεδὸν κατεστραμ-

μένη. Ἀντίτυπο β ΄ : Στάχωση ὅπως παραπάνω, σχεδὸν κατεστραμμένη. Στὴν πρώτη 
πινακίδα ὁ μοναχὸς Ἀμβρόσιος ἔγραψε: κατά τήν 9ην Ἰουνίου ἔτος παλαιόν 1926 
ἔβρεξεν τόσον πολύν βροχήν εἰς ὅλλην τήν νῆσον Κερκύρας ὅπου ἐλήμνωσεν τό με-

γάλο λυβάδη τοῦ ῥόπα. Στὸ ἐπάνω μέρος τῆς σελίδας τίτλου: Κατά τό ἔτος 1921 Ἰου-

νίου 2 ἔβρεξε βροχήν πολύν καί ἀκολοῦθως ἔως τάς 17 τοῦ ἰδίου ἔβρεχεν. Ποικίλες 
σημειώσεις τοῦ Ἀμβροσίου καὶ στὴ δεύτερη πινακίδα. 
ΛΑΔΑ-ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ, Συμβολή Α΄, σ. 81, ἀρ. 72. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 4023. 
 

1755.09. Μὴν Ἰούλιος Περιέχων ..., Νεωστὶ Μετατυπωθεὶς, καὶ ἐπιμελῶς διορ-

θωθεὶς παρὰ Κυρίου Ἀλεξάνδρου Καγκελλαρίου. Ἑνετίῃσιν, 1755. Παρὰ 
Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Ἔτει ἀπὸ τῆς Θεογονίας. ᾳψνε΄. Con Licenza de’ Supe-

riori, e Privilegio. 

Ἀντίτυπα δύο. Ἀντίτυπο α΄ : Βιβλιοδεσία Γ. Ἀρταβάνη. Στὰ ἐξώφυλλα σημειώσεις 
τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. Ἀντίτυπο β΄ : Κατεστραμμένο στὰ ἄκρα. Πρόχειρα συντη-

ρημένο μὲ μπλὲ χαρτί. Δεμένο μὲ ἐξώφυλλα ἀπὸ χαρτόνι, καλυμμένα μὲ μαῦρο δέρμα. 
Σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου παντοῦ. 
LEGRAND, BH, ΧVIΙIs., I, σ. 446, ἀρ. 464. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 4051. 
 

1755.10. Μὴν Αὔγουστος Περιέχων ..., Νεωστὶ Μετατυπωθεὶς, καὶ ἐπιμελῶς 
διορθωθεὶς παρὰ Κυρίου Ἀλεξάνδρου Καγκελλαρίου. Ἑνετίῃσιν, 1755. Πα-

ρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Ἔτει ἀπὸ τῆς Θεογονίας. ᾳψνε΄. Con Licenza de’ Su-

periori, e Privilegio. 

Ἀντίτυπα δύο. Ἀντίτυπο α ΄ : Δεμένο τὸ 1906 ἀπὸ τὸν Γ. Ἀρταβάνη. Στὰ παράφυλ-

λα διάφορες σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. Στὴ σ. 180: Ἐτούτο το μηνέον ἡνε 
τοῦ Παρθενίου ἰερομονάχου Τζαγγαρι. Ἀντίτυπο β ΄ : Στὰ παράφυλλα διάφορες 
σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ περὶ τῆς καταστροφῆς 
τοῦ ναοῦ τὸ 1920 καὶ τῆς ἀνοικοδόμησής του τὸ 1923. 

LEGRAND, BH, ΧVIΙIs., I, σ. 446-447, ἀρ. 465. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 4086. 
 

1755.11. Μὴν Σεπτέμβριος  Περιέχων ..., Νεωστὶ Μετατυπωθεὶς παρὰ ... Ἀλε-

ξάνδρου Καγκελλαρίου. Ἑνετίῃσιν, 1755. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Ἔτει 
ἀπὸ τῆς Θεογονίας. ᾳψνε΄. Con Licenza de’ Superiori, e Privilegio. 

Ἀντίτυπα δύο. Ἀντίτυπο α΄ : Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 198. Στὸ recto τοῦ παρα-

φύλλου τῆς ἀρχῆς: Τώ 1906 τό παρόν μηναῖον τοῦ Σεμπτεμβρίου τό ἔδεσεν ὁ Γεώρ-

γιος Ἀρταβάνης ὅπου ἔδενεν βηβλεῖα εἰς τήν κοντράδα της Ὑ. Θεοτόκου τῶν Στερε-

ωτῶν καί τοῦ ἔδωσα δραχμές 2 ἔν ἔτει 1906 κατά αὔγουστον μηνα. Στὰ παράφυλλα 
καὶ στὰ φύλλα καὶ ἄλλες σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. Ἀντίτυπο β΄ : Στά-

χωση ὅπως στὸ ἔντυπο 1755.05, κατεστραμμένη σήμερα. Στὰ παράφυλλα σημειώσεις 
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τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 4122. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Β΄, ἀρ. 626. 
 

1755.12. Μὴν Ὀκτώβριος Περιέχων ..., Νεωστὶ Μετατυπωθεὶς, καὶ ἐπιμελῶς 
διορθωθεὶς παρὰ Κυρίου Ἀλεξάνδρου Καγκελλαρίου. Ἑνετίῃσιν, 1755. 
Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Ἔτει ἀπὸ τῆς Θεογονίας. ᾳψνε΄. Con Licenza de’ 
Superiori, e Privilegio. 

Ἀντίτυπα δύο. Ἀντίτυπο α ΄ : Στάχωση ὅπως στὸ ἔντυπο 1755.05. Στὸ verso τοῦ 
πρώτου παραφύλλου: 1798 23 οκτομβρίου ἡμέρα σαβάτο του αγίου ἰακωβου ἐχαλά-

σανε οι φρανζεζι το μαντούκη. Στὸ recto τοῦ α΄ παραφύλλου τοῦ τέλους: 1799 ὀκτομ-

βρίου 11 ἡμέρα τρίτη ἐμπαλοταρίσθη ο ιερολογιότατος παπᾶς Πέτρος Βούλγαρις ἀπο 
το ιερατιον καί ἐμηνε ψιφησμένος διά νά χιροτονιθῆ διά μητροπολίτης Κερκύρας καί 
τό γράφο δια ενθήμησιν. Στὸ recto τοῦ β΄ παραφύλλου τοῦ τέλους: [....] οκτομβρίου 12 
ἀσικόθη ὁ αλίπασας με καβαλαρία καί επήγε ης την πρέβεζαν καί τήν ἐπήρε. 
ἐσκοτοθίκανε πολή τούρκι καί φραντζέζι καί ρομέοι καί ἐκαμε πολή ἀναφανισμῶν 
καί το γράφο διά ἐνθήμηση τόν μεταγενέστερων ἀπο της ἐξι όρες της νικτός έος τίς 
δίο ορες της μερος ἐσταματισε ο πολ<ε>μος καί την ἐπήρε. Παρθένιος ιερομόναχος 
τζαγγάρις. Στὰ παράφυλλα σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. Ἀντίτυπο β ΄ : Στά-

χωση ὅπως παραπάνω. Στὰ παράφυλλα, στὰ περιθώρια τῶν φύλλων καθὼς καὶ σὲ 
ἔνθετα φύλλα ποικίλες σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου ποὺ ἀφοροῦν στὴ μονὴ 
καὶ τὴν περιουσία της. 
LEGRAND, BH, ΧVIΙIs., I, σ. 447, ἀρ. 467. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 4153. 
 

1755.13. Μὴν Νοέμβριος Περιέχων ..., Νεωστὶ Μετατυπωθεὶς, καὶ ἐπιμελῶς 
διορθωθεὶς παρὰ Κυρίου Ἀλεξάνδρου Καγκελλαρίου. Ἑνετίῃσιν, 1755. Παρὰ 
Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Ἔτει ἀπὸ τῆς Θεογονίας. ᾳψνε΄. Con Licenza de’ Supe-

riori, e Privilegio. 

Στάχωση ὅπως στὸ ἔντυπο 1755.05, σχεδὸν κατεστραμμένη. Στὴ σ. 33, στὸ περιθώριο 
ἀπὸ τὸν μοναχὸ Ἀμβρόσιο: Κατά τό ἔτος 1645 ἐκτίσθη ἐκ βόθρου ἡ Μονή τής Μυρ-

τιδιωτίσσης ὡς διαλαμβάνουν τά βιβλεία τοῦ Μεγάλου Προτοπαπᾶ κυρίου Ἰωάννου 
Βουργάρεως, ἐν τῶ Ἀρχειοφυλακείω Κερκύρας ὁπότε και αὐτήν ἐγκαινίασεν. Ἡ χρο-

νολογία 1645 ἔχει γραφεῖ ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν Ἀμβρόσιο, ὁ ὁποῖος διόρθωσε παλαιό-

τερη δική του γραφή. 
LEGRAND, BH, ΧVIΙIs., I, σ. 447-448, ἀρ. 468. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 4183. 
 

1755.14. Μὴν Δεκέμβριος Περιέχων ..., Νεωστὶ μετατυπωθεὶς, καὶ ἐπιμελῶς 
διορθωθεὶς παρὰ Κυρίου Ἀλεξάνδρου Καγκελλαρίου. Ἑνετίῃσιν, 1755 Παρὰ 
Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Ἔτει ἀπὸ τῆς Θεογονίας. ᾳψνε΄. Con Licenza de’ Supe-

riori, e Privilegio. 
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Ἀντίτυπα δύο. Ἀντίτυπο α ΄ : Στάχωση ὅπως στὸ ἔντυπο 1755.05. Σημειώσεις Ἀμ-

βροσίου στὰ παράφυλλα. Ἀντίτυπο β ΄ : Στάχωση κατεστραμμένη. Σώζεται μόνον ἡ 
δερμάτινη ἐπένδυση τῶν ξύλινων πινακίδων. Στὴ σ. 288: Τό παρόν βιβλίον ήνε του 
Παρθένιου ἱερομονάχου τζανγκάρι. 
LEGRAND, BH, ΧVIΙIs., I, σ. 448, ἀρ. 469. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 4221. 
 

1755.15. Τριώδιον ψυχωφελέστατον, Περιέχον ... Νεωστὶ μετατυπωθὲν καὶ ... 
διορθωθέν. Ἐνετίῃσι, ᾳψνε΄. 1755. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Con Licenza de’ 
Superiori. 

Ἐξώφυλλα ἀπὸ χαρτόνι μὲ μαρμαρόκολλα. Ράχη δερμάτινη. Ὑπάρχουν σημειώσεις 
τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου στὸ βιβλίο καὶ σὲ ἐπικολλημένα φύλλα. 
LEGRAND, BH, ΧVIΙIs., I, σ. 450, ἀρ. 473. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 5804. 
 

1758.01. Λαυσαϊκὸν, Ἤτοι Βίβλος περιέχουσα Διηγήσεις Ἀσκητικὰς ... Προσ-

φωνηθεῖσα τῷ αἰτήσαντι Λαύσῳ Πραιποσίτῳ παρὰ τοῦ Ἡρακλείδους ἐπι-
σκόπου. Αἳ καὶ νεωστὶ μεταφρασθεῖσαι ... Τύποις νῦν Πρῶτον ἐξεδόθησαν. 
Σπουδῇ τε καὶ δαπάνῃ ... Κυρίου Ἐφραὶμ, ... Ἐνετίῃσι 1758. Παρὰ Ἀντωνίῳ 
τῷ Βόρτολι. Con Licenza de’ Superiori, e Privilegio. 

Ἀντίτυπα δύο. Ἀντίτυπο α΄ : Δεμένο μὲ χαρτόνι. Στὸ α΄ παράφυλλο τῆς ἀρχῆς: Ἐγώ 
εν μωναχίς ελαχιστος Σωφρονιος Παξιος. Στὸ ἴδιο: Υμνος κατά Αλφάβητον διά στί-
χων εις την Υπεραγίαν Δέσποιναν Θεοτόκον. Ανοιξον δεομαι Αγνή τα ταπεινά μου 
χειλη... Πρόκειται γιὰ τὸν γνωστὸ ὕμνο μὲ ἀλφαβητικὴ ἀκροστιχίδα ποὺ δημοσιεύ-

τηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἔκδοση τοῦ 1733 τοῦ ἔργου τοῦ Νεκταρίου Τέρπου «Βι-
βλιάριον καλούμενον Πίστις...»1. Στὸ recto τοῦ β΄ παραφύλλου:  
Χέρης ανασα παντανασα ἀρχή τὠν ελπηζότων ἀπο σέ  
ὁτη από τό ευλογημένων όνομά σου ἀναγενιθήκαμε 

ὅλη ἀναπλαθηστίκαμε. 
ἀρχή τῆς σοτηρίας ημών ἀναστασης ἀναπαυσης 
βασίλισα - δέσπινα θεοτόκε ἀγνή ἐλπής σοτηρία 

βοίθια - όταν γήνετε ἡ κρήσις τώτε μί μαλισμονήσις 
τρέμο θεορόντασε, κυρία προσκινοντασε 

υσέ θαρώ και ελπηζω τή χαρα σου παντα γνοριζω 

φωμισε κυρά μα δεσπυνα παναγια μου 

χάρην σου ζητώ, τήν κρίσην να μην ιδώ 

ψάλην με φο<ν>ιν μεγαλην, όπως δεν γνοζηζη άλλην 

                                                        
1. Γιὰ τὸν ὕμνο βλ. ΚΩΝ. ΓΑΡΙΤΣΗ, Ὁ Νεκτάριος Τέρπος καὶ τὸ ἔργο του. Εἰσαγωγὴ - 

Σχόλια - Κριτικὴ ἔκδοση τοῦ ἔργου του Πίστις, Ἐκδόσεις «Ὁ Θεσβίτης», Θήρα 2002, σ. 
140 σημ. 310, καὶ σ. 545-546 ὅπου ἀναδημοσίευση τοῦ ὕμνου. 
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ω βασίλισα του κόσμου, λυσον τον πτεσμάτων δοσμου. 

Στὸ β΄ παράφυλλο ἐπίσης τὸ ἀκόλουθο ποίημα τοῦ ἱερέα Χαραλάμπη Δαμουλιάνου:  
παρθένε παναγία μου κ(αί) πάντον ἀνοτέρα 

σκέπε φρουρι κ(αι) φίλατε πάντοτε κάθιμερα 

λιπόν ἀγνί πάναχραντε χρίστιανόν ή δόξα 

 πού δίδις τόν χριστιανόν κάτα δεμόνον τόξα 

δός μου κ(αι) μένα σίντριβίν κ(αι) πόνον στήν γκαρδιαν 

νά κλαφσοδό παραμίκρον, γιά να βρο σοτιρια 

δοσε μου πάντα δίναμιν πάντα νά ηποφέρο 

τούς πιρασμοῦς του δέμονος θέλο νά σάναφέρο 

πού πολεμι με δινάτά ιμέρα κ(αί) νίχτα πάντα 

στά σάρκικά θελίματα να μέ γκρεμίζει παντα 

ήθελα Παναγία μου όλα μου νά στα γράψο 

μασι κιρά κ(αί) δέσπινα ξευρις τα μπρί τά πράξο 

για ταύτο σέ περίκάλο τα χερια σταυρομενα 

ηκετευσον κέ τόν Χρίστον α θέλις γιά τα μένα// 
ὁποῦ δέν εχο ἀλον κανίν γιά μέ νά μεσιτευσι 
ής τον ηο σου κ(αί) θεόν, γιά νά μέ λευθεροσι 
παράκάλο τον μπρόδρομον λιπον κ(αί) τσ’ αποστολους 
μά σί κιρά καί δέσπινα τούς ἡπερβένις όλους 

όλι εσέναν προσκινουν κ(αι) βανουν εγκιήτρα 

προφίτε μαρτιραις κ(αι) ασκιτε εσε βανουν μεσιτρα 

όσι τους ἐπικαλεσθουν |κ(αί) αυτούς| με πισθιν ευλαβιας 
κ(αι) κινι εσέ παρακαλούν να κάμις την μπρεσβιαν 

 πρός τόν ηόν σου κ(αι) θεον τον μπάντον βασιλέα 

πόπιγε κ(αι) λευθεροσε Αδάμ τε κ(αι) τήν Εβαν 

προπάτορας κ(αι) τους λιπους οσι τόν μπροσκινίσαν 

ὀσι αυτον εδοξασαν κ(αι) τόν ημνολογουσαν 

ολους τους ἐλευθεροσε μεσαθάπο τον αδην 

κ(αι) πάντας τούς ἀνιγιρε μεσα πό το σκοταδι 
γιαυτό κ(αι) γό παναχραντε πάντα μου προσκινοσε 

μέρα κ(αι) νιχτα καί στιγμί πάντα παρακαλοσε 

πρός τον ηον σου κ(αι) θεόν νά κάμις μεσιτίαν 

ἐγό μετα τον θανατον νά λάβο σοτιριαν 

δόσε μου τέλως ἀγαθον κ(αι) σηντρηβην καρδία 

να κλαυσο της αμαρτιας μου δεσπυνα παναγία. 
Τέλος κε το Θεο Δοξα. πίημα Χαραλάμπι ἠερέος τοὐ δαμουλιάνου. 
1788 ηουνίου 14.  
Στὸ παράφυλλο τοῦ τέλους σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. Ἀντίτυπο β΄ : Κο-
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λοβό, διακόπτεται στὴ σ. 254. Δέσιμο μὲ χαρτόνι. Ράχη δερμάτινη. Περιθώρια κομμέ-

να ἀπὸ τὸν βιβλιοδέτη. Στὸ πρῶτο παράφυλλο: Καί τῷδε σύν τοῖς ἄλλοις μικροις τε 
και μεγάλοις πέλει τῆς ἱερᾶς Μονῆς τῆς ὑ. θ. Μυρτιδιωτίσσης. ἐγράφθη τη θ΄ ὀκτομ-

βρίου αωοθ θεοῦ θέα θεῖον θαῦμα..., καὶ νεότερες σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. 
LEGRAND, BH, ΧVIΙIs., I, σ. 487-488, ἀρ. 520. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 3486. 
 

1758.02. Τριώδιον ψυχωφελέστατον Περιέχον ..., διορθωθὲν, παρὰ ... Σπυ-

ρίδωνος Μήλια. Ἐνετίῃσι, 1758. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 
Con Licenza de’ Superiori. 

Στάχωση κατεστραμμένη. Ἐξώφυλλα ἀπὸ χαρτόνι καλυμμένο μὲ μαῦρο δέρμα. Στὰ 
παράφυλλα καὶ στὰ περιθώρια σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. 
LEGRAND, BH, ΧVIΙIs., I, σ. 489-490, ἀρ. 524. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 5805. 

1759.01. Βιβλίον καλούμενον Παράδεισος. ... Μεταφρασθὲν παρὰ Ἀγαπίου 
Μοναχοῦ τοῦ Κρητός. Καὶ ... διορθωθὲν παρὰ ... Σπυρίδωνος Μήλια Καὶ 
νεωστὶ μετατυπωθέν. Ἐνετίῃσι, Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 
1759. Con licenza de’ Superiori. 
Στάχωση κατεστραμμένη. 
LEGRAND, BH, ΧVIΙIs., I, σ. 494, ἀρ. 529. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 3385. 
 

1760.01. Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους ... Συντεθεῖσα 
παρὰ Γεωργίου τοῦ Τραπεζουντίου Νῦν δεύτερον τύποις ἐκδοθεῖσα, καὶ μετ’ 
ἐπιμελείας ὅτι πλείστης διορθωθεῖσα. Ἐνετίῃσιν, 1760. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ 
Βόρτολι. Con Licenza de’ Superiori. 
Στὴ σ. 36: ἡ παροῦσα φυλάδα ἦτον τοῦ πρῶην Ἡγουμένου Παρθενίου ιερομονάχου 
τζανκάρη εκ κόμης γιανναδων. Δεμένο πρόχειρα. Ἐξώφυλλα ἀπὸ χαρτόνι, μισοκατε-

στραμμένα. Φθορὲς ἀπὸ ἔντομα. Κατάσταση κακή. 
LEGRAND, BH, ΧVIΙIs., I, σ. 505, 542. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 1657. 
 

1761.01. Θεοφυλάκτου Ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Ἑρμηνεία εἰς τὰ τέσσα-

ρα Ιερὰ Εὐαγγέλια Μεταγλωττισθεῖσα εἰς ἁπλῆν φρᾶσιν... τὰ νῦν πρῶτον 
τύποις ἐκδωθεῖσα διὰ δαπάνης ... Κυρίου Κωνσταντίνου Τζελεχούρι ... ἐπιμε-

λεία καὶ διορθώσει τοῦ ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Γεδεὼν Ἱεροσολυμίτου... Ἐν 
Λιψίᾳ τῆς Σαξωνίας, παρὰ Ἰωάννῃ Γοττλὸπ Ἐμμανουὴλ Πρεϊτκὸφ. ᾳψξα΄. 
Ἐξώφυλλα ἀπὸ χοντρὸ χαρτόνι. Ράχη δερμάτινη. Στὸ α΄ παράφυλλο: 1808 ὁκτακο-

σίους ὀκτό ἰουλίου εὐτά ἁπέτηχε τής παρούσης ζωῆς ὀ τόρα πτ γαμβριῆλ μοναχός 
μηχαλάς του πτ Βασίλι ἀπο χορίον γιαναδες ὁπου ήτον ἀφυερομένος ἡς τήν μονῆν τής 
ὐπεραγίας Θεοτόκου φανερομένις ης τόν τριάλον μιρτίας ὁνομασίας. καί ενταφηάστην 
ἡς τήν ἄνοθεν μονήν εἱς τήν μετανιάν του καθός ἐδιόρισε μέ τήν ἐσκάτη του διαθήκιν 
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γιναμένη 1808 ιουλίου τρίς ἡς τα ἁτη τοῦ κύρ σπυρίδον χητήρι νοταρίου ἀπο χορίον 
κουραμάδον. Παρθένιος ἰερομόναχος τζανγκάρις διάδοχος του άνοθεν μοναχού γαμ-

βριήλ. Στὸ verso τοῦ ἴδιου παραφύλλου: 1818 φεουαρίου 6. ἐφερε ο σινμπεθερος μου 
ο γιόργος το πεδί του ὀνοματη Νικολέτο δια να το μάθο τα ἀγια κ(αι) ἠερά γράματα 
κ(αι) αὐτός να έχη την έγνηα του πεδιου του. ἑνα μουτζούρη γένιμα τόν γκα<θε> μίνα 
κ(αί) από τα επίλιπα χριαζόμενα ὀλα να τού έχι την έγνηα κ(αι) δια τόν γκόπο μα<ς> 
όσο του φανιστη να μας δόκη. Στὴ σελίδα τοῦ προλόγου: ἐκ τῶν τῆς σχολῆς τοῦ ἀ-

γίου ὄρους. 
LEGRAND, BH, ΧVIΙIs., ΙI, σ. 3-4, ἀρ. 568. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 5602. 
 

1764.01. Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Θεοφάνους τοῦ 
νέου, Ἐνετίῃσι, ᾳψξδ΄. 1764. [Στὴ σ. 62, στὸν κολοφώνα:] Διὰ συνδρομῆς ... 
Πολυκάρπου Ἱερομονάχου τοῦ Παπᾶ Δημητρίου. Ἐκ πόλεως Ναούσης. 
Χαρτόδετο. Στὸ verso τοῦ ἐξωφύλλου: Γαβριήλ Α. Χονδρογιάννης Μοναχος 1894 ἡ 
φυλλάδα αύτη υπάρχη εμοῦ. 

LEGRAND, BH, ΧVIΙIs., ΙI, σ. 18-19, ἀρ. 595. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 186.  
 

1764.02. Ἡ Θεία, καὶ Ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρί-
δωνος ... Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα ... Ἑνετίῃσι, ᾳψξδ΄. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρ-

τολι. 1764 Con Licenza de’ Superiori, e Privilegio. 

Στὰ ἐξώφυλλα καὶ στὰ παράφυλλα τοῦ βιβλίου διάφορες σημειώσεις, οἱ περισσότε-

ρες ἐκ τῶν ὁποίων τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου Πακτίτη. Ἐπιλέγουμε τὶς ἀκόλουθες. Στὸ 
recto τοῦ α΄ παραφύλλου τῆς ἀρχῆς: 1825 ἥκοσι πέντε δεκεμβρίου 2 Ε.Π. Ἀναγκαινί-
σθει ἡ παρουσα φιλάδα τοῦ προστάτου μας Ἱεράρχου Σπυρίδωνος κ(αι) θαυματουρ-

γοῦ παρά τοῦ Κυρίου Ἱωάννου Λαδικοῦ υιώς, τοῦ Κυρίου μηνά ἀπό την πόλην τῆς 
Κερκύρας κ(αί) ἀφιεροθέν εις τήν Μωνήν τῆς ὑπεραγίας Θκου ἐλεοῦσις εἰς τῶν ποτα-

μόν κ(αί) ἀφιεροθέν ὑπο τόν τον ιερέων κ(αι) ἐφυμερίον τῆς ἄνοθ(εν) ἁγίας Μωνῆς. 
Γεωργίου Ἱερέως Κυπρέου κ(αί) Πέτρου Ἱερέως Βραχληώτου. Στήν ἴδια σελίδα παρα-

κάτω: +μνήσθητι κύριε Ἀρχιμ. Ἱερομονάχου Αμβροσίου 1946/ Δεκεμ. 12». Στὸ recto 

τοῦ παραφύλλου τοῦ τέλους: Πολοί ἤ καί Ἠγούμενοι ἤ και Μοναχοί ἤ καί κοσμηκοί 
κόβουν τά ἐξώφυλα ἐκ τῶν διαφόρων βιβλείων ὅπου οἱ προκάτοχοι ἡμῶν ἔγραφαν 
διάφορα ἱστορικά ἀφωρῶντα τά δικαιώματα τής Ἱερᾶς Μονῆς, καί αὐτοί τά κόβουν 
διά νά σβύσουν τό φῶς. διο και τό Ἱερόν εὐαγγέλιον λέγη (ὁ περιπατῶν ἐν τή σκοτία 
οὔκ οἶδεν ποῦ ὑπάγη) φρικτήν ἀπολογίαν ἔχουν νά δώσουν εἰς τό φοβερόν Δικαστή-

ριον τοῦ Θεοῦ, ἐν τῆ Ἁγία καί φοβερά ἡμέ<ρ>α τῆς κρίσεως καί νά καταδικασθοῦν 
μέ τόν Ἰουλιανόν τόν παραβάτην, εἰς τό πύρ τό αιώνιον τῶ ἡτοιμασμένῳ τῷ διαβόλῳ 
και τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. +Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Ἡγούμενος ἔγραψα ἐν Μηνί Δεκεμβρίῳ 
ΑϠΜΘ. 

LEGRAND, BH, ΧVIΙIs., ΙI, σ. 23, ἀρ. 608. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 177. 
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1767.01. Εὐχολόγιον τὸ Μέγα, ... Νῦν πέμπτον σὺν Θεῷ Ἁγίῳ Μετατυπω-

θὲν, ἐπιμελείᾳ τε καὶ σπουδῇ ... Σπυρίδωνος Μήλια. Ἐνετίῃσιν, ᾳψξζ΄. 1767. 
Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’ Superiori. 
Στὸ recto τοῦ παραφύλλου τῆς ἀρχῆς: 1952 κατά μῆνα Ἰούνιον μοῦ ἔδεσεν καί ἐπι-
διωρθωσεν τό παρόν εὐχολόγιον τό ἐπώνυμον Χαλικερᾶς καθήμενος ὅπισθεν τῆς ἐκλη-

σίας Ἁγίου Βασιλείου τῆς πόλεως καί τοῦ πλήρωσα διά τό δέσιμον χιλιάδας τεσαρά-

κοντα την 3 ἰουλίου 1952. +Αρχιμ. Ἀμβρόσιος Παχτιτης. Ἡγούμενος Δωδέκατος της 
Μονῆς Μυρτιδιωτίσσης. Στὸ recto τοῦ παραφύλλου τοῦ τέλους: 1774 Απριλίου πρότη 
ἀγοραστη το παρον ευχολογιον ὑπό χειρός του πατερ Παρθενίου ἰερομονάχου τζα-

γκαρι μονέδα λίτρες δεκα επτά διά τήν εκλησίαν του Αγιου Σπυρίδωνος χ(ωρί)ου 
γιανναδες ος εφημέριος της μονής. Στὸ ἴδιο: 1786 Αυγούστου 17 ἡρτα εδώ εις τον α-

γιων ηοάνην και ἡτον εφιμέριως ω πανοσιώτατος ηερομώναχος και εν πνευματικοῖς 
παρθένοιως ἄντρας ευλαβής καί φοβούμεος τόν θεών και εκάθισα ημερες ἔξυ με ἀγα-

πιν χριστιανοικοῖν δίχος να με αφήσι να ξωδιάσω ουτε βωλλόν. καί εισε τουτω μέλη 
να μιν βρεθω αχαριστος ως τον ιουδα και το γράφο δια ενθοίμησιν και τα εξοις. Ευ-

στράτηως μωναχως ω γλλοικοις εκ καιφαληνοίας. Στὰ ἐξώφυλλα καὶ στὰ παράφυλ-

λα διάφορες σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. 
LEGRAND, BH, ΧVIΙIs., ΙI, σ. 64-65, ἀρ. 659. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 2229. 
 

1768.01. Πεντηκοστάριον, Περιέχον τὴν πρέπουσαν αὐτῷ ἅπασαν Ἀκο-

λουθίαν, ... Νεωστὶ μετατυπωθὲν, καὶ ἐπιμελῶς διορθωθὲν παρὰ Σπυρίδωνος 
Ἱεροδιακόνου Παπαδοπούλου. Ἑνετίῃσι. 1768. Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου 
τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’ Superiori. 

Ἐξώφυλλα ἀπὸ χοντρὸ χαρτόνι μὲ μαρμαρόκολλα. Ράχη δερμάτινη. Περιέχει διάφο-

ρες σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. Ξεχωρίζουμε αὐτὴ στὸ πρῶτο παράφυλλο: 
ἐν ἔτι 1908 κατά Ἰούλιον μήνα ἐδιώρθωσεν ὁ Ἀντώνιος Σκεύης καθήμενος εἰς τήν 
κοντράδα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καί ζωγραφίζων, τά δύο Δεσποτικά τῆς ἐνταῦθα 
μονῆς τόν Δεσπότην Χριστόν καί τήν Κυρίαν Θεοτόκον καί τούς ἔβαλεν κορνίζαις 
χρυσαῖς ταῖς ὁποῖαις ἀγόρασα ἐγώ ποδάρια 18 πρός μία δραχμή τό ποδάρι ἤτοι δραχ-

μᾶς 18 καί τά δύο γιαλιᾶ πρός 3 δραχμάς τό κάθε γυαλί καί 6 δραχμάς τά ὑγκάσα 
ὅπου κλείνουν ταῖς κορνίζες καί τό γυαλί γύρωθεν τής εἰκόνος καί στηχήζουν αἱ δύο 
εἰκόναις μέ λοιπᾶς ἐπιδιωρθώσεις ὅπου τούς ἔκαμεν, δραχμάς 57 καί δύο δραχμάς 
τοῦ Νικολάου Βασιλάκη ἀπό χ(ωρί)ον Γιανάδες ὅπου ταῖς ἔφερεν μέ τήν ἄμαξαν του 
εἰς τήν μπαράκα τοῦ μπίζη εἰς τό λυβάδι, καί αὐτά τά χρήματα ἐσυνάχθησαν ἀπό τήν 
ἐλεημοσύνην τοῦ λαδιοῦ τῶν χ(ωρί)ον ἁγίου Ματθαίου καί λοιπῶν. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 4735. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Β΄, ἀρ. 685. 
 

1769.01. Ἀκολουθία τῶν ἁγίων ἐνδόξων ... μαρτύρων Τιμοθέου, καὶ Μαύ-

ρας, ... Νεωστὶ μὲν συνταχθεῖσα, τύποις δὲ νῦν τὸ πρῶτον ἐκδοθεῖσα σπουδῇ 
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καὶ δαπάνῃ, ... Ἰωαννικίου Κόνδαρη, ... Ἑνετίῃσιν, ᾳψξθ΄. 1769. Παρὰ Δημη-

τρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’ Superiori. 
Ἄδετο. Ἐξώφυλλο ἀπὸ χοντρὸ χαρτόνι, ὅπου ἡ δήλωση: Φιλάδα τόν αγίον μαρτήρον 
Τημοθέου και μαύρας. Στὴ σ. [24]: ἐτούτη ἡ φιλάδα τῶν ἀγίον μαρτήρων Τημοθέου 
και μαύρας ήνε τού παρθενίου ιερομονάχου τζανγγάρι. 
LEGRAND, BH, ΧVIΙIs., ΙI, σ. 95-96, ἀρ. 702. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 3149. 
 

1769.02. [Ἱερὰ Κατήχησις Ἤτοι Ἐξήγησις τῆς Θείας καὶ Ἱερᾶς Λειτουργίας 
καὶ Ἐξέτασις τῶν Χειροτονουμένων, ... ἐκδοθέντα ... προστάξει ... Χριστο-

δούλου ... Πρωτοπαπᾶ καὶ Προέδρου Κερκύρας. Συντεθέντα δὲ παρὰ ... Νικο-

λάου Βούλγαρι. Τοῦ Ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ... Μετατυπωθέντα ... καὶ ... διορθωθέ-

ντα. ᾳψξθ΄. Ἑνετίῃσιν. 1769. Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων...]. 
Ἀκέφαλο καὶ κολοβό. Ἄρχεται ἀπὸ τὴ σ. Γ΄ καὶ διακόπτεται στὴ σ. 244. Στὸ παρά-

φυλλο τοῦ τέλους: Ετουτο τω βηβλίον ὑπάρχη τού Γεωργίου ιερέος Μηχαλᾶ. 

LEGRAND, BH, ΧVIΙIs., ΙI, σ. 100-101, ἀρ. 708. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 1443. 
 

1769.03. Μηναῖον τοῦ Νοεμβρίου Περιέχον ... Νεωστὶ μετατυπωθὲν, καὶ ἐπι-
μελῶς διορθωθὲν παρὰ τοῦ Ἱεροδιακόνου Κυρίου Σπυρίδωνος Παπαδο-

πούλου. Ἐνετίησιν, ᾳψξθ΄. 1769. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 
Con Licenza de’ Superiori. 
Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 258. Σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου στὸ ἐσωτερικὸ 
τῶν ἐξωφύλλων. 
ΛΑΔΑ-ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ, Συμβολὴ Α΄, σ. 241, ἀρ. 220. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 4185. 
 

1773.01. Περιγραφὴ Ἱερὰ τοῦ Ἁγίου καὶ Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ. Περιέ-

χουσα... Τυπωθεῖσα νῦν τρίτον τῇ Προτροπῇ καὶ δαπάνῃ ... Κύ Κύ Γερασί-
μου τοῦ ἐκ Φιλίππουπολεως.... ᾳψογ΄. Ἐνετίῃσιν, 1773. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ 
τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’ Superiori. 
Δεμένο μὲ χαρτόνι. Στὸ ἐξώφυλλο διάφορες σημειώσεις, καὶ : Η φελάδα η παρούσα 
της αγίας αικατερίνης ἡσήν του παρθενίου ἱερομονάχου τζανγγάρι. Στὸ τελευταῖο 
παράφυλλο διάφορες σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. 
LEGRAND, BH, ΧVIΙIs., ΙI, σ. 178-182, ἀρ. 793. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 4776. 
 

1776.01. Εὐαγγελιστάριον Περιέχον τὴν τῶν Εὐαγγελιστῶν διαδοχὴν, ... 
Συντεθὲν παρ’ Ἐμμανουήλου τοῦ Γλυζωνίου. ᾳψοϛ΄. Ἐνετίῃσι, 1776. Παρὰ 
Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’ Superiori. 
Ἐξώφυλλα ἀπὸ χαρτόνι ἐπενδυμένα μὲ δέρμα καφὲ μὲ ἔκτυπο φυτικὸ διάκοσμο, ποὺ 

στὸ μέσο σχηματίζει σταυρό. 

ΛΑΔΑ-ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ, Συμβολὴ Α΄ , σ. 144, ἀρ. 135. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 1192. 
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1777.01. Κωνσταντίνου Ἀρμενοπούλου ... Πρόχειρον, τὸ λεγόμενον ἡ Ἑξά-

βιβλος εἰς κοινὴν γλῶσσαν Μεταφρασθεῖσα προσετέθη δὲ καὶ παρὰ Ἀλεξίου 
Σπανοῦ τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Καὶ τὸ περὶ τῶν Συνοικεσίων Ἐγχειρίδιον, ὅ,τε 
κατὰ ἀλφάβητον Πίναξ. Προτροπῇ ... Μητροπολίτου Κυρίου Κυρίου Γερα-

σίμου ... Τὰ νῦν αὐξηνθεῖσα ... ᾳζοζ΄. Ἑνετίῃσι, 1777. Παρὰ Δημητρίῳ Θεο-

δοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’ Superiori, e Privilegio. 

LEGRAND, BH, ΧVIIΙs., II, σ. 240, ἀρ. 884. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 902. 
 

1777.02. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξαν-

δρίας Ἑρμηνεία τῶν Ψαλμῶν ἢ Περὶ Ἐπιγραφῆς Ψαλμῶν. Sancti patris 

nostri Athanasii Archiepiscopi Alexandriae Interpretatio Psalmorum sive De 

titulis Psalmorum. Editio patavina, In qua quid praestitum sit sequenti pagina 

admonemus. Patavii, MDCCLXXVII. Ex Typographia Seminarii, Apud Joan-

nem Manfrè. Superiorum Permissu, et Privilegio. 

38  25 ἑκ. – σ. [Ι]-VIII + I-XL + 1-289 + 1λ. Κατάσταση κακή. Στάχωση κατεστραμ-

μένη, ἐκτεταμένες φθορὲς ἀπὸ ἔντομα. 
 

1778.01. Βιβλίον Ἱστορικὸν Περιέχον ἐν συνόψει διαφόρους καὶ ἐξόχους 
ἱστορίας. ... Συλλεχθὲν ... καὶ εἰς τὴν κοινὴν γλῶτταν μεταγλωττισθὲν παρὰ ... 
Μητροπολίτου Μονεμβασίας ... Δωροθέου Νῦν δὲ μετατυπωθὲν, καὶ ... διορ-

θωθὲν, παρὰ ... Σπυρίδωνος τοῦ Παπαδοπούλου. Ἑνετίῃσιν. 1778. ᾳψοη΄. 
Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’ Superiori. 
Τὰ περιθώρια κομμένα ἀπὸ τὸν βιβλιοδέτη. Δεμένο μὲ χαρτόνι καὶ μαρμαρόκολλα. 
Στὴ δερμάτινη ράχη ἡ δήλωση: ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ. Στὰ παράφυλλα διάφορες 
σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, «Προσθῆκες Α΄», σ. 178, ἀρ. 79. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 2090. 
 

1779.01. Βιβλίον ὀνομαζόμενον Νέος Θησαυρὸς Μετὰ τῶν μὴ προϋπαρχου-

σῶν τῶν ἐν αὐτῷ περιεχομένων ὁμιλιῶν. Νεωστὶ Μετατυπωθὲν, καὶ μετ’ ἐπι-
μελείας διορθωθέν. ᾳψοθ΄. Ἐνετίῃσιν, 1779. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ 
Ἰωαννίνων. Con Licenza de’ Superiori. 
Δεμένο μὲ χοντρὸ χαρτόνι. Στὸ verso τοῦ α΄ παραφύλλου τοῦ τέλους τὸ κτητορικὸ 
σημείωμα: 1785 ἰανουάρις 15. τω παρών βιβλίον ὐπάρχει τω εν ἰερομονάχοις Παρθέ-

νιου τζανγγάρη και ὁπιος το πάρι και τω αποξενόσι να ἠναι εἰς των ἀφωρισμών τών 
ἁγίον πάντων. ἡ μέν χείρ ἠ γράψασσα φθείρατε τάφης ἠ δέ βίβλος ἵσταται ἐν χρῶνοις 
πληρεστάτοις. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ δεύτερου ἐξωφύλλου σὲ νεοελληνικὴ ἀπόδοση τὸ 
ποίημα τῆς μοναχῆς Κασσιανῆς. 
ΛΑΔΑ-ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ, Συμβολὴ Α΄, σ. 158-159, ἀρ. 153. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 
4398. 
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1779.02. Διδασκαλία Χριστιανικὴ, Περιέχουσα τὰ ἀναγκαιότερα Ἄρθρα 
τῆς ἡμῶν Ὀρθοδόξου Πίστεως· Πρὸ πάντων δὲ ἑρμηνείαν τινὰ περὶ τοῦ πῶς 
πρέπει νὰ σφραγίζῃ τὸ σημεῖον τοῦ τιμίου Σταυροῦ· Τὰ ὁποῖα κάθε Χρι-
στιανὸς ἔχει χρέος νὰ ἠξεύρῃ διὰ νὰ σῳθῇ. Καὶ μάλιστα οἱ Παιδαγωγοὶ 
ὀφείλουσι νὰ διδάσκουσι δι’ Ἐρωταποκρίσεως τὰ τῶν Χριστιανῶν παιδία. 
ᾳψοθ΄. Ἑνετίῃσιν, 1779. Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con 

Licenza de’ Superiori. 
17 ἑκ. – Φυλλάδιο 32 σελίδων συρραμένων στὴ μέση. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 2013. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Β΄, ἀρ. 765. 
 

1782.01. Βιβλίον καλούμενον Παράδεισος, ... Μεταφρασθὲν παρὰ Ἀγαπίου 
Μοναχοῦ τοῦ Κρητός. Νεωστὶ μετατυπωθὲν, .... ᾳψπβ΄. Ἐνετίῃσι, 1782. Παρὰ 
Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’ Superiori. 
Δεμένο πρόχειρα μὲ χαρτόνι. Στὸ ἐξώφυλλο: Παράδεισος τού πάτερ Παρθένιου ἱερο-

μονάχου τζανγγανρι 1793 Ιανουαριου 14 ΕΠ. Στὸ recto τοῦ α΄ παραφύλλου: ἐτούτο 
τό παρών βιβλίον ἡνε τοῦ πάτερ Παρθένιου ἰερομονάχου τζανγγάρι το ἀγόρασα μο-

νεδα λήτρες δόδεκα -L. 12 1793 Ἰανουαρίου 14 ΕΠ. Κοριφῶν. Στὰ παράφυλλα καὶ σὲ 
ἐπικολλημένα φύλλα, σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. 
LEGRAND, BH, ΧVIIΙs., II, σ. 373-374, ἀρ. 1066. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 3389. 
 

1782.02. Βιβλίον ὀνομαζόμενον Νέος Θησαυρὸς ... Νεωστὶ Μετατυπωθὲν ... 
Ἐνετίῃσιν, 1782. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’ 
Superiori. 

Δεμένο πρόχειρα μὲ χαρτόνι. 
LEGRAND, BH, ΧVIΙIs., ΙI, σ. 374, ἀρ. 1067. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 4400. 
 

1785.01. Αἱ θεῖαι Λειτουργίαι τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου. Ἤτοι τῶν 
Προηγιασμένων. ᾳψπε΄. Ἐνετίῃσι, 1785. Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ 
Ἰωαννίνων. Con Licenza de’ Superiori. 
Ἄδετο. Οἱ σ. 3-12 ἔχουν ἐν μέρει ἀποκοπεῖ. Κατάσταση κακή. 
LEGRAND, BH, ΧVIΙIs., ΙI, σ. 437, ἀρ. 1149. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 3556. 
 

1786.01. Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Βλασίου Ἀρχιεπι-
σκόπου Σεβαστείας, συλλεχθεῖσα ὑπὸ Στυλιανοῦ ἱερέως Κύτρακα, καὶ ἀφι-
ερωθεῖσα τοῖς τιμιωτάτοις Ἰωάννῃ Λάσκαρει, ... καὶ Βλασίῳ Παυλούτζῳ, ... 
ᾳψπϛ´. Ἐνετίῃσιν, 1786 Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licen-

za de’ Superiori. 
Δεμένο μὲ χαρτόνι, σὲ κακὴ κατάσταση. Σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου στὰ 
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κενὰ τοῦ κειμένου. 
LEGRAND, BH, XVIIIs., ΙΙ, σ. 448, ἀρ. 1166. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 3260. 
 

1788.01. Ἀνθολόγιον τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ,... Νεωστὶ μετατυπωθὲν, καὶ ἐπιμε-

λῶς διορθωθέν. ᾳψπη΄. Ἐνετίῃσιν, 1788. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαν-

νίνων. Con Licenza de Superiori. 

30,9 ἑκ. Ἀντίτυπα δύο. Ἀντίτυπο α ΄ : Στὰ παράφυλλα καὶ σὲ ἐπικολλημένα φύλλα 
σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου καθὼς καὶ σημειώσεις ληξιαρχικῶν πράξεων βά-

πτισης στὴ μονή. Ξεχωρίζουμε τὸ ἀκόλουθο αὐτοβιογραφικὸ σημείωμα τοῦ μοναχοῦ 
Ἀμβροσίου: 1945 ἔτος νέον ἰταλικον ἰουλίου 8-21. ἐν ἡμέρα Σαβάτω ἔγεινα διάκονος 
ἐγώ ὁ Μοναχός Ἀμβρόσιος Παχτιτης ἐκ συναράδων, καί τήν 22 ἰουλίου ἔγεινα ἱερο-

μόναχος ἐν τῇ ἰερᾶ Μονῆ ταῦτη τής Μυρτιδιωτίσσης ἐλθόντος ἀπό τήν 20 ἰουλίου τό 
ἐσπέρας ὁ Ἁγιος Μητροπολίτης Μεθόδιος, μετά τοῦ ἰερέως Κωνσταντίνου Κατσιμίδη 
ἐφημερίου τῆς ἐκλησίας τῆς Μητροπόλεως Κερκύρας. καί τοῦ Ἡγουμένου ἰερομονά-

χου Προκοπίου Δόϊκα, καί τού ἱερομ. Εὐθυμίου Κόλλα καί τοῦ ἱεροδιακόνου Χρισο-

στομου απάντων ἀδελφῶν τῆς ἱερᾶς Μονῆς ὑ. Θ. Παλαιοκαστριτίσσης ἐλθόντων και 
αὐτῶν ἀφ’ ἑσπέρας ἐν τῆ ἱερᾶ ἡμῶν Μονή. και ἱερούργησαν καί αυτοί ὅλλοι μαζύ μέ 
τόν Ἁγιον Μητροπολίτην Μεθόδιον καί τήν 28 Νοεμ. 1945 μέ ἔκαμεν Ἀρχιμανδρίτην 
μέσα, εἰς τό γραφεῖον του εἰς τήν ἱεράν Μητροπολιν. – ἐγώ ὁ ἱερομ. Ἀμβρόσιος, τό 
κατά κόσμον Ἀντώνιος, ἐγενήθην ἐν συναράδαις τήν 6 Αυγούστου 1875. ὁ ἀείμνη-

στος πατήρ μου ἀπέθανεν τό 1891 8 Νοεμβ. ἀπό κρύομα. εἴμασθε 3 Ἀδελφοί Ἀντώ-

νιος, γεώργιος, καί Σπυρίδων, μάς ἄφησεν μικροῦς τήν ἡλικίαν ἐμέ ἐτῶν 12. τόν γεώρ-

γιον 9 καί τόν σπύρο 6 ἐγώ δέ τό 1892 ἐν Μηνί ἰαννουαρίω ἦλθον ἐν τῆ ἱερᾶ ταῦτη 
Μονή και ἦμουν ἐτῶν 16 καί τό 1896 παρισιάστην ἐν τῇ Βασιλική Νομαρχία ὡς τα-

κτικός στρατιώτης, ἀλλ’ ἐπειδή ἦμουν ὁρφανός πατρός, ἀπηλάγην, ἐκ του στρατου 
και ἐπλήρωσα δραχ. 50. καί τό 1896 Δεκεμ. 8 μέ ἔκαμαν ἁπλοῦν ῥασοφόρον. καί τό 
1899 ἐν μηνί Νοεμ. μέ ἔκαμαν Μοναχόν καί μέ ὁνόμασαν Ἀμβρόσιον ἐπί τῆς Ἡγου-

μενείας τοῦ ἱερομ. Ἀγαθαγγέλου Παχτίτη ἐκ συναράδων. εἰργάσθην ἐν τῆ ἱερά Μονή 
μετά ζήλου καί προθημείας καί ἔχυσα τό αἶμα τής καρδίας μου διά νά ἀποκαταστή-

σω μεγάλην περιουσίαν ἐλαιοδένδρων. – Πολλά κακά, καί μεγάλους καταδιωγμούς 
ἀπέρασα ἀπό τους 3 δεσποτάδες σεβαστιανόν, Ἀθηναγόραν, Ἀλέξανδρον καί ἀπό 
ἔναν προτοσύγγελον χρύσανθον Πολίτην. μοῦ στάλαξαν τό φαρμάκη στήν καρδιά οἱ 
ἄδικοι κριταί, μέ κατεδίωξαν δέ, καί οἱ μεγάλοι Βασιλάκηδες ἐκ συναράδων, καί ὁ 
Ἀλέξανδρος Μπίζης ἀπό Πέλεκα, καί οἱ κακοῦργοι Τριαλιῶτες, ἀναθεμάτα ὅλλα. + 
Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Ἡγούμενος τῆς Μονῆς. Ἀντίτυπο β΄ : Κολοβό, διακόπτεται στὴ 
σ. 666. Ἐξώφυλλα ἀπὸ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαῦρο δέρμα. Κατάσταση μέτρια. Στὸ α΄ 
παράφυλλο: 1812 ὁκτακόσιους δόδεκα ἱουλίου 18 ΕΠ. Κοριφών. ἀφηέροσε ὁ αντόνιος 
μέξας του πτ παπα Ιωάννου το παρόν ανθολόγιον είς τήν μονήν τής θεοτόκου Φανε-

ρομένης είς τόν τρίαλον δια μνημόσινον τού άνοθεν ιερέος καί τόν γονέον του εξοδί-
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ασα ὁπου το ἐδωσα και τό εὐτιάσανε γρόσια πέντε. Παρθένιος ἱερομόναχος τζανγκά-

ρι ἐφημέριος καί γιους πατρονάτος τής ἀνωθεν αγίας μονής. Στὸ τελευταῖο παράφυλ-

λο διάφορες σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου Πακτίτη τῶν ἐτῶν 1922-1930. 

ΛΑΔΑ-ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ, Συμβολὴ Β΄, σ. 138, ἀρ. 582. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 403. 
 

1788.02. Λόγοι Ἠθικοί, Πανηγυρικοὶ καὶ Ἐπιτάφιοι. Συντεθέντες μὲν καὶ 
ἐκφωνηθέντες ... παρὰ τοῦ ... Ἰωάσαφ Κορνηλίου τοῦ ἐκ Ζακύνθου ... Τόμος 
πρῶτος ... Ἐνετίῃσιν ἐν ἔτει 1788. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 
Στάχωση κατεστραμμένη, χωρὶς ἐξώφυλλα. 
LEGRAND, BH, XVIIIs., II, σ. 489-490, ἀρ. 1221. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 3196. 
 

1789.01. Ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρ-

θένου Μαρίας τῆς Μυρτιδιότισσας. ... Συντεθεῖσα παρὰ ... Σωφρονίου ἐπι-
σκόπου Κυθήρων, τοῦ Παγκάλου. Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα, καὶ μετὰ πλεί-
στης ἐπιμελείας διορθωθεῖσα. ᾳψπθ΄. Ἐνετίῃσιν, 1789. Παρὰ Δημητρίῳ Θεο-

δοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’ Superiori. 
Δεμένο πρόχειρα μὲ χαρτόνι. Στὸ ἐξώφυλλο: φιλάδα τῆς υπεραγιας Θεωτόκου Χρι-
σωμυρτιδιοτιδας ψαλομενη την ηκοστη τεταρτη του σεμπτεμβριου μηνος. 
LEGRAND, BH, XVIIIs., II, σ. 494, ἀρ. 1228. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 4594. 
 

1789.02. Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ νέου ἀσκητοῦ, 
... Συγγραφεῖσα παρὰ Μητροφάνους ἱερομονάχου τοῦ Ναυπλίου. Νεωστὶ 
μετατυπωθεῖσα, καὶ ἐπιμελῶς διορθωθεῖσα ... ᾳψπθ΄. Ἐνετίῃσιν. 1789. Παρὰ 
Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’ Superiori. 
Δεμένο πρόχειρα μὲ χαρτόνι. Στὸ ἐξώφυλλο: φιλάδα τοῦ ἀγίου γερασίμου τοῦ πάτερ 
Παρθένιου ἰερομονάχου τζανγγαρι· καὶ: φαιλάδα τοῦ ἁγίου γερασιμου ψαλλομενη 
τῇ κ΄ τοῦ ὀκτωβρίου Μηνός. Στὸ verso τοῦ ἐξωφύλλου: Τῆ 24 ὁκτωβρίου ἡμέρα Πα-

ρασκευῆ 1847 ΕΠ. ἔγραψα Σπυρίδων ἱερεῦς Κοσκυνᾶς πνευματικός πατήρ μεσα εἰς 
τό ἱερόν Μοναστίριον Μυρτιδιοτίσσης. 
LEGRAND, BH, XVIIIs., II, σ. 494-495, ἀρ. 1229. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 4285. 
 

1791.01. Θησαυρὸς Δαμασκηνοῦ τοῦ ὑποδιακόνου καὶ Στουδίτου ... Νεωστὶ 
μετατυπωθεὶς ... ᾳψϟα΄. Ἐνετίησι, 1791. Παρὰ Νικολάω Γλυκεῖ τῶ ἐξ Ἰω-

ανν[ίνων]. Con Licenza de’ Superiori. 
Ἐξώφυλλα ἀπὸ χοντρὸ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Ράχη δερμάτινη κα-

τεστραμμένη. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 1884. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Β΄, ἀρ. 823. 
 

1791.02. Τοῦ Μακαρίου Συμεὼν Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Τὰ Ἅπαν-
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τα. Εἰς τέσσαρα μέρη διαιρεθέντα. Ἐν οἷς περιέχονται Διάλογοι Ἐκκλησια-

στικοί. ... Νῦν πρῶτον Ἐκ τῆς Ἑλληνίδος Μετενεχθέντα ... καὶ μεθ’ ὅσης 
ἀκριβοῦς ἐπιμελείας διορθωθέντα· Τύποις δὲ ἐκδοθέντα φιλοτίμῳ δαπάνῃ, 
καὶ φιλοπόνῳ ἐπιστασίᾳ Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. 1791. 
Ἐν Λειψία τῆς Σαξονίας ᾳψϟα΄. 
23 ἑκ. – σ. 499 + [1]. Δέσιμο καινούργιο. Στὸ verso τοῦ παραφύλλου μὲ στυλό: Ἐβι-
βλιοδετήθη ἐν ἔτει 1967 παρά ἀρχιμανδρίτου Μεθοδίου Μεταλληνοῦ. Στὴ ράχη: Α-

ΠΑΝΤΑ ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ι. Μ. ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ. 

ΛΑΔΑ-ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ, ΕΒ 1791-1795, ἀρ. 33. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 5446. 
 

1796.01. Στέφανος τῆς ἀειπαρθένου ἤτοι Θεοτοκάριον νέον, ... περιέχον ἑξή-

κοντα δύω κανόνας πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ... Συναχθὲν, καὶ ... Δι-
ορθωθὲν Παρὰ Νικοδήμου μοναχοῦ ... νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθὲν ... ᾳψϟϛ΄ 
Ἑνετίῃσι. 1796. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ ποτὲ Δημητρίου Θεοδοσίου, Νῦν δὲ 
Πάνου Θεοδοσίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’ Superiori, e Privilegio. 

Στὴ σ. 240 ἡ ἄδεια ἐκτύπωσης στὰ ἰταλικά, στὸ ὄνομα τοῦ Δημητρίου Θεοδοσίου μὲ 
ἡμερομηνία 31 Αὐγούστου 1796. 
ΛΑΔΑ-ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ, ΕΒ 1796-1799, σ. 37, ἀρ. 32. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 4418.  
 

1797.01. Βιβλίον καλούμενον Παράδεισος ἐκ τῶν λόγων τοῦ ... Σημεῶνος 
τοῦ Μεταφραστοῦ. Μεταφρασθὲν παρὰ Ἀγαπίου μοναχοῦ τοῦ Κρητός. Νε-

ωστὶ μετατυπωθὲν, καὶ ... διορθωθὲν παρὰ Σ. Β. Δ. τοῦ Φ. Φ. ᾳψϟζ´  Ἐνετίησι 
1797. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ  Ἰωαννίνων. 
Ράχη δερμάτινη χρώματος κόκκινου μὲ χρυσὰ ἀνθέμια καὶ τὴν ἔνδειξη: ΠΑΡΑΔΕΙ-
ΣΟΣ. Στὰ παράφυλλα σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. 
ΛΑΔΑ-ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ, ΕΒ 1796-1799, ἀρ. 53. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 3376. 
 

1798.01. Παρακλητικὴ σὺν Θεῷ Ἁγίῳ Περιέχουσα ... Νεωστὶ μετατυπωθεῖ-
σα, καὶ ἐπιμελείᾳ ὅτι πλείστῃ διορθωθεῖσα. ᾳζϟη΄. Ἐνετίησι, 1798. Παρὰ Νι-
κολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’ Superiori, e Privilegio. 

Γεμάτο μὲ σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου στὰ παράφυλλα καὶ σὲ ἔνθετα ἐπι-
κολλημένα φύλλα. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 4666. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Β΄, ἀρ. 881. 
 

1799.01. Θεῖον καὶ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον ... Χρυσάνθῳ τῷ Νοταρᾷ. Νεωστὶ δὲ 
μετατυπωθὲν, καὶ ἐπιμελῶς διορθωθέν. ᾳψϟθ΄. Ἐνετίησιν. 1799. Παρὰ Νικο-

λάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’ Superiori. 
Συσταχωμένο: 
Εὐαγγελιστάριον Περιέχον τὴν τῶν Εὐαγγελιστῶν διαδοχήν, πόθεν ἄρχον-
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ται, καὶ ποῦ καταλήγουσιν ... Συντεθὲν παρὰ Ἐμμανουήλου τοῦ Γλυζωνίου. 
Τὰ δὲ ῥηθέντα Κανόνια νεωστὶ ἐπανορθώθησαν προτροπῇ τοῦ ποτὲ Μακα-

ριωτάτου Ἱεροσολύμων Πατριάρχου, Κυρίου Κυρίου Χρυσάνθου ᾳψϟθ΄. Ἐ-

νετίησιν 1799. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’ Su-

periori. 

34,4 ἑκ. – σ. [6] + 3-256 (ἑλληνικὴ ἀρίθμηση σνθ΄) + 49. Στάχωση μὲ χαρτόνι ἐπενδυμέ-

νο μὲ δέρμα κόκκινο. Ἔκτυπα χρυσὰ ἀνθοειδῆ κοσμήματα περιμετρικὰ σχηματίζουν 
ὀρθογώνιο. Στὰ δύο ἐξώφυλλα, στὸ κέντρο, σταυρός, καὶ στὶς τέσσερις γωνίες ἀκτι-
νωτοὶ σταυροί. Στὸ πρῶτο παράφυλλο σημείωση τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου μὲ στυλό: 
Προσέχετε! ουδέποτε νά κτίσετε σκάλαν νά ἀναιβένουν τά προσερχόμενα αἰσχρά γύ-

ναια ἐπάνω εἰς τό γυναικεῖον τῆς ἐκλησίας ἐν ταῖς δύο ὁλονύκτιαις ἑωρταῖς τῆς Μο-

νῆς, ἤτοι τήν παραμονήν της 13 Αυγοῦστου τήν 23, μέ τήν 24 τοῦ Σεμβρίου Μηνός. 
Στὸ verso τοῦ τελευταίου παραφύλλου ἄλλη σημείωση τοῦ Ἀμβροσίου: Τό 1948 κατά 
τόν Μαϊον Μήνα, ἡ ἱερά συνοδος της ἐκλησίας τής ἑλλάδος ἔστειλεν εἰς τους διαφό-

ρους Μητροπολίτας τῶν πόλεων νά στείλουν εἰς τούς διαφόρους Ἡγουμένους τῶν 
ἱερῶν Μοναστηρίων ἔγγραφον διαταγήν πότε και ποῖον ἔτος ἐκτίσθη ἡ ἱερά Μονή. 
καί ἐστάλη καί ἐδώ εἰς τήν ἱεράν Μονήν ἔγγραφος διαταγή ἐκ τῆς ἱερᾶς Μητροπό-

λεως κερκύρας νά ἀπολογηθῶ ἐγῶ ὁ Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος ὡς Ηγούμενος περί της κτίσεως 
της ἱερᾶς Μονῆς Μυρτιδιωτίσσης πότε ἐκ βόθρου ἐκτίσθη ἀλλά τί νά εἴπω ὅπου οὑ-

δόλως ἐγνώριζα. εἰνε βάθος ἀμέτρητον πότε ἐκτίσθη ἡ Μονή Μυρτιδιωτίσσης ἐκ βό-

θρου. καί αὐτό μόνον εἶπον του Ἁγίου Μητροπολίτου Μεθοδίου ὅτι ἄγνωστον ἐστίν 
πρός ἐμέ καί εἰς προκατόχους μου, πότε ἐκτίσθη διότι ὅλλα τά ἀρχεῖα τῆς Μονῆς τά 
ἄρπαξαν ἡ μεγάλη οἰκογένεια Βασιλάκη ἐκ συναράδων ὁπόταν ἀπο τά 1849 ἕως τό 
1868 ἔκαναν δίκην μέ τούς Μοναχούς τής Μονής νά τήν ἀρπάξουν οἱ ἅδικοι (ἀκο-

λουθεῖ κείμενο σβυσμένο καὶ ἀδιάφορες σημειώσεις) – ὅλλα τά ἀρχεῖα της Μονῆς τά 
ἅρπαξαν ὅλλα ἡ Μεγάλη οἰκογένεια του Βασιλάκη ἐκ συναράδων ὁπόταν ἔκαναν 
δίκην ἀπό τό ἔτος 1849 ἕως τό 1868 μέ τήν Μονή (ὅλλα αὐτά τά κακά τά ἔκαμεν ὁ 
τότε Μοναχός Μεγαλόσχημος γεράσιμος κουρής καί ηγούμενος ἐκ του χ(ωρίου) Ἀνα-

πλάδων του ἀλευκίου. (Μέγα κακόν ἔκαμεν της Μονής μέ ταις ψευδοδιαθίκαις ὅπου 
ἔκανεν. Στὸ κολλημένο στὸ πίσω ἐξώφυλλο παράφυλλο: ἐδώ μέσα εἰς τήν Ἰεράν ταῦ-

την Μονήν, εὐρισκόμεθα 4 Ἰερομ. Ἀρχιμ. καί Ἡγούμενος και έχωμεν χύση τό αἶμα τῆς 
καρδίας μας, καί ἐθυσιάσθημεν. ψυχή τε και σῶματη ἀπό τό ἐτος 1715 (sic) ἕως τό 
1842 ὁ Ἡγούμενος Νεκτάριος γραμένος, ἀπό δέ τό 1845 ὁ Ἡγούμενος Σεραφίμ, ἕως 
τό 1887, ἀπό δέ τοῦ 1887 ἕως τοῦ 1916 ὁ Ἡγούμενος Ἀγαθάγγελος ἀπό δέ τό 1892 ὡς 
μικρόν παιδίον 16 ἐτῶν ὁ ἰερομ. Αμβρόσιος Ἀρχιμ. καί Ἠγούμενος ἁπό το 1945 ἕως τό/. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 1218-1219. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Β΄, ἀρ. 884. 
 

1804.01. Ταμεῖον Ὀρθοδοξίας, Περιέχον ... πονηθὲν μὲν εἰς ἁπλῆν φράσιν, 
καὶ συντεθὲν κατ’ Ἐρωταπόκρισιν ὑπὸ ... Ἐπισκόπου Καμπανίας ... Θεοφί-
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λου ... Ἐνετίησιν. 1804. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Regia 

Approvazione. 

Ἄδετο. 
ΗΛΙΟΥ Α΄, ἀρ. 1804.73. 
 

1805.01. Μηναῖον τοῦ Ἰουλίου Περιέχον ... Νεωστὶ μετατυπωθὲν, καὶ ἐπιμε-

λῶς διορθωθέν. ᾳωε΄. Ἐνετίησιν. 1805. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννί-
νων. Con regia Approvazione. 

Στάχωση μὲ ξύλινες πινακίδες ἐπενδυμένες μὲ μαῦρο δέρμα. 
ΗΛΙΟΥ Α΄, ἀρ. 1805.65. 
 

1808.01. Κυριακοδρόμιον ἤτοι Ἑρμηνεία ... εἰς τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων 
... Συντεθὲν ὑπὸ τοῦ πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Νηκηφόρου τοῦ πρώην 
Ἀστραχανίου ... Ἀφιερωθὲν δὲ ... ὑπὸ τιμιωτάτου Κυρίου Ζώη Ζωσιμᾶ καὶ 
τῶν Αὐταδέλφων αὐτοῦ ... Ἰδίᾳ τε αὐτῶν δαπάνῃ ἐκδοθὲν ... Τόμος Β. Ἐν 
Μόσχᾳ. Ἐν τῷ τῆς Κοινότητος Τυπογραφείῳ. Ἔτει 1808. 
Στάχωση κατεστραμμένη. 

ΗΛΙΟΥ Α΄, ἀρ. 1808.23. 
 

1812.01. Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου Σύγγραμμα περὶ συστά-

σεως τοῦ σεβασμίου Οἴκου τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ζωοδόχου πηγῆς, καὶ 
τῶν ἐν ἀυτῇ ὑπερφυῶς τελεσθέντων θαυμάτων. Μεταφρασθὲν ... Ἐπιθεω-

ρηθὲν ... Νῦν δὲ τύποις ἐκδοθὲν ... Ἐν τῷ εἰς τὸ Μαχμουτπασάχανι Ἑλληνικῷ 
Τυπογραφείῳ. Ἐν ἔτει 1812. 
Στὴ σ. 70: Τό παρόν Βηβλίον ὑπαρχει ἐμοῦ Ἀναστασίου Κορακιανήτου Κερκυραίου. 

Στὸ verso τοῦ ἐξωφύλλου: Το παρόν βηβλίον ὑπάρχη του γεοργίου Μηχαλά χορίον 
λακόνον αφιεροθισα το πανοσιοτατο κυρίο κυρίο Ιωανη Καζιανη του σταματη χο-

ρίον λακονες. 
ΗΛΙΟΥ Α΄, ἀρ. 1812.55 

 

1813.01. Ἡ Θεία, καὶ Ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Σπυρί-
δωνος ... Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα μετὰ τῆς προσθήκης τῶν Ἐγκωμίων ... Ἐν 

τῷ τέλει προσετέθη καὶ ἡ Ἀκολουθία τοῦ γεγονότος ὑπερφυοῦς θαύματος ἐν 
Κερκύρᾳ κατὰ τῶν Ἀγαρηνῶν ... Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ 
Ἰωαννίνων. 1813. 
Πρόχειρα δεμένο μὲ λεπτὸ χαρτόνι ὅπου ὁ τίτλος: φελάδα του αγι<ου> σπυριδωνος. 
ΗΛΙΟΥ Α΄, ἀρ. 1813.28. 
 

1813.02. Μηναῖον τοῦ Ὀκτωβρίου Περιέχον ... Ἔκδοσις πρώτη. Ἐνετίῃσιν. 
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Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Πάνου Θεοδοσίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. 1813. 
Στάχωση μὲ ξύλινες πινακίδες καλυμμένες μὲ δέρμα. 
ΗΛΙΟΥ Α΄, ἀρ. 1813.46. 
 

1815.01. Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν καὶ αὐτα-

δέλφων Νεκταρίου καὶ Θεοφάνους ... Νῦν πρῶτον Τύποις ἐκδοθεῖσα ... Φι-
λοτίμῳ δαπάνῃ τοῦ ... Ἐπισκόπου Ἁγίου Σταγῶν Κυρίου Γαβριὴλ ... Ἐν Βε-

νετίᾳ. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1815. 
Δεμένο πρόχειρα μὲ χαρτόνι, κατεστραμμένο σήμερα. Κατάσταση κακή. Στὸ ἐξώφυλ-

λο: ΦΙΛΆΔΑ ΝΕΚΤΑΡΊΟΥ ΚΑΙ΄ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΤΟΝ ΑΥΤΑΔΕΛΦΩΝ ΨΑΛΟ-

ΜΕ΄νη ΤΗ 17 ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ 1815. 

ΗΛΙΟΥ Α΄, ἀρ. 1815.9. 
 

1815.02. Μηναῖον τοῦ Μαρτίου Περιέχον ... Νεωστὶ μετατυπωθὲν, καὶ ἐπι-
μελῶς διορθωθέν. Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1815. 
Στάχωση μὲ ξύλινες πινακίδες ἐπενδυμένες μὲ δέρμα καὶ ἐσωτερικὰ μὲ μαρμαρό-

κολλα. Διακρίνονται ὑπολείμματα θηλυκωτήρων. Στὰ παράφυλλα σημειώσεις τοῦ 
μοναχοῦ Ἀμβροσίου. 
ΗΛΙΟΥ Α΄, ἀρ. 1815.62. 
 

1817.01. Μηναῖον τοῦ Μαΐου Περιέχον ... Νεωστὶ μετατυπωθὲν, καὶ ἐπι-
μελῶς διορθωθέν. Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1817. 
Στάχωση μὲ ξύλινες πινακίδες ἐπενδυμένες μὲ μαῦρο δέρμα. Στὰ παράφυλλα ση-

μειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. 
ΗΛΙΟΥ Α΄, ἀρ. 1817.66. 

1817.02. Μηναῖον τοῦ Σεπτεμβρίου Περιέχον ... Νεωστὶ μετατυπωθέν, καὶ ἐπι-
μελῶς διορθωθέν. Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1817. 
Στάχωση μὲ ξύλινες πινακίδες ἐπενδυμένες μὲ δέρμα μαῦρο, σχεδὸν κατεστραμμένη. 
ΗΛΙΟΥ Α΄, ἀρ. 1817.68. 
 

1817.03. Ψαλτήριον Δαβὶδ τοῦ Προφήτου καὶ Βασιλέως Μετὰ τῶν ᾨδῶν 
καὶ Ἑρμηνείας ... Ἐνετίῃσιν. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Νικολάου Γλυκεῖ τοῦ ἐξ 
Ἰωαννίνων. 1817. 
Δεμένο μὲ δέρμα. Ἡ ἀκμὴ τῶν φύλλων βαμμένη κίτρινη. Στὴ ράχη μὲ χρυσὰ γράμμα-

τα: ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ. Στὸ verso τοῦ φύλλου τοῦ τίτλου: Ἀρχιμανδρίτης Γαβριήλ Χον-

δρογιάννης Βιβλίον τῆς Ἰερᾶς Μονῆς Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσης. Τῆ 8 Ἰουνίου 1919 ὑψό-

θισαν εἰς τα φρούρια της Κερκύρας οἱ ἑλληνικαί σιμαίαι κ(αί) κατέβησαν αἱ Ἀγγλι-
καί Γαλλικαί κ(αί) Ἰταλικαί αἱ ὁποίαι εκιμάτιζαν ἀπό τά 1915 ὁπου κατελαβον <την> 
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Κέρκυρα. Στὸ τελευταῖο παράφυλλο: ὡς εάν των ευρισκομένων ἐν τῇ Ἰερᾶ Μονῇ ταῦ-

τη μεταχειρισθῆ εἰς ἰεροσυλίαν τό παρόν ψαλτήριον τό ὁποῖον ἀφιερώθη ἐδῶ εἰς τήν 
ἁγίαν Μονήν τό 1910 παρά τοῦ κόμητος καποδιστρίου σούφη ἐκ του χ(ωρίου) Βάτου 
ἅς ἔχη τήν ὁργήν τοῦ παντοδυνάμου Θεοῦ κ(αί) τῆς Παναγίας κ(αί) ἔνοχος ἔσται, εἰς 
τό φοβερόν δικαστήριον τοῦ ὐψήστου Θεοῦ, ἐν τη Ἀγία κ(αί) φοβερά ἡμέρα της 
κρίσεως. Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Α.Π.Μ.Σ. 

ΗΛΙΟΥ Α΄, ἀρ. 1817.113. 
 

1818.01. Βίβλος καλουμένη Καλοκαιρινὴ ἐν ᾗ εἰσὶ γεγραμμένοι μερικοὶ Βίοι 
Ἁγίων τινῶν... Μεταφρασθέντες ... παρὰ Ἀγαπίου Μοναχοῦ. Νεωστὶ δὲ με-

τατυπωθέντες ... Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1818. 
Στάχωση μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα· ὑπάρχει μόνο τὸ πρῶτο ἐξώφυλ-

λο. Στὸ πρῶτο παράφυλλο σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. 
ΗΛΙΟΥ, Α΄, 1818.12. 

 

1818.02. Θεῖον καὶ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον Ἀφιερωθὲν τῷ ποτὲ Μακαριωτάτῳ 
καὶ Σοφοτάτῳ Πατριάρχῃ Ἱεροσολύμων Κυρίῳ Κυρίῳ Χρυσάνθῳ τῷ Νο-

ταρᾷ. Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1818. 
Συσταχωμένο: 

Εὐαγγελιστάριον Περιέχον τὴν τῶν Εὐαγγελιστῶν διαδοχὴν, ...  Ἐνετίῃσιν. 
Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1818. 
Ἐπενδυμένο μὲ βελοῦδο κόκκινο διακοσμημένο μὲ παραστάσεις ἀπὸ ἀσήμι. Στὴν 
ἐμπρὸς ὄψη παριστάνεται ἡ Σταύρωση καὶ στὶς γωνίες οἱ τέσσερις Εὐαγγελιστές. Στὴν 
πίσω ὄψη, ἡ Ἀνάσταση καὶ στὶς γωνίες τέσσερις Προφῆτες. 
ΗΛΙΟΥ Α΄, ἀρ. 1818.30 καὶ 1818.35. 
 

1818.03. Μηναῖον τοῦ Ἀπριλλίου Περιέχον ... Νεωστὶ μετατυπωθὲν, καὶ ἐπι-
μελῶς διορθωθέν. Ἐνετίῃσιν Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1818. 
Στὰ παράφυλλα σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. 
ΗΛΙΟΥ Α΄, ἀρ. 1818.50. 
 

1818.04. Μηναῖον τοῦ Ἰουνίου Περιέχον ... Νεωστὶ μετατυπωθὲν καὶ ἐπι-
μελῶς διορθωθέν. Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1818. 
Στάχωση μὲ ξύλινες πινακίδες ἐπενδυμένες μὲ δέρμα, τὸ ὁποῖο φέρει ἐγχάρακτη δια-

κόσμηση μὲ γραμμὲς ποὺ σχηματίζουν ὀρθογώνιο. 
ΗΛΙΟΥ Α΄, ἀρ. 1818.51. 
 

1819.01. Περὶ τῆς ἀρχῆς, τοῦ σκοποῦ καὶ τῆς προόδου τῆς περὶ τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς Ἑταιρίας. [Στὸ τέλος:] Κορφοί, ἐν τῆ Τυπογραφία τῆς Διοικήσεως. 
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20,5 ἑκ. – σ. 16. Πρόχειρο ἐξώφυλλο. Δεμένο μαζὶ μὲ τὸ 1819.02. 
ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Α΄, ἀρ. 1187. 
 

1819.02. Περὶ τῆς ἐν Κερκύρᾳ συστάσεως τῆς Ἰωνικῆς Γραφικῆς Ἑταιρίας. 
[Στὸ τέλος]: Εν Κερκύρᾳ, 9 Ιουλίου Ε.Π. 1819. Κορφοί, Εν τῆ Τυπογραφίᾳ τῆς 
Διοικήσεως. 
20,5 ἑκ. – σ. 10. Δεμένο μὲ τὸ 1819.01. 
ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Α΄, ἀρ. 1188. 
 

1819.03. Συναξαριστὴς τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ ... συγγραφεὶς ὑπὸ 
Μαυρικίου ... Νῦν δὲ δεύτερον μεταφρασθεὶς ..., καὶ εἰς τρεῖς Τόμους διαιρε-

θεὶς, ὑπὸ ... Νικοδήμου Ἁγιορείτου ... Τύποις ἤδη λαμπροῖς ἐκδοθεὶς ... Συνερ-

γείᾳ καὶ σπουδῇ ... Στεφάνου καὶ Νεοφύτου τῶν Ἁγιορειτῶν. Τόμος πρῶτος 
Περιέχων τοὺς τέσσαρας μῆνας Τοῦ Σεπτεμβρίου, Ὀκτωβρίου, Νοεμβρίου, 
καὶ Δεκεμβρίου. ᾳωιθ΄. Ἐν Βενετίᾳ 1819 Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Πάνου Θεο-

δοσίου τοῦ ἐξ  Ἰωαννίνων Con Ιmperiale Regia Αpprovazione. 

Στὸ παράφυλλο τοῦ τέλους σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. 
ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Α΄, ἀρ. 1195. 
 

1819.04. Συναξαριστὴς ... Τόμος δεύτερος Περιέχων τοὺς τέσσαρας μῆνας 
τοῦ Ἰαννουαρίου, Φευρουαρίου, Μαρτίου, καὶ Ἀπριλλίου. ᾳωιθ΄. Ἐν Βενε-

τίᾳ 1819 Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Πάνου Θεοδοσίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων Con 

Ιmperiale Regia approvazione. 

Λείπει τὸ πρῶτο ἐξώφυλλο. 

ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Α΄, ἀρ. 1195. 
 

1820.01. Μηναῖον τοῦ Φευρουαρίου Περιέχον ... Νεωστὶ μετατυπωθὲν, καὶ 
ἐπιμελῶς διορθωθέν. Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 
1820. 

Στάχωση μὲ ξύλινες πινακίδες ἐπενδυμένες μὲ μαῦρο δέρμα. Στὰ παράφυλλα σημει-
ώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. 
ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Α΄, ἀρ. 1245. 
 

1820.02. Μηναῖον τοῦ Νοέμβριος Περιέχον ... Νεωστὶ μετατυπωθὲν, καὶ ἐπι-
μελῶς διορθωθέν. Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1820. 
29 ἑκ. – σ. 280. Δεμένο μὲ ξύλινες πινακίδες, ἐπενδυμένες μὲ δέρμα ἐξωτερικὰ καὶ ἐσω-

τερικὰ μὲ μαρμαρόκολλα. Στὰ δύο ἐξώφυλλα, στὸ κέντρο, χρυσὰ κοσμήματα· στὸ 
πρῶτο παράσταση τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ στὸ δεύτερο Ἀγγέλου. Ὑπάρχουν πολλὲς 
σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου Πακτίτη στὰ παράφυλλα καὶ σὲ ἔνθετα ἐπικολ-
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λημένα φύλλα. 
ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Α΄, ἀρ. 1254. 
 

1820.03. Μηναῖον τοῦ Δεκεμβρίου Περιέχον ... Νεωστὶ μετατυπωθὲν, καὶ ἐπι-
μελῶς διορθωθέν. Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1820. 
Στάχωση μὲ ξύλινες πινακίδες ἐπενδυμένες μὲ δέρμα καὶ ἐσωτερικὰ μὲ χαρτὶ μὲ καρὼ 
σχέδιο. Σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου παντοῦ. 
ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Α΄, ἀρ. 1255. 
 

1820.04. Πεντηκοστάριον Περιέχον τὴν πρέπουσαν αὐτῷ ἅπασαν Ἀκολου-

θίαν... Νεωστὶ μετατυπωθὲν, καὶ ἐπιμελῶς διορθωθέν. Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νι-
κολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1820. 
Στάχωση κατεστραμμένη. Κατάσταση κακή. 
ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Α΄, ἀρ. 1266. 
 

1820.05. Ψαλτήριον Δαβὶδ τοῦ Προφήτου καὶ Βασιλέως μετὰ τῶν ᾨδῶν καὶ 
ἑρμηνείας ὅπως χρῆ στιχολογεῖσθαι τὸ Ψαλτήριον. Ἔκδοσις δευτέρα. Ἐνε-

τίῃσιν. Παρὰ Πάνῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Teodosio Editore e Stam-

patore. 1820. 

20,7 ἑκ. – σ. 224. Πανόδετο. Στὰ παράφυλλα σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου 
μεταξὺ τῶν ὁποίων, στὸ τελευταῖο παράφυλλο, ἡ ἐνθύμηση: Τό παρόν ψαλτήριον τό 
ἀφιέρωσεν ἐν τῆ Μονῆ της Μυρτιδιωτίσσης ὁ κόντε γεώργιος Σούφης κατοικος Βά-

του τό 1909... (ἀκολουθοῦν κατάρες γιὰ ἐκείνους ποὺ ἀποξενώνουν περιουσιακὰ στοι-
χεῖα τῆς μονῆς). 
Πρβλ. ΗΛΙΟΥ, Α΄, ἀρ. 1813.68, ὅπου σημειώνεται ὡς ἀνατύπωση τῆς β΄ ἔκδοσης τοῦ 
1813. 

 

1821.01. Τὰ Βιβλία, τουτέστιν, Ἡ Θεία Γραφὴ τῆς Παλαιᾶς τε καὶ Καινῆς 
Διαθήκης, Καὶ ἡ μὲν Παλαιὰ κατὰ τοὺς Ἑβδομήκοντα, ἐκ τοῦ ὡς οἷόν τε 
ἀκριβῶς ἐκδοθέντος ἀρχαίου ἀλεξανδρινοῦ χειρογράφου, ἡ δὲ Καινὴ ἐκ τῆς 
κατ ἐπικύρωσιν τοῦ τῆς Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχου Κυρίλλου ἐκδό-

σεως ἔτει αωι. γενομένης, Ἐξετυπώθη δι εὐλογίας τῆς Ἁγιωτάτης Διοικούσης 
Συνόδου πασῶν τῶν Ρωσσιῶν, Παρὰ τῆς κατὰ τὴν Μόσχαν Ἱεροβιβλιακῆς 
Κοινότητος. Ἐν Μόσχᾳ. Ἐν τῷ τῆς Ἁγιωτάτης Συνόδου Τυπογραφείῳ, ἔτει 
ᾳωκα΄. 
29  24 ἑκ. – σ. [4] + 1-248 + 1-334 + 1-225 + 1λ + 1-173 + [3] + 1-231 + 1λ + Ι-ΙΙ + Ι-ΧΙΙ + 
Ι-XXVIII + Ι-XVIII + Ι-XIV. Ἐξώφυλλα μὲ χαρτόνι καλυμμένο μὲ καφὲ δέρμα, ράχη 
δερμάτινη μὲ χρυσὴ διακόσμηση. Ἡ στάχωση κατεστραμμένη σήμερα. 
Πρβλ. ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Α΄, ἀρ. 1339· ἀνατύπωση μὲ ἐλαφρὰ τροποποιημένο τὸν τίτλο καὶ 
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τὴν προσθήκη τῶν χορηγῶν τῆς ἔκδοσης (διὰ δαπάνης δὲ τῆς ... Αὐταδελφότητος Ζω-

σιμάδων τῶν ἐξ Ἰωαννίνων)  στὰ στοιχεῖα τῆς σελίδας τοῦ τίτλου. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ 
περιεχόμενο, ὁ ἀριθμὸς τῶν σελίδων παραμένει ὁ ἴδιος, παρατηρεῖται ὅμως μετάθεση 
τοῦ κειμένου τῆς Καινῆς Διαθήκης στὸ τέλος τοῦ σώματος. 
 

1827.01. Ἀκολουθία Παρακλήσεως τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ... Σπυρίδω-

νος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος ... προστάτου Κερκύρας Συντεθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἱε-

ρομονάχου Κωνσταντίνου Τυπάλδου ... Κέρκυρα. Ἐκ τῆς Τυπογραφίας τῆς 
Κυβερνήσεως. 1827. 

22  14,5 ἑκ. σ. 14 + [2]. Ἄδετο. Στή σ. [2] ἡ ἀφιέρωση τοῦ συγγραφέα πρὸς τὴ μονή: 
Τῇ ἱερᾷ Μονῇ τῆς Μυρτιοτίσσης ὁ Συγγραφεὺς δῶρον προσφέρει. 
PETIT, σ. 262. ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Α΄, ἀρ. 1625. 
 

1830.01. Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ 
νέου ἀσκητοῦ ... Ἐρανισθεῖσα ἐπιμελῶς, βελτιωθεῖσα, ἐπαυξηθεῖσα, καὶ ἀρ-

τιωθεῖσα, ... Ἐπιστασίᾳ καὶ τυπογραφικῇ διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντῆ. 
Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Φραγκίσκῳ τῷ Ἀνδρεόλᾳ. 1830. 
Ἀντίτυπα δύο. Ἀντίτυπο α΄ : Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 110. Ἄδετο. Ἀντίτυπο 
β΄ : Ἀκέφαλο. Ὑπάρχουν οἱ σ. 111-164. 

ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Α΄, ἀρ. 1913. 
 

1832.01. Ἐπιστολάριον Περιέχον Διαφόρους Χαρακτῆρας καὶ Ὑποδείγμα-

τα Ἐπιστολῶν ... ἔτι δὲ Ἱστορικὴν τινὰ Περιγραφὴν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν 
Θρόνων, ... Χρονολογίαν, Μηνολόγιον, καί τινα χρήσιμα Κανόνια τῶν Πα-

σχαλίων, ... Μετὰ προσθήκης Διαφόρων Νεωτέρων Ἐπιστολῶν, καὶ τῆς Δια-

θήκης ... Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως. Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ 
ἐξ Ἰωαννίνων. 1832. 
Κολοβό, διακόπτεται στὴ σ. 242. Στάχωση κατεστραμμένη. Διάφορες σημειώσεις στὰ 
ἐξώφυλλα καὶ στὰ παράφυλλα. Στὸ verso τοῦ ἐξωφύλλου: «Τό παρόν βιβλίον ὑπάρχη 
εμοῦ τοῦ Γεωργίου ἱερέως μιχαλᾶ πτ Τζανέτου ἐκ Κώμης Λάκωνες». Στὸ recto τοῦ 
παραφύλλου: «Το παρόν βιβλίον αφιερώθη εις τήν Μονην Υ.Θ. Μυρτιδιώτισσα». Ἄλλη 

ἀπὸ τὸν Ἀμβρόσιο: «εἰς τό ἀφωρησμένον χωριό του τριάλου ποτέ ψυχή δέν θά βρεθῆ 
διότι τους κατεξελώσθευσαν οἱ ἄδικοι ὅρκοι ὅπου ἐκαναν κατά τῆς Μονῆς. Στὴ σε-

λίδα τίτλου μὲ στυλό: Ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Βασιλάκης Ἡγούμενος Ι.Μ. Μυρτι-
διωτίσσης ἀπό 14-6-1964. 

ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Α΄, ἀρ. 2185. 
 

1836.01. Ἀκολουθία ἱερὰ εἰς τὴν Μετάστασιν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης 
ἡμῶν Θεοτόκου ... Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας Φραγκί-
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σκου Ἀνδρεώλα 1836. 
Ἀντίτυπα δύο. Ἀντίτυπο α΄ : Δεμένο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. 
Ράχη δερμάτινη. Στὴ σ. 43 στὸ κάτω περιθώριο: γεόργιος μἡριαις επίσκοπος παξόν. 

Ἀντίτυπο β ΄ : Δεμένο μὲ χαρτόνι. 
PETIT, σ. 145. ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Α΄, ἀρ. 2591. 
 

1839.01. Μαργαρῖται ἤτοι Λόγοι διάφοροι τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν 
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ... καὶ ἑτέρων ἁγίων πατέρων πεζευθέντες εἰς 
ἁπλῆν γλῶσσαν πρὸς κοινὴν τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ὠφέλειαν Ἐν Βε-

νετίᾳ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας τοῦ Φοίνικος 1839. 
Δεμένο μὲ χαρτόνι. Στὸ ἐξώφυλλο πρόχειρη χάρτινη ἐτικέτα μὲ στυλό: Μαργαρίται 
του Χρυσοστόμου 1839. Στὸ παράφυλλο τὸ ἐπικολλημένο στὸ πρῶτο ἐξώφυλλο μὲ 
μολύβι: Τοῦ Μοναστηρίου τοῦ Υ.Θ. Μυρτιδιωτίσης. Τό παρόν τό ἔγραψα διά ἐνθίμι-
σης ἐγώ ὁ Συμεών Κασφίκης ἐκ Γαστορίου 1855. Ἀπὸ κάτω, μὲ καφὲ μελάνι: Ετούτο 
Συμεών Κασφίκης. Μὲ μολύβι ἀνάμεσα στὶς δύο σημειώσεις: Σωφρόνιος Μοναχός Πα-

ξιος εγραψα ταυτα. Στὸ ἴδιο φύλλο μὲ μελάνι: Ἐκ τῆς χειρός τοῦ ἱερέως Ἰωάννου 
Παγιάτη, έλαβεν ὁ ὑποφαινόμενος τό παρόν εἰς ἀναγνωσιν (ὑπογραφὴ) Ι. Βοζίκης. Στὸ 
πρῶτο παράφυλλο ἐξίτηλα: ἐτουτο τό παρον βιβλίον εἰπάρχει της ὑας Θκου μηρτιο-

τισσις τα ἔγραψα ἐγώ Δημήτριος Παγιάτης ἀπό χορίον λιαπάδες του <ευ>σεβη Ἱε-

ρεος Ιοάνου. 

ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Α΄, ἀρ. 3163. 
 

1840.01. Κτιτορικὸν ἢ Προσκυνητήριον τῆς Ἱερᾶς καὶ Βασιλικῆς Μονῆς τοῦ 
Μεγάλου Σπηλαίου, Ἀθήνησιν Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Κ. Ράλλη ᾳωμ´. 
Δεμένο μὲ χοντρὰ χαρτόνια ἐπενδυμένα μὲ μαρμαρόκολλα. Ράχη δερμάτινη, κατε-

στραμμένη. Στὰ παράφυλλα σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. 
ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Β΄, ἀρ. 3341. 
 

1841.01. Εἰς Δόξαν ... Πηδάλιον ... ἐκδίδεται νῦν τὸ δεύτερον ὑπὸ Κων-

σταντίνου Γκαρπολᾶ τοῦ Ὀλυμπίου, Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τῆς Τυπογραφίας τοῦ  
Ἐκδότου Κωνσταντίνου Γκαρπολᾶ ᾳωμα´ 1841. 
Βιβλιοδετημένο ἀπὸ τὸν Ἄ. Φαρούγγια. Ἡ ἐτικέτα τοῦ βιβλιοδέτη στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ 
πρώτου ἐξωφύλλου. Στὸ recto τοῦ πρώτου παραφύλλου: Τήν εἰκώναν τήν ἐπιλεγο-

μένην Ἐλπίς Χριστιανῶν ὀρθοδόξων ὅπου εἶνε εις τό μέσον της ἐκλησίας του γυναι-
κείου κρεμαμένη, καί ἄνωθεν, καί γύρωθεν αὐτῆς ἔχει παραπετάσματα τήν ἔκαμεν ὁ 
τότε Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἰερομ. Νεκτάριος γραμένος καί τήν ζωγράφησεν ὁ τότε 
ζωγράφος ἱερομ. Δανιήλ Κόκλας ὡς μαρτυρεῖ ἡ ἐπανω της εἰκῶνος ἐπιγραφή του χείρ 
Δανιηλ ἱερομ. Κόκλα. Στὸ ἴδιο, ἄλλη: 1820 ὁκτωμ. 9 ἀπέτηχεν της παρούσης ζωῆς ὁ 
Παρθένιος ἱερομ Ζανκάρης Ἡγούμενος της Μονῆς καί ἦτον χρονῶν 95 ἦτον ἐκ τοῦ 
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χ(ωρί)ου γιαννάδες. Στὸ recto τοῦ τελευταίου παραφύλλου: 1848 Ἀρχαῖα σημειώμα-

τα. (1848) Ἰανουαρίου 16 ἐτελείωσεν ὁ Χρύσανθος ἐπίσκοπος Παξῶν. – (1848) Φε-

βρουαρίου 28 ἐτελείωσεν ὁ Χρύσανθος ἐπίσκοπος Κερκύρας. – Τήν ἰδία ἡμέρα ἐτε-

λείωσεν ὁ ἐπίσκοπος Ἰθάκης. –Ἰανουαρίου 17 ἐτελείωσεν ὁ Μοναχός γεράσιμος Κου-

ρῆς ἐκ τοῦ χ(ωρί)ου Ἀναπλάδες τις λευκίμης και ἡγούμενος της Μονῆς Μυρτιδιωτίσ-

σης. – 1849 Μαρτίου 18 ἐψηφήσθη διά Ἡγούμενος της ἱερᾶς Μονῆς Μυρτιδιωτίσσης 
ὁ ἱερομ. Συμεών Χυτύρης εκ του χ(ωρί)ου Κουραμάδων (οὗτος ἐτελειώθη ἱερομόνα-

χος ἐν τῆ Μονή Μυρτιδιωτίσσης τό 1832). +Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος ἔγραψα ἔκτινος πα-

λαιοῦ σημειώματος ἐν Μηνί Μαρτίω 1950.  

ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Β΄, ἀρ. 3467. 
 

1841.02. Ψυχολογία πρὸς διδασκαλίαν τῶν παίδων. Μέρος δεύτερον. Ὑπὸ 
Θ. Χ. Γαλλαουδέτου. Μετεφράσθη ἐκ τοῦ ἀγγλικοῦ καὶ ἐπιθεωρηθὲν ... 
ἐ[ξε]δόθη ὑπὸ Θ. Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ἀγγέλου Ἀγγελίδου, 
Κατὰ τὴν ὁδὸν Ἑρμοῦ παρὰ τῇ Καπνικαρέᾳ. 1841. 

ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Β΄, ἀρ. 3570. 
 

1841.03. Ὡρολόγιον τὸ Μέγα Περιέχον ... Διορθωθὲν καὶ εἰς τρία μέρη 
διαιρεθὲν ὑπὸ Βαρθολομείου Κουτλουμουσιανοῦ ... ὑφ’ οὗ Προσετέθη καὶ 
σύντομος ἱστορία πασῶν τῶν Ἑορτῶν τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, καὶ πολλῶν τῶν 
τοῦ Μηνολογίου Ἁγίων. Ἔκδοσις πέμπτη Ἀναθεωρηθεῖσα ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ... 
Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τῆς  Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας τοῦ Φοίνικος 1841. 
21,2 ἑκ. – σ. ιδ΄+[2]+574. Λείπει τὸ τελευταῖο φύλλο. Στάχωση κατεστραμμένη. 
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Προσθῆκες Β΄, ἀρ. 157. 
 

1844.01. Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου τοῦ Νέου Ἀρχι-
επισκόπου Αἰγίνης .... Ἐκδοθεῖσαι παρὰ Ἀγγέλου Συμμαχίου ..., περιέχουσα 
ἡ πρώτη τὸν πρῶτον κανόνα, καὶ τὸ ἀπολυτίκιον Νικολάου πρεσβυτέρου 
Γαβριλοπούλου ... καὶ ἀφιερωθεῖσαι τῷ τότε Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ ... Γα-

βριὴλ .... Συλλεχθεῖσαι δὲ τὰ νῦν καὶ ἀντιγραφεῖσαι παρὰ ... ἱερέως Γεωργίου 
Μάνεσσι καὶ ἀφιερωθεῖσαι ... Νικολάῳ Κοκκίνῃ Μητροπολίτῃ Ζακύνθου 
καὶ εἰς τύπον ἐκδοθεῖσαι ... Δι’ ἐπιμελείας Σεργίου Χ. Ραφτάνη τοῦ ἐκ Καλ-

λαρρήτων τῆς Ἠπείρου. Ἀθῆναι, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Α. Γκαρπολᾶ. 1844. 

Ἐξώφυλλα ἀπὸ χοντρὸ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Βιβλιοδετημένο ἀπὸ 
τὸν Γεώργιο Ἀρταβάνη τὸ 1905, σύμφωνα μὲ σημείωμα στὸ πρῶτο παράφυλλο. Στὸ 
ἐξώφυλλο σὲ χάρτινη ἐτικέτα: φυλάδα τοῦ Ἁγίου Διονισίου ὑπάρχει τῆς ενταῦθα ἱερᾶς 
Μονῆς τῆς Ὑ. Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης. Στὰ παράφυλλα σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ 
Ἀμβροσίου. 
PETIT, σ. 65-66. ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Β΄, ἀρ. 3934. 
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1845.01. Ἐγχειρίδιον τῆς Βοτανικῆς. Παρὰ Ξαυερίου Λάνδερερ Ἀρχιφαρ-

μακοποιοῦ τῆς Α.Μ. Καθηγητοῦ τῆς Χημείας καὶ προσωρινῶς τῆς Βοτανι-
κῆς, ἐπιτίμου καὶ ἀντεπιστέλλοντος μέλους διαφόρων ἑταιριῶν, κλπ. κλπ. 
κλπ. Ἐν Ἀθήναις. Ἐκ τῆς [Τυπογραφίας Κ. Ἀντωνιάδου. 1845]. 
Κομμένο τὸ κάτω μέρος τοῦ φύλλου τοῦ τίτλου. 
ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Β΄, ἀρ. 4145. 
 

1846.01. Ἀπόστολος ἤτοι Πράξεις καὶ Ἐπιστολαὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 
Καθ’ ὅλον τὸ ἔτος ἐπ’ Ἐκκλησίας ἀναγινωσκόμεναι. Πλουτισθεὶς δὲ νῦν τῇ 
προσθήκῃ διαφόρων Ἀποστόλων καὶ Ἀντιφώνων, καὶ ἐξ ἀρίστων ἐκδόσεων 
τῆς Νέας Διαθήκης ἀκριβέστατα διορθωθείς. ὑπὸ Πολυχρονίου Φιλιππίδου 
ἐξεδόθη δευτέραν ἔκδοσιν. [τυπ. σῆμα] Ἐν Βενετίᾳ. Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπο-

γραφίας Νικολάου Γλυκῆ τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. 1846. 
22,4 ἑκ. σ. 375. Δέσιμο κατεστραμμένο (χωρὶς ἐξώφυλλα). Στὴ ράχη μὲ χρυσὰ γράμ-

ματα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. 

ΛΕΥΤΟΝ-ΖΕΝΙΟΥ, ΕΒ, ἀρ. *Α904. 
 

1847.01. Ἀκολουθία τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρ-

θένου Μαρίας, εἰς τὸ ὑπερφυὲς θαῦμα, ὅπερ ἐνήργησε διὰ τῆς πανσέπτου 
θείας εἰκόνος αὐτῆς, τῆς ... Μυρτιδιοτίσσης ἐν τῇ Νήσῳ Κυθήρων ... Συντε-

θεῖσα μὲν παρὰ ... Σωφρονίου ἐπισκόπου Κυθήρων τοῦ Παγκάλου. Ἀντι-
γραφεῖσα δὲ παρὰ ... Δομενίκου Βενερίου ... Νῦν τὸ τρίτον τύποις ἐκδοθεῖσα 
δαπάνῃ τῶν ἐν τῷ τέλει εὐσεβῶν συνδρομητῶν Κυθηραίων. Σμύρνῃ. 1847. 
Δεμένο μὲ χοντρὸ χαρτόνι καλυμμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Στὸ τελευταῖο παράφυλλο 
μὲ μολύβι: Ἀναστάσιος Μυρώνης τῇ 24η τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου 1902-3. Ἄλλη: Δημή-

τριος Σπ. Σουρβῖνος Κυνοπιάστες Κερκύρας τῇ 23η Ἰανουαρίου 1939. Στὸ παράφυλ-

λο τὸ κολλημένο στὸ τελευταῖο ἐξώφυλλο: Ετούτη η φιλάδα εἶναι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
τῆς Υ.Θ. Μηρτιδιοτίσσης καί οποιος τήν ἐπάρη καί τήν βαστάξη νά έχη τήν κατάρα 
τῆς Ἁγίας Τριάδος καί πάντον τῶν Ἁγίον. Γερβάσιος Μοναχός Μιχαλᾶς 1885. 

PETIT, σ. 168-169. ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Β΄, ἀρ. 4498. 
 

1847.02. Ἡ θεία καὶ ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδω-

νος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος..., Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα μετὰ πολλῶν προ-

σθηκῶν, Κέρκυραι, ἐκ τῆς Τυπογραφίας τῆς Κυβερνήσεως. 1847. 
Ἐξώφυλλα ἀπὸ χοντρὸ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Ράχη δερμάτινη. Στὰ 
παράφυλλα σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου γιὰ ἔξοδα γιὰ τὴν ἀνακαίνιση τῆς 
ἐκκλησίας τὸ 1923, μετὰ τὴν καταστροφή. 
PETIT, σ. 262. ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Β΄, ἀρ. 4544. 
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1849.01. Στέφανος τῆς Ἀειπαρθένου ἤτοι Θεοτοκάριον Νέον ... ὀκτώηχον. 
Περιέχον ἑξήκοντα δύω κανόνας πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον ... μετ’ ἐπι-
μελείας διορθωθὲν ἐξεδόθη παρὰ Νικοδήμου μοναχοῦ τοῦ Ναξίου. Ἤδη δὲ 
τὸ δεύτερον ... ἐξεδόθη ὑπὸ Γ. Μουσαίου, Ἐν Κωνσταντινουπόλει. Ἐκ τῆς 
Πατριαρχικῆς τοῦ Γένους Τυπογραφίας. 1849. 
Στὰ παράφυλλα σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ οἱ πα-

ρακάτω. Στὸ β΄ παράφυλλο τῆς ἀρχῆς: +ἔντινι παλαιῷ μηναῖῳ τής Μονής τοῦ Φεβρου-

αρίου εὐρέθησαν γραμμένα ταῦτα. 1800 ἰανουαρίου 2 ἡμέρα Σαβάτω ἐψήφησαν διά 
ἀρχειερέα τής πόλεος Κερκύρας τῶν Κοριφῶν τόν εὐλαβέστατον παπᾶ Ἰωαννη Τζι-
γάλα καί εἰς τάς 2 τοῦ Φεβρουαρίου μηνός ἐχιροτονήθη καί ἐπονόμασαν αὐτόν Ἱε-

ρώθεον καί τῷ γράφω δι’ ἐνθύμησιν. Στὸ ἴδιο φύλλο: 1907 ἐν ἔτι 1907 κατά Ἀπρίλιον 
μηνα ἔγεινε ἡ εἰκών τοῦ ἐπιταφίου τοῦ Χριστοῦ διά χειρός Ἀντωνίου Σκεύη ζωγρά-

φου, καθήμενος εἰς τήν κοντράδα τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος καί στηχιζη ἡ εἰκών αἱ κορ-

νίζες καί τό γιαλί δραχμάς 60 αἴτιναις ἐσυναχθησαν ἀπό τά χοριά τοῦ ἀγήρου ἀπό 
ἔλεον τά 1907. Στὸ verso τοῦ παραφύλλου: Τά 1908 κατά τόν μήνα Ἰούλιον ἐδιώρθω-

σεν ὁ Ἀντώνιος Σκεύης τά δύο Δεσποτικά τής μονής τοῦ Δεσπότου Χριστου καί τήν 
κυρίαν Θεοτόκον. 

ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Β΄, ἀρ. 5053. 
 

1850.01. Ἀκολουθία τῶν ἁγίων ... Ἀποστόλων Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου, ... 
καὶ τῆς ἁγίας ... παρθενομάρτυρος Κερκύρας τῆς βασιλίδος, καὶ τῶν σὺν 
αὐτοῖς. Νῦν τὸ δεύτερον τύποις ἐκδιδομένη μετὰ προσθήκης διεξοδικωτέρου 
βίου τῶν ἁγίων. Ἐν Κερκύρα, Τυπογραφεῖον Ἑρμῆς Χ. Νικολαΐδου Φιλα-

δελφέως ᾳων΄. 
Ἀντίτυπα δύο. Ἀντίτυπο α ΄ : Δεμένο μὲ χοντρὸ χαρτόνι. Ἐπάνω σὲ χάρτινη ἐτικέ-

τα ὁ τίτλος ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου, ὁ ὁποῖος ἔγραψε διάφορες σημει-
ώσεις καὶ στὰ παράφυλλα. Ἀντίτυπο β΄ : Δεμένο μὲ χαρτόνι. 
LEGRAND, BI, ἀρ. 1618. Πρβλ. ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Β΄, ἀρ. 5113. 
 

1850.02. [Ἡ θεία καὶ ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου ... Γερασίμου τοῦ νέου ἀ-

σκητοῦ ... Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα μετὰ πολλῶν προσθηκῶν Παρὰ Νικολάου 
Α. Πολλάνη Κεφαλλῆνος. Κεφαλληνίᾳ, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Ἡ Σάλπιγξ. 
1850]. 

21 ἑκ. – σ. 152. Ἀκέφαλο, ἄρχεται ἀπό σ. [7]. Δέσιμο μὲ χαρτόνι, σχεδὸν κατεστραμ-

μένο. Στὸ ἐξώφυλλο: φυλάδα Ἁγίου γερασίμου. Σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου 
σὲ διάφορα σημεῖα. 
ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Β΄, ἀρ. 5188. 
 

1852.01. Αἱ θεῖαι Λειτουργίαι τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ 
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Χρυσοστόμου, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, καὶ τῶν Προηγιασμένων, Ἀκριβῶς 
διορθωθεῖσαι καὶ ἀνατυπωθεῖσαι. Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Τυπογρα-

φείου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 1852. 

Δεμένο μὲ χαρτόνι, ράχη δερμάτινη. 
ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Β΄, ἀρ. 5618. 
 

1852.02. Νοερὰ Προσευχὴ ἤτοι Ἑρμηνεία τῆς ἐπιστημονικῆς μεθόδου εἰς 
τὴν εὐχὴν τοῦ Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με, καὶ Περὶ νήψεως καὶ προσο-

χῆς νοὸς πῶς γίνεται. Νικηφόρου ἁγιορείτου καὶ ἄλλων πατέρων. ... Τυπω-

θεῖσα διὰ δαπάνης Στεφάνου Κ. Σκαθάρου ... Ἐν Ἀθήναις. Τύποις Φ. Κα-

ραμπίνη καὶ Κ. Βάφα. ... 1852. 
Δεμένο μαζὶ μὲ τὰ 1882.01 καὶ 1886.01. Δεμένα πρόχειρα μὲ μπλὲ χαρτόνι. 
ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Β΄, ἀρ. 5768. 
 

1852.03. Παρακλήσεις δύω εἰς τὸν Τίμιον καὶ Ζωοποιὸν Σταυρόν. Ψαλλό-

μεναι κατὰ τὴν ΙΔ Σεπτεμβρίου. Ἐκδοθεῖσαι ὑπὸ Νικολάου Α. Πέτρου Πολ-

λάνη. Ἐν Κεφαλληνία. Τυπογραφεῖον Ἡ Σάλπιγξ 1852. 
Δεμένο μὲ μπλὲ λεπτὸ χαρτόνι. 
ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Β΄, ἀρ. 5799. 
 

1853.01. Εἱρμολόγιον Περιέχον τοὺς Εἱρμοὺς τῶν Κανόνων κατ’ ἦχον, τὰς 
ἐννέα ᾨδάς, τὰ Φωταγωγικά, τὰ Ἐξαποστειλάρια, καὶ τοὺς Αἴνους, μετὰ 
Παραρτήματος. Νέα ἔκδοσις Πρὸς τὸ εὐρυθμότερον ἀνα[χθ]εῖσα μετ’ ἀκρι-
β[ο]ῦς τε ἐπιδιορθώσεως Τῇ ἐγγράφῳ ἀδείᾳ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης 
Ἐκκλησίας. [τυπ. σῆμα] Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τῆς Ἐκκλησ. Τυπογραφίας τοῦ 
Φοίνικος 1853. 
17,3 ἑκ. – σ. 256. 
ΠΛΟΥΜΙΔΗ, ΕΒ, ἀρ. *Α1135. 
 

1857.01. Ἀκολουθία Εἰς τὸ ἐν τῇ πόλει Πάργῃ γεγονὸς ὑπερφυὲς θαυμάσιον 
παρὰ τῆς ... εἰκόνος τῆς ἀειπαρθένου καὶ Θεοτόκου Μαρίας. Ψαλλομένη τῇ 
ια΄. Φευρουαρίου. Ἀδείᾳ τοῦ Πανιερωτάτου Μ. Κερκύρας. Ἐκδίδεται Ἐπι-
μελείᾳ μὲν Ἱερομονάχου Σ. Σκορδίλη, Δαπάνῃ δὲ Σταματίου Π. Δεσύλλα. 
Ἐν Κερκύρᾳ, Τυπογραφεῖον Ἑρμῆς Α. Τερζάκη καὶ Θ. Ρωμαίου. 1857. 
Ἀντίτυπα δύο μὲ ἐξώφυλλα ἀπὸ λεπτὸ μπλὲ χαρτὶ μὲ τυπωμένη ὅλη τὴ σελίδα τίτλου. 
LEGRAND, BI, ἀρ. 1898. ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Β΄, ἀρ. 7118. 
 

1857.02. Ἐξομολογητάριον ἤτοι Βιβλίον ψυχωφελέστατον περιέχον Διδα-

σκαλίαν σύντομον πρὸς τὸν Πνευματικὸν πῶς νὰ ἐξομολογῇ μὲ καρπόν· τοὺς 
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Κανόνας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ ἀκριβῶς ἐξηγημένους· συμβου-

λὴν γλαφυρὰν πρὸς τὸν μετανοοῦντα πῶς νὰ ἐξομολογῆται καθὼς πρέπει· 
καὶ λόγον ψυχωφελῆ περὶ μετανοίας. Συνερανισθὲν μὲν ἐκ διαφόρων Διδα-

σκάλων, καὶ εἰς ἀρίστην τάξιν ταχθὲν Παρὰ τοῦ ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει ἀσκή-

σαντος ἀοιδίμου διδασκάλου Νικοδήμου ἑβδόμη ἔκδοσις Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Τυπογραφίας τοῦ Φοίνικος 1857. 
21,3 ἑκ. – σ. 294. Δεμένο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Ράχη δερμάτινη 
ὅπου ἐτικέτα μὲ τὴν ἔνδειξη: Εξομολογηταρ[ιον] γραμμένη μὲ στυλό. Στὸ πρῶτο 
παράφυλλο: + Ἐξομολογητάριον ἀφηερωθέν ἐν τη Μονη τό 1896 παρά του ἱερέως 
Ἰωάννου Αὐλονίτου ἐκ του χ(ωρι)ου γιαννάδες και πάντοτε νά διαμένη ἐν τη Μονή 
καί ὅποιος τό κλέψη νά ἔχη τήν ὀργην τής Παναγίας καί η γῆς νά μην τόν λύση ὡς 
ποτέ τόν Ἰουλιανόν τόν Παραβάτην καί ἔνοχος ἔσται εἰς τό φοβερόν δικαστήριον 
του ὑψίστου θεοῦ καί αἰώνιον ἀνάθεμα ἔσται εἰς αὐτόν. Αμβρόσιος ἔγραψα. Στὸ ἴδιο 
ἀπὸ ἄλλο χέρι: Τω βιβλίον τούτω εδεσε ὁ Μοναχός Δαμιανός εκ της ιερᾶς Μονῆς ὑ. θ. 
Πλατυτέρας 1926 ἀντί δρχ. 12 και 50 λεπτα Γαβριήλ Χονδρογιαννης. Ὑπάρχουν 
ἐπίσης διάφορες σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου στὰ ἄλλα παράφυλλα. 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, ἀρ. *Α982. 
 

1857.03. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου Ὁμιλίαι 
Πνευματικαὶ πάνυ πολλῆς ὠφελείας πεπληρωμέναι. Ἔκδοσις νέα ... Ἐπιμε-

λείᾳ δὲ καὶ ἐπιδιορθώσει Σπυρίδωνος ἱερομονάχου Ζερβοῦ Ἀρχιμανδρίτου, 
Ἐν Βενετίᾳ  Ἐκ τοῦ  Ἑλληνικοῦ Τυπογραφείου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. 1857. 
Ἄδετο. Στὰ παράφυλλα διάφορες σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. 
LEGRAND, BI, ἀρ. 1962. ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Γ΄, ἀρ. 7417. 
 

1859.01. Τὰ Μοναστηριακά, ἤτοι Ὁδηγίαι, Νόμοι, Βασιλικὰ Διατάγματα ... 
Ἐκδοθέντα ... ἐπιμελείᾳ Ἀνδρέου Ζ. Μάμουκα, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Δ. Εἰρη-

νίδου. 1859. 
Χωρὶς ἐξώφυλλα, δεμένο πρόχειρα μὲ σπάγκο. 
ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Γ΄, ἀρ. 8061. 
 

1862.01. Συναγωγὴ τῶν θεοφθόγγων Ρημάτων καὶ Διδασκαλιῶν τῶν θεο-

φόρων καὶ ἁγίων Πατέρων Ἀπὸ πάσης Γραφῆς Θεοπνεύστου συναθροι-
σθεῖσα οἰκείως τε καὶ προσφόρως ἐκτεθεῖσα παρὰ Παύλου τοῦ ὁσιωτάτου 
μοναχοῦ, Καὶ Κτήτορος Μονῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Εὐεργέτιδος 
καὶ Εὐεργετινοῦ ἐπικαλουμένου Ληφθεῖσα ἐκ τῆς Βιβλιοθήκης τῆς ἐν τῷ 
Ἁγιονύμῳ Ὄρει Ἱερᾶς, Βασιλικῆς τε καὶ Πατριαρχικῆς Μονῆς τοῦ Κουτλου-

μούση ἐπονομαζομένης. Πρῶτον μὲν ἐξεδόθη δαπάνῃ τοῦ εὐγενεστάτου κυ-

ρίου Ἰωάννου Κανᾶ. Ἤδη δὲ τὸ δεύτερον ἀνατυποῦται αἰτήσει καὶ γενναίᾳ 
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συνδρομῇ τῶν ἐν τῷ Ἁγιονύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω ἁγίων Πατέρων πρὸς ὠφέ-

λειαν τῶν ἐντευξομένων Ὑπὸ Σ. Λ. υἱῶν Θ. Φωκαέως καὶ Συντροφίας. [κό-

σμημα] Ἐν Ἀθήναις, 1862. 
33 ἑκ. – σ. ϛ΄ + (βιβλίον πρῶτον) σ. [1]-176 + (βιβλίον δεύτερον) σ. [1]-152 + [2] + (βιβλίον 
τρίτον) σ. [1]-151 + [3] + (βιβλίον τέταρτον) σ. [1]-150 + [2]. Ἄδετο. Ἀπὸ τὸ δεύτερο 
βιβλίο λείπουν οἱ σ. 45-48. Ἀπὸ τὸ τρίτο βιβλίο λείπουν οἱ σ. 9-24, 117-126 καὶ 129-

132. Ἀπὸ τὸ τέταρτο βιβλίο λείπουν οἱ σ. 3-6. Στὸ πίσω ἐξώφυλλο κολλημένο φύλλο 
μὲ κείμενο τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου τοῦ Δεκεμβρίου 1948, στὸ ὁποῖο περιγράφει μὲ 
συντομία τὸ περιεχόμενο τοῦ ἁρμαριοῦ, στὸ ὁποῖο φυλασσόταν τὸ ἀρχεῖο τῆς μονῆς, 
καὶ συστήνει στοὺς μεταγενέστερους οὐδέποτε νὰ τὸ μετακινήσουν ἀπὸ τὴ θέση του. 
Πρβλ. ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Γ΄, ἀρ. 8869 (Ἐν Κωνσταντινουπόλει 1861). 
 

1863.01. Ἡ θεία καὶ ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου. 
Ψαλλομένη Κατὰ τὴν δεκάτην πέμτην Δεκεμβρίου. Ἐρανισθεῖσα μὲν ὑπὸ ... 
Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἐκδοθεῖσα δὲ καὶ αὖθις μετὰ ἐπιδιορθώσεων τινῶν, 
Ὑπὸ Θεοδώρου Γ. Πεφάνη, Κεφαλλῆνος. Ἐν Κεφαλληνίᾳ Ἐκ τοῦ Τυ-

πογραφείου «Ἡ Ἀνατολή». 1863. 

Δεμένο μὲ χοντρὸ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα, χρώματος μαύρου-μπορ-

ντώ. Πάνινη ράχη. 
LEGRAND, BI, ἀρ. 2338. ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Γ΄, ἀρ. 9638. 
 

1863.02. Ὁ τοῦ σχολιασθέντος μασονικοῦ Βιβλίου τίτλος, ἔχει ὡς ἕπεται 
Δόξα τῷ Μεγάλῳ Ἀρχιτέκτονι τοῦ Σύμπαντος. Συλλογὴ τῶν τυπικῶν καὶ 
συμβολικῶν βαθμῶν Ἐξελληνισθεῖσα ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ. Ἐκτυποῦται συνε-

πείᾳ ἀποφάσεως τῆς ἐν Κερκύρᾳ Συμβολικῆς Στοᾶς «Ὁ Φοῖνιξ» Κερκύρᾳ 
1863. 

Ἐξώφυλλα ἀπὸ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαροκόλλα. Ράχη δερμάτινη ὅπου ἡ ἐπι-
γραφὴ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ. 7. Δεμένο μαζὶ μὲ τὰ 1871.01, 1872.01, 1873.02. 
ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Γ΄, ἀρ. 9827. 
 

1864.01. Θρησκευτικαὶ Μελέται πρὸς μόρφωσιν χριστιανικῶν ἀρετῶν ἤτοι 
Ὁμιλίαι περὶ πάσης σχεδὸν περιστάσεως καὶ περιπετείας τοῦ ἀνθρωπίνου 
βίου, συντεταγμέναι κατὰ τὰς θείας καὶ ἱερὰς Γραφάς. Κατ’ ἐκλογὴν μετά-

φρασις ἐκ τῆς ΚΕ´ ἐκδόσεως τοῦ γερμανικοῦ πρωτοτύπου Ὑπὸ Δημητρίου 
Στ. Μαυροκορδάτου. Τόμος Τέταρτος. Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου 
Σ. Κ. Βλαστοῦ. (Κατὰ τὴν ὁδὸν Ἑρμοῦ, ἀριθ. 212). 1864. 

22,3 ἑκ. – σ. 400 + [2]. Δεμένο μὲ χοντρὸ χαρτόνι, ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Ράχη 
δερμάτινη μὲ χρυσὰ ἀνθοειδῆ κοσμήματα καὶ τὴν ἔνδειξη τοῦ περιεχομένου ΘΡΗ-

ΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ καὶ κάτω χαμηλὰ τὰ ἀρχικὰ Θ.Κ. 
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1865.01. [Τὰ κατὰ τὸν ἀοίδιμον πρωταθλητὴν ... τὸν Πατριάρχην Κωνσταν-

τινουπόλεως Γρηγόριον τὸν Ε΄ ... Τόμος πρῶτος. Ἐν Ἀθήναις, Παρὰ τῷ Ἐ-

θνικῷ Τυπογραφείῳ. 1865]. 
Λείπει τὸ φύλλο τοῦ τίτλου. Πανόδετο. 
ΤΖΙΒΑΡΑ-ΚΑΡΥΔΗ, Βιβλιοθήκη, ἀρ. 1865.03. 
 

1865.02. Τὰ Οἰκονομικὰ Ἤτοι Συλλογὴ τῶν ἐν ἰσχύι οἰκονομικῶν νόμων καὶ 
κανονισμῶν. Ὑπὸ Ι. Α. Πολυχρονιάδου καὶ Α. Σιμοπούλου. Ἔκδοσις δευτέ-

ρα ἐπηυξημένη καὶ βελτιωμένη Τόμος πρῶτος. Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Z. Γρυ-

πάρη καὶ Α. Καναριώτου. Ὁδὸς Βύσσης Ἀριθ. 815. 1865. 
19,7 ἑκ. – σ. β΄ + 144. Δεμένο μὲ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. 
 

1869.01. Ἀκολουθία τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεο-

τόκου, Ψαλλομένη τῇ Α΄. Ὀκτωβρίου, (ᾗ καὶ Λόγοι τινὲς Πανηγυρικοὶ τῆς 
Θεοτόκου προσετέθησαν). Συντεθεῖσα μὲν ὑπὸ Ἰακώβου μοναχοῦ ἁγιορεί-
του, Νῦν δὲ τὸ πρῶτον ἐκδίδοται ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ τοῦ πανοσιωτάτου 
Ἀβερκίου τοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ κοινοβίου τοῦ ρωσσικοῦ. Ἐν Ἀθήναις. Τύποις 
Γεωργίου Καρυοφύλλη. (Ὁδὸς Νικία, ἀριθ. 23). 1869. 
Ράχη δερμάτινη μὲ ἀνθοειδῆ κοσμήματα καὶ τὴν ἔνδειξη: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ. 

PETIT, σ. 149. 
 

1871.01. Ἀπάντησις ἑνὸς Ἕλληνος Μασώνου ὑπὸ ⁂ Δημοσιευθεῖσα τὸ 
πρῶτον ἐν τῷ «Πολίτῃ» Ἀθήνησιν Τύποις Παρθενῶνος 1871. 
19,5 ἑκ. – σ. 34. Δεμένο μαζὶ μὲ τὰ 1863.02, 1872.01, 1873.02. 
 

1872.01. Ἐπίκρισις τῶν ἁγίων λειψάνων τοῦ Κ. Ν. Δ. Λεβίδου. Ὑπὸ *** Δη-

μοσιευθεῖσα τὸ πρῶτον ἐν τῷ «Μέλλοντι.» Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογρα-

φείου Ν. Πάσσαρη. (Ὁδὸς Εὐριπίδου ἀριθ. 51.) 1872. 
19,5 ἑκ. – σ. 20. Δεμένο μαζὶ μὲ τὰ 1863.02, 1871.01, 1873.02. 
Πρβλ. ΠΟΛΕΜΗ, Βιβλιοθήκη, ἀρ. 1062. 
 

1872.02. Λόγος Εἰσαγωγικὸς εἰς τὴν Διδασκαλίαν τῶν Ἱερῶν μαθημάτων ἐν 
τοῖς ἐν Ἀθήναις Γυμνασίοις Περὶ τῆς παρ ἡμῖν καταστάσεως τοῦ Θρη-

σκεύματος Ὑπὸ Διονυσίου Λάτα Καθηγητοῦ τῶν Ἱερῶν μαθημάτων ἐν τοῖς 
ἐν Ἀθήναις Γυμνασίοις καὶ Ἱεροκήρυκος τοῦ Κράτους. Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ 
Τυπογραφείου Ἰω. Ἀγγελοπούλου. Ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Βοῤῥᾶ. 1872. 
Ἐξώφυλλο ἀπὸ λεπτὸ πορτοκαλὶ χαρτὶ μὲ τὸν τίτλο τοῦ βιβλίου. 
LEGRAND, BI, ἀρ. 2834. Πρβλ. ΠΟΛΕΜΗ, Βιβλιοθήκη, ἀρ. 1106. 
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1872.03. Σύνοψις Ἱστορίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων 
μέχρι τοῦ 1820. Ὑπὸ Δ. Πανταζῆ. (Ἐκ τῆς ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ συνταχθείσης καὶ 
ἐκδοθείσης καὶ ὑπὸ τοῦ ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίας Ἐκπαι-
δεύσεως Ὑπουργείου ἐγκριθείσης Γενικῆς Ἱστορίας). Ἔκδοσις ἕκτη. Ἐπιδιορ-

θωμένη, ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπεξειργασμένη καὶ εἰκόσι πεπλουτισμένη. Ἐν Ἀθή-

ναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοῦ. [...] ὁδῷ Ἑρμοῦ, Ἀριθ. 178). 1872. 

20,5 ἑκ. – σ. 123 + [1]. Στὸ παράφυλλο τῆς ἀρχῆς: Τά Σερβικά Στρατεύματα ἦλθον εἰς 
Κέρκυραν κατά τά 1916 καί ἀνεχώρισαν το 1919. Ἀρχιμ. Γαβριηλ Χονδρογιαννης. 
Στὸ παράφυλλο τοῦ τέλους: Κατά τό ἔτος 1915 Δεκεμβρίου Μηνός, ἡλθον τά Γαλλικά 
πλοία κατά τάς 12 τῆς Νυκτός με Στρατόν και κατέλαβον τήν Κέρκυρα καί τό 
ανάκτορον Ἀχίλλειον. Ἀνεχώρισαν δέ τά Γαλλικά τα Ἀνγγλικά τα Ιταλικά τά Αμε-

ρικανικά Στρατεύματα εκ τῆς Νήσου Κερκύρας κατά τό έτος 1919. Αρχιμ. Γαβριήλ 
Χονδρογιάννης έγραψα. 

 

1873.01. Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀρσενίου Ἀρχιεπισκόπου 
Κερκύρας. Ἐν Κερκύρᾳ, Τυπογραφεῖον Ἀθηνᾶ Ἀρσενίου Κάου 1873. 
Πρόχειρα δεμένο μὲ μπλὲ χαρτόνι. 
LEGRAND, BI, ἀρ. 2871. PETIT, σ. 14. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΒ, Β΄, ἀρ. 6030. 
 

1873.02. Ἀπολογία Ἀποστόλου Μακράκη Περὶ τῶν ἑαυτοῦ αἰσθημάτων, 
φρονημάτων καὶ πράξεων, καὶ ἰδίως ἀναίρεσις πάντων ὅσα ὁ καθηγητὴς Κ. 
Νεστορίδης ἔγραψε κατ’ αὐτοῦ καὶ τοῦ περὶ ψυχῆς φρονήματος αὐτοῦ. Ἐν 
Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Νικολάου Ρουσοπούλου. (Ὁδὸς Μιλτιάδου 
ἀριθ. 6.) 1873. 
19,5 ἑκ. – σ. 311 + [1]. Δεμένο μαζὶ μὲ τὰ 1863.02, 1871.01, 1872.01. 
 

1875.01. Ἠθικαὶ Ὁμιλίαι ἐπὶ τῶν Κυριακῶν Εὐαγγελίων μετὰ τοῦ κειμένου 
αὐτῶν Ἐγκριθεῖσαι ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Πρὸς χρῆσιν τῶν οἰκογενειῶν, 
τῶν Σχολείων, καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν. Ὑπὸ Λέοντος Μελᾶ Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ 
Τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοῦ (Ὁδὸς Ἑρμοῦ ἀριθ. 178). 1875. 
16,1 ἑκ. – σ. 357. 
Πρβλ. ΠΟΛΕΜΗ, Βιβλιοθήκη, ἀρ. 1527 

 

1879.01. Ἁγιασματάριον τὸ Μέγα Περιέχον Ἀκολουθίας καὶ Εὐχάς, ἐκλε-

χθεῖσας ἐκ τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου, τὰς χρησιμοτέρας τοῖς ἱερεῦσι. Ἔκδο-

σις πέμπτη Διορθωθεῖσα πρὸς τὴν κατὰ τὸ 1851 παρὰ τῷ Φοίνικι Ἔκδοσιν 
αὐτοῦ τούτου τοῦ Μ. Εὐχολογίου. Τῇ ἐγγράφῳ ἀδείᾳ τῆς Ἁγίας τοῦ Χρι-
στοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Βενετία Ἐκ τοῦ Ἑλλην. Τυπογρ. Ὁ Φοῖνιξ 1879. 
17,2 ἑκ. – σ. 334. Δεμένο μὲ δέρμα. Στὴ ράχη: ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ καὶ κάτω Γ.Ι.Χ. Στὸ 
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ἐσωτερικὸ τοῦ πρώτου ἐξωφύλλου: Τω Αγιασματάριον τούτω τῶ Ἀγώρασα τῷ 1904. 
Γαβριήλ Ἱερομόναχος και διαμενον ἐν Μυρτιδιωτίσση Χονδρογιάννης ἐκ τοῦ χωρίου 
Σωκρακίου ἡ μεν χείρ ἡ γράψασα κείται τάφης ἡ δέ βίβλος ήστατε ἐν χρόνοις πλη-

ρεστάτοις. Ήλθον Ειδον καί Ἀπήλθον. Σὲ διάφορες σελίδες τοῦ βιβλίου ἡ σφραγίδα 
τοῦ ἱερομ. Γαβριὴλ Χονδρογιάννη. 
 

1879.02. Ἀπόστολος ἤτοι Πράξεις καὶ Ἐπιστολαὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 
καθ’ ὅλον τὸ ἔτος ἐπ’ ἐκκλησίας ἀναγινωσκόμεναι  ἐξ ἀρίστων ἐκδόσεων τῆς 
Νέας Διαθήκης, διορθωθεὶς μετὰ προσθήκης διαφόρων Ἀποστόλων καὶ Ἀντι-
φώνων ἀπὸ τῶν προλαβουσῶν ἐκδόσεων ἐλλειπόντων. Ἔκδοσις δεκάτη τρί-
τη τῇ ἐγγράφῳ ἀδείᾳ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Βενετία 
Ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Τυπογραφείου Ὁ Φοῖνιξ 1879. 
22,4 ἑκ. – σ. 368. Δεμένο μὲ χοντρὸ χαρτόνι. Ράχη δερμάτινη. Στάχωση κατεστραμμένη 
στὸ μεγαλύτερο μέρος της. Στὸ πρῶτο παράφυλλο «παραινέσεις» τοῦ Ἀμβροσίου. Στὴ 
σελίδα τίτλου, μὲ μικρὰ καλλιτεχνικὰ γράμματα: Ἐκ τῶν τοῦ Εὐγενίου πρεσβυτέρου 
Χυτήρη ἐτιμήθη δραχμᾶς νέας καὶ λεπτῶν 60 Τῇ 18 Ἰουνίου 1881. Ἑνετίᾳ. 

 

1880.01. Ἡ θεία καὶ ἱερὰ Ἀκολουθία ... Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦν-

τος τοῦ θαυματουργοῦ .... Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα καὶ αὐξηθεῖσα, Δαπάνῃ 
τῆς ἐν Βενετίᾳ φιλογενοῦς καὶ φιλοθρήσκου οἰκογενείας Μελίκη. Βενετία  
Ἐκ τοῦ  Ἑλληνικοῦ Τυπογραφείου  Ὁ Φοῖνιξ 1880. 
Δεμένο μὲ χοντρὸ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Ράχη δερμάτινη μὲ χρυσὰ 
ἀνθοειδῆ κοσμήματα καὶ τὴν ἐπιγραφὴ: ΑΚΟΛΟΥ/ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ/ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 

PETIT, σ. 264-265. PIERRIS, BI, ἀρ. 994. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΒ, Β΄, ἀρ. 7273. 
 

1881.01. Αἱ Θεῖαι Λειτουργίαι τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καὶ τῶν Προηγιασμένων ἡγουμένου 
τοῦ τε Ἑσπερινοῦ καὶ Ὄρθρου Ἀναπληρωθεῖσαι, καὶ ὡς οἷόν τε ἀκριβῶς 
διορθωθεῖσαι, ἐκδίδονται νῦν ἐπιστασίᾳ Εὐγενίου Περδικάρη Ἀρχιμανδρί-
του Ἔκδοσις νεωτάτη Βενετία Ἐκ τοῦ Ἑλλην. Τυπογρ. Ὁ Φοῖνιξ 1881. 
20,7 ἑκ. – σ. 112. Ἡ ἀκμὴ τῶν φύλλων βαμμένη κόκκινη. Πανόδετο. Στὴ σ. τίτλου: Τῇ 
Ἱερᾷ καὶ Σεβασμίᾳ Μονῇ τῆς Υ.Θ. Μυρτιδιωτίσσης. 1882. Μνήμης Μακαρίας Ε.Π. 
Χυτήρης. Στὸ recto τοῦ πρώτου παραφύλλου ὁ μοναχὸς Ἀμβρόσιος ἔγραψε: Αύτη ἡ 
φυλάδα τής λειτουργίας ἀφιερώθη εἰς τήν ἐνταῦθα Ἱεράν Μονήν, τῆς Ὑ. Θ. Μυρτι-
διωτίσσης παρά τοῦ Ἀειμνήστου Ἰερομονάχου Εὐγενίου Χυτήρη, ἐφημερίου τῆς ἐκλη-

σίας τῆς Ὑ. Θ. τῶν Στερεωτῶν, τῆς πόλεως τῶν Κορυφῶν. Στὸ verso τοῦ ἴδιου: ἔτι δε-

όμεθα καὶ ὑπέρ Μακαρίας μνήμης κοιμήσεως, καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν 
τῶν κεκοιμημένων δούλων τοῦ θεοῦ. Δανιήλ, Παρθενίου, Νεκταρίου, Σεραφείμ, Σε-

ραφείμ, Ἀγαθαγγέλου, Γαβριήλ, Ἀμβροσίου τῶν ἱερομονάχων καί Ἡγουμένων τῆς 
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Ἁγίας Μονῆς ταύτης. Σπυρίδωνος Ἰερέως, Γαβριήλ, Ἀγάθωνος, Καλλινίκου καί Σο-

φρονίου, Γερασίμου, Ἱεροθέου, Κυρίλλου, Σπυρίδωνος, Γεωργίου, Συμεῶν τῶν Μο-

ναχών. Καλλινίκου τῶν Μοναχῶν. Στὸ τελευταῖο παράφυλλο: Ἡ φυλάδα αὔτη τῆς 
λειτουργίας τήν ἔδεσεν ὁ Βιβλειοδέτης Ἄγγελος Φαρούγγιας ἐκ τῆς πόλεως τῶν Κο-

ρυφῶν, τό ἔτος 1914 κατά ὁκτώμβριον μήνα καί στιχήζη τό δέσιμον αὐτῆς Δραχμάς 
τρεῖς 3. – 1916 Αὐγούστου 2. Παρακαλοῦνται πάντες οἱ μεταγενέστεροι πατέρες τοῦ-

του τοῦ Μοναστηρίου, ὅταν καμίαν φοράν τελειώση κανείς Ἡγούμενος καί Ἰερομό-

ναχος τής ἐνταύθα Ἰεράς μονῆς Μυρτιδιωτίσσης ὡφείλωσιν νά τόν ἑνταφιάζωσιν εις 
το κοῦφιο τό μνημεῖον ὅπου εἶνε κάτωθεν τοῦ γυναικείου τῆς ἐκλησίας, πλησίον εἰς 
τήν πρός δυσμάς θύραν τῆς ἐκλησίας ἀπερνῶντας ἀπό ταῖς θυλιαῖς τής πλακός δύο 
κουλούρια σήδερο, καί ἀπερνῶντας σήδηρον χονδρόν [ασ]υκώνωσιν τήν μυσήν πλά-

καν τού Μνήματος ἀπό τά δεξειά πρός τά ἀριστερά μέ μεγάλην καί πολύν ἐπιτη-

διότητα, ἵνα μήν ποιήσωσιν ζημείαν τής πλακός, καί οὗτω μετά δακρύων θέτωσιν τό 
νεκρόν σῶμα τοῦ ἀποβιώσαντος ἱερομονάχου, καί συναδέλφου αὐτῶν ἐντός τοῦ μνή-

ματος, ἀνάπτοντες καί τήν κανδύλαν ὅπου εὑρίσκεται ἐντός τοῦ μνήματος ἀπό τό 
ἔτος 1842 Μαρτίου 7 ἔνθα ἐνταφίασαν τόν Ἱερομόναχον Νεκτάριον Γραμμένον, καί 
πάλιν τό ἔτος 1916 Ἰουλίου 31 ἔνθα ἐνταφιάσθη [   ]. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΒ, Γ΄, ἀρ. 7373. 
 

1882.01. Ἀκολουθία καὶ Βίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Εὐθυμίου 
τοῦ Νέου τοῦ ἐκ Δημητσάνης ... Ἐκδίδοντος Β. Σεκοπούλου. Ἐν Πάτραις Β. 
Σεκοπούλου ... 1882. 
20,7 ἑκ. – σ. 68. Δεμένο μαζὶ μὲ τὰ 1852.02 καὶ 1886.01. 
 

1886.01. Ἀκολουθία καὶ βίος τῆς ἁγίας ... Κυριακῆς ... ἐπιμελείᾳ καὶ ἀναλώ-

μασιν υἱῶν Β. Ν. Πάσχα, Ἐν Πάτραις, Τυπογραφεῖον Ὁ Κάδμος ... Β. Σεκο-

πούλου Διευθυνόμενα ὑπὸ Ἀνδρέου Β. Πάσχα 1886. 
Δεμένο μαζὶ μὲ τὰ 1852.02 καὶ 1882.01. Στὸ verso τοῦ φύλλου τοῦ τίτλου: Το παρόν 
βιβλίον υπάρχη τοῦ Μοναχοῦ Γαβριήλ Χονδρογιάννη 1893. 

PETIT, σ. 54. 

1886.02. Ἀκολουθία καὶ βίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Βαρβάρου τοῦ Πεν-

ταπολίτου, .... Νῦν τὸ δεύτερον ἐκδιδομένη μετὰ τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου ὑπὸ 
Ἰωάννου Ν. Ἀλεξάκη, ... Ἐν Κερκύρᾳ Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου «Ὁ Κοραῆς» Ι. 
Ναχαμούλη 1886. 
Δεμένο πρόχειρα μὲ μπλὲ κόλλα. 
LEGRAND, BI, ἀρ. 3488. PETIT, σ. 23. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΒ, Γ΄, ἀρ. 8145. 
 

1886.03. Τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολό-
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γου Τὰ Εὑρισκόμενα διηρημένα εἰς δύο Ὧν τὸ πρῶτον περιέχει λόγους τοῦ 
ὁσίου λίαν ψυχωφελεῖς, Μεταφρασθέντας εἰς τὴν κοινὴν διάλεκτον παρὰ 
τοῦ πανοσιολογιωτάτου κυρίου Διονυσίου Ζαγοραίου τοῦ ἐνασκήσαντος ἐν 
τῇ ἐρημοννήσῳ καλουμένῃ Πιπέρι, ἀπέναντι τοῦ Ἁγίου Ὄρους Τὸ δὲ δεύ-

τερον περιέχει ἑτέρους λόγους αὐτοῦ διὰ στίχων πολιτικῶν πάνυ ὠφελίμους 
κατὰ πρῶτον ἐκδοθέντας. Νῦν δὲ τὸ δεύτερον ἐκδίδονται ἐπιστασίᾳ τοῦ ἐν 
Σμύρνῃ Ἐφημερεύοντος καὶ Πνευματικοῦ Ἰωάσαφ ἐκ Ψαρῶν. Δαπάνῃ δὲ 
τοῦ Κυρίου Γαβριὴλ Ἱερομονάχου. Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Σκήτης τοῦ Ἁγίου καὶ Εὐ-

αγγελιστοῦ Μάρκου ἐν τῷ Ὄρει τῆς Πενθόδου ἐν Χίῳ. Ἐν Σύρω Ἐκ τῆς Τυ-

πογραφείας Νικολάου Α. Δαμιανοῦ. 1886. 

28  22,2 ἑκ. – σ. η΄ + η΄ + 564 + 84 + γ΄ + [1] + γ΄.  Πανόδετο. Ράχη δερμάτινη μὲ χρυσὰ 
κοσμήματα. 
 

1888.01. Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ 
Διασκευασθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσικοῦ Συλλόγου ... Ἐν Ἀθή-

ναις Παρὰ τῷ ἐκδότῃ Σ. Κουσουλίνῳ ... 1888. 

Ἀντίτυπα δύο. Ἀντίτυπο α ΄ : Δεμένο πρόχειρα μὲ σπάγκο. Ἀντίτυπο β ΄ : Ἄδετο. 
PETIT, σ. 114-115. 

 

1888.02. Εἱρμολόγιον Περιέχον τοὺς Εἱρμοὺς τῶν Κανόνων κατ’ Ἦχον, τὰς 
ἐννέα ᾨδὰς, τὰ Φωταγωγικά, τὰ Ἐξαποστειλάρια, καὶ τοὺς Αἴνους, μετὰ 
παραρτήματος Ἔκδοσις Ἕκτη πρὸς τὸ εὐρυθμότερον ἀναχθεῖσα μετ’ ἀκρι-
βοῦς ἐπιδιορθώσεως, τῇ ἐγγράφῳ ἀδείᾳ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης 
Ἐκκλησίας. Βενετία Ἐκ τοῦ Ἑλλην. Τυπογραφ. Ὁ Φοῖνιξ 1888. 
17,4 ἑκ. – σ. 256. Συσταχωμένα: ἡ Ἀκολουθία τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ δα-

κτυλογραφημένα Μεγαλυνάρια τῶν Παρακλήσεων. 

 

1888.03. Περὶ τῶν ἐτησίως τελουμένων ἐν Κερκύρᾳ λιτανειῶν τοῦ θ. λει-
ψάνου τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καὶ τῆς ἐν ἔτει 1716 πολιορκίας τῆς Κερκύρας 
... ὑπὸ Λαυρεντίου Σ. Βροκίνη Ἐν Κερκύρᾳ Τυπογραφεῖον «Ἑρμῆς» 1888. 
Δεμένο πρόχειρα μὲ μπλὲ χαρτόνι. 
LEGRAND, ΒΙ, ἀρ. 3599. 

 

1888.04. Σπυρίδωνος Τρικούπη Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως Ἔκ-

δοσις τρίτη ἐπιθεωρηθεῖσα καὶ ἐπιδιορθωθεῖσα ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ συγγραφέως 

Τόμος Γ΄. Ἐκδότης Παναγιώτης Ἀσλάνης Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογρα-

φείου τῆς «Ὥρας» 1888. 

24 ἑκ. – σ. ζ΄ + 1λ + 1-307 + 1λ. Λεπτὸ χάρτινο ἐξώφυλλο. 
Πρβλ. ΠΟΛΕΜΗ, Βιβλιοθήκη, ἀρ. 3591. 
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1888.05. Σπυρίδωνος Τρικούπη Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως Ἔκ-

δοσις τρίτη ἐπιθεωρηθεῖσα καὶ ἐπιδιορθωθεῖσα ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ συγγραφέως 
Τόμος Δ΄. Ἐκδότης Παναγιώτης Ἀσλάνης Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογρα-

φείου τῆς «Ὥρας» 1888.  
24 ἑκ. – σ. ζ΄ + 1λ + 1-334. 

Πρβλ. ΠΟΛΕΜΗ, Βιβλιοθήκη, ἀρ. 3591. 
 

1889.01. [Ὀκτώηχος ... Βενετία Ἐκ τοῦ Ἑλλην. Τυπογρ. Ὁ Φοῖνιξ 1889]. 
Ἀκέφαλο καὶ κολοβό, ὑπάρχουν οἱ σ. 3-182. Στάχωση κατεστραμμένη. 
ΤΖΙΒΑΡΑ-ΚΑΡΥΔΗ, Βιβλιοθήκη Παλαιοκαστρίτσας, ἀρ. 1889.06. 
 

1890.01. Ἡ ἐκκλησία τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορος καὶ τῆς Κασσιόπης ὑπὸ 
Εὐσταθίου Μεταλληνοῦ Ἀρχιμανδρίτου ... Φυλλάδιον Α΄. Ἐν Κεκύρᾳ Τυπο-

γραφεῖον «Ἡ Κέρκυρα» 1890. 
Δεμένο πρόχειρα μὲ μπλὲ κόλλα. Στὴ σελίδα τίτλου, στὴ σ. 7 καὶ σ. 43 σφραγίδα σὲ 
σχῆμα ρόμβου μὲ σταυρό· στὴ μέση καὶ περιμετρικὰ: ΙΕΡΜ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΟΝΔΡΟ-

ΓΙΑΝΝΗΣ. Στὸ ἴδιο: Ἀρχιμανδρ. Ἰερομόναχος Γαβριήλ Χονδρογιάννης ενορίτης κ(αί) 
Ἀδελφός τῆς Ἀνοθεν ἐκλισίας τοῦ ὑψηλοῦ Παντοκράτορος 1903. Στὴ σ. 43 ἀπὸ τὸν 
μοναχὸ Ἀμβρόσιο ἡ ἀκόλουθη σημείωση: Ἀρχιμ. Γαβριήλ Χονδρογιάννης ἐγενήθη ἐν 
Σωκρακίῳ τό έτος 1870 Ἀδελφός καί κτήτορ τοῦ ὑψηλοῦ Παντοκράτορος. Στὸ τε-

λευταῖο λευκὸ φύλλο: Τῷ πανοσιοτάτω κ(αι) Σηναδέλφο μη ἰερομονάχο Κυρίω ἀγα-

θαγγέλω καθιγουμένου τῆς Ἰεράς Μονής Ὑπεραγιας Θ. Μηρτιοτήσης ἐρροσθε. Νεό-

φυτος Ιερομ. Βλάχος Ἐν λαύκη τῇ 27 Ἰουλίου 1894. Στὸ ἴδιο ἡ σημείωση τοῦ Ἀμβρο-

σίου: 1910 ἡ παρούσα ἱστορία της ἑκλησίας του ὑψηλοῦ παντοκράτορος ἐν τω χω(ρίω) 
των συνιῶν ἀφιερώθη ἑνταῦθα παρά τοῦ τότε ἐν τη ἐκκλησία παντοκράτορος δια-

μένοντος Νεοφύτου Ἱερομ. Βλάχου ἐκ τη Γλαύκη κ(αι) ὅποιος τήν μεταχειρισθή εἰς 
ἁρπαγήν.... (ἀκολουθοῦν οἱ συνήθεις κατάρες). 
LEGRAND BI, ἀρ. 3674. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΒ, Γ΄, ἀρ. 8799. 
 

1894.01. Ἀκολουθία τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρ-

θένου Μαρίας. ... Μυρτιδιοτίσσης ... Νῦν τὸ πέμπτον ἐκδοθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐν 
Ἀθήναις Κυθηρίου Ἰωάννου Δ. Κουμεσοπούλου Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπο-

γραφείου τῶν καταστημάτων Ἰωάννου Νικολαΐδου 1894. 
Ἀντίτυπα δύο. Ἀντίτυπο α΄ : Λείπει τὸ φύλλο τοῦ τίτλου, σώζεται ὅμως τὸ πράσι-
νο ἐξώφυλλο, γεμάτο μὲ σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου. Δεμένο μὲ χαρτόνι ἐπεν-

δυμένο μὲ μαρμαρόκολλα. Ράχη πάνινη, κατεστραμμένη ἐντελῶς. Ἀντίτυπο β ΄ : Δε-

μένο μὲ μαῦρο χοντρὸ χαρτόνι. Ράχη πάνινη. 
LEGRAND, BI, ἀρ. 3813. PETIT, σ. 171. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΒ, Γ΄, ἀρ. 9308. 
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1895.01. Ὡρολόγιον τὸ Μέγα Περιέχον ἅπασαν τὴν ἀνήκουσαν αὐτῷ Ἀκο-

λουθίαν κατὰ τὴν τάξιν τῆς Ἀνατολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ... Διορ-

θωθὲν καὶ εἰς τρία μέρη διαιρεθὲν Ὑπὸ Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ ... 
Ἐπιθ[εωρηθ]ὲν δὲ, κατὰ τὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει γενομένην ἔκδοσιν, 
παρὰ τοῦ Ἀειμνήστου Σπυρίδωνος ἱερομονάχου Ζερβοῦ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ θρόνου Ἔκδοσις ἑβδόμη Βενετία Ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Τυπο-

γραφείου Ὁ Φοῖνιξ 1895. 
21,8 ἑκ. – σ. η΄ + 560. Τὰ περιθώρια κομμένα ἀπὸ τὸν βιβλιοδέτη. Στὸ verso τοῦ πρώ-

του ἐξωφύλλου: Τό παρόν ὡρολόγιον ἐδεθη τήν 31-10-1966 τό ἔδωσα καί τό ἔδεσε ὁ 
ἱεροδιάκονος τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος Κων/νος Σουλβίνος (διότι ἦτο κατεστραμένο). Στὴ 
σ. [β΄]: ἀφιέρωμα πρός την ἐδῶ ἱερᾶν Μονήν, εὐγένιος ἱερομόναχος Χυτύρης ἐκ τοῦ 
χ(ωρί)ου Κουραμάδων και ἐφημέριος της ἐκλησίας Παναγίας τῶν ξένων ἐν τή πόλει 
Κερκύρας 1897. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΒ, Γ΄, ἀρ. 9532. 
 

1896.01. Ἡ θεία καὶ ἱερὰ Ἀκολουθία τῆς ... Θεοτόκου ... Μυρτιδιοτίσσης Εἰς 
τὸ ὑπερφυὲς θαῦμα, ὅπερ ἐνήργησε ... ἐν τῇ Νήσῳ Κυθήρων, ... Συντεθεῖσα 
μὲν παρὰ ... Σωφρονίου ἐπισκόπου Κυθήρων τοῦ Παγκάλου. Καὶ αὖθις με-

τατυπωθεῖσα ἐπιμελείᾳ Ἰ. Μεταξᾶ Λασκαράτου. Ἐν Κεφαλληνίᾳ. Τύποις Ἡ 
«Κεφαλληνία.» 1896. 
20 ἑκ. – σ. 54. Δεμένο πρόχειρα μὲ μπλὲ κόλλα. Στὸ verso τοῦ φύλλου τοῦ τίτλου: Τῷ 
σεβαστῷ μοι Διδασκάλῳ κυρίῳ κυρίῳ Σπυρίδωνι Καταπόδῃ πρεσβυτέρῳ εἰς ἐλάχι-
στον δεῖγμα τοῦ πρός Αὐτόν ἀπείρου σεβασμοῦ μου καί ἀγάπης. Ν. Ποταμιάνος Ἱε-

ρογραμμ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κεφαλληνίας. Στὸ ἴδιο φύλλο σφραγίδα μὲ τὴν ἐπιγραφή: 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 

PETIT, σ. 171-172. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΒ, Γ΄, ἀρ. 9573. 
 

1898.01. Οἰκογενειακὴ Βιβλιοθήκη Λαϊκὴ Ἱστορία τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ 
Πολέμου ἀπὸ τῆς κρητικῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1896-97 μέχρι τῆς ἐκκενώ-

σεως τῆς Θεσσαλίας (1898) Ἐπὶ τῇ βάσει Τῶν Ἐπισήμων Ἐκθέσεων, τοῦ Γαλ-

λικοῦ Ἐπιτελείου, τοῦ Διαδόχου, τοῦ Τουρκικοῦ Ἐπιτελείου, τοῦ Γκὸλτς 
πασσᾶ, ἁπάντων τῶν ἐπισήμων ἐγγράφων καὶ τῶν πρακτικῶν τῶν πολεμι-
κῶν δικῶν Κόκκορη, Σαχτούρη, Πέντε Πηγαδιῶν κ.τ.λ. Ὑπὸ Ἠλία Ι. Οἰκο-

νομοπούλου Ἐν Ἀθήναις Ἔκδοσις Κεντρικοῦ Βιβλιοπωλείου Κατὰ μῆνα 
Ἰούλιον 1898. 
23 ἑκ. – σ. 556 + [4]. 
Πρβλ. ΠΟΛΕΜΗ, Βιβλιοθήκη, ἀρ. 4887. 
 

1899.01. Βιογραφία καὶ Διαθήκη τοῦ μεγάλου ἐθνικοῦ εὐεργέτου Ἀνδρέου 
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Συγγροῦ Μετὰ τῆς προσωπογραφίας αὐτοῦ Ὑπὸ Él. Οἰστρίδου Ἐν Ἀθήναις 
Ἐκ τοῦ Κεντρικοῦ Βιβλιοπωλείου Δράκου Α. Παπαδημητρίου 1899. 
23,3 ἑκ. – σ. 16. Ἄδετο. 
 

1899.02. Τελευταῖαι στιγμαὶ Θάνατος καὶ Διαθήκη τοῦ Μεγάλου Ναπολέ-

οντος ὑπὸ τοῦ ἰατροῦ αὐτοῦ Ἀντωμάρχου Μετάφρασις ἐκ τοῦ γαλλικοῦ ὑπὸ 
Ἰάσονος Α. Δρακούλη Ἐν Ἀθήναις Μιχαὴλ Ι. Σαλίβερος ἐκδότης Βι-
βλιοπωλεῖον ὁδὸς Σταδίου – Τυπογραφεῖον ὁδὸς Σταδίου – 1899. 

18 ἑκ. – σ. 96. Δεμένο πρόχειρα μὲ μπλὲ χαρτόνι, ὅπου ἡ χάρτινη ἐτικέτα: θάνατος τοῦ 
Μεγάλου Ναπολέοντος. 
LEGRAND, BI, ἀρ. 4022. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΒ, Γ΄, ἀρ. 9956. 
 

1900.01. Παρακλητ[ικὴ] ἤτοι Ὀκτώηχος ἡ Μεγά[λη] περιέχουσα πᾶσαν τὴν 
ἀνήκουσαν αὐτῇ Ἀκολουθίαν μετὰ τῶν ἐν τῷ τέλει συνήθων προσθηκῶν. 
Νεωτάτη καὶ τελειοτάτη ἔκδοσις Ἐκδότης Παρασκευᾶς Παρασκευόπουλος, 
Ἐν Ἀθήναις Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Σπύρου Τσαγγάρη - Ὁδὸς Πραξιτέλους 
3 - 1900. 

31 ἑκ. – σ. 422 + [2]. Στὶς δύο σελίδες χ.ἀ. Κανὼν Ἱκετήριος εἰς τὸν Κύριον Χριστὸν 
Ποίημα Θεοκτίστου μοναχοῦ, μὲ μικρότερα τυπογραφικὰ στοιχεῖα. Δεμένο μὲ χοντρὰ 
χαρτόνια ἐπενδυμένα μὲ πανὶ μαῦρο. Τὸ πάχος τῶν φύλλων βαμμένο κόκκινο. 
 

 

2.  ΑΤΑΥΤΙΣΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ  

 

1. [Βιβλίον καλούμενον Νέος Παράδεισος ... Εἰς τὴν κοινὴν ... Διάλεκτον 
Μεταφρασθὲν παρὰ Ἀγαπίου ... Ἐνετίῃσι...], 18ος αἰ. 
20 ἑκ. Ἀκέφαλο· ὑπάρχουν οἱ σ. 1-542. Κομμένα περιθώρια. Στὴ σ. 542 τὸ γνωστὸ 
τετράστιχο «Ἐτελειώθη... Ἀκακίου». Πρόκειται κατὰ πᾶσα πιθανότητα γιὰ κάποια 
ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τοῦ ἔργου ἀπὸ τὸ Τυπογραφεῖο τοῦ Γλυκῆ ἕως τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰ., 
ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν σελίδων του. Στὸ πρῶτο παράφυλλο σημειώ-

νεται: βιβλεῖον ὁνομαζόμενον Νέος Παράδεισος τοῦ ἔτους 1702 τυπωθέν, δὲν εἶναι 
ὅμως γνωστὴ τέτοια ἔκδοση τοῦ Νέου Παραδείσου. Τὰ περιθώρια κομμένα ἀπὸ τὸν 
βιβλιοδέτη. Σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου στὰ παράφυλλα καὶ στὰ ἐξώφυλλα. 
 

2. [Αἱ θεῖαι λειτουργίαι, Χρυσοστόμου, Βασιλείου, Γρηγορίου Διαλόγου, 
τοῦ Τρισαγίου, Εἰσοδικὰ δεσποτικῶν ἑορτῶν], ἀρχὲς 18ου αἰ. 
22,5 ἑκ. – σ. 64. Ἀκέφαλο, ἄρχεται ἀπὸ τὴ σ. 3. Ἄδετο. Στὸ τέλος, ἔνθετο φύλλο ὅπου 
χειρόγραφη ἡ Απόλησης τῆς θίας λητουργίας. 
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3. [Ἀγαπίου, Ἐκλόγιον], 18ος αἰ.; 
19,5 ἑκ. – σ. [4] + 404. Περιθώρια κομμένα. Λείπει τὸ φύλλο τοῦ τίτλου. Τὰ φύλλα κομ-

μένα ἀπὸ τὸν βιβλιοδέτη. Στὸ παράφυλλο τῆς ἀρχῆς: Σωφρόνιος μοναχός Πάξιος 
ἐλαχιστος τον Μοναχον το εδεσα ετουτο το χαρτι τω Εκλόγιον Εγω Σωφρόνιος Μ. 
Παξιος και τω γραφο δια ενθιμισις. C.Μ.Π. τον μεταγενεστερον πατερον. 

 

4. [Παρακλητική], 18ος-19ος αἰ. 
29,7 ἑκ. – σ. 3-404. Λείπει τὸ φύλλο τοῦ τίτλου. Ἐκδόσεις Παρακλητικῆς 404 σελίδων 
ἔγιναν ἀπὸ τὸ Τυπογραφεῖο τοῦ Γλυκῆ τὰ ἔτη 1783 (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Β΄, ἀρ. 786. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 4664), 1790 (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Β΄, ἀρ. 818α. ΠΑΠΑ-

ΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 4665), 1798 (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒ, Β΄, ἀρ. 881. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-

ΛΟΥ, ΕΒ, Α΄, ἀρ. 4666) καὶ 1804 (ΗΛΙΟΥ Α΄, ἀρ. 1804.61). 
 

5. [Αἰσώπου τοῦ Φρυγὸς Βίος καὶ Μῦθοι], ἔκδοση Γλυκῆ, ἀρχὲς 19ου αἰ. 
18 ἑκ. Ἀκέφαλο καὶ κολοβό, ὑπάρχουν οἱ σ. 3-236. Λείπουν ἐπίσης οἱ σ. 225-228. 

Ἄδετο. 
Πρβλ. ΗΛΙΟΥ, Α΄, 1813.2· 1816.2-5· 1818.2.  
 

6. [Μαργαρίτες Χρυσοστόμου], 19ος αἰ. 
24 ἑκ. – σ. 303 + 1λ. Ἀκέφαλο, ἄρχεται ἀπὸ τὴ σ. 9. Πιθανὸν κάποια ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις 
τῆς Τυπογραφίας τοῦ Φοίνικος τοῦ 1850 ἢ 1858 (Πρβλ. ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ Β΄, ἀρ. 5228 ἢ Γ΄, 
ἀρ. 7634 ἀντίστοιχα). 
 

7. [Μηναῖον τοῦ Ἰαννουαρίου], 19ος αἰ. 
27,8 ἑκ. Ἀκέφαλο, ὑπάρχουν οἱ σ. 3-299. Πρόκειται γιὰ κάποια ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις 299 
σελίδων τοῦ Μηναίου τοῦ Ἰανουαρίου ποὺ ἐκδόθηκαν ἀπὸ τὸ Τυπογραφεῖο τοῦ Γλυ-

κῆ (βλ. ΗΛΙΟΥ Α΄, ἀρ. 1803.49 καὶ 1816.61). Δεμένο μὲ χαρτόνι. Στάχωση κατεστραμ-

μένη· ἡ ράχη ἔχει ἐνισχυθεῖ μὲ κομμάτια ὑφάσματος. Στὸ πρῶτο παράφυλλο: Τό παρόν 
Μηναῖον τοῦ Ἰανουαρίου ὑπάρχει τής ἐνταῦθα Ἰερᾶς Μονής Χρυσομυρτιδιώτισσας 
καί τα 1905 - Μαρτίου 19 - τό ἔδεσε ὁ Γεώργιος Ἀρταβάνης εἰς τήν πόλην τῆς Κερ-

κύρας εἰς τήν κοντράδα της Ὑ. Θ. τῶν Στερεωτῶν καί τοῦ ἔδωσα δραχμάς 2.50. 
 

8. [Εἱρμολόγιον], ἔκδοση Γλυκῆ, ἀρχὲς 19ου αἰ. 
17 ἑκ. Ἀκέφαλο καὶ κολοβό· ὑπάρχουν οἱ σ. 3-254. 

 

9. [Ψαλτήριον Δαβὶδ τοῦ Προφήτου καὶ Βασιλέως], ἔκδοση Γλυκῆ, ἀρχὲς 
19ου αἰ. 
17,3 ἑκ. – σ. 184. Ἀκέφαλο, ἄρχεται ἀπὸ σ. 17. Στὴν ὤα: Salterio. Δεμένο πρόχειρα μὲ 
σπάγκο. 
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10. [Ψαλτήριον], Τυπογραφία τοῦ Φοίνικα, μέσα 19ου αἰ. 
21,5 ἑκ. – σ. 200. Ἀκέφαλο, ἄρχεται ἀπὸ σ. 5. Στὴν ὤα: Salterio T.Φ. Στάχωση κατε-

στραμμένη. Στὴ σ. 200, μετὰ τὸν Πίνακα τῶν Ὠδῶν (τυπωμένο): Χρ. Τριανταφύλου. 
Βενετία. 

 

11. [Τριώδιο], 18ος αἰ. 
29 ἑκ. – σ. 3-460. Λείπει τὸ φύλλο τίτλου. Δεμένο μὲ χοντρὰ χαρτόνια, ράχη δερμάτι-
νη κατεστραμμένη. Σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου στὰ παράφυλλα. 
 

12. [Ἀκολουθία Ἁγίου Σπυρίδωνος], 19ος αἰ.; 
22 ἑκ. – σ. 76. Ἀκέφαλο, ἄρχεται ἀπὸ σ. 3. Δεμένο πρόχειρα μὲ χαρτόνι. 
 

13. [Ἀνθολόγιον], 18ος αἰ. 
30 ἑκ. Ἀκέφαλο καὶ κολοβό· ὑπάρχουν οἱ σ. 117-400 (Μὴν Νοέμβριος. Τὸ πλῆρες δό-

ξης παλάτιον... Μὴν Ἀπρίλλιος. Μηνὶ τῷ αὐτῷ κζ΄. τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Συμεὼν...). 
Λείπουν ἐπίσης οἱ σ. 277-292. Στὴν ὤα: Ἀνθολόγιον. Antologio. Τετράδια στὸ ὑπάρ-

χον τμῆμα: Η-ΒΒ. 

14. [Ὡρολόγιον], 19ος αἰ. 
18,5 ἑκ. Ἀκέφαλο καὶ κολοβό· ὑπάρχουν οἱ σ. 471-512. Τὸ ὑπάρχον τμῆμα περιλαμ-

βάνει τὴν Ἀκολουθία τοῦ παρακλητικοῦ κανόνα εἰς τὸν Ἄγγελον καὶ τὴν Ἀκολου-

θία τῆς θείας Μεταλήψεως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΒΙΒΛΙΩΝ  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Α΄  
 

Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 124v-125v. 

 
Ἐκ τῶν βιβλείων καταγραφή. 

1ον. δύο Εὐαγγέλια σκέτα. 1799.01, 1818.02 

2ον. 35 Μηναῖα ὅλλοι οἱ μῆνες ἔχουν τρία Μηναία ὁ δέ Ἰανου-
άριος ἔχη 2. 

 

3ον. 4 Τριώδια. Παλαιός τύπος καί ἔνα νέος τύπος τῶν Ἀθηνῶν.  

4ον. 3 Πεντικοστάρια.  

5ον. ἕνα λειτουργικόν.  

6ον. 4 Παρακλητικαῖς.  

7ον. 3 Ψαλτήρια μεγάλα.  

8ον. δύο θεοτοκάρια.  

9ον. ἕνα κυριακοδρόμιον.  

10ον. ἔνα βιβλίον ονομαζόμενον Δαμασκηνός/  

11ον. 2 δύο βιβλία ὀνομαζόμενα Μαργαρίταις τού Χρυσοστόμου.  

12ον. ἔνα βειβλίον ὁνομαζόμενον τοῦ Ἰωάννου τής κλίμακος.  

13ον. δύο βιβλεία ὁνομαζόμενα Παράδεισοι.  

14ον. δύο βιβλεία ὁνομαζόμενα νέοι θυσαυροί. 1779.01, 1782.01 

15ον. δύο φυλάδες τοῦ Ἀγίου Σπυρίδωνος.  

16ον. δύο φυλάδες τοῦ Ἁγίου Γερασίμου.  

17ον. μία φυλάδα τοῦ Ἁγίου Διονισίου.  

18ον. δύο φυλάδες περιέχουσαι τά ἐγκώμια τής Παναγίας τόν Δε-
καπενταύγουστον, ἤτοι τόν ἐπιτάφιον κανόνα τῆς Θεοτόκου. 

 

19ον. δύο φυλάδες τῶν Ἁγίων Ἰάσωνος καί Σωσιπάτρου.  

20ον. δύο χειρόγραφαι φυλάδες περιέχουσαι τήν λειτουργείαν τού 
Ἁγίου Ἰακόβου τού Ἀδελφοθέου μαζύ μέ δύο χειρογράφους ὁδη-
γείας τῶν ψαλτών. 

 

21ον. ένα βιβλεῖον ὁνομαζόμενον ἡ Ἀποκάλυψης τοῦ Ιωάννου.  

22ον. ἕνα βειβλίον μεγάλον Προσκυνητάριον τής Μονής τοῦ Με-
γάλου Σπηλαίου. 

 

23ον. ἕνα μικρόν βιβλεῖον Προσκυνητάριον τού Ἁγίου Ὅρους.  
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24ον. Μία φυλάδα τής Υ. Θεοτόκου τῆς Κασιωπίας.  

25ον. 4 φυλάδες τής Ὑ. Θεοτόκου τής Μυρτιδιωτίσσης.  

26ον. μία φυλάδα τῶν Ἁγίων Νεκταρίου και Θεοφάνους. 1815.01 

27ον. μία φυλάδα τοῦ Ἀγίου Στελιανοῦ τού Παμφλαγόνος. 1690.01 

28ον. ἕνα μεγάλον βιβλεῖον ὁνομαζόμενον Ἀνθολόγιον.  

29ον. δύο τόμοι βιβλεία τῶν Συναξαριστῶν Νικοδήμου τού Να-
ξίου τοῦ Ἁγιορίτου. 

 

30ον. δύο μεγάλα βιβλεῖα τής Παλαιάς Διαθήκης.  

31ον. μία φυλάδα τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους.  

32ον. ἕνα ὁρωλόγιον.  

33ον. ἕνα βιβλεῖον ὁνομαζόμενον Κορνήλιος. 1788.02 

34ον. ἕνα μεγάλον βιβλεῖον ὁνομαζόμενον, ἐξήγησις τού ψαλτη-
ρίου 

 

35ον. ἕνα ὁρολόγιον βιβλεῖον.  

36ον. ἕνα μεγάλον βιβλεῖον ὁνομαζόμενον Πηδάλιον.  

37ον. Μία φυλάδα τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τιμοθέου καί Μαύρας.  

38ον. 4 βιβλεία ἔτερα, τών πρώτων ὀνομαζόμενα Νέοι παράδεισοι. ἀταύτιστο ἀρ. 1 

39ον. ἔτερα τέσερα βιβλεῖα ὁνομαζόμενα νέοι θυσαυροί.  

40ον. ἔτερον βιβλεῖον ὁνομαζόμενον «Καλοκαιρινή» περιέχων ἐντός 
αὐτοῦ βίους Ἁγίων Ἀνδρῶν. 

 

41ον. ἔτεραις δύο φυλάδες τῆς Παναγίας διά τό θαῦμα ὅπου ἔκα-
μεν εἰς τήν Πάργα, τῆς Ἡπείρου ψαλόμεναις τήν 11ην τοῦ κάθε 
μηνός Φεβρουαρίου. 

1857.01 

42ον. Μία φυλάδα τής Θεοτόκου, ὀνομαζομένης «Ἁγία Σκέπη» 
ψαλομένη τήν πρώτην τοῦ κάθε μηνός Ὁκτωμβρίου. 

 

43ον. ἕτερον βιβλεῖον ὁνομαζόμενον «Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου 
περιέχων λόγους ψυχωφελεῖς. 

 

44ον. ἔτερον βιβλεῖον ὁνομαζόμενον «Γόρδιος» χειρόγραφον περι-
έχων ἐντός αὐτοῦ, Περί τοῦ Πάπα, καί τοῦ Μωάμεθ». 

χειρόγραφο ἀρ. 5 

45ον. ἔτερον βιβλίον ὁνομαζόμενον «Χρονογράφος».  

46ον. ἔτερον βιβλείον Ψαλτήριον τοῦ Δαυίδ.  

47ον. μία φυλάδα τοῦ Ἀγίου Ἐλευθερίου ψαλομένη τάς 15 τοῦ 
Δεκεμβρίου. 

 

48ον. μία φυλάδα, τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου ψαλομένη τάς 19 τοῦ 
Ιανουαρίου. 

1873.01 

49ον. δύο βιβλεῖα Ἀπόστολοι.  

50ον. Ἔνα Πηδάλιον βιβλεῖον περιέχων τούς Ἀποστολικούς Κα-
νόνας. 

 

51ον. 2 φυλάδαις χειρογραφοι ψαλλόμεναι τήν πρώτην κυριακήν 
τοῦ κάθε μηνός Νοεμβρίου διά τό θαῦμα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος 
κατά τῶν λατίνων ὁνομαζομένη «Οὐρανοῦ κρίσις». 

 

52ον. ἔτερον Μηναίον τοῦ Αὐγούστου χωριστό ἀπό τά 35 μηναῖα.  

Ἄφησα τά λοιπά ἄγραφα διά τήν βραδύτητα. Τά ἔγραψα ὅλλα εἰς Ἄλλο βιβλεῖον. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Β΄  
 
Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Φάκελος ἡγουμένου Ἀμβροσίου Πακτίτη, Βιβλίο 2, σ. 93-99. 

 
Καταγραφή τῶν ἱερῶν βιβλείων τῆς ἱερᾶς Μονῆς Υ. Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης. 

1ον. Τρεῖς Παρακλητικαῖς, δύο παλαιός τύπος καί μία [διόρθωσε 
ἀργότερα σὲ δύο ] νέος τύπος τῶν Ἀθηνῶν. 

1798.01, 1900.01 

ἀταύτιστα ἀρ. 4 

2ον. 4 τέσερα Τριώδια παλαιός τύπος καί ένα νέος τύπος των 
Ἀθηνῶν. 

1722.01, 1755.15, 

1758.02, ἀταύτιστα 
ἀρ. 11 

3ον. 4 τέσερα Πεντηκοστάρια παλαιός τύπος καί ἕνα νέος τύπος 
τῶν Ἀθηνῶν. 

1703.01, 1746.01, 

1768.01, 1820.04 

4ον. 36 τριάκοντα ἕξι Μηναῖα παλαιός τύπος, ἐξ ὧν ὅλλοι οἱ 
Μῆνες ἔχουσιν ἀπό τρία Μηναῖα ὁ καθένας ὁ δέ Ἰανουάριος ἔχη 
δύο μόνον, ὁ δέ Αὔγουστος ἔχη 4 τέσερα Μηναῖα. 

1689.01, 1755.02-

1755.14, 1769.03, 

1805.01, 1813.02, 

1815.02, 1817.01-

1817.02, 1818.03-

1818-04, 1820.01-

1820.03, ἀταύτιστα 
ἀρ. 7 

5ον. 3 τρία ὁρωλόγια, δύο παλαιός τύπος, καί ἕνα τῶν Ἀθηνῶν. 1841.03, 1895.01, 

ἀταύτιστα ἀρ. 14 

6ον. ἕνα λειτουργηκόν παλαιοῦ τύπου του 1777 ἐν Βενετία.  

7ον. δύο Ἀπόστολοι παλαιοῦ τύπου καί ἕνας τῶν Ἀθηνῶν νέου 
τύπου. 

1846.01, 1879.02 

8ον. τρία ψαλτήρια μεγάλα τοῦ Δαυίδ δεδεμένα.  

9ον. ἕνα Ἀνθολόγιον παλαιός τύπος δεδεμένον τοῦ ἔτους 1788 καί 
ἕνα ἄλλο παλαιόν ῥιπισμένον. καί ἕτερον βιβλίον Ἀνθολόγιον 
δεδεμένον τοῦ ἔτους 1788. 

1788.01 

10ον. ἕνα βιβλεῖον Μεγάλον ὁνομαζόμενον Παλαιά Διαθίκη τετυ-
πωμένον ἐν Μόσχα τό 1821. 

1821.01 

11ον. δύο τόμοι βιβλεία Συναξαριστῶν τοῦ διδασκάλου Νικοδή-
μου του ἐκ της Νήσου Νάξου Ἁγιορίτου τυπωθέντα ἐν Βενετία τό 
ἔτη 1819. Πρῶτος καὶ δεύτερος τόμος. 

1819.03 

12ον. ἕνα μεγάλον Βιβλεῖον ὁνομαζόμενον Πηδάλιον περιέχων 
Νόμους Συνοδικούς τυπωθέν ἐν Ἀθήναις τό 1841. 

1841.01 

13ον. ἕνα βιβλεῖον ὁνομαζόμενον Δαμασκηνός Ἰωάννης Παλαιοῦ 
τύπου τυπωθέν ἐν Βενετία τό 1791 ἀρχίζον ἀπό τόν εὐαγγελισμόν 
τῆς θεοτόκου καί τελειώνη εἰς τήν ἐξήγησιν τοῦ πάτερ ἡμῶν. 

1791.01 

14ον. ἕτερον βιβλεῖον ὁνομαζόμενον τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύ-
ρου. παλαιὸς τύπος τοῦ 1720, ἀρχίζων ἀπό τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ καί 
τελειώνη εἰς τόν βίον τοῦ ὁσίου Πέτρου τοῦ Ἀθωνίτου. 

1720.01 

15ον. ἕνα βιβλεῖον Ἐξομολογητάριον τυπωθέν ἐν Βενετία τό 1857 1857.02 
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περιέχων Νόμους ἐξομολογήσεως. 
16ον. ἕτερον βιβλεῖον τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ συγγραφέως τῆς 
Κλίμακος τυπωθέν ἐν Βενετία τό 1693. 

1693.01 

17ον. ἕτερον βιβλεῖον ὁνομαζόμενον Λαυσαϊκόν τυπωθέν ἐν Βενε-
τία τό 1758. 

1758.01 

18ον. ἕτερον βιβλεῖον Παράδεισος ὁνομαζόμενον (παραλείπη τό 
ἔτος) ἀρχίζων τούς Βίους των Ἁγίων ἀπό τοῦ ὁσίου Μελετίου τοῦ 
Νέου καί τελειώνη περί τῆς ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Βατοπαιδίου τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους. 

 

19ον. ἕτερον βιβλεῖον καλούμενον Παράδεισος τυπωθέν ἐν Βενε-
τία τό 1797 ἀρχίζων ἀπό τόν βίον τοῦ ὁσίου Ἰωάσαφ καί τελειώνη 
εἰς τόν βίον τοῦ ὁσίου Ἀντωνίου. 

1797.01 

20ον. ἕτερον βιβλεῖον μεγάλον, καλούμενον Κυριακοδρόμιον τυ-
πωθέν ἐν Μόσχα τό 1808. 

1808.01 

21ον. ἕτερον βιβλεῖον Παράδεισος καλούμενον τυπωθέν ἐν Βε-
νετία τό 1782 ἀρχίζων καί αὐτό ἀπό τόν βίον τοῦ ὁσίου Ἰωάσαφ 
καί τελειώνη εἰς τόν βίον τοῦ ὁσίου Ἀντωνίου. 

1782.01 

22ον. ἕτερον βιβλεῖον ὁνομαζόμενον ἐπιτομή ἤτοι ἱερόν ἀπάνθι-
σμα τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου τυπωθέν ἐν τῶν Πατριαρχείω Κων-
σταντινουπόλεως τό 1799. 

 

23ον. ἕτερον βιβλίον ὁνομαζόμενον Λαυσαϊκόν τυπωθέν ἐν Βενε-
τία τό 1758. 

1758.01 

24ον. ἕνα βιβλεῖον Μαργαρίται Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ὁνο-
μαζόμενον τυπωθέν ἐν Βενετία τό 1839. 

1839.01 

25ον. ἕνα Μεγάλον βιβλεῖον προσκυνητάριον τοῦ Μεγάλου Σπη-
λαίου τυπωθέν ἐν Ἀθήναις τό 1840. 

1840.01 

26ον. δύο ψαλτήρια τοῦ Δαυΐδ μεγάλα, τό μέν ἕνα παλαιός τύπος 
ἐν Βενετία τό 1820 τό δέ ἄλλο νέου τύπου ἐν Βενετία τοῦ ἔτους 
1865. Τά ἔγραψα καί πάλιν + 

1820.05 

27. ἕτερον πεντηκοστάριον παλαιός τύπος, καί παραλείπη τό ἔτος, 
ῥιπισμένον. 

 

28. καί ἕτερον Ψαλτήριον μεγάλον του Δαυϊδ δεδεμένον, καί 
χρυσοδετον. τό ἔγραψα καί πάλιν. + 

 

29. δύο βιβλεῖα Θεοτοκάρια ὁνομαζόμενα ψαλλόμενα κατά τήν 
μεγάλην Τεσαρακοστήν ἐν τοῖς μεγάλοις Ἀποδείπνοις. μεγάλα. τό 
μέν τυπωθέν ἐν τοῖς Πατριαρχίοις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐν ἔτι 
1849 το ἕν. τό δέ ἄλλο τυπωθέν ἐν Ἐνετία τό 1796. 

1849.01, 1796.01 

30. ένα βιβλεῖον μεγάλον ὁνομαζόμενον ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ Ἰωάν-
νου τοῦ Θεολόγου ὑπό Ἀποστόλου Μακράκη, τυπωθέν ἐν Ἀθή-
ναις τό 1881. 

 

31. Μία φυλάδα τοῦ Ἁγίου Διονισίου τυπωθεῖσα ἐν Ἀθήναις τό 
1844. 

1844.01 

32. Μία φυλάδα παλαιᾶ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τυπωθεῖσα ἐν ἐνε- 1773.01 
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τία τό 1773. Περιέχων καί τήν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Ἀβάδδων. 
33. ἔνα βιβλεῖον ἐν ὧ ὑπάρχει διάλεξις ἀναμεταξύ Γριγορίου 
διαλόγου καί του ἑβραίου Ἑρβάν. 

1646.01 

34. ένα ψαλτήρη μεγάλο ἐνῶ ὑπάρχει καί ἐξηγημένο. τυπωθέν ἐν 
ἐνετία τό 1705. Παρά Μηχαήλῳ Βαρβονίῳ. 

1705.01 

35. ἔτερον βιβλεῖον καλοῦμενον Παράδεισος τυπωθέν ἐν ἐνετία τό 
1759. παρά Νικολάῳ τῶ Γλυκύ τό ἐξ Ἰωαννίνων. ἀρχίζη ἀπό τόν 
βίον τοῦ ὁσίου Ἰωάσαφ καί τελειώνη εἰς τόν βίον τοῦ ὁσίου 
Ἀντωνίου. 

1759.01 

36. ένα μεγάλον βιβλεῖον Θεοφυλάκτου ἀρχειεποισκόπου Βουρ-
γαρίας. τό ὁποῖον περιέχει ἐρμηνεία εἰς τά τέσερα ἱερά εὐαγγέλια. 
τυπωθέν ἐν Λειψία της Σαξωνίας ἐν ἔτι ΑΨΞΑ. ἤτοι 1761. 

1761.01 

37. ἔνα μεγάλον βιβλεῖον ὁνομαζόμενον Κωνσταντίνος Ἀρμενό-
πουλος κριτής Θεσαλονίκης. Περιέχων Νόμους, ἐκκλησιαστικούς 
καί πολιτικούς. τυπωθέν ἐν ἐνετία τό 1777 παρά Δημητρίω Θεο-
δοσίου του ἐξ Ἰωαννίνων. 

1777.01 

38. ἕνα βιβλεῖον Μεγάλον ὁνομαζόμενον Συμεών Ἀρχιεποισκόπου 
Θεσαλονίκης. Περιέχων διαλόγους ἐκλησιαστικούς. τυπωθέν ἐν 
Λειψία της Σαξωνίας ἐν ἔτι 1791. 

1791.02 

39. ἕνα μεγάλο ψαλτήρη του ἐν Αγίοις Πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου 
Ἀρχειεποισκόπου Ἀλεξανδρείας ἤτοι ἐρμηνεία τῶν ψαλμῶν, εἰς 
φράσιν ἐληνικήν καί ἰταλικήν τυπωθέν τό 1777. 

1777.02 

40. ἕτερον βιβλεῖον ὁνομαζόμενον Μαργαρίται Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου τυπωθέν ἐν ἐνετία τό 1858. 

 

41. ἕνα βιβλεῖον κατηχητικόν τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου 
τυπωθέν ἐν ἐνετία τό Α.Χ.Ο.Ϛ. Ἰουνίου 16. 

1676.01 

42. ἑνα βιβλεῖον Καινή Διαθίκη ὁνομαζόμενον. εἰς γλώσαν ἑληνι-
κήν καί ἀλβανικήν γεγραμμένον τυπωθέν εἰς τούς Κορφοῦς ἐν ἔτι 
1827. 

 

43. ἕνα βιβλεῖον ὁνομαζόμενον Ἀγάπιος περιέχων βίους Ἁγίων. 
ἀρχίζη ἀπό 16 Νοεμβρίου ἀπό του Ἁγίου ἀποστόλου καί εὐαγγε-
λιστοῦ Ματθαίου καί τελειώνη περί Νουθεσίας θαυμασίου. (πα-
ραλείπη τό ἔτος του τύπου). 

πρβλ. ἀταύτιστα 
ἀρ. 3 

44. ἕνα μεγάλον εὐχολόγιον τυπωθέν ἐν ἐνετία τό 1767 παρά 
Νικολάω τῶ Γλυκεῖ τό ἐξ Ἰωαννίνων. 

1767.01 

45. ἕνα βιβλεῖον ὁνομαζόμενον Κατήχησις Ἱερά της λειτουργίας. 
Τυπωθέν ἐν ἐνετία τό Α.Χ.Π.Α. ἤτοι τό 1681. 

1681.01 

46. 3 τόμοι βιβλεῖα δεδεμένα περιέχων ἀνά 4 μῆνες κάθε τόμος 
βίους Ἁγίων ἐν συντομία τυπωθέντα ἐν Ἀθήναις τό 1908. 

 

47. ἕτερον βιβλεῖον ὁνομαζόμενον Θρησκευτικαί μελέται τυπωθέν 
ἐν Ἀθήναις τό 1864. 

1864.01 

48. ἕτερον βιβλεῖον Μακαρίου τοῦ Αἰγιπτίου ὁμηλίαι Πνευμα-
τικαί τυπωθέν ἐν ἐνετία τό 1857. 

1857.03 
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49. 3 τόμοι βιβλεία τῆς ἑληνικῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1888. 1888.04-05 

50. ἕτερον βιβλεῖον τοῦ ἑληνοτουρκικοῦ πολέμου ἰστορία τοῦ 1898. 1898.01 

51. δύο φυλάδες τῶν Ἁγίων Ἰάσωνος καί Σωσιπάτρου τοῦ 1850. 1850.01 

52. καί ἕτερον βιβλεῖον Μακαρίου τοῦ Αἰγιπτίου τοῦ 1857.  

53. ἕτερον βιβλεῖον ἤτοι κατήχησις τῆς θείας λειτουργίας ἐξήγησις 
καί ἐξέτασις τῶν χειροτονουμένων (παραλείπη τό ἔτος τοῦ βιβλείου). 

1769.02 

54. ἕτερον βιβλεῖον ὁνομαζόμενον Καλοκαιρινή, περιέχων βίους 
Ἁγίων. ἀρχίζη ἀπό τής Ἁγίας ὁσιομάρτυρος Εὐδοκίας τῆς Σαμαρί-
τιδος, καί τελειώνη εἰς τά θαυμάσια τῆς Θεοτόκου ἐν τῶν Νεωρίω. 
τυπωθέν ἐν ἔτι 1818 ἐν ἐνετία. 

1818.01 

55. ἕτερον βιβλεῖον ὁνομαζόμενον νέος θησαυρός τυπωθέν ἐν 
ἐνετία τό 1782. ἀρχίζη ἀπό 6 τοῦ Σεμπτεμβρίου ἀπό τό θαῦμα τοῦ 
Ἀρχαγγέλου Μηχαήλ καί τελειώνη τήν 29ην Αὐγούστου εἰς τήν 
ἀποτομήν τοῦ τιμίου Προδρόμου. 

1782.02 

56. ἕνα παλαιόν τυπικόν τοῦ Ἁγίου Σάβα (παραλείπη τό ἔτος). 1604.01 

57. δύο φυλάδες τοῦ Ἁγίου Γερασίμου ἡ μέν μία ἐτυπώθη τό 1830 
ἐν ἐνετία ἡ δέ ἄλλη (παραλείπη τό ἔτος). 

1830.01 

58. δύο φυλάδες τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ἡ μέν μία ἐτυπώθη ἐν τῆ 
ἐνετία τό 1764, ἡ δέ ἄλλη τό ἔτος 1847. 

1764.02 

1847.02 

59. μία φυλάδα τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου τό ἔτος 
1863 τυπωθεῖσα εἰς τό τυπογραφεῖον ἡ Ἀνατολή. 

1863.01 

60. μία φυλάδα τής Υ. Θ. Κασιοπίας τυπωθεῖσα ἐν ἐνετία τό ἔτος 
1724. 

1724.01 

61. ἑτέρα φυλάδα παλαιά τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος (παραλείπη τό 
ἔτος). 

ἀταύτιστα ἀρ.12 

62. δύο παλαιαί φυλάδες τοῦ Ἁγίου Διονισίου τοῦ ἔτους 1755. 1755.01 

63. μία φυλάδα τοῦ Ἁγίου Βλασίου τοῦ ἔτους 1786 ἐν ἐνετία. 1786.01 

64. ἑτέρα φυλάδα τῶν Ἁγίων Τιμοθέου καί Μαύρας. τῶ ἔτη 1769. 1769.01 

65. ἑτέρα φυλάδα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τοῦ ἔτους 1813. 1813.01 

66. ἑτέρα παλαιᾶ φυλάδα τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ ἔτους 1789. 1789.02 

67. ἕτερον βιβλεῖον περιέχων τά θαύματα τῆς Ζωοδόχου. 1812.01 

68. ἕτερον βιβλεῖον Μαργαρίται Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ὁνο-
μαζόμενον χαλασμένον, ἀρχίζη ὑπ’ ἀριθ. φύλλου 163 καί τελειώνη 
εἰς τόν ἀριθ. 344. 

1730.01 

69. ἑτέρα φυλάδα τοῦ ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Νέου τοῦ ἔτους 1764. 1764.01 

70. ἑτέρα φυλάδα τοῦ Ἁγίου Βαρβάρου τοῦ ἔτους 1886. 1886.02 

71. μία φυλάδα ἔνθα εἰσίν γεγραμμένον ἀφωρισμός τοῦ ἱερομ. 
Παρθενίου Ζανκάρη παλαιά. χειρόγραφος. 

χειρόγραφο ἀρ. 4 

72. ἑτέρα φυλάδα χειρόγραφος ἐπονομαζομένη οὑρανοῦ κρίσις 
ψαλλομένη τήν πρώτην Κυριακήν τοῦ κάθε μηνός Νοεμβρίου. 
1839 ἐγράφθη. 

χειρόγραφο ἀρ. 8 

73. ἕτερον βιβλεῖον ὁνομαζόμενον ὁδηγός τῶν προσκυνητῶν τῆς 
Ἰερουσαλήμ. 1911. 
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74. δύο φυλάδες αἵτινες περιέχουσιν τά ἐγκώμια τῆς Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου ψαλλόμεναι κατά τήν 14ην τοῦ Αὐγούστου εἰς τόν 
ὅρθρον. καί ἄλλη μία μεγάλη χειρόγραφος τοῦ 1937. 

1836.01, 

χειρόγραφο ἀρ. 20 

75. 5 φυλάδες αἵτοινες περιέχουσιν τήν Ἀκολουθίαν τοῦ ὑπερ-
φυοῦς θαύματος τῆς Υ. Θ. τῆς Μυρτιδιωτίσσης ψαλόμεναι κατά 
τήν 24ην τοῦ κάθε μηνός Σεμπτεβρίου. τρεῖς μέν ἐξ αὐτῶν εἰσίν 
παλαιός τύπος καί δύο νέος τύπος. 

1744.01, 1789.01, 

1847.01, 1894.01, 

1896.01 

76. Μία φυλάδα τῆς Υ. Θ. τῆς Ἁγίας Σκέπης ψαλλομένη κατά τήν 
1ην τοῦ κάθε μηνός Ὁκτωβρίου τοῦ ἔτους 1869. 

1869.01 

77. ἕνα μεγάλον βιβλεῖον ὁνομαζόμενον Χρονογράφος ἤτοι σύνο-
ψις διαφόρων ἱστοριῶν. ἐτυπώθη ἐν ἐνετία τό ἔτος 1778. 

1778.01 

78. ἕνα μικρόν βιβλεῖον Προσκυνητάριον τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω 
τετυπωμένον ἐν ἐνετία τό 1745. 

1745.01 

79. ἕνα βιβλεῖον ὁνομαζόμενον Μηνιάτης τοῦ ἔτους 1891.  

80. ἕνα βιβλεῖον μικρόν ὁνομαζόμενον ἑωρτολόγιον ὅπου περιέχη 
Δοξαστικά καί ἀπολυτίκια Ἁγίων καί Δεσποτικῶν ἑωρτῶν καί τοῦ 
Τριωδίου καί τοῦ Πεντηκοσταρίου, τυπωθέν ἐν τῆ ἐνετία τό 1742. 

 

81. Μία φυλάδα τοῦ Ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τυπω-
θεῖσα ἐν ἐνετία τό 1760. 

1760.01 

82. ἕνα βιβλεῖον περιέχων Μοναστηριακούς Νόμους τοῦ 1859. 1859.01 

83. δύο φυλάδες χειρόγραφοι της Λειτουργίας του Ἁγίου 
Ἰακώβου του Ἀδελφοθέου, ὁμοῦ μέ τάς δύο ὁδηγίας τῶν ψαλτῶν. 

βλ. χειρόγραφα ἀρ. 
11, 13, 17, 21 

84. 3 φυλάδες τῆς λειτουργίας, δύο παλαιαί, καί μία νέος τύπος. 1785.01, 1852.01, 

1881.01 

85. καί ἕτερον ψαλτήριον τύπος Βενετίας τοῦ ἔτους 1865 ἐκ τοῦ 
τυπογραφείου Ἁγίου Γεωργίου. ἐν Βενετία καινούργιον. 

 

86. καί ἄλλη χειρόγραφος φυλάδα ὁνομαζομένη οὑρανοῦ κρίσις 
ψαλομένη τήν πρώτην κυριακήν του νοεμβρίου γραφείσα παρ’ 
ἐμοῦ Μοναχοῦ Ἀμβροσίου. 

χειρόγραφο ἀρ. 18 

87. ἕνα βιβλεῖον ἐξομολογητάριον τυπωμένον τό 1857 ἐν βενετία. 
ἀφιέρωμα τοῦ ἱερέως Αὐλωνίτου Ἰωάννου ἀπό γιαννάδες. 

1857.02 

 
ΣΧΟΛΙΑ: Τὰ ἀρ. 86 καὶ 87 ἀποτελοῦν μεταγενέστερη προσθήκη, προφανῶς μετὰ τὸ 
1937, στὸ κενὸ διάστημα ποὺ ἀπέμενε ἀνάμεσα στὸ τέλος τοῦ καταλόγου καὶ σὲ 
ἄλλη ἐνθύμηση. Μεταγενέστερη προσθήκη ἀποτελεῖ καὶ στὸν ἀρ. 74 ἡ πρόταση: καί 
ἄλλη μία χειρόγραφος τοῦ 1937. 
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Στὸ εὑρετήριο χρησιμοποιήθηκαν οἱ ἀκόλουθες συντομογραφίες: ἀρχιεπ. : ἀρχιεπί-
σκοπος – ἀρχιμ : ἀρχιμανδρίτης – διάκ. : διάκονος – ἐπ. : ἐπίσκοπος – ἱερ. : ἱερέας – ἱε-

ρομ. : ἱερομόναχος – μητρ. : μητροπολίτης – μον. : μοναχός, μοναχή – νοτ. : νοτάριος –
 πρ. : προάστειο – συμβ. : συμβολαιογράφος – τπν. : τοπωνύμιο – χ. : χωριό. 
 
Ἀβέρκιος, ἱερομ. 29, 79 

Ἀβέρκιος, μον. 113 

Ἀγαθάγγελος, Προφητεία 42, 44 

Ἀγάθος Ἀναστάσης 40 

Ἀγάπιος ὁ Κρὴς μον., Ἐκλόγιον 121· – 

Καλοκαιρινὴ 102· – Νέος Παράδεισος 
120· – Παράδεισος 90, 95, 98 

Ἀγαρηνοὶ 43 

Ἁγία Γραφή· Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθή-
κη 104 

Ἁγία Μαύρα 35 

Ἁγιασματάριον τὸ Μέγα 114 

Ἅγιο Ὄρος 63· – σχολὴ 29, 91 

Ἅγιος Ματθαῖος, χ. 92 

Ἄγραφα 42 

Ἀθανάσιος Ἀλεξανδρείας, Ἑρμηνεία τῶν 
Ψαλμῶν 94 

Ἀθανάσιος ὁ Κρής, Νέος Κλίμακας 79· – 

Νέα ἐξήγησις τοῦ Ψαλτηρίου 80 

Αἰσώπου, Βίος καὶ Μῦθοι 121 

ἀκολουθία· – Ἁγίας Σκέπης 113· – Αἰκα-

τερίνης 59, 60· – Ἀρσενίου Κερκύρας 
114· – ἀφορισμοῦ 40, 57, 58· –Βαρβά-

ρου Πενταπολίτου 116· – Βλασίου 95· 
– Γερασίμου νέου ἀσκητοῦ 97, 105, 
109· – Διονυσίου ἀρχιεπ. Αἰγίνης 82, 
107· – εἰς ἐνυπνιασθέντα 62· – εἰς τὴν 
Μετάστασιν τῆς Θεοτόκου 105· – εἰς 
τὴν Παναγίαν 59· – εἰς τὸ ἐν Πάργῃ 
γεγονὸς 110· – εἰς τὸ κατὰ λατίνων 

θαῦμα 56, 59· – εἰς τοὺς ἐκ τῶν λατί-
νων ἐπιστρέφοντας 49, 52· – Ἐλευθε-

ρίου 112· – Εὐθυμίου τοῦ Νέου 116· – 

θαύματος κατὰ τῶν Ἀγαρηνῶν 100· – 

θαύματος τῆς Θεοτόκου Κασσιωπίας 
81· – Θεοτόκου Μυρτιδιώτισσας 27, 
82, 97, 108, 118, 119· – Θεοφάνους τοῦ 
Νέου 91· – Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου 
109· – Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ 117· – 

Κερκύρας 109· – Κοιμήσεως Θεοτό-

κου 117· – Κυριακῆς 116· – Μαρίνου 
τοῦ μάρτυρος 81· – Νεκταρίου καὶ 
Θεοφάνους 101· – Πίστεως, Ἐλπίδος, 
Ἀγάπης καὶ Σοφίας 81· – Σπυρίδωνος 
26, 91, 100, 105, 108, 115, 122· – Στυ-

λιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος 79· – Τιμο-

θέου καὶ Μαύρας 92· – Χαραλάμπους 
90 

Ἀλῆ Πασὰς 30, 87 

Ἀλαμάνος Σπυρίδων, συμβ. 68 

Ἀλεξάκης Ἰωάννης 116 

Ἀλεξάνδρεια 49, 52 

Ἀλέξανδρος, ἀραὶ 38 

Ἀλεύκι, τπν. 99 

Ἀμαλὴκ 33 

Ἁμαξικὴ 35 

Ἀναπλάδες, χ. 99, 107 

Ἀναστάσιος Παραμυθιᾶς, ἅγιος 19, 22, 
26, 38, 39, 65 

Ἀνεμόμυλος, πρ. 55, 73, 85 
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Ἀνθολόγιον 96, 122 

Ἀντιόχεια 49, 52 

Ἀντώνιος, ἅγιος 44 

Ἀπάντησις Ἕλληνος Μασώνου 113 

Ἀπολογία Ἀποστόλου Μακράκη 114 

Ἀπόστολος 108, 115 

Ἀρβανιτάκης Δημήτριος 49, 52 

Ἀρβανιτάκης Σταμάτιος, ἱερ. 49 

Ἀρβανίτης Νεκτάριος, ἱερομ. 22 

Ἀρκούδης Σπύρος 71 

Ἀρμένης Δημήτρης 40 

Ἀρμένης Φώτιος 40 

Ἀρμενόπουλος Κωνσταντῖνος, Ἑξάβι-
βλος 94 

Ἀρταβάνης Γεώργιος 30, 86, 107, 121 

Ἀρχεῖο Ἱστορικὸ Κέρκυρας 11, 87 

Ἀσλάνης Παναγιώτης, ἐκδότης 117, 118 

Ἄσος 39 

Ἀσπρέας Βιτσέντζος, νοτ. 84 

Ἀσπρέας Γεώργιος, συμβ. 67 

Αὐλωνίτης Ἰωάννης, ἱερ. 29, 111 

Ἀχίλλειον 114 

 

Βαρθολομαῖος Κουτλουμουσιανὸς 107, 
119 

Βαρυπατάδες, χ. 49, 56 

Βασιλάκη, οἰκογένεια 20, 35, 56, 57, 58, 
66, 70, 96, 99 

Βασιλάκη Παυλίνα 68 

Βασιλάκης Ἀνδρέας 67, 68 

Βασιλάκης Ἀντώνιος 62, 67 

Βασιλάκης Αὐγούστης 67 

Βασιλάκης Γεώργιος 62, 67 

Βασιλάκης Γεώργιος, ἱερ. 68 

Βασιλάκης Ἠλίας 66, 67 

Βασιλάκης Κουμῆς 67 

Βασιλάκης Λεωνίδας 68, 73 

Βασιλάκης Μικέλης 67 

Βασιλάκης Μιχαὴλ 67 

Βασιλάκης Νικόλαος 66, 92 

Βασιλάκης Νικολὸς 62 

Βασιλάκης Πάνος 67 

Βασιλάκης Παρθένιος, ἱερομ. 22, 67 

Βασιλάκης Σπύρος 67 

Βασιλάκης Στάθης 67 

Βασιλάκης Σταμάτης 62 

Βασιλάκης Σωφρόνιος, ἱερομ. 22, 27, 39, 
105 

Βασίλειος Μέγας 42· – εὐχὴ 53, 54· – Ὁ-

μιλίες εἰς τὴν Ἑξαήμερον 33, 34 

Βάτος, χ. 19, 29, 30, 53, 61, 84, 102, 104 

Βενέδικτος, ἅγιος 44 

Βενέριος Δομένικος 82, 108 

Βενετία 29, 74· βλ. καὶ τόπος ἔκδοσης 
Βενιζέλος Ἐλευθέριος 58 

Βέργης Σπυρίδων, συμβ. 67 

βιβλιοδέτες· βλ. Ἀρταβάνης Γεώργιος, 
Δαμιανὸς μον., Λαδικὸς Ἰωάννης, 
Μεταλληνὸς Μεθόδιος ἀρχιμ., Σουρ-

βίνος Κωνσταντῖνος διάκ., Φαρούγ-

γιας Ἄγγελος, Χαλικερᾶς 
βιβλιοθήκη· – Ἀλεξίου Κολυβᾶ 25· – μο-

νῆς Παλαιοκαστρίτσας 13, 14, 28 

Βιβλίον καλούμενον· – Νέος Παράδεισος 
120· – Παράδεισος 90, 95, 98 

Βίβλος καλουμένη Καλοκαιρινὴ 102 

Βίοι ἁγίων 102· – Βαρβάρου Πενταπο-

λίτου 116· – Εὐθυμίου τοῦ Νέου 116· – 

Κυριακῆς 116· – Σπυρίδωνος 46, 47, 56 

Βλαντῆς Σπυρίδων 105 

Βλάχος Νεόφυτος, ἱερομ. 118 

Βοζίκης Ἰ. 106 

Βόντας Ἀναστάσης 40 

Βούλγαρης Ἰωάννης, Μ. Πρωτοπαπὰς 87 

Βούλγαρης Πέτρος, ἱερ. 30, 87 

Βούλγαρης Σπυρίδων, Μ. Πρωτοπαπὰς 
20 

Βούλγαρις Εὐγένιος 105 

Βούλγαρις Νικόλαος 78, 93 

Βούλγαρις Χριστόδουλος, Μ. Πρωτοπα-

πὰς 78, 93 

Βούλγαροι 58 

Βρανιανὰ 41· – σχολὴ 41 

Βραχλιώτης Πέτρος, ἱερ. 91 

Βροκίνης Λαυρέντιος, Περὶ τῶν ἐτησίως 
117 

Βροκίνης Φραγκίσκος, συμβ. 67 

Βυζαντινὸ Μουσεῖο 25 
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Βυζάντιο 43 

Βυρός, χ. 73 

 

Γαβριήλ, ἐπ. Σταγῶν 101 

Γαβριήλ, πατριάρχης 107 

Γαβριλόπουλος Νικόλαος, ἱερ. 107 

Γαλλαουδέτος Θ. Χ., Ψυχολογία 107 

Γάλλοι 30 

Γάλλος Ἀνδρέας 24, 35 

Γάλλος Ἱερόθεος, ἱερομ. 24 

Γαρίτσα, πρ. 25 

Γαστούρι, χ. 106 

Γεδεὼν Ἱεροσολυμίτης 90 

Γεράσιμος ἐκ Φιλιππουπόλεως 93 

Γερμανοὶ 69 

Γεώργιος Τραπεζούντιος, Ἀκολουθία... 
Χαραλάμπους 90 

Γιαννάδες, χ. 77, 80, 81, 90, 92, 107, 111 

Γλυζώνιος Ἐμμανουήλ, Εὐαγγελιστάριον 

93, 99 

Γλυκῆς Εὐστράτιος, μον. 92 

Γλυκῆς Λέων 78 

Γόρδιος Ἀναστάσιος· – διαθήκη 41· – 

Περὶ Μωάμεθ 26, 41 

Γραδενίγος, ἀββὰς 78 

Γραμμένος Ἰωσὴφ 67 

Γραμμένος Μαργαρίτης, συμβ. 66, 68 

Γραμμένος Νεκτάριος, ἱερομ. 21, 22, 42, 
61, 67, 72, 99, 106, 115, 116 

Γραμμένος Προκόπιος 62 

Γραμμένος Στέλιος 62 

Γραμμένου Στάμω 63 

γραφεῖς· βλ. Ἀρβανιτάκης Δημήτριος, 
Γάλλος Ἀνδρέας, Δένδιας Ἰωάννης 
ἱερ., Ἰάκωβος μοναχός, Ἱερεμίας Ἰω-

άννης, Κάντας Δημήτριος, Μπάσης 
Δημήτριος, Πακτίτης Ἀμβρόσιος μον., 
Χαλικιόπουλος Δημήτριος ἱερ. 

Γρηγέντιος ἀρχιεπ. Κεφρώ, Διάλογος 77 

Γρηγόριος ἅγιος, εὐχὴ 53 

Γρηγόριος Διάλογος 44, 45 

Γρηγόριος Ε΄, πατριάρχης 113 

Γρηγόριος Θεολόγος 34· – Ἔργα 33· – 

Ἔπη 24, 33· – Χριστὸς Πάσχων 24, 33 

Δαβὶδ 36, 46 

Δαμασκηνὸς Στουδίτης, Θησαυρὸς 97 

Δαμιανός, μον. 30, 111 

Δαμοδὸς Βικέντιος, Φυσιολογία 24 

Δαμουλιάνος Παναγιώτης 81 

Δαμουλιάνος Σεραφείμ, ἱερομ. 29, 81 

Δαμουλιάνος Χαραλάμπης, ἱερ. 31, 89 

Δανιήλ, μον. 19, 20, 115 

Δανιήλ, προφήτης 41 

Δανιὴλ ἐξ Ἰσμαηλιτῶν, μον. 19· – ὀπτα-

σία 26, 38, 39, 65, 69 

Δένδιας Ἰωάννης, ἱερ. 24, 25, 36, 38 

Δεσύλλας Σταμάτιος 110 

Διάλογος 77 

Διδασκαλία Χριστιανικὴ 95 

Διονύσιος ἐκ Πάρου 80 

Δόικας Προκόπιος, ἱερομ. 22, 60, 96 

Δούης Εὐθύμιος, ἀρχιμ. 14, 22 

Δουκάκη, οἰκογένεια 20 

Δουκάκη Μαριετίνα 67 

Δουκάκη Νικολέτα 67 

Δουκάκης Ἀνδρέας 67 

Δουκάκης Γεώργιος 67 

Δουκάκης Γιαννάκης 67 

Δουκάκης Δημήτριος 67 

Δουκάκης Παουλῆς 67 

Δουκάκης Σπύρος 62, 67 

Δουκάκης Στάθης τοῦ Γεωργίου 67 

Δουκάκης Στάθης τοῦ Παουλῆ 67 

Δουκάκης Φώτιος 62 

Δρακούλης Ἰάσων 120 

δωρητὲς βιβλίων 29 

Δωρόθεος Μονεμβασίας, Βιβλίον Ἱστο-
ρικὸν 94 

 

Εὐαγγέλιον 29, 68, 98, 102 

Εὐαγγελιστάριον 93, 98, 102 

Εὐγένιος Αἰτωλὸς 41 

Ἐγχειρίδιον τῆς Βοτανικῆς 108 

εἰκόνα· – Ἐλπὶς Χριστιανῶν 106· – ἐπι-
ταφίου 85· – Θεοτόκου δεσποτικὴ 92, 
109· – Θεοτόκου Χρυσομυρτιδιώτισ-

σας 74· – Χριστοῦ δεσποτικὴ 92, 109· 
– τοῦ Δανιὴλ 20 
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Εἱρμολόγιον 110, 117, 121 

Ἐξομολογητάριον 110 

Ἐπίκρισις τῶν ἁγίων λειψάνων 113 

Ἐπιστολάριον 105 

Ἐπιστολὴ Ἰησοῦ Χριστοῦ 48 

Ἐπιφάνιος ἅγιος, Λόγοι 77 

Εὐεργετινὸς 44, 111 

ἐφημερίδα· – Ἀναγέννησις 70· – Ἐλπὶς 
70· – Συνταγματικὴ 71 

Ἐφραὶμ ὁ Σύρος, Λόγοι καὶ παραινέσεις 
80 

εὐχὲς 50, 53, 62 

Εὐχολόγιον τὸ Μέγα 92 

 

Ζαβίρας Γεώργιος 24 

Ζαγοραῖος Διονύσιος 117 

Ζερβὸς Σπυρίδων, ἱερομ. 111, 119 

ζωγράφοι· βλ. Κόκλας Δανιὴλ ἱερομ., 
Μαμωνᾶς Ἀνδρέας, Σκεύης Ἀντώνιος 

Ζωσιμᾶς Ζώης 100 

 

Ἠθικαὶ Ὁμιλίαι 114 

Ἤπειρος 40 

Ἡρακλείδης, ἐπ. 88 

 

Θεόδωρος Στουδίτης, Κατηχήσεις 78 

Θεοτοκάριο 29, 68 

Θεοτοκάριον Νέον 98, 109 

Θεοτόκης Νικηφόρος, Κυριακοδρόμιον 

100 

Θεόφιλος Καμπανίας ἐπ., Ταμεῖον Ὀρ-
θοδοξίας 99 

Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, Ἑρμηνεία εἰς 
τὰ ... Εὐαγγέλια 90 

Θησαυρὸς 97 

Θρησκευτικαὶ Μελέται  112 

 

Ἰάκωβος ἀδελφόθεος 49, 50, 52, 55, 61 

Ἰάκωβος μον., Ἀκολουθία Ἁγίας Σκέπης 
113 

Ἰάκωβος, μον. 45 

Ἱερὰ Σύνοδος 99 

Ἱερεμίας Ἰωάννης 24, 26, 27, 46, 47, 48, 
57 

Ἱερεμίας Ἰωάννης Βαπτιστὴς 27 

Ἱερόθεος Ἰβηρίτης, ἱερομ. 80 

Ἱεροσόλυμα 48, 49, 52 

Ἰθάκη 107 

Ἰλαρίων, διάκ. 25 

Ἰουστιανιάνη, ἀδελφοὶ 68 

Ἰταλοὶ 69 

Ἰωακείμ, ἱερομ. 81 

Ἰωάννης Εὐγενικός, εὐχὴ 53 

Ἰωάννης Χρυσόστομος, εὐχὴ 53, 54· – 

Μαργαρίται 81, 106, 121 

Ἰωαννίκιος, πατριάρχης 48 

Ἰωάσαφ ἐξ Ἄνδρου, ἱερομ. 77 

 

Καγγελάρης Δανιήλ, ἱερομ. 19, 20, 39 

Καγγελάρης Σπυρίδων, ἱερ. 20, 21, 39, 
68 

Καγκελλάριος Ἀλέξανδρος 83, 84, 85, 
86, 87 

Καζαμίας 28 

Καζιάνης Ἰωάννης 100 

Καζιάνης Σταμάτης 100 

Κακοσκόδιος Ἀναστάσης 40 

Κάλλιστος μον., εὐχὴ 53 

Καλογερόπουλος Μάρκος 55 

Καλόχρυσος Μιχαήλ, νοτ. 68 

Κανᾶς Ἰωάννης 111 

Κάνδαρου γράβα, τπν. 70 

κανόνας, εἰς τὸν Τίμιον Σταυρὸν 45 

Κάντας Δημήτριος 48, 55 

Κάντας Φώτιος 55 

Καποδίστριας Σούφης Γεώργιος 29, 102, 
104 

Καρίπολη 39 

Καρύδης, χρυσικὸς 29 

Κάσαρης Ἀλκίνοος 83 

Κασσιανή, μον. 94 

Καστανιά, χ. 73 

Καστελλάνοι Μέσης, χ. 70 

Κασφίκης Συμεὼν 106 

Καταπόδης Σπυρίδων, ἱερ. 119 

Κατήχηση τῶν λατίνων 49, 52 

Κατήχησις Ἱερὰ 78, 93 

Κατηχητικὸν 78 
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Κατσιμίδης Κωνσταντῖνος, ἱερ. 60, 96 

Κελιά, τπν. 80, 84 

Κεμίζος Ἰγνάτιος, διάκ. 82 

Κερκύρας ἐπίσκοποι (μητρ. καὶ ἀρχιεπ.)· 
Ἀθηναγόρας 21, 68, 96· – Ἀλέξανδρος 
21, 68, 96·– Ἱερόθεος Τζιγάλας 30, 81, 
83, 109· – Μεθόδιος Κοντοστάνος 21, 
60, 61, 83, 96, 99· – Σεβαστιανὸς Νι-
κοκάβουρας 23, 60, 68, 73, 96· – Χρύ-

σανθος 30, 54, 107 

Κεφαλληνία 92, 119· βλ. καὶ τόπος ἔκ-

δοσης 
Κοκκίνης Νικόλαος, μητρ. Ζακύνθου 107 

Κόκλας Δανιήλ, ἱερομ. 106 

Κόλλας Εὐθύμιος, ἱερομ. 22, 60, 96 

Κομνηνὸς Ἰωάννης, Προσκυνητάριον 82 

Κομπίτζης Σίμος, ἱερ. 40 

Κόνδαρης Ἰωαννίκιος 93 

Κοντομάρης Σωφρόνιος, μον. 69 

Κορακιανίτης Ἀναστάσιος 100 

Κορνήλιος Ἱερώνυμος 77 

Κορνήλιος Ἰωάσαφ, Λόγοι 97 

Κοσκινᾶς Σπυρίδων, ἱερ. 97 

Κουκουλάτικα, τπν. 70, 73 

Κουλουμπῆ, τπν. 70 

Κουλούρης Νικολέτος 63 

Κουλούρης Στάμος, νοτ. 67 

Κουμεσόπουλος Ἰωάννης, ἐκδότης 118 

Κουραμάδες, χ. 91, 107, 119 

Κουρῆς Ἀνδρέας 78 

Κουρῆς Γεράσιμος, μον. 22, 66, 68, 99, 107 

Κουρῆς Γεώργιος, μον. 67 

Κουρῆς Δημήτριος 66 

Κούρκουλος Χρυσόστομος, διάκ. 60, 96 

κτήτορες βιβλίων 29, 40 

Κτιτορικὸν μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπη-
λαίου 106 

Κυνοπιάστες, χ. 108 

Κυπραῖος Γεώργιος, ἱερ. 91 

Κύπρος 47 

Κυριάκης Ἀνδρέας 40 

Κυριάκης Γεώργιος 40 

Κυριακοδρόμιον 100 

Κύτρακας Στυλιανὸς ἱερ., Ἀκολουθία 

ἁγίου Βλασίου 95 

Κωνσταντινούπολη 49, 52 

 

Λαδικὸς Ἰωάννης 30, 91 

Λαδικὸς Μηνᾶς 91 

Λάκωνες, χ. 45, 82, 100, 105 

Λαμπανιτζιώτης Πολυζώης 98 

Λάμπρος Σπυρίδων 25 

Λάνδερερ Ξαυέριος, Ἐγχειρίδιον τῆς 
Βοτανικῆς 108 

Λάσκαρις Ἰωάννης 95 

Λάτας Διονύσιος, Λόγος Εἰσαγωγικὸς 
113 

Λαύκι, χ. 118 

Λαυσαϊκὸν 31, 88 

Λεβίδης Κ. Ν. Δ. 113 

Λειτουργία· – Βασιλείου τοῦ Μεγάλου 
95, 110, 115, 120· – Γρηγορίου Διαλό-

γου 120· – Ἰακώβου ἀδελφοθέου 49, 
50, 52, 55, 61· – Ἰωάννου Χρυσοστό-

μου 95, 110, 115, 120· – Προηγιασμέ-

νων 95, 110, 115 

Λευκάδα 35 

Λευκίμμη 107 

Λέων, ἀραὶ 38 

Λέων, βασιλεὺς 43 

Λιαπάδες, χ. 106 

Λιβάδι, τπν. 92 

Λιβαθινὸς Παναγιώτης, ἱερ. 79 

Λιγνὸς Ζαχαρίας, ἱερ. 80 

Λόγοι Ἠθικοὶ 97 

Λόγοι καὶ παραινέσεις 80 

Λόγος Εἰσαγωγικὸς 113 

 

Μαζαράκης Ἐμμανουήλ, νοτ. 85 

μαθητεία 62 

Μακάριος, ἀββὰς 44 

Μακάριος Αἰγύπτιος, Ὁμιλίαι Πνευμα-
τικαὶ 111 

Μάκολας Βερνάρδος 80 

Μακράκης Ἀπόστολος, Ἀπολογία 114 

Μακρῆ, τπν. 73 

Μάμουκας Ἀνδρέας 111 

Μαμωνᾶς Ἀνδρέας 20 
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Μάνεσσις Γεώργιος, ἱερ. 107 

Μαντανάος Νικόλαος 47 

Μαντούκι, πρ. 30, 63, 69, 85, 87 

Μαργαρίται 81, 106, 121 

Μαρίνη, ἁγία 77 

Μάρκος Εὐγενικὸς 53 

Μαρτζέλος Γαβριὴλ 84 

Μάστορας Σωφρόνιος, μον. 69 

Ματθαίου Βίκτωρ, Μέγας Συναξαριστὴς 
20 

Μαυρίκιος, Συναξαριστὴς 103 

Μαυρογένης, ἀξιωματικὸς 52 

Μαυροκορδάτος Δημήτριος 112 

Μεθόδιος Πατάρων, Προφητεία 42, 43 

Μελίκη, οἰκογένεια 115 

Μελᾶς Λέων, Ἠθικαὶ Ὁμιλίαι 114 

Μέξας Ἀντώνιος 29, 96 

Μέξας Ἰωάννης, ἱερ. 96 

Μέριανος Ἀντώνης 67 

Μέριανος Γεώργιος 68 

Μέριανος Γιάννης 67 

Μέριανος Κωσταντῆς 62 

Μέριανος Σπύρος 62 

Μεσσήνη 42 

Μεταλληνὸς Εὐστάθιος, Ἡ ἐκκλησία τοῦ 
Ὑψηλοῦ 118 

Μεταλληνὸς Μεθόδιος, ἀρχιμ. 30, 98 

Μεταξᾶς Λασκαράτος Ἰ. 119 

Μήλιας Σπυρίδων 90, 92 

Μηναῖα 29, 68 

Μηναῖον· Ἰανουαρίου 83, 121· – Φεβρου-
αρίου 83, 103· – Μαρτίου 84, 101· – 

Ἀπριλίου 85, 102· – Μαΐου 78, 85, 

101· – Ἰουνίου 85, 102· – Ἰουλίου 86, 

100· – Αὐγούστου 86· – Σεπτεμβρίου 

86, 101· – Ὀκτωβρίου 87, 101· – Νοεμ-
βρίου 87, 93, 103· – Δεκεμβρίου 87, 

104 

Μητροφάνης ἱερομ., Ἀκολουθία τοῦ ὁ-
σίου Γερασίμου 97 

Μικραγιαννανίτης Γεράσιμος, μον. 19, 
22, 27 

Μιχαλᾶς Βασίλης 90 

Μιχαλᾶς Γαβριὴλ 19, 20, 21, 68, 90 

Μιχαλᾶς Γερβάσιος, μον. 83, 108 

Μιχαλᾶς Γεώργιος, ἱερ. 29, 45, 82, 93, 
100, 105 

Μιχαλᾶς Σπυρίδων 52 

Μιχαλᾶς Τζανέτος 45, 82, 105 

μονή· ἁγίας Παρασκευῆς, Βρανιανὰ 41· – 

Μεγάλου Σπηλαίου 80· – Πετράκη, 
Ἀθήνα 69· – Σίμωνος Πέτρας, Ἅγιο 
Ὄρος 81· – Ὑ. Θ. Μυρτιδιώτισσας ἢ 
Μυρτιᾶς 11, 12, 13, 14, 19, 22, 26, 39, 
40, 44, 53, 56, 58, 61, 66, 69, 71, 72, 78, 

80, 85, 87, 90, 92, 96, 97, 99, 101, 104, 

105, 106, 107, 108, 115, 116, 118, 121· 
– Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας 11, 13, 14, 

21, 22, 60, 69, 71, 96· –Ὑ. Θ. 
Πλατυτέρας 21, 30, 69, 111· – Ὑ. Θ. 
Φανερωμένης, Τρίαλος 19, 20, 53, 67, 
72, 90, 96, βλ. καὶ Ὑ. Θ. Μυρτιδιώ-

τισσα 

Μουρέλος Ἀλιβίζης 68 

Μουσαῖος Γ. 109 

Μπάσης Δημήτριος 51 

Μπιζάνης Ἀνδρέας 46 

Μπίζης Ἀλέξανδρος 68, 70, 92, 96 

Μπόικος Φιλάρετος, διάκ. 25 

Μυρτιά, τπν. 20, 83 

Μυρτιδιώτισσα, τπν. 57 

Μυρώνης Ἀναστάσιος 108 

Μωάμεθ 41 

Μωραΐτης Γεώργιος, ἱερ. 51 

Μωραΐτης Ἱερεμίας, ἱερομ. 77 

Μωυσῆς 33 

 

Ναβουχοδονόσορ 41 

Ναζιανζὸς 33 

ναός· Ἁγίας Σοφίας, Θεσσαλονίκη 51· – 

Ἁγίου Βασιλείου, Κέρκυρα 77, 92· – 

Ἁγίου Βλασίου, Τρίκλινο 19, 39· – 

Ἁγίου Γεωργίου Ὑψηλοῦ, Βάτος 30, 
67, 68, 84· – Ἁγίου Ἐλευθερίου, Κέρ-

κυρα 71· – Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσο-

στόμου, Ἀνεμόμυλος 73, 85· – Ἁγίου 
Νικολάου, Βάτος 30, 61, 80, 84, 85· – 

Ἁγίου Ὀνουφρίου, Σκριπερὸ 78· – 



ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  

137 

Ἁγίου Σπυρίδωνος, Γιαννάδες 92· – 

Ἁγίου Σπυρίδωνος, Κέρκυρα 46, 92, 
109, 119· – Ἁγίων Ἀποστόλων, Κέρ-

κυρα 77· – Παντοκράτορος, Κέρκυρα 
26· – Τριμάρτυρος, Γαρίτσα 25. – Ὑ. 
Θ. Ἐλεούσας, Ποταμὸς 91. – Ὑ. Θ. 
Στερεωτῶν, Κέρκυρα 30, 54, 86, 115, 
119, 121· – Ὑψηλοῦ Παντοκράτορος, 
Συνιὲς 118  

Νάουσα 91 

Νέα ἐξήγησις τοῦ Ψαλτηρίου 80 

Νέγρης Νικόλαος, ἱερ. 24 

Νέγρης Νικόλαος Κ. 24 

Νέγρης Σίμος 24, 35 

Νέος Θησαυρὸς 94, 95 

Νέος Κλίμακας 79 

Νεστορίδης Κ. 114 

Νικηφόρος Ἁγιορείτης, Νοερὰ προσευχὴ 

110 

Νικηφόρος Ρόδιος 54 

Νικόδημος Ἁγιορείτης, Ἐξομολογητά-
ριον 110· – Πηδάλιον 106· – Στέφανος 
τῆς ἀειπαρθένου 98, 109 

Νικοκάβουρας Στάθης, ἱερ. 23 

Νοερὰ Προσευχὴ  110 

Νομοκανονικὸ 50 

Νοταρᾶς Χρύσανθος, πατριάρχης 98, 99, 
102 

Νυμφές, χ. 83 

 

Ξανθόπουλος Νικηφόρος Κάλλιστος, 
Σύγγραμμα 100 

 

Οἶκοι εἰς τὸν Τίμιον Σταυρὸν 79 

Οἰκονομόπουλος Ἠλίας, Λαϊκὴ Ἱστορία 

119 

Ὀκτώηχος 29, 68, 118 

Οὐρανοῦ Κρίσις 26, 46, 47, 48, 56, 60 

Οἰστρίδης Él, Βιογραφία καὶ Διαθήκη 

120 

 

Παγιάτης Δημήτριος 106 

Παγιάτης Ἰωάννης, ἱερ. 106 

Πάγκαλος Σωφρόνιος, ἐπ. Κυθήρων, Ἀ-

κολουθία Μυρτιδιώτισσας 82, 97, 

108, 119 

Πάγοι, χ. 67 

Πάδοβα 77 

Πακτίτη Ἄννα 61 

Πακτίτης Ἀγαθάγγελος, ἱερομ. 22, 60, 
61, 96, 99, 115 

Πακτίτης Ἀμβρόσιος, μον. 21, 22, 23, 28, 
29, 30, 32, 35, 36, 40, 41, 43, 44, 48, 56, 

57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 70, 72, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 

101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 

111, 112, 115, 118, 122· – Χρονικὰ 
Σημειώματα 11 

Πακτίτης Ἀντώνιος 60, 61, 96 

Πακτίτης Γεώργιος 61, 96 

Πακτίτης Κωνσταντῖνος 61 

Πακτίτης Σεραφείμ, ἱερομ. 22, 61, 67, 69, 
78, 99, 115 

Πακτίτης Σπυρίδων 61, 96 

Παξοὶ 106, 107 

Παῦλος ὁ ἁπλὸς 44 

Παῦλος μον., Συναγωγὴ τῶν θεοφθόγ-
γων ρημάτων 111 

Πανταζῆς Δ., Σύνοψις Ἱστορίας 114 

Παντῆ Ἀναστασούλα 73 

Παντῆς Κέκος 73 

Παπαγεώργιος Σπυρίδων 21, 22 

Παπαδόπουλος, ἔμπορος 29, 68 

Παπαδόπουλος Δημήτριος 73 

Παπαδόπουλος Σπυρίδων, διάκ. 92, 93, 
94 

Παπάκης Κωνσταντῖνος, συμβ. 67 

Παπᾶς Ἰωάννης 73 

Παπᾶς Νικόλαος 73 

Παρακλήσεις εἰς τὸν Τίμιον Σταυρὸν 44, 

45, 54, 110 

Παρακλητικὴ 98, 120, 121 

Παρασκευόπουλος Παρασκευᾶς, ἐκδό-

της 120 

Πάριος Ἀθανάσιος 26· –Ἀκολουθία ἱε-
ρομάρτυρος Ἐλευθερίου 112· – Οὐ-
ρανοῦ Κρίσις 26 
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πασχάλια 77 

Πάσχας Β. Ν. 116 

Πατερικὸν 44, 45 

Πατρίκιος Ἀνδρέας, ἱερ. 29, 78 

Παυλοῦτζος Βλάσιος 95 

Πέλεκας, χ. 19, 96 

Πεντηκοστάριον 29, 68, 79, 82, 92, 104 

Περδικάρης Εὐγένιος 115 

Περιγραφὴ... Ὄρους Σινᾶ 93 

Περίθεια, χ. 54, 83 

Περὶ τῆς ἀρχῆς 102 

Περὶ τῆς ἐν Κερκύρᾳ συστάσεως 103 

Πετρόνικος Χριστόδουλος 78 

Πεφάνης Θεόδωρος 112 

Πηδάλιον 30, 106 

Πολίτης Χρύσανθος, πρωτοσύγγελος 96 

Πολλάνης Νικόλαος 109, 110 

Πολύκαρπος, ἱερομ. 91 

Πολυχρονιάδης Ι. Α. 113 

Ποταμιάνος Ν., ἱερ. 119 

Ποταμός, χ. 40, 91 

Πρέβεζα 30, 87 

Προσαλένδης Ἐμμανουὴλ 68 

Προσαλένδης Ντάντος 67 

Προσαλέντης Θεόδωρος 79 

Προσαλέντης Θεόδωρος 79 

Προσκυνητάριον τοῦ Ἁγίου Ὄρους 82 

 

Ραφτάνης Σέργιος 107 

Ρίκης Στυλιανός, Ἀκολουθία Στυλιανοῦ 
τοῦ Παφλαγόνος 79 

Ρόπα, τπν. 86 

Ρουβᾶς Ἱερόθεος, μον. 67 

Ρουβᾶς Κωνσταντῖνος 67 

Ρούμελη 39 

Ρωμαῖοι 87 

 

Σαββανῆς Γεώργιος, ἱερ. 71 

Σαγιάδα, τπν. 40 

Σαγρέδος Νικόλαος, δόγης 77 

Σεχάτης Ἀντώνιος, ἱερομ. 22 

Σικελία 43 

Σιμόπουλος Α. 113 

Σκαθάρος Στέφανος 110 

Σκεύης Ἀντώνιος 29, 85, 92, 109 

Σκιπίων Καρτερομάχος 33 

Σκορδίλης Σ., ἱερομ. 110 

Σουγδουρῆς Γεώργιος, διάκ. 79 

Σουρβίνος Δημήτριος 108 

Σουρβίνος Κωνσταντῖνος, διάκ. 30, 119 

Σουρβίνος Σπ. 108 

Σπανὸς Ἀλέξιος 94 

Σπίνουλας Ἀντώνιος, ἱερ. 24, 25· – Νο-
μικὸν Σύνταγμα 24, 36· – Ἔλεγχος εἰς 
τὰς δέκα τοῦ Θεοῦ ἐντολὰς 25· – 

Χριστιανικὴ Διδασκαλία 25 

Σπυρίδων, ἅγιος, 26, 39· – θαύματα 46, 
47· – λείψανο 47· – μεγαλυνάρια 47 

Στέφανος τῆς ἀειπαρθένου 98, 109 

Συγγρὸς Ἀνδρέας 120 

Συλλειτουργικὸν 52, 61 

Συλλογὴ τῶν τυπικῶν καὶ συμβολικῶν 
βαθμῶν 112 

Συμβολικὴ Στοὰ «Ὁ Φοῖνιξ» 112  
Συμεὼν Θεσσαλονίκης, Τὰ Ἅπαντα 97-

98 

Συμεὼν Νέος Θεολόγος, 44· – Τὰ Εὑρι-
σκόμενα 117 

Συμεὼν, πατριάρχης 49, 52 

Συμμάχιος Ἄγγελος 107 

Συναγωγὴ τῶν θεοφθόγγων ρημάτων 111 

Συναξαριστὴς 103 

Σύναξις κανόνων τινῶν 80 

Συναράδες, χ. 20, 27, 57, 62, 66, 67, 73, 
96, 99 

Συνιές, χ. 118 

Σύνοψις Ἱστορίας 114 

Σύπανδρος Γεώργιος, Ἀκολουθία Διο-
νυσίου ... Αἰγίνης 82 

σχολεῖο ἀλληλοδιδακτικὸ 27 

Σωκράκι, χ. 115, 118 

Σωφρόνιος, μον. 44, 78, 88, 106, 121 

 

Τὰ Μοναστηριακὰ 111 

Τὰ Οἰκονομικὰ 113 

Ταμεῖον Ὀρθοδοξίας 99 

Τελευταῖαι στιγμαὶ Ναπολέοντος  120 

Τέρπος Νεκτάριος, Πίστις 31, 88 
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Τζαγγαρόπουλος Ἀθανάσιος, ἱερομ. 79, 
80 

Τζαγκάρης Παναγιώτης, ἱερ. 40, 80 

Τζαγκάρης Παρθένιος, ἱερομ. 21, 29, 30, 
40, 41, 58, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 

87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 106, 

115 

Τζελεχούρις Κωνσταντῖνος 90 

τόπος ἔκδοσης· Ἀθήνα 106, 107, 108, 
110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 

120· – Βενετία 77, 78, 79, 80, 81, 82, 

83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 

95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 114, 

115, 117, 118, 119, 120· – Κέρκυρα 
(Κορφοὶ) 102, 103, 105, 108, 109, 110, 
112, 114, 116, 117, 118· – Κεφαλληνία 
109, 110, 112, 119· – Κωνστα-

ντινούπολη 100, 109· – Λειψία τῆς 
Σαξωνίας 26, 46, 57, 90, 98· – Μόσχα 
100, 104· – Πάδοβα 94· – Πάτρα 116· – 

Σμύρνη 108· – Σύρος 117 

Τοῦρκοι 87 

Τραντάφυλλος Νικόλαος, Ὑμνολογίδιον 

81 

Τρίαλος, χ. 19, 20, 53, 57, 58, 67, 68, 72, 
83 

Τριανταφύλου Χρ. 122 

Τριβυζᾶς Πολύμερος, νοτ. 73 

Τρίκλινο, χ. 19, 39 

Τρικούπης Σπυρίδων, Ἱστορία τῆς Ἑλ-
ληνικῆς Ἐπαναστάσεως 117, 118 

Τριώδιον 80, 88, 90, 122 

Τσιλιμπάρης Κοσμᾶς, ἱερομ. 78 

Τυπάλδος Κωνσταντῖνος, ἱερομ., 29· – 

Ἀκολουθία παρακλήσεως 105 

Τυπικὸν 77 

Τυπογραφεῖον, Τυπογραφία· «Ἀθηνᾶ» 
Ἀρσενίου Κάου, Κέρκυρα 114· – Ἐ-

θνικόν, Ἀθήνα 113· – Ἑλληνικὸν ἐν 
τῷ Μαχμουτπασάχανι, Κωνσταντι-
νούπολη 100· – «Ἑρμῆς» Χ. Νικολαΐ-
δου Φιλαδελφέως, Κέρκυρα 109, 110, 
117· – Ἡ Ἀνατολή, Κεφαλληνία 112· – 

«Ἡ Κέρκυρα», Κέρκυρα 118· – «Ἡ 
Κεφαλληνία», Κεφαλληνία 119· – Ἡ 
Σάλπιγξ, Κεφαλληνία 109, 110· – Ὁ 
Κάδμος Β. Σεκοπούλου, Πάτρα 116· – 

«Ὁ Κοραῆς» Ι. Ναχαμούλη, Κέρκυρα 
116· – Ὁ Φοῖνιξ, Βενετία 114, 115, 
117, 118, 119· – Παρθενών, Ἀθήνα 
113· – Πατριαρχικὴ τοῦ Γένους, Κων-

σταντινούπολη 109· – τῆς Ἁγιωτάτης 
Συνόδου, Μόσχα 104· – τῆς Διοική-

σεως, Κέρκυρα 102, 103· – τῆς Κοινό-

τητος, Μόσχα 100· – τῆς Κυβερνήσεως, 
Κέρκυρα 105, 108· – τῆς «Ὥρας», Ἀ-

θήνα 117, 118· – τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, 
Βενετία 110, 111· – τοῦ Φοίνικος, Βε-

νετία 106, 107, 110, 111, 121, 122 

Ἀγγέλου Ἀγγελίδου, Ἀθήνα 107· – 

Ἰω. Ἀγγελοπούλου, Ἀθήνα 113· – 

Φραγκίσκου Ἀνδρεόλα, Βενετία 105, 
106· – Κ. Ἀντωνιάδου, Ἀθήνα 108· – 

Μιχαὴλ Ἀγγέλου Βαρβωνίου, Βενε-

τία 79, 80· – Σ. Κ. Βλαστοῦ, Ἀθήνα 
112, 114· – Ἀντωνίου Βόρτολι, Βενε-

τία 80, 82, 88, 90, 91· – Α. Γκαρπολᾶ, 
Ἀθήνα 107· – Κωνσταντίνου Γκαρπο-

λᾶ, Ἀθήνα 106· – Νικολάου Γλυκῆ, 
Βενετία 78, 79, 81, 82, 83, 90, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 

103, 104, 105, 108, 120, 121· –Ἰωάννη 
Γόττλοπ καὶ Ἐμμανουὴλ Πρέϊκοπφ, 
Λειψία Σαξωνίας 90· – Ζ. Γρυπάρη 
καὶ Α. Καναριώτου, Ἀθήνα 113· – Νι-
κολάου Α. Δαμιανοῦ, Σύρος 117· – Δ. 
Εἰρηνίδου, Ἀθήνα 111· – Δημητρίου 
Θεοδοσίου, Βενετία 92, 93, 94, 95, 97, 
98· – Πάνου Θεοδοσίου, Βενετία 98, 
101, 103, 104· – Ἰωάννη Ἀντωνίου 
Ἰουλιανοῦ, Βενετία 77· – Φ. Καραμπί-
νη καὶ Κ. Βάφα, Ἀθήνα 110· – Γεωρ-

γίου Καρυοφύλλη, Ἀθήνα 113· – Σ. 
Κουσουλίνου, Ἀθήνα 117· – Νάυ-

μπερτ, Λειψία Σαξωνίας 46, 57· – Ἰω-

άννου Νικολαΐδου, Ἀθήνα 118· – Ν. 
Πάσσαρη, Ἀθήνα 113· – Ἀντωνίου 
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Πινέλλου, Βενετία 77· – Κ. Ράλλη, 
Ἀθήνα 106· – Νικολάου Ρουσόπου-

λου, Ἀθήνα 114· – Σαλιβέρου Μιχαήλ, 

Ἀθήνα 120· – Νικολάου Σάρου, Βε-

νετία 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88· – Β. Σεκοπούλου, Πάτρα 116· – 

Σπύρου Τσαγγάρη, Ἀθήνα 120· – Σ.Λ. 
υἱῶν Θ. Φωκαέως, Ἀθήνα 112· – Ty-

pographia Seminarii apud Joannem 

Manfrè 94 

 

Ὑμνολογίδιον 81 

Ὕμνος κατ’ Ἀλφάβητον 31 

 

Φαρούγγιας Ἄγγελος 30, 106, 116 

Φιλιππίδης Πολυχρόνιος 108 

Φιλόθεος πατριάρχης, εὐχὴ 53 

Φραγγιπάνης Φραγκίσκος 46 

Φραντζέζοι 87 

φυλλάδα λειτουργίας 28, 30 

Χαλικερᾶς 30, 92 

Χαλικιόπουλος Δημήτριος, ἱερ. 49, 50 

χειρόγραφα· Ἅγιο Ὄρος, Καυσοκαλυ-

βίων ἀρ. 39: 19, 22, 26 – ἀρ. 97: 19, 22, 
26· – ἀρ. 253: 19, 22, 26· – Ἁγίας Ἄν-

νης ἀρ. 85: 26· – Γρηγορίου ἀρ. 581: 
26· – Ζωγράφου ἀρ. 335: 26· – Παντε-

λεήμονος ἀρ. 5668: 26. Ἀθήνα, Βυζα-

ντινοῦ Μουσείου ἀρ. 185: 26, 39· – 

Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης ἀρ. 2311: 24· – 

Κολυβᾶ ἀρ. 185: 25, 38 – ἀρ. 194: 25, 
38. Θεσσαλονίκη, Συλλογῆς Γ. καὶ Ἀ. 
Γραμματικοῦ ἀρ. 5: 26. Κέρκυρα, 

Μυρτιδιώτισσας ἀρ. 2: 25 – ἀρ. 3: 26 – 

ἀρ. 5: 26 – ἀρ. 8: 26 – ἀρ. 15: 30 – ἀρ. 
20: 30· – Παλαιοκαστρίτσας ἀρ. 9: 25. 
Κοζάνη, Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης ἀρ. 
34: 26, 39 

Χλομός, χ. 51 

Χονδρογιάννης Γαβριήλ, ἱερομ. 22, 29, 
57, 91, 101, 111, 114, 115, 116, 118 

Χρονικὰ Σημειώματα 11 

Χρύσανθος, ἐπ. Παξῶν 107 

Χρύσανθος, ἡγούμενος 26 

Χρύσανθος, πρωτοσύγγελος 63 

Χυτήρης Εὐγένιος, ἱερομ. 29, 115, 119 

Χυτήρης Σπυρίδων, νοτ. 68, 85, 91 

Χυτήρης Συμεών, ἱερομ. 67, 107 

Ψαλτήριον 29, 30, 68, 80  
Ψαλτήριον Δαβὶδ 101, 104, 121, 122 

Ψυχολογία 107 

Ὡρολόγιον τὸ Μέγα 29, 30, 68, 107, 119, 

122 
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SUMMARY 
 

 

Τhe monastery of Myrtidiotissa, dedicated to the Virgin Faneromeni or 

Myrtidiotissa (Virgin of the myrtles), is situated on the western coast of the 

island of Corfu, near the Pelekas and Vatos villages. According to a local 

legend, the monastery was built in the 18th century after the miraculous 

find of the Virgin’s  icon by the monk Daniel. 
In this work we register the manuscripts and the now existing books of 

the monastery’s library. This work is divided into three parts preceded by 
a comprehensive Introduction, which contains a short history of the mona-

stery, all the information about the manuscript and printed books of the 

library, the content of the more important manuscripts with notes about 

their scribes and also a concise description of the monastery’s archive. 
The first part is a detailed catalogue of all the monastery’s manuscripts. 

Twenty - two manuscripts, including several note books of the monks, who 

lived in the monastery in the 19th and the 20th century, are described. The 

library nowadays owns only manuscripts of the 18th - 20th century. We 

specifically mention the 18th century manuscripts: n. 1. St. Gregory 

Nazianzen, Works and St. Basil of Caesarea, Homilies on the Hexaemeron 

(codex chartaceus of the 1720 year, scribe Andrea Gallo from Santa Maura); 

n. 2 Antonius Spinula, Nomikon Syntagma (codex chartaceus of the 1763 

year, scribe the priest John Dendias, unpublished text); n. 3 Anastasius’s 
Martyrion and the Vision of Daniel seen in 1764 at Constantinople 

predicting the liberation of christians. 

The second part is a catalogue of five registers from the monastery’s 
archive. They are about the incomings and outgoings of the monastery of 

the years 1822-1861. 

The third part contains a detailed list of the printed books which are 

kept in the monastery nowadays. A remarkable number of liturgical and 

devotional books is registered: 165 titles, printed from the year 1604 until 

the year 1900. In the manuscripts and the books there are important notes, 

which we state in the appropriate position. Thanks to them we learn the 

names of the monks of the monastery, as well as the names of the old 
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owners of the books and the manuscripts. 

Furthermore, in the Appendix two registers of books, made by the 

monk Ambrosius, are published. At the end a General Index of terms and 

names is given. 
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1. Κέρκυρα, Μονὴ Μυρτιδιώτισσας, χφ. ἀρ. 1, φ. 1r. 



 

2. Κέρκυρα, Μονὴ Μυρτιδιώτισσας, χφ. ἀρ. 1, φ. 106r. 



 

3. Κέρκυρα, Μονὴ Μυρτιδιώτισσας, χφ. ἀρ. 2, φ. 1r. 



 

4. Κέρκυρα, Μονὴ Μυρτιδιώτισσας, χφ. ἀρ. 2, φ. 2r. 
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10. Ἀθανασίου, Ἑρμηνεία τῶν Ψαλμῶν, Πάδοβα, 1777. 



11. Μηναῖον Νοεμβρίου, Βενετία, Γλυκῆς, 1820. 



 

12. Ἡ Θεία Γραφή, Μόσχα, 1821. 



 

13. Ἐξομολογητάριον, Βενετία, Τυπογραφία τοῦ Φοίνικος, 1857. 



 

14. Ἡ παλαιὰ βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς 
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